কীজানত
া েহবে

আপনার ওষুধের কো
নো
পার্শ্বপ্রতিক্রয়
ি া? ইয়েলো
কার্ড স্কম
ি
ব্যবহার করেএই ব্যাপারটি
জানন
া
ওষুধপত্র প্রত্যক
ে ের জন্য অধিকতর
নিরাপদ করেতো
লা

সমস্ত ওষুধপত্রেই অনাকঙ
া ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটাতেপারে(কখনো
বলা হয় ওষুধর
ে বিরুপ
প্রতিক্রয়
ি া)। অনেকগুলো
পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মৃদু হয়ে
থাকে, কিন্তু কিছু খুব গুরুতর হতেপারেএবংএমন কি
জীবনের পক্ষেবিপদজনক হতেপারে। কখনো
কখনো
একজন ব্যক্তি যখন কো
নো
ওষুধ নেওয়া বন্ধ করে
দেয় তার পরেও পার্শ্ব-প্রতিক্রয়
ি া দেখা দিতেপারে।
যতক্ষণ পযর্ন্ত অনেক লো
কেদীর্ঘ সময় ধরেওষুধ
না নিচ্ছে, ততক্ষণ কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রয়
ির
া ব্যপ
ার
াে
জানা যায় না। সেই জন্যই ইয়েলো
কার্ড স্কম
ি ব্যবহার
করেসন্দেহজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রয়
ির
া কথা লো
কের
জানন
াো
টাগুরুত্বপূর্ণ।
যদি কো
নো
একটি লক্ষণকেপার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামনেকরে
আপনি উদ্বিগ্ন বো
ধ করেন, আপনার ডাক্তর
া বা
ওষুধ-প্রস্তুতকারর
ী পরামর্শ নেওয়ার জন্য তাদের
সাথেকথা বলুন।

ইউ কেতেআপনি যেকো
নো
ওষুধ বা প্রতিষেধক
ভেষজ এর সন্দেহজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রয়
ি ার
কথা জানত
া েপারেন, তা আপনার ডাক্তারের
ব্যবস্থাপত্র অনুসারেই হো
ক বা ব্যবস্থাপত্র
ছাডই
়া কেনা হো
ক। আপনি ঐসব পার্শ্বপ্রতিক্রয়
ি ার কথা জানাতেপারেন যা হয়েছে:
♦ ব্যক্রগ
ি তভাবেআপনার,
♦ আপনার সন্তানের, বা
♦ এমন কারো
যেআপনার দায়ত
ী ্বেআছে, বা
এমন কারো
যেতাদের পক্ষ থেকেআপনাকেই
জানাতেবলে।

ইয়েলো
কার্ডের বিবরণ কীভাবেব্যবহার
হয় ?

দি মেডিসিন এ্যন
া ্ড হেলথকেয়র
া প্রো
ডাক্টস
রেগুলেটরি এজেন্সি (এম এইচ আর এ) যারা ওষুধ
নিচ্ছেতাদের কাছ থেকেএবংযারা পেশদ
া ার স্বাস্থ্যতত্বাবধানকারী যেমন ডাক্তার, ওষুধপ্রস্তুতকারী এবংশুশ্রূষাকারিণী তাদের কাছ থেকে
ইয়েলো
কার্ডের বিবরণ সংগ্রহ করে।
ওষুধের ব্যবহার কীভব
া েকরা হবেএবংদ্রব্যসংক্রন
া ্ত তথ্যেযেসব সতকির্করণ থাকেসেসব
সমীক্ষা করার কাজেএম এইচ আর এ এই তথ্য
ব্যবহার করবে।

ইয়েলো
কার্ডের বিবরণ তৈরী করার তিনটি
উপায় আছে

ইয়েলো
কার্ড ইংরজ
া ত
ি েসম্পূর্ণ করার প্রয়ো
জন
আছেযাতেআপনি এমন কো
নো
লো
কের সাহায্য চাইতে
পারেন যেইরাজি লিখতেবা বলতেপারে। একজন
স্বস
া ্থ্যসম্বন্ধিত পেশাদর
া ও (যেমন একজন
ডাক্তার, ওষুধ-প্রস্তুতকারী বা শুশ্রূষাকারিণী)
আপনার জন্য ইয়েলো
কার্ড এ বিবরণ দিতেপারে।
আপনার যদি ইন্টারনেট করার সুবধ
ি া থাকে
তাহলে
www.mhra.gov.uk/yellowcard তেঅন্লাইনের ইয়েলো
কার্ডের ফর্ম ব্যবহার
করুন। এটাই হচ্ছেবিবরণ জানব
ার
া
সহজতম উপায়
একটি ইয়েলো
ফর্ম সম্পূর্ণ করুন যা বিনা
ডাক টিকেটেডাকেদেওয়া যায়
নিঃশুল্ক দূরভাষ ০৮০৮ ১০০ ৩৩৫২ এ
ইয়েলো
কার্ড হটলাইনেদূরভাষ করুন

আপনার ব্যক্তগ
ি ত তথ্য সুরক্ষিত রাখা

ব্যক্তিগত বিবরণ নিরাপদে, নিরপ
া ত্তার সাথেও
গো
পনীয় থাকে। আপনার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিত
ঐসব এম এইচ আর এ এর বাইরেকখনো
ই পাঠানো
হবেনা।

এম এইচ আর এ কী ?

এম এইচ আর এ ইউ কেসরকারের একটি অংশ।
এর প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধর
া ণের স্বস
া ্থ্য
সুরক্ষত
ি রাখা। ওষুধ ও ওষুধের উদ্ভাবনীগুলো
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