অ্যাটপিক একপিমা
এই িুপিকাটির লক্ষ্য পক?
অ্যাটপিক একপিমার ব্যািারর বব্পি করর িানরত আিনারক সাহায্য করার উরেরিয এই
িুপিকাটি বলখা হরেরে। এটির মাধ্যরম আিপন িানরত িাররব্ন এটি পক, এটি বকন হে,
বকমন করর এর পিপকৎসা করা য্াে এব্ং এটির সম্বরে আররা বব্পি করর আিপন
বকাথাে িানরত িাররব্ন।
অ্যাটপিক একপিমা কারক ব্রল?
অ্যাটপিক একপিমা

ত্বরকর এক প্রদাহিনক অ্ব্স্থা।
গলা ব্যথা জ্বররর মতন

উিসগগ

। একপিমা ও ডারমাটাইটিি িব্দ দুটি িব্দ এব্ং একই অ্থগ ব্হন করর
অ্যাটপিক একপিমা ও অ্যাটপিক ডারমাটাইটিি অ্নুরূি। সহি করর বতালার িরনয
আমরা এই িুপিকাটিরত অ্যাটপিক একপিমা িব্দটি ব্যব্হার করব্।

অ্যাটপিক একপিমা বকন হে?

অ্যাটপিক অ্ব্স্থাটির প্রব্ণতা সাধ্ারণতঃ
িাপরব্াপরক সূরে আরস (পনরি বদখুন) এব্ং আিনার
।
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ও প্রদারহর কারণ হরে দাাঁড়ারত িারর।
অ্যাটপিক একপিমা পক ব্ংিগত?
হযাাঁ। অ্যাটপিক একপিমা (হাাঁিাপন ও উিসগগয্ুক্ত জ্বর) িাপরব্াপরকসূরে আরস। ব্াব্া
মারের মরধ্য বকান একিন ব্া দুিরনই য্পদ একপিমা, হাাঁিাপন ব্া উিসগগয্ুক্ত জ্বরর
আক্রান্ত হন, তাহরল ওাঁরদর সন্তানরদর এই অ্সুরখ ব াগার সম্ভাব্না বব্পি। তাোড়া, ঠিক
বসই ধ্ররণরই প্রব্ণতা এরককটি িপরব্াররর মরধ্য বদখা য্াে। অ্থগাৎ ব্লা বয্রত িারর,
বকান বকান িপরব্ারর বব্পির াগ আক্রান্ত সদরসযরই একপিমা থাকরব্ এব্ং অ্নয বক্ষ্রে
হাাঁিাপন ব্া উিসগগয্ুক্ত জ্বররর আপধ্কয থাকরব্ বব্পি।

অ্যাটপিক একপিমার লক্ষ্ণগুপল পক?

এর প্রধ্ান লক্ষ্ণটি হল িু লকাপন। িু লকাপন হরল বসটিরক
িু লকারল ত্বরক নানা রকরমর িপরব্তগ ন
। িু লকাপন ঘুরমর
ব্যাঘাত ঘরট,
ফরল ক্লাপন্ত লারগ এব্ং পখটপখরট হরে য্াে।

