স্তন
ক্যানসার
বািণয়া বুদ্িধ

সেচতনতা

এবং

মিহলা খুবই ক্িষপ্ত এবং িবরক্ত। েবাঝার েচষ্টা করিছলাম েকন?
িকছুক্ষণ পের কারণ উদ্ধার করা েগল। েকান কারেণ িতিন একিট ওষুেধর
েদাকােন িগেয়িছেলন। েদাকােন সাজােনা একিট মলম েদেখ তার চক্ষু
চড়ক গাছ। িটউেবর গােয় েলখা “িনেজ স্তন পরীক্ষা করার ক্িরম”। তার
প্রশ্ন- এটা িক িবক্ির করার েকান বস্তু?
আসেল

স্তন

ক্যানসার

িবষেয়

সেচতনতা

সৃষ্িটর

নােম

ইদানীং

িকছু

অদ্ভুত কীর্িত-কলাপ েদখেত পাওয়া যাচ্েছ। মিহলারা িনেজেদর স্তন
িনেজরা িনয়িমত পরীক্ষা করেল আসেলই িক অগ্িরম ক্যানসার শনাক্ত করা
যায়?
এটা

িনেয়

সম্প্রিত

খুব

বড়

আকােরর

সমীক্ষার

ফলাফল

প্রকািশত

হেয়েছ। সমীক্ষায় একদল মিহলােক খুব যত্ন কের িনেজর স্তন পরীক্ষা
করা েশখােনা হেয়েছ। আেরক দল মিহলােক িবেশষ েকান পরামর্শ েদওয়া
হয়িন। সব িমিলেয় সমীক্ষায় চার লাখ মিহলা অংশগ্রহণ কেরেছন। তারপের
দীর্ঘিদন তােদর কার্যক্রম অনুসরণ করা হেয়েছ। িকন্তু ফলাফল খুবই
হতাশাব্যাঞ্জক। েদখা যাচ্েছ যারা প্রিতমােস িনয়িমত িনেজর স্তন
পরীক্ষা কের েদেখেছন তারা অন্যেদর েচেয় আসেল েতমন উল্েলখেযাগ্য
েবশী ক্যানসার শনাক্ত করেত পােরন িন এবং এভােব স্তন ক্যানসার
প্রিতেরাধ িকংবা মৃত্যুর হার কমােনার অপর েতমন েকান প্রভাব
পেড়িন। অযথা অেনেকর মধ্েয আশঙ্কা িকংবা আতঙ্ক সৃষ্িট হেয়েছ। যার
ফেল শল্য িচিকৎসকেদর অিধক হাের বােয়াপিস িকংবা অপােরশন করেত
হেয়েছ।
িকন্তু এখােন একিট প্যারাডক্স রেয়েছ। িনেজ স্তন পরীক্ষা কের সুফল
না পাওয়া েগেলও আসেল এখনও িকন্তু মিহলারা িনেজর স্তেনর সমস্যা

িনেজরাই আেগ বুঝেত পােরন। বাংলােদেশর মত েদেশ তারা িবিভন্ন কারেণ
িচিকৎসার জন্য আসেত েদরী কেরন। িকন্তু উন্নত েদেশ েসই িবলম্েবর
হার তুলনামূলকভােব কম। সবিমিলেয় িবষয়িট এখন নীিত িনর্ধারকেদর
জন্য েবশ জিটল হেয় উেঠেছ।
বাস্তবতা হচ্েছ েবশীরভাগ স্তন ক্যানসার মিহলারা আপনাআপিন িকংবা
ৈদবাৎ শনাক্ত কের থােকন। এেদর অেনেক আসেল রুিটন কের িনয়িমত িনেজর
স্তন পরীক্ষা করার ধারও ধােরন না। প্রিতমােস িনয়মমািফক স্তন
পরীক্ষা করার পরামর্শ খুবই মহৎ এবং সাধু প্রেচষ্টা। দুঃখজনক হেলও
সত্য হচ্েছ এরফেল আসেল অিতিরক্ত ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার েকান
প্রমাণ েমেলিন। অেনেকর অযথা উদ্েবগ সৃষ্িট হেয়েছ। অযথা উদ্েবগ
েকন হচ্েছ? কারণ স্তন মূলত একিট গ্রন্িথ বা গ্লান্ড। েমেয়েদর
শরীেরর হরেমােনর মািসক পিরবর্তেনর কারেণ স্তেনর গঠন সবসময় একরকম
থােক না। স্বাভািবকভােবই মােসর েকান েকান সমেয় স্তেন েছাট েছাট
গুিট অনুভূত হেত পাের। অেনেকই এধরেণর গুিট অনুভব করেত পারেলই
আশঙ্িকত হেয় পেড়ন এবং পরীক্ষা-িনরীক্ষার জন্য উদগ্রীব থােকন।
তাহেল সমাধান িক?
স্তন ক্যানসার শনাক্ত এবং িচিকৎসার গাইডলাইন যারা প্রণয়ন করেছন
তারা এই প্যারাডক্স সমাধান করার েচষ্টা করেছন। িনেজ স্তন পরীক্ষা
করার অসারতা সম্পর্েক তারা সেচতন; িকন্তু তারা মিহলােদর স্তন
সেচতনতা ৈতিরর ক্েষত্ের অবেহলা করেত চান না। এজন্য এখন স্তন
সম্পর্েক সেচতনতার কথা বলা হচ্েছ। একজন মিহলা িঠকই বুঝেত পােরন
কখন তার স্তেন প্রকৃত অসুিবধা অনুভূত হচ্েছ। েতমন হেল যথাযথ
পরীক্ষা-িনরীক্ষার জন্য িবলম্ব না কের িচিকৎসেকর িনকেট আসা
জরুরী।
িকন্তু
িনেজ
স্তন
পরীক্ষার
নােম
অিতশয়তা
এবং
কাণ্ডজ্ঞানহীন অসেচতনতার মধ্েয সীমােরখা েকাথায় েসটাই এখন
প্রশ্ন। প্রমানিভত্িতক তথ্েযর অভােব প্রচার-প্রচারণার আিধক্য আর
মলম িবক্িরর বািণজ্িযক আগ্রহ অেনক সময় িবষয়িটেক জিটল কের তুলেছ।

হার্ট অ্যাটােকর পের……
হার্ট অ্যাটােক েথেক েসের ওঠার পর একজন মানুষ বািড়েত িফের একটু
একটু কের কােজর মাত্রা বাড়ােত বাড়ােত এক েথেক েদড়মােসর মাথায়
অ্যাটাক-পূর্ববর্তী কাজকর্ম বা েপশায় িফের যােবন এমনটাই হওয়া
বাঞ্ছনীয়। খুব মৃদু হার্ট অ্যাটাক হেল দু-িতন সপ্তাহ ছুিট িনেয়ই
কােজ িফরেত পারেবন েরাগী। অ্যাটাক খুব তীব্র হেল (অেনকটা জায়গায়
ইনফার্কশেন েযমন হয়), খুব েবিশ জিটলতা েদখা িদেল অথবা
হৃদস্পন্দেনর অিনয়ম [ Irregular Heart Beat] েথেক েগেল অবশ্য
েদড়মাস বা তারও েবিশ সময় লােগ এরকম েরাগীর স্বাভািবক কজকর্েম
িফরেত।
কখন েপশাগত কােজ িফরেবন হার্ট অ্যাটােকর েরাগী েস- ব্যাপাের
িসদ্ধান্ত েনেবন িবেশষজ্ঞ িচিকৎসক, েরাগী বা তার বািড়র েলাকজন
নন। এ িবষেয় িসদ্ধান্ত িচিকৎসকরা েনন িবেশষ িকছু তথ্েযর ওপর
িনর্ভর কের।
এগুেলা হলঃ
কতটা হৃদেপিশর মৃত্যু ঘেটেছ।
কত তাড়াতািড় েসের উেঠেছন েরাগী।
হার্ট অ্যাটােকর িঠক পের বা পরবর্তী সমেয় েকানও হৃদ জিটলতা
বা অন্য জিটলতা েদখা িদেয়েছ িক না।
েরাগীর এর আেগ কখনও হার্ট অ্যাটাক হেয়েছ িকনা।
হার্ট অ্যাটােকর আেগ, চলাকালীন আর পএ েযসব ঝুঁিক হার্েটর
পক্েষ ক্ষিতকর েসগুেলা কতটা আর কীভােব রেয়েছ [ েযমন েবিশ
রক্তচাপ, রক্েত েবিশ সুগার বা েকােলস্েটরল, েবিশ ওজন, েবিশ
বয়স ইত্যািদ]।
েপশার ধরন কীর।
এেত কতটা শারীিরক পিরশ্রম হয়।

েরাগীর মানিসক অবস্থা কীরকম অবস্থায় রেয়েছ ইত্যািদ।
অর্থনীিত েয েকানও মানুেষর েবেচ থাকার গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তম্ভ।
হার্ট অ্যাটােকর েরাগী যত তাড়াতািড় কােজ িফরেবন অ্যাটােকর ফেল
েদখা েদওয়া অর্থৈনিতক িনরাপত্তার অভাবেবাধ তত কমেব। কমেব মানিসক
চাপ। েযসব েপশায় খুব েবিশ খাটিনর কােজর বদেল হালকা কাজ চাইেত
পােরন, চাইেত পােরন অল্প সমেয়র আংিশক কাজ। িনেয়াগকর্তােক এ
ব্যাপাের েবাঝােনার
িনকটজেনরও।

