নুন কমান, হার্ট বাচান (৪র্থ
পর্ব )
এ েদেশর মানুষ িদেন গেড় নুন খান প্রেয়াজেনর তুলনায় দুই েথেক িতন
গুন (৫ গ্রাম বনাম ১০-১৫
গ্রাম)। ভারতীয়েদর মধ্েয রক্তচােপর
প্রাবল্য, স্ট্েরাক আর েকােরানাির হৃদ েরােগর প্রেকাপ এত েবিশ
হবার েপছেন েবিশ নুন খাওয়ার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ন একটা কারণ।
েবিশ নুন েখেলও শরীের অিতিরক্ত েসািডয়ােমর আঁচ না-লাগেত পাের
িকডিন েবিশ নুন শরীর েথেক েছঁেক বার কের িদেত পারেল। েকান
মানুেষর িকডিনই
স্টািড’র সঙ্েগ
বক্তব্েযর
ভারতীয়েদর

এ-কােজ ততটা সক্ষম নয়। আেগ বলা ‘ইন্টারসল্ট
যুক্ত ভারতীয় িচিকৎসািবজ্ঞানীেদর এ সংক্রান্ত

উল্েলখ
এক্েষত্ের
শরীর নুেনর ছড়াছিড়,

প্রাসঙ্িগক
হেব।
এখন
আমােদর
বেলেছন ঐ িবজ্ঞানীরা। এত েবিশ

নুেনর ক্ষিত েথেক বাচার মেতা েকানও সুরক্ষা এখনও পর্যন্ত
ভারতীয়েদর শরীের ৈতির হয়িন। েয ভােবই েহাক, সুস্থতার জন্য খাবার
দাবাের নুেনর পিরমাণ তাই কমােত হেব।
হৃদ্রেরাগ

আটকােত

খাবাের

নুেনর

ব্যবহাের

পিরিমত

আনার

েকানও

িবকল্প েনই। েবিশ নুেন অভ্যস্ত মানুষ কম নুেনর খাবাের স্বাদ পান
না। তার মােন এই নয় েয কম নুেনর খাবার মােনই খাবােরর স্বাদ কেম
যােব। স্বাদ েবােধর ধারনাও অনড় নয়, একই মানুেষর স্বাদেবাধও নানা
ভােব বদেল েযেত পাের। িজেভর স্বাদ েকারকগুেলােক ধীরলেয় কম নুেনর
খাবাের অভ্যস্ত কের েতালা কিঠন নয়। কিঠন নয় পর্যায়ক্রেম নুন
কমােত কমােত কম নুেনর খাবাের রপ্ত হেয় ওঠা।
েনানতা খাবার বা েবিশ নুেনর খাবার যতই সুস্বাদু মেন েহাক, কম
নুেন অভ্যস্ত
মানষ এরকম খাবাের অস্বস্িত েবাধ কেরন। নুন কম
খাওয়ার রপ্ত হেয় ওঠাটাই তাই মুল প্রেয়াজন। েনানতা খাবার েদেখ

িজেভর
জল েটেন কষ্ট কের েপছন িফের থাকার চাইেত কম নুেন রপ্ত
হওয়ায় েনানতা খাবােরর মেখামুিখ অিবচিলত থাকা- হৃদ েরাগ আটকােত এই
দ্িবতীয় পদ্ধিতই বাস্তবসম্মত। িবজ্ঞানসম্মতও।
িলেখেছন
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ক্যানসার িচিকৎসার ইিতহাস
ক্যানসার িচিকৎসার ইিতহাসেক েমাটামুিট দুইভােগ ভাগ করা যায়। p53
আিবষ্কােরর আেগর পর্যায়, p53 আিবষ্কােরর পেরর পর্যায়।
p53 িজিনসটা তাহেল কী?
েয আঙ্গুল িদেয় একটু আেগ মাউেস ক্িলক কেরিছ েসখান েথেক একটা েকাষ
েনই। েকােষর েভতের িনউক্িলয়ােস যাই। েসখােন েগেল েদখেত পােবা
সুতার মেতা েদখেত ২৩ েজাড়া ক্েরােমােজাম নাচানািচ করেছ। সবেচেয়
লম্বা ‘ক্েরােমােজাম কাপল’িটর নাম েদই ক্েরােমােজাম নাম্বার এক।
পেররিটর নাম েদই ক্েরােমােজাম নাম্বার দুই। এভােব সাজােত থািক।
সাজােনা েশষ হেল ১৭ নাম্বার ক্েরােমােজামিট হােত েনই। এই
১৭ নাম্বােরর েভতেরই লুিকেয় আেছ আমােদর p53 িজন। প্রথম আিবষ্কার
কেরিছেলন স্যার েডিভড েলইন। সুন্দর একটা িবেশষণও িদেয়িছেলন p53েক
– ‘গার্িডয়ান অব িজেনাম’।
আমােদরেক ক্যানসােরর হাত েথেক রক্ষা করার জন্য এই িজনিট প্রিত
মুহূর্েত েয প্রক্িরয়ায় কাজ কের যাচ্েছ তা পৃিথবীর সবেচেয় সুন্দর
কিবতািটর েচেয়ও সুন্দর, সবেচেয় রহস্যময় গল্পিটর েচেয়ও রহস্যময়।
একটা উদাহারণ েদই।
আমােদর েবঁেচ থাকার জন্য েকাষ িবভাজন একিট অিনবার্য প্রক্িরয়া।
এই প্রক্িরয়ায় মা েকাষ েথেক নতুন বাচ্চা েকাষ ৈতরী হয়। ৈতির
হওয়ার সময় স্বাভািবকভােবই মা েকােষর িডএনএর কিপ যায় বাচ্চা
েকােষ। মা েকােষর িডএনএ’েত েকােনা সমস্যা থাকেল েসটা বাচ্চা
েকােষ যােব – এটাই স্বাভািবক।
িকন্তু স্বাভািবক অবস্থায় নষ্ট িডএনএ-ওয়ালা মা েকাষ নতুন বাচ্চা
েকাষ ৈতির করেত পােরনা। কারণ আমােদর আেছ িজেনােমর গার্িডয়ান –

THE p53!
এই p53র দুইিট হাত। এক হাত থােক পেকেট। পেকেট কী থােক েসটা পের
বলিছ।
আেরক হােত থােক লািঠ। এই লািঠ িনেয় েস চুপচাপ দাঁিড়েয় থােক।
সুস্থ মা েকাষ বাচ্চা ৈতির করার প্রস্তুিত িনেল p53 িকছুই কেরনা।
েস মা’েক তার কাজ করেত েদয়।
িকন্তু… যখনই একটা একটা অসুস্থ িডএনএ-ওয়ালা মা েকাষ নতুন েকাষ
ৈতিরর প্রস্তুিত েনয় তখনই মােঠ নােম আমােদর p53। প্রায় আক্ষরীক
অর্েথই p53 লািঠ িদেয় অসুস্থ মা েকাষেক েপটােনা শুরু কের। আর
বলেত থােক, ‘এত বড় সাহস! নষ্ট িডএনএ িনেয় এেসেছা বাচ্চাকাচ্চা
ফুটােত? যাও িডএনএ িঠক কের তারপর আেসা।’
মা েকাষিট যেতাবার িডএনএ িঠক না কের নতুন েকাষ ৈতির করেত আসেব
ততবারই p53 তােক িপিটেয় বািড় পাঠােব। িডএনএ িঠক কের আসেল তেবই েস
এলাউ করেব – ওেক ফাইন, তুিম এবার বংশ বৃদ্িধ করেত পােরা।
িকন্তু এমন যিদ হয় – িডএনএ-েত এেতা েবিশ গন্েডােগাল েয মা েকাষ
আর তার িডএনএেক েকােনাভােবই িঠক করেত পারেছনা েসক্েষত্ের p53 কী
কের?
আেগই বেলিছ p53-র এক হাত থােক পেকেট। ঐ হােত আসেল ধরা থােক একিট
িপস্তল।
এক্েষত্ের p53 আর লািঠ িদেয় েপটায় না। েস পেকট েথেক তার িপস্তলটা
েবর কের। িপস্তলটা মা েকােষর হােত েদয়। িদেয় বেল, ‘েতামার আর এ
নষ্ট জীবন েরেখ কী হেব? তুিম বরং আত্মহত্যা কেরা।’
মা েকাষ বাধ্য েমেয়র মেতা p53-র কথা শুেন। েস িনেজর কপােল িপস্তল
েঠিকেয় গুিল
এেপাপেটািসস।

