ডেংগু জ্বর
ডেংগু জ্বর প্রতিরোধর ৩এস
অনুসন্ধান ও অপসারণ
১) পুরানো এট্রিসমূহ বাতিল কবুন I
২) ল্টোপঝাড়পূর্ণ এলাকা কেটে পরিস্কার রাখুন I ভোবা বা কর্দমাক্তস্থান ও কাঁকডার গর্ত ভর্তি
করে ফেলুন I
৩) খালি নারিকেলের থােলস, খালি বোতল ও ক্যান কুড়িয়ে ফেলুন ৷ যথাযথভাবে আবর্জনা ফেলুন I
8) ডিৎগী নৌকা যাহা পানি ধারণ করে রাখতে পারে তাহা ঊপড়িয়ে রাখুন যেন পানি ধারণ করে রাখতে
না পারে I
৫) প্রতিদিন প্রিয় খাবারের থালা বাসন ও কন্টেইনার খালি করে পরিস্কার করে রাখুন ও ফুলদানীর পানি
সপ্তাহে একবার পবিব’র্জা কবুন ৷

স্ব- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি

সাধারণ উপসর্গসমূহু:
হঠাৎ তীব্র জ্বর
প্রচন্ড মাথাব্যাথা ও পিঠ ব্যথা শরীর ঠান্ড
হয়ে যাওয়া
শরীর ব্যাথা
জোড়ায় জোড়ায় ও পেশীতে ব্যাথা চোখ
নাড়াতে ব্যাথা
ক্ষুধামন্দা
বমি বমি ভাব
প্রাইভেট ক্লিনিকে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা

১) দরজা জা 1লায় পর্দা ব্যবহার কবুন 1
২) মশকপূর্ণ এলাকায় চার্ম স ন্নিধ্য থেকে যশক দূরে রাখতে পতংপ বিতাড়ক ব্যবহার কবুন I দ্রব্য
ব্যবহার নির্দেশিকা I অনুসরণ করে তাহা পুন: পুন: ব্যবহার কবুন I
৩) মশকপূর্ণ এলাকায় চার্ম সান্নিধ্য থেকে যশক দূরে রাখতে বা আপনার বাড়িঘর পরিস্খার করতে
পোষাক, প্যান্ট, সোজা এবং জুতা ব্যবহার কবুন I

সত্ত্বর পরামর্শ নিন
১) যদি আপনি বা আপনার পরিবার সদস্যের কাহ1রাে জ্বর দুই বা দুই দিনের বেশী থাকে এবং চামড়ার
ব্যাশ দেকা দেয় তার একজন ডাক্ত ক্তারের স০ ×গে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেদ্রে গিয়ে পরামর্শ নিন
I ডেৎগু জ্বর পরীক্ষার জন্য বিলু নব্রড়াশনাল হাসপাতালের মত পালাও এর প্রা ইিভেট ক্লিনিকসমূহে
ব্যবস্থা রয়েছে I
২) তীব্র ডেত্ গু জ্বরে হোমাংরজিক ভে০ ×গুসহ ডেত্গু সক উপসর্গ ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে I
দূর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে - ছোট বাচ্চাদের, বড়দের বা ক্রনিক রোগে আক্রাস্তদের
মত অতীতে I
৩) আপনার ডেৎগু জ্বরে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে মনে হলে এসপিরিন, মট্রিন বা
আইঁবুপ্ৰফেন গ্রহণ পরিহার করুন I আপনার বর্তমান প্ৰসক্রিপশনে এসপিরিন গ্রহণের কথা বলা থাকলে
ডাক্তারের পরামর্শ নিন I

বিলু মেডিক্যাল (ইঁয়ানাে) ক্লিনিক
দিনে সকাল ০৮:০০ থেকে ১১:০০ টা
রাত : বিকাল ০৫:০০ থেকে ০৮:০০ টা
* সপ্তাহারূন্স্ত ছুটি *
প্রিপিএম ধুকুয়ার্টেল)_ড্রিনিকূ
দিনে সকাল ০৮:০০ থেকে বিকাল ০৪:০০ টা
* সপ্তাহারূন্স্ত ছুটি *
প্রিপিএম ধুকুয়ার্টেল)_ড্রিনিকূ
দিনে সকাল ০৮:০০ থেকে বিকাল ০৪:০০ টা
* সপ্তাহারূন্স্ত ছুটি *
এ য়ারাইয়ে ক্যাম্পুফুটু
ড়োঝুকূদিরূন সকাল ১০:০০ থেকে দুপুর
১ ২ : ০ ০
মংগল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ০৩:০০ থেকে
বিকাল ০৫:০০
বুধ ও শুক্রবার সকাল ০৮: ০০ ন্থকে সকাল
১০:০০
* সপ্তাহারূন্স্ত ছুটি *

৪ ) আপনার ডেত্গু জ্বরে আক্রান্ত হবার পরীক্ষার ফলাফল হাঁ বাচক হলে ত্তীব্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে
পারে ৷ ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং আগাম পরামর্শ ও ব্যবস্থার দ্বারা ডেত্গু জ্বর থেকে আপনার
জীবন বাঁচান ৷
মশা বাহিত রোগ সম্পর্কে আরো জানতে অনুগ্রহপূর্বক এমওএইচ সংক্রামক রোগ ইউনিটের সংগে যেগােযােগ কবুন যার কোন নং ৪৮৮২৪৫০ ৷ মশক বংশ বিস্তার প্রতিরোধ ৰুত্তৎ মশক৷ ৷ বাহী ইনফেকশন প্রতিরোধের বিষয়ে আরো জানতে অনুগ্রহপূর্বক এমওএইচ পরিবেশগত
স্বাস্থ্যবিভাগ, ভেক্টর ককৃস্ট্র1ল ও প্রতিরোধ কর্মসূচী -এর সংগে যোগাযোগ কবুন যার কোন নং ৪৮৮-৬০৭৩ বা ৪৮৮-৬৩৪৫ ৷
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