িসয়াম এবং স্বাস্থ্যঃ েরাযা
এবং পিরপাক নালী ও িলভােরর
সমস্যা
সার্িবকভােব েরাযা মেনাৈদিহক স্বাস্থ্েযর উন্নয়েন ভূিমকা রােখ।
িকন্তু ইফতার এবং েসহিরর খাবােরর উপাদান সিঠকভােব চয়ন না করেল
পাকস্থলী এবং অন্ত্েরর িবিভন্ন উপসর্গ েদখা যায়। অেনেকই রমযােনর
সময় িডসেপপিসয়া বা বদহজম, েপট ভারী ভারী লাগা, বুক জ্বালােপাড়া
বা হার্টবার্ন ইত্যািদ নানারকম সমস্যার কথা বেল থােকন। ইফতার এবং
েসহিরেত অিতিরক্ত েতলচর্িবযুক্ত ভাজাভুিজ এবং িচিন-িমষ্িটসমৃদ্ধ
খাবার খাওয়ার পের এধরেণর সমস্যা েবশী হয়।
এখােন েপপিটক আলসার সম্পর্েক িকছু উল্েলখ করা দরকার। এটা আমােদর
খুবই পিরিচত েরাগ। রমযােনর সময় েপপিটক আলসার এবং এর জিটলতাও েবেড়
েযেত েদখা যায়। অেনেক েজেন িকংবা না েজেন েপেটর েযেকান ব্যথা
িকংবা সমস্যার জন্য অ্যান্টিসড, ওেমপ্রাজল িকংবা র্যািনিটিডন
জাতীয় ওষুধ অিবরত েখেয় থােকন এবং এধরেণর লক্ষণ-উপসর্গ েথেক মুক্ত
থাকার েচষ্টা কেরন।
েপপিটক আলসােরর অত্যন্ত গুরুতর জিটলতাসমূেহর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য
হচ্েছ পাকস্থলী িকংবা িডউেডনাম ফুেটা হেয় যাওয়া। সম্প্রিত
তুরস্েকর ইস্তাম্বুল ইউিনভার্িসিটেত এ সম্পর্েক একিট পর্যেবক্ষণ
করা হেয়েছ। উদ্েদশ্য িছল রমযান মােস েরাযার কারেণ পাকস্থলী িকংবা
িডউেডনাম ফুেটা হেয় যাওয়ার প্রেকাপ েকমন, তা খিতেয় েদখা।
এই পর্যেবক্ষণ তুরস্েকর একিট বড় েরফারাল হাসপাতােল ১৯৭৯ সাল েথেক
২০১৬ সাল পর্যন্ত েয ২৩১১ জন পাকস্থলী িকংবা িডউেডনাম ফুেটা হেয়
যাওয়া েরাগী ভর্িত হেয়িছেলন, তােদর প্রত্যেকর অপােরশন সংক্রান্ত
নিথ-পত্র িবশ্েলষণ কের েদখা হেয়েছ। এেদর মধ্েয রমযান ব্যতীত
অন্যান্য মােস (৩৯৬ মাস) ভর্িত হেয়েছন ১৮০৫ জন। আর রমযান মাস
সমূেহ (৩৬ মাস) ৫০৬ জন পাকস্থলী িকংবা িডউেডনাম ফুেটা হেয় যাওয়ার
কারেণ ভর্িত হেয় শল্য িচিকৎসা িনেয়েছন। ফলাফল িবশ্েলষণ েদখা
যাচ্েছ এই দুই গ্রুেপর েরাগীেদর মধ্েয অন্যান্য েকান পার্থক্য না
থাকেলও রমযান মােস পাকস্থলী িকংবা িডউেডনাম ফুেটা হেয় যাওয়ার
কারেণ তুলনামূলকভােব অিধক হাের শল্য িচিকৎসা িনেত হেয়েছ। গেবষকগণ