কের

এবং

মের

যায়।

এই

প্রক্িরয়ার

নাম

হচ্েছ

এই হচ্েছ p53-র জাদু।
যিদ েকােনা কারেণ আপনার p53 নষ্ট হেয় যায় তাহেল ক্যানসার হওয়ার
সম্ভবনা অেনকগুন েবেড় যােব। হয়ও তাই। প্রায় ৫০ েথেক ৬০ ভাগ
ক্যানসাের েদখা যায় p53-র িমউেটশন হেয় েগেছ এবং েস লািঠও ৈতির
করেত পারেছনা, বন্দুকও ৈতির করেত পারেছনা।
আজ েথেক িঠক ৩৭ বছর আেগর এই িদেন স্যার েডিভড েলইন তার গেবষণািট
িলেখিছেলন : p53-গার্িডয়ান অব িজেনাম।

খাবাের
পর্ব)

নুন

আর

হৃদেরাগ

(৩য়

নুন কমােনা কিঠন নয়।
২০০৩ সােল মজার একাটা পরীক্ষা হেয়েছ অস্ট্েরিলয়ােত। পাউরুিট ৈতির
করেত ময়দায় নুন েমশােনা হয় েয-েকানও েদেশ। অস্ট্েরিলয়ার একদল
হৃদিবজ্ঞানী েস েদেশর সরকােরর অনুমিত িনেয় কাজ শুরু কের েস েদেশর
িনর্িদষ্ট িকছু পাউরুিট ৈতিরর েবকািরেত। রুিট ৈতিরেত নুেনর
ব্যবহার একটু একটু কের কমােত কমােত আেগকার তুলনায় পিচশ শতাংশ
কিমেয় আনা হয় দীর্ঘ েদড়মাস সমেয়। েদখা েগল, পাউরুিটেত নুন েয
কেমেছ তা ধরেত পােরনিন এমনিক এই কারখানাগুেলার পাউরুিটর সঙ্েগ
নুন কমােনা হয়িন এমন কারখানায় ৈতির পাউরুিট স্বােদর ফারাকও।
অস্ট্েরিলয়ার এই পরীক্ষার ফলাফল েথেক েশখার আেছ অেনক। আেগ ভাবা
হত, েয-েকানও মানুেষর ‘নুেনর িখেদ’ একান্তই তার িনজস্ব। ‘নুেনর
িখেদ’ েবিশ, এমন খাবাের কম নুন হেল চেল না বেল ভাবেতন
িবজ্ঞানীরা। অস্ট্েরিলয়ার পাউরুিটর কারখানার গেবষনায় েবাঝা েগেছ,
এরকম ধারণা িছল ভুল। েকানও মানুেষরই ‘নুেনর িখেদ’ বেল িকছু থােক
না। েবিশ নুেনর মানুেষর রপ্ত হওয়া িনছক এক অভ্যাসমাত্র।
নুন খাওয়া েবিশ হেল বা খাবাের নুন বাড়ােত থাকেল িজেভর ‘স্বাদ
েকারক’ (Taste Bud)- গুেলা েবিশ নুেন রপ্ত হেত থােক। এরকম হেল
দুম কের খাভাের নুন কম থাকেল স্বাদ েকারকগুেলা উদ্দীিপত হয় না কম
নুেন, খাবারও িবস্বাদ লােগ। পাশাপািশ খাবাের নুন ধীরলেয় কমােত
থাকেল বদেল েযেত থােক িজেভর স্বাদেবাধ। তখন কম নুেনর খাবােরও
স্বাদ েকারেকর উদ্দীপনায় তৃপ্িত আেস, িবস্বাদ লােগ না। একবার কম

নুেন রপ্ত মানুেষর উলেট েবিশ েনানতা েখেত কষ্ট হয়, স্বাদ পাওয়া
যায় না এরকম েবিশ নুেনর খাবাের। গত দু’দশক ধের খাবাের কম নুেন
অভ্যস্ত বর্তমান েলখেকর অিভজ্ঞতাও বেল একই কথা।
িলেখেছন

ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী

ব্রণেশাধ
INLAMMATION)

(

LOCALISED

সুপ্রাচীন আয়ুর্েবদ িচিকৎসায় শরীর পীড়াগুিলরও শ্েরনী িবন্যাস
কেরেছন, েযমন নাড়ীব্রণ, সদ্েযাব্রণ, শরীর ব্রণ, ব্রণ েশাধ
প্রভৃিত। এর নামকরণও িবেশষ অর্থ- ব্যঞ্জক। এর কারন েরাগগুিলর
সম্প্রাপ্িতও েযমন পৃথক স্থানেভদও পৃথক, আবার লক্ষণও পৃথক এবং
তার িচিকৎসাও িবেশষ পার্থক্য আেছ। ওইসব েরােগর েকান েকানটা
আগন্তুক হেয় আেস, তার কারন হয়েতা েকান েভষজও হেত পাের। েসই সব
েভষেজর একিট নামও হয়েতা তার ক্িরয়া প্রকািশকার ইঙ্িগত িদেয় রাখা
হেয়েছ- েযমন ভল্লাতক, যার প্রচিলত নাম েভলা (Semecarpus
anacardium)- এর ফেলর আঠা গােয় লাগেল ঘা হয়। েযমন ব্রণঘ্নী মােন
েছাট উচ্েছ- এর ডাটা পাতা েবেট লাগােল েছাট েফাড়া েসের যায়। আবার
বেয়াব্রণ, গােলর ব্রণও এর উপশামক।
তা যাক, আয়ুর্েবেদর মেত ব্রণ (েযেকান েফাড়া) েদেহর সব জায়গায়
েফাড়া একই পদ্ধিতেত িচিকৎসার িবিধ েনই। েকানটােক বসােত হয়,
েকানটােক ফাটােত হয়, েকান- টােক বািড়েয় িদেয় তারপর তােক সারােত
হয়। তেব সবই িনর্ভর িচিকৎসেকর িবচার িবেবচনার উপর। কারণ ব্রণ
েশােথর ভাল িচিকৎসা না করেল অিরষ্ট লক্ষন েদখা িদেত পাের, তেব
েসটা পৃথক পৃথক হেত পাের, এটা যিদ মর্মস্থােন পিরসর্িপত হয় এবং
েসখােন েশাধ হয়,তার সঙ্েগ জ্বর থােক ও িহক্কা হেত থােক, তেবই
েসটা হেব অিরষ্ট লক্ষন।
[সূত্রঃ িচরঞ্জীব বেনৗষিধ, ৪র্থ খণ্ড]

