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বার্কিং এবিং ড্যাগেনহ্যাম, হ্যাভার িং এবিং র ড্রিজ 

্াগন  মমাম পর গেবা 
 

যদি আপনার কাননর শ ানা বা শমাম জনম যাওয়া দননয় সমসযা হয়, তাহনে প্রথনমই আপনার জজদপর 

কানে যান। আপনার জজদপ আপনার সনে আপনার উপসর্ গ দননয় আনোচনা করনবন এবং আপনার 

কাননর শমাম শবর করনত হনব দকনা এবং আপদন শপনত পানরন এমন স্থানীয় পদরনেবার দবেনয় 

জানানবন। 

 

1. যরি পাওয়া যায়, তাহ্গে আপনাগ্ আপনা  মো্াে প্র্যা্টিগে ্াগন  মমাম মব  

্ া  জনয ম ফা  ্ া হ্গত পাগ । (অনগু্রহ কনর মনন রাখনবন: সমস্ত জজপি প্রযাকটিনস 

কাননর শমাম অপসারণ পদরনেবা সরবরাহ করার জনয চুজিবদ্ধ নয়,তনব শকাননা বযজির প্রনয়াজননর 

দিদিনত পরবতী পদরচােনার দবেনয় পরামন গর জনয শরফার করনত পানরন)। 

 

অথবা 

 

2. রবগেে ে ঞ্জাম বযবহ্া  ্গ  ্াগন  মমাম অপো গে  জনয আপনাগ্ আপনা  

স্থানীয় হ্ােপাতাগে ম ফা  ্ া হ্গত পাগ  

 

এগুদে আপনার জনয দচদকত্সার্তিানব উপযুি দকনা তা আপনার জজদপ আপনার সানথ আনোচনা 

করনবন। তনব আপনার স্থানীয় ফানম গদসনত পাওয়া যায় এমন পণয় সহ আপদন দননজ কনর শিখনত 

পানরন এমন দকেু থাকনত পানরন, যা আপনানক কানন শমানমর দবেনয় সাহাযয করনত পানর।  

 

্াগন  মমাম ্ী? 

কাননর শমামনক শসরুমনও বো হয়। এটি হে প্রাকৃদতক পিাথ গ যা এয়ার কযানননের গ্রদি দিনয় ততদর। 

এটি বািামী, কমো, োে, হেুি বা ধূসর বনণ গর হনত পানর। কাননর শমানমর অননক গুরুত্বপূণ গ কাজ 

আনে। প্রথমত, এটি ইয়ার কযানননের ত্বকনক সুরক্ষা শিয় এবং ময়শ্চারাইজ কনর, শুকননা বা চুেকাদন 

প্রদতনরাধ কনর। এটিনত এমন রাসায়দনক রনয়নে যা সংক্রমনণর দবরুনদ্ধ েডাই কনর যা বযাকটিদরয়া, 

েত্রাক এবং জে/পাদনর দবরুনদ্ধ সুরক্ষা প্রিান কনর ইয়ার কযানননের অিযন্তনর ত্বকনক আঘাত করনত 

পানর। অবন নে, এটি ঢাে দহসানব কাজ কনর, ময়ো, ধুো বা ধ্বংসাবন েনক কাননর কানে যাওয়া বন্ধ 

কনর। কাননর শমাম ততদর হনয় অজস্তত্ব দিনত পানর বা এমনদক সামদয়কিানব শ্রবণ  জি হারানত পানর। 
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্াগন  মমাগম  ্া ে  

শয কারনণ কাননর শমাম ততদর হয় তা হে: 

 

 ইয়ার কযানননে অদতদরি শোম থাকা 

 সংকীণ ইয়ার কযাননে  

 বয়স; ততদর হওয়া শমাম শুদকনয় শযনত পানর 

 শহয়াদরং এইড, এয়ারপ্ল্যার্ এবং অনয শয জজদনস আপদন কানন শিন তার বযবহার; এরফনে কাননর 

শমাম দিতনর চনে শযনত পানর 

 কানন যত শবদ ক্ষণ শমাম থাকনব তত শবদ   ি হনয় যানব ও শবর করা কটিন হনয় যানব 

 দকেু মানুনের কানন শবদ  কনর শমাম থানক 

 

মবরে মমাম র্ আমা  শ্রবেেক্তি নষ্ট ্ গত পাগ ? 

শমানমর ফনে কান বন্ধ হনয়  ারীদরক সমসযা হনত পানর ও আমানির শ ানার শক্ষনত্র অদতদরি চাপ 

পডনত পানর। এর ফনে শ্রবণ জি হ্রাস হনত পানর। শ্রবণতনের উপর চাপ সটৃি করার জনয একটি 

হােকা শ্রবণ জি হ্রাস যনথি। কনথাপকথননর সময় এটি ক্লাদন্ত সটৃি করনত পানর, কারণ যা বো হনে 

তানত মননাদননব  করা এবং অনুসরণ করা কটিন হনয় যায়। সাধারণিানব শ্রবনণর সমসযা আমানির 

চাপ ও উনের্ শবাধ করানত পানর এবং আমানির চারপান  যা চেনে তার সানথ যুি হনত আমানির বাধা 

দিনত পানর। 

 

আদম কী কনর বুঝব আমার কান শমানম বন্ধ হনয় শর্নে? 

যখন এমন ঘনি তখন দকেু শরার্ীর এইসব অদিজ্ঞতা হনত পানর: 

• কাননর বযথা / অস্বজস্ত 

• শুননত অসুদবধা 

• চুেকাদন 

• মাথা শঘারা 

• অবরুদ্ধ অনিূুদত 

• কাননর দিতর শথনক হাই-দপিচড শিাননর মনতা  ব্দগুদে আনস (টিদনিাস) 

 

যদি আপদন এই েক্ষণগুদের শকাননাটি অনিুব কনরন, তাহনে িয়া কনর আপনার জজদপনক শিখান। 

যদি আপদন দচদকত্সার জনয জজদপনক শিখান এবং এগুনোর েক্ষনণর শকাননাটি আবার শিখা শিয়, 

তাহনে অনুগ্রহ কনর আপনার জজদপর কানে আবার যান। 
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ি ্ার  তথ্য  
 

 দিটি  টিদনিাস অযানসাদসনয় ন: https://www.tinnitus.org.uk  

 রনয়ে নযা নাে ইনদিটিউি ফর িয শডফ: https://rnid.org.uk/ 

 
 

https://www.tinnitus.org.uk/
https://rnid.org.uk/

	কানের মোম কী?
	কানের মোমের কারণ
	বেশি মোম কি আমার শ্রবণশক্তি নষ্ট করতে পারে?
	আমি কী করে বুঝব আমার কান মোমে বন্ধ হয়ে গেছে?