দািয়ত্ব

শুধু

েরাগীর

নয়,

তার

দািয়ত্বশীল

েদখেত হেব েকানও অবস্থােতই েযন হার্ট অ্যাটােকর েরাগী কাজ
হািরেয় েবকার না হেয় যান। এরকম হেল তার ওপর েয মানিসক আর
অর্থৈনিতক চাপ পড়েব তা সুস্থভােব দীর্ঘকাল েবঁেচ থাকার পেথ
সমস্যা ৈতির করেত পাের যখন তখন।
[তথ্যসুত্রঃ ইন্টারেনট]

েচােখর সাধারণ সমস্যা
েচােখর সাধারণ সমস্যা কনেটন্টিটেত েচােখ েকােনা িকছু পড়া,
সদ্যজাত িশশুর েচােখর প্রদাহ, েচাখ লাল হওয়া, েচাখ িদেয় পািন
পড়া, ট্যারা েচাখ, ডায়ােবিটক েরিটেনাপ্যািথ, েসবাদান েকন্দ্র
সন্পর্েক বর্ণনা করা হেয়েছ।
েচাখ মানুেষর একিট অমূল্য সম্পদ এবং অত্যন্ত সংেবদনশীল অঙ্গ।
েচােখর অেনক েছাট এবং সাধারণ অসুখ েথেক বড় জিটলতার সৃষ্িট হয় এমন
িক অন্ধত্েবরও সৃষ্িট হেত পাের। যিদ প্রাথিমক অবস্থায় েচােখর এই

সব সাধারণ েরাগ বা সমস্যাগুেলার সিঠক িচিকৎসা বা যত্ন েনওয়া যায়
তাহেল অন্ধত্েবর হার অেনকাংেশ কিমেয় আনা সম্ভব।
েচােখ েকান িকছু পড়া
আমােদর খািল েচােখ অহরহ বািহেরর িকছু না িকছু পেড় থােক েযমনবািল ধূিলকণা, কীটপতঙ্গ, বাঁশ, ইট, কােঠর টুকরা ইত্যািদ। এগুিল
আমােদর েচােখ দারুন ভােব পীড়া েদয়। যিদ তাড়াতািড় েবর না করা যায়
তাহেল কর্িণয়ায় ঘসা েলেগ তা মারাত্মক ক্ষিত কের। এমনিক েচাখ
অন্ধও হেয় েযেত পাের।
লক্ষণ
েচাখ খচ খচ কের পািন পেড়।
েরাগী তাকােত পাের না, েচাখ বন্ধ রাখেল আরাম পায়।
েচাখ লাল হয় এবং েচােখর িভতের িকছু পাওয়া যায়।
িচিকৎসা
েচােখ ঘষা েদওয়া যােব না। সহজ ভােব িকছু পেড় থাকেল তুলা িদেয়
আলেতা ভােব তুেল িনেত হেব এবং িচিকৎসেকর পরামর্শ অনুযায়ী েচােখর
জীবাণুনাশক মলম ও প্যাড িদেয় ব্যান্েডজ িদেয় একিদন অেপক্ষা করেত
হেব। িকছু ফুেট বা েলেগ থাকেল চক্ষু হাসপাতােল েরফার করেত হেব।
সদ্যজাত িশশুর েচােখর প্রদাহ
সদ্য প্রসুত িশশুর জন্েমর ২১ িদেনর মধ্েয েচােখর (কনজাংিটভার)
সংক্রমন ও প্রদাহ হেল তােক অপথলিময়া িনওেনটারাম বেল। ব্যাকেটিরয়া
বা ভাইরাস িদেয় সংক্রমন হেত পাের। এসব সংক্রমন সাধারণত মােয়র
প্রসব পথ েথেক আেস।
লক্ষণ
েচােখর পাতা ফুেল যায়
প্রচুর ময়লা/ পুঁজ িদেয় দুই পাতা েলেগ থােক
মা বেলন জন্েমর পর েথেকই পুঁজ পড়েছ
িশশু অন্ধ হেয় েযেত পাের
করণীয়
সাধারণত েচেখর েকানায় হালকা ভােব মািলশ করেল এটা ভাল হেয়

যায়।
ঘন্টায় ঘন্টায় েচাখ পিরষ্কার করেত হেব।
যত তাড়াতািড় সম্ভব হাসপাতাল বা চক্ষু িচিকৎসেকর িনকট েরফার
করেত হেব।
জিটলতা
কর্িণয়ায় ঘা, কর্িণয়া িছদ্র হেয় েচাখ অন্ধ হেত পাের।
েচাখ লাল হওয়া
কনজাংিটভার িভতের অবস্িথত েছাট েছাট রক্ত নালী েথেক রক্ত েবিরেয়
আসেল এ অবস্থার সৃষ্িট হয়।
দুিট কারেন েচাখ লাল হয়
১.কনজাংিটভায় রক্তক্ষরণ
২.েচােখর িভতর রক্তক্ষরণ

১.কনজাংিটভায় রক্তক্ষরণ
সমস্যা বা েরােগর কারণ
েচােখ আঘাত
েজাের কািশ (হুিপং কািশ)
অিতিরক্ত ভারী িজিনস েতালা
অিতিরক্ত বিম
রক্েতর েরাগ
ডায়ােবিটস
উচ্চ রক্তচাপ
কনজাংিটভার প্রদাহ
ঔষেধর িবরূপ প্রিতক্িরয়া প্রভৃিত
েচাখ লাল হয়।

কারেণ

রক্ত

ক্ষরণ

হেয়

েরােগর লক্ষণ ও উপসর্গ
েচাখ লাল হেয় যায়
সাধারণত েকান ব্যাথা থােক না (আঘাত ছাড়া) দৃষ্িটর েতমন

েকান অসুিবধা হয় না
২/১ সপ্তােহর মধ্েয এই রক্ত আপনা আপিনই দূর হেয় যায়।
িচিকৎসা
েযেহতু দৃষ্িটর েকান অসুিবধ হয় না তাই েচােখর িচিকৎসার েতমন
প্রেয়াজন হয় না।
২.েচােখর িভতর রক্তক্ষরণ

লক্ষণ

েচাখ লাল হেয় যায়
আঘাত বা দুর্ঘটনার ইিতহাস থাকেব
সাধারণত এক েচােখ িকন্তু দুই েচােখও হেত পাের
েচােখ ব্যথা হেব
েচােখর দৃষ্িট শক্িত কেম েযেত পাের
িচিকৎসা
উভয় েচােখ প্যাড ব্যান্েডজ কের িবেশষজ্েঞর িনকট েরফার করেত হেব।
েচাখ িদেয় পািন পড়া
েচাখ সব সময় িভিজেয় রাখার জন্য েচােখর গ্রন্িথ েথেক পািন ৈতরী
হয়। এই পািন নীেচর পাতায় নােকর িদেক অবস্িথত একিট নালা িদেয়
নােকর িভতর িগেয় পেড়। েকান কারেণ ঐ নালী বন্ধ হেয় েগেল পািন নােক
না িগেয় পাতায় গিড়েয় পড়েত থােক। দীর্ঘিদন এই নািল বন্ধ থাকেল
েসখােন জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হেয় প্রদাহ হয় এবং েচােখর েকােন
পুজ হয়। অেনক সময় েচাখ িদেয় পুজ পেড়।
করণীয়
পািন পড়া েদখেলই চক্ষু িচিকৎসেকর িনকট েরফার করেত হেব।
ট্যারা েচাখ
যখন েকান বস্তুর িদেক তাকােত িগেয় এক েচাখ েসাজা থােক এবং অন্য
েচাখ েবেক যায় তখন েসই বাকা েচাখেক ট্যারা েচাখ বেল। েযই েচাখ
ট্যারা থােক েসই েচােখ েরাগী িকছুই েদেখ না। এক েচাখ িদেয় েকান
রকেম কাজ চািলেয় েনয়। ট্যারা েচাখ বালক বািলকােক মানুষ লক্ষ্ণী
ট্যারা বেল থােক। তােদর ধারণা ট্যারা েচাখ মঙ্গেলর লক্ষণ। এিট
মস্ত বড় ভুল ধারণা েকননা সময় মত িচিকৎসা না করেল েচােখর

দৃষ্িটশক্িত এেকবােরই নষ্ট হেয় েচাখ অন্ধ হেয় েযেত পাের।
লক্ষণ
১.প্রেয়াজেন বস্তুর িদেক িঠকমত েচাখ ঘুরােত পাের না বরং মাথা ও
মুখ বস্তুর িদেক
ঘুিরেয় েনয়
২. একিট বস্তুেক দুইিট েদেখ
৩. কান েভাঁ- েভাঁ কের অেনক সময় েরাগী বিম কের
িচিকৎসা
জন্ম েথেক যিদ ট্যারা হয় তেব ৬ মাস েথেক ১ বৎসর বয়েসর মধ্েয
অপােরশেন ভাল হয়। দুই েথেক ৮ বৎসর বয়েসর িশশুেদর চশমা িদেয়,
েচােখর ব্যয়াম িদেয় ভাল ফল পাওয়া যায়। চশমা, েচােখর ব্যায়াম িদেয়
ভাল ফল না হেল অপােরশন কের ভাল করা যায়।
ডায়ােবিটক েরিটেনাপ্যািথ
দীর্ঘেময়াদী অিনয়ন্ত্িরত ডায়ােবিটক েরােগর কারেণ উক্ত েরাগীেদর
েরিটনায় প্রদােহর ফেল েয জিটলতার
েরিটেনাপ্যািথ বেল।

সৃষ্িট হয় তােক ডায়ােবিটক

েরােগর লক্ষণ ও উপসর্গ
দৃষ্িট

ক্রেমই

ঝাপসা

হেব

এবং

সময়

মত

ব্যবস্থা

না

িনেল

দৃষ্িটশক্িত নষ্ট হেয় স্থায়ীভােব অন্ধ হেয় যােব।
িচিকৎসা
প্রিতেরাধই এই েরােগর প্রধান িচিকৎসা।
প্রিতেরােধর উপায়
জনগেণর মধ্েয ডায়ােবিটক েরাগ এবং এর
ক্ষিত সম্পর্েক সেচতনতা সৃষ্িট করেত হেব
ডায়ােবিটক েরাগ িনয়ন্ত্রেণ রাখেত হেব
েমিডিসেনর দ্বারা িচিকৎসা
েলজার েথরািপ
অপােরশন

ফেল

দৃষ্িটশক্িতর

েসবাদান েকন্দ্র
উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্েলক্স
েজলা হাসপাতাল
েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল
িবেশষািয়ত সরকারী/েবসরকারী হাসপাতাল
সচরাচর িজজ্ঞাসা
প্রশ্ন.১.েচােখ েকান িকছু পড়েল িক করেত হেব?
উত্তর. েচােখ ঘষা েদওয়া যােব না। সহজ ভােব িকছু পেড় থাকেল তুলা
িদেয় আলেতা ভােব তুেল িনেত হেব এবং িচিকৎসেকর পরামর্শ অনুযায়ী
েচােখর জীবাণুনাশক মলম ও প্যাড িদেয় ব্যান্েডজ িদেয় একিদন
অেপক্ষা করেত হেব। িকছু ফুেট বা েলেগ থাকেল চক্ষু হাসপাতােল
েরফার করেত হেব।
প্রশ্ন.২.সদ্যজাত িশশুর েচােখ প্রদােহর লক্ষণ গুেলা িক িক?
উত্তর.
েচােখর পাতা ফুেল যায়
প্রচুর ময়লা/ পুঁজ িদেয় দুই পাতা েলেগ থােক
মা বেলন জন্েমর পর েথেকই পুঁজ পড়েছ
িশশু অন্ধ হেয় েযেত পাের
প্রশ্ন.৩.সদ্যজাত িশশুর েচােখ প্রদাহ হেল িক করেত হেব?
উত্তর. ঘন্টায় ঘন্টায় েচাখ পিরষ্কার করেত হেব। যত তাড়াতািড় সম্ভব
হাসপাতাল বা চক্ষু িচিকৎসেকর িনকট েরফার করেত হেব। েবিশরভাগ
িশশুর ক্েষত্ের েচাখ এর েকানায় হালকাভােব মািলশ করেল এটা এমিনেতই
েসের যায়। তেব মািলেশর সময় হাত পিরষ্কার কের িনেত হেব।
প্রশ্ন.৪.িক কারেন েচাখ লাল হয়?
উত্তর. দুিট কারেন েচাখ লাল হয়
১.কনজাংিটভায় রক্তক্ষরণ
২.েচােখর িভতর রক্তক্ষরণ

প্রশ্ন.৫.েচােখর িভতর রক্তক্ষরণ হেল িক করেত হেব?
উত্তর. উভয় েচােখ প্যাড ব্যান্েডজ কের িবেশষজ্েঞর িনকট েরফার
করেত হেব।
প্রশ্ন.৬.েচাখ িদেয় পািন পেড় েকন?
উত্তর. েচাখ সব সময় িভিজেয় রাখার জন্য েচােখর গ্রন্িথ েথেক পািন
ৈতরী হয়। এই পািন নীেচর পাতায় নােকর িদেক অবস্িথত একিট নালা িদেয়
নােকর িভতর িগেয় পেড়। েকান কারেণ ঐ নালী বন্ধ হেয় েগেল পািন নােক
না িগেয় পাতায় গিড়েয় পড়েত থােক।
প্রশ্ন.৭.েচাখ িদেয় পািন পড়েল িক করেত হেব?
উত্তর. পািন পড়া েদখেলই চক্ষু িচিকৎসেকর িনকট েরফার করেত হেব।
প্রশ্ন.৮.েচাখ ট্যারার িচিকৎসা িক?
উত্তর. জন্ম েথেক যিদ ট্যারা হয় তেব ৬ মাস েথেক ১ বৎসর বয়েসর
মধ্েয অপােরশেন ভাল হয়। দুই েথেক ৮ বৎসর বয়েসর িশশুেদর চশমা
িদেয়, েচােখর ব্যয়াম িদেয় ভাল ফল পাওয়া যায়। চশমা, েচােখর
ব্যায়াম িদেয় ভাল ফল না হেল অপােরশন কের ভাল করা যায়। মেন রাখেত
হেব েচাখ ট্যারা ভাল লক্ষণ নয়, এটার অবশ্যই িচিকৎসা করােত হেব।
তথ্যসূত্র ঃ প্রাথিমক চক্ষু পিরচর্যা প্রিশক্ষণ মিডউল, ন্যাশনাল
আই েকয়ার, পৃষ্ঠা: ২৪, ২৬ ,২৭, ২৮,২৯, ৪১ স্বাস্থ্য অিধদপ্তর,
স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় েম, ২০০৮।

শ্েবিত
েছাঁয়ােচ
মারাত্মক েরাগ নয়

িকংবা

শ্েবিত, িচিকৎসা পিরভাষায় িভিটেলােগা (vitiligo)’ নােম পিরিচত।
এিট ত্বেকর িববর্ণজিনত একিট েরাগ, যা েছাঁয়ােচ িকংবা মারাত্মক
নয়। সাধারণত যারা গাঢ় বর্েণর তােদরই েবিশ েদখা েদয়। িশশু, নারী,
পুরুষ সবাই এ েরােগ আক্রান্ত হেত পােরন।শরীেরর েয েকান স্থান
আক্রান্ত হেত পাের,এমন িক েচােখর ভ্রুসহ সমস্ত শরীর িববর্ণ হেয়
েযেত পাের। পৃিথবীব্যাপী এ েরােগ আক্রান্েতর হার
১-২% ,তেব
এিশয়ান ও আফ্িরকানেদর মধ্েয এ েরােগর প্রাদুর্ভাব েবিশ।
ঝুঁিকপূর্ণ েরাগ না হেলও, সামািজকভােব গ্রহণেযাগ্যতা কম হওয়ায়
আক্রান্ত ব্যক্িত মানিসকভােব হীনমন্যতায় ভুেগ থােকন।অেনেক শ্েবিত
আর কুষ্ঠ একই েরাগ বেল ভুল ধারনা কেরন।কুষ্ঠ একিট জীবাণুঘিটত
সঙ্ক্রামক েরাগ িকন্তু শ্েবিত তা নয়।
িকভােব বুঝেবন : এ েরােগ ত্বেকর এক বা একািধক স্থােন রং হালকা
েথেক দুগ্ধসাদা হেয় েযেত পাের। রং পিরবর্তন ছাড়া সাধারণ
অন্যেকােনা পিরবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এিট খুব ধীরগিতেত
িবস্তার লাভ করেলও েকােনা েকােনা ক্েষত্ের খুব দ্রুত িবস্তার
ঘটেত পাের। শরীেরর েযেকােনা স্থােনই এিট আক্রান্ত হেত পাের। তেব
মুখ, কনুই, হাঁটু, হাত, পা এবং েকামের েবিশ েদখা যায়।
িকভােব শ্েবিত হয় : ত্বেক েমলািনন (melanin) নােম এক ধরেনর
িপগেমন্ট/রঞ্জক থােক-যার কারেণ রং গাঢ় বা ফর্সা হয়। যােদর ত্বেক
েমলািনন েবিশ তারা কােলা এবং যােদর কম তারা ফর্সা হেয় থােকন।
সারা শরীের একই অনুপাত বা ঘনত্েব েমলািনন থােক যা, বর্ণ িহেসেব
প্রকাশ পায়। েকােনা কারেণ েমলািনন নষ্ট বা ৈতিরেত ব্যাঘাত ঘটেল
উক্ত স্থােন সাদা হেয় থােক। শ্েবিত আক্রান্ত স্থােন, ত্বেকর
অন্যস্থােনর েচেয় েমলািনন কম বা থােক না।
িক কারেণ হয় : শ্েবিতর িনশ্িচত েকােনা কারণ অদ্যাবিধ জানা যায়িন।
তেব প্রধান দুিট কারণ হেলা বংশগত (১০-১৫%) এবং শরীের এক ধরেনর
স্ব-প্রেণািদত
প্রিতেরাধ
প্রিতক্িরয়ায়
স্থানেভেদ
েমলািনন,
ক্ষিতগ্রস্ত হয়। অন্েয েয সব কারেণ প্রিতক্িরয়া হেত পাের তা
হেলা,

েরাগ : থাইরেয়ড গ্রন্িথর েরাগ, ডায়ােবিটস এবং িবেশষ ধরেনর রক্ত
শূন্যতা।
পুষ্িটজিনত ঘাটিত
পাের।