অ্যাটপিক একপিমা বকমন বদখরত?
অ্যাটপিক একপিমা ত্বরকর বয্রকান অ্ংরি বদখা পদরত িারর এমনপক মুরখও হরত িারর
পকন্তু বয্ সমি িােগাে বব্পি িপরমারন হে, বসগুপল হল কনুই ও হাাঁটুর
এব্ং কপি
ও ঘারড়র িারিারির অ্ংরি (রেক্সুরাল িযাটানগ)। অ্যাটপিক একপিমার অ্নযানয
ধ্রণগুপল হল িেসার মারির
প্রদাহরনর স্থান (
এব্ং অ্সংখয বোট বোট গুপড় গুপড় বফালা য্া বলামকূরির সরে বলরগ থারক
(ফপলপকউলার িযাটানগ)
লাল ও শুকরনা হরে য্াওোর সম্ভাব্না এব্ং আাঁিরড়র দাগ
িড়া (
রক্তক্ষ্রণ) ও বব্পির াগ বক্ষ্রে হরত িারর। য্খন একপিমাটি খুব্
ব্াড়াব্াপড় রকরমর আকার ধ্ারণ করর
(‘দি
করর’ ওরে) তখন
আিনার হারত ও িারে বোট বোট িলরফাস্কা িড়রত
িারর বয্ সমি িােগাগুপলরত ব্ারব্ার িু লকারনা হরেরে, বসইখানকার ত্বক বমাটা হরে
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বয্রত িারর (রয্টি প্রপক্রোটিরক ব্লা হে পলরিপনপফরকিন), এব্ং

?অ্যাটপিক একপিমা পক ারব্ পনণগে করা হে?
সাধ্ারণতঃ স্বাস্থয িপরিয্গার সরে য্ুক্ত বিিাদার বয্মন
স্বাস্থয িপরদিগক, িিগারত বসপব্কা এব্ং সাধ্ারণ পিপকৎসকরদর
য্াইরহাক
ব্ড় বেরল বমরে এব্ং প্রাপ্তব্েস্করদর
মরধ্য একপিমার ধ্রণটি আলাদা হে এব্ং হাসিাতারলর পব্রিষজ্ঞরদর সাহায্য প্ররোিন
হরত িারর। রক্ত িরীক্ষ্া ও ত্বক িরীক্ষ্া সাধ্ারণতঃ প্ররোিন হে না। মারে মরধ্য
ব্যারিপরো ব্া াইরাস িপনত সংক্রমণ হরেরে পকনা তা বদখার িরনয ত্বরকর রস সংরহ
করর িরীক্ষ্া করা হে (িীব্াণুমুক্ত করা তু রলা ঘষা হে)।
পক কাররণ একপিমা ব্াড়াব্াপড় রকরমর আকার ধ্ারণ করর?








ব্যপক্তর িপররব্িগত অ্রনকরকম িপরপস্থপত একপিমাটি ব্াপড়রে পদরত িারর।
এরমরধ্য অ্ন্তগ ু ক্ত তাি, ধ্ুরলা এব্ং প্রদাহনকারী ব্্তুরর সারথ সং্পরিগ বয্মন সাব্ান
ব্া পডটাররিন্ট।
অ্সুস্থ অ্ব্স্থাে থাকাকালীন- সাধ্ারণ সপদগ কাপি একপিমা ব্াপড়রে পদরত িারর।
ব্যারিপরো ব্া াইরাস িপনত সংক্রমণ একপিমা ব্াপড়রে পদরত িারর। ব্যারিপরো
িপনত সংক্রমণ (সাধ্ারণতঃ স্ট্যাপফরলাকক্কাস নারম একধ্ররণর কীট িপনত
সংক্রমণ) আক্রান্ত ত্বকটিরক হলুদ, খসখরস করর এব্ং জ্বলুপন হে এব্ং এর িরনয
পিপকৎসার প্ররোিন হে।
াইরাস িপনত কাররণ সংক্রমণ হরল জ্বর
বফাস্কা হে (হাপিগস পসম্পরলক্স াইরাস) য্া একপিমাটি ব্াপড়রে বদে তার ফরল
অ্পতপরক্ত ব্যথা হে ও বসটি ত্বরক েপড়রে য্াে এব্ং অ্যাপন্ট াইরাল টযাব্রলরটর
মাধ্যরম এটির পিপকৎসা কররত হে।
ত্বক শুকরনা হরে য্াে
হেরতা ব্া মানপসক িাি

