কররোনোভোইরোস (সসওসভড -১৯) মহোমোরী দেরে হোইপোররেনশন, ডোযোরেটেস এেং হোরেে র
দরোগীরের জনয প্রোযশই জজজ্ঞোসসত প্রশ্নোেলী
হৃেররোগ, ডোযোরেটেস েো উচ্চ রক্তচোরপর দরোগীরের সক কররোনভোইরোস সংক্রমণ হওযোর ঝুঁ সক
আরে?
না, হার্ট , ডাযাবেটর্স ো উচ্চ রক্তচাবের ল াবেরা অনয োরও লচবয সংক্রমণ হওযার লেশি ঝুঁ শেবে লনই।

দরোগোক্রোন্ত েযজক্তরের মরযয সক একেোর সংক্রোসমত হরয গুরুতর অসস্থতো েো জটেলতোর ঝুঁ সক
েোড়রে?
COVID-19 সংক্রমবণ আক্রান্তবের অশিোংি (৮০%) শ্বাসেবের সংক্রমবণর (জ্বর, গ া এেং োশি) এর
হা ো

ক্ষণ লেখবে োবেন এেং েবরােশর সস্থ। েবে আমরা লেি েবযেটর্ প্রভাশেে লেিগুশ বে যা

ক্ষয েবরশি ো হ'

ডাযাবেটর্স, উচ্চ রক্তচাে এেং হাবর্ট র েযর্ো
ট (েে ট হার্ট ) সহ হৃেবরাবগ আক্রান্ত

েযক্তক্তরা আরও মারাত্মে অসস্থোর ঝুঁ শেবে র্াবেন। সেরাং এই লরাগীবের জনয অশেশরক্ত যবের েরামি ট
লেওযা হবে।

ডোযোরেটেসযক্ত দলোরকরো সক দকোসভড -১৯ ঝুঁ সকরত দেসশ?
সািারণভাবে, আেশন জাবনন লয অশনযশিে ডাযাবেটর্সযক্ত ল াবেরা সমস্ত সংক্রমবণর ঝুঁ শে োডায।
ডাযাবেটর্বস আক্রান্ত েযক্তক্তরা সংক্রমণটর্ অজটবনর জনয উচ্চ ঝুঁ শেবে র্াবেন না, েবে আরও মারাত্মে
লরাবগ এেং ভযােহ েশরণশেবে এেোর আক্রান্ত হন। সেরাং, আেনার ডাবযর্ এেং েযাযাবমর রুটর্ন
অনসরণ েরুন (সম্ভােয েশরমাবণ) আেনার ওষিগুশ শনযশমে গ্রহণ েরুন এেং আেনার শচশনর মাত্রা ঘন
ঘন েরীক্ষা েরুন যাবে আেনার ডাযাবেটর্স শনযিবণ রাখবে োবর। ডাযাবেটর্স লরাগীরা অসস্থ হবয
েডব

োবের রবক্তর গ্ বোজগুশ র ঘন ঘন েযবেক্ষণ
ট
এেং ইনসশ ন, শনযশমে ঘন ঘন খাোর এেং

েযাপ্ত
ট ের সহ drugsষবির সমন্বয প্রবযাজন হবে োবর।
ডাযাবেটর্স, উচ্চ রক্তচাে এেং হৃেবরাবগ আক্রান্তবের জনয শেিু েরামি ট
আপনোর ওষযগুসল সনযসমত সনন - এটে েে গুরুত্বপূণ ে
আেশন যশে হা ো

ক্ষণীয হন েবেও আেশন শনিাশরে
ট
সমস্ত ওষি লসেন েবরবিন ো শনক্তিে েরুন

আেনার ডাক্তাবরর েরামি িাডা
ট
লোনও ওষি খাওযা েন্ধ েরবেন না। সম্ভে হব আেনার সাবর্ েমেবক্ষ
েই সপ্তাবহর জনয ওষবির েযাপ্ত
ট েশরমাণ রাখার লচো েরুন

