ঠান্ডায় ভাল থাকা: আপনি যা করতে পাতরি
যখন শরৎ আসে, তখন আপনার ভাল থাকা ননশ্চিত করসত শীতকাসলর জনয প্রস্তুত হওযা
একটি ভাল ভাবনা।
ঠান্ডা আবহাওযা আপনার উপের্গুনলসক
গ
আরও বান়িসয তু লসত পাসর এবং আপনার
অেুস্থতার ঝু ুঁ নক আরও বান়িসয নিসত পাসর। তসব এই শীসত আপনার ফুেফুসের যত্ন ননওযার
জনয আপনন নকছু করসত পাসরন।
কসরানাভাইরাে েম্পনকগত েবসিসয োম্প্রনতক তসথযর জনয, িযা কসর আমাসির
কসরানাভাইরাে হাব অথবা NHS ওসযবোইি এ যান।

সনদি বা ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়া এন়িতয় চলুি
েনিগ বা অনয নকাসনা েংক্রমসে আক্রান্ত হসল আপনার উপের্ গআরও খারাপ হসত পাসর
অথবা আপনার অবস্থার আরও অবননত হসত পাসর।
যনি আপনার েনিগ হয, তসব লক্ষেগুনলর আরও খারাপ হওযার নিসক নজর রাখুন। ননশ্চিত
করুন নয আপনার শ্বােকষ্ট হসল বা কানশর োসথ নেষ্মা উঠসত শুরু করসল কী করসবন তা
আপনন জাসনন। কাসজর েমসযর বাইসর শ্চজনপ বা নবসশষসের নম্বরগুনল আপনার হাসতর
কাসছ আসছ নকনা তা ননশ্চিত করুন, যনি আপনার তাসির োসথ নযার্াসযার্ করার প্রসযাজন
হয।
অসুস্থ ববাধ করতেি? অতপক্ষা করতবি িা।
যনি আপনন অেুস্থ নবাধ কসরন, অথবা লক্ষয কসরন নয আপনার উপের্গুনল
গ
আরও খারাপ
হসে, তাহসল আপনার ননজ-বযবস্থাপনার পনরকল্পনা অনুেরে করুন। * অথবা এিা আসরা
গুরুতর হওযার আসর্ আপনার ফামানেস্ট,
গ
ডাক্তার বা নাসেরগ নথসক পরামশ গননন। এিা
ননসজ নথসক ভাল হসয যাসব এমন নিন্তা কসর নিনর করসবন না - যে ো়িাোন়ি সম্ভব
পদতক্ষপ নিি।
*যনি আপনার নকানও িীর্সমযািী
গ
ফুেফুসের বযানধ থাসক, তাহসল আপনার একটি ননজবযবস্থাপনা পনরকল্পনা থাকা উনিত। যনি আপনন তা না কসরন, তাহসল এটি পাওযার েম্পসকগ
আপনার শ্চজনপ বা নাসেরগ োসথ কথা বলুন।

প্রনে বের ফ্লু্র টিকা নিি
ফ্লু একটি গুরুতর অেুস্থতা হসত পাসর, নবসশষ কসর যনি আপনন ফুেফুসের নরার্ ননসয
নবুঁসি থাসকন। নেই কারসেই িীর্কালীন
গ
নরার্ থাকা মানুষরা নবনামূসলয ফ্লুর টিকার নযার্য।
এসত নিনর করসবন না। শরৎকাল এসল আপনার শ্চজনপ বা ফামানেস্টসক
গ
নবনামূসলয ফ্লু টিকা
পাওযার নবষসয শ্চজোো করুন। ফ্লু টিকা ননসল আপনার হােপাতাসল ভনতগ হওযার ঝু ুঁ নক
কসম যায।
কযারল, শ্চজন এবং লরা, যারা েবাই একটি ফুেফুসের নরার্ ননসয নবুঁসি আসছ, তারা প্রনত
বছর নকন ফ্লু ভযাকনেন ননন নেই নবষসয প়িুন ।

একটি একবাতরর নিউত ানিয়া-বরাধী টিকা ননন
আপনন যনি ইনতমসধয না ননসয থাসকন, তাহসল ননউসমাননযার টিকা েম্পসকগ শ্চজোো
করুন। যনি আপনার COPD, ব্রঙ্কাইকিানেে বা পালসমানানর ফাইসব্রানেসের মত িীর্সমযািী
গ
ফুেফুসের বযানধ থাসক, তাহসল এটি েুপানরশ করা হয। আপনার বযে 65 এর নবনশ হসল
আপনার এটি নিওযা উনিত।

