স্যােরােগট এল এইচ
হবু এবং হেয় যাওয়া গাইেনাকলিজস্টেদর জন্য িবেশষভােব প্রেযাজ্য।
স্যােরােগট এল এইচ।
যখন ওভুেলশন ইনডাকশেন ফিলকল রাপচােরর জন্য বাইের েথেক এল এইচ
প্রেয়াগ করা হয় তােক স্যােরােগট এল এইচ বেল। এই স্যােরােগট এল
এইচ প্রেয়াগ সব সমেয় প্রেযাজ্য িকনা?
আেগ একটা গল্প বেল েনই। গল্প েহাল িসিট হাসপাতােলর লাঞ্েচর সােথ
অপিরহার্য ব্যবহৃত আচােরর মত। যা ছাড়া ফ্যািরঞ্িজয়াল স্িফংক্টার
িকছুেতই েখােল না।
তখন সদ্য প্রাকিটশনার গাইেনাকলিজস্ট। ভাবীসদৃশ এক েপেশন্ট এেসই
খুব তাড়াহুেড়া করিছল বাসায় িফের অর্ডারী বার্থেড েকক বানােব।
বার্থেড েকক বাসায় বানােব!!! শুেন খুব আগ্রহী হেয় পরলাম, ভারী
ইন্টােরস্িটং েস িজিনশ েদখার জন্য। উিন আমােক এপেয়ন্টেমন্ট িদেলন
এবং আইজ অন ট্েরিনং িদেলন। শুরু হেয় েগল আমার হ্যান্ডস অন
প্রাক্িটস। প্রথম িদেন চারটা িডম িদেয় স্পঞ্জ েকক বানালাম। বাজী
মাত। দ্িবতীয় িদেন আটিট িডম িদেয় করলাম। বাজী তখনও মাত। তৃতীয়
িদেন বােরািট িডম িদেয় শুরু করলাম, অেনকেক খাওয়াব বেল। এবাের
বাজী বাজীই হেয় েগল। েকক আর স্পঞ্জী েহাল না। পুেরা ময়দার দলা।
েসই ভাবীেক েফান িদলাম। বলেলন এগ িবিটং হয়িন। বেল িক? পুেরা
গামলা েফনায় ভের উপেচ পরিছল। িবিটং হয়িন মােন! পরবর্তীেত েচক কের
েদখলাম িডম েবশী বেল আপাতদৃষ্িটেত গামলা েফনায় উপেচ পরেলও নীেচ
অেনকখািন িডেমর লালা অংশ রেয় যায়। ঐ অবস্থায় ওেভেন িদেল তখন েফনা
অংশ স্পঞ্জী হেলও নীেচর অংশ শক্ত হেয় যায়। তাই উপেরর েফনা সিরেয়
আবার িবিটং করেত হয়। এই িফিজক্স েকিমস্ট্রী উিন প্রথেম আমােক
েশখানিন।
িক সম্পর্ক েসই িডম আর এই িডেমর সােথ?
িতনিট কারেন এনওভুেলশন হয়।
১। ফিলকল বড় বা ম্যািচউর না হওয়া। ফিলকল ম্যািচউিরিট এবং ওভাম
ম্যািচউিরিট পাশাপািশ চলেত থােক।
২। প্িরম্যািচউর লুিটনাইেজশন। েযখােন ফিলকল ম্যািচউর হবার আেগই

এল এইচ প্রেয়াগ করা হয়। এবং
৩। আনরাপচারড ফিলকল (LUFS)। যখন ম্যািচউর ফিলকল েকান কারেন
রাপচার হেত পাের না। ঐ অবস্থায়ই এল এইেচর জন্য লুিটনাইজড হয় এবং
ওভুেলশেনর সব সাইন িসম্পটম পাওয়া যায়।
স্বাভািবক ওভুেলশন িক কের হয়?
FSH এর প্রভােব ফিলকল বড় হেত থােক। গ্রানুেলাসা েসল পপুেলশন
বাড়েত থােক, েযখান েথেক এস্ট্েরােজন িরিলজ হয় এবং েসই
এস্ট্েরােজন
ফিলকুলার
েসল
এ
FSH
িরেসপ্টর
বাড়ােত
থােক।
ক্রমান্বেয় একিট িভিসয়াস সার্েকল চলেত থােক তুলনামূলক বড়িটর
মধ্েয, েস ফিলকল ডিমেনন্ট হয়, বাকীগুেলা এট্েরিসয়া হেয় যায়।
ডিমেনন্ট ফিলকল বড় হেত হেত এস্ট্েরােজন বাড়েত থােক এবং েসই
বর্িধত এস্ট্েরােজন িপটুইটারী েথেক LH িরিলজ করায়। একিট
(এস্ট্েরােজন) বাড়ার জন্য আেরকিট (এল এইচ) বােড় বেলই এটােক বেল
পিজিটভ এল এইচ সার্জ। এই এল এইচ পিরপক্ক ফিলকল এবং ওভােমর উপর
কাজ কের। ওভােমর ফার্স্ট েমেয়ািটক িডিভশেনর প্রেফজ স্েটেজর
িডক্টাইিটন স্েটজ এ আটেক থাকা কার্যক্রমেক িফিরেয় আেন এবং ফিলকল
রাপচার কের েমটােফজ ২ স্েটজ এর ওভামেক িরিলজ করেত সহায়তা কের।
ফিলকুলার েসলগুেলােক লুিটনাইজড কের অর্থাৎ প্েরােজস্টারন িরিলজ
করার উপেযাগী কের েতােল।
ফিলকুলার সাইজ ১৭ িমিম বা তার েবশী হবার আেগ যিদ এই এল এইচ চেল
আেস েস ফিলকলেক রাপচার করেত পাের না িকন্তু েসলগুেলােক লুিটনাইজড
কের তেব েসলগুেলা প্েরােজস্টারন ৈতরীর উপেযাগীও হয়
এন্ট্রাপট হেয় যায় একসমেয় ফিলকল এট্েরিসয়া হেয় যায়।

না।

ওভাম

ঐ আধা েফটােনা িডেমর েকেকর মতই অনাসৃষ্িট হয়।
েয কারেন েলখা
একিট মান্ধাত্বার আমেলর প্েরােটাকল অেনকেকই এখনও ফেলা করেত েদখা
যায়। ইনডাকশেনর ড্রাগ েড থ্রী টূ েড েসেভন, এল এইচ অন েড টুেয়লভ
এবং প্েরােজস্টারন েড িসক্সিটন অনওয়ার্ডস। েকান মিনটিরং ছাড়াই।
এই প্েরােটাকল েথেক েবর কের আনাই উদ্েদশ্য।
ওভুেলশন ইনডাকশেন exogenous or endogenous FSH েযটাই েহাক না েকন
ফিলকল বড় হবার সােথ সােথ বাকী কাজ আপন গিতেত ন্যাচারাল পদ্বিতেতই
হওয়া সম্ভব যিদ িপটুইটারী িঠক থােক। বাইেরর বা স্যােরােগট এল এইচ

প্রেয়াজন হয় না।
যিদ েকউ িদেত চায় অবশ্যই ফিলকুলার মিনটিরং কের ম্যাচুউিরিট
কনফার্ম কের িদেত হেব। তা না হেল প্িরম্যািচউর লুিটনাইেজশন হেব,
ওভুেলশন হেব না।
ফিলকল ম্যািচউর হেল এল এইচ না িদেলও েযেহতু চেল (আমােদর হাজার
হাজার বাচ্চা তার প্রমান) তাই সুিবধা েহাল
১। েপেশন্ট এর ২৬০০ টাকা েবঁেচ যায়।
২। ইনডাকশেনর একটা েরিজম িদেয় তােক েছেড় েদয়া যায়। প্রিতমােস
মিনটিরং এর জন্য তােক ডাক্তােরর কােছ আসেত হয়না।
আর মিনটিরং ছাড়া িদেল যিদ ফিলকল বড় না হয় েপেশন্ট এর টাকা এবং
ওভাম দু’েটাই িবফেল যায়। েসই সােথ যায় তার অমূল্য সম্পদ — সময়।
Time is essence for an infertile couple.

মাইগ্েরেনর
সম্পর্ক

সঙ্েগ

হৃদেরােগর

আমরা জািন মাইগ্েরেনর সমস্যা থাকেল স্ট্েরাক হওয়ার সম্ভাবনা েবেড়
যায়। িকন্তু এখন েদখা যাচ্েছ মাইগ্েরন শুধু স্ট্েরােকর ঝুঁিকই
নয়, অন্যান্য হৃদেরােগর ঝুঁিকও বািড়েয় েদয়।
সম্প্রিত েডনমার্েক ৫০,০০০ মাইগ্েরন েরাগীর সঙ্েগ ৫০০,০০০ সাধারণ
মানুেষর স্ট্েরাক এবং হৃদেরাগ হওয়ার তুলনা করা হেয়েছ। মাইগ্েরেনর
েরাগীেদর গড় বয়স ৩৫ বছর এবং এেদর অিধকংশই (৭১%) মিহলা। দীর্ঘ ১৯
বছর ধের তােদর েরােগর ইিতবৃত্তান্ত অনুসরণ করা হেয়েছ। ফলাফেল
েদখা যাচ্েছ, মাইগ্েরন শনাক্ত হওয়ার পর প্রথম বছেরই রক্তনালীর
নানারকম সমস্যা েদখা িদেয়েছ। মাইগ্েরেনর েরাগীেদর মধ্েয স্ট্েরাক
হওয়ার সম্ভাবনা অন্যেদর েচেয় ৮ গুণ েবশী এবং হার্ট অ্যাটাক,
অ্যাট্িরয়াল িফব্িরেলশন ও িশরায় রক্ত জমাট বাঁধার হার দ্িবগুণ।
এই ঝুঁিক মাইগ্েরেনর েরাগীেদর মধ্েয িবেশষ কের মিহলােদর মধ্েয

দীর্ঘেময়ােদও রেয় িগেয়েছ।
অেনেকর মেন প্রশ্ন জাগেত পাের এই তথ্য েজেন আমােদর িক উপকার
আসেলই এটা একিট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মাইগ্েরেনর িচিকৎসা
থাকেত িঠকঠাক মত করােল স্ট্েরাক এবং হৃদেরাগ হওয়া েঠকােনা
িকনা, েসটাই এখনও আমরা জািননা। সাধারণ বুদ্িধেত বলা যায়,
থাকেত মাইগ্েরেনর িচিকৎসা করােনাই ভােলা।

হেব?
সময়
যােব
সময়

তথ্যসূত্রঃ Adelborg K, Szépligeti SK, Holland-Bill L, et al.
Migraine and risk of cardiovascular diseases: Danish
population based matched cohort study. BMJ. 2018;360:k96.

িচেকন পক্স
আইচ্ছা নামটা েক িদিছল আর েকন! মুরগী বসন্ত! ইেয় মােন… িচেকন
পক্স!!
এই বসন্ত মেন অনুরনণ না জাগাইেলও শরীের ‘েগাটা’ জাগায়! আমার খািল
মেন হইেতা আইচ্ছা, এইটার নাম িচেকন পক্স েকন? এইটা িক মুরগী
থাইকা মানুেষর শরীের আেস? আমােগা েসই সমেয় গুগল মাম্মা আিছেলা
না। আর আলহামদুিলল্লাহ! এখন মেন িকছু প্রশ্ন জাগেল খািল
কম্পূটাের বইসা প্রশ্নটা িজজ্ঞাসা করার অেপক্ষা! আিম িজগাইলাম এই
আর্িটেকলটা েলখার আেগ, যা পাইলাম এ্যােমইিজং!
িচেকন পক্স ‘ভ্যািরেসল্লা েযাস্টার’ (Varicella Zoster) ভাইরােসর
ডাক নাম! ১৯৯৫ সােল িচেকন পক্স এর প্রিতেষধক িটকা চালু করার আেগ
দুইন্যায় প্রায় ৪ েকািট েলােকর প্রিত বছর িচেকন পক্স আক্রান্ত
হইত আর প্রায় ১০০ েলাক মারাও যাইত।
ইতালীর
পােলরেমা
শহেরর
িজওভ্যান্নী
িফিলপ্েপা
(Giovanni
Philippo) (১৫১০-১৫৮০) ের এই েরােগর অিফিসয়াল পিরিচিতর জন্য
কৃিতত্ব েদওয়া হয়। অবশ্য িতিন এর নাম িচেকন পক্স েদন নাই িতিন
এের ‘ভ্যিরেচল্লা ভাইরাস’ নােম ডাকেতন। নাম শুইন্যাই বুঝেত পােরা
এইটা ইতািলয়ান নাম; এর ‘িচেকন পক্স’ নামটা ইংেরজ মাম্মােগা

েদওয়া,
ফরাসীরা
কয়
ভ্েযিরেসল্লা
(Varicella),
স্প্যািনশরা
ভ্েযিরেচলা (Varicela) আর জার্মানরা উইন্ডেপােকন (Windpoken)!
১৬০০ শতাব্দীেত ইংেরজ ডাক্তার িরচার্ড মর্টন (Dr. Richard
Morton) মাম্মা একবার এই ভ্েযিরেচল্লা েযাস্টার (Vacicella
Zoster) ের “ভূল ডায়াগেনাজ” করেলন কইেলন, এইটা স্মল পক্স (Small
Pox) এর মৃদু রূপ! দুইটা েদখেত প্রায় একই রকম, একই রকম মারাত্মক
েছাঁয়ােচ। প্যাচটা ওইখােনই লাগাইেলন।
১৮শ শতাব্দীর ডাক্তার স্যামুেয়ল জন (Dr. Samuel Johnson) সন
মাম্মা বলেলন েযেহতু এইটা স্মল পক্স বা গুিট বসন্েতর মৃদু রূপ
তাই এইটা গুিট বসন্েতর মত এত ‘ভয়ঙ্কর’ না ‘ভয়াল’ না, তার মােনই
এইটা ‘িচেকন’, ইংরাজীেত ‘ভীতু’, ‘দূর্বল’ ের িচেকন তকমা েদওয়া
হয়। েসই থাইকা রইয়া েগেছ দূর্বল বসন্েতর এই নাম!
১৭২৭ সােল েচম্বারস এন্সাইক্েলািপিডয়ায় (Chambers Encyclopedia)
েলেখঃ Chicken Pox, a cutaneous disease, frequent in children,
wherein the skin is covered with pustules like those of the
small pox.
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সােল

ডাক্তার

উইিলয়াম

েহবারেডন

(Dr.

William

Heberden)

মাম্মায় বেলন েয িচেকন আর লায়ন মােন িচেকনপক্স আর স্মলপক্স দুইটা
প্রায় একেদখেত েগেলও দুইটা িভন্ন ‘প্রাণী’ জীবাণু! দুইটার ভাইরাস
দুই ধরেনর! স্মল পক্স বা গুিট বসন্েতর ভাইরােসর নাম ভ্যািরওলা
(Variola).
িথওরী নাম্বার টুঃ ১২শ থাইকা ১৫শ শতাব্দীেত প্রচিলত ইংরাজী ভাষায়
Yicche, Icchen প্রচিলত িছল যার মােন চুলকােনা, পুরানা ইংরাজীেত
চুলকােনা ের Giccan কইেতা (উচ্চারনটা েখয়াল কর িজক্েকন!), তাই
হইেত পাের িচেকন পক্স আইেছ Giccan / Yicche / Icchen / Itching”
+ Pox থাইকা!
িথওরী নাম্বার থ্িরঃ এই ভাইরােসর প্রেকােপ শরীের লাল লাল েয
র্যাস েদখা েদয় তা মুরগীর েঠাকর িদেল েযমন েদখায় তার সােথ িমল
আেছ বইলাই এমন নাম, আবার েকউ েকউ বেলন ‘িচক িপ’ (েছালা/বুট) এর
সােথ এর দৃশ্যত: িমল আেছ।
উক্েক এল্লা ‘পক্স’ আইেলা কই থাইক্যা!!
ইংরাজীেত ক্ষতের েপাক (POCKE) বলা হয় এইটা েপাক এর প্লুর্যাল বা

বহুবচন েপাকস (POCKES) থাইকা আসেছ pockes>poccs>pox!
http://www.todayifoundout.com/…/2014/04/chickenpox-got-name/
*** সংিবিধবদ্ধ সতর্কবানীঃ আিম ডাক্তার না, ব্যক্িতগত অিভজ্ঞ্যতা
আর ইন্টারেনট আমার ভরসা, আমার উদ্েদশ্য সেচতনতা ৈতরী করা। আউলা
িকছু কইয়া থািক তাইেল ডাক্তার মাম্মােলাগস একটা ধমক িদয়া
শুধরাইয়া িদও।**
উক্েক নামকরেনর সার্থকতা েশষ এইবার আসিল প্রসংগ!
জলবসন্ত হ্যা িচেকন পক্স এর বাংলা নাম জল বসন্ত, এই েরােগ খুব
চুলকােনা, লালেচ র্যাস/দানা েচহারা, মাথার তালু, বুক িপেঠ েবশী
আর হাত ও পােয় কম েদখা যায়। এই দানা গুিল দ্রুত পিরস্কার তরেল
পূর্ন হয়, পের ফাইটা যায় এবং তােত স্ক্যাব (Scab) বা মামিড় পেড়।
অত্যন্ত েছাঁয়ােচ এই ভাইরাস জিণত েরাগ, ১৯৯৫ সােলর আেগ এই েরােগর
প্রিতেষধক িটকা আিবস্কার এর আেগ পৃিথবীর প্রায় সব মানুেষরই তােদর
বয়ঃসন্িধ কাল েপৗছােনার আেগ কখেনা না কখেনা এই েরাগ আক্রমন হইেছ।
প্রিতেষধক আিবস্কার আর প্রেয়ােগর ফেল এই েরাগ জিনেত হাসপাতাল
টাইম উল্েযখেযাগ্য ভােব কইমা েগেছ।
এখেনা েদখা েগেছ িশশুরাই এইেরােগ আক্রান্ত হয়। প্রিতেষধক সহজ,
দ্রুত, েভাগান্িত কমায়।
জলবসন্ত সাধারনতঃ ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হবার ১০ থাইকা ২১ িদন
পের শরীের প্রকট হয়। এইটাের ইঙ্িকিবউেশন টাইম কয়। (মােন ভাইরাসটা
েতামার শরীের বাচ্চা ফুটােনার মােন েতামার প্রিতেরাধ ব্যবস্থার
লেগ যুদ্ধ কইরা প্রকাশ হওয়ার অেপক্ষায়) আর প্রকট হবার পের ৫
থাইকা ১০ িদন লােগ সাইরা উঠেত। গােয় লালেচ পািন পূর্ণ দানাই
জলবসন্েতর সাইনেবার্ড! এই সাইনেবার্ড েদখার এক দুইিদন আেগই জ্বর,
খাবাের অরুিচ, মাথাব্যাথা, ক্লান্ত লাগার মত সাধারন অিভেযাগ েদখা
যাইেত পাের।
র্যাস েদখা যাওয়ার পের এইটা িতনটা ধােপ যায়ঃ
• গােয় উঁচু উঁচু েগালাপীভ / লাল দানা েদখা েদয় যা দুই এক িদেন
সারা শরীর ছড়াইয়া যায়।
• ফাইটা যাওয়ার দুই একিদন আেগ েসই লাল েগাটা বা দানা গুিলেত
পিরস্কার তরেল পূর্ণ হয়

• ফাইটা যাওয়া েগাটা গুিলর মুেখ মামিড় বা স্ক্যাব জন্মায় তা
শুকায় আর কেয়কিদন পের েসই মামিড় শরীর থাইকা খইসা পের।
েরাগ চলাকালীন সময় প্রায় প্রিতিদনই নতুন দানা েদখা িদেত পাের, আর
তাই শরীের একই সােথ এইন িতন স্েটজ েদখা যাইেত পাের। আক্রান্ত
ব্যাক্িত দানা বাইর হওয়ার ৪৮ ঘন্টা আগ থাইকা মামিড় ঝইড়া পরার সময়
পর্যন্ত েছাঁয়ােচ থােক।
সাধারন সুস্থ্য বাচ্চা এইেরােগ আক্রান্ত হইেল এইটা মৃদু েরাগ
িহসােবই থােক; িকন্তু যিদ বাচ্চায় ইম্িযউন িসস্েটম দূর্বল থােক
তাইেল আবার এইটাই গুরুতর রূপ িনেত পাের। এই েরাগ শরীেরর েযেকান
যায়গােতই হইেত পাের, ইম্িযউন িসস্েটম দূর্বল থাকেল গলা, েচাখ,
িমউকাস েমম্ব্েরন, ইউেরথ্রা (মুত্রনালী) গুহ্যদ্বার, ও েযৗণাংেগ
হইেত পাের, তখন েভাগান্িত গুরুতর হইব।
এই উপসর্গ েদখেল ডাক্তার মাম্মার সােথ কথা বল, আেরা েখয়াল রাখ
যিদ:
র্যাস বা েগাটা এক অথবা দুইেচােখ েদখা েদয়।
র্যাস লাল টকটেক, স্পর্শকাতর, উষ্ণ লােগ; এইটা দ্িবতীয় পর্যােয়র
ত্বেকর ব্যাক্েটিরয়াল ইনেফকশন হইেত পাের।
র্যােসর সােথ মাথা েঘারা, দ্রুত হৃদস্পন্দন, শ্বাস সল্পতা
(সর্টেনস অফ ব্েরথ), হাত পা নাড়াইেত অক্ষমতা, বােজ কািশ, বিম,
ঘাড় শক্ত হইয়া যাওয়া
িডগ্রীর েবশী থােক ।

(ঘাড়

ঘুরাইেত

অসুিবধা)

অথবা

জ্বর

১০২

বািড়েত দূর্বল ইম্িযউন িসস্েটেমর েরাগী বা ৬ মােসর িনেচর িশশু
থাকেলই তা ডাক্তার মাম্মাের বলেত ভুইেলা না।
ভ্যািরেসলা েযাস্টার এর জীবাণূ বায়ূ বািহত মােন বাতােস ছড়ায়,
আক্রান্ত েরাগী থাইকা মুখ শ্বাস প্রশ্বােসর (হাঁিচ কািশ) সােথ তা
বাইর হইয়া বাতােস িমেশ আর তা সুস্থ্য মানুেষর েদেহ আবার মুখ ও
শ্বাস প্রশ্বােসর সােথই প্রেবশ কের। জলবসন্েতর জীবাণূ সরাসির
েছায়ায়ও ছড়ায়, তুিম যিদ একটা েগাটায়, ফাইটা যাওয়ায় েবর হওয়া রেস,
অথবা শুকনা মামিড় বা স্ক্যােব হাত লাগাও েসইটা থাইকা েতামার
আঙ্গুেল আর তা থাইকা েতামার শরীের জীবাণূ সংক্রািমত হইেত পাের।
েতামার িচেকন পক্স বা জল বসন্েতর সম্ভাবনা েবশী যিদ েতামার কখেনা
তা না হইয়া থােক, তুিম কখেনা প্রিতেষধক গ্রহন কর নাই, বাচ্চােদর

স্কুল অথবা তােদর সােথ েবশী েমলােমশা কর।
প্রিতেষধক/ভ্যাক্িসন িদেলই েতামার আর হইব না ভাবার েকান কারণ
নাই, হইেত পাের তেব তার প্রেকাপ কম থাকেবা, উপসর্গ আর কষ্ট কম
হইব দ্রুত সাইরা উঠবা।
জলবসন্ত ের ‘মাইল্ড’ মৃদু অসুখ বলা হয় তেব এইটাই মারাত্মক হইয়া
উঠেত পাের অনূকূল পিরেবেশ, যােদর ইম্িযউন িসস্েটম দূর্বল, আর
যােদর হাইিরস্ক মানা হয় তােদর ত্বেক ব্যাক্েটিরয়াল ইনেফকশন, সফট
িটশ্যু, হাড়, েজাড় (জেয়ন্টস) ও রক্েত পঁচন বা ‘েসপ্িসস’ (Sepsis)
হইেত
পাের।,
পািন
শুন্যতা,
িনউেমািনয়া,
মগেয
প্রদাহ
বা
ইনফ্ল্যােমশন অফ দ্যা ব্েরইন বা এঙ্েকেফলাইিটস Encephalaities
হইেত পাের। টক্িসক শক িসন্ড্েরাম Toxic Shock Syndrome, আর যারা
জলবসন্ত আক্রান্ত অবস্থায় এ্যাস্িপিরন গ্রহন কের তােদর ের’স
িসন্ড্েরাম Reye’s Syndrome নােমর অসুস্থ্যতা েদখা িদেত পাের.
হাইিরস্ক কারা?
নবজাত িশশু, সদ্য প্রসুত িশশুর মা যার কখেনা জলবসন্ত হয় নাই অথবা
তার িটকা েনয় নাই
গর্ভবতী মা যার কখেনা জলবসন্ত হ য় নাই অথবা িটকা েনয় নাই,
েকেমােথরাপী েনন, বা অন্য েকান েরাগ েযমন এইচ আই িভ, এইডস যােদর
িনজস্ব শরীেরর প্রিতেরাধ ব্যবস্থা দুর্বল।
যারা স্েটরেয়ড েনয় েযমন এ্যাজমার িচিকৎসায় ব্যাবহার হয়।
িবেশষ কইরা গর্ভবতী মােয়েদর অিরিরক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উিচত।
গর্ভাবস্থার প্রথম িদেক মােয়র জলবসন্ত হইেল গর্ভস্থ িশশু ও তার
জন্মকােল তার ওজন কম হওয়া, অন্ধত্ব, শাররীক ৈবকল্য ও অংগহাণীর মত
পিরস্িথিত হইেত পাের । সবেচেয় গুরুতর যিদ িশশু জন্েমর সপ্তাহ
খােনক আেগ অথবা জন্মদােনর কেয়ক িদেনর মধ্েয মােয়র জলবসন্ত েদখা
েদয়, এেত িশশুর প্রাণহানীর মত ইনেফকশন েদখা িদেত পাের।
িচেকন পক্স জীবানূ কাপেড়, িবছানার চাদের আ েখলনায় লাইগ্যা বাঁইচা
থাকেত পাের না।
যিদ তুিম প্েরগন্যান্ট হও বা হবার ইচ্ছা প্রকাশ কর আর েতামার
কখেনাই জলবসন্ত/িচেকন পক্স হয় নাই অথবা তার িটকা েনও নাই তাইেল
অবশ্যই েতামার ডাক্তার মাম্মাের জানাও।

একটা িকনেল আেরকটা ফাও িসস্েটম আেছ এই অসুেখ!
যিদ েতামার জল বসন্ত হয় তাইেল ভিবষ্যেত েতামার আেরকটা অসুখ হইেত
পাের, তার নাম িশংেগলস Shingles এই ভ্েযিরেসল্লা েযাস্টার
আপাতঃ সাইরা েগেলও েতামার নার্ভ িসস্েটম থাইকা পুরা পুির যায় না।
অেনক বছর পের যখন অনুকূল অবস্থা পায় তা িশংেগল নােম শরীের
আিবর্ভূত হয়। অত্যন্ত েবদনা দায়ক লাল টকটেক বড়বড় দানা েবর হয়
প্রচন্ড জ্বর থােক। ‘িশংেগলস’ এর িনজ্স্ব চািরত্িরক ৈবিশষ্ট আেছ,
েফাড়া বা ফুস্কুির শুকাইয়া যাওয়ার পেরও ‘িশংেগলস’ র ব্যাথা যায়
না, এইটাের postherapetic neuralgia কয়, আমার জানা মেত এইটা
জীবাণু শরীের ৫০ বছর ঘুমাইয়া থাইকাও আিবর্ভূত হইেছ েদখিছ।
কানাডােত সরকারী ভােব যােদর বয়স ৬০ হইেছ, যােদর একবার জলবসন্ত
হইিছল তােদর িবনা পয়সায় িশংেগলস এর Zostavax িটকা েদয়।
িবেশষজ্ঞ্যরা মেন কেরন জলবসন্েতর িটকাই এই েরােগর আদর্শ িচিকৎসা!
যারা িটকা গ্রহন কের তােদর ৯৮% েলাকেকই েদখা েগেছ আক্রান্ত না
হইেত আর হইেল তার প্রেকাপ মৃদু িছল।
প্রিতেষধক িটকার ক্েষত্ের িশশুেদর েবলায় দুই েডাজ লােগ, প্রথম
েডাজ িশশুর ১২ থাইকা ১৫ মােসর মধ্েয, আর দ্িবতীয় েডাজ ৪ থাইকা ৬
বছেরর মধ্েয িদেত হয়। এইটা যখন মাপম্পস,িমেজলস রুেবলা ভ্যাক্িসন
েদওয়া হয় তখন তার সােথ েদওয়া যায়। তেব েদখা েগেছ েকান েকান
ক্েষত্ের ১২ থাইকা ২৩ মাস বয়সী িশশুেদর েবলায় এইটার প্রেয়ােগ
জ্বর আর িখচুনী থাকেত পাের তাই ডাক্তার মাম্মার সােথ আলাপ কইরা
িনও।
েযই িশশুর েছাট েবলায় জলবসন্েতর ভ্যাক্িসন েনওয়া হয় নাই িকন্তু
তার বয়স ৭ থাইকা ১২ তােদরও দুই েডাজ ভ্যাক্িসন লাগেব, একটা থাইকা
আেরকটা েডাজ িতন মােসর ব্যবধােন। আর ১২ বছেরর েবশী হইেল দুই েডাজ
িকন্তু তা ৪ সপ্তাহ ব্যবধােন।
আর যারা েসই সীমা পার হইয়া েগছ! তােদরও দুই েডাজ ৪ থাইকা ৮
সপ্তাহ ব্যবধােন। যিদ েতামার মেন না থােক তাইেল একটা রক্ত
পরীক্ষা করেলই বুঝেত পারবা েতামার শরীের প্রিতেরাধক ব্যবস্থা আেছ
িকনা।
একবার িচেকন পক্স হয় তাইেল আর ভ্যাক্িসন েনওয়ার দরকার নাই। কারন
শরীর িনেজই তার প্রিতেরাধ ব্যবস্থা গইড়া তুেল, আবার িচেকন পক্স

হইেত পাের িকন্তু তা মৃদু হয়। িচেকন পক্স না হইেলও ভিবষ্যেত এই
থাইকা িশংেগলস হইেত পাের তাই ডাক্তার মাম্মার সােথ কথা বল।
*** সংিবিধবদ্ধ সতর্কবানীঃ আিম ডাক্তার না, ব্যক্িতগত অিভজ্ঞ্যতা
আর ইন্টারেনট আমার ভরসা, আমার উদ্েদশ্য সেচতনতা ৈতরী করা। আউলা
িকছু কইয়া থািক তাইেল ডাক্তার মাম্মােলাগ একটা ধমক িদয়া শুধরাইয়া
িদও।**
সবাই সুস্থ্য থাক।
Dr. Nazma Rashid Sraboni
www.mayoclinic.com
www.cdc.com
www.caringforkids.cps.ca/handouts/chickenpox

স্ট্েরাক
এপ্িরল ১৯৯৮, আনওয়ার সােহব একটা ফেটা স্টূিডওর মািলক, সকােল ঘুম
থাইকা উঠেছন প্রিতিদেনর মতই, নাস্তা কইরা যাইেত হইব েদাকান
খুলেত, আজকা এ্যািসস্েটন্টটা আইেবা না কােম বইলা েগেছ।
সংসােরর সব কাজ কাম করতািছল সব িঠকঠাক, ঘুম থাইক্যা উইঠা েগাছল
কইরা েদাকােন যাওয়ার জন্য কাপড় পড়তােছ, হঠাৎ েয িক হইল, মুেখর
একপাশটা বাঁকা হইয়া েগল, উিন েমেঝেত লুটাইয়া পড়েলন স্ত্রী তার
নাস্তা বানাইতািছেলন আওয়াজ পাইয়া েদৗড়াইয়া আইসা েদেখন স্বামী
মািটেত, জ্ঞ্যান আেছ েচােখ শুন্য দৃষ্িট কথা বলেত পারেছন না।
সবাই ধরাধির কইরা শমিরতা হাসপাতােল ভর্িত করাইেলা িনয়া।
েদখা েগল তার
আর তা েসাজা
পাের না, কথা
মানুষ অর্েধক

ডান পাশটা অবশ হইয়া েগেছ। ডান হাত কনুইর সামেন ভাজ
করেত পােরন না আর হাত মুেঠা পাকােনা আঙ্গুল খুলেত
বলেত পােরন না, ডান পােয় েকান সাড়া নাই। উিন অর্েধক
পাথর! ডাক্তার বলেলন ইস্েকিমক স্ট্েরাক।

পরীক্ষা,
িবেশষজ্ঞ্য,
কলসাল্েটশন,
যত্ন,
অষুধ,
পথ্য,
িরহ্যািবেলেটশন, খরচা পািত, েরাগীর েমজাজ, পিরচর্যাকারীর সমস্যা

পিরস্িথিতর সােথ পিরবােরর এ্যাডজাস্টেমন্ট আবার খরচা পািত শুরু
হইল আর চলেত থাকেলা ২০১৮ পর্যন্ত। েশষেমষ আমার বড় মামা আেনায়ার
সােহব মারাই েগেলন ২০১৮ সােল। উিন ভাগ্যবানই কইেত হইব,
স্ট্েরােকর পের মানুষ সাধারনত এতিদন বাঁেচন না, আেনায়ার সােহেবর
মা স্ট্েরাক হওয়ার পের সাত বছর েবঁেচ িছেলন তখন এই আেনায়ার
সােহবই তার েছাট ভাইএর সাহায্য িনয়া মা েক েদখা েশানা করেছন। আর
েদখা েশানা করেছন তার েছাট ভাই আর স্ত্রী! পিরবােরর প্রচন্ড
ত্যাগ আর সহেযাগীতাই তার জন্য বাঁইচা থাকাটা সহজ হইিছল।
উক্েক আজকার সাব্েজক্ট স্ট্েরাক!
‘আইেছা ভেব যাইেত হেব’! আর যাওয়ার তিরকার অন্যতম প্রধান কারন
স্ট্েরাক!
স্ট্েরাক আসেল িক?
কম কথায় কইেত েগেল স্ট্েরাক হইল েমিডক্যাল ইমার্েজন্সী, যখন রক্ত
প্রবাহ মস্িতস্েক যাইেত বাধা পায় তাের স্ট্েরাক কয়। মগেজর েসল বা
েকাষ গুিলেত রক্ত তার প্রেয়াজনীয় অক্িসেজন িনয়া যায়, অক্িসেজেনর
অভােব মগেজর েকাষ গুিল মারা যাইেত থােক। িসিরয়াস উপসর্গ, স্থায়ী
ৈবকল্য এমন িক মৃত্যু পর্যন্ত হইেত পাের।
কেয়ক রকম স্ট্েরাক হইেত পাের তার মধ্েয িতন রকম প্রধান,
ট্রান্িসেয়ন্ট ইস্েকিমক এ্যাটাক (িট এই এ) ইস্েকিমক ও েহেমােরিজক
স্ট্েরাক। ধারনা করা হয় প্রায় ৮৭% স্ট্েরাকই ইস্েকিমক স্ট্েরাক।
ট্রান্িসেয়ন্ট

ইস্েকিমক

এ্যাটাকঃ

Transient

Ischemic

Attack

(TIA) ডাক্তার মাম্মারা িট আই এ ের সতর্ক সংেকত বা িমিনস্ট্েরাক
(Mini-stroke) বইলা থােকন। দানা বাঁধা রক্ত কিনকা বা ক্লট যিদ
সামিয়ক ভােব মস্িতস্েক রক্ত প্রবােহ বাধা েদয় তাের িট আই এ কয়।
এই ব্লাড ক্লট আর উপসর্গ ক্ষণস্থায়ী । আমার বাবার হইিছল, তাঁর
মুেখর ডান পাশ বাঁকা হইয়া েগিছল, কথাও জড়াইয়া যাইত, সপ্তাহ দুেয়ক
পের িঠক হইয়া েগিছল তৎক্ষনাত িচিকৎসার ফেল।
ইস্েকিমক স্ট্েরাক (Ischemic Stroke):
িট আই এ র পরবর্তী অবস্থা, যখন েসই ব্লাড ক্লট (Blood clout)
সইরা যাইেত পাের না, আর মগেজ রক্ত প্রবােহ স্থায়ী হইয়া যায়।
ডাক্তার
মাম্মারা
বেলন
এই
রক্ত
জমাট
বাধার
কারন
এ্যিথেরাস্েকেলেরািসস
(Atherosclerosis)
বা
ধমনী/আর্টারীর
নমনীয়তা কইমা যাওয়ার ফেল হইেত পাের। রক্েত প্রবািহত চর্িব জাতীয়

পদার্থ যখন ধমনী বা িশরার িভতেরর েদওয়ােল লাইগা যায় তখন তা ধমনীর
নমনীয়তা কমায়, রক্ত নালীর প্রসারতা কমাইয় মােন িচপা কইরা েদয়।
(পাইেপ ময়লা জমেল িক হয়!) অই িচপা রাস্তা িদয়া গািড় যাওয়ার সময়
আটকাইয়া যাইেত পাের রাইট!
েসইম কনেসপ্ট, রক্তনালীেত ফ্যািট এ্যািসড জইমা তাের সরু কইরা
িদেছ আর আেরকটা ফ্যািট এ্যািসেডর দলা আইসা েসই সরু যায়গা িদয়া
যাওয়ার সময় আটকাইয়া রক্ত প্রবাহ থামাইয়া িদেছ, এই ট্রািফক জ্যাম
এর ঘটনাটা শরীেরর অেনক জায়গায়ই হইেত পাের হার্েট হইেল হার্ট
এ্যাটাক আর পােয় হইেল েপিরেফরাল আর্টারী িডিজজ (Peripheral
Artery Disease, PAD) নােম ডাকা হয়। আর মাথায় হইেল তাের ইস্েকিমক
স্ট্েরাক কয়।
যখন এই ব্লাড ক্লট শরীের অন্য অংশ থাইকা আইস্যা আকাম কের তাের
এম্েবািলক (Embolic) কয়। আর শতকরা ১৫% এম্েবািলক স্ট্েরাক ঘেট
আট্িরয়াল িফব্িরেলশেনর (Atrial Fibrillation) কারেন, ( অিনয়িমত
হার্ট িবট)।
আর থ্রম্েবািটক স্ট্েরাক (Thrombotic Stroke) হইল যখন ব্লাড ক্লট
মগেজই ৈতরী হয়। িট আই এ (TIA) িচিকৎসা ছাড়াই সাইরা যাইেত পাের
িকন্তু ইস্েকেমইক স্ট্েরােকর জন্য প্রগাঢ় িচিকৎসা দরকার
েহেমােরিজক স্ট্েরাক ( Hemorrhagic Stroke): অেনক সময় পত্িরকায়
পড়বা মস্িতস্েক রক্তক্ষরণ জিনেত কারেন অমুক মারা েগেছন, এইটাই
েহেমােরিজক স্ট্েরাক।
এই ঘটনা ঘেট যখন মস্িতেকর রক্তবাহী নালী বার্স্ট কের, িছড়া যায়,
ফাইটা যায় আর রক্ত বাইর হইয়া আেশপােশর িটশুেত ছড়ায়। এইটার ও দুই
ধরন আেছ, একটাের এ্যেনউিরজম aneurysm,কয় মােন দুর্বল হইয়া যাওয়া
মগেজর রক্ত নালী েবলুেনর মত ফুইলা ওঠা অথবা তা বার্স্ট হইয়া
যাওয়া। আবার মস্িতস্েক রক্তবাহী নালী বা িশরায় গঠনই েগালেমেল
হইেত পাের তখন েসইটাের আর্িটওেভনাস ম্যালফর্েমশন arteriovenous
malformation কয়।
উক্েক শত্রূর পিরচয় িদলাম, এইবার েদখা যাক শ্রত্রূর কাজ কাম।
আশংকার কথা হইল কার কখন স্ট্েরাক হইব বাইের থাইকা েবাঝার উপায়
নাই। কারন ‘ইেয় আন্দার কা ব্যাত হ্যায়’। রক্ত নালীেত ক্যাচাল তাও
মগেজর মত দুর্েগ!! একজেনর জীবন যাত্রা আর বর্তমান েমিডক্যাল
কন্িডশন েদইখা আন্দাজ করা যাইেত পাের মাত্র িকন্তু আগাম েকান

উপায় নাই ।
স্ট্েরাক এর িভক্িটম েদর িতনটা স্েটজ বলা যায়
** একঃ েরাগীর স্ট্েরাক হবার আেগ, লাইফ স্টাইল বদলােনাই প্রধান
উপেদশ হইেত পাের। মােন উচ্চ রক্তচাপ, হাই েকােলস্টরল ডায়ােবিটক
থাকেল স্ট্েরাক হইেত পাের মাইনা িনেত হইব আর তার প্রিতেরােধর
ব্যবস্থা করেত হইব।
** দুইঃ ঘটনা ঘটা কালীন সময় করনীয় ইংরাজীেত কেয়ক্টা সংক্িষপ্ত
টার্ম ব্যবহার কের। একটা FAST এফ এ এস িট , ফাস্ট আক্ষিরক অর্থ
দ্রুত, স্ট্েরাক েরাগীেদর েবলায় টাইম ইজ দ্য এেসন্স, যত তাড়াতািড়
িচিকৎসা ব্যবস্থা করা যায়। এর প্রাথিমক িচিকৎসা বলেত েগেল িকছু
নাই।
F: েফস – েরাগীর মুখ িক এক িদেক ঝুইলা েগেছ, বাঁকা হইয়া েগেছ?
েদখেল েরাগীেক হাসেত বেলা বা িজহ্বা বাইর করত বেলা এেত পিরস্কার
েবাঝা যাইব তার েচহারার িবকৃত অবস্থা।
A: আর্মস – েরাগীেক তার দুই হাত সামেনর িদেক আ পােশ প্রসািরত
কইরা ধইরা রাখেত বেলা েসই অবস্থায় ৫/১০ েসেকন্ড,
েরাগীর পক্েষ সম্ভব হইেবা না হাত পােশ পইড়া যাইব।

স্ট্েরােকর

S: –স্পীচ – েরাগীর কথা িক জড়াইয়া যাইতােছ, তার কথা বলেত অসুিবধা
বা বুঝেত অসুিবধা হইতােছ?
T: টাইম – উপের একটা বা একািধক লক্ষন েদখা েগেল িবদ্যমান
ইমার্েজন্সী সার্িভস ডােকা না থাকেল হাসপাতােল িনয়া যাও
তৎক্ষনাত।
অেনেক ফাস্ট এর সােথ আেরা দুই টা অক্ষর লাগায় িব ই (BE FAST)
B- ব্যােলন্স, স্ট্েরাক এর েরাগী শাররীক ভারসাম্য হারায়,
E আইজ – স্ট্েরােকর েরাগী দৃষ্িট েঘালােট হইেত পাের, েদখেত
অসুিবধা হইেত পাের।
এইগুিল ছাড়াও অন্যান্য উপসর্গ প্রতীয়মান হইেত পাের।
শরীেরর একিদক অবশ হইয়া যাওয়া।, এক েচােখ েদখেত না পাওয়া, দৃষ্িট
েঘালােট হইয়া যাওয়া, কথা বলেত অসুিবধা বা বন্ধ হইয়া যাওয়া, েঢাক
িগলেত অসুিবধা বা না পারা, বিম ভাব, পায়খানা প্রস্রােবর
িনয়ন্ত্রন হারােনা, মাতােলর মত ভারসাম্যহীন আচরণ, দ্িবধাগ্রস্ত,

হঠাৎ মাথা ব্যাথা, জ্ঞ্যান হারােনা, মাথা
ভিবষ্যত স্ট্েরােকর সতর্ক সংেকত হইেত পাের।

েঘারা।

এর

কেয়কটা

ঘটনা ঘটা কালীন িক করা যায়?
েতামার সামেন যিদ এই ঘটনা ঘটেত থােক িক করা যায়, এইটাের িঠক
প্রাথিমক িচিকৎসাও বলা যাইব না, কারন তুিম আসেল েরােগর িকছুই
করেত পারবা না, খািল েরাগীর িনরাপত্তার ব্যবস্থা করেত পারবা
ডাক্তার মাম্মার কােছ েপৗছােনর আগ পর্যন্ত।
* েরাগীর যিদ জ্ঞ্যান থােক।
১) শান্ত থাক, তুিম িনেজই প্যািনক হইয়া বা ঘাবড়াইয়া আসল ঘটনাের
েঘালােট কইরা ফালাইবা।
২) স্থান এর িনরাপত্তা িনশ্িচত কর, রাস্তায় ঘটেল যানবাহন থাইকা
বাঁচাও।
৩) েরাগীর সােথ কথা বল, তার নাম, িঠকানা আর জন্মতািরখ (জানা
ঘটনা) জাতীয় প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করা, যিদ েদখ কথা বলেত অসুিবধা
হইতােছ তাইেল তার হাত মুেঠা কইরা ধর আর িজজ্ঞাসার উত্তের তাের
েতামার হােত চাপ িদেত কও, যিদ অপারগ হয় তাইেল েরাগী জ্ঞ্যান
হারাইেছ।
৪) যিদ েরাগীর সংজ্ঞ্যা থােক। সাবধােন তাের আরামদায়ক পিজসেন
েশায়াও, তার শরীেরর একপােশ, মাথা ইষৎ উচুেত কাপড়, বািলশ বা অন্য
িকছু িদয়া এিলেভেটড, এই অবস্থা থাইকা নড়ােনার দরকার নাই।
৫) পিরধােনর কাপড় িঢলা কইরা েদও, সার্েটর কলার, টাই, েবাতাম,
স্কার্ফ, চাদর খুইলা েদও যাের শ্বাস প্রশ্বাস চলা সহজ হয়।
৬) যিদ ঠান্ডা থােক তাইেল কমবল বা গরম কাপড় িদয়া চাপা েদও।
৭) েখয়াল কর তার শ্বাসনালীর রাস্তা পিরস্কার, বিম বা অন্য িকছু
গলায় আটকা আেছ িকনা, থাকেল পিরস্কার কর।
৮) তাের ভরসা েদও, বেলা ইমার্েজন্সীেত খবর েদওয়া হইেছ ব্যাবস্থা
হইতােছ িচিকৎসার।
৯) তাের িকছু খাইেত বা পান করেত িদও না।
১০)

নজর

রাখ,

তার

অবস্থার

পিরবর্তন

হয়

িকনা,

ইমার্েজন্সী

/এ্যাম্বুেলন্স আসেল যােত বলেত পার পিরবর্তন।
১১) সময়টা েখয়াল রাখেত েচষ্টা কর।িচিকৎসার সময় কােম লাগেত পাের।
* যিদ েরাগী অজ্ঞ্যান থােকঃ
১) িনেজ শান্ত থাক।
২) িরেকাভারী পিজশেন ( শরীেরর একপােশ েশায়ােনা, কাত করা, মাথা
একটু িপছন িদেক, হাত বাইেরর িদেক, এক হাঁটু ভাজ করা) েশায়াও।
৩) শ্বাস প্রশ্বাস চলতােছ িকনা েচক কর, (েরাগীর মাথা একটু িপছন
িদেক বাঁকাও, থুতনী উচু হইব, বুেকর িদেক েখয়াল কর উঠা নামা
করতােছ িকনা, শ্বাস প্রশ্বােসর শব্দ পাওয়া যায় িকনা, নােকর কােছ
িনেজর গাল িনয়া যাও প্রবািহত বাতােসর েছায়া পাও িকনা)
৪) শ্বাস না থাকেল িসিপ আর বা কৃত্িরম শ্বাস প্রশ্বােসর ব্যবস্থা
কর। বুেকর মাঝখােন দ্রুত আর েজাের চাপ েদও যােত তার ফুসফুস থাইকা
বাতাস বাইর হইয়া আবার েঢােক।
সর্বক্েষত্েরই ইমার্েজন্সী সার্িভস ডাক।
** িতনঃ ঘটনার পর করনীয়। হাসপাতােল েনওয়ার পের ডাক্তার মাম্মা
পরীক্ষা িনরীক্ষা কইরা েরাগ িনর্নয় আর িচিকৎসা ব্যবস্থা িনেবন।
েরাগ িনর্নায়ক পরীক্ষা িহসােব তারা এম আর আই ও িসিট স্ক্যান
করাইেত পাের অন্যান্য পরীক্ষার সােথ। এই দুই েটস্েট স্ট্েরােকর
অবস্থান ও কারনও িনর্ণয় করা যায়।
স্ট্েরাক কােদর হইেত পাের?
এক কথায় সবার, তেব যােদর উচ্চ রক্ত চাপ, েকােলস্েটরল েবশী, পূর্ব
স্ট্েরাক িহস্ট্ির, ডায়ােবিটস, হার্ট িডিজজ, আর যারা িবিড় খায়
তােদর হবার সম্ভাবনা েবশী।
স্ট্েরােকর িচিকৎসা িক?
েসইটা েতা ডাক্তার মাম্মায় কইেত পারেবা, তেব পদ্ধিতর মধ্েয অষুধ
প্রেয়াগ, িফিজক্যাল েথরাপী, স্পীচ েথরাপী, লাইফস্টাইল েচঞ্জ, আর
সার্জারী করেত পােরন। যিদ স্ট্েরাক হবার কেয়ক ঘন্টার মধ্েয
িচিকৎসেকর স্মরণাপন্ন হওয়া যায় তাইেল ডাক্তার মাম্মা ব্লাড ক্লট
স জন্য েচষ্টা করেত পােরন যােত তার লংটার্ম বা সুদুর প্রসারী
এেফক্ট থাইকা বাঁচার জন্য।

বটম প্যারাঃ
সময় এইটাই আসল। েদরী করা যাইবনা। ফাস্ট েদখ ফাস্ট কাম কর!
হাসপাতাল থাইকা আসার পেরই েরাগী আর তার পিরবােরর আসল কাজ শুরু
হয়, েরাগীর চাই অদম্য আগ্রহ আর েচষ্টা, আর পিরবােরর চাই
সহনশীলতা, ৈধর্য্য, েরাগীর চারপােশর পিরেবশেক তার জন্য িনরাপদ আর
বান্ধব কইরা েতালা। যিদ প্রােণ বাইচা যায় তাইেল স্ট্েরােকর
েরাগীর অেনক সময় লােগ সুস্থ্য হইয়া উঠেত।
ডর লােগের মামু ডর লােগ!
সূত্রঃ ডাক্তার নাজমা রশীদ ( আমার েছাট বইন)