লোব বের (েযাটর্ন) এেং ডাযাবেটর্স এর ওষি গুশ চাশ বয লযবে হবে ।
সকেু রক্তচোপ সনযন্ত্ররণর ওষযোগুসল COVID-19 এর তীব্রতো েোড়োরনোর সেষরয সররপোেে সম্পরকে কী
েলো যোয?
শেশভন্ন বেজ্ঞাশনে সশমশে এেং োশডটও ক্তজেবের শেবিষজ্ঞ গ্রুবের েবর্যর েযাবট াচনা েবর লেখা যায
লয েেটমাবন েটর্ গ্রুে ড্রাগ (এশসই ইনশহশের্ারস (রাশমশপ্র , এনা াশপ্র এেং োই)) এেং অযাক্তিওবর্নশসন
শরবসপ্টর ব্লোরস (এআরশে- সার্ট ান, লে শমসার্ট ন এেং সেরাং) েশভড -19 সংক্রমবণর েীব্রো েৃক্তি
েরুন। এই ওষিগুশ

heart failure এেং উচ্চ রক্তচাে শনযিবণর জনয খে োযের।
ট
আেশন যশে এই

ওষিগুশ েন্ধ েবরন েবে এটর্ শেেজ্জনে হবে। এটর্ আেনার হৃেবযর অেস্থা আরও খারাে েরবে োবর।
আসম সক েযথোর ওষয সনরত পোসর?
আইেবপ্রাবেবনর মবো শেিু িরবণর েযর্া ওষি (যাবে এনএসএআইশড ে া হয) লোশভড -19 সংক্রমণ
আরও খারাে েরবে লেখা যায। এই জােীয ওষিগুশ

heart failure লরাগীবের জনয ক্ষশেোরে শহসাবে

েশরশচে এেং শেডশনর ক্ষশের ঝুঁ শে োশডবয েু বে োবর।
NSAIDs এশডবয চ ন ো আেনার ডাক্তাবরর েরামবিরট েবর লেে

লসগুশ

লনবেন। প্রবযাজবন

েযারাশসর্াম েযেহার েরা সেবচবয শনরােে ওষি।

রক্তচোপ (সেসপ), ররক্ত শকেরোরক সনযন্ত্রণ করুন এেং সনযসমত শোরীসরক জক্রযোকলোপ করুন
আেনার ঝুঁ শে েযাক্টবরর মাত্রা শনযিণ েরাও গুরুত্বেূণ ট - িূমোন এেং অযা বোহ

এশডবয চ ন,

আেনার শেশে এেং রবক্ত িেটরার মাত্রা শনযিবণ রাখন এেং শনযশমে িারীশরে ক্তক্রযাে াে েরুন (েবে,
েযা েবর সামাক্তজে-েূরবত্বর শনযমগুশ

অনসাবর আেনার আউর্বডাবরর ক্তক্রযাে ােগুশ

েশরেেটন

েরুন। )
েরামি ট অনযাযী ডাবযর্ এেং

েবণর সীমােিো অনসরণ েরুন। আেশন যশে শনরাশমষ হন, লোন

সমসযা লনই। ডাবযবর্র োইোর এেং লপ্রাটর্বনর েশরমাণ েৃক্তি এেং আরও িােসব্জী এেং ে গুশ
আেনার অনাক্রমযো োডায

আসম অনভে কসর দয আমোর লক্ষণগুসল আরও েোরোপ হরে। আমোর এেন সক করো উসচত?
শ্বাসেে, অেসন্নো োডার লক্ষবত্র আেনার হাসোোব র সাবর্ লযাগাবযাগ েরা উশচে। সম্ভে হব
লর্শ বোশনে েরামবিরট লচো েরুন। আেশন COVID-19 জােীয লহল্প াইন নম্বর- 1075 লর্বেও সহাযো
লেবে োবরন
COVID-19 দরোয কররত আপনোর কী করো উসচত?

লোশভড -১৯ োশি এেং হাুঁশচ দ্বারা িশডবয েবড, োশি / হাুঁশচর মািযবম ো এেটর্ হৃেয হাশসর েবরও ক্ষদ্র
েশরমাবণ

া া ো অনযানয শনিঃসরবণর মািযবম) এেং স্পি ট ো লোমাইবর্র মািযবম িশডবয েবড। আেশন

যখন এমন লোনও েস্েুর স্পি েবরন
ট
যা ভাইরাবসর েণা রবযবি েখনও এই ভাইরাসটর্ প্রবেি েবর
আেনার হাে এেং আেশন যখন আেনার মখটর্ স্পি ট েবরন েখন আেশন সংক্রাশমে হবে োবরন।
ভাইরাস েণাগুশ 3 শেন েযন্ত
ট অেযাহে র্ােবে োবর এেং োই আেনার চারোবির স্বাস্থযশেশি েজায রাখা
গুরুত্বেূণ।ট লমবঝ েশরষ্কারে ো এমনশে সাোন শেবয ঘরগুশ , লর্শে গুশ

এেং অনযানয েৃষ্ঠগুশ

িবয

লে ন এেং হাে সযাশনর্াইজার শেবয আেনার হােটর্ সযাশনর্াইজার েরুন ো অজানা লোনও ক্তজশনসবে
স্পি েরার
ট
সময লিাবেন

সংক্রমণ েসড়রয পড়ো দরোয কররত আপসন কী গুরুত্বপূণ পেরক্ষপগুসল
ে
কররত পোররন
1. সোমোজজক েূরত্ব - েে গুরুত্বপূণ।ে
A.

লয লোনও সম্ভােয COVID-19 - এর সশেট ো োশি ো জ্ববর আক্রান্ত হওযার ক্ষণ লেখায এমন োরও

সাবর্ লযাগাবযাগ এশডবয চ ন।
B.

অপ্রবযাজনীয ভ্রমণ এেং গণেশরেহবণর েযেহার এশডবয চ ন

C.

জনসািারবণর জাযগা, জনসমাগম এেং োশরোশরে শমটর্ং এশডবয চ ন। লোন, ইন্টারবনর্ এেং

সামাক্তজে শমশডযা েযেহার েবর েন্িোন্ধে এেং আত্মীযবের সাবর্ লযাগাবযাগ রাখন।
D.

হাসোো

/

যােগুশ বে শনযশমে েশরেিনট এশডবয চ ন। লিার্খাবর্া সমসযার জনয, যশে সম্ভে

হয লোন ো লহল্প াইন নম্ববরর মািযবম হাসোো

ো শিশনেগুশ বে লযাগাবযাগ েরুন। আেশন যশে

শনযশমে আইএনআর েরীক্ষা েবর শনবেন এেং রক্ত োে া ওষি গুশ

শনবেন, েযা েবর লোবন

ডাক্তাবরর সাবর্ লযাগাবযাগ েরুন এেং যের্া সম্ভে হাসোো টর্ এডাবে লচো েরুন। েবে যশে সশেযই
শ্বাসেে োডার মবো ক্ষণগুশ র আরও অেনশে হয েবে োডাোশড হাসোোব যান
2. হোত স্বোস্থযসেসয
A. েরমেট ন এেং হাে শেবয স্পি েরা
ট
এশডবয চ ন
B. আেনার হাে সাোন এেং জ

শেবয ঘন ঘন িবয শনন - হাবের সমস্ত অংি েশরষ্কার েরার জনয

েমেবক্ষ 20-30 লসবেবের জনয এেং শনযশমেভাবে এটর্ েরুন
C. অযা বোহ শভশিে হযাে-সযাশনর্াইজারগুশ ও েরোরী।
D. েূশষে ক্তজশনসগুশ বে স্পি েরা
ট
এশডবয চ ন - োেশ ে র্যব র্ েরজা, লডার হযাবে স ইেযাশে