অবশ্য ঋতুেভেদ েরাগীর েকমন তারতম্য হেয়েছ তা িনর্ণয় করেত পােরন
িন। উক্ত ৩৬ বছেরর মধ্েয েকান এক রমযান মােস েরাযা রাখার সময় িছল
সর্েবাচ্চ ১৯ ঘণ্টা।
গেবষকেদর িসদ্ধান্ত হচ্েছ রমযান মােস পাকস্থলী িকংবা িডউেডনাম
ফুেটা হওয়ার কারেণ হাসপাতােল ভর্িত হেয় শল্যিচিকৎসা েনওয়ার হার
উল্েলখেযাগ্য সংখ্যায় েবেড় যায়। অতএব যােদর েপপিটক আলসােরর
সমস্যা রেয়েছ বেল মেন কেরন, তােদর রমযান শুরুর পূর্েব িচিকৎসেকর
িনকট পরামর্শ গ্রহণ করা উিচত।
পিরপাক নালীর অন্যান্য েরােগর ওপর েরাযার প্রভাব সম্পর্েক েতমন
েকান িনর্ভরেযাগ্য পর্যেবক্ষেণর তথ্য েনই। অেনেক মেন কেরন মৃদু
েথেক মাঝাির তীব্রতার আন্ত্িরক প্রদােহ (inflammatory bowel
disease) সাধারণত েরাযার সময় েতমন সমস্যা হয় না। তেব েরােগর
তীব্রতা েবশী থাকেল সতর্ক হওয়া উত্তম।
অ্যািকউট ভাইরাল েহপাটাইিটস এবং েযেকান গুরুতর িলভােরর েরােগর
ক্েষত্ের েরাযা েথেক িবরত থাকা উত্তম। তেব অিধকাংশ মৃদু ক্রিনক
েহপাটাইিটেসর ক্েষত্ের েরাযার ফেল েতমন েকান সমস্যা হয় না। যিদও
অেনেকর এসময় রক্েত িলভার এনজাইেমর পিরমাণ েবেড় যায়। িকন্তু
রমযােনর পের আবার তা পূর্বাবস্থায় িফের যায়।
এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য েয নন-অ্যালেকাহিলক ফ্যািট িলভােরর (NAFLD)
েরাগীরা েরাযা থাকেল িবেশষ উপকার েপেত পােরন। সম্প্রিত ইরােনর
তাব্িরজ ইউিনভার্িসিটেত ফ্যািট িলভােরর ওপর েরাযার প্রভাব িনেয়
খুব চমৎকার একিট গেবষণা করা হেয়েছ। গেবষণার উদ্েদশ্য িছল ফ্যািট
িলভােরর েরাগীরা েরাযা থাকার ফেল রক্েতর গ্লুেকাজ, ইনসুিলন সহ
অন্যান্য রাসায়িনক উপাদােনর েকমন পিরবর্তন হয়, তা লক্ষ্য করা।
ফলাফেল েদখা যায় যারা েরাযা েরেখেছন তােদর সকেলরই রক্েত
গ্লুেকাজ,
ইনসুিলন,
ইনসুিলন
েরিজস্ট্যান্স
এবং
প্রদাহজিনত
িবিভন্ন সাইেটাকাইেনর মাত্রা উল্েলখেযাগ্য পিরমােণ কেমেছ।
সুতরাং বলা যায় পিরপাক নালী এবং িলভােরর েরাগেভেদ েরাযার কারেণ
ভাল-মন্দ উভয় রকম পিরণিতই হেত পাের। কারও এধরেণর সমস্যা থাকেল
েরাযা শুরু হওয়ার আেগ েথেক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা েনওয়ার জন্য
িচিকৎসেকর পরামর্শ গ্রহণ করা উিচত।
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িসয়াম এবং
স্ট্েরাক

স্বাস্থ্যঃ

ব্েরইন

ব্েরইন স্ট্েরাক বা পক্ষাঘােতর ফেল মস্িতষ্েকর রক্তনালী বন্ধ হেয়
যায় িকংবা রক্তনালী েফেট রক্ত ক্ষরণ হয়। মস্িতষ্ক েকাষসমূহ
অত্যন্ত সংেবদনশীল। স্ট্েরােকর পের মস্িতষ্েকর ক্ষিতগ্রস্থ অংেশ
রক্ত চলাচল বন্ধ হেয় যাওয়ায় প্রেয়াজনীয় অক্িসেজন এবং গ্লুেকাজ
সরবরােহ সমস্যা হওয়ায় মস্িতষ্েকর িনউরনসমূহ দ্রুত নষ্ট হেয় যায়
এবং ওই িনউরনসমূহ শরীেরর েয অংশ িনয়ন্ত্রণ করত েসই অংশগুেলা
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হেয় অবশ হেয় যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ উপসর্গ েদখা
েদয়।
হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্েরাক হওয়ার ঝুঁিক েমাটামুিট একইরকম। েযমনঃ
অিনয়ন্ত্িরত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়ােবিটস, রক্েত বাড়িত েকােলস্েটরল,
ধূমপান করা, েমদ-ভুঁিড়, মদ্যপান, শারীিরক পিরশ্রম বা ব্যায়াম না
করা, পািরবািরক ইিতহাস ইত্যািদ। বয়স্ক পুরুষেদর (িবেশষত যােদর
বয়স ৫৫ বছেরর ওপের) তুলনামূলক েবশী স্ট্েরাক হয়।
অেনেকর মেন প্রশ্ন রেয়েছ েরাযার সময় বাড়িত স্ট্েরাক হওয়ার ঝুঁিক
রেয়েছ িক? েরাযার সময় স্ট্েরাক হওয়ার ঝুঁিক বােড় িকনা,এ িনেয়

