ত্বকের প্রতিতিয়া সংিান্ত
িথ্য (IDR)
আপতন একসকেন ক্ষ্মাযিাগ পিীক্ষা েরাকনার র্নয (কেখাকন েক্ষ্মাকরাগ
পরীক্ষার মাধ্যকম আপনার শরীকর দোন েক্ষ্মাকরাকগর র্ীোর্ু েযােকেতরয়া
তেনা, আপনার শরীকরর দরাগপ্রতিকরাধ্ী ক্ষমিার সুরিহাল এেং আপনার
তেষয় তনরীক্ষর্ েকর দেখা হকে।
পিীক্ষাি ফলাফল হাযত না আসা প য ন্ত রিছু সুরনরদয ষ্ট রনয়েিানুন মেযন

িথ্যঃ

পৃষ্ঠা
-

সূত্রঃ EN/
-

পতরমার্জন নং

তনর্জয়োরী এেটি ইকেেশন আপনার শরীকর দেয়া হকে)। এই
আকে তেনা, দোন সুপ্ত েক্ষ্মাকরাকগর ইনকেেশন (ITL) আকে
দোন দরাগ প্রতিকরাধ্ী তিতেৎসার েরোর আকে তেনা ইিযাতে
চলা এিান্ত আবশ্যি।

েক্ষ্মাকরাকগর পরীক্ষার েলােল ইকেেশন দেোর ৭২ ঘণ্টা পকরই র্ানা োয় সুিরাং প্রথ্ম ৪৮ ঘণ্টার মকধ্য ইকেেশন দেোর
স্থান এেেু লাল হকয় দগকল, েু কল দগকল ো িু লোতন হকল ঘােড়াকনার তেেু দনই। পরেিীকি এের্ন ডাক্তার ো নাসজ পরীক্ষার
েলােল িতলকয় দেখকেন।
েক্ষ্মাকরাকগর পরীক্ষা েরার পর জ্বর হয় না ো দোন ক্লাতন্তভােও আকস না। ইকেেশকনর স্থাকন দেেল এেেু লালকি হকয় দেকি
পাকর োকি এেেু িু লোতনর উকেে হকি পাকর।

তনকেজ শােলী অনুসরর্ েরুনঃ

 ইকেেশন দেোর ৩০ তমতনে পর দেতসং সতরকয় দেলুন
 ইকেেশন দেয়ার স্থাকন িু লোকেন না, দেশী িু লোকল তেেু ক্ষর্ ঠাণ্ডা পাতনর তনকি হাি ধ্কর রাখুন
 ইকেেশন দেয়ার স্থাকন দোন তেেু লাগাকেন না (কোরটিসকয়ড আকে এমন দোন তিম, এতেকসত,ে, ো দোন ডলা মার্া
েরা োকে না)

ক্ষ্মাি লক্ষণ
সাধ্ারর্ লক্ষর্ঃ




রাকি ঘুকমর মকধ্য ঘাম হওয়া
জ্বর
স্বাকস্থযর অেনতিঃ
 ওর্ন েকম োওয়া
 অরুতি
 প্রিণ্ড ক্লাতন্ত

েু সেু স সংিান্ত লক্ষর্ঃ




রক্ত োতশ
তিতেৎসা হওয়া সকেও ২-৩ সপ্তাহ ধ্কর অতেরাম োতশ
েুকে েযথ্া

এই তেতভন্ন প্রোর লক্ষর্গুকলা েক্ষ্মা দরাকগর আলামি হকি পাকর
এে ো এোতধ্ে লক্ষর্ দেখা দগকল অনতিতেলকে আপনার তিতেৎসে ো CLAT এর সাকথ্ দোগাকোগ েরুন
শরীকরর দরাগ প্রতিকরাধ্ ক্ষমিা েতমকয় দেয় এমন তিতেৎসা ো ওষুধ্ দেমন দোরটিকো দেরকয়ড ো TNF প্রতিকরাধ্োরী ওষুধ্
(Enbrel®, Rémicade®, Humira®…) েীঘজতেন ধ্কর দসেন েরকি থ্ােকল (প্রতিতেন ১০তমতলগ্রাকমর দেশী) েক্ষ্মা দরাগ হোর
সম্ভােনা দেকড় দেকি পাকর।
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