
মূত্রনালীর সংক্রমণ
বয়োয্যেষ্ঠ প্াপ্তব়েস্ক ও পরিচরা্কািীযেি ্নযে 
একরি রিফযিি।

মূত্র সংক্রমণ কী?
মূত্াধাযিি ককাযনা অংযে বযোকযিরি়ো ্রনত কািযে িক্ষে 
প্কারেত হযি মযূত্ সংক্রমে হয়ে থাযক।

যদি মূত্র পরীক্ষায় ব্ষাকটেদরয়ষার উপদথিদি ধরষা পটে, দকন্তু যদি 
আপদি সুথি থষাটকি, িটব িদুচিন্ষার দকছু নিই, এরকম সষাধষারণি 
হটয়ই থষাটক এবং এসব নক্টত্র অ্ষাদটিবষাটয়ষাদেক ব্বহষার করষার 
প্রটয়ষাজি পটে িষা। িটব, গুরুির মূত্র সংক্রমণ জীবটির জি্ হুমদক
হটি পষাটর।

আপনন কীভাবে মূত্র সংক্রমণ প্রনিবরাবে সাহায্য করবি পাবরন?
আপরন কী রযথষ্ট পারন পান কিযেন? আপনাি প্স্াযবি িযেি রেযক কে়োি করুন। 

•• যথেষ্ট•পরিমাথে•পারি•পাি•করুি•(6-8•গ্াস)•যাথে•কথি•আপরি•রিথিি•সময়,•রিয়রমে•
ফ্াকাথে•প্রস্াব•কিথে•পাথিি•এবং•রবথেষে•গিম•আবহাওয়াি•ববলায়,•েৃষ্াে্ত •হওয়া•
এডাথে•পাথিি
••অে্রিক•বুিবিু•ওঠা•পািীয়•বা•অ্ালথকাহল•পাি•কিা•পরিহাি•করুি•
••ক্্ািথবরি•পে্•বা•রসরটিরসস•স্াথে•ব্বহাথি•উপকাথিি•ব্াপাথি•বকাথিা•প্রমাে•বিই
•• বকাষ্ঠকাঠিি্•প্ররেথিাি•করুি।•প্রথয়াজি•হথল•পিামে্ত•রিি
•• ডায়াথবটিথসি•উপি•ভাথলা•রিয়ন্ত্রে•বজায়•িাখিু

আপনাি অন্ত্র কথযক মূত্ােয়ে মযধযে বযোকযিরি়োি ের়িয়ে প়িা বন্ধ করুন:
•• টয়থলট•ব্বহাি•কিাি•পি•সামথি•বেথক•রপছি•পয্তন্ত•বযৌিাঙ্গ•পরিষ্াি•করুি
•• প্াড•ময়লা•হথয়•পডথল•পরিবে্ত ি•করুি•ও•বযৌিাঙ্গ•পরিষ্াি•করুি
•• বযৌিাথঙ্গি•এলাকা•পরিষ্াি•এবং•শুষ্•িাখিু;•সগুন্ধযুক্ত•সাবাি•ব্বহাি•কিথবি•িা
•• বযৌি•সহবাথসি•আথগ•ও•পথি•পারি•দ্ািা•পরিষ্াি•করুি

কবরে কযি পারন পান করুন

রকডরন (মূত্ 
ততরি কযি)

মূত্াে়ে (মতূ্ 
্মা কযি)

মূত্নািী (মূত্ 
কক েিীি কথযক
বাইযি রনয়ে রা়ে)

এক্ন GP ি কাযে রাও়ো অথবা অনযোনযে রচরকৎসাি বযোপাযি আপনাি ফাম্ারসযটেি সাযথ কথা বিুন।



কী েরবনর লক্ষণ ও উপসব গ্ের নিবক আপনার খেয়াল রাো উনিি?

ররে আপরন একরি প্স্াযবি কযোযথিাি বযেবহাি কযি থাযকন তাহযি রনযচি 
িক্ষেগুযিা রবযবচনা়ে িােুন:
••কা াপরুি•বা•কম্পি
•• উচ্চ•অেবা•রিম্ন•োপমাত্া•
•• রপথঠি•রিথক•পাাজথিি•ঠিক•রিথে•রকডরিথে•ব্ো•হওয়া

সব মানুযেি মযধযে প্স্াযব নতুন বা ক্ষরতকি িক্ষে:
••প্রস্াবকাথল•ব্ো•বা•জ্ালা•ববাি•হওয়া
•• উচ্চ•অেবা•রিম্ন•োপমাত্া
••কা াপরুি•বা•কম্পি
••জরুরি•ববাি•হওয়া•(অরবলথবে•প্রস্াব•কিাি•প্রথয়াজি•ববাি•কিা)
•• রপউরবক•এরিয়াি•উপথি•েল•বপথট•ব্ো•অিুভব•হওয়া
••অসংযম•(স্াভারবথকি•েুলিায়•রিথজথক•ববরে•রভরজথয়•বফলা)
••স্াভারবথকি•বেথয়•আিও•ববরে•প্রস্াব•কিা
•• ব�ালাথট•প্রস্াব•অেবা•প্রস্াথবি•মথি্•িক্ত•িেৃ্মাি•হথল
•• রবভ্ারন্ত,•আেিথে•পরিবে্ত ি,•বা•িা ারডথয়•োকথে•অরথিিো

যনিও মূত্র সংক্রমবণর কারবণ নেভ্ানতির সৃষ্টি হবছে, িবে নেভ্ানতির 
কারণ নহবসবে অন্যান্য নেষয়সমূহবকও নেবেিনায় রােুন।

••ঔষথিি•পার্্ত-প্ররেরক্য়া
••অি্াি্•সংক্মে
•• দিিরদিি•কাথজ•পরিবে্ত ি•অেবা•বাসাি•
পরিথবে
•• রিম্ন•মাথিি•খাবাি

••ব্ো••
•• বকাষ্ঠকাঠিি্• •
••�মু•কম•হওয়া• •
•• বমজাজ•খািাপ•োকা
••পয্তাপ্ত•পরিমাথে•পাি•িা•
কিা



সু� খোে করবি আপনন ননবজবক কীভাবে সাহায্য করবি পাবরন?

আপনার ফামগোনস� / নাসগে / ডা�ার কী করবি পাবরন?

অ্যান�োবয়া�ক এর ে্যাপাবর সেগেিা আপনার ফামগোনস� / নাবসগের / 
ডা�াবরর পরামবশগের উপর আ�া রােুন

•• যথেষ্ট•পরিমাথে•পারি•পাি•করুি•যাথে•
আপরি•রিথিি•সময়,•রবথেষে•গিম•
আবহাওয়াি•সময়•রিয়রমে•প্রস্াব•
কিথে•পাথিি
••জ্ি•এবং•ব্ো•উপেম•কিথে•প্ররেরিি•
রিয়রমে•4•বাি•পয্তন্ত•প্ািারসটামল•রিি

••ক্্ািথবরি•পে্•বা•রসরটিরসস•স্াথে•
ব্বহাথি•উপকাথিি•ব্াপাথি•
বকাথিা•প্রমাে•বিই
•• রিথজথক•রভরজথয়•বফলা•রিথয়•রেরন্তে•
োকথল,•আপিাি•ডাক্তাি•অেবা•িাথস্তি•
পিামে্ত•রিি
••আপিাি•ফাম্তারসটি•/•যত্নকািীি•কাছ•
বেথক•পিামে্ত•রিি
•• েৃষ্াে্ত •ববাি•এডাথে•এবং•আপিাি•
প্রস্াবথক•ফ্াকাথে•হওয়া•এরডথয়•বযথে•
পয্তাপ্ত•পারি•পাি•করুি