যাতদর সনদি বা ফ্লুর উপসর্ ি আতে োতদর সাতথ সংস্পর্ ি এন়িতয় চলুি
েনিগ ও ফ্লু েংক্রমে খুব েহসজই ছন়িসয পস়ি। েুতরাং, যনি আপনার বন্ধুবান্ধব ও
পনরবাসরর েনিগ হয, তাহসল তাসির উসেসশয জানালা নিসয হাত না়িাসনাই ভাল! আপনার
বন্ধুবান্ধব ও পনরবারসক বলা উনিত নয তাসির যনি েনিগ বা ফ্লু হয তসব তাসির নিখা করসত
আো উনিত নয। এটি কটঠন হসত পাসর, তসব আপনার ননসজর স্বাসস্থযর যত্ন ননওযা
গুরুত্বপূে।গ
েংক্রমসে আক্রান্ত হওযা এবং তা ছন়িসয প়িার ঝু ুঁ নক কমাসত এখাসন আরও নকছু পরামশ গ
নিওযা হল:
➢ কানশ বা হাুঁনির েময আপনার মুখ এবং নাক টিেুয কার্জ নিসয নেসক রাখুন এবং
আপনার আসশপাসশর অনযানয নলাকসিরও একই কাজ করসত উৎোনহত করুন
➢ যনি আপনার টিেুয কার্জ না থাসক, জীবােুর ছন়িসয প়িা কমাসত আপনার কনুইসযর
মসধয বা আপনার হাত বাুঁনকসয কানশ নিন
➢ যত তা়িাতান়ি েম্ভব বযবহৃত টিেুয কার্জগুনল নফসল নিন
➢ কমপসক্ষ 20 নেসকসন্ডর জনয আপনার হাত ননযনমত ধুসয ননন অথবা আপনন যনি বাইসর
থাসকন তসব হযান্ড েযাননিাইজার নজল বযবহার করুন

আপিার সাধারণ সুস্থোর যত্ন নিি
শীতকাসল, নবনশ ক্লান্ত নবাধ করা, নবনশ র্ুমাসনা, ওজন নবস়ি যাওযা এবং োধারেভাসব
অবোিগ্রস্ত মসন হওযা স্বাভানবক। এগুনল মাননেক অবোসির োধারে লক্ষে। আপনার
মাননেক স্বাসস্থযর যত্ন ননওযার জনয েময ননওযা গুরুত্বপূে।গ আপনার বন্ধুসির এবং
পনরবাসরর োসথ নফাসন নযার্াসযার্ রাখার নিষ্টা করুন এবং যতিা েম্ভব েশ্চক্রয থাকুন
শীসতর েময আপনার পুটষ্টকর েুষম এবং ববনিত্র্যময খাবার খাওযা নবসশষভাসব গুরুত্বপূে।গ
খািয ও পানীসযর মসধয রসযসছ েংক্রমে প্রনতসরাধ করার জনয এবং আপনাসক এবং
আপনার ফুেফুেসক েুস্থ রাখসত োহাযয করার জনয প্রসযাজনীয পুটষ্টকর উপািান।
আপনার ফুেফুসের জনয ভাল খাওযা-িাওযা েম্পসকগ আরও প়িুন।

উষ্ণ থাকুি
ঠান্ডা আবহাওযায কীভাসব উষ্ণ থাকসত হয নে েম্পসকগ আমাসির পরামশগুনল
গ
প়িুন।

আপিার বান়ি র্র

রাখুি

আপনার বান়িসক কমপসক্ষ 18°C (64°F) এ র্রম করুন। আপনন নিসনর নবলা আপনার
বোর র্রসক নকছুিা উষ্ণ রাখা পছন্দ করসত পাসরন - নবসশষ কসর যনি আপনন:
➢ ঠান্ডা অনুভব করুন
➢ জাসনন নয ঠান্ডা বাতাে অেুস্থতার আরও অবননত করসত পাসর
➢ েহসজ িলাসফরা করসত পাসরন না
পরা র্:ি আপনার র্রগুনলর তাপমাত্র্া পরীক্ষা করার জনয একটি থাসমানমিার
গ
ননন, যাসত
আপনন আপনার জনয েসবাত্তম
গ
তাপমাত্র্াটি জানসত পাসরন।
র্রম করার খরিগুনলর নক্ষসত্র্ আপনার োহাসযযর প্রসযাজন হসল, আপনন নহতোধসনর
েুনবধা (ওসযলসফযার নবনননফি) নপসত পাসরন। র্রম করার খরিগুনলর নক্ষসত্র্ োহাযয
পাওযার নবষসয আমাসির ননসিগ শনা নিখুন।
Box: যনি আপনন মসন কসরন নয আপনার বান়ি েযাুঁতসেুঁসত, তাহসল েযাুঁতসেুঁসত হওযার
কারে কী এবং কীভাসব ছত্র্াসকর নমাকাসবলা করসত হয তা দ্রুত খুসুঁ জ নবর করা গুরুত্বপূে।গ
আপনার বান়িসত বাসের র্নীভবন কীভাসব প্রনতসরাধ করসত হয তা নিখুন। কীভাসব
ছত্র্াসকর নমাকাসবলা করসত হয নবষসয প্রিুর উপসযার্ী তথয আসছ আমাসির েহসযার্ী
িাতবয ওসযবোইি অযাজমা ইউসক (Asthma UK)-নত রসযসছ।
আপনার নশাবার র্রসক কমপসক্ষ 18°C (64°F) উষ্ণতায রাখা এবং র্রম রাসতর নপাশাক
পরা একটি ভাল ধারো। শীসতর রাসত আপনার নশাবার র্সরর জানালা বন্ধ রাখুন। ঠান্ডা
বাতাসে শ্বাে ননওযা শ্বােযসের েংক্রমসের ঝু ুঁ নক বান়িসয নিসত পাসর।
ঠান্ডা পনরসবসশ একানধক পরেযুক্ত বপার্াক পসর শরীর র্রম রাখুন। এগুনল একটি ভারী
স্তসরর নিসয নবনশ ভালভাসব উষ্ণ হাওযাসক আিসক রাসখ। উসলর আুঁিোুঁি নপাশাক, নমাজা
এবং এমননক িুনপ েহ থামাল
গ অন্তবাে
গ খুব উপকারী হসত পাসর। আপনার হাসতর কাসছ
একটি কম্বল বা শালও রাখুন।
আপনন যনি পাসরন, প্রিুর র্র পািীয় খান এবং নিসন কমপসক্ষ একবার র্রম খাবার খান।
শীতকাসল ননযনমত খাওযা আপনার শশ্চক্তর মাত্র্া বজায রাখসত োহাযয কসর।

সক্রক্রয় থাকুি
শরীসরর তাপ উৎপন্ন করার জনয যতিা েম্ভব সক্রক্রয় থাকার নিষ্টা করুন। উঠুন, িলাসফরা
করুন এবং নকছু বযায়া করার নিষ্টা করুন। আপনন এটির জনয আরও ভাল নবাধ করসবন।
আপনন র্সরর নভতসর থাকার েময এক র্ণ্টার নবনশ েময ধসর বসে না থাকার নিষ্টা করুন।
আমাসির অনলাইন বযাযাসমর নভনডওগুনল নিখুন – ফুেফুসের নরার্ থাকা মানুষসির েশ্চক্রয
থাকসত োহাযয করার জনয এগুনল নডজাইন করা হসযসছ। আপনন নবনামূসলয আমাসির
বযাযাসমর হযান্ডবুকও ডাউনসলাড করসত পাসরন।
আপনাসক েশ্চক্রয থাকসত োহাযয করার জনয NHS এর উপসযার্ী েংস্থান আসছ। নিযারননভগর বযাযামগুনল উষ্ণ ও েশ্চক্রয থাকার একটি ভাল উপায, এবং আপনন যনি হুইলসিযার
বযবহার কসরন তাহসল আপনন নকছু কাযকলাপ
গ
করসত পাসরন।

আপিার শ্বাসিালী এবং ফুসফুতসর যত্ন নিি
ঠান্ডা আবহাওযায, আপনন আপনার ফুেফুসের যত্ন ননসেন তা ননশ্চিত করা গুরুত্বপূে।গ

