িরং
বা
কাটােছঁড়া
হৃদেরােগর িচিকৎসা

ছাড়া

েবশ িকছুিদন যাবত হৃদেরাগ িচিকৎসায় িরং এবং বাইপাস সার্জারীর
িবপক্েষ িকছু স্বার্থপর েলাক অপপ্রচার চালাচ্েছ। তারা একিট
প্রিতষ্িঠত আধুিনক িচিকৎসা পদ্ধিতর িবরুদ্েধ িলখেত িগেয় িনেজেদর
ব্যবসািয়ক কূটেকৗশেলর আশ্রয় িনচ্েছ । ইদানীং তােদর উদ্েদশ্য েয
আংিশক সফল হচ্েছ তার একিট প্রমাণ হল প্রথম আেলা পত্িরকার ৩য়
পৃষ্ঠায় বড় সাইেজর িবজ্ঞাপন। েসখােন বলা হচ্েছ েয, িরং বা
কাটােছঁড়া ছাড়া হৃদেরােগর আধুিনক িচিকৎসা তারা িদচ্েছ।
এটা সম্পূর্ণ একিট অৈবজ্ঞািনক ব্যাপার।
কথা হল িরং বা কাটােছঁড়া েকান িবষয় নয়। িবষয় হল আপনার েরাগিট িক,
তার মাত্রা িক, পিরিধ িক, তার উপর িনর্ভর করেছ েকান্ িচিকৎসা
পদ্ধিত আপনার জন্য সবেচেয় উপেযাগী।
হৃদেরােগর ব্লক িচিকৎসার ৩িট পদ্ধিত আেছ:
১। উপযুক্ত ওষুধ প্রেয়াগ।
২। প্রেয়াজেন stenting বা িরং এর ব্যবহার।
৩। বাইপাস বা ওেপন হার্ট সার্জারীর প্রেয়াগ।
এখন প্রশ্ন হল েকান্ েরাগীর েকান্ পদ্ধিত লাগেব?
প্রথেমই আপনার েরােগর মাত্রা পিরিধ বুেঝ িনেত হেব।
হাই প্েরসার, ডায়ােবিটস, েকােলস্েটরল ইত্যািদ আেছ িকনা, থাকেল
অবশ্যই
ওষুধ,
ব্যায়াম
এবং
খাদ্যাভ্যােসর
মাধ্যেম
পূর্ণ
িনয়ন্ত্রেন আনেত হেব। ধূমপান অবশ্যই ত্যাগ করেত হেব।
আপনার িকডিনর কার্যকািরতা পরীক্ষা করেত হেব। ইিসিজ ইেকা কের একিট
সার্িবক ধারণা িনেত হেব। এরপের প্রশ্ন আসেব আপনার ETT করেত হেব
িকনা, অথবা সরাসির angiogram করেত হেব িকনা।
ইিটিট , এ্যানিজওগ্রাম করার পর আপনার ব্লেকর মাত্রা পিরিধ
িবস্তৃিত বুঝা যােব।
এরপের িনর্ধারণ করেত হেব িতনিট পদ্ধিতর েকানিট আপনার জন্য
উপযুক্ত ।

১। যিদ েছাট েছাট ব্লক, দূরবর্তী েকান শাখায় ব্লক হেয় থােক তাহেল
১ নম্বর পদ্ধিত অর্থাৎ শুধু ওষুেধর মাধ্যেম িচিকৎসা।

২। যিদ হার্েটর িতনিট েমজর রক্তনালীর এক বা দুিটেত ৭০% বা তার
েবশী ব্লক ধরা পেড় তাহেল ওষুেধর পাশাপািশ িরং লাগােনা েযেত পাের।

৩। যিদ হার্েটর িতনিট েমজর রক্তনালীর িতনিটেতই ৭০% বা তার েবশী
ব্লক েদখা েদয় তাহেল ওষুেধর পাশাপািশ ওেপন হার্ট সার্জারী বা
বাইপাস করা েযেত পাের। তেব সার্জারী করা সম্ভব না হেল ( েযমন
ক্যান্সার, ব্েরন স্ট্েরাক, িকডিন েফইল্যুর , েরাগীর অিনচ্ছা
ইত্যািদ) িরং লাগােনা েযেত পাের।
এখােন লক্ষনীয় েয, িতনিট পদ্ধিতর ক্ষত্েরই ওষুেধর ব্যবহার
অত্যাবশ্যক । ওষুধ ছাড়া েকান পদ্ধিতই কার্যকর নয়। তাই ব্লেকর
মাত্রা পিরিধর উপর িনর্ভর কের েকান্ পদ্ধিত আপনােক িনেত হেব।
অসৎ ব্যবসািয়ক উদ্েদশ্েয মানুষেক কাটােছঁড়ার ভয় েদিখেয় হৃদেরােগর
েকান আধুিনক িচিকৎসা েদয়া সম্ভব না। েধাঁকাবাজেদর খপ্পর েথেক
সাবধান েহান। কেয়কটা উদাহরণ িদেয় েশষ করব।

১।

ভারেতর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড: মনেমাহন িসং বাইপাস
সার্জারীর েরাগী। েধাঁকাবাজেদর অন্যতম সােজল েথরাপী ভারত েথেক
আমদানীকৃত।

২। আেমিরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপিত িবল ক্িলনটন িরং এবং বাইপাস
সার্জারী উভয় পদ্ধিতর েরাগী। বর্তমান উপরাষ্ট্রপিত েজা বাইেডন
িরং লাগােনা েরাগী।

৩। মজার ব্যাপার হল প্রথম আেলার তৃতীয় পৃষ্ঠার িবজ্ঞাপনদাতা
িনেজও একজন িরং লাগােনা েরাগী !

