
এই তথ্য পত্রটি ২০শে মার্চ ২০২০ 

বিকাল ৪িায় হালনাগাদ করা 

হশয়শে 
 
 

কশরানাভাইরাস (ককাবভড-১৯) - কাবডচওলজি টিশমর পক্ষ 

কথ্শক সকল িাচ্চা, অল্প িয়স্ক িযজি ও পবরিাশরর িনয তথ্য  
 

আমরা িাবন আপবন হয়ত কশরানাভাইরাস কেটি ককাবভড-১৯ নাশমও পবরবর্ত, কসটি বনশয় দজুিবিত 

আশেন বিশেষকশর আপনার িাচ্চার েবদ দীর্ চকালীন ককান অসুখ থ্াশক কেমন, কনশিবনিাল (িন্ম 

কথ্শকই থ্াকা) হাশিচর সমসযা। কেসি িাচ্চা ও অল্প িয়স্ক িযজি আমাশদর পবরশষিা িযিহার কশর তাশদর 

িনয কেি অরমন্ড স্ট্রীি হাসপাতাশলর (GOSH) কাবডচওলজি িীশমর পক্ষ কথ্শক প্রদত্ত এই তথ্যপশত্র 

আমাশদর পরামে চ তুশল ধরা হশয়শে। এই তথ্য পশত্রর পাোপাবে অনুেহ পূি চক কশরানাভাইরাশসর 

(ককাবভড -১৯) িনয প্রদত্ত আমাশদর সাধারণ পরামে চটিও পড়ুন কেটি www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-

covid-19-information-children-young-people-and-families 

টিকানায় অনলাইশন পাওয়া োশি। 
 
এসব তথ্য ব্রিটিশ কনজেব্রনিাল কাব্রডিয়াক 

এজসাব্রসজয়শন এর কাছ থথ্জক এজসজছ এবং এটি 

GOSH এর ব্রিব্রনকযাল িীম কতত িক অনুজমাব্রিত। 

 

ককাবভড-১৯ কী আমার িাচ্চার িনয ককান সমসযা 

হশি? 

 

এখন পর্ িন্ত তথ্য প্রমাজে থিখা র্ায় থর্ র্ব্রিও বাচ্চারা 

থকাব্রিড-১৯ এ আক্রান্ত হয় ব্রকন্তু থকাব্রিড-১৯ এ খুব 

অল্প সংখযক বাচ্চা মারাত্মক সংক্রমজের ব্রশকার হজব।   

 

র্াই থহাক, প্রাপ্ত বয়স্ক, অল্প বয়স্ক থকউ এবং থকান 

বাচ্চার কনজেব্রনিাল হাজিির অসুখ থ্াকজল আমাজির 

পরামশ ি হল ব্রনজনাক্ত গ্রুজপর থলাকেন থকাব্রিড-১৯ 

সহ শ্বাস প্রস্বাসেব্রনত সংক্রমজে আক্রান্ত হজয় অসুস্থ 

হজয় পড়ার অব্রিক ঝুুঁ ব্রকজত রজয়জছ, আর থসেনযই 

তাজিরজক সরকাজরর ব্রনজিিশনা অনরু্ায়ী সামাজেক 

িরূত্ব (থসাশযাল ব্রডস্টাজসং) বোয় রাখার ব্রবব্রি ব্রনজেি 

ব্রবজশে সাবিানতা অবলম্বনপূব িক থমজন চলা উব্রচত।    

 

• থর্সব বাচ্চাজির ফযাংশানাব্রল আন 

ইনিাটিিকুলার সাকুিজলশন সমসযা রজয়জছ, 

থর্মন হাইজপা প্লাব্রস্টক থলফি হািি ব্রসজরাম 

এবং থর্সব বাচ্চাজির ফন্টান সাকুিজলশন 

(থিািাল কযাজিাপালমনাব্রর কাজনকশন বা 

TCPC)রজয়জছ। 

 

• ১ বছজরর কম বয়সী বাচ্চা র্াজির হাজিির সমসযাটির 

এখনও সমািান করা হয়ব্রন ব্রকন্তু সােিারী বা 

কযাব্রথ্িার লাগ্াজনার পব্ররকল্পনা করা হজয়জছ। তজব 

র্াজির থছাি খাি থসপিাল কর ুটি রজয়জছ থর্টি 

ব্রচব্রকৎসা ছাড়াই সাব্ররজয় থতালা র্াজব বজল মজন করা 

হয় তাজির থেজে এটি প্রজর্ােয হজব না। 

 