বাইতর যাওয়ার স য়
বাইসর যাওযার আসর্ আবহাওয়া যাচাই করুি। যনি তা আপনার পসক্ষ খুব নবনশ ঠান্ডা বা
ফুরফুসর বাতাসের আবহাওযা হয, অথবা আপনন ভাল অনুভব না কসরন, অথবা শ্বাে ননসত
েমেযা হয, তাহসল র্সরর মসধয থাকুন এবং র্রম রাখুন। আর্দ্গ তার মাত্র্ার উপরও নজর
রাখুন, কারে উচ্চ আর্দ্গ তা আপনার শ্বাে-প্রশ্বােসক প্রভানবত করসত পাসর। বাইসর নবর
হওযার েময, িুনপ, গ্লাভে এমননক প্রসযাজসন অনতনরক্ত এক নজা়িা নমাজা পসর আপনার
শরীসরর প্রান্তীয অংশগুনলসক (মাথা, হাত এবং পা) উষ্ণ রাখসবন।
আপনার যনি উপশমকারী ইনসহলার থাসক, তসব বাইসর যাওযার 15 নমননি আসর্ এটি
বযবহার করসত নিষ্টা করুন। আপিার উপর্ কারী ওষুধ আপনার োসথ রাখুন, কারে
ঠান্ডা বাতাে আপনার শ্বােনালীসক শক্ত কসর নিসত পাসর, যা আপনার শ্বাে ননওযাসক কটঠন
কসর নতাসল।
আপনার মুসখর পনরবসতগ িাক নদতয় শ্বাস বিওয়ার নিষ্টা করুন, কারে এটি আপনার শ্বাে
ননওযা বাতােসক র্রম করসত োহাযয করসব।
আপিার ুখ বেতক রাতখ এ ি একটি হুড বা স্কাফি পতর আপিার ফুসফুস ও
শ্বাসিালীতক ঠান্ডা বাতাে নথসক রক্ষা করুন। যনি পাসরন, তসব একটি মেৃে উপািান
বযবহার করা ভাল যা কুিকুসি নয।
যনদ আপনি ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাইতর যাওয়ার নবষতয় নচনন্তে হি, োহতল কাউতক
আপিার বখাোঁজখবর নিতে বা আপিার সাতথ বযতে বলুি।

অনি

পনরকল্পিা করুি

আপনন যনি ফুেফুসের অেুস্থতার োসথ নবুঁসি থাসকন, তাহসল আপনার অবস্থা ননযেসে
রাখসত োহাযয করার জনয আপনার স্বাস্থযসেবা কমীর োসথ একটি পনরকল্পিার নবষতয়
সম্মে হওয়া গুরুত্বপূে।গ আপনার উপের্গুনল
গ
বৃশ্চি নপসল কী করসবন এবং কার োসথ
নযার্াসযার্ করসবন তা এটিসত অন্তভুক্ত
গ করা উনিত। যনি আপনার এটি না থাসক, তাহসল
আপনার স্বাস্থযসেবা কমীর োসথ কথা বলুন। এগুনল েম্পসকগ আরও প়িুন:
•
•
•

COPD এর অবননত
ব্রঙ্কাইকসিনেসের অবননত
একটি হাুঁপানন েংক্রান্ত কম গপনরকল্পনা থাকা।

আপনার স্বাস্থযসেবা কমী আপনাসক জরুরী অবস্থার জনয নকছু ওষুধ বান়িসত রাখার
পরামশওগ নিসত পাসরন। এগুনলসক কখনও কখনও নরেনকউ পযাক বলা হয। ননশ্চিত করুন
নয আপনাসক কখন প্রনতটি বযবহার শুরু করসত হসব তা আপনন জাসনন। এই নিনকৎো শুরু
করার 2 নিসনর মসধয আপনার শ্চজনপ প্রযানিেসক আপনার জানাসনা উনিত। অবস্থার উন্ননত
না হসল আপনার ডাক্তার বা নােসক
গ বলুন। যনি আপনার লক্ষেগুনল গুরুতর হয, তাহসল
আপনার শ্চজনপর োসথ নযার্াসযার্ করুন অথবা যনি আপনন মসন কসরন নয আপনন অসপক্ষা
করসত পারসবন না তাহসল 999 এ কল করুন।

