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হাসপাতালে ভরততি  হওয়া COVID-19-এ (ককাভভড -১৯-এ) 
আক্ান্ত করাগীলের জন্য তথ্য

এই অসুসখি টেরিৎসা িিাি জন্ সটরিয় ব্বস্া সনওয়াি সাসথ সাসথ, আ�নাি সে িষ্ট �াওয়াি অসভজ্ঞতা হসত �াসি আমাসদি তা িাঘব িিা 
গুরুত্ব�ূরটি। আ�নাি িক্ষরগুলিি টেরিৎসা িিাি মাধ্সম এিা িিা হয়:  
• েতিা সম্ভব ততিা শান্ত ও টনশ্চিন্ত থািসি শ্াসিসষ্টি উন্নসত হসত �াসি, রিন্তু আ�নাি শ্াসিসষ্টি েরদ অবনসত হয়, তাহসি সসিাসত সাহাে্ 

িিাি জন্ আমিা ওষুধ ব্বহাি িিব। ওষুধ রহসাসব মি্ টফন সবসেসয় সবশী ব্বহাি িিা হয়। েরদও সাধািরতঃ েন্ত্রনাি জন্ মি্ টফন সদওয়া 
হয়, তসব শ্াস সনওয়াি িসষ্টি জন্ও টনিা�সদ মি্ টফন সদওয়া োয়।   

• মি্ টফন রদসয় িারশিও উ�শম িিা োয়।  
• অসনি সময়ই উসবেগ  থািসত �াসি; এই িক্ষসরি জন্ সেসব ওষুধ ব্বহাি িিা হয় তাি মসধ্ আসে সিািাসজ�াম (lorazepam) এবং 

রমডাসজািান (midazolam)।  
• আ�নাি েরদ জ্বি হয়, তাহসি অরস্িতা সদখা রদসত �াসি এবং �্ািাসসিামি (paracetamol) রদসয় জ্বি টনয়ন্ত্রর িিা সেসত �াসি।  
সব ওষুধই টনয়রমত ভাসব এবং আ�নাি েখন দিিাি হসব তখন সদওয়া হসব। আ�টন েরদ ওষুধ রগিসত না �াসিন, তাহসি হয় আ�নাি রশিাি মসধ্ 
নয়ত ত্বসিি টনসে এিা এিিা ইন্ সজি্ শসনি মাধ্সম  সদওয়া হসত �াসি।    
সবসেসয় গুরুতি সক্ষসরে, সিাসভড-১৯ গুরুতি ভাসব ফুস্ ফুসসি ও�ি প্রভাব সফিসত �াসি, োি ফসি ফুস্ ফুসসি স্াভারবি ভাসব িাজ িিা বন্ধ হসত 
োয়। আ�নাসি টনঃশ্াস টনসত সাহাে্ িিাি উসদেসশ্, আ�নাি ফুস্ ফুসস হাওয়া স�ািাসনা ও তাি সথসি হাওয়া সবি িিাি জন্ এিিা সভন্টিসিিাি 
ব্বহাি িিা হসত �াসি। আ�নাি ফুস্ ফুস আবাি রিিমত িাজ িিসত না �ািা �েটিন্ত আ�নাসি হয়ত এিিা সভন্টিসিিাসিি সাসথ িারগসয় িাখাি 
দিিাি হসত �াসি।    

আ�নাি িাসে ো ো গুরুত্ব�ূরটি তা টনসয় আ�নাি ডাক্ািসদি সাসথ িথা বিা উটেত। রিেু লজটনষ রি ভাসব ও িখন িিা হসব সস রবষসয় আ�নাি হয়ত 
�েন্দ অ�েন্দ থািসত �াসি। সেমন, িখন সভন্টিসিশন (ফুস্ ফুসস হাওয়া স�ািাসনা ও সবি িিা) শুরু িিা হসব এবং হৃৎর�ণ্ড বন্ধ হসয় সগসি তা আবাি 
শুরু িিা হসব রিনা। টেরিৎসাশাস্ত্র অনুোয়ী আ�নাি অবস্া রিিিম তাি সাসথ সাসথ আ�নাি মতামতও ডাক্ািিা রহসাসবি মসধ্ সনসবন। আ�টন 
েরদ অসুস্ হসয় �সেন, তাহসি ডাক্ািী সসবাি সম্বসন্ধ হয়ত তাোতাটে িরিন সসদ্ান্ত টনসত হসত �াসি, িাসজই সসই ডাক্ািী িীসমি রি িিা আ�টন 
োন তা তাসদি জানাসনািা গুরুত্ব�ূরটি। রিন্তু আ�টন েরদ অটনশ্চিত থাসিন, তাহসি দয়া িসি ডাক্ািী িীসমি সিান সদসস্ি সাসথ এই রবষসয় আসিােনা 
িিসবন।  