অ্যাটপিক একপিমা পক বসরর য্াে?
না, এটি সারর না। পকন্তু অ্রনক উিাে এটিরক পনেন্ত্ররণ রাখা বয্রত িারর। অ্যাটপিক
একপিমাে আক্রান্ত বব্পির াগ পিশুরদর,
ব্ড় হওোর সারথ সারথ অ্ব্স্থার উন্নপত
ঘরট। (ককরিারকারলর মরধ্য 60% বসরর ওরে) য্াইরহাক, তারদর ত্বক শুকরনা বথরক
য্াে এব্ং প্রদাহমূলক ব্্তুর বয্মন সাব্ান ব্া ব্াব্ল ব্াথ ওরদর
এপড়রে িলা
সমীিীন।
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(

অ্যাটপিক একপিমার পিপকৎসা পক ারব্ হে?
পিপকৎসা
(

ণগ
পিপকৎসা
বরাগী
পিপকৎসা বয্রহতু
তারদর পিপকত্সার সব্ বথরক গুরুত্বিূণগ অ্ংি। এর অ্থগ হল মরেশ্চারাইিাররর পনেপমত
প্ররোগ, সাব্ারনর িপরব্রতগ মরেশ্চারাইিার পদরে বধ্াো (সাব্ারনর পব্কল্প ব্রল িপরপিত),
এব্ং একটি মেশ্চারাইপিং ব্াথ অ্রেরলর ব্যব্হার।

মরেশ্চারাইিার (প্রদাহপনব্ারক)- এগুপল প্রপতপদন ব্হুব্ার ব্যব্হার কররত হরব্ য্ারত
করর আিনার ত্বরকর উিপর িরটি িপররব্রির পব্রূরে আরও াল প্রপতব্েক হরে উেরত
িারর। আিনার ত্বক য্ত শুকরনা হরব্ আিনারক তত ঘনঘন মরেশ্চারাইিার প্ররোগ
কররত হরব্। ততলাক্ত ারব্র মাোর উির পন গ র করর পব্প ন্ন ধ্ররণর মরেশ্চারাইিার
িাওো য্াে এব্ং আিপন বয্টা িাইরব্ন বসই ব্ুরে ব্যব্হার করাটা গুরুত্বিূণগ। ব্যব্হার
করার সব্ বথরক
াল
হল আিনার প্র্তুরত করা আর্দ্গতার পিপনরসর ব্যব্হার।
অ্যাপন্টরসপ ক সম্ে মরেশ্চারাইিার পব্রিষ ারব্ উিকারী হরত িারর য্পদ ব্ারংব্ার
সংক্রমণ হওো একটি সমসযা হরে দাাঁড়াে।
িলীে পক্রম প্রক্ তই একটি সাব্ারন পব্কল্প রূরি উপন্নত করা হরেপেল। প্রােিই এটি
মেশ্চারাইিার রূরি ব্যব্হৃত হত পকন্তু ত্বরক অ্স্বপি ততরী কররত িারর এব্ং একপিমারক
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আরও খারাি করর পদরত িারর। এই কাররণ িলীে পক্রমরক মেশ্চারাইিার রূরি ব্যব্হৃত
না করার িরামিগ বদওো হে।

টপিকাল বস্ট্ররেড ক্রীম ব্া মলম- একপিমা য্খন খুব্ বব্রড় য্াে, তখন এটি
সাধ্ারণতঃ একপিমার লাল াব্ ও িু লকাপন কপমরে বদে। ওগুপল পব্প ন্ন িপক্তর মাোে
িাওো য্াে (হাল্কা, মাোর, বিারারলা এব্ং বব্পি বিারারলা)। বকান ধ্রণটি ব্যব্হার
কররত হরব্ বকাথাে এব্ং কতপদন ধ্রর ব্যব্হার কররত হরব্ বস পব্ষরে আিনার ডাক্তার
আিনারক িরামিগ বদরব্। সাধ্ারণ ারব্, পক্ররমর বথরক মলমগুপল িেন্দসই। আঙু রলর ডগা
ব্যব্হার করর (টিউব্ বথরক বস্ট্ররেড বক এমন ারব্ টিিুন য্ারত আিনার
তিগপনর
সামরনর ডগাটি ঢাকা িরড় য্াে) আিনার হারতর সামরন বিেরনর অ্ংিরক আচ্ছাপদত
করর।
একটি সামপেক বস্ট্ররেড পদরন একব্ার সাধ্ারণত িয্গাপ্ত, য্পদও, পদরন দুব্ার ব্যব্হার
করা উপিত নে।
য্থায্ত সামপেক বস্ট্ররেরডর ব্যব্হার খুব্ই কায্গকর এব্ং ব্যব্হার করা পনরািদ। য্পদও
ঠিক
ারব্ ব্যব্হার না কররল, (রব্পি কড়া ব্া দীঘগ পদন ধ্রর ব্যব্হার কররল)
টপিকাল বস্ট্ররেরডর িরনয িার্শ্গ-প্রপতপক্রো বদখা পদরত িারর বয্মন ত্বক িাতলা হরে
বয্রত িারর, পক ারব্ টপিকাল বস্ট্ররেড ব্ে কররত হরব্ বস ব্যািারর ডাক্তাররা প ন্ন
মত বিাষণ কররন: বকউ বকউ ব্রলন ওটি হোৎ করর ব্ে কররত হরব্ আব্ার অ্রনরক
ব্রলন বস্ট্ররেরডর মাোটি ক্রমিঃ কমারত হরব্ আব্ার অ্রনরক মরন কররন “প্রিপলত
ব্যব্স্থাটি িাপলরে বয্রত হরব্’ একপিমার ব্াড়াব্াপড় করম আসরল বথরম বথরম করেক সপ্তাহ
ওগুপল ব্যব্হার করর বয্রত হরব্।
বব্পির াগ বক্ষ্রে অ্রিক্ষ্াক্ ত দুব্গল টপিকাল বস্ট্ররেড বসই সমি স্থারন ব্যব্হার কররত
বয্মন মুখ, িন, বয্ৌনাে, বিারখর িাতা এব্ং ব্গল: কড়া বস্ট্ররেড অ্নয সব্ িােগাে
ব্যব্হার করা বয্রত িারর। িপক্তিালী বস্ট্ররেড অ্নয স্থারন ব্যব্হার করা বয্রত িারর
পব্রিষ করর হাত এব্ং িারের মত িুরু অ্ঞ্চরল।

অ্যাপন্টব্ারোটিক ও অ্যাপন্টরসপ ক- আিনার একপিমা য্পদ ব িা ব িা হরে য্াে, রস
গড়াে এব্ং খসখরস হরে য্াে, ওটি সংক্রাপমত হরেরে এব্ং এর িরনয অ্পত অ্ব্িযই
অ্যাপন্টব্ারোটিরকর বকারসগর প্ররোিন। ত্বরক আলাদা ারব্ অ্যাপন্টব্ারোটিক প্ররোগ কররল ব্া
মরেশ্চারাইিাররর অ্ংি পহরসরব্ ব্যব্হার কররল কীট ব্্পে ব্ে কররত সাহায্য করর য্পদও
এর সম্ভাব্য িার্শ্গ প্রপতপক্রো পহরসরব্ ত্বক জ্বালা কররত িারর।