যনদ আপিার বকািও পনরকল্পিা িা থাতক এবং আপনার উপের্গুনল
গ
নবস়ি যায, তাহসল
তৎক্ষোৎ োহাযয ননন। আপনার শ্চজনপর োসথ অযাপসযন্টসমসন্টর জনয অনুসরাধ করুন এবং
যনি আপনন নেনিন তাসির োসথ নিখা করসত না পাসরন তাহসল 111 এ কল করুন। যনি
আপনার লক্ষেগুনল স্বাভানবসকর নিসয অসনক খারাপ হয, তাহসল 999 এ কল করুন।
আপনন যনি খুব নবনশ শ্বােকসষ্টর জনয কল করসত না কসরন, তাহসল অনয কাউসক আপনার
হসয কল করসত বলুন।
আপনন যনি েপ্তাহাসন্ত বা বযাংসকর ছুটির নিসন েংক্রমসে আক্রান্ত হন, তাহসল আপনার
শ্চজনপর োসথ নযার্াসযার্ করা বা নপ্রেশ্চক্রপশন েংগ্রহ করা নবনশ কটঠন হসত পাসর।
এটি একটি ভাল ধারো:
➢ যনি আপনন ইনতমসধয না কসর থাসকন, তাহসল নপ্রেশ্চক্রপশন েহ অনলাইন পনরসষবার
জনয আপনার GP প্রযানিসের কাসছ ননবন্ধন করুন। প্রযুশ্চক্ত কীভাসব আপনার
ফুেফুসের অবস্থা ভালভাসব োমলাসত োহাযয করসত পাসর নে েম্পসকগ আরও তসথযর
জনয, আমাসির ফুেফুসের স্বাস্থয নকসের জনয প্রযুশ্চক্ত নিখুন।
➢ বুসক েংক্রমসের লক্ষে নিখা নিসল বযবহার করার জনয বান়িতে রাখতে পাতরি এ ি
ওষুতধর একটি বপ্রসক্রক্রপর্ি েম্পসকগ আপনার শ্চজনপসক শ্চজোো করুন। এগুনলসক
কখনও কখনও নরেনকউ পযাক বলা হয।
➢ যনি আপনার বান়িসত ওষুধপত্র্ থাসক, তাহসল নেগুনল নয তানরসখর মসধয বযবহার করসত
হসব তা যািাই কসর ননশ্চিত করুন নয এগুনল পুসরা শীতকাল পযন্ত
গ আপনার কাসজ
লার্সব।
➢ আপনন যনি আপনার জরুরী ওষুধ গ্রহে কসরন, তাহসল আপনার স্বাস্থযসেবা কমীসক
বলুন নয আপনন এটি শুরু কসরসছন এবং এটি পরামশ গঅনুযাযী বযবহার করুন।
লক্ষেগুনল বৃশ্চি পাওযার পসর, একটি পযাসলািনার
গ
জনয আপনার স্বাস্থযসেবা কমীর
োসথ নযার্াসযার্ করুন এবং একটি পুনরাবৃনত্ত নপ্রেশ্চক্রপশন েম্পসকগ শ্চজোো করুন।
ধূ পাি ো়িার জিয সহায়ো নিি। ধূমপান নছস়ি নিওযা আপনার শীতকালীন স্বাসস্থযর
জনয েবসিসয ভাসলা কাজ। এখনই নেরা েময, নযসহতু শীতকাল বুসক েংক্রমে, হািগ
অযািাক এবং নরাসকর মসতা জটিলতার ঝু ুঁ নক বা়িায।
স্থািীয় ধূ পাি ো়িার পনরতষবার সহায়ো নিতল, আপিার নচরকাতলর জিয ো
বেত়ি বদওয়ার সম্ভাবিা ববনর্। আপনি বকাি সাহাযয বপতে পাতরি ো বদখুি।
যনি আপনন ঠান্ডায ভাল থাকার নবষসয আরও পরামশ গিান তাহসল আমাসির 03000 030
555 এ নফান করুন। আমাসির বন্ধুত্বপূে গনহল্পলাইন টিম নোমবার নথসক শুক্রবার েকাল
9িা নথসক নবকাল 5িার মসধয উপলভয আসছ। আপনন ঠান্ডা আবহাওযার েময নয অনতনরক্ত
েহাযতা পাওযার নযার্য হসত পাসরন, নেই বযাপাসরও তারা আপনার োসথ কথা বলসত
পাসরন, নযমন শীতকালীন জ্বালাননর অথপ্রিান।
গ
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