NUCALA

(mepolizumab)

র�োগীর সহায়তা পুস্তিকা
REPORTING OF SIDE
EFFECTS

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি রিপ�োর্ট
করা

If you have any side effects, or think

আপনার ক�োন�ো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে, বা আপনি ক�োন�ো

that you are experiencing any unusual অস্বাভাবিক লক্ষণ অনুভব করছেন বলে মনে করলে,
symptoms,

talk to your doctor, hospital
nurse, homecare nurse,
or pharmacist straight
away.

সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডাক্তার,
হাসপাতালের নার্স, হ�োমকেয়ার
নার্স, বা ফার্মাসিস্টের সাথে
কথা বলুন।

This includes any side effects that

এই প্যাকেজের পুস্তিকায় তালিকাভু ক্ত না থাকা

aren’t listed in the package leaflet

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলিও এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত

You can also report side effects directly
via the Yellow Card Scheme at:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/

আপনি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি Yellow Card স্কিমের মাধ্যমে
সরাসরি জানাতে পারেন এখানে:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলিকে 0800 221 441 নম্বরে
GlaxoSmithKline এও রিপ�োর্ট করতে হবে
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলির রিপ�োর্ট করে আপনি এই
ওষুধের সুরক্ষার উপর আরও তথ্য প্রদানে সাহায্য
করতে পারেন।

Side effects should also be reported to
GlaxoSmithKline on 0800 221 441
By reporting side effects you can help
provide more information on the safety
of this medicine.
Please note that the reporting of side

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি রিপ�োর্ট করা

effects is only available in English.

শুধমু াত্র ইংরেজিতেই উপলব্ধ।

এই পুস্তিকাটি GSK UK দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে
NP-GB-MPL-PSP-200011
Date of preparation: September 2020

আপনার NUCALA ওষুধ
এই তথ্যমলূ ক নির্দেশিকাটি সেইসব মানুষদের জন্য যাদের NUCALA, আগে থেকে-ভরে রাখা পেন বা
আগে থেকে-ভরে রাখা সিরিঞ্জ প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এবং এর লক্ষ্য হল কিভাবে আপনার মত র�োগীদের
হাঁপানির র�োগ নির্ণয় ও কিভাবে আপনার ওষুধ কাজ করে সেটা আরও ভাল�ো করে বুঝতে সাহায্য করা।

পরের পৃষ্ঠাগুলিতে, আপনি এমন সব দরকারী তথ্য
পাবেন যেগুলি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে:
• আপনার নির্দিষ্ট হাঁপানির র�োগ নির্ণয়

আপনার র�োগ নির্ণয়
• আমার হাঁপানিটা ক�োন দিক দিয়ে আলাদা?
• অত্যন্ত দুরার�োগ্য ইওসিন�োফিলিক হাঁপানি বলতে কী ব�োঝায়?

আপনার NUCALA
চিকিৎসা
• কেন আমাকে এই ওষুধটি প্রেসক্রাইব করা হয়েছে?

• আপনার চিকিৎসা

• এই চিকিৎসাটি ক�োন দিক দিয়ে আলাদা?

• আপনার চিকিৎসার সাথে জড়িত বাস্তবতাগুলিসমূহ

• আমি কি আমার বর্তমান ওষুধপত্র চালিয়ে যাব?

আপনি এই PDF-এর শেষ পৃষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য অনলাইন উৎসগুলির প্রয়�োজনীয়
লিঙ্কগুলিও পাবেন।

• এই চিকিৎসার ফলে কী সুবিধা হতে পারে?

• এই চিকিৎসাটি কী করে?
• পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি কী কী?

মূল যে বিষয়গুলি মনে
রাখতে হবে
• আমার চিকিৎসায় কী কী জড়িত থাকবে?
• কখন আমি এই চিকিৎসাটি বন্ধ করতে পারি?
• Nucala ইঞ্জেকশনের সময়সূচি
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আপনার র�োগ নির্ণয়

দুরার�োগ্য বলতে কী ব�োঝায়?
• দুরার�োগ্য বলতে ব�োঝায় যে আপনার হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং/অথবা চিকিৎসা র�োধক

আমার হাঁপানিটা ক�োন দিক দিয়ে আলাদা?
• গবেষণা দেখায় যে সব হাঁপানি একই ধরনের নয়। আসলে, বিজ্ঞানে অগ্রগতির ফলে ডাক্তাররা
বুঝেছেন যে বিভিন্ন ধরনের হাঁপানির ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা প্রয়�োজন।

