রাগা া
আমরা রােগ আ া

হেল িক করেবন?

হেল আমােদর শরীের নানা রকম সমস া ও ক

এেকক রােগর এেকক রকম উপসগ। রাগ হেল শরীেরর িভতর
শরীের

র, ব াথা, কািশ ইত ািদ উপসগ দখা দয়। ক

দখা দয়। এই িলেক বলা হয় উপসগ।

িত হেত থােক। এইসব

িতর কারেন আমােদর

হয় বেল আমরা রােগর িচিকৎসা কির। ক

আমরা িচিকৎসা করতাম না। তার দ ন রােগ আমােদর শরীেরর সমুহ

না হেল

িত কের ফলত। তাই উপসগ িল

আমােদর জন আিশবাদ স প। যমন শরীের আ ন লাগেল গরম লােগ। তাই আমরা আ ন থেক সের যাই। গরম
না লাগেল আমরা পুেড় যতাম িক
রােগর িচিকৎসা করার দািয়

জানেত পারতাম না।

ডা ােরর। তাই রাগ হেল ডা ােরর শরণাপ হেত হেব।

রাগ হয়ার সােথ সােথ সব ল ণ এক সােথ দখা দয় না। তাই সােথ সােথই ডা ােরর কােছ যাওয়ার
নই। তেব িকছু িকছু

ে

েয়াজন

িবল করা যােব না। যমন, বুেকর বাম পােশ ব াথা, তলােপেটর ডান পােশ ব াথা, তী

মাথা ব াথা ইত ািদ।
থেমই আপনােক যেত হেব আপনার িনকট
সমস ার কথা িল েন শারীিরক পরী া কের

িস

ল এমিবিবএস পাস করা ডা ােরর িনকট। িতিন আপনার

াথিমক ভােব একটা রাগ িনধারণ কের

প াথলিজক াল ও রিডওলিজক াল িকছু পরী া করােবন সু
িবষেয় িবেশষ

াথিমক িচিকৎসা িদেবন।

ভােব রাগ িনণয় করার জন ।

েয়াজেন িতিন ঐ

ডা ােরর কােছ পাঠােবন।

তেব আপিন যিদ কান কারেন সরাসির িবেশষ

ডা ার দখােত চান তেব আপনােক সিঠক িবেশষ

িনবাচন

করেত হেব। না হেল টাকা ও সময় ইিটরই অপচয় হেব।
সে ে

আমার পরামশ হল

িগ যিদ ১৫ বছর বয়েসর কম হয় তেব িশ

থাকেব িডিসএইচ, এফিসিপএস(িশ ) বা এমিড(িশ )। অপােরশন এর
এস (িশ

সাজাির)।

বড়েদর

ে

মিডিসন িবেশষ

ডা ারগেনর িডি

রাগ িবেশষ
ে

দখােবন। তােদর িডি

এফিসিপএস(িশ সাজাির) বা এম

দখেবন এমিসিপএস ( মিডিসন), এফিসিপএস( মিডিসন)

অথবা এমিড( মিডিসন)।
ীেরাগ িবেশষ গেনর িডি
এখন মিডিসন ও সাজািরর

হেব িডিজও, এফিসিপএস (গাইিন অবস), এম এস(গাইিন অবস)।
া

িলেতও অনু প িড ী আেছ। বুেঝ সুেঝ এইসব িবভােগর ডা ারও দখােত

পােরন।
সিঠক সমেয়, সিঠক িডি ধারী ডা ার দখােত পারেল এবং সিঠক প াথলিজ ও রিডওেলাজী িবেশষ
করােত পারেল আপনার সময় ও খরচ কম লাগেব। ক

িদেয় পরী া

ও কম লাগেব।
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