
 
 

 

আপনি যে আক্রান্ত তা আপনি িাও জািতত পাতেি! 

স্যালামাইনিয়া নির্ণয়কের্ পদ্ধনত যেতে নিি 
 

স্যালামাইনিয়া কী? 

স্যালামাইডিয়া হল ইউকে-তে ডিকণেয় স্বকেকয় স্াধারণ ত ৌিবাডহে স্ংক্রমণ (STI)। এই তরাকে স্াধারণে 25 বছকরর েম বয়স্ী পুরুষ ও মডহলারা 

আক্রান্ত হকয় থাকে। ত  বযােকেডরয়ার োরকণ স্যালামাইডিয়া হকয় থাকে ো বী ে, ত াডি ডিেেে  স্রাব বা আক্রান্ত বযডির লালায় পাওয়া  ায়। 

অরডিে ত ৌিডমলকির মাধযকম (ত মি েিিম বযবহার ছাড়া) খুব স্হকে স্যালামাইডিয়া ছড়াকে পাকর। 

 

স্যালামাইনিয়া যকি একটি স্মস্যা? 

স্যালামাইডিয়ার ডেডেৎস্া েরা িা হকল এটি তরাণীকে বযথা সৃ্ডি েরকে পাকর, একটাডপে ের্ে াবস্থা (ফ্যাকলাডপয়াি টিউকব ের্ে াবস্থা) ও বন্ধ্যাকের 

(স্ন্তাি ধারণ েরকে অিম হওয়ার) োরণ হকে পাকর। আপডি প্রডেডিয়ে স্ংক্রডমে হকে থােকল ঝুুঁ ডেও বাড়কে থাকে। 

 

স্যালামাইডিয়ায় আক্রান্ত অডধোংশ মািকুষর মকধয তোি উপস্েে তেখা  ায় িা। আপিার মকধয উপস্েে তেখা ডেকল আপডি ত গুকলা লিয েরকে 

পাকরি: 

 অস্বার্াডবে ত াডি স্রাব 

 প্রস্রাব বা ত ৌি স্ম্পেে  স্থাপিোকল বযথা 
 ত ৌি ডমলকির পর অথবা মাডস্েস্মকূহর মধযবেী স্মকয় রিপাে 

 তরাণীকে বযথা (তপকের ডিকের অংকশ বযথা) বা অণ্ডকোকষ বযথা 
 

আপিার মকধয  ডে এই উপস্েেগুকলার ত  তোিটি তেখা  ায় োহকল আপিার এেেি স্বাস্থয ডবকশষকের স্াকথ তেখা েরা উডেে। আপডি 

স্যালামাইডিয়া পরীিার মাধযকম আক্রান্ত ডহকস্কব ডিণীে িা হকলও আপিার স্বাস্থয ডবকশষকের স্াকথ তেখা েরা উডেে োরণ এই উপস্েেগুকলা 

অিয তোি তরাকের োরকণও হকে পাকর। 

 

কত ঘি ঘি আমাে স্যালামাইনিয়া যেস্ট কোতিা 
উনিত? 

 ডে আপডি 25 বছকরর েম বয়স্ী এবং ত ৌি স্ডক্রয় হকয় থাকেি, োহকল 

আপিার বাডষেের্াকব বা ত ৌিস্ঙ্গী বেলাকিার স্ময় স্যালামাইডিয়া তেস্ট 

েরাকিা উডেে হকব। 

 

যকাথায় আনম নেিামূতলয স্যালামাইনিয়া যেস্ট 

কোতত পানে? 

 ডেডপ স্ােে াডরস্মকূহ 

 েডমউডিটি ফ্াকমেডস্স্মকূহ 

 ত ৌি স্বাস্থয ডিডিেস্মকূহ 

 ইন্টারকিে/তেক্সটিং পডরকষবার মাধযকম তহাম স্যাম্পডলং ডেে দ্বারা 
 

স্যালামাইনিয়া যেস্টটি কী?  

এই তেস্টটি স্হে এবং ডবিামকূলয েরাকিা  ায়। আপিাকে শুধু মাত্র আপিার প্রস্রাকবর এেটি িমিুা অথবা ডিকে তিওয়া ত াডিে তশাষণী (swab) 

েমা ডেকে হকব। আপিাকে তোি পরীিা েরাকে হকব িা। আপিাকে এেটি ফ্মে পূরণ েরকে বলা হকে পাকর - প্রকয়ােকি আপডি এর েিয স্াহা য 

োইকে পাকরি। এছাড়া আপিার ফ্লাফ্কলর বযাপাকর আপিার স্াকথ ত াোক াে েরার উপাকয়র েিয প্রকয়ােি হকব। এটি আপিার বাস্ার ঠিোিা, 

তমাবাইল িম্বর বা ই-তমইল পাঠাবার ঠিোিা হকে পাকর। এটি তবাঝা খুবই েরুরী ত  তোি ডেডেৎস্ােডিে পরীিাই শেেরা 100 র্াে ডিরু্ে ল 

িয়। েকব স্যালামাইডিয়া তেকস্টর ফ্লাফ্কল রু্ল থাো খুবই এেটি ডবরল ঘেিা। আপডি  ডে েডুিন্তায় থাকেি োহকল আপিার ফ্লাফ্ল পাবার 

পর এ ডিকয় আকলােিা েরুি। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই পরীিাটি তোপিীয়োর স্াকথ েরা হয়। আপিার বয়স্ 16-এর েম হকলও আপিার তোপিীয়ো স্ম্পডেে ে অডধোরস্মহূ বাডে স্বার মেই। 

বযডেক্রমধমী পডরডস্থডেস্মকূহ ত মি তোি িািার বা স্বাস্থযেমী  ডে এটি মকি েকরি ত  আপডি মারাত্মে ঝুুঁ ডের মকধয রকয়কছি, োহকল োরা 

আপিার ডববরণ  থা থ েেৃে পকির োকছ পাঠাকে পাকরি েকব োউকে ডেছু পাঠাকিার আকে আপিার স্াকথ োকেরকে প্রথকম েথা বলকে হকব। 

এটি স্বার তিকত্র প্রক ােয, আপিার বয়স্  াই তহাে িা তেি। 

 

পাবডলে তহলথ ইংলযান্ড িামে এেটি স্ংস্থা প্রডে বছর ইংলযাকন্ড স্যালামাইডিয়া ও অিযািয STI-এ আক্রান্ত তলাকের স্ংখযা েণিা েকর। আমরা 

োকেরকে আপিার তেকস্টর ফ্লাফ্কলর ডববরণ পাঠাব ডেন্তু আপিার িাম-ঠিোিা পাঠাকিা হকব িা। 

 

আমাে স্যালামাইনিয়া থাকতল আনম কী কেে? 

 ডে আপিার স্যালামাইডিয়া থাকে োহকল আপিার স্ংক্রমকণর েিয আপিাকে অযাডন্টবাকয়াটিে তেয়া হকব (আপডি ের্ে বেী হকল আমাকেরকে 

অবশযই বলকবি, োরণ েখি আপিার ডর্ন্ন অযাডন্টবাকয়াটিকের প্রকয়ােি পড়কে পাকর) অকিকের তিকত্র অযাডন্টবাকয়াটিে ডেডেৎস্ার োরকণ 

পার্শ্েপ্রডেডক্রয়া তেখা  ায়,  এগুকলার মকধয স্বকেকয় স্াধারণ হল তপে খারাপ হওয়া। আপডি স্ম্প্রডে  াকের স্াকথ ত ৌি স্ম্পেে  স্থাপি েকরকছি 

োকেরও পরীিা েরাকিা উডেে।  

 

আপিার ডেডেৎস্া তশষ হবার 3 মাস্ পর আবাকরা পরীিা েরা র্াল। এর োরণ হল ত   ারা এেবার স্যালামাইডিয়ায় আক্রান্ত তহাি, োকের 

আবাকরা একে আক্রান্ত হবার তবডশ স্ম্ভাবিা রকয়কছ। এছাড়া পুিরাবতৃ্ত স্ংক্রমকণর োরকণ মারাত্মে স্বাস্থয ঝুুঁ ডের স্ম্ভাবিাও বাকড়। আপিার স্াকথ 

পুিরায় তেস্ট েরাকিার বযাপাকর ত াোক াে েরা হকে পাকর। ডিকে উকেডখে ডিরাপে ত ৌি পরামশে অিসু্রণ েরাো েরুরী।  

 

আনম কীভাতে নিতজতক স্যালামাইনিয়া ও অিযািয যেৌিোনিত স্ংক্রমতর্ে িাত যথতক োাঁিাতত 

পানে? 

আপডি ডিকনাি উপাকয় ডিকেকে স্যালামাইডিয়া ও অিযািয ত ৌিবাডহে স্ংক্রমকণর ঝুুঁ ডে েমাকে পাকরি: 

 েযােয়ুাল বা িেুি স্ঙ্গীর স্াকথ ত ৌি স্ম্পকেে র স্ময় েিিম বযবহার েরা 
 আপিার ত ৌিস্ঙ্গীর স্ংখযা েমাকিা এবং স্মস্ামডয়ে এোডধে ত ৌি স্ম্পেে  এড়াকিা 

 প্রডে বছর স্যালামাইডিয়ার েিয পরীিা েরাকিা, এবং ত ৌিস্ঙ্গী বেলাকিার স্াকথ স্াকথ। 

 

আকরা েকথযর েিয এবং স্থািীয় তোথায় আপডি পরীিা েরাকে পাকরি ো োিকে: 

 http://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx  পডরেশেি েরুি 

 তস্ক্সুয়াল তহলথ তহল্প লাইি-এ েল েরুি: 0300 123 7123  তেক্সে তফ্াি: 0800 521 361 
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