হাঁটার উপকািরতা
কাউেক িচিকৎসা িহেসেব হাঁটার প্েরসক্িরপশন িদেল হয়েতা েতমন
মনঃপুত হেব না। িকন্তু সত্িযকার অর্েথ িবেন পয়সায় এর েচেয় ভাল
ওষুধ খুব কমই আেছ। আমরা সবাই জািন ব্যায়াম করা শরীেরর জন্য
উপকারী। এজন্য আমরা মেন কির িজেম েযেয় অেনক ভারী ভারী যন্ত্রপািত
িনেয় ব্যায়াম করেত হেব। িকন্তু হাঁটা একিট অিত সহজ ব্যায়াম। িবেন
খরচার এই ব্যায়ােমর উপকােরর েকান তুলনা হয় না।
প্রিতিদন িনয়িমত ২১ িমিনট অর্থাৎ সপ্তােহ আড়াই ঘণ্টা কের হাঁটেল
হৃদেরােগর ঝুঁিক ৩০ শতাংশ কেম যায়। েকান যন্ত্রপািত ছাড়া েয েকান
জায়গায় এই সহজ কাজিট করেল হৃদেরাগ ছাড়াও ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেণ
থােক,
ক্যানসােরর
ঝুঁিক
কেম
যায়;
রক্তচাপ
এবং
রক্েত
েকােলস্েটরেলর পিরমাণ িনয়ন্ত্রেণ থােক; আর মস্িতস্ক থােক সেতজ
এবং সক্িরয়।
হাঁটার আরও পাঁচিট উপকািরতাঃ
১) হাঁটা আমােদর শরীেরর ওজন বাড়ােনার িজেনর কাজ কিমেয় েদয়।
হার্ভার্ড ইউিনভার্িসিটর গেবষকগণ ১২,০০০ মানুেষর ওপর ৩২ রকেমর
ওজন বাড়ােনার িজন িনেয় পরীক্ষা কেরেছন। এেত েদখা িগেয়েছ ৈদিনক এক
ঘণ্টা েজাের েজাের হাঁটেল ওজন বাড়ােনার িজেনর কার্যকািরতা অর্েধক
কেম যায়।
২) হাঁটেল িমষ্িট খাওয়ার ইচ্েছ কেম যায়। সাধারণত যােদর িমষ্িট
খাওয়ার েলাভ েবশী তােদর ওজন সহেজ েবেড় যায়। িকন্তু িনয়িমত ১৫
িমিনট হাঁটেল চকেলটসহ অন্যান্য িমষ্িট খাওয়ার ইচ্েছ কেম যায়।
যারা েবশী হাঁেটন তােদর েযেকান ধরেণর িমষ্িটযুক্ত খাদ্যগ্রহেণর
প্রবণতা কম থােক।

৩) হাঁটেল স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কেম যায়। েযেকােনা ধরেণর
ব্যায়াম স্তন ক্যানসােরর ঝুঁিক কমায়। তেব আেমিরকান ক্যানসার
েসাসাইিটর সমীক্ষায় েদখা যায়, েয সকল মিহলা সপ্তােহ কমপক্েষ সাত
ঘণ্টা হাঁেটন তােদর স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভােব
কম।
৪) হাঁটেল বােতর ব্যাথা কেম যায়। অেনকগুিল সমীক্ষায় েদখা িগেয়েছ
বােতর জন্য হাঁটা উপকারী। যারা সপ্তােহ অন্তত পাঁচ েথেক ছয় মাইল
হাঁেটন তােদর মধ্েয বােতর প্রেকাপ কম। হাঁটেল আমােদর েবান জেয়ন্ট
বা অস্িথসন্িধসমূহ সুস্থ থােক। ফেল বােতর প্রেকাপ লাঘব হয়।
৫) হাঁটেল েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বােড়। যারা িনয়িমত হাঁেটন তােদর
সর্িদ-গর্িম কম হয়। প্রায় ১০০০ মিহলা এবং পুরুেষর ওপর দীর্ঘিদন
সমীক্ষা কের েদখা িগেয়েছ যারা প্রিতিদন অন্তত ২০ িমিনট কের
সপ্তােহ পাঁচিদন হাঁেটন, তােদর অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যেদর
েচেয় প্রায় অর্েধক কম।
অতএব সুস্থতার জন্য হাঁটুন। হাঁটুন এবং সুস্থ থাকুন।

খাবাের
পর্ব)

নুন

আর

হৃদেরাগ

(২য়

েবিশ েভােগন কােলা মানুষ
আমােদর মত বা েয-েকানও েদেশর কােলা চামড়ার মানুেষর পক্েষ খাবাের
েবিশ নুন সাদা চামড়ার সােহবেদর চাইেত েবিশ ক্ষিতকর। মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর িনগ্েরা আর সাদােদর মধ্েয শরীের েবিশ নুেনর
তুলানামুলক প্রভাব িনেয় দীর্ঘ গেবষনার পর এই িসদ্ধান্েত
েপৗঁেছেছন িচিকৎসা িবজ্ঞানীরা। শরীের নুেনর প্রভােবর এই
অেযৗক্িতক বর্ণৈবষম্েযর কারণটা এখন আর অজানা নয়, জানা।
শরীের খাবােরর সঙ্েগ েঢাকা নুেনর একটা অংশ িকডিন িদেয় েছঁেক
েবিরেয় যায় মূত্েরর সঙ্েগ। কােলা মানুষেদর িকডিন রক্েতর নুন

ছাঁকেত পাের কম, সাদােদর েবিশ। সাদােদর তুলনায় কােলা মানুেষর
মূত্েরর মাধ্যেম শরীর েথেক নুন বার হেত পাের েবিশ। জানা েগেছ,
একজন মানুেষর শরীের ছাকিনযন্ত্র িকডিন িকভােব েমাকােবলা করেছ
রক্েত থাকা নুেনর, তার ওপর িনর্ভর কের ওই মানুষিটর রক্ত চােপর
দীর্ঘেময়ািদ িনয়ন্ত্রন। সাদা চামড়ার মানুেষর শরীের নুেনর মাত্রা
স্বাভািবক রাখেত েবিশ সক্িরও থােক িকডিন। কােলা চামড়ার মানুেষর
িকডিনর এক্ষত্ের সক্িরয়তা তুলনায় কম।
েবিশ নুন শরীের ঢুকেল তাই শরীের নুেনর ক্ষিতকর প্রভাব েবিশ পড়েব
আমােদর মেতা কােলা মানুেষর। বাড়েব রক্তচােপর বাহুল্য, ক্েরানাির
ধমনীর গহ্বর সরু হেয় করীনাির হৃদেরােগ েভাগার ঝুিকও বাড়েব। সাদা
চামড়ার মানুেষর এরকম েরােগর ঝুঁিক তুলনায় কম।
এ শরীের নুেনর কথা
নুন েবিশ েখেল রক্তচাপ বােড়। রক্তচাপ বাড়েল নুন খাওয়া কিমেয় িদেল
আবার রক্ত চােপর মাত্রা সামান্য হেলও কেম। নান গেবষনায় এই তথ্য
প্রমািণত হেয়েছ বারাবার। জনস্বাস্থ্য িবেশষজ্ঞরা তাই অেনক কাল
েথেক েবিশ নুন খাওয়া এিড়েয় চলেত বেলেছন। িবেশষ কের রক্তচাপ বাড়েল
এরকম িনয়ন্ত্রন আরও েকাঠর কের ৈদিনক শরীের েঢাকা নুেনর মাত্রােক
পাঁচ গ্রােম সীমাবদ্ধ রাখেত বলা হয়। শরীের েঢাকা নুনেক
কীভােব
েমাকােবলা করেব আপনার িকডিন তা িনর্ভর কের িনর্িদষ্ট িকছু শর্েতর
ওপর।
বংশগিত, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্িটর মান আর েবঁেচ থাকার পিরেবেশর ওপর
িনর্ভর কের আপনার আমার শরীের েঢাকা নুেনর ভিবষ্যৎ। িনর্ভর কের
শরীের খাবাের িবপাক আর িনর্িদষ্ট িকছু হরেমােনর মাত্রার ওপরও, এই
শর্তগুেলা িঠক কের েদয় শরীের েঢাকা অিতিরক্ত নুন কতটা ক্ষিত করেব
িকডিনর, ধমনীর, হৃদযন্ত্েরর।
অেনক অেনককাল আেগ পিরেবেশ নুেনর পিরমাণ িছল প্রেয়াজেনর তুলনায়
কম। লবেনর স্বল্পতায় েসই আিদম পিরেবেশ মানুষ নুন েপেল িনর্িদষ্ট
িজেনর প্রেরাচনায় একটু েবিশ নুন েখেয় শরীের নুেনর ভারসাম্য বজায়
রাখত। পের পিরেবেশর নুন অেনক অেনক েবেড় েগেলও নুন েখেত প্রেরাচনা
েদওয়া েসই প্রেরাচক িজন েথেক েগেছ আমােদর শরীের। এরকম িজেনর
প্রেরাচনা (Genetic Thrive)-য় আপিন আিম নুন েখেত ভােলাবািস এমন
একটা ধারনা আেগ অেনেকর মধ্েয িছল।
গেবষণায় প্রমািণত হেয়েছ এরকম ধারণার অসারতা। জানা েগেছ, পিরেবেশ