আেগও গেবষণা হেয়েছ। িকন্তু েসসব গেবষণায় রমযান মােস েরাযা রাখার
ফেল েবশী স্ট্েরাক হওয়ার প্রবণতা েদখা যায়িন। আজকাল স্ট্েরাক
হওয়ার হার েবেড়েছ। সার্িবকভােব স্ট্েরােকর হওয়ার প্রবণতা েবেড়
যাওয়ার প্েরক্ষাপেট সম্প্রিত এ সম্পর্েক একিট নতুন িবস্তািরত
পর্যেবক্ষণ করা হেয়েছ। েদখার িবষয় িছল রমজােনর সঙ্েগ অিতিরক্ত
স্ট্েরাক হওয়ার ঝুঁিক রেয়েছ িকনা?
ইসরাইেলর সরকা ইউিনভার্িসিট েমিডক্যাল েসন্টাের ২০১২ সাল েথেক
২০১৬ সাল পর্যন্ত যত স্ট্েরােকর েরাগী ভর্িত হেয়েছ তােদর
প্রত্েযেকর িবস্তািরত তথ্য িবশ্েলষণ করা হেয়েছ। একই সঙ্েগ ওই
সমেয় দক্িষণ ইসরাইেলর একিট আবহাওয়া েকন্দ্ের সংরক্িষত ৈদিনক
তাপমাত্রা এবং আেপক্িষক আর্দ্রতার িহেসব েনওয়া হেয়েছ। ওই সমেয়
উক্ত হাসপাতােল ৪৭২৭ জন স্ট্েরােকর েরাগী ভর্িত হেয়েছন। তােদর
মধ্েয ৫৬৪ জন িছেলন আরব েবদুইন। এেদর মধ্েয রমযান মােস ৫১ জন আরব
েবদুইেনর স্ট্েরাক হেয়েছ। এই সংখ্যা অন্যান্য সমেয়র েচেয় এবং
যারা েরাযা রােখনিন তােদর েচেয় েদড় েথেক দুইগুণ েবশী। অথচ
স্ট্েরােকর সকল েরাগী একই রকম আবহাওয়ার তাপমাত্রা এবং আেপক্িষক
আর্দ্রতার মধ্েয অবস্থান করিছেলন।
গেবষকগেণর িসদ্ধান্ত হচ্েছ আরব েবদুইন যারা রমযান মােস েরাযা
রােখন তােদর মধ্েয স্ট্েরাক হওয়ার প্রবণতা এই সমেয় (িবেশষত প্রথম
দুই সপ্তােহ) েবেড় যায়। এই ফলাফল আরব েবদুইন ছাড়া দুিনয়ার
অন্যেদর জন্যও প্রেযাজ্য িকনা, েসটা এখনও িনশ্িচত কের বলা সম্ভব
নয়। তেব যােদর স্ট্েরাক হওয়ার ঝুঁিক িকংবা ঝুঁিকসমূহ রেয়েছ,
েরাযার আেগ এবং েরাযা থাকার সময় তােদর িবেশষ সতর্কতা অবলম্বন করা
উিচত।
তথ্যসূত্রঃ
• Zimhony N, Abu-Salameh, Sagy I, Dizitzer Y et al. Increase
in Ischemic Stroke Incident Hospitalizations Among Bedouin
Arabs During Ramadan Month. J Am Heart Assoc. 2018 May
3;7(10). pii: e008018.
• Bener A, Hamad A, Fares A, Al-Sayed HM, Al-Suwaidi J. Is
there any effect of Ramadan fasting on stroke incidence?
Singapore Med J. 2006; 47(5):404-8.