যা েকােনা েরাগ অথবা খাদ্যজিনত কারেণ হেত

-ত্বেক ইনেফক্শন বা আঘাতজিনত
-অিতিরক্ত মানিসক চাপ ও েরাদ্রতাপ
-িকছু ওষুধ ও রাসায়িনক পদার্থ।
প্রিতেরাধ : এিট প্রিতেরাধ করার েকােনা উপায় অদ্যাবিধ আিবষ্কৃত
হয়িন।
জিটলতা : সাধারণভােব এিট েকােনা জিটলতা ৈতির কের না তেব েরােদ
েপাড়া/সান বার্ন এবং ত্বেকর ক্যান্সােরর সম্ভাবনা খুবই কম।
িচিকৎসা : এ েরােগর েকান িনশ্িচত িচিকৎসা এখন পর্যন্ত িনর্িণত
হয়িন তেব এিট িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। েকােনা েকােনা ক্েষত্ের এিট
আপনা-আপিন ভােলা হেয় যায়। নানা উপােয় এিট িচিকৎসা করা যায় তেব
ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়।
-মুেখ খাবার ওষুধ এবং ত্বেক ব্যবহার করার ওষুধ এর মাধ্যেম।
-আল্ট্রা ভােয়ােলট রশ্িমর মাধ্যেম ;
-সম্ভাব্য কারণসমূহ িনর্ণয় কের িচিকৎসা েযমন পুষ্িটজিনত ঘাটিত।
-সার্জািরর
গ্রাফট।

মাধ্যেম

েমলােনা

সাইট

গ্রাফট

বা

সম্পূর্ণ

স্িকন

মেন রাখেবন কুষ্ঠ এবং ত্বেকর অন্যান্য িকছু েরােগ ত্বক িববর্ণ
হেত পাের। ত্বেকর েকােনা স্থান িববর্ণ বা সাদা হেয় েগেল তা
শ্েবিত বা অন্যেকােনা েরাগ হেয়েছ িক না িনশ্িচত হওয়ার জন্য
িচিকৎসেকর পরামর্শ িনন। কুষ্ঠ েরােগর সঙ্েগ শ্েবিতর েকােনা
সম্পর্ক েনই এবং এিট েকােনা েছাঁয়ােচ েরাগ নয়। শ্েবিত আক্রান্ত
ব্যক্িতর প্রিত সহানুভূিতশীল আচরণ কের তােক স্বাভািবক জীবন-যাপেন
উৎসািহত করুন।

আট বছেরর িরশােদর
েমিননজাইিটস

পােয়ােজিনক

আমােদর ওয়ার্েড ভর্িত আট বছেরর িরশােদর পােয়ােজিনক েমিননজাইিটস।
েমিননজাইিটেসর কমপ্িলেকশন িহেসেব হাইড্েরেকফালাস েডেভলপ কেরেছ।
অেনকিদন ধের অজ্ঞান িছল েছেলটা। তীব্র জ্বেরর কারেণ সান্ট
অপােরশন করা যাচ্িছল না। িবকল্প িহেসেব েটম্পরািরভােব External
Ventricular
Drainage
েদয়ােত
িসএসএফ
প্েরশার
েবশ
কেমেছ।
ফলশ্রুিতেত িরশাদ একটু একটু হাত পা নাড়েছ, তাকাচ্েছ, কথা বলেছ।
জ্বরও কেমেছ। আজ ওর সান্ট অপােরশন হেব।
গতকাল িবেকেল যখন ওেক েদিখ কােনকােন িফসিফস কের বললাম – বাবা,
েতামার গল্পটা িলখেবা। একটা ছিব তুিল?
িরশাদ বলল – গল্প েলেখা। িকন্তু ছিব তুেলা না আন্িট।
জানেত চাইলাম – েকেনা ের?
ও বলল – ভােলা হই আেগ, তারপর হািস িদেয় ছিব তুলেবা!
আিম বাকরুদ্ধ হেয় দাঁিড়েয় থািক। িনেজর অজান্েতই আমার একটা হাত
ওর িপঠ বুক হাতড়ায়। কী হাতড়ায়? একটা েছাট্ট িশশুর েবঁেচ থাকার
আকুিত? মােয়র েকােল িফের যাবার তীব্র বাসনা? নািক ওর েছাট্ট বুেক
জমােনা রঙীন রঙীন স্বপ্ন? জািননা।
েচাখ ছলছল কের আমার। ডাক্তারেদর েচাখ ছলছল করেত েনই, করেলও েসই
ছলছল েচাখ কাউেক েদখােত েনই। আিম ঘুের দাঁড়াই, িফরেবা বেল।
িরশাদ িফসিফস কের বেল – আন্িট কাল আমার জন্মিদন।
আিম আর দাঁড়ােত পাির না। েদৗেড় পালাই। আিম জািন, ওর মােয়র কােছ
শুেনিছ আজ ওর জন্মিদন, আজই ওর অপােরশন।
পরমকরুণামেয়র কােছ ওর জন্য একটাই চাওয়া – িরশাদ সুস্থ্য হেয় িফের
যাক ওর মােয়র েকােল। ওর মা অেনক রাত ঘুমায় না, শুধু ওেক বুেক
জিড়েয় একটা শান্িতর ঘুম েদেব বেল।

হার্ট অ্যাটােকর িচিকৎসা
হার্ট েরাগীর িচিকৎসার এেকবাের েগাড়ার কথা হল েরাগীর তীব্র
যন্ত্রণার উপশম ঘিটেয় তার এ সংক্রান্ত উদ্েবক, অশান্িত বা ভয়েক
কিমেয় আনা। জখম হওয়া হৃদযন্ত্র আেগর মত কর্ম দক্ষ থাকেব না, এটাই
স্বাভািবক। এমন েচাট পাওয়া হৃদিপণ্েডর ওপর চাপ যতটা কমােনা যায়
তত মঙ্গল। ব্যথা বা যন্ত্রনা আর ভয় উদ্েবক কমােনার পাশাপািশ
েরাগীর পুেরাপুির িবশ্রােম শুইেয় রাখা, বারবার এমিন আশ্বস্ত করা
তাই জরুির। এর পাশাপািশ অ্যাটােকর কারেণ েদখা েদওয়া শক,
হৃদব্যর্থতা, ফুসফুেস জল, হৃদ স্পন্দেনর ছন্দ পতন- ইত্যািদ
সমস্যার িচিকৎসা যত দ্রুত শুরু হেব, েরাগীর েসের ওঠার সম্ভাবনা
তত বাড়েব।
িচিকৎসার শুরু
বুেকর যন্ত্রনা খুব তীব্র হেল, েরাগী পেড় েগেল বা জ্ঞান হারােল,
খুব েবিশ শ্বাসকষ্ট থাকেল স্থানীয় িচিকৎসেকর খবরেদবার পাশাপািশ
অ্যাম্বুেলন্স ডাকা জরুির। তাড়াতািড় ডাক্তার পাওয়া েগেল িচিকৎসক
েরাগীেক দ্রুতলয় পরীক্ষা কের ব্যথা কমােনার ওষুধ ও অন্য েকানও
ওষুধ েদবার পর তাড়াতািড় ই িস িজ করার ব্যবস্থা করেবন। এরকম
ব্যবস্থা না থাকেল িচিকৎসক বলামাত্র অ্যাম্বুেলন্েসর স্ট্েরচাের
েরাগীেক শুইেয় দ্রুত তাঁেক িনেয় েযেত হেব সবচাইেত কােছর েয েকান
হাসপাতােল। সম্ভব হেল আই. িস. িস. ইউ. এমন েকান িচিকৎসা
েকন্দ্ের।
ইনফার্কশন মৃদু হেল, েরাগীর উপসর্গ েতমন তীব্র না হেল বা হার্ট
অ্যাটােকর ব্যাপাের সন্েদহ থাকেল ডাক্তার প্রাথিমক িচিকৎসা আর ই
িস িজ কের েযভােব বলেবন েসভােব িচিকৎসা করেত হেব। িতিন বলেল

েরাগীেক হাসপাতােল পাঠােত িগেয় নষ্ট করা চলেব না অমূল্য সময়।
হার্ট অ্যাটােকর েরাগীর মরাবাচার প্রশ্েন প্রত্েযকটা িমিনেটর
দাম অেনক। এই মহামূল্যবান সমেয়র একেশা ভাগ সদ্ব্যবহার
ইনফার্কশেনর েরাগীর িচিকৎসার পক্েষ, ভাল হবার পক্েষ সিবেশষ
জরুির।

ভুলভােব
স্যালাইন
কারন

বানােনা
হেত
পাের

খাবার
মৃত্যুর

আমার ক্িলিনক্যাল এিসস্টান্টিসপ এর মাঝামািঝ সময়। চট্টগ্রাম
েমিডেকেলর িশশু িবভােগর ডায়িরয়া ব্লকটা বারান্দায় এবং একটু
অবেহিলতও বেট। কারণ এই েরাগীরা ক্রমাগত পাতলা পায়খানা আর বিম
করেত থােক। েসজন্য েসখােন গন্ধ েবশী, তদুপির টয়েলেটর পােশ হওয়ায়
পিরষ্কার আর গন্ধমুক্ত রাখা খুব কিঠন । এই ব্লকটা েছাঁয়ােচও বেট।
আমার HMO আর IMO রা ঐিদেক সহেজ েযেত চায় না। তাই েসটা আিম েদিখ।
সকাল ৭:৪৫ । িকছুক্ষন পেরই মর্িনং েসশন এর কাঠগডায় দাঁড়ােত হেব।
তার আেগ খারাপ েরাগীগুেলা েদেখ েনয়ার েচষ্টা। একটা ৮ মােসর
বাচ্চা । ডায়িরয়ার েরাগী।েসিম কনসাস, অেনক জ্বর ১০৩.৫। িজহবাটা
একদম শুকেনা। এই অবস্থােতই দুধ মুেখ িদেল চুষেছ । মােন েস ভীষন
তৃষ্ণারত , েপট টা েফালা েফালা। ৬/৭ ঘন্টা প্রসাব কেরিন।
মেন হল এেতা জ্বর! ম্যােলিরয়া নােতা? বারান্দায় েরািগ কম েদখা হয়

