কুসংস্কারেে পরেবরতে জ্ঞান - মারিপক্স

মারিপক্স রি?
মাঙ্কিপক্স হল একটি ভাইরাল ররাগ (জুন াঙ্কিি) যা মাঙ্কিপক্স ভাইরাি দ্বারা িৃষ্ট।
মারিপক্স রোগ রিভারব হয় বা ছড়ায়?

ব্যঙ্কি রেনক ব্যঙ্কি িংক্রমণ িম্ভব্ যখ িংক্রাঙ্কমত মা নু ের শরীনরর তরল ব্া স্ক্যানব্র িানে িরািঙ্কর
রযাগানযানগ ব্া স্পশশ হয়। রিইিানে র াোঁটা িংক্রমনণর মাধ্যনম (ররানগর প্রােঙ্কমক পযশানয়) ব্যঙ্কি রেনক
ব্যঙ্কি িংক্রমণ িম্ভব্। প্ল্যানিন্টা ব্া জন্ম প্রঙ্কক্রয়ার মাধ্যনমও মা রেনক ভ্রূনণ িংক্রমণ ঘটনত পানর।
ব্তশ মান জা ামনত রব্ঙ্কশরভাগ রেনে, রযৌ িঙ্গীনের মনধ্য িংক্রমণ রযৌ তার িময় িংক্রামক ত্বনকর
েতগুঙ্কলর িানে ঘঙ্ক ষ্ঠ রযাগানযানগর মাধ্যনম ঘনট ব্নল মন হয়, ঙ্কব্নশে কনর ব্েঙ্কল ব্া পঙ্করব্তশ এব্ং
ঘ ঘ রযৌ রযাগানযানগর রেনে। ব্তশ মান িংক্রমনণর িূে ঙ্ক নয় গনব্েণা চলনে।

এই রোগ এে লক্ষণ গুরলা রি?
ই ঙ্ককউনব্শ

িময়কাল িাধ্ারণত ৬-২১ ঙ্কে ।

লেণগুঙ্কল প্রােঙ্কমকভানব্ খুব্ অ-ঙ্ক ঙ্কেশষ্ট বব্ঙ্কশষ্টয রযম জ্বর, মাোব্যো, রপশীনত ব্যো, ক্লাঙ্কি এব্ং ঙ্কলম্ফ র াড
ু নল যাওয়া। ১-৩ ঙ্কে পনর, ত্বনকর পঙ্করব্তশ গুঙ্কল শুরু হনত োনক ব্া ঙ্কব্কাশ হয়। স্মলপক্স ব্া গুটিব্িিিাধ্ারণ ইউঙ্ক মশ/একরূপ র াস্ক্া, পুোঁজ এব্ং ক্রাস্ট/ভূ ত্বক/কঠি আবরণ িৃঙ্কষ্ট হয়। ঙ্ককন্তু, ব্তশ মান এই
পঙ্করব্তশ গুঙ্কল রেখায় প্রধ্া ত রযৌ ানঙ্গ (প্রায়শই শুধ্ুমাে ১, ২, ৩ টি রভঙ্কিনকল দ্বারা েৃশযমা )। এটি
ক্রাস্ট/ভূ ত্বক গঠন র দ্বারা অ ি
ু রণ করা হয়, যা পনর পন়ে যায়।
অ-ঙ্ক ঙ্কেশষ্ট বব্ঙ্কশনষ্টযর িময়ও একজ

িংক্রামক োনক !

এে জনয রেোরপ বা রিরিৎসা আরছ?
ঙ্কচঙ্ককত্িা ডািারনের দ্বারা ঙ্ক ধ্শাঙ্করত হয়, এব্ং স্বাস্থ্য কতৃশ পে রকায়ানরন্টাই ঙ্ক ধ্শারণ কনর। যারা এখ ও
স্মলপনক্সর ব্া গুটিব্িনির ঙ্কব্রুনে টিকা রপনয়নে (১৯৮১ িানলর আনগ জন্মগ্রহণ কনরনে যারা) তানের
িুরঙ্কেত হওয়ার খুব্ রব্ঙ্কশ িম্ভাব্ া রনয়নে।

যরি আমাে সরেহ হয় রয আরম সংক্ররমত হরয়রছ তাহরল আমাে িী িো উরিত?
এম ঙ্কক জ্বনরর মনতা অ-ঙ্ক ঙ্কেশষ্ট বব্ঙ্কশনষ্টযর রেনেও, িাধ্ারণ ঙ্ক য়মগুঙ্কল অ ি
ু রণ করা গুরুত্বপূণশ,
যা আমরা ফ্লু ব্া রকাঙ্কভড রেনকও জাঙ্ক : িুস্থ্ হনয় উঠু এব্ং, যঙ্কে িম্ভব্ হয়, কাউনক
িংক্রাঙ্কমত করনব্
া।
মন ানযাগ: যঙ্কেও ক ডম যনেষ্ট িুরো য় কারণ এই প্রিনঙ্গ ঘঙ্ক ষ্ঠ (ত্বনকর) রযাগানযাগ
িংক্রমনণর জ য যনেষ্ট, তারা এই মুহূনতশ িুরোর রিরা উপায়! তাই ক ডম ব্যব্হার করু !
অ গ্র
ু হ কনর ১৪৫০ ম্বনর এ কল করু - তারা আপ ানক পরব্তী পেঙ্কত িম্পনকশ অব্ঙ্কহত
করনব্ অেব্া আপ ার িাধ্ারণ অ শ
ু ীল কারী, এইচআইঙ্কভ (HIV) ব্া PrEP ঙ্কচঙ্ককত্িা
প্রো কারীর িানে আপ ার িনেনহর ঙ্কব্েনয় রযাগানযাগ করু ।