নুেনর েজাগান ব্যাপক ভােব বাড়েত থাকায় মানুেষর শরীের লুপ্ত হেয়
েগেছ ওই নুনেলাভী িজন। েবিশ নুন খাওয়া সভ্য সমােজর অভ্যাসমাত্র।
সংস্কার বলা যায় এেক। গেবষকরা প্রমান কেরেছন, একিদেন নয়, পর্যায়
ক্রেম কমােত িদেন নুন খাওয়ার স্বাস্থ্যকর পাঁচগ্রােম নািমেয় আনা
আেদৗ কিঠন নয়।
িলেখেছন
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খাবাের নুন আর হৃদেরাগ
(১ম পর্ব)
প্েরশার ধরা পড়ার পর েথেক ডাক্তার কাঁচা নুন েখেত বারন করেছন।
আিম তাই নুনটােক একটু েভেজ
িনেয় খাই, প্রমীলাবািহনীর ৈবকািলক
আড্ডায় সূত্রপাত ঘটােলন সরমািপিস। না না, ভাজা নুনও প্েরশাের চেল
না, তুিম বরং আমার মেতা ৈসন্ধব নুন খাওয়া শুরু কের দাও, ফরমান
জাির করেলন েবলামািস। একমেন পান সাজেত সাজেত মা বেল উঠেলন, না,
না েকান নুনই চলেব না ব্লাড প্েরশার বাড়েল। নীল েতা তাই বেল।
অমিন সবাই িমেল ের ের কের উঠেলন উচ্চকণ্েঠ। শুরু হল হট্টেগাল।
েমেয়েদর আড্ডায় একটা সময় যা হয়। সবাই বেল যান, েকউ েশােনন না
অন্েযর কথা।
বাণীিপিসর গলাটা চেড়েছ সবচাইেত েবশী, আের, রােখা েতামার
ডাক্তারেদর কথা! নুন ছাড়া আবার মানুষ
েখেত পাের?
যতিদন বাঁচব
নুন েখেয় যাব, েয যাই বলুক, েযন উচ্চকণ্েঠ েখয়াল গাইেছন
েবলামািস। েগালমালটা একটু িথিতেয় আসেতই সুরিভত জর্দা- ঠাসা একটা
পান মুেখ পুের একটু রসস্থ হেলন সরমািপিশ। মৃদু রস ছুেয় েগল
আড্ডােকও । সুন্দরবেনর বােঘর েপেট এত নুন েধােক েনানা জল েখেয়
েখেয়, জলদা পাড়ায় েদেখিছ গণ্ডার েচেট খােব বলীখােন ওখােন নুেনর
িঢিপ। েকাথায় ওেদর েতা িকছু হয় না। বাঘ, িসংহ, গণ্ডােরর প্েরশার
বােড় বেল েতা শুনুিন! েকও কখনও শুেনছ প্েরশার েবেড় হার্ট অ্যাটাক
হেয়েছ রয়্যাল েবঙ্গল টাইগােরর? আরও এক প্রস্থ রস ঢালেলন
েবলামািস। েহাঃ েহাঃ কের েহেস উঠেলন সবাই। পান মুেখ হাসেত হাসেত
বষম খাচ্েছন মা, হািসর দাপেট কাঁপেছ েগাটা বািড়টা।

নুন, রক্তচাপ আর হৃদেরাগ
খাবারদাবাের নুেনর মাত্রা স্বাভািবেকর চাইেত একটানা েবিশ হেল
রক্তচাপ বাড়ার আশঙ্খাও বােড়। রক্তচােপর প্রাবল্য একটানা চলেত
থাকেল কেরানাির ধমিনর িভতর চর্িব জেম, েবেড় যায় কেরানাির
হৃদ্রেরােগর ঝুঁিক। একই ভােব মস্িতস্ক (Brain) র েসিরব্রাল ধমনীর
েদওয়াল ফুেল বােড় েসিরব্রাল স্ট্েরােকর আশঙ্খা।
হৃদেরাগ িবেশষজ্ঞরা এখন মেন করেছন, িদন পাঁচ গ্রােমর মেতা নুন বা
েসািডয়াম ক্েলারাইড আমােদর শরীেরর পক্েষ যেথষ্ট। এর চাইেত েবিশ
নুন েবিশিদন শরীের ঢুকেল নানা ধরেনর েরাগেভােগর আশঙ্খা বাড়েব,
বাড়েব ওইসব েরােগর নানা জিটলতার ঝুঁিক। িচিকৎসািবজ্ঞানীরা তাই কম
বয়স েথেকই মন নুেনর খাবাের রপ্ত হবার পরামর্শ িদচ্েছন বহুকাল
ধের।
গুন যতই কম গাই না েকন, আমরা বাঙালীরা নুন েয অেনক েবিশ খাই তা
আর নতূন কের বলার অেপক্ষা রােখ না। িবেশষজ্ঞেদর িহেসব, এ েদেশর
মানুষ গেড় িদেন নুন খান ১০ েথেক ১৫ গ্রাম। ভােতর পােত নুন,
ঝালনুনেতল কটকেট েঝাল-ঝাল। েপয়ারায় নুন, শশােত নুন, স্যালােত
নুন, িডেম নুন, েসদ্ধেত নুন, নুন আচাের ,চাটিনেত মুখশুদ্িধেত।
িনমিকেত নুন, ভাজায় নুন, নুন ভুিজয়া-মুিড়-বাদােম।
প্রেয়াজেনর চাইেত অেনক েবিশ নুন েঢােক আমােদর শরীের।