ইওসিন�োফিলস কী?
• ইওসিন�োফিলস হল এক ধরনের শ্বেত রক্ত কণিকা যা পাওয়া আপনার সারাদেহে পাওয়া যায়, যেটি
আপনার র�োগপ্রতির�োধ ব্যবস্থায় একটি গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা পালন করে
• বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে ইওসিন�োফিলস আপনার রক্ত থেকে আপনার ফু সফু সে গেলে, তারা আপনার
শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, যা তীব্র হাঁপানির আক্রমণের ঝঁু কি বাড়াতে পারে

নিম্নলিখিত যেক�োনটি ঘটলেই আপনার হয়ত�ো
হাঁপানির আক্রমণ হতে পারে;

5-10% মানুষের

হাঁপানি হল তীব্র

হাঁপানি।

আপনার মত, এইসব মানুষদের কারও কারও একটি নির্দিষ্ট ধরন নির্ণয় হয়েছে: অত্যন্ত

দুরার�োগ্য ইওসিন�োফিলিক হাঁপানি। নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগলিু
আপনাকে এর অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে।

ব�োধ করা)

• আপনার খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অথবা কথা বলতে, খেতে বা ঘুমাতে অসুবিধা হচ্ছে
• আপনার দ্রুত শ্বাস পড়ছে এবং মনে হচ্ছে আপনি ঠিকভাবে শ্বাস নিতে
পারছেন না
আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বা অন্য কারও হাঁপানির আক্রমণ হতে পারে, তাহলে
অবিলম্বে চিকিৎসাজনিত পরামর্শ গ্রহণ করুন।

কেন আমার হাঁপানি তীব্র?
• যে একটা ধরনের দিক দিয়ে হাঁপানি ভিন্ন হতে পারে
সেটি হল তীব্রতা। সাধারণভাবে, যেসব র�োগীদের
'তীব্র'হাঁপানি আছে তারা তাদের প্রতিদিনের হাঁপানির
লক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন

• আপনার রিলিভার আপনাকে সাহায্য করছে না বা চার ঘণ্টার বেশি টিকছে না
• আপনার লক্ষণগুল�ো আরও খারাপ হচ্ছে (কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাঁ সাঁ করে শ্বাসপ্রশ্বাস বা বুকে চাপ

হাঁপানির লক্ষণগুলি
সাধারণত এর মধ্যে আছে সাঁ সাঁ করে
শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ ব�োধ করা
এবং কাশি (এইগুলি সময়ের সাথে সাথে
আলাদা হতে পারে)

• 'তীব্র' হাঁপানির র�োগীদের হাঁপানির আক্রমণ হওয়া বজায়
থাকতে পারে, এমনকি তারা বেশি ড�োজের হাঁপানির ওষুধ নেওয়া সত্ত্বেও

äàùčđàù
ĺăċē

ĺăċē

সুস্থ
শ্বাসনালী

čđāđĉýǅçą
ĊđåĒĂá
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ƵĀđĎĎíšđǅçą
ĊđåĒĂá

˞đčĂđĊē
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প্রদাহ
হওয়া
শ্বাসনালী
čĉĔĎĘšĈđíšđ
˞đčĂđĊē

আপনার NUCALA চিকিৎসা
কেন আমাকে এই ওষুধটি প্রেসক্রাইব করা
হয়েছে?
NUCALA সেইসব মানুষদের জন্য একটি চিকিৎসার বিকল্প যাদের অত্যন্ত দুরার�োগ্য
ইওসিন�োফিলিক হাঁপানি রয়েছে। আপনাকে এই ওষুধটি প্রেসক্রাইব করার সিদ্ধান্ত এইগুলির উপর
মূল্যায়নের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে:

আমার NUCALA চিকিৎসা সম্পর্কে
আমার আর কী জানা উচিৎ?
• NUCALA হল আপনার অন্যান্য হাঁপানির ওষুধগুলির সাথে একটি বাড়তি
চিকিৎসা, অর্থাৎ আপনার যে ধরনের হাঁপানি (অত্যন্ত দুরার�োগ্য
ইওসিন�োফিলিক হাঁপানি) তার জন্য বিশেষভাবে মানানসই

1. আপনার বর্তমান হাঁপানির লক্ষণগুলি, কতবার
হাঁপানির আক্রমণ হয়েছে সেই সংখ্যা সহ

2. আপনি যে ধরনের ওষুধ নেন

আমি কি আমার বর্ত মান ওষুধপত্র
চালিয়ে যাব?
• হ্যাঁ। NUCALA হল একটি বাড়তি চিকিৎসা, যার মানে আপনাকে
আপনার অন্যান্য হাঁপানির ওষুধগুলি আপনার ডাক্তারের
পরামর্শ অনুসারে চালিয়ে যেতে হবে

3. রুটিন রক্ত পরীক্ষার ফলাফল

• হাঁপানি রয়েছে এমন সব র�োগীদেরই একটি হাঁপানির কার্যপরিকল্পনা রাখা সুপারিশ
করা হয়
• আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে আপনার ডাক্তার, নার্স বা ফার্মাসিস্টকে
আপনার পরবর্তী ক্লিনিকে আসার সময়ে জিজ্ঞাসা করুন
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NUCALA কী করে?

এই ওষুধের থেকে কী কী উপকার পাওয়া যেতে
পারে?

• Interleukin-5 (IL-5) ইওসিন�োফিলের বিকাশ ও বেঁচে থাকার উপর অবদান রাখে।

1. নিদানিক অধ্যয়ন খুজঁ ে বের করেছে যে আপনার মত তীব্র দুরার�োগ্য ইওসিন�োফিলিক হাঁপানিতে ভ�োগা অনেক

• ইওসিন�োফিলস (শ্বেত রক্ত কণিকা) আপনার রক্ত থেকে আপনার ফু সফু সে গেলে, তারা আপনার শ্বাসনালীতে
প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, যা একটি তীব্র হাঁপানির আক্রমণের ঝুঁ কি বাড়াতে পারে

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, এই ওষুধটি হয়ত�ো হাঁপানির আক্রমণের সংখ্যা কম করতে পারে।
2. যেসব র�োগীরা তাদের হাঁপানির লক্ষণ এবং আক্রমণগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ওরাল কর্টিক�োস্টেরয়েড নিচ্ছেন,
ﻣﻔﻌﻠﺔ

এই ওষুধটি তাদের প্রতিদিনের প্রয়�োজনীয় দৈনন্দিন ড�োজ কম করতে সাহায্য করে। যেক�োন�ো হ্রাস কিন্তু
আপনার ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে।

ﺧﻼﯾﺎ ﺣﻣﺿﯾﺔ

إﻟﺗﮭﺎب

• Nucala ইওসিন�োফাইল IL-5 এর বাইন্ডিং আটকায় এবং আপনার রক্তে ইওসিন�োফিলের সংখ্যা কম করে,
যার ফলে আপনার ফু সফু সের প্রদাহ কমে যায়
ﻣﯾﺑوﻟﯾزوﻣﺎب

আপনার সামগ্রিক জীবনযাপনের মানকে উন্নত করায় সাহায্য
করতে পারে।

মনে রাখবেন...
আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ না করে
আপনার ওষুধ নেওয়ার পরিকল্পনায় ক�োন�ো
পরিবর্তন করবেন না।

5

5

IL
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3. এই ওষুধটি হয়ত�ো আপনার হাঁপানির নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করে

ইওসিন�োফিলের মাত্রা কম করে

Il-5R

• হাঁপানি রয়েছে এমন সব র�োগীদেরই একটি হাঁপানির কার্যপরিকল্পনা থাকা উচিৎ।
এখানে একটি হাঁপানি কার্যপরিকল্পনা ডাউনল�োড করুন এবং আপনার ডাক্তার, নার্স বা
ফার্মাসিস্টের সাথে সেটা পূরণ করুন:

ﺧﻼﯾﺎ ﺣﻣﺿﯾﺔ
اﻟﺗطور واﻟﺑﻘﺎء

শ্বাসনালীর প্রদাহ কম করে

এটা লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে

সবসময় আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন এবং আপনার হ�োমকেয়ার নার্সকে জানান, যদি..
•
•
•
•

কিভাবে আমি বুঝব যে NUCALA
আমার জন্য কাজ করছে কিনা?

• আপনি গর্ভ বতী হন, গর্ভ বতী হতে পারেন বলে মনে
করেন বা সন্তান ধারণের পরিকল্পনা করেন
• আপনার চিকিৎসা নিয়ে আপনার ক�োন�ো উদ্বেগ থাকে

আপনার হাঁপানি অনিয়ন্ত্রিত রয়ে যায়
আপনার লক্ষণগুলি আরও খারাপ হয়
আপনি স্তন্যপান করান
যদি আপনার mepolizumab বা অন্য ক�োন�ো
উপাদানের থেকে অ্যালার্জি হয়
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https://www.asthma.org.uk/03be13cc/globalassets/forprofessionals/translated-action-plans/bengali-asthmaaction-plan.pdf
• আপনার ডাক্তার, নার্স বা ফার্মাসিস্টের সাথে শেয়ার করার জন্য
আপনার অগ্রগতি ক�োথাও লিখে রাখুন
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পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি কী কী?
অ্যালার্জি ক প্রতিক্রিয়া
সব ওষুধের মতই, এই ওষুধ থেকেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যদিও সবার সেটা হয় না। Nucala থেকে হওয়া
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণত সামান্য থেকে মাঝারি হয় কিন্তু মাঝেমধ্যে গুরত
ু রও হতে পারে।
খুবই সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি, যা হয়ত�ো যারা NUCALA নিচ্ছেন এমন প্রতি 10
জনের মধ্যে 1 জনের বেশি ল�োককে প্রভাবিত করতে পারে যার মধ্যে আছে:
• মাথাব্যথা
সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি, যা হয়ত�ো যারা NUCALA নিচ্ছেন এমন 10 জনের মধ্যে

কিছু ল�োকের অ্যালার্জি বা অ্যালার্জি র মত
প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এইগুলি অতিসংবেদনশীলতা
হিসেবে পরিচিত।
এইসব প্রতিক্রিয়াগুলি হয়ত�ো সাধারণ হতে
পারে (10 জন ল�োকের মধ্যে 1 জনকে অবধি
প্রভাবিত করতে পারে)।
সাধারণত ইঞ্জেকশন নেওয়ার কয়েক মিনিট থেকে
ঘণ্টার মধ্যে এইগুলি ঘটে, কিন্তু কখনও কখনও
লক্ষণগুলি কয়েক দিন পরেও দেখা দিতে পারে।

অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়ার
লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে:
• বুকে চাপ ব�োধ করা, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট
• জ্ঞান হারান�ো, মাথা ঘ�োরা বা মাথা ঝিমঝিম
করা
• চ�োখের পাতা, মুখ, ঠ�োঁট, জিভ বা মুখ ফু লে
যাওয়া
• আমবাত
• চু লকানি
যেক�োন�ো ইঞ্জেকশন বা ওষুধে আপনার অনুরপূ
প্রতিক্রিয়া হলে, আপনার চিকিৎসককে জানান।

1 জন অবধি ল�োককে প্রভাবিত করতে পারে, যার মধ্যে আছে:
• ইঞ্জেকশনের জায়গায় প্রতিক্রিয়া (যে জায়গায়

• বুকে সংক্রমণ - যার লক্ষণগুল�োর মধ্যে থাকতে
পারে কাশি বা জ্বর (বেশি তাপমাত্রা)

ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে সেখানে ব্যথা, লালভাব,

• মূত্রনালীর সংক্রমণ (মূত্রে রক্ত, ব্যাথা এবং ঘনঘন

ফু লে যাওয়া, চু লকানি এবং জ্বালা হওয়ার

প্রস্রাব, জ্বর, ক�োমরের নীচের দিকে ব্যাথা)

আপনার ক�োন�ো অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হলে, অনুগ্রহ করে
অবিলম্বে চিকিৎসাগত পরিচর্যা নিন।

অনুভূতি)
• পিঠে ব্যথা

• পেটের উপরের দিকে ব্যথা (পেটের উপরের দিকে
ব্যথা বা অস্বস্তি)

• ফ্যারিঞ্জাইটিস (গলায় ব্যথা)

• জ্বর (বেশি তাপমাত্রা)

• নাক জমাট বাঁধা (নাক বন্ধ)

• একজিমা (চামড়ায় চু লকান�ো লাল চাকা দাগ)
বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি, যা হয়ত�ো যারা NUCALA নিচ্ছেন এমন 1,000 জনের মধ্যে
1 জন অবধি ল�োককে প্রভাবিত করতে পারে তার অন্তর্ভু ক্ত:
• তীব্র অ্যালার্জি ক প্রতিক্রিয়া (অ্যানাফাইল্যাক্সিস)
আপনি এই লক্ষণগুলির ক�োনটি অনুভব করলে, অনুগ্রহ করে আপনার
ডাক্তার, নার্স বা ফার্মাসিস্টকে বলুন

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার উপর অধিকতর তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার ওষুধের সাথে থাকা র�োগীর তথ্য
পুস্তিকাটি পড়ুন, বা ভিজিট করুন www.nucalapatient.co.uk
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মূল যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে
আমার চিকিৎসায় কী কী
জড়িত থাকবে?
• NUCALA প্রতি 4 সপ্তাহে একবার একটি একক
ইঞ্জেকশন হিসেবে দেওয়া হয়
• আপনি আপনার থাই বা পেটে Nucala দিতে পারেন।
• অন্য কেউ আপনাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে, তারা আপনার
পুর�োবাহুতেও দিতে পারেন।
Nucala
ইঞ্জেকশন নেওয়ার
জায়গাগুলি

• আপনার চামড়া কালশিটে পড়া, নরম, লাল, বা শক্ত থাকলে
ইঞ্জেকশন দেবেন না।
• আপনার নাভির 5 cm এর মধ্যে ইঞ্জেকশন দেবেন না।

কখন আমি এই চিকিৎসাটি বন্ধ করতে পারি?

Nucala হ�োমকেয়ার ইঞ্জেকশনের
সময়সূচি
প্রতি চার সপ্তাহে আপনার Nucala ইঞ্জেকশনটি নেওয়া গুরত্বু পূর্ণ। নিচের সময়সূচি পূরণ করে আপনার
অ্যাপয়েন্টমেন্টের হিসাব রাখুন।
ইঞ্জেকশন 1
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 2
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 3
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 4
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 5
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 6
তারিখ:
সময়:

•

আপনার ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া Nucala ইঞ্জেকশন
নেওয়া বন্ধ করবেন না। Nucala দিয়ে করা চিকিৎসা
ব্যাহত করলে বা থামালে হয়ত�ো আপনার হাঁপানির লক্ষণ
ও আক্রমণগুলি আবার ফিরে আসতে পারে।

ইঞ্জেকশন 7
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 8
তারিখ:
সময়:

•

Nucala তীব্র হাঁপানির দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য
অভিপ্রেত।

•

NUCALA হল একটি বাড়তি চিকিৎসা
যার মানে আপনাকে আপনার অন্যান্য হাঁপানির
ওষুধগুলি আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে
চালিয়ে যেতে হবে

ইঞ্জেকশন 9
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 10
তারিখ:
সময়:

•

এই ওষুধ নেওয়ার সময় আপনার হাঁপানির লক্ষণগুলি
আরও খারাপ হলে অনুগ্রহ করে চিকিৎসাগত
পরিচর্যা নিন

ইঞ্জেকশন 11
তারিখ:
সময়:

ইঞ্জেকশন 12
তারিখ:
সময়:
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আপনি আজ কেমন ব�োধ করলেন?
তারিখ

আপনি কি আপনার স্বাভাবিক
ওষুধের রুটিন ভুলে গেছেন বা তাতে
ক�োন�ো পরিবর্ত ন করেছেন?

অতিরিক্ত মন্তব্য

অধিকতর সহায়তা
আপনার NUCALA চিকিৎসা বা আপনার তীব্র হাঁপানির র�োগনির্ণয় নিয়ে আপনার অধিকতর ক�োন�ো প্রশ্ন
থাকলে, এখানে NUCALA ওয়েবসাইটে যান:

www.nucalapatient.co.uk
হাঁপানি নিয়ে বাঁচার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, এইসব প্রয়�োজনীয় লিঙ্কগুল�ো দেখুন:
British Lung Foundation
www.blf.org.uk/asthma
NHS Choices
www.nhs.uk/livewell/asthma
Asthma UK
www.asthma.org.uk
হাঁপানি নিয়ে ক�োন�ো সাধারণ প্রশ্ন আছে?
Asthma UK'এর বিশেষজ্ঞ নার্সদের কল করুন 0300 222 5800, বিকল্প 1 এই নম্বরে
সকাল 9 টা - বিকেল 5 টা, স�োমবার থেকে শুক্রবার

র�োগীদের ফ�োরামগুলি
অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য:
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Asthma UK আল�োচনার ফ�োরাম:
https://www.asthma.org.uk/forum
র�োগীর আল�োচনার ফ�োরাম: patient.info/forums
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