
Keep Antibiotics Working

1. ইউটিআই বলতে কী বুঝায়?

2. ইউটিআই প্রতেত�াধ ক�া� জন্য আপতন কী ক�তে পাত�ন?

মূত্রনাতল� সংক্রমণ (ইউটিআই) েখতন 
দেখা দেয় যখন মূত্রেত্রে� দয দকানও অংতে 
ব্যাকতেত�য়া উপসত গ্ে� সৃষ্টি কত�। 

মূলত আপনার উপসর্গগুললার উপর ননর্গ র কলর
ররার ননর্গয় করা হয়। ইউনরন নিপনটিকগুললা 
ক্ালেটার ছাডা রকবল 65 বছলরর কম বয়সী 
মনহলালের রষেলরে ব্বহৃত হয়।

আপতন তক যতেষ্ট পত�মাতণ পান ক�তেন? আপনা� প্রস্াতব� �ঙ দেখুন। 

পর্গাপ্ত তরল (6-8 গ্াস) পান করুন রালত আপনন নেলনর রবলা ননয়নমত প্রস্াব করলত পালরন এবং 
তৃষ্াত্গ  রবাধ করা এডালত পালরন, নবলেষ কলর ররম আবহাওয়ায়। 

অত্নধক অ্াললকাহল, নিনি নরিঙ্কস বা ক্ানিলনর কারলর আপনার মরূেেনলর অবস্ার অবননত হলত পালর।

রকাষ্ঠকাঠিন্ ররাধ করুন; প্রলয়ািলন পরামে্গ ননন। 

িায়ালবটিস োকলল, রলতে েক্গ রার মারো সঠিক রাখুন।

আপনা� মূত্রােতয়� মতধ্য অ্রে দেতক ব্যাকতেত�য়া� েত়িতয় প়িা বন্ধ করুন: 
· ররৌনাঙ্গ এলাকা পনরষ্ার এবং শুকলনা রাখুন; সরুন্ধরুতে সাবান এনডলয় চলুন
· অননয়ন্রিত প্রসাব পায়খানা রেকালত পরা প্ািগুললা ঘন ঘন পনরবত্গ ন করুন এবং ররৌনাঙ্গ এলাকায়

পায়খানা রললর ররলল পনরষ্ার করুন
· ররৌন সহবালসর পলর প্রস্াব করুন
· মনহলালের ররৌন সহবালসর আলর এবং পলর পানন নেলয় ররাননর বাইলরর এলাকা ধুলয় রিললত হলব

এবং টয়ললট ব্বহালরর পলর ররৌনাঙ্গ সামলন রেলক নপছলনর নেলক মুছলত হলব

আপনা� যতে বা�বা� ইউটিআই হতয় োতক 
রসলষেলরে অল্প বয়সী মনহলালের খালে্ নি-ম্ালনাি বা ক্্ানলবনর এর পনরপূরক সহায়তা করলত পালর

নকিনন প্রস্াব 
ততনর কলর

মূরেেনল মূরে 
সংরষের কলর 

মূরেনানল েরীর রেলক 
প্রস্াব রবর কলর রেয় 

সলদেহরািন ইউটিআই-এ সংক্নমত প্রাপ্তবয়স্কলের িন্ নলিললট 

নকরালব ইউটিআই প্রনতলরাধ করলত হলব রস ব্াপালর পরামলে্গর িন্ আপনার িাম্গানসটি বা নিনপ'র সালে কো বলুন

দবতে কত� পান করুন

মূত্রনাতল� সংক্রমণ 
(ইউটিআইএস)  



· ররৌন সহবালসর পলর ব্ো বা
অস্বনতি হওয়া

· রকানও ধরলরর ররৌন সংক্মর
(এসটিআই) োকা

· রমলনাপলির সমলয় বা পলর
ররাননলত পনরবত্গ ন হওয়া

মূত্রনাতল� উপস গ্েগুতলা আ� দয সব 
কা�তণও হতে পাত�: 

· ব্ো

· রকাষ্ঠকাঠিন্

· বালি খাবার

· মন খারাপ োকা

· পর্গাপ্ত পনরমালর 
পান না করা 

অন্যান্য তবষয় যা বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কতে� মতধ্য 
তবভ্াততি� কা�ণ হতে পাত�:

· কম ঘুম

· ওষুলধর পার্্গ 
প্রনতনক্য়া 

· অন্ান্ সংক্মর

· রুটিন বা বানডর
পনরলবলে পনরবত্গ ন 
হওয়া

· প্রস্াব করার সময় ব্োর সালে জ্ালা করা

· রালত নতুন কলর প্রস্াব করার প্রলয়ািন হওয়া

· প্রস্ালবর রঙ েেৃ্মানরালব রঘালা

· স্বারানবলকর রচলয় রবনে বার প্রস্াব করা

· তাৎষেনরকরালব প্রস্াব করার প্রলয়ািনীয়তা
অনুরব করা

· আপনার প্রস্ালব রতে আসা

· আপনার তল রপলট ব্ো হওয়া

আপনার রনে রবনে জ্র োলক তলব আপনার রহলেলকয়ার রপোোলরর মাধ্লম অেবা অনলাইলন
www.gov.uk/get-coronavirus-test -এ রকানরি-19 পরীষো করার ব্বস্া করুন এবং 
www.gov.uk/coronavirus-এ রেওয়া রকানরি-19 এর সব্গলেষ পরামে্গ রমলন চলুন

· কম্পন বা কা াপুনন হওয়া

· রবনে বা কম জ্র োকা

· আপনার নপলে পাািলরর ঠিক ননলচ
নকিননর ব্ো োকলল

সকল প্রাপ্তবয়স্কতে� মতধ্য োকা 
উপস গ্ে/লক্ষণসমূহ:

বয়স্ক, েবুগেল প্রাপ্তবয়স্কতে� মতধ্য 
ইউটিআই-এ� উপস গ্েসমূহ: 

আপনা� যতে ক্যাতেো� োতক, েতব এই 
উপস গ্েগুতলা� ব্যাপাত� দখয়াল �াখুন:

দকাতিড-19 উপস গ্েগুতলা তবতবচনা করুন:

আপনন রনে রকানরি ননলয় উনবিগ্ন হন তলব এনএইচএস 111, একিন িাম্গানসটি বা আপনার নিনপ'র সালে কো বলনু

3. আপনাতক কী কী উপসত গ্ে� ব্যাপাত� দখয়াল �াখতে হতব?

· ননলিলক স্বারানবলকর
রচলয় রবনে ঘন ঘন
নরনিলয় রিলা

· নতুন কলর নবভ্ান্ত হওয়া
বা নবভ্ানন্ত রবলড রাওয়া,
আচরলর পনরবত্গ ন আসা বা
পালয় নস্রতার অরাব হওয়া

· রবনে বা কম জ্র োকা

· কম্পন বা কা াপুনন হওয়া

http://www.gov.uk/get-coronavirus-test
http://www.gov.uk/coronavirus


· প্রস্ালবর মারাত্মক সংক্মলরর িন্ 
অ্ানটিবালয়াটিক িীবন রষোকারী হলত পালর, 
তলব হালকা প্রস্ালবর সংক্মলরর উপসলর্গর 
িন্ সবসময় অ্ানটিবালয়াটিলকর প্রলয়ািন 
হয় না 

· অ্ানটিবালয়াটিকগুললা আপনার রেহলক 
ব্াকলটনরয়া প্রনতলরাধী কলর রতালল রা 
আপনার পরবততী ইউটিআই-এর নচনকৎসা 
করালক আরও কঠিন কলর তুললত পালর।

আপনা� ফামগোতসস্ট/নাসগে/ডাক্া� কী 
ক�তে পাত�ন? 

আপতন কী ক�তে পাত�ন?

অ্যাতটিবাতয়াটিক সম্পতকগে ে প�ামেগে

আপনন রনে রকানরি ননলয় উনবিগ্ন হন তলব এনএইচএস 111, একিন িাম্গানসটি বা আপনার নিনপ'র সালে কো বলনু আপনার রখন অ্ানটিবালয়াটিলকর প্রলয়ািন রনই তখন রসগুললা গ্রহর করা আপনালক এবং আপনার পনরবারলক ঝুানকর মলধ্ রিলল রেয়

4. আপনাতক আ�ও িাল দবাধ ক�াতে কী ক�া দযতে পাত�? 

· ননলি-ননলিই-রত্ন রনওয়ার এবং 
ব্ো উপেলমর (প্ারানসটামল 
বা আইবুলপ্রালিন) পরামে্গ নেন 

· অ্ানটিবালয়াটিক গ্রহলরর সাধারর 
পার্্গপ্রনতনক্য়াগুললার মলধ্ রলয়লছ থ্াে, 
িুসকুনড, বনম এবং িায়নরয়া; আপনন উনবিগ্ন 
হলল পরামে্গ ননন

· অ্ানটিবালয়াটিকগুললার কাি 
করা চানললয় ররলত, রকবল রখন আপনার 
রহলেলকয়ার রপোোর এগুললার পরামে্গ 
রেলবন শুধু তখন রসগুললা গ্রহর করলবন

· রালত বা ররৌন সহবালসর পলর অ্ানটিবালয়াটিক গ্রহর করার পরামে্গ রেওয়া হলত পালর  

· নকছু নকছু রপাটি রমলনাপিাল মনহলালের র্ািাইনাল হরলমান নচনকৎসা সহায়তা করলত পালর 

· পর্গাপ্ত তরল পান করুন রালত 
আপনন নেলনর রবলা ননয়নমত 
হালকা রঙলয়র প্রস্াব করলত 
পালরন, নবলেষ কলর ররম 
আবহাওয়ায়।  

আপনা� যতে বা�বা� ইউটিআই হতে োতক এবং দসতক্ষতত্র  
তনতজ-তনতজ�-যত্ন দনওয়া� তবকল্পগুতলা সহায়ো কত� না:

· ব্ো উপেম করলত, 
প্রনতনেন 4 টা পর্গন্ত 
ননয়নমতরালব প্ারানসটামল 
গ্রহর করুন 

· ইউটিআই-এর নচনকৎসার 
িন্ ক্্ানলবনর িাতীয় 
পর্ বা নসটিাইটিস সালেট-
এর সহায়তা করার পলষে 
বত্গ মালন রকানও প্রমার রনই।

· পরীষো করার িন্ আপনালক 
মূলরের নমুনা রেবার িন্ 
বললত পালরন 

· আপনার উপসর্গগুললার উন্ননত 
না হলল বা আপনার খারাপ 
লারলত শুরু করলল আপনালক 
অনবললবে অ্ানটিবালয়াটিক 
রেওয়া ররলত পালর, বা ব্বহার 
করলত হলত পালর  

· আপনালক অন্ রকানও 
রহলেলকয়ার প্রোনকারীর কালছ 
ররিার করা ররলত পালর



আ�ও জরু�ী সাহায্য আপতন কখন দনতবন? 

কা াপুনন হলল, োণ্া লারলল 
এবং রপেী ব্ো করলল 

খুব নবভ্ান্ত, ননলতিি অনুরব 
করলল বা কো বলা িনডলয় 
আসলল 

তাপমারো 38 নিনগ্র 
রসনটিলগ্রলির রেলক রবনে বা  
36 নিনগ্র রসনটিলগ্রলির কম হলল

আপনার নপলে পাািলরর ঠিক 
ননলচ নকিননর ব্ো োকলল 

েরীর খুব েীতল রবাধ হলল

সারানেন প্রস্াব না হলল

র্াস ননলত সমস্া হলল

আপনার প্রস্ালব েেৃ্মান রতে 
আসলল 

আপনা� মতধ্য যতে ইউটিআই-এ� উপস গ্েসমূহ োতক েতব আপনাতক একজন স্াস্্য দপোোত��
প�ামেগে তনতে হতব এবং: 

তনম্নতলতখে উপস গ্েগুতলা মা�াত্মক মূত্রনাতল� সংক্রমতণ� লক্ষণ হতে পাত� এবং জরুত�িাতব
মূল্যায়ন ক�তে হতব:

আপনা� সহজাে প্রবৃে্তেতক তবশ্াস করুন, আপতন দকান উপস গ্ে কেো 
জরু�ী যতে দস ব্যাপাত� তনতচিে হতে না পাত�ন েতব প�ামেগে তনন 

TARGET is operated by the UK Health Security Agency. Developed in collaboration with professional medical bodies. 
Version 1.0: Nov 2020, Revision: Nov 2023. 

· আপনার উপসর্গগুললা আরও খারাপ হলছে, বা অ্ানটিবালয়াটিক শুরু করার 2 নেলনর মলধ্
উন্ননত হলত শুরু করলছ না

· আপনন রর্গ বতী, পুরুষ বা অপালরেলনর পলর হলল

111 নম্বত� ডায়াল করুন 
(স্কটল্ান্ড)

তজতপ প্র্যাকটিস 
(এনআই)

এনএইচএস 111  
(ইংল্ান্ড এবং ওলয়লস) 

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot

আপনা� তজতপ প্র্যাকটিতস� সাতে দযা্াতযা্ করুন বা

http://www.111.nhs.uk
http://www.111.wales.nhs.uk
http://www.nhs24.scot