আশম শক প্িশকৎসা পাব?

শক ভালব আমার প্িশকৎসা করা তা শক আশম শথির করলত পারব?   

COVID-19 (সিাসভড-১৯), িম সথসি গুরুতি অসুস্তা ঘিাসত �াসি। 

আ�টন সিাসভড-১৯-এ আরিান্ত হওয়ায় আ�নাসি হাস�াতাসি ভন্তটি  িিা হসয়সে, োসত আমিা আ�নাি টনঃশ্াস-প্রশ্াসসি ও�ি নজি িাখসত 
�ারি। অক্সিসজন রদসয় এবং সিান সিান সময় এিিা সভন্টিসিিাসিি (িৃটরেম টনঃশ্াস সনওয়াি েসন্ত্রি) মাধ্সম আ�নাি টনঃশ্াস-প্রশ্াসস সাহাে্ 
িিাি দিিাি হসত �াসি।  তাোোও, আ�নাি সিান িক্ষর থািসি সসগুলিি জন্ আমিা আ�নাসি সাহাে্ িিসত োই।  

আ�টন রি টেরিৎসা �াসবন এবং রি রি সাহাে্ �াওয়া োসব তা এই লিফসিসি বুসিসয় বিা হসয়সে।  



xxx
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আমিা বুিসত �ািটে সে এিা এিিা িরিন সময়। আ�নাি মসনি অবস্াি সম্বসন্ধ আ�টন হয়ত িথা বিসত োইসত �াসিন। টনসে সদওয়া সহায়তাি সে 
�রিসষবাগুলি আ�টন স�সত �াসিন, দয়া িসি ওয়াসডটি ি িমটিোিীসদি মসধ্ এিজনসি সসগুলিি সে সিান এিটিি সাসথ সোগাসোগ িিসত বিসবন।    
 

হাস�াতাসিি স্ানীয় সহায়তাি �রিসষবাি তালিিা: 

আশম শক অভতশরক্ত সহায়তা কপলত পাশর?  

 হাস�াতাসিি বাইসি ও সভতসি দইু জায়গায়ই সমূ্রটি ভাসব রবচ্ছিন্ন িসি িাখাি টনয়ম িসিাি ভাসব প্রসয়াগ িিা হসছি। এি মাসন হসছি সে আ�নাি 
সাসথ সদখা িিসত আসাি জন্ িাউসি হয়ত অনুমসত নাও সদওয়া হসব। োিা সদখা িিসত আসসব তাসদি সিিসিই �াসসটিানাি সপ্রাসিি্ টিভ 
ইিুই�্ সমটি (ব্সক্গত সুিক্ষাি সিঞ্াম) (সেগুলিসি র�র�ই বিা হয় – মুসখি মাস্ক ইত্ারদ)। সেখাসন সম্ভব সসখাসন, আ�নাি িাসে গুরুত্ব�ুরটি 
ব্সক্সদি সাসথ সিলিসফান বা সভটডও িসিি মাধ্সম সোগাসোগ িিসত ওয়াসডটি ি িমটিোিীিা আ�নাসি সাহাে্ িিাি সেষ্টা িিসব। দয়া িসি ওয়াসডটি ি 
িমটিোিীসদি জানাসবন সে এই ভাসব তথ্ জানাসত আ�টন িাজী আসেন রিনা এবং এমন সিান টনলদটি ষ্ট ব্সক্ আসে রিনা োসদি আ�টন খবি জানাসত 
োন।  

আমার কালে যারা গুরুত্বপরূতি তালের সালথ আশম শক ভালব কযাগালযাগ করব? 


