আপোর ওষুনধর সম্পনক্ক ল�ষয়গুনিা োেুে
প্রচলিত ধারণা
আলি সুস্থ ব�াধ করলি। আিার িনে
হয় ো আিার ওষুধ দরকার আনি।

আসি তথ্য
• আপনি সুস্থ ব�োধ করছেি মোছি এই িয় বে আপনি আছরোগ্য লোভ কছরছেি।
• উচ্চ রক্তচোপ, উচ্চ বকোছলছটেরল এ�ং ডোয়োছ�টিস আপিোর শরীছরর ক্ষনি করছি পোছর,
এমিনক আপিোর বকোছিো উপসগ্গ বেখো িো নেছলও এ�ং আপনি সুস্থ ব�োধ করছলও।
• েখি এইস� অ�স্থোর জি্য ওষুধ বেয়ো হয়, আপিোর শরীর েোছি সমছয় সমছয় ক্ষনিগ্রস্ত
িো হয় িো প্রনিছরোধ করছি ওষুধগুছলো নিছি থোকুি।

আিার রক্তচাপ ও শক্করার িাত্া ঠিক
আনি। আলি কি ওষুধ লেনত পালর �া
�ন্ধও কনর লদনত পালর।
বেনেলরক ওষুধ ব্্যানডের ওষুনধর বথনক
ভানিা �া লেরাপদ েয়।
আিার ওষুধ সম্পনক্ক প্রননের উত্তর শুধু
আিার ডাক্তার লদনত পারন�।

ওষুধ লেনি ব�ৌে সিস্যা বদখা বদয়।

• আপিোর রক্তচোপ ও শক্গ রোর মোত্ো ভোছলো থোকছলও, আপিোর ওষুধ বিয়ো চোনলছয় েোওয়ো
গুরুত্বপূর।
্গ
• আপিোর ডোক্তোরছক প্রথছম নজজ্োসো িো কছর ওষুধ বিয়ো �ন্ধ �ো কম করছ�ি িো।
• বজছিনরক ওষুধও কোজ কছর এ�ং সোধোররি েোম কম হয়।
• সমস্ত বজছিনরক �ো ব্্যোছডের ওষুধ নিরোপত্োর জি্য পে্গোছলোচিো করো হয়।
• আপিোর ফোম্গোনসটেছকও নজজ্োসো করছি পোছরি।
• ফোম্গোনসটে আপিোছক বপ্রসনরিপশি অিুসোছর ওষুধ নিছি সোহোে্য করছ�ি এ�ং পোর্্গ
প্রনিনরিয়ো পনরচোলিোয় সোহোে্য করছ�।
• নকেু ওষুধ বথছক বেৌি সমস্যো হছি পোছর।
• আপিোর প্রেোিকোরী �ো ফোম্গোনসছটের সছগে আপিোর উছবেগ নিছয় কথো �লুি। কখিও
কখিও আপিোর ওষুধ পনর�ি্গ ি করছি হছি পোছর েোর ফছল আপিোর অল্প-স্বল্প পোর্্গ
প্রনিনরিয়ো বেখো নেছি পোছর �ো এছক�োছরই িো বেখো নেছি পোছর।

আলি স�্ক দা ল�ো বপ্রসলরিপশনে প্রাপ্ত
ওষুধ, বভষে ওষুধ, �াসায় প্রলতকার
এ�ং বপ্রসলরিপশনের ওষুনধর সম্পপূরক
ওষুধ �্য�হার করনত পালর।
লভন্ন লভন্ন ফানি্ক লস বথনক আলি আিার
ওষুধ লেনিও বসটা বকানো �্যাপার
েয়।

• বপ্রসনরিপশছির ওষুছধর সছগে ন�িো বপ্রসনরিপশছি প্রোপ্ত ওষুধ, বভষজ ওষুধ, �োসোয় প্রনিকোর
সম্ূরক ওষুধ নমনশছয় বফলো ন�পজ্জিক।
• আপনি েো েো ওষুধ বিি িো আপিোর ডোক্তোর �ো ফোম্গোনসটেছক �লুি।
• আপিোর ফোম্গোনসছটের সছগে েোছি আপিোর ভোছলো সম্ক্গ তিনর হছয় েোয় িোই নিয়নমি
একই ফোছম্গনসছি েোি।
• ফোম্গোনসটেরো ওষুধ ন�ছশষজ্। আপিোর ওষুধ নিছয় বকোছিো সমস্যো হছল িোরো আপিোছক
সঠিকভোছ� ওষুধ বিয়োর উপছেশ নেছি পোরছ�ি, পোর্্গ প্রনিনরিয়ো নিছয় আছলোচিো করছি
পোরছ�ি এ�ং আপিোর প্রেোিকোরীর সছগে কোজ করছি সহোয়িো করছ�ি।

এক�ানরই আিার শুধুিাত্ 30 লদনের
ওষুধ লকেনিই হনয় �ান�।

• নকেু বপ্রসনরিপশছির বক্ষছত্ সময়কোল েীর্গ হছি পোছর বেমি 60 �ো 90 নেি।
• আপিোর কী কী ন�কল্প আছে িোর জি্য আপিোর ডোক্তোর �ো ফোম্গোনসছটের সছগে কথো
�লুি।

আপোর ওষুধ বেয়া সম্পনক্ক আনরা তনথ্যর েে্য,
আপোর স্াস্থ্যনস�া প্রদােকারী �া ফাি্ক ালসনটের সনগে কথা �িুে।
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• এেোড়োও আপনি আপিোর ফোম্গোনসটেছক একই পনরমোছর �ো নরনফল সময়সূচীছি বেয়োর
জি্য �লছি পোছরি, েো আপিোছক আপিোর ওষুধ �্য�স্থোপিো করছি সোহোে্য করছ�।