টপিকাল ইপমউরনাসারপ্ররসন্টস

(কযালপসপনউপরন ইনপহপব্টসগ)- বকান বকান অ্যাটপিক

একপিমাে আক্রান্ত ব্যপক্ত অ্রিক্ষ্াক্ ত নতু ন কযালপসপনউপরন ইনপহপব্টর বয্মন
টযারক্রাপলমাস অ্রেন্টরমন্ট এব্ং িাইমরক্রাপলমাস ক্রীমগুপলরক ত্বরকর জ্বালা কমারনার বক্ষ্রে
কায্গকরী ব্রল মরন কররন। এগুপল বস্ট্ররেড নে ফরল ত্বক িাতলা করর বদে না এব্ং
টপিকাল বস্ট্ররেরডর সরে য্ুক্ত অ্নযানয িার্শ্গ-প্রপতপক্রোগুপলও হে না। বব্পির াগ বক্ষ্রে
বয্ িার্শ্গ-প্রপতপক্রোটি বদখা য্াে বসটি হল, ওটি প্ররোগ করার ির ত্বক জ্বালা করর য্া
সারথ সারথই বসরর য্াে। এর ফরল ত্বক সংক্রমরণর েুাঁ পক বব্রড় য্াে আর তাই, ্পরষ্টতঃ
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সংক্রাপমত ত্বরক এটি ব্যব্হার না করাই াল। তাপিক পদক বথরক, অ্ন্তত, ওগুপল ত্বরকর
কযান্সাররর েুাঁ পক ব্াড়ারত িারর এব্ং তাই দীঘগ পদন ধ্রর বসই সমি অ্ংরি য্া বরারদর
সং্পররিগ আরস এব্ং একই সারথ অ্পত বব্গুপন রপি পন গ র পিপকৎসার সমে এটি প্ররোগ
না করাই বেে।

অ্যাপন্টপহস্ট্ামাইন- আিনার ডাক্তার হেরতা অ্যাপন্টপহস্ট্ামাইন টযাব্রলরটর িরামিগ পদরত
িাররন য্া বকান বকান বরাগীর িরক্ষ্ উিকারী। এই অ্যাপন্টপহস্ট্ামাইনগুপল ঘুমকাতু রর করর
পদরত িারর (রয্মন বক্লাররফনামাইন ও হাইড্রপক্সপিন) য্া অ্যাটপিক একপিমার দরুন
িু লকাপনর হাত বথরক মুপক্ত বদে, য্পদও দীঘগকালীন ব্যব্হাররর িরক্ষ্ ওগুপল কম
কায্গকরী।

ব্যারেি ব্াাঁধ্া(রড্রপসং)- কখরনা কখরনা

ওষপধ্য্ুক্ত আটকারনার ব্যারেিগুপল ব্যব্হার
কররল উিকার িাওো বয্রত িারর কারণ ওগুপল আরাম বদে এব্ং িু লকারনার প্রব্ণতা
প্রপতররাধ্ করর। “ব িা িপি”(“ওরেট রযাি”) হল োো করা ব্যারেি বয্গুপল মারে
মরধ্য স্বল্প সমরের িরনয ব্যব্হার কররল উিকার িাওো য্াে। ত্বক য্পদ সংক্রাপমত হে,
সঠিক পিপকৎসার প্ররোিন য্পদ বড্রপসংটিরক পব্রব্িনার মরধ্য আনা য্াে। আিনার
ডাক্তার অ্থব্া বসপব্কা আিনারক উিয্ুক্ত বড্রপসং এর ব্যািারর িরামিগ বদরব্ন।

অ্পত বব্গুপন রপি- দীঘগস্থােী একপিমাে আক্রান্ত বকান বকান মানুষ অ্পত বব্গুপন রপি
পন গ র পিপকৎসা করর উিক্ ত হন বয্টি সাধ্ারণতঃ হাসিাতারলর পব্রিষজ্ঞ পব্ ারগ করা
হে এব্ং একিন ত্বক পব্রিষজ্ঞ এর তদারপক কররন। (পিটিি অ্যাসপিরেিন অ্ফ
ডারমারটালপিস্ট্ এর বফারটারথরাপির উির বরাগী তথয সংক্রান্ত িুপিকাটি র্দ্ষ্টব্য)