• থর্সব বাচ্চাজির অজিজেন সযাচুজরশন (রজক্ত 

অজিজেজনর মাো) থবশীর িাগ্ সময় শতকারা ৮৫ 

এর নীজচ থ্াজক- ক্রব্রনক সাইজনাব্রসস। 

• থর্সব বাচ্চারা তাজির হাজিির কার্ িকব্ররতা বতজির 

েনয ঔেি খাজে, থর্মন এনালাব্রপ্রন, কাপজিাব্রপ্রল, 

ব্রলেনব্রপ্রল, থলাোরিন এবং ডায়েজিন। এর মজিয 

কাব্রডিওমযাওপাব্রথ্ও অন্তিুিক্ত। তজব থর্সব বাচ্চা 

তাজির আজরািা বতজির েনয ঔেি খাজে তারা এর 

অন্তিুিক্ত নয়।   

• পালমনাব্রর হাইপারজিনশন (ফুসফুজস উচ্চ রক্ত 

চাপ) ব্রনয়ন্ত্রজের েনয থর্সব বাচ্চারা ঔেি থসবন 

করজছ।  

• থর্সব বাচ্চার হািি ট্রাসপ্লযান্ট করা হজয়জছ। 

• কনজেব্রনিাল হািি সমসযার পাশাপাব্রশ অনযানয 

িীর্ িকালীন অসুখ থ্াকা বাচ্চারা, থর্মন িীর্ িকালীন 

র্াবত থ্াকা ব্রকডব্রনর অসুখ বা ফুসফুজসর অসুখ।  
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আপনার বাচ্চার র্ব্রি থরাগ্ প্রব্রতজরাি েমতা কম থ্াজক 

বা সংক্রমে থেকাজত িীর্ িব্রিন র্াবত এব্রন্টবাজয়াটিক 

থসবন কজর থসজেজে আপনার ব্রচব্রকৎসক িল র্ব্রি 

ব্রিন্ন থকান পরামশ ি না ব্রিজল আপনার পব্ররবার 

সামাজেক িরূত্ব (থসাশযাল ব্রডসিাজসং) এর ব্রবব্রিব্রনজেি 

থমজন চলজবন। আপব্রন ব্রনজিত না হজল আপনার 

ব্রচব্রকৎসক িজলর কাজছ থফান কুন বা ইজমইল 

পাোন। 
 

হািি সােিাব্ররর সময় থর্সব বাচ্চার থ্াইমুস গ্ল্যাে সব্ররজয় 

থফলা হজয়জছ থসসব বাচ্চার সংক্রমজে আক্রান্ত হবার 

ঝুব্রক কম।   
 

ঔষধপশত্রর িযাপাশর কাবডচওবলজি 

িীশমর কাে কথ্শক সুবনবদচষ্ট তথ্য  
 

আপনার ঔেি থসবন করা খুবই েুরী এবং তা না 

করজল আপনার অবস্থা আজরা খারাপ হজয় থর্জত 

পাজর। আপনার ঔেজির বযাপাজর থকান ব্রসিান্ত থনবার 

পূজব ি অনুগ্রহ পূব িক আপনার ব্রবজশেজ্ঞ িজলর সাজথ্ 

পরামশ ি কজর ব্রনন। 

এটি অথ্ িাৎ ঔেি থসবন ব্রবজশে কজর হাজিির 

কার্ িকব্ররতা বাড়াজত ও রক্ত েমাি বািা বন্ধ করজত 

গুুত্বপূে ি। 
 

আমরা কী বিকল্প ককান বিবনক 

অযাপশয়ন্টশমন্ট বনি? 
 

থর্খাজন সম্ভব থরাগ্ীজির সরাসব্রর 

অযাপজয়ন্টজমজন্ট হাজের না হজয় ব্রবকল্প বযবস্থার 

কথ্া বলজছন ব্রচব্রকৎসক িল। এর মজিয হজত 

পাজর থিব্রলজফান অযাপজয়ন্টজমন্ট বা ব্রিব্রডও 

থর্াজগ্ পরামশ ি প্রিান করা র্ায় ব্রকনা তারা 

থসটিও থিখজছন। 
 

আপনার বাচ্চার র্ব্রি একটি আসন্ন ব্রিব্রনক 

অযাপজয়ন্টজমন্ট থ্াজক তাহজল উক্ত 

অযাপজয়ন্টজমন্টটিজত সরাসব্রর না এজস থসটি কীিাজব 

করা র্াজব থসটি ব্রনজয় আজলাচনার েনয আমরা 

আপনার সাজথ্ থর্াগ্াজর্াগ্ করব। 

 

 

আরও তথ্য ও সহায়তা 
 

এন এইচ এস এর কাছ থথ্জক তথ্য www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
 

বাচ্চাজির েনয তথ্য ব্রবব্রবব্রস ব্রনউেরাউে ওজয়বসাইি www.bbc.co.uk/newsround এ পাওয়া র্াজব।   
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