নানাভােব

নুন মােন েসািডয়াম ক্েলারাইড, তা েস নুন কাঁচা েহাক বা ভাজা।
সাদা বস্তার নুন, প্যােকেটর নুন, আেয়ািডন সমৃদ্ধ নুন, িবটনুন,
কর্কচনুন বা ৈসন্ধব লবণ যাই েহাক, সব নুেনই রেয়েছ েসািডয়াম
ক্েলারাইড। েসািডয়াম ক্েলারাইড থাকা েসািডয়াম শরীের েবিশ ঢুকেলই
শরীের একটানা েবিশ েঢাকা তাই ক্ষিতকর। েবিশ নুন েখেল শুধু
রক্তচাপ বােড় না, বােড় শরীেরর েকােষর বাইেরর জেলর পিরমাণ েদখা
েদয় আরও নানা শারীিরক সমস্যা।
েবিশ নুন খাওয়ার অভ্যাস েয হৃদেরােগর প্রেকাপ বাড়ায়, বাড়ায় নানা
ধরেনর হৃদজিটলতার ঝুঁিক, এ তথ্য এখন সন্েদহাতীত ভােব প্রমািণত।
িলেখেছন
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এেকর ক্ষেয় অপেরর বৃদ্িধেত
িপত্ত ক্ষীণ হেয় িগেয় শ্েলষ্মা এেস বায়ুেত েযই েমশা, অমিন
সর্বাঙ্গ ব্েযেপ বায়ুর গিতটা ব্যাহত হয়, তখন শরীের শীতও হয় আর
প্রসােবর েবগও ঘন ঘন হয়। িঠক সমেয় আেস জ্বর অথার্ৎ এ অবস্থায়
সন্ধায় জ্বর হয়। সারারাত জ্বেরর তাপ, অতএব ধের িনেত হয় এর িপত্ত
ক্ষয় হেয়ই এই জ্বর।
আবার বায়ুটা ক্ষীণ হেয় িগেয়েছ েকান কারেন, অথচ শ্েলষ্মাটার ক্ষয়
হচ্েছ না, েস এেস িপত্তেক ব্যাকুিলত কের-তখন সঙ্েগ সঙ্েগ সুরু হয়
অম্বল, অজীর্ন, অগ্িনমান্দ্য, মাথার যন্ত্রণা, িঝমুনী আর বুেক
চাপ েবাধ, এই ধরেনর ক্েষত্ের একটা শঙ্কার কারন থােক, এেদর আসেত
পাের জ্বর , েপেটর েদাষ। কখন ফুেট উঠেব বলা যায় না।
েমাটকথা, বায়ু-িপত্ত-কেফর প্রকৃিত স্বরূপ আর েদেহর েকাথায় এরা
িনত্য েথেকও অপেরর সঙ্েগ যুক্ত হেয়
েরাগ সৃষ্িট কের, তা জানেত
হেল েবশ গভীর মনিবস্তার প্রেয়াজন।
তেব এমন কতগুিল অবস্তা েদখা েদয় েযগুিলেক েদেখ বলা যায় এর েদেহ
এই ধাতুিটর স্েরােত েবশ িবপত্িত েদখা িদেয়েছ। েযমন বুেক ধড়ফড়ািন,
েকান িকছু দুমদাম শব্দ শুনেল বুেক অস্বস্িত, বুক খািল খািল,
এগুিল েদখা িদেলই বুঝেত হেব এর রসবহ স্েরােত িবপত্িত।
[সূত্রঃ িচরঞ্জীব বেনৗষিধ, ২য় খণ্ড]

িশশুেরাগ
আয়ুর্েবেদ িশশুর সংজ্ঞা ৩ প্রকার। অর্থাৎ িশশুর বয়ঃসীমােক ৩ ভােগ
েদখা হয়। (১) দুগ্ধজীবী, (২) দুগ্ধন্নজীবী, (৩) অন্নজীবী। এখােন
পথ্যাপথ্েযর ব্যবস্থায় দুগ্ধজীবী িশশুর ক্েষত্ের েকবল তার মােকই
িচিকৎসা করেত হেব, আর দুগ্ধন্নজীবীর জন্য উভয়েক, আর অন্নজীবীর

জন্য েসই িশশুেকই ঔষধ ও পথ্েযর ব্যবস্থা করেত হেব। তেব তার েরাগ
হেলই েয উপবােস রাখেত হেব েসটাও িবিধ নয়, তেব পুেরাপুির অন্নজীবী
হেল তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই জন্য িশশুর এ ত্িরিবধ অবস্থা
িবেবচনা কের তার পথ্েযর ব্যবস্থা করেত বেলেছন।
সুপ্রাচীন আয়ুর্েবদীয় ৈবদ্যগণ মেন কেরন েয, িশশুেরােগর কারন
গ্রহৈবগুণ্য,
তােদর
েকান
িচিকৎসা
ব্যবস্থা
করেত
হয়
না,
গ্রহদুষ্িট অপসৃত হেলই েরাগ েসের যােব। িকন্তু যুক্িতবাদী
আয়ুর্েবদীয় িচিকৎসক বেলন, িবনা কারেন েকান ব্যািধর সৃষ্িট হয় না,
তখন ব্যািধর অস্িতত্ব েদেখই তার কারন িনরসন করার ব্যবস্থা করেত
হেব।
[সূত্রঃ িচরঞ্জীব বেনৗষিধ, ১ম খণ্ড]

রমজান ও ডায়ােবিটস
েরাজা ইসলােমর পাঁচিট স্তম্েভর মধ্েয অন্যতম স্তম্ভ। তাই েরাজা
রাখা প্রত্েযক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানেদর জন্য অবশ্যকরনীয়।
ডায়ােবিটস একিট িবপাক জিনত েরাগ যার ফেল রক্েত শর্করার পিরমান
েবেড় যায়। িবশ্েবর প্রায় ১৫৭ েকািট মুসিলম এর মধ্েয প্রিত বছর
প্রায় ৫ েকািট ডায়ােবিটক েরাগী রমজান মােস েরাজা পালন কেরন। ১৩িট
মুসিলম প্রধান েদেশ রমজান মােসর েরাজা পালন কেরন। ১৩িট মুসিলম
প্রধান েদেশ জিরপ চািলেয় েদখা েগেছ প্রায় ৮০ শতাংশ টাইপ ২
ডায়ােবিটেসর েরাগী িনয়িমত েরাজা পালন কের থােক। ডায়ােবিটস
েরাগীেদর মধ্েয যারা িচিকৎসেকর পরামর্শ ছাড়া েরাজা রােখন তারা
েবশ িকছু জিটলতার সম্মুখীন হন। এই আেলাচনা েথেক একজন ডায়ােবিটস
েরাগী িকভােব সুস্থ েথেক েরাজা রাখেত পারেবন তা জানা যােব।

ডায়ােবিটস েরাগীরা েরাজা রাখেত পারেবন িকনা এটা অেনেকরই
িজজ্ঞাসা। ডায়ােবিটস েরাগী েরাজা রাখেত পারেবন। যােদর সামর্থ্য
আেছ তােদর ডায়ােবিটস এমন েকান বাধা নয়। প্রেয়াজন রমজােনর পূর্ব
প্রস্তুিত। ডায়ােবিটস েরাগীেদর কমপক্েষ রমজােনর ৩ মাস পূর্েব

ডাক্তােরর সঙ্েগ পরামর্শ কের রমজােনর প্রস্তুিত েনওয়া প্রেয়াজন।
আধুিনক িচিকৎসায় রমজােন েরাজা রাখা এখন সহজ এবং িনরাপদ। েরাজা
রাখার জন্য সব স্বাস্থ্যিবিধ পালন কেরও যিদ স্বাস্থ্যহানী হওয়ার
ভয় থােক তেব তার জন্য েরাজা সংগত নয়।
শৃংখলাই ডায়ােবিটস েরাগীর জীবনকািঠ। েরাজা মানুষেক সুশৃংখল জীবন
যাপেন উদ্ভূদ্ধ কের। রমজান ডায়ােবিটস েরাগীেক শৃংখলা পূর্ণ জীবন
যাপন করার সুেযাগ কের েদয়। িবিভন্ন গেবষনায় েদখা েগেছ েরাজা ওজন
িনয়ন্ত্রন, েকােলষ্েটরল কমােনা ও সুগার িনয়ন্ত্রেন িবেশষ ভূিমকা
পালন কের থােক।

রমজােন জীবন ধারার পিরবর্তন
রমজােন মানুেষর জীবন ধারায় েবশ িকছুটা পিরবর্তন হেয় থােক। রমজান
মােস খাদ্যভােস সকল মানুেষর মধ্েয িবরাট একিট পিরবর্তন পিরলক্িষত
হেয় থােক। অন্য মােস িতন বার খাবার গ্রহেণর পিরবর্েত রমজান মােস
প্রধানতঃ দুইবার খাদ্য গ্রহেণর অভ্যাস গেড় ওেঠ। েরাজাদারেদর িনকট
প্রধান আকর্ষণীয় িবষয় হেয় ওেঠ মাগরীেবর নামােজর সময় মুখেরাচন
ইফতার গ্রহণ। যা অন্য মােসর দুপেরর খাবার অথবা রাত্েরর খাবােরর
সমতুল্য হেয় যায়। সামগ্িরক ভােব মানুষ তােদর খাদ্যাভ্যাস সহ সকল
অভ্যাস এবং বাধ্যবাধকতার প্রভােব প্রভাবান্িবত হেয় থােকন। ফেল
েকউ েকউ আেছন, যারা অন্য মােসর তুলনায় রমজান মােস অিতিরক্ত খাধ্য
গ্রহেণর অভ্যাস গেড় েতােলন এবং েকউ বা আবার খাদ্য গ্রহণ কম কের
থােকন। সুতরাং উপেরাক্ত খাদ্যভ্যােসর দুিট পন্থাই রক্েতর সুগার
এর বড় ধরেনর তারতম্েযর কারণ হেয় থােক।
অপর িদেক েকউ েকউ রমজান মােস আবশ্যকীয় কাজ কর্েমর মধ্েয িকছুটা
সময় কিমেয় েদন এবং পিরবর্তন কের থােকন। তাহারা েরাজা থাকার কারেণ
িকছুটা কম সময় নড়াচড়া কের থােকন। ফেল ওজন েবেড় যায়, সুগারও েবেড়
যায়। রক্েতর খারাপ েকােলষ্েটরলও েবেড় যায়, ফেল হার্ট এর জিটলতার
সম্ভাবনাও েবেড় যায়।
েরাজা পালেন িনেষধ কখন
রমজান মাস শুরু হওয়ার অন্তত দুই েথেক িতন মাস আেগই পিরকল্পনা ও
প্রস্তুিত এবং আপনার িচিকৎসেকর সঙ্েগ েযাগােযাগ রক্ষা করুন।
প্রথেমই েজেন িনন আপনার েরাজা পালেন েকান বাধা আেছ িকনা। গত িতন

মােসর মধ্েয হাইেপাগ্লাইেসিময়া (গ্লুেকাজ কেম যাওয়া) এবং
ডায়ােবিটস কমায় আক্রান্ত হওয়া ব্যক্িতেদর ঝুঁিক েথেকই যায়। যােদর
বার
বার
হাইেপাগ্লাইেসিময়া
হওয়ার
ইিতহাস
আেছ,
যারা
হাইেপাগ্লাইেসিময়া অসেচতন েরাগী, যােদর রক্েত সুগার এেকবােরই
অিনয়ন্ত্িরত, যারা যকৃত, িকডিন, হৃদযন্ত্র ও অন্যান্য েরােগ
আক্রান্ত, ডায়ালাইিসস কেরেছন, এমন েরাগী, অত্যািধক বয়স্ক েরাগী
এবং গর্ভবতী ডায়ােবিটেসর েরাগীরা েরাজা েথেক িবরত থাকেলই ভােলা।
িনেজর সম্পর্েক সিঠক ধারনা েপেত রমজােনর দুই েথেক িতন মােসর
মধ্েয একিট সম্পূর্ণ েচকআপ কিরেয় িনন। এ সময় রক্েতর সুগার,
সুগােরর গড় মাত্রা বা HbAlc, িকডিন ও িলভার পরীক্ষা কিরেয় েনওয়া
উিচত। এসব পরীক্ষার িরেপার্েটর ওপর িভত্িত কের আসন্ন েরাজা
পালেনর পিরকল্পনা করুন।
অপিরকল্িপত েরাজা রাখার কারেণ সৃষ্িট সমস্যা সমূহ
১)
রক্েতর মধ্েয গ্লুেকােজর মাত্রা কেম যাওয়া
(হাইেপাগ্লাইেসিময়া), যা কিঠন পর্যােয় হেত পাের েয, রক্েত সুগার
বা গ্লুেকােজর
েপৗঁছায়।
২)
মাত্রায়

মাত্রা

কেম

িগেয়

এেকবাের

শূণ্য

পর্যােয়

িগেয়

রক্েতর মধ্েয গ্লুেকােজর মাত্রা অিতিরক্ত বা উচ্চ
হওয়া, েসই সােথ এিসেটান েবেড় কিঠন িবপদজনক অবস্থায়

গ্লুেকােজর মাত্রােক িনেয় েযেত পাের।
৩)

রক্েতর মধ্েয ফ্যাট বা চর্িব উচ্চ মাত্রায় েবেড় যাওয়া।

৪)

অিতিরক্ত খাদ্য গ্রহেনর কারেন ওজন েবেড় যাওয়া।

৫)

শরীর পািন শূণ্যতা যার ফলশ্রুিতেত থ্রম্েবািসস হওয়া।

রমজােন ডায়ােবিটক খাবার

খাওয়া।

েসহরীর খাবার েসেহরীর েশষ সমেয় অল্প িকছুক্ষণ আেগ


ইফতােরর সময় অিধক পিরমােণ িমষ্িট ও চর্িব জাতীয় খাবার
গ্রহণ না করা।

খাবার

ডায়ােবিটক েরাগীেদর পর্যাপ্ত পিরমােণ পািন ও পুষ্িটকর
েখেত হেব েযন তারা পািন শূণ্যতায় না েভােগন। ফলমূল,

শাকসবিজ, ডাল ও টক দই তািলকাভূক্ত করেত পােরন। ডােবর পািন পান
করেত পােরন। ভাজা েপাড়া খাবার েযমন িপঁয়াজু, েবগুনী, পুির,
পেরাটা কাবাব অল্প পিরমােণ েখেত পােরন।

খাদ্েযর ক্যালির িঠক েরেখ খাওয়ার পিরমাণ এবং ধরণ িঠক
করেত হেব। সিঠক সমেয় সিঠক পিরমাণ খাওয়া প্রেয়াজন।

রমজােনর পূর্েব েয পিরমাণ ক্যালির যুক্ত খাবার েখেতর
রমজােন ক্যালিরর পিরমাণ িঠক েরেখ খাবার সময় এবং ধরণ বদলােত হেব।
ইফতােরর সময় অিত েভাজন এবং েশষ রােত অল্প আহার পিরহার করেত হেব।
ইফতার

পািনশূণ্যতা েরাধ এবং শরীের িবপাকক্িরয়ার জন্য শরবত
একিট অপিরহার্য পানীয়। িবকল্প িচিন িনেয় ইসবগুেলা, েতাকমা, েলবু,
কাঁচা আমা েব েততুল শরবত কের খাওয়া েযেত পাের।


ডাব ছাড়া অন্য িমষ্িট ফেলর রসনা খাওয়াই শ্েরয়।


টক ও িমষ্িট উভয় ধরেনর ফল িদেয় সালাদ কের েখেল েযমন
উপােদয় হেব, েতমিন এেত খিনজ লবন ও িভটািমেনর ঘাটিত পূরণ হেব।

লবন

কাঁচা েছালার সঙ্েগ আদাকুিচ, টেমেটাকুিচ, পুিদনাপাতা ও
িমিশেয় েখেল েবশ সুস্বাদু হয়। কাঁচা েছালা রক্েতর

েকােলষ্েটরল কমােত এবং েকাষ্ঠকািঠন্য দূর করেত সাহায্য কের।


পািনশূণ্যতার িদেক লক্ষ েরেখ প্রচুর পািন খােবন।

সন্ধ্যারাত

ডায়ােবিটস েরাগীেদর অবশ্যই মেন রাখেত হেব, সন্ধ্যারােতর
খাবার এেকবােরই বাদ েদয়া উিচত নয়।

অন্যান্য
সন্ধ্যারােতর খাবার।

সমেয়র

রােতর

খাবােরর

সমপিরমান

হেব,


সন্ধ্যারােত ভাত খাওয়া যােব। তেব প্রত্েযেকই িনজ িনজ
বরাদ্দ খাবােরর পিরমােনর িদেক েখয়াল রাখেত হেব।