অ্রিক্ষ্াক্ ত কড়া পিপকৎসা-বয্ সমি মানুষ গুরুতর ারব্ ব্া ব্যািক হারর অ্যাটপিক
একপিমাে ু গরেন, তাাঁরদর মারে মরধ্য কড়া পিপকৎসার প্ররোিন হে য্া িরীররর
প্রপতররাধ্ ক্ষ্মতাটি দুব্গল করর বদে, এব্ং এটি বকান স্বাস্থয িপরিয্গাে য্ুক্ত বিিাদাররদর
কড়া নিরদাপররত করারনা প্ররোিন।





খাওোর বস্ট্ররেড- (সাধ্ারণতঃ বপ্রডপনরসালন) মারে মরধ্য স্বল্প সমরের িরনয
বদওো হে য্পদ একপিমাটি খুব্ পব্পে ারব্ বব্রড় য্াে। এগুপল কায্গকরী পকন্ত
বব্পি পদন ধ্রর না বদওোই াল কারণ িার্শ্গ-প্রপতপক্রোর েুাঁ পক বথরক য্াে।
অ্যািাপথওপপ্রন
সাইরক্লার্পরাপরন

এই সব্ পিপকৎসাগুপলর পব্িদ পব্ব্রণ পিটিি অ্যাসপিরেিন অ্ফ ডারমারটালপিস্ট্ এর
প্রকাপিত
বরাগী
তথয
সংক্রান্ত
িুপিকাটিরত
িাওো
য্ারব্((www.bad.org.uk/public/leaflets/).

িীনা ব ষি পিপকৎসা-এটি একটি পব্কল্প পিপকৎসা য্া উিকার পদরত িারর য্পদও
আিনার পনিস্ব ডাক্তার ব্াব্ু এটি ব্যব্হাররর িরামিগ নাও পদরত িাররন কারণ ব ষি
উিাদানগুপল পনেপন্ত্রত হে না। িীনা ব ষি
পিপকৎসার ফরল য্ক্ ৎ স্ফীপতর ঘটনা
ঘরটরে।
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বয্ সমি পিপকসা ব্াঞ্ছনীে নে:




‘প্রাক্ পতক’ ব ষি ক্রীম, কারণ এগুপল প্ররোগ কররল ত্বক জ্বালা কররত িারর
এব্ং অ্যালাপিগ িপনত প্রপতপক্রো বদখা পদরত িারর। তাই ফাটা ব্া জ্বালা ধ্রা
ত্বরক এটির ব্যব্হার ব্াঞ্ছণীে নে।
সােয পপ্রমররারির বতল পদরে ততরী টযাব্রলট ব্যব্হার করার িরামিগ এখন আর
বদওো হে না কারণ বসগুপল বথরক উিকার প্রমাপণত হরত িাররপন।

অ্যালাপিগ ও অ্যাটপিক ডারমাটাইটিি
পব্ড়াল, কুকুর, িরাগররণু, ঘাস ব্া ব্াপড়র িমা ধ্ুরলাে িন্মারনা বোট বোট বিাকার
বথরক অ্যারটাপিরক আক্রান্ত ব্যপক্তরদর প্রােই অ্যালাপিগ হে।
এইগুপলর সং্পররিগ আসরল
একপিমার ব্দরল সাধ্ারণতঃ উিসগগয্ুক্ত জ্বর ব্া হাাঁিাপন হে। তরব্, এইগুপলর সং্পররিগ
আসরল বনটল রযাি (আরটিরকপরো) হরত িারর এব্ং এরিরর একপিমাটিও ব্াড়াব্াপড়
আকার ধ্ারণ কররত িারর।








ব্াপড়র ধ্ুরলাে িন্মারনা বোট বোট বিাকা- অ্যাটপিক একপিমাে আক্রান্ত মানুরষর
মরধ্য সব্রিরে প্রিপলত অ্যালাপিগর কারণ হল ব্াপড়র ধ্ুরলাে িন্মারনা বোট বোট
বিাকা।
পব্রিষ করর ব্সার ঘর ও বিাোর ঘর বথরক ব্াপড়র ধ্ুরলা কমারল,
একপিমা পনেন্ত্ররণ সাহায্য কররব্।
খাদয র্দ্ব্য বথরক অ্যালাপিগ - -অ্যাটপিরক আক্রান্ত মানুষরদর অ্যালাপিগরত ব াগার
প্রব্ণতা বব্পি। য্পদ অ্যালাপিগ থারক লক্ষ্ণগুপল বরাগীর সাধ্ারণতঃ িানা। বোাঁট ও
বিারখর িাতা ফু লরত িারর, রযাি বব্ররারত িারর, ব্া দােী খাদযটি খাওোর সারথ
সারথ মুরখর প তরর অ্স্বপি হরত িারর (রয্মন পডম, দুধ্ এব্ং অ্নযানয দুগ্ধিাত
র্দ্ব্য, গম, ব্াদাম এব্ং মাে) তরব্ এইসব্ অ্যালাপিগগুপলর কাররণ একপিমা
হওোর সম্ভাব্না প্রােই পব্রল দ্ষ্টান্ত এব্ং তাই অ্যাটপিক অ্যালাপিগর বক্ষ্রে খাদয
র্দ্ব্য বথরক অ্যালাপিগর িরীক্ষ্া পনেপমত ারব্ করা হে না। অ্যাটপিক একপিমাে
আক্রান্ত খুব্ কম সংখযক পিশুর বক্ষ্রে সঠিক অ্নুসোরনর ির পকেু পনপদগ ষ্ট
খাব্ার এপড়রে িলরল একপিমা পনেন্ত্ররণ রাখরত সাহায্য কররত িারর। একটি
স্বাস্থযকর-সুষম খাদয গুরুত্বিূণগ, পব্রিষ করর পিশুরদর বক্ষ্রে আিনার ডাক্তার ও
খাদয পব্রিষজ্ঞরদর িরামিগ োড়া বকান খাব্ার ব্ে করাও উপিৎ নে
লযারটক্স (রাব্ার) অ্যালাপিগ বসই সমি মানুষরদর মরধ্য বব্পি বদখা য্াে য্ারা
অ্যাটপিরক আক্রান্ত। লক্ষ্ণগুপল অ্ল্প ধ্ররণর হরত িারর বয্মন রাব্াররর সামরীর
সং্পররিগ আসরল ত্বরক িু লকাপন হরত িারর, ব্া তা গুরুতরও হরত িারর য্ার
িরনয হাসিাতারলর পিপকৎসার প্ররোিন হে। আিনার য্পদ লযারটরক্স অ্যালাপিগ
থারক, তাহরল আিনার পকেু পনপদগ ষ্ট খাব্াররও অ্যালাপিগ থাকরত িারর বয্মন
পকউপে ফল, কলা, আলু ব্া টরমরটা। লযারটক্স অ্যালাপিগ খুব্ গুরুত্বিূণগ-আিনার
য্পদ মরন হে, আিনার তা আরে, তরব্ ডাক্তাররক িানান।
অ্যাটপিক একপিমার পিপকৎসাে ব্যব্হৃত ক্রীম ব্া মলরমর ‘সং্পররিগ’ অ্যালাপিগ
হরত িারর। আিনার ডাক্তাররর িানা প্ররোিন বয্ আিনার পিপকৎসাই আিনার
ত্বকটি আররা খারাি করর পদরচ্ছ পকনা। (পিটিি অ্যাসপিরেিন অ্ফ
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ডারমারটালপিস্ট্ এর কনটযাি ডারমাটাইটিি এর উির বরাগী তথয সংক্রান্ত
িুপিকাটি র্দ্ষ্টব্য)
স্বেং িপরিয্গা (আপম পক কররত িাপর?)