•• যরি•আপিাি•উপসগ্তসমহূ•রিথজ•বেথক•ভাথলা•হথয়•যায়•োহথল•আপরি•স্-যথত্নি•
পিামে্ত•এবং•ব্ো•উপেম•বপথে•পাথিি
••আিও•পারি•পাি•কিথে•আপিাথক•বলা•হথে•পাথি
••আপিাি•প্রস্াথবি•িমিুা•রিথে•বলা•হথে•পাথি
••আপিাথক•এমি•একটি•অ্ারটিবাথয়াটিক•বিওয়া•
হথে•পাথি•যা•আপরি•ব্বহাি•কিথে•পাথিি•যরি•িা•
আপিাি•উপসগ্ত•ভাথলা•িা•হয়•অেবা•আপরি•যরি•
আথিা•খািাপ•ববাি•কথি•োথকি

••অ্ারটিবাথয়াটিক�রল•�রুেি•মতূ্•
সংক্মে•বেথক•জীবি•বাাোথে•পাথি
•• রক�•সব•সময়•অ্ারটিবাথয়াটিক•
মতূ্িালীি•লক্ষথেি•জি্•প্রথয়াজি•হয়•িা
••অ্ারটিবাথয়াটিক•গ্রহথেি•সািািে•
পার্্তপ্ররেরক্য়া�থলা•হথলা•ক্ষে,•

,•বরম•কিা•ও•ডায়রিয়া;•আপরি•
যরি•রেরন্তে•হি•েথব•পিামে্ত•রিি

••অ্ারটিবাথয়াটিক•আপিাি•অথন্ত্রি•
ব্াকথটরিয়াথক•প্রভারবে•কথি,•
যা•কমপথক্ষ•এক•বছথিি•জি্•
ব্াকথটরিয়া�থলাথক•অ্ারটিবাথয়াটিক•
প্ররেথিাি•কিথে•পাথি
••অ্ারটিবাথয়াটিকথক•কাজ•কিথে•রিি,•
শুিুমাত্•আপিাি•ডাক্তাি•/•িাস্ত•যখি•
পিামে্ত•রিথবি•েখি•ো•গ্রহে•করুি



আপনার কেন সাহায্য খনয়া উনিি?

রনম্নরিরেত িক্ষেগুযিা সম্ভবত ককান গুরুতি সংক্রমযেি িক্ষে হযত পাযি এবং 
অরবিযবে এগুযিাযক মিূযো়েন কিা উরচত:

কা াপরুি,•ঠাণ্া•লাগা••
এবং•বপেীথে•ব্ো

সািারিি•প্রস্াব•িা•
হওয়া

র্াস-প্রর্াথস•সমস্া

আপিাি•প্রস্াথবি•
মথি্•িক্ত•িেৃ্মাি

লক্ষেসমহূ•আিও•খািাপ•হথয়•যাথছে,•রকংবা•অ্ারটিবাথয়াটিক•গ্রহথেি•2•রিথিি•মথি্•
বকাথিা•উন্নরে•বিখা•যাথছে•িা।

খবু•রবভ্ান্ত•ববাি•
হওয়া,•রিামরুি•অেবা•
অস্পষ্টভাথব•কো•বলা

োপমাত্া•38ºC•
উপথি•অেবা•36ºC•
এি•কম•হওয়া

রপথঠি•রিথক•পাাজথিি•
ঠিক•রিথে•রকডরিথে•
ব্ো•হওয়া

খবু•ঠাণ্া•ত্বক

রনয্ি সহ্াত প্বৃরতিি উপি রবশ্াস করুন, উপসর্ কতিুকু ্রুরি কস
সম্পযক্ রনরচিত না হযি পিামে্ রনন।

আপনাি GP প্যোরটিযসি সাযথ করারাযরার করুন অথবা NHS 111 
(ইংিযোন্ড), NHS 24 (স্কিিযোন্ড 111 এ কফান রেন), NHS রডযিটি (ওয়েিস 
08454647 এ কফান রেন) অথবা GP প্যোরটিস (NI) এ কি করুন
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