সন্ধ্যারােত হালকা মসলায় রান্না করা েয েকান েছাট-বড়
মাছ এবং সবিজ থাকেল ভােলা হয়।

েসেহরীর


সমপিরমান।

েসেহরীেত রুিট, ভাত রুিচ অনুযায়ী গ্রহন করা যােব।
েসেহরীেত েখেত হেব অন্যান্য িদেনর দুপুেরর খাবােরর



মাংেসর পিরবর্েত িডম ও খাওয়া েযেত পাের।



েসেহরীেত দুধ েখেল ডাল খাওয়া প্রেয়াজন েনই।

েরাজার ডায়ােবিটক েরাগীর ব্যায়াম
িদেনর েবলায় অিধক পিরশ্রম বা ব্যায়ম করা উিচত নয়। ইফতার বা রােতর
খাবােরর ১ ঘন্টা পর ব্যায়াম করা েযেত পাের। মেন রাখেত হেব,
তারাবীর নামায ব্যায়ােমর সমতুল্য বেল ধরা হয় এবং তারাবী পড়েল না
হাটেলও চেল।
েরাজায় ডায়ােবিটক েরাগীর ঔষধ


যারা িদেন ১ বার ডায়ােবিটেসর ওষুধ খান, তারা ইফতােরর

শুরুেত (েরাজা ভাঙ্গার সময়) ঐ ওষুধ একটু কম কের খােবন।


যারা িদেন একািধক বার ডায়ােবিটেসর ওষুধ খান তারা সকােলর

মাত্রািট ইফতােরর শুরুেত এবং রােতর
েসেহরীর আধা ঘন্টা আেগ েখেত পােরন।

মাত্রািট

অর্েধক

পিরমােণ


েয সকল েরাগী ইনসুিলন গ্রহণ কেরন, তােদর রমজােনর
পূর্েবই ইনসুিলেনর ধরন ও মাত্রা িঠক কের েনয়া উিচত। সাধারণত
রমজােন দীর্ঘ েময়াদী ইনসুিলন ইফতােরর সময় েবশী এবং প্রেয়াজেন েশষ
রােখ অল্প মাত্রায় েদয়া উিচত।

রমজােনর কমপক্েষ িতনমাস পূর্েব ডায়ােবিটক েরাগীর অবস্থা
অনুসাের িচিকৎসেকর পরামর্ম িনেয় মুেখ খাওয়ার ওষুধ এবং ইনসুিলন
িঠক করা উিচত।
রমজােন সুগার েটস্ট এবং েরাজা ভাঙ্গা
িবম্েবর বড় বড় ইসলািম িচন্তািবদ ও শাস্ত্রিবেদরা আেগই রায়
িদেয়েছন েয, েরাজা েরেখ রক্েত সুগার পরীক্ষা করােল তােত েরাজা
েভঙ্েগ যায় না। রমজান মােস বািড়েত গ্লুেকািমটাের মােঝ মধ্েয

িনেজর রক্েতর সুগার িনেজ েমেপ েদখুন। অন্তত সপ্তােহ এক বা দুই
িদন েসেহরীর দুই ঘন্টা পর এবং ইফতািরর অন্তত আধা ঘন্টা আেগ এবং
ইফতােরর ২ ঘন্টা পর সুগার মাপুন। েসেহরীর পর সুগার আট িমিলেমাল
বা এর কম এবং ইফতািরর আেগ ছয় িমিলেমাল বা এক কম থাকা বাঞ্ছনীয়।
এর মধ্েয িদেনর েয েকান সময় খারাপ
লাগেল অবশ্যই শরীর কাঁপেল,
েঘেম উঠেল, মাথা ফাঁকা লাগেল অবশ্যই সুগার মাপুন। িদেনর েয েকান
সমেয় সুগার ৩ দশিমক ৩ িমিলেমাল বা তার কম এবং িদেনর পূর্েবহ্েনই
৩ দশিমক ৯ িমিলেমাল বা তার কম হেয় েগেল েস িদন েরাজা েভঙ্েগ
েফলেত হেব। িদেনর েযেকােনা সময় রক্েত সুগার ১৬ িমিলেমােলর েবশী
হেলও েরাজা ভাঙেত হেব।
উপসংহারঃ


রমজান মাস রহমত, বরকত, মাগিফরাত এবং নামােজর মাস।



রমজান আত্মশুদ্িধর এবং আত্মেপালব্িধর মাস।


রমজােনর সুশৃংখল জীবন যাপন এবং ইবাদত বন্েদগী ডায়ােবিটক
েরাগীেদর ওজন এবং সুগার কমােত সহায়তা কের।

ডায়ােবিটক েরাগীরা েরাজা রাখেত পারেবন। তেব ৩ মাস আেগ
েথেক ডাক্তােরর সঙ্েগ পরামর্শ কের প্রস্তুিত িনেত হেব।

েরাজার সময় িনেজ ডায়ােবিটেসর ঔষুধ সমন্বয় করেবন না, এেত
মারাত্মক পিরণিত হেত পাের।

েরাজার সময় িদেন এবং রােত সুগার মাপা উিচত, ইসলামী
িচন্তািবদেদর মেত, এেত েরাজার েকান ক্ষিত হয় না।

েসেহরীর খাবার েসেহরীর েশষ সমেয়র িকছু আেগ খাওয়া উিচত।
ইফতােরর সময় েবশী িচিনযুক্ত খাবার খােবন না।


েরাজার সময় িদেনর েবলা ব্যায়াম করা উিচত নয়।


েরাজার সময় রােতর েবলা পর্যাপ্ত পিরমােন এবং পুষ্িটকর
খাবার খাওয়া উিচত।

ডাঃ অিজত কুমার পাল
এমিবিবএস, এমিড, এমআরিসিপএস (গ্লাসেগা)
এফএিসই, এফএিসিপ (ইউএসএ)
েমিডিসন, ডায়ােবিটস ও হরেমান িবেশষজ্ঞ
সহেযাগী অধ্যাপক
ময়নামিত েমিডেকল কেলজ, কুিমল্লা।

নতুন মােয়েদর েফসবুক ব্যবহার
ইদানীং েদখা যায় নতুন মা হওয়ার পের তারা এেকর পর এক সদ্যজাত
িশশুর ছিব েফসবুেক েপাস্ট কের থােকন। অবশ্যই িশশুেদর ছিব খুব
সুন্দর। িকন্তু প্রিতিদন প্রিতমুহূর্েত িশশুর নানারকম ছিব েপাস্ট
করা কতটুকু যুক্িতসঙ্গত? বন্ধু-বান্ধেবরা যাই ভাবুক না েকন নতুন
হওয়া মা-বাবার জন্য তােদর িশশুর এসকল ছিব ভিবষ্যেতর জন্য িবেশষ
স্মৃিত হেয় থাকেব। ওিহও িবশ্বিবদ্যালেয়র গেবষকগণ এর িভতের খুঁেজ
েপেয়েছন নতুন মােয়েদর মানিসক পিরস্িথিতর িচত্র।
তারা মূলত উচ্চিশক্িষত িববািহত কর্মজীিব মােয়েদর ওপের গেবষণা
কেরেছন । েদখা িগেয়েছ এ ধরেণর নতুন মােয়রা িশশুর জন্েমর পর
যত্নশীল আদর্শ মা হওয়ার এক ধরেণর সামািজক চাপ অনুভব কেরন। এজন্য
িশশুর অসংখ্য ছিব েপাস্ট কের তারা েসই স্বীকৃিত অর্জন করার
েচষ্টা কেরন। তারা ছিবর নীেচ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজেনর
প্রিতিট মন্তব্েযর িবষেয় অত্যন্ত সংেবদনশীল থােকন এবং অেনক সময়
অিতিরক্ত প্রিতক্িরয়া প্রকাশ কের থােকন। এ রকম একজন মা িশশুর ছিব