য্তব্ার সম্ভব্ ত্বরক মরেশ্চারাইিার লাগান, সব্ বথরক াল প্রপতপদন 2-3। সব্
বথরক বব্পি পিপচ্ছল, গে-পব্হীন মরেশ্চারাইিার টলারররটড সব্রিরে াল। এটি
আিনার ত্বক িপরিয্গার সব্রিরে গুরুত্বিূণগ অ্ংি। িু ল ব্্পের পদকটি মস্ণ করর।
মেরিিারাইিাররর িারের মরধ্য আঙু ল পদরে আগু-বিেু কররব্ন না, এরত এটি
দূপষত এব্ং সংক্রমরণর উৎরস িপরণত হরত িারর। তাই এটা সব্ বথরক াল
িয্গাপ্ত িপরমাণ মেশ্চারাইিার ব্ার করর িামি ব্া ্পরটু লা পদরে িুররা ত্বরক
েপড়রে বদওো।সাব্ারনর িপরব্রতগ মেশ্চারাইিার পদরে বধ্ান (সাব্ারনর পব্কল্প
ব্রল িপরপিত)
এব্ং সাব্ান, ব্াব্ল ব্াথ, িাওোর বিল এব্ং পডটাররিন্ট
এপড়রে িলুন।
য্পদ জ্বালাস্পষ্টকারী ব্্তুরর সং্পররিগ আসার সম্ভাব্না থারক, তরব্ আিনার হাতটিরক
সুরপক্ষ্ত রাখরত দিানা ব্যব্হার করুন, বয্মন ব্াপড়র কাি করার সমে।
সাাঁতার কাটার ির
াল করর গা প পিরে পনন। গা মুরে িয্গাপ্ত িপরমারন
মরেশ্চারাইিার ব্যব্হার করুন।
সুপতর ততরী আরামদােক িামাকািড় িরুন এব্ং ত্বরক িিম লাগারব্ন না
িু লকারনার প্রব্ণতা বথরক পনরিরক প্রপতহত করুন। এরত অ্ল্পক্ষ্রণর িরনয িু লকাপন
কমরলও দীঘগ সমরের িরনয িু লকাপন আররা ব্াপড়রে বদরব্। ত্বরকর বয্খারন
িু লকারচ্ছ বসটি মস্ণ কররত মরেশ্চারাইিার ব্যব্হার করুন।
বয্ সমি মানুষ বব্পি িপরমারণ জ্বর বফাস্কাে আক্রান্ত, তাাঁরদর সং্পরিগ এপড়রে
িলুন, বয্রহতু একপিমা থাকা বরাগীরদর জ্বর বফাস্কা পব্ি্ ত হওোর েুাঁ পক ররেরে।
বয্ সমি বিাষা িীব্-িন্তুর সং্পররিগ আসরল অ্যালাপিগর সম্ভাব্না বব্পি, বসই
সমি বিাষয রাখরব্ন না।
োো থাকুন। অ্পতপরক্ত তাি একপিমার িু লকাপন ব্াড়ারত িারর।
আরগই একপিমার পিপকত্সা করান – আরও বব্পি খারাি হব্ার আরগ, এটিরক
পনেন্ত্রণ করা কঠিন।
অ্যাটপিক একপিমা
?

বরাগী সহােতা গ্রুরির সারথ সম্পপকগ ত

নযািনাল একপিমা বসাসাইটি,
Hill House,
Highgate Hill,
London N19 5NA
বটপলরফান: 0800 089 1122

ইরমল: helpline@eczema.org
ওরেব্: www.eczema.org
এনআইপসই পনরদগ পিকা:
4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
দাতব্য নং. 258474
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www.nice.org.uk/CG057
অ্যাটপিক একপিমার পিপকৎসাে এন.এইি.এস.-এর িেপতগত মূলযােন:
Web: www.ncchta.org/execsumm/summ437.htm

অ্নযানয কায্গকরী ওরেব্সাইরটর মরধ্য ররেরে:
ব্যব্হৃত উৎস উিাদারনর আরও পব্িাপররতর িনয অ্নুরহ করর পক্লপনকাল স্ট্যাোডগস ইউপনট
(clinicalstandards@bad.org.uk)
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