িবধায় ওেক ওয়ার্েডর িভতর িনেয় আসলাম। িহস্ট্ির িনেয় জানলাম, ২
িদন ধের ডায়িরয়া। তার মা তােক ওর স্যালাইন (ORS)খাইেয়েছ ৫ েপেকট
িকনতু ors টা গুিলেয়েছ অল্প অল্প কের । পুেরা প্যােকট একসােথ নয়
। ভয় েপলাম খুব। বুঝলাম তার শরীের লবনািধক্য(hypernatremia)
হেয়েছ । েসািডয়াম েলেভল কত জানা যাচ্েছ না । তখন েপিডেয়টিরক
আইিসইউ হয় নাই। আমােদর। এসব েরাগীর িচিকৎসা খুব কিঠন। েবশীর ভাগ
েরািগ মারা যায় । কারণ এটা খুব সাবধােন আস্েত আস্েত (slow
correction) করেত হয়। নাহেল ব্েরইেন পািন ( cerebral edema) জেম
েরাগী মারা যায়। ব্েরইেন কখন কখন রক্তক্ষরণও হেত পাের।
সামান্য ডায়িরয়া। ORS িদেত হয় পািন শুন্যতা েরােধ িকন্তু সিঠক
প্রেয়াগ না জানােত এটাই েরাগীর মৃত্যুর কারণ হেয় যায়। এই েরাগীর
েসািডয়াম েলেভল িছল ১৭১ িমিলেমাল (১৩৫ পর্যন্ত নরমাল)। এক
সপ্তাহ জেম মেত মানুেষ টানাটািন কের েরাগী বাঁচােনা যায়।
েয জন্য এই গল্েপর অবতারনা। কচকেচ বই এর ভাষা েলখেল েকউ পড়েব
না।
ORS ICDDRB এর একটা যুগান্তকারী আিবষ্কার। িকন্তু ব্যবহার িবিধ
না জানার কারেণ এটাই মােঝ মােঝ মৃত্যুর কারণ হয়।
অেনেকই স্যালাইন গুলােত জােনন না ।
১.ORS গুেলার আেগ প্যােকেটর গােয়র েলখা পেড় িনন । েকানটা ১ িলটার
, েকানটা ৫০০ িমিল , েকানটা ২৫০ িমিল েত গুলােত হয়। একমাত্র
প্যােকেটর গােয় েলখা পডেলই বুঝেত পারেবন কতটুকু পািন লাগেব।েযমন
◌ঃ SMC’র ORS টা ৫০০ িমিল পািনেত গুলােত হয়, েটষ্িট স্যালাইন ২৫০
পািনেত গুলােত হয় । তাই গুলােনার আেগ অবশ্যই প্যােকেটর গােয়
েলখাটা পেড় িনন।
২. ৫০০ িমিল পািন মাপেত ৫০০ িমিল িমনােরল ওয়াটােরর েবাতল ব্যবহার
করুন। েকান মগ বা গ্লাস ব্যবহার করেবন না। পািনর পিরমাণ কম েবিশ
হেল মারাত্মক সমস্যা হয়। েরািগর লবনািধক্য বা লবনস্বল্পতা েদখা
যায় যার িচিকৎসা খুব কিঠন।
৩. গরম পািনেত স্যালাইন কখনই গুলােনা যােবনা। পািন িসদ্ধ কের
ঠান্ডা কের িনন।
েরাগীেক জানেত হেব স্যালাইন েখেল ঠাণ্ডা লােগনা। ঠাণ্ডা লগার ভেয়
অেনেক স্যলাইন খাওয়ায় না।

৪. পুেরা প্যােকট একসােথ গুিলেয় িনেত হেব প্যােকেটর গােয়র েলখার
সম পিরমান পািন িনেয়। অল্প স্যালাইন অল্প পািন এভােব গুলােনা
যােবনা। আধ প্যােকট স্যলাইন েরেখ িদেয় আধ প্যােকট গুলােনা যােব
না
।
অেনেক
মেন
কেরন
বাচ্চা
েছাট
এত
স্যালাইন
েখেত
পারেবনা,(হসিপটােলর অিভজ্ঞতা) তাই তারা আধ প্যােকট গুিলেয় খায়।
পুেরা প্যােকট একসােথ গুলান। ১২ ঘন্টা পর যা থাকেব েফেল িদন ।
লাগেল আবার নতুন প্যােকট গুলান। ORS এর দাম ৫ টাকা । বাচ্চার দাম
টাকা িদেয় পিরমাপ করেল হেব িক?
৫. ডােবর পািন িদেয় স্যালাইন গুলােনা যােবনা। অেনকেক তাই করেত
েদেখিছ। েবশী ডায়িরয়া হেল ২ প্যােকট িদেয় ৫০০িমিল পািনেতও গুলােত
েদেখিছ । এটা মারাত্মক ক্ষিতকর।
৬. েবশীর ভাগ ডায়িরয়ােত ওষুধ লােগনা। পািন শুন্যতা পুরেনর জন্য
ORS িদেলই চেল। িকন্তু ORS এক সােথ েবিশেবিশ খাওয়ােনা যােব না।
কারণ ডায়িরয়ার সময় অন্ত্েরর পািন েশাষণ ক্ষমতা কেম যায় । তাই
একসােথ েবশী স্যালাইন িদেল তা সােথ সােথ পায়খানার সােথ েবিরেয়
যায়।
অতএব অল্প অল্প কের বারবার স্যলাইন খাওয়ান । সবচাইেত ভাল িমিনেট
১ চামচ কের । বিম থাকেল ২ েথেক ৩ িমিনেট ১ চামচ িদেবন।
৭. সবেশষ বলব আমােদর েটিলিভশেন এ িবষয়ক েকান িবজ্ঞাপন প্রচার করা
হয় না ।
িনয়িমত িটিভেত স্যালাইন বানােনার িনয়ম েদখােনা উিচত । িবিভন্ন
েটিলেফান েকাম্পািনগুেলা অেনক সুন্দর সুন্দর িবজ্ঞাপন বানায় ।
জনস্বার্েথ এই ধরেনর িবজ্ঞাপন িক বানােনা যায় না?

িজেভর রঙ েদেখ িক কের বুঝেবন ,
আপিন েকান েরােগ আক্রান্ত ?
শরীর খারাপ হেল িচিকৎসেকরা েরাগীর িজভটা েদেখন। তার রঙ ও আকার
েদেখ শারীিরক সমস্যার কথা জােনন। কেয়ক শতাব্দী পুরেনা এই পন্থা
আসেল চীনােদর িচিকৎসা পদ্ধিতর অঙ্গ িছল। আপনারাও বািড়েত বেসই
শরীের েকাথায় সমস্যা তা জানেত পােরন িনেজেদর িজভ েদেখই।
১) িজেভর ওপর পাতলা সাদা আবরণ :
িজভ মূলত আমােদর পিরপাকতন্ত্েরর খবরাখবর জানায়। কারণ িজভ েথেকই
এই তন্ত্ের শুরু। িজেভর ওপর যিদ পাতলা সাদা একিট আস্তরণ থােক, তা
হেল বুঝেবন হজেম েকানও সমস্যা েনই। পিরপাকতন্ত্র িঠকমেতা কাজ
করেছ।
২) েমাটা সাদা আস্তরণ :
এটা শরীর খারােপর সংেকত। এটা হেল বুঝেবন শরীের েকাথাও েচাট রেয়েছ
অথবা েভতের েভতর শরীর খারাপ হচ্েছ। শরীের েকানও একিট অংশ িঠক
মেতা কাজ করেছ না।
৩) হলুদ আস্তরণ :
মূলত জ্বর হেল িজেভর ওপর হলুদ আস্তরণ পেড়। েদেহর তাপমাত্রা অেনক
কারেণ বাড়েত পাের। েসটা ব্যাক্েটিরয়া সংক্রমণ হেত পাের, শরীেরর
েকানও অংশ ফুেল িগেয় থাকেত পাের।
৪) উপিরভােগ লাল চাকা–চাকা চামড়া উেঠ যাওয়া:
এর অর্থ শরীের এনার্িজ বলেত িকছুই অবিশষ্ট েনই। েকানও
অ্যালার্িজর কারেণও এমনটা হেত পাের। চর্মেরাগ, র্যাশ প্রভৃিত
েরােগর লক্ষণ হেত পাের। সুস্থ শরীের িজেভর স্বাভািবক রং হাল্কা
েগালািপ। এর অর্থ আপনার শরীের িবেশষ েকানও সমস্যা েনই।
পিরপাকতন্ত্রও িঠকমেতা কাজ করেছ।
এ বার েদেখ িনন িজেভর রং কী রকম হেল শরীের েকাথায় সমস্যা েদখা
যায়।

১) ফ্যাকােশ :
িজেভর রং যিদ ফ্যাকােশ হেয় যায় বুঝেত হেব হজম িঠক মেতা হচ্েছ না।
েভতের েভতের ঠান্ডা েলেগ রেয়েছ। এর সঙ্েগ যিদ িজভ বার বার শুিকেয়
যায়, তা হেল তা অ্যািনিময়ার লক্ষণ হেত পাের। তার সঙ্েগ ইনসমিনয়া,
স্মৃিতশক্িত কেম যাওয়া প্রভৃিত েরােগর লক্ষণ হেত পাের।
২) উজ্জ্বল লাল রং :
এ রকম রং েদখেল বুঝেবন শরীের েকাথাও ইনেফকশন রেয়েছ। প্রথেম িজেভর
ডগার িদকটাই লাল থাকেব। পের তা পুেরা িজেভ ছিড়েয় পড়েব।
৩) িজেভর পােশ লাল রং :
খুব মশলাযুক্ত খাবার েখেল, প্রতুর ফ্যাট জাতীয় এবং অ্যালেকাহেলর
মাত্রা শরীের েবিশ হেল এমন রং হয়। েকাষ্ঠকািঠণ্েযর মেতা সমস্যা
থাকেলও িজেভর রং এমন হয়।
৪) নীল রং :
শরীের অক্িসেজেনর অভাব হেল িজেভর রং পাল্েট িগেয় নীল বর্ণ হেত
থােক। ডাক্তাির ভাষায় এেক সায়ােনািসস বেল। যিদ এমনটা েদেখন
অিবলম্েব িচিকৎসেকর কােছ যান। রক্েত সমস্যা, হৃদযন্ত্েরর সমস্যার
মেতা েরাগ থাকেত পাের। তাই েদির করা িঠক নয়।
৫) কােলা রং:
সাধারণ কারও কারও জন্ম েথেকই এ রকম রং থাকেত পাের। তেব যিদ হঠাৎ
কােলা রং েদেখন তা হেল বুঝেবন
এক সঙ্েগ িবপুল পিরমাণ
ব্যাক্েটিরয়া জমা হেয়েছ িজেভ। তেব শুরু েথেকই এমনটা হেব না,
প্রথেম হলুদ, তার পের ব্রাউন, তার পর কােলা রং হেব।
৬) হলুদ রং :
িজেভর রং সাধারণ এমন হয় না। যখন হেব, তখন বুঝেবন িলবাের বড়
সমস্যা রেয়েছ। সম্ভবত জন্িডস হেয় িগেয়েছ। েদির না কের ডাক্তােরর
পরামর্শ িনন।
৭) পার্পল রং :
দীর্ঘ িদন ধের শরীের েকানও সমস্যা থাকেল িজেভর রং পার্পল হেত

শুরু কেরন। এটার অর্থ শরীের িভটািমন B-এর ভীষণ ঘাটিত রেয়েছ। মেন
রাখেবন, শরীের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল িজভ। তেব আমরা অেনেকই
এর েখয়াল রািখ না। প্রিতিদন িজভ পিরষ্কার রাখেল অেনক েরােগর হাত
েথেক মুক্িত পাওয়া েযেত পাের। েরাজ সকােল দাঁত মাজার সময়ই িজভ
ভােলা কের পিরষ্কার কের িনন।
সুস্থ থাকেবন।

অ্যানজাইনার েরাগীর ভিবষ্যৎ
সিঠক িনয়মকানুন েমেন চলেল আর সমস্যার তীব্রতা খুব েবিশ না হেল
অ্যানজাইনার েরাগী বহুিদন সুস্থভােব েবঁেচ থাকেত পােরন। বয়স
বাড়ার সঙ্েগ সঙ্েগ কেরানাির ধমনীর গহ্বেরর সংেকাচন আরও বােড়,
সমস্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও বাড়েত থােক। তবু প্রথম অ্যানজাইনা েদখা
েদবার পর ২০, এমনিক ২৫ বছর সুস্থ শরীের েবেচ আেছন হৃদশূেলর
েরাগী, এমন ঘটনা িবরল নয়। েবিশরভাগ েরাগী ব্যথা শুরু হবার পর গেড়
দশ বছর সুস্থভােব জীবন কাটান।
অ্যানজাইনার েরাগী েয পরবর্তী জীবেন হাট অ্যাটােক বা অন্য হৃদজিটলতায়
আক্রান্ত
হেত
পােরন
তা
বলাই
বাহুল্য।
অ্যােথেরাসক্েলেরািসস
কেরানাির
ধমনীর
পাশাপািশ
মস্িতস্েকর
েসিরব্রাল ধমনীেক সংকুিচত কের। েয-েকানও কেরানাির হৃদেরাগী তাই
হার্ট-অ্যাটােকর পাশাপািশ আক্রান্ত হেত পােরন মস্িতস্েকর নানা
ধরেনর, নানা মাত্রার স্ট্েরাক ( CVA- Carebrovascular Accident)
এ ।
েদখা েগেছ যত কম বয়েস অ্যানজাইনার িশকার হেবন একজন মানুষ, েসই

মানুেষর জীবন (Life Spam) তত েছাট হেব। যত েবিশ বয়েস অ্যানজাইনা
শুরু হেব আয়ু তত বাড়েব। ৫০ বা ৬০ বছের অ্যানজাইনা শুরু একজন
মানুষ হয়েতা আরম্ভ ১৫-২০ বছর বাঁচার পর মারা েগেলন হার্ট
অ্যাটােক। অথচ মাত্র ৪০ বছর বা তারও আেগ অ্যানজাইনায় আক্রান্ত
অন্য একজন মানুষ হার্ট অ্যাটােকর িশকার হেয় মারা েগেলন মাত্র ৮১০ বছর পেরই। অ্যানজাইনার েরাগী কতটা বাচেবন তা িনর্ভর কের
জীবনযাপন পদ্ধিত, কেরানারী অ্যােথেরামার তীব্রতা আর েমাট
আক্রান্ত কেরানাির ধমনীর শাখা-প্রশাখার সংখ্যার ওপর।
একিট ধমনী আক্রান্ত, অ্যােথেরামা মাঝাির মাত্রার, িনয়মকানুন
েকাঠর ভােব েমেন চেলন এমন মানুষ বাঁচেবন অেনক েবিশ িদন। অন্যিদেক
একািধক ধমনী তীব্র মাত্রার অ্যােথেরামায় আক্রান্ত হেল আর িবিধ
িনেষধ িঠক িঠক েমেন না – চলেল েবিশ িদন বাঁচার সম্ভাবনাও কম হেব।
এটাই সাধারন িনয়ম। তেব ক্েষত্র িবেশেষ এর ব্যিতক্রমও েয ঘেট না
তা নয়। সাধারন ভােব বলা যায়, রক্ত চাপ খুব েবিশ হেল, হৃদযন্ত্র
খুব বড় হেয় েগেল ( Marked Cardiac Enlargement), আেগ হার্ট
েফইিলওর বা হার্ট অ্যাটাক হেয় থাকেল অথবা
অ্যানজাইনার েরাগীর িবপেদর আশঙ্কাও বােড়।

ডায়ােবিটস

থাকেল

আশঙ্কা িবেশষ কের বােড় ধূমপান ছাড়েত না পারেল। অথবা পিরবাের
বাবা-মা ও অন্য সদস্যেদর মধ্েয আেগ অ্যানজাইনা বা হার্ট অ্যাটাক
েদখা িদেয় থাকেল। আশঙ্কা বােড় িনয়িমত মদ্য পােন অভ্যস্ত মানুেষর
েবলােতও। আশঙ্কা বলেত অ্যাটাক বা হৃদযন্ত্েরর অন্য জিটলতা েদখা
েদবার ভয়। জন্মগত কারেণ রক্েত িলিপেডর মাত্রা েবিশ হেল কম বয়েস
েয অ্যানজাইনা েদখা তার তীব্রতা েবিশ হয়, ভিবষ্যেতর আশঙ্কাও েবিশ
থােক।
সামান্য অ্যানজাইনা দ্রতলেয় তীব্র হেয় েদখা িদল হার্ট অ্যাটাক,
এমন ঘটনাও ঘটেত পাের। আবার কেয়ক মাস েথেক কেয়ক বছর ব্যথার উপসর্গ
থাকার পর কেরানািরর নতুন নতুন েকাল্যাটারাল গিজেয় অেনক কােলর
জন্য বা িচরকােলর মেতা উধাও হল অ্যানজাইনা, িবরল হেলও এমন ঘটনা
ঘেট।
অ্যানজাইনা মােনই হার্ট অ্যাটাক েযমন নয়, অ্যানজাইনার ব্যথা শুরু
হয় কেরানাির ধমনীর েয সমস্যার তা জিটলতর হেলই েদখা েদয় হার্ট
অ্যাটাক। অ্যানজাইনােক তাই হার্ট অ্যাটােকর পূর্ব লক্ষন বলা না
েগেলও সতর্ক বার্তা অবশ্যই বলা যায়। কত কাল সুস্থ থাকেবন একজন
অ্যানজাইনার েরাগী, কতকাল বাঁচেবন, িকভােব বাঁচেবন তা েয নানা

শর্ত িনর্ভর, আেগ বেলিছ। এেকক জন অ্যানজাইনার নানা ধরেনর
ক্েষত্েরও তারতম্য ঘেট এরকম ঝুঁিকর। ঝুঁিক কম হেলও অিনয়ন্ত্িরত
জীবনযাপন অ্যানজাইনার েরাগীর জীবন িছিনেয় িনেত পাের খুব
তাড়াতািড়।
অন্যিদেক, ঝুঁিক েবিশ এমন ইসিকিময়ার েরাগী িনয়ন্ত্িরত জীবনযাপন
কের সহেজই জীবেনর কােছ েচেয় িনেত পােরন মুল্যবান কেয়কটা বছর,
অেনকগুেলা িদনরাত।

েকােলস্েটরল
িনয়ন্ত্রণ

কমােত

খাদ্য

েমাট আর খারাপ েকােলস্েটরল দুেটাই মাত্রাই বাড়েল প্রথম পর্যােয়র
খাদ্য িনয়ন্ত্রণ হল প্রথম িচিকৎসা। এরকম খাদ্য িনয়ন্ত্রণ শুরু
করার আেগ েরাগী িচিকৎসক ও সম্ভব হেল পুষ্িটিবেদর সঙ্েগ বেস বুেঝ
িনেবন িনয়ন্ত্রেনর খুিটনািট, প্রেয়াজনীয়তা। েকােলস্েটরল বাড়েল
দুম কের খাবার দাবাের েকাঠর িনয়ন্ত্রণ চালু করার আেগ েকন
িনয়ন্ত্রণ তা জানা জরুির। জরুির এরকম িনয়ন্ত্রণ দীর্ঘিদন
সুস্থভােব বাঁচার জন্য তা েজেন বুেঝ েনওয়া। এই খাদ্য িনয়ন্ত্রণ
েস সামিয়ক নয়, িচরকােলর জন্য, মাথায় রাখেত হেব গুরুত্বপূর্ণ এই
কথাটাও।

মানিসক ভােব ৈতির হেয় আস্েত আস্েত িনয়ন্ত্রেণ যাওয়া
হল যুক্িতবুদ্িধর কাজ। হঠাৎ কের কেঠার িনয়ন্ত্রণ
চালু কের িকছুিদন বােদ হতাশ হেয় িনয়ন্ত্রণ ভাঙ্েগন

অেনেকই। িনয়ন্ত্রণ চালু করার আেগ তাই মানিসক
প্রস্তুিত আবশ্িযক। আবশ্িযক িনয়ন্ত্রণ েমেন চলােক
অভ্যাস বািনেয় েনবার অঙ্িগকার। শুধু িচিকৎসেকর প্রিত
নয়, িনেজর কােছ। অঙ্গীকার অন্তরাত্মার কােছ।
শুধু সম্পৃক্ত চর্িবর িনয়ন্ত্রণ নয়, নয় শুধু েকােলস্েটরল সমৃদ্ধ
খাবাড় দাবার এিড়েয় চলা, প্রচুর শাকসবিজ আর েবশ িকছু ফল খাওয়ায়
ধীরলেয় রপ্ত হেয় ওঠা। রপ্ত হেয় ওঠা িনরািমেষ অথবা উপকারী মােছ।
খুব েবিশ েতল, ঝাল, নুন খাওয়ার অভ্যাস েথেক আস্েত আস্েত শাকসবিজ,
শস্যদানা, ফল,ডাল, স্যালাড, দুধ, মােছর জীবেন একবার রপ্ত হেয়
েগেল কেম চর্িব-েতেলর প্রিত আসক্িত। কেম লাল মাংস খাওয়ার ইচ্ছা।
শুধু কথার কথা নয়, এরকম ধারণা িবজ্ঞানসম্মতভােব প্রমািণত সত্য।
নুন খাওয়া কমােত কমােত কম নুেন রপ্ত হেয় েগেল েযমন িবস্বাদ লােগ
েবিশ নুেনর খাবার, মন েতল মাখন মশলার খাবাের অভ্যস্ত হেলও টান
কেম েতল িঘ মাখন বা অন্য সম্পৃক্ত চর্িবর িদেক।
খাবার
দাবাের
ক্যােলািরর
পিরমাণ
আর
নানা
ধরেনর
খাবাের
েকােলস্েটরেলর পিরমাণ সম্পর্েক েমাটােমািট একটা ধারণা গেড় েনওয়া
কিঠন নয়। কিঠন নয় বয়স ও পিরশ্রেমর মাত্রা অনুযায়ী িদেন কতটা
ক্যােলাির দরকার চার্ট েদেখ তা বার কের েনওয়া। এটুকু করেত েশখার
পর জানা দরকার প্েরািটন, ফ্যাট আর শ্েবতসার শর্করার ক্যােলাির
ৈতিরর ক্ষমটােক বুেঝ েনওয়া। এক গ্রাম ফ্যাট েভঙ্েগ ৈতির হয় ৯.৩
ক্যােলাির। সমপিরমাণ প্েরািটন আর কার্েবাহাইড্েরট েভঙ্েগ ৈতির হয়
যথাক্রেম ৪.১ ও ৪ ক্যােলাির। এই তথ্যগুেলা েজেন বুেঝ িনেল
পুষ্িটিবেদর পরামর্শ ছাড়াই েকােলস্েটরল িনয়ন্ত্রেনর প্রথম আর
দ্িবতীয় পর্যােয়র খাদ্য িনয়ন্ত্রণ িকভােব হেব তা েমাটােমািট িঠক
কের িনেত পারেবন সেচতন একজন মানুষ।
িনয়ন্ত্রণ মানেত িগেয় ভুেল েগেল চলেব না, মানুষ ক্যােলাির খায়
না, খাবার খায়। ফ্যাট পুেরাপুির বাদ িদেল খাবার িবস্বাদ হেয়
রুিচ কমােত পাের। খাবাের ফ্যাট েছঁেট েফলার ব্যাপাের অত্যুৎসাহী
না হওয়া তাই বাঞ্ছনীয়। ইচ্েছ হেল এক আধ িদন িনয়ন্ত্রণ একটু
িশিথল হেল েহাক। েরাজ েরাজ িনয়ম না ভাঙ্গার রাস্তা খুেল িদেত
পাের, এরকম মৃদু সামিয়ক ৈশিথল্য। েকােলস্েটরল কমােত খাদ্য
িনয়ন্ত্রেণ েযন েকান েগাঁড়ািম বা একগুঁেয়িম প্রশ্রয় না পায়।

বারবার সপ্তােহ সপ্তােহ নয়, মােস একবার েমাট আর খারাপ
েকােলস্েটরল েমেপ েদখাই যেথষ্ট। িতন েথেক ছয় মাস ধের প্রথম
পর্যােয়র খাবার অভ্যাস কের কাজ না- হেল তেবই চেল েযেত হেব
দ্িবতীয় পর্যােয়র খাবাের। ছ’ েথেক ন’ মােস খাদ্য িনয়ন্ত্রেণও
েকােলস্েটরল না কমেল তেবই িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেয় শুরু করেত হেব
কমােনার ওষুধ। জন্মগত নয় এমন েকােলস্েটরল বাহুল্েয শতকরা ৮৫ ভাগ
ক্েষত্ের খাদ্য িনয়ন্ত্রেণ আয়ত্েত আেস েকােলস্েটরল। মাত্র ১৫
শতাংশ ক্েষত্ের এর পাশা পািশ দরকার হয় ওষুধ খাওয়ার।

জীবেনর রসায়ন
িবজ্ঞান িবষয়গুেলা িনেয় পড়াশুনার ফেল রসায়ন শব্দটার সােথ েবশ
আেগই পিরিচিত হেয়িছল। সাধারণভােব আমরা সবাই হয়েতা এটা বুিঝ েয,
একটা আর একটার সােথ ক্িরয়া বা িবক্িরয়া িনেয় েয িবষেয় আেলাচনা হয়
েসটাই
রসায়ন।
রসায়ন
শব্দটা
এেকবাের
আমার
অন্তের
ঢুেকেছ
মেনােরাগিবদ্যা পড়েত এেস।
মেনােরাগিবদ্যা পড়াশুনা ও েরাগী েদখেত িগেয় বুঝেত পারলাম আমােদর
আচার আচরণও রাসায়িনক ক্িরয়া িবক্িরয়া িদেয় িনয়ন্ত্রণ করা যায়।
আমরা প্রায়ই খুব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন বা পিরস্িথিতর সম্মুখীন হই
যা বরাবরই আমার মেন দাগ িদেয় যায় আর মেন কিরেয় েদয় েসই অদ্ভুত
জীবন রসায়ন। আমরা এমন েরাগীেদরেক েসবা িদেত পাির যারা মেন কেরন
না তােদর িনেজর েকােনা েরাগ আেছ, অন্যরা সবাই তার ক্ষিত করার
েচষ্টা করেতেছ, পিরবােরর েলাকজন তােদর েজার কের হাসপাতােল িনেয়
আেস। িকছু িদন ওষুধ খাওয়ার পর েরাগীরা বুঝেত পােরন তােদর আসেল
েরাগ িছল, েকউ আর তােদর ক্ষিত করার েচষ্টা করেতেছ না, এখন আর
কােন আলগা কথা আেস না ইত্যািদ। আবার িকছুিদন পর ওষুধ খাওয়া বাদ

িদেল এই েরাগই আবার েসই পুরান
েকৗতূহল হত এগুেলা কীভােব সম্ভব?

অবস্থায়

িফের

আেস।

আমার

েবশ

আর এক ধরেনর েরােগর কথা বিল েযখােন আেগর েবশ শান্ত েলাকিট অেনক
েবিশ কথা বেলন, অল্েপেত েরেগ যাচ্েছন, রােত ঘুমােত চান না, অেনক
কাজ করেত চান, হঠাৎ কের ধর্ম কর্ম েবিশ েবিশ করা শুরু কেরন,
িনেজেক অেনেক নবীও দািব কের েফেলন। েসই েরাগীরাই কেয়ক িদন ওষুধ
খাওয়ার পর েদিখ আবার স্বাভািবক হেয় েগেছন।
আর এক প্রকার েরােগর কথা না বলেল আমার েলখা বৃথাই েথেক যােব,
েসটা িবষণ্ণতা। এখােন সবেচেয় প্রাণচাঞ্চল্য মানুষিট এেকবাের
মুষেড় পেড়ন, জীবেন সব িকছুই বৃথা িহসােব েদেখন, জীবেন শুধু পাপ,
ভুল ইত্যািদ মেন কেরন, অেনেক আত্মহত্যাও কের বেসন। উপযুক্ত
িচিকৎসায় এই েরাগীরা আবার প্রাণ িফের পান, আবার আশার আেলা েদখেত
পান।
যারা েনশা কেরন তােদর সব িকছুই িঘের থােক শুধুই েনশা। েয মানুষটা
আেগ স্বাভািবকই িছেলন এখন শুধুই েনশার মধ্েয আেছন। েনশা মানুেষর
স্বাভািবক জ্ঞান িবচার িবেবচনা নষ্ট কের েদয়।
আরও অেনক মানিসক েরাগ িচিকৎসা করার ক্েষত্ের আমার মেন বার বার
প্রশ্নিট আঘাত কের, েকান িজিনস আমােদর আচরেণ এমন পিরবর্তন আেন।
েরাগ গুেলা িনেয় পড়াশুনা করেত িগেয় েবশ রহস্েযর জােল আটকা পেড়িছ।
হােত গুেন কেয়কটা রসায়ন একটু বুঝেত েচষ্টা করিছ। েসেরােটািনন,
েডাপািমন,
অ্যাড্েরনািলন,
নরঅ্যাড্েরনািলন,
এিছতািয়ল
কিলন,
িহস্টািমন এই ছয়িট অিত ক্ষুদ্র রাসায়িনক পদার্থ আমােদর এই সব
ব্যবহার, িবশ্বাস, আচরণ সব িকছুর জন্যই দািয়। আিম আবারও আটেক যাই
যখন পাই েয খুব িনর্িদষ্ট কের বলা এবং েসটা খুব িনর্িদষ্ট কের
িঠক করা েবশ কিঠন। তেব মদ্দাকথা যিদ বলেত চাই তাহেল এটা বলেত
পারব েয, এই ছয়িট বস্তুর সুন্দর সাম্যাবস্থার জন্যই আমােদর সব
িকছুর ভারসাম্য বজায় আেছ।
েরােগর লক্ষণ, েরাগীর আচরণ আর বইেয়র জ্ঞান েথেক এটা বুেঝিছ েয
সুন্দর ভােব বাঁচার জন্য আমােদর এই রাসায়িনক ক্িরয়া সিঠকভােব
হওয়া জরুির। আমার েবিশ ভয় কের এটা জানার পর েয এই ক্িরয়ার
িনয়ন্ত্রক িহসােব আমার ভূিমকা েবশ নগন্য। সুতরাং, বার বার ভাবেত
থািক আমার রসায়ন যিদ আমার অজান্েত পিরবর্তন হয় তাহেল আিমও হয়েতা
আমার পািরপার্শ্িবকতার সােথ েবমানান কাজ েবমালুম কের েফলেবা।

আমার সহকর্মীরা হয়েতা আমােক িচিকৎসা িদেবন েসটা আবার িফিরেয় আনার
জন্য।
–
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উচ্চরক্তচাপ !!!
১৷ উচ্চরক্তচাপ িক?
উচ্চরক্তচাপ একিট িনরব ঘাতক। কারও উচ্চরক্তচাপ আেছ তা যিদ েস না
জােন, তেব েকান সতর্কবার্তা ছাড়াই এিট িবিভন্ন জিটল েরােগর কারণ
হেত পাের েযমন হৃদেরাগ, স্ট্েরাক, ডায়ােবিটস এবং িকডিন জিনত
েরাগ।
একিট মানুেষর শরীের রক্েতর চাপ সারািদন প্রিতিনয়ত পিরবর্তন হেত
থােক, এমনিক এিট প্রিত িমিনেট িমিনেট পিরবর্তন হয়। তাই িদেন
শুধুমাত্র একবার রক্তচাপ পিরমাপ করেল শরীের সিঠক রক্তচাপ িনর্ণয়
করা যায় না। রক্তচােপর এই পিরবর্তন পর্যেবক্ষণ করার মাধ্যেম একজন
েরাগীর শািরিরক অবস্থা সিঠকভােব িনর্ণয় করা যায়।

২৷ ক্িলিনেক
েদখায় েকন?

এবং

বাসায়

রক্তচাপ

পিরমাপ

করেল

ফলাফেল

পার্থক্য

সাধারণত েরাগী যখন ডাক্তার েদখােত হাসপাতােল বা েচম্বাের যায় তখন
িবিভন্ন দুশ্িচন্তায় মগ্ন থােক েযমন কখন তার ডাক আসেব, েকান

খারাপ েরাগ হল িকনা, অেনক পরীক্ষা িনরীক্ষা করেত হেব িকনা
ইত্যািদ।
অপরিদেক েকান েরাগী যিদ বাসায় রক্তচাপ পিরমাপ কের তার মধ্েয এই
ধরেনর দুশ্িচন্তা তুলনামূলক কম কাজ কের। আর েযেকান দুশ্িচন্তা
রক্তচাপেক বািড়েয় েদয়। তাই ক্িলিনক বা হাসপাতােল রক্তচাপ পিরমাপ
করেল তা বাসার তুলনায় েবিশ েদখায়। এ ধরেনর রক্তচােপর পার্থক্যেক
“েহায়াইট েকাট এেফক্ট’’ বেল।

৩৷ উচ্চরক্তচাপ এর লক্ষণঃ
েকান ব্যক্িতর উচ্চরক্তচাপ থাকেলও েস বুঝেত পাের না তার এই
েরাগিট আেছ কারণ, এিট িবেশষভােব েকান লক্ষণ প্রকাশ কের না। যার
কারেণ এই েরাগিট েরাগীর অজান্েত তার েভতের িবিভন্ন জিটল েরােগর
সৃষ্িট করেত থােক েযমন, হৃদেরাগ, স্ট্েরাক, হৃদিপন্ড এবং িকডিনর
অকার্যকািরতা এমনিক হার্ট এট্যাক।
িনয়িমত রক্তচাপ পিরমােপর মাধ্যেমই একজন ব্যক্িত বুঝেত পারেব তার
রক্তচাপ স্বাভািবক আেছ িকনা, যিদ স্বাভািবক না থােক েসক্েষত্ের
েস ডাক্তার েদিখেয় ঔষধ েসবেনর মাধ্যেম রক্তচাপ িনয়ন্ত্রণ করেত
পারেব, ফেল উচ্চরক্তচাপ জিনত েরােগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক অেনক
কেম যায়।

৪৷ উচ্চরক্তচাপ িক বংশগতভােব হয়?
েকান
ব্যক্িতর
বংেশ
কারও
উচ্চরক্তচাপ
না
থাকেলও
িতিন
উচ্চরক্তচােপর েবাগী হেত পােরন। উচ্চরক্তচাপ িবিভন্ন কারেণ হেত
পাের েযমনদুশ্িচন্তা
িলঙ্গ
অপর্যাপ্ত শািরিরক পিরশ্রম
বয়স বৃদ্িধ
অপর্যাপ্ত খাদ্য
অিতিরক্ত শািরিরক ওজন
৫৷ বািড়েত িনয়িমত রক্তচাপ পিরমােপর গুরুত্বঃ

সাধারণত
ডাক্তার
ডায়ােবিটস
িবেশষজ্ঞ,
স্বাস্থ্য
িবেশষজ্ঞ,
স্বাস্থ্য েসবক বািড়েত রক্তচাপ পিরমােপর জন্য পরামর্শ িদেয়
থােকন, যােত তারা বুঝেত পাের েরাগী েয ঔষধ েসবন করেছ, তােত
েরাগীর রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণ আেছ িকনা।
রক্তচাপ পিরমােপর সিঠক িনয়ম হল আধঘন্টা িবশ্রাম েনয়ার পর
িবশ্রামরত অবস্থায় রক্তচাপ পিরমাপ করা। েসক্েষত্ের বািড়েত
রক্তচাপ পিরমাপ করেল িবশ্রাম েনওয়ার সুেযাগটা পাওয়া যায় এবং
পাশাপািশ িদেনর েযেকান সময় রক্তচাপ পিরমাপ করা যায়।

িনেজর স্বাস্থ্য যত্েনর সকল প্রেয়াজনীয় সরঞ্জাম পােবন এখন অনলাইন
বােয়ােমড ফার্েমসীেত।