িসয়াম এবং স্বাস্থ্যঃ
েরাগীেদর েরাযা

িকডিনর

অনুমান করা হয় পৃিথবীজুেড় ১০% অর্থাৎ প্রায় ৭০ েকািট মানুেষর
ক্রিনক িকডিনর সমস্যা রেয়েছ। িবিভন্ন কারেণ িকডিনর েরােগর
প্রেকাপ িদন িদন েবেড়ই চেলেছ। সুতরাং মুসিলম জনেগাষ্ঠীর মধ্েযও
একিট ব্যাপক সংখ্যক িকডিনর েরাগী রেয়েছ এবং তােদর অেনেকই েরাযা
রাখেত আগ্রহী। িকন্তু িকডিনর েরাগীরা েরাযা থাকেল েকমন সমস্যা হয়
েস সম্পর্ক িনর্ভরেযাগ্য তথ্েযর যেথষ্ট অভাব রেয়েছ। এ সম্পর্েক
েয সীিমত গেবষণার ফলাফল পাওয়া যায় তােত েরাযা রাখেল িকডিনর
সমস্যা েবেড় যায় বা ক্ষিত হয় এমন প্রমাণ কমই িমেলেছ।
তারপরও অিধকাংশ গেবষক মেন কেরন েরাযা থাকাকােল দীর্ঘ সময় পানীয়
গ্রহেণ িবরত থাকা িকডিনর েরাগীেদর জন্য ঝুঁিকপূর্ণ এবং পারতপক্েষ
ক্রিনক িকডিন িডিজেজর েরাগীেদর েরাযা রাখা েথেক িবরত থাকা ভােলা
। সুতরাং যােদর িকডিনর ক্রিনক সমস্যা রেয়েছ তাঁরা েরাযা থাকার
িসদ্ধান্ত গ্রহেণর আেগ িচিকৎসেকর সঙ্েগ পরামর্শ করা উিচত এবং
পুেরা রমযােনর সময় িনয়িমত িকডিনর অবস্থা পর্যেবক্ষণ করেত হেব।
যােদর িকডিনর েরােগর গুরুতর উপসর্গ রেয়েছ িকংবা িকডিন িবকলতার
লক্ষণ রেয়েছ তােদর েরাযা রাখা েথেক িবরত থাকা িবেধয়।
অেনেকর মেনই প্রশ্ন রেয়েছ েরাযা রাখেল িকডিনর পাথেরর ব্যথা হওয়ার
ঝুঁিক বােড় িক ?
েকান েকান গেবষণার ফলাফেল েদখা িগেয়েছ রমজােনর সময় েরনাল েকািলক
বা িকডিনর ব্যথা িনেয় তুলনামূলকভােব েবশী েরাগী হাসপাতােলর জরুরী
িবভােগ এেস থােকন। িকন্তু অন্যান্য পর্যেবক্ষেণ েতমন েকান প্রমাণ
েমেলিন । েরাযা থাকেল িকডিনর পাথর হওয়ার ঝুঁিক বােড় িকনা েস
সম্পর্েকও িনর্ভরেযাগ্য তথ্য খুব কম। তাছাড়া এ পর্যন্ত পাওয়া
েরাযা সম্পর্েক অিধকাংশ গেবষণা শীতকােল পিরচািলত হেয়েছ । এজন্য
গ্রীষ্মকােলর েরাযা েকমন প্রভাব েফেল েস সম্পর্ক মন্তব্য করা
কিঠন।
সম্প্রিত
েসৗিদ
আরেবর
িকং
আব্দুল
আিজজ
েমিডক্যাল
হাসপাতােলর জরুরী িবভােগ আগত এমন ২৩৭ জন েরাগীর ওপর ১০ বছেরর
পর্যেবক্ষেণর ফলাফল প্রকাশ করা হেয়েছ । েদখা যাচ্েছ গ্রীষ্মকােল

রমজান মােস েরাযা থাকেল যােদর ইউেরটাের পাথর রেয়েছ তােদর ব্যাথা
িনেয় হাসপাতােল আসার হার অন্যান্য সমেয়র েচেয় দ্িবগুণ েবশী। তেব
িকডিনর অন্যান্য পাথেরর ক্েষত্ের েকান পার্থক্য েদখা যায়িন।
সুতরাং বলা যায় েরাযা সাধারণত িকডিন পাথেরর ক্েষত্ের েকান ঝুঁিক
বাড়ায় না। তেব গ্রীষ্মকােল েরাযা থাকেল ইউেরটােরর পাথেরর কারেণ
ব্যথা হওয়ার ঝুঁিক বাড়েত পাের।
িকডিন প্রিতস্থাপন করা হেয়েছ এমন েরাগীর ওপর েরাযার প্রভাব িনেয়
অেনকগুিল গেবষণা হেয়েছ। এেত েদখা যায়, সফল িকডিন প্রিতস্থাপেনর
পের েরাযা রাখা িনরাপদ। তেব তােদর অবশ্যই িচিকৎসেকর তত্ত্বাবধােন
েথেক েরাযার িবষেয় িসদ্ধান্ত িনেত হেব এবং িনয়িমত পর্যেবক্ষেণ
থাকেত হেব ।
সকেলই একমত েয, যারা েরাযা রাখেবন তােদর ইফতারী এবং েসহিরর
মধ্যবর্তী সমেয় যেথষ্ট পানীয় পান করেত হেব েযন ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ২
িলটার পিরমাণ প্রস্রