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আপনার মূত্রনালীর সংক্রমণের চিচিৎসা িরুন - মূত্রনালীর সংক্রমে (UTI) 
              65 বছণরর িম বয়সী মচিলাণের ক্ষেণত্র চনম্নমাত্রার মূত্রনালীর সংক্রমে (UTIs) ও চনম্নমাত্রার ক্ষপৌনঃপুচনি মূত্রনালীর সংক্রমে (চসস্টাইটিস অথবা ইউণরটাইটিস) শনাক্ত িরা ক্ষেণছ 

 

সম্ভাবয মূত্র সংক্রান্ত লেে ও উপসেগ ফলাফল                               প্রস্তাচবত চিচিৎসা েূত্রনালীর সংক্রেকণর (ইউ.টি.আই) প্রোর 

      

 

আেনাকে আরও তাড়াতাডড় সুস্থ েকয় 
উঠকত সাো য েরার জনয স্ব- ত্ন 

আেনার েখন সাো য পনয়া উডচত? 
আেনার GP প্রযাডটস অথবা NHS এর সাকথ প ািাক াি 

েরুন 
ইউ.টি.আই এডড়কয় চলকত সোয়ে ডবেল্প অযাডিবাকয়াটিে পরডসসকটন্স 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

অযাডিবাকয়াটিেসেূে জীবনরক্ষাোরী েকত োকর। চিন্তু সব সময় 
অযাচিবাণয়াটিি মূত্রনালীর লেণের জনয প্রণয়াজন িয় না  

 

েুখ ডদকয় গ্রেণ েরা অযাডিবাকয়াটিে, পোকনা োরকণ, আোকদর ডিতর 
বযােকটডরয়া প্রিাডবত েরকত োকর। 

 

অযাডিবাকয়াটিে পথকে অনাক্রেয েওয়ার অথয েল প  অযাডিবাকয়াটিেগুকলা 
পরাকির জীবাণুকে নাশ েরকত োকর না।  

 

অযাডিবাকয়াটিে গ্রেকণর ের আেনার িাকট এে বের ে যন্ত 
অযাডিবাকয়াটিে প্রডতকরাধী বযােকটডরয়া থােকত োকর। 

 

অযাডিবাকয়াটিকের বযবোকরর সাকথ জডড়ত সাধারণ োর্শ্য প্রডতডক্রয়া পত 
থ্রাশ, েুসকুডড়, বডে েওয়া এবং িায়ডরয়া (অডতসার) অন্তিুয ক্ত রকয়কে। 
ডচডন্তত থােকল িাক্তাডর েরােশয গ্রেণ েরুন। 

 

অযাডিবাকয়াটিেকে োজ েরকত ডদন; শুধুোত্র আেনার স্বাস্থযেেীকদর 
েরােকশয এগুকলা গ্রেণ েরুন। এিাকবই পসগুকলার এেটি িডবষ্যৎ UTI 
জনয োজ েরার সম্ভাবনা পবশী থাকে। 

যচে 2টি বা তার ক্ষবশী: চিসুচরয়া, নতুন নিটুচরয়া, োঢ় 
রঙণয়র প্রস্রাব; বা বযািণটচরয়া শনাক্ত িয়  
প্রস্রাণব এবং ক্ষিাণনা প্রািার ক্ষযাচন স্রাব না থাণি  

• UTI এর অডধে সম্ভাবনা; অযাডিবাকয়াটিে উেোর েরকত োকর 
• 48 ঘণ্টার ডিতকর িাকলা েকত শুরু েরকব 
• সাধারণত 3 ডদন চকল 

বৃক্ক (মূত্র বানায়) 
েূত্রনালীর উেকরর অংকশ সংক্রেণ  
• োইকলাকনেরাইটিস (োই-কলা-কনে-
রাই-টিস) এই ডলেকলকটর আওতািুক্ত 
নয় এবং সবযদা অযাডিবাকয়াটিে 
প্রকয়াজন 

মূত্রাশয় (মূত্র ক্ষস্টার িণর) 
েূত্রনালীর ডনকচর অংকশ সংক্রেণ  
•  ডসসটাইটিস (ডসস-টাই-টিস) 

আেনার েূত্রনালী বা েূত্রাশকয় পরািজীবাণু (বযােকটডরয়া) প্রকবশ 
েরকল ইউ.টি.আই পদখা পদয়, সাধারণত আেনার 
িযাকরাইনকটস্টাইনাল নালী পথকে। সংক্রেণগুকলা েূত্রনালীর ডিন্ন 
অংকশ পদখা ডদকত োকর। 

মূত্রনালী (মূত্রণি শরীর ক্ষথণি  
বাইণর চনণয় যায়) 
সংক্রেণ বা প্রদাে  
েূত্রনালীকত  
•  ইউডরথরাইটিস(ইউ-ডরথ-রাই-
টিস) 

ের্গ বতী নয় এমন মচিলা: 
যচে ক্ষিাণনা না থাণি বা শুধুমাত্র এিটি থাণি: 
চিসুচরয়া, 
নতুন নিটুচরয়া, ক্ষ ালাণট মূত্র; 
এবং/অথবা সাো স্রাব (র্যাজাইনাল চিসিগ াজ) 

• UTI সম্ভাবয েে পবশী 
• UTI পচে েরকত আেনার েূত্র েরীক্ষা েরার প্রকয়াজন 

েকত োকর 
•  অযাডিবাকয়াটিকের উেোরী েওয়ার সম্ভাবনা েে। 
• সাধারণত 5 পথকে 7 ডদন চকল।  

স্ব-যত্ন এবং বযথা িম িরার ওষুধ।  
• সম্ভবত লক্ষণগুকলা ডনকজ পথকে ঠিে েকয়  াকব 

চবলচিত বা বযািআপ ক্ষপ্রসচক্রপশন ক্ষসইসাণথ 
চনণজর যত্ন এবং বযথা ক্ষথণি মুচক্ত  
অযাডিবাকয়াটিে পনয়া শুরু েরুন  ডদ লক্ষণগুকলা: 
• আরও পবডশ খারাে েকয়  ায় 
• ডনকজর  ত্ন পনওয়া সকেও  

48 ঘণ্টা ের এেটুও িাকলা েয় না 
 

প্রধান লেে/উপসেগ: 
চিসুইউচরয়া: েূত্রতযাি েরার সেয় জ্বালাকোড়া  
নতুন নিটুচরয়া: রাডত্রকবলা েূত্র েরার প্রকয়াজন 
ক্ষ ালাণট মূত্র: েূত্রতযাি েরার সেয় দৃশযোন পঘালাকট েূত্র 
  
অনযানয গুরুতর লেে/উপসেগ: 
বারংবার সঙ্ঘটন: স্বািাডবকের পচকয় আকরা পবডশ প্রস্রাব েরা 
তাড়া: অডবলকে েূত্র েরার অনুিূডত 
ক্ষিমাটুচরয়া: েূকত্র রক্ত 
সুপ্রাচপউচবি বযথা: পেকটর ডনকচর ডদকে বযথা 
 
ক্ষয সিল অনযানয চজচনস চনণয় চবণবিনা িরা ক্ষযণত পাণর  
সাম্প্রডতে প ৌন ইডতোস 
•  প ৌন ডক্রয়ার েডরণােস্বরূে  ডদ প্রদাে পদখা পদয় তােকল তার 

লক্ষণগুকলা ইউ.টি.আই-এর সোন েকত োকর। 
•  পোনও প ৌনবাডেত পরাকির (এস.টি.আই) লক্ষণগুকলা ইউ.টি.আর্-এর 

সোন েকত োকর। 
রণজাবণের (ণমণনাপজ) সময় পচরবতগ ন 
• রকজাবকের সেয় ডেেু েডরবতয ন পসইসব UTI এর েকতা এেই লক্ষণ 

থােকত োকর   

তাৎক্ষডণে অযাডিবাকয়াটিে পপ্রসডক্রেশন পসইসাকথ 
ডনকজর  ত্ন 
 
যচে অল্প লেে, চবলচিত বা 
বযাি-আপ অযাচিবাণয়াটিি ক্ষপ্রসচক্রপশন 
পসইসাকথ ডনকজর  ত্ন 

ের্গ বতী মচিলা: সবযদা ইউডরন োলচাকরর অনুকরাধ েরা েয় 

যচে UTI সণেি িরা িয় 

 
তাৎক্ষডণে অযাডিবাকয়াটিে পপ্রসডক্রেশন পসইসাকথ 
ডনকজর  ত্ন 

•  কথষ্ট েডরোকণ তরল োন েরুন  াকত  
আেডন তৃষ্ণাতয  পবাধ না েকরন। ডদকন  
অন্তত 6 পথকে 8 গ্লাস োনীয় োন 
েরার পচষ্টা েরুন  ার েকধয জল, 
েযাকেইনডবেীন এবং ডচডন-েুক্ত োনীয় 
অন্তিুয ক্ত রকয়কে।  
 

• বযথা পথকে েুডক্ত োওয়ার জনয 
ডনয়ডেত সেয় অন্তর-অন্তর 
েযারাডসটােল বা আইবুকপ্রাকেন ডনন, 
 

•  ডদ আকি এগুকলার পক্ষকত্র আেনার 
পোকনা োর্শ্য প্রডতডক্রয়া পদখা পদয়ডন। 
 

•  িডবষ্যকত ইউ.টি.আই-এর েওয়ার 
সম্ভাবনা হ্রাস েরার জনয 'ইউটিআই 
এডড়কয় চলার জনয উেক ািী ডবেল্প' 
নােে েলকে উক্ত ঝুুঁ ডের েযাটরগুকলা 
ডনকয় ডবকবচনা েরুন। 

চনম্নচলচিত লেেগুণলা সম্ভবত ক্ষিাণনা গুরুতর সংক্রমণের 
লেে িণত পাণর তাই অচবলণি এগুণলাণি মূলযায়ন িরা 
উচিত  
 

লক্ষণগুকলা েতটা জরুরী তা ডনকয়  ডদ আেডন ডনডিত না েন 
তােকল েরােকশযর জনয পোন েরুন। 

 
1. আেডন োুঁেকেন, শরীর ঠাণ্ডা েকয়  াকে এবং োংসকেডশকত 

বযথা েকে। 
2. আেডন ডবভ্রান্ত অনুিব েরকেন, অথবা িীষ্ণ ডনদ্রাল ুপবাধ 

েরকেন। 
3. আেডন সারা ডদন পেোে েকরনডন। 
4. আেডন বডে েরকেন। 
5. আেডন আেনার পেোকে রক্ত পদখকত োন। 
6. আেনার শরীকরর তােোত্রা 38oপসডিকগ্রি বা  

36oপসডিকগ্রি পথকে েে। 
7. আেনার ডেকঠ ঠিে োুঁজকরর ডনকজ বৃকে বযথা েকে। 
8. আেনার লক্ষণগুকলা আরও খারাে েকয়  ায়। 
9. অযাডিবাকয়াটিে খাওয়া শুরু েরার 48 ঘণ্টার েকধয 

আেনার লক্ষণগুকলা এেটুও িাকলা েকত শুরু েরকে না 
 

এই ঝুুঁ চির িারেগুণলা চনণয় চবণবিনা িরণত এটা িয়ণতা আপনার জনয উপণযােী িণত পাণর।  

আপনার অন্ত্র ক্ষথণি মূত্রাশণয় মণধয বযািণটচরয়ার ছচড়ণয় পড়া বে িরুন: টয়কলট বযবোকরর 
ের সােকন পথকে (ক াডন) ডেেকন (ডনকচ) ে যন্ত েুকে পেলা। 

েূত্র ধকর রাখকবন না।  পেোে েরার প্রকয়াজন েকন েকলই পেোে েরকবন। 

প ৌনসেবাকসর ের পেোে েরকত  াকবন  াকত এেন পোন পরাকির জীবাণ ুশরীর পথকে পবডরকয় 
 ায়  া েয়কতা েূত্রনালীর েুকখর োকে পথকে থােকত োকর। 

প ৌনসেবাকসর আকি এবং েকর প াডনর বাইকরর জায়িাটা পধাকবন  াকত এেন পোন পরাকির 
জীবাণ ুপে ধুকয় শরীর পথকে বার েকর পদয়া েয়  া েয়কতা েূত্রনালীর েুকখর ডদকে পথকে 
থােকত োকর।  

ে যাপ্ত েডরোকণ োনীয় োন েরুন  াকত ডনডিত েরা প কত োকর প  আেডন সম্পূণয ডদকন 
ডনয়ডেতিাকব পেোে েকরন, ডবকশষ্ েকর িরে োকল।  

 

যচে আপনার বার-বার UTI িয় তািণল চনণম্নাক্ত চবষণয়ও চবণবিনা িরুন 

• ক্রযানণবচর সংক্রান্ত পেয এবং চি-মযাণনাজ: ডেেু প্রোণ পথকে বলা  ায় প  এগুকলা UTI 
েুনরায় সংঘটন পরাধ েরকত সোয়তা েকর  

• রকজাবে েওয়ার ের: আেডন টডেকেল েরকোনাল ডচডেৎসার ডবষ্কয় ডবকবচনা েরকত োকরন; 
উদােরণস্বরূে: প াডনর ডক্রে। 

• রাকত বা প ৌনডেলকনর ের অযাডিবাকয়াটিে গ্রেকণর েথা ডবকবচনা েরা প কত োকর 