েপাস্ট কের যিদ পিরিচতেদর িনকট েথেক আশানুরূপ ইিতবাচক মন্তব্য না
পান, তাহেল তারা িবষণ্ণতায় ভুেগন। গেবষকেদর বক্তব্য হচ্েছ েয
মােয়রা তােদর িশশুেদর িবিভন্ন ধরেণর ছিব েবশী েপাস্ট কেরন তােদর
মধ্েয িবষণ্ণতার প্রেকাপ আসেল েবশী।
ওিহওর এই পর্যেবক্ষেণ ১২৭ জন নতুন হওয়া মা অংশগ্রহণ কেরেছন।
তােদর সকেলরই আন্তিরক ইচ্েছ িছল ভাল মা হওয়া। েপাস্ট করা ছিবর
মাধ্যেম তারা েসটাই প্রকাশ করেত েচেয়েছন। পর্যেবক্ষকগণ িশশুর
জন্েমর পর েথেক নয় মাস পর্যন্ত মােয়েদর েফসবুেকর কার্যক্রম
লক্ষ্য কেরেছন। শতকরা ৯৮ জন মা জন্েমর পর তােদর িশশুেদর ছিব
েফসবুেক েপাস্ট কেরেছন। জন্েমর পেরই ছিব েপাস্ট করার হার সবেচেয়
েবশী। নয় মাস পের তা অেনক কেম এেসেছ। েয সকল মা িশশুর ছিব তােদর
প্েরাফাইল িপকচার িহেসেব েরেখেছন তারা আসেল তােদর িশশুেক িনেজর
সমস্ত কার্যক্রেমর েকন্দ্রিবন্দু িহেসেব উপস্থাপন করেত েচেয়েছন।
এটা অস্বাভািবক িকছু নয়। গেবষকেদর িবশ্েলষণ হচ্েছ এর মাধ্যেম
একজন মা আসেল িশশুিটর মােঝ তার িনেজর আইেডন্িটিট খুঁেজ িফরেছন।
এধরেণর ছিব েপাস্ট করার পের পিরিচতেদর িনকট েথেক ইিতবাচক মন্তব্য
না েপেল তারা অিধকতর িবষণ্ণতােবােধ আক্রান্ত হেয়েছন।
িকন্তু কর্মজীবী মােয়েদর িক এমন আইেডন্িটিট খুঁেজ েফরার প্রেয়াজন
আেছ? কর্মজীবেনর আরও অেনক িকছুই েতা তােদর আইেডন্িটিট প্রিতষ্ঠা
করার জন্য যেথষ্ট। এজন্য নতুন মােয়েদর েফসবুক ব্যবহার এই িদকিট
গেবষকেদর জন্য িবেশষ েকৗতুহল জািগেয়েছ। তারা মেন করেছন এিবষেয়
আরও অেনক িবশ্েলষেণর প্রেয়াজন রেয়েছ। যােহাক গেবষকগণ মেন করেছন
নতুন মােয়েদর েফসবুেক িশশুেদর কর্মকাণ্ড এবং ছিব েপাস্ট করা ভাল;
িকন্তু এর মাধ্যেম সবসময় মানিসক তৃপ্িত েখাঁজার েচষ্টা করা একটু
ঝুঁিকপূর্ণ িবষয়।
তথ্যসূত্রঃ Schoppe-Sullivan SJ, Yavorsky JE, Bartholomew MK,
Sullivan JM, Lee MA, Dush CMK, et al. Doing Gender Online: New
Mothers’ Psychological Characteristics, Facebook Use, and
Depressive Symptoms. Sex Roles. 2016:1-14.

েষাল রকম ক্যানসার প্রিতেরােধর
একিটই উপায়
অস্ট্েরিলয়ার িবিভন্ন িটিভ চ্যােনেল একিট িবজ্ঞাপন প্রচািরত হয়
(িবজ্ঞাপেনর
িলঙ্ক
নীেচ)।
এটা
“েষাল
ক্যানসার
প্রিতেরাধ
আন্েদালন”-এর অংশ। জনগণেক ধূমপান েথেক দূের রাখার সরকারী
প্রেচষ্টা খুবই েচােখ পড়ার মেতা। অস্ট্েরিলয়ার পেথঘােট যত সহেজ
মদ িকনেত পাওয়া যায়, িসগােরট েকনা ততটাই দুরুহ। িসগােরেটর ওপর
এতই েবশী করােরাপ হেয়েছ েয ধূমপান রীিতমেতা ধনীেদর িবলািসতার
িবষেয় পিরণত হেয়ছে◌। স্বভাবতই মেন প্রশ্ন জােগ িসগােরেটর
িবরুদ্েধ েকন এত কেঠার অবস্থান? কারণ অস্ট্েরিলয়ার জনগেণর
িচিকৎসােসবার বা েমিডেকয়ােরর টাকার িবশাল অংশ সরকারেকই িদেত হয়।
আর তার িবপুল অংশ যায় ক্যানসার িচিকৎসার িপছেন। কােজই ক্যানসার
প্রিতেরাধ করা মােনই েমিডেকয়ােরর খরচ কমােনা। ধূমপান েয অেনক রকম
ক্যানসােরর কারণ, তা েতা এখন আর নতুন কের প্রমাণ করার দরকার েনই।
অতএব সরকারী দল এবং িবেরাধী দল িনর্িবেশেষ ধূমপােনর িবরুদ্েধ
সকেল একেজাট।
িসগােরেটর েধাঁয়ায় ৭০০০ রকেমর রাসায়িনক উপাদান থােক। এেদর মধ্েয
অন্তত ৭০ িট উপাদান “কার্িসেনােজিনক” বা ক্যানসার সৃষ্িট করার
ক্েষত্ের ভূিমকা রােখ। ধূমপান করা মােনই এসকল উপাদান শরীের
প্রেবশ কের এবং েকােষ েকােষ ছিড়েয় পেড়। এক পর্যােয় তা শরীেরর
েকােষর স্বভাব বদেল েদয় এবং তা ক্যানসাের রূপ েনয়। ধূমপােনর
িনরাপদ মাত্রা বেল িকছু েনই। িচিকৎসা িবজ্ঞােন অন্তত ১৬ রকেমর
ক্যানসােরর সঙ্েগ ধূমপােনর সম্পর্ক িনশ্িচত বেল প্রমািণত হেয়েছ।
এই ১৬ রকম ক্যানসােরর মধ্েয ফুসফুেসর ক্যানসার েথেক শুরু কের
রেয়েছ িলভার, অন্ত্র, িকডিন, জরায়ু এবং ওভািরর ক্যানসার। েষাল
রকম ক্যানসােরর ঝুঁিক কমােনার উপায় িকন্তু মাত্র এক রকম; আর
তাহেলা ধূমপান পিরত্যাগ করা। ধূমপান েছেড় েদওয়ার ছয় ঘণ্টা পর
েথেক বাড়িত ঝুঁিক কমেত শুরু কের এবং যতই িদন যায় ততই স্বাভািবকতা
িফের আসেত থােক।
আমােদর েদেশ িচিকৎসা ব্যেয়র বড় অংশই জনগণ িনেজর পেকট েথেক খরচ
কের। িনেজর পেকেটর টাকা িদেয় ধূমপান করেবা; ক্যানসার হেল আমার
পেকেটর টাকা িদেয় িচিকৎসা করেবা। এখােন বাধা েদওয়া েকন? এই যিদ
হয় সকেলর মেনাভাব, তাহেল অবশ্য বলার িকছু েনই। অন্যথায় ধূমপােনর

পক্েষ ওকালিত করার আসেল েতমন েকান যুক্িত েদখা যায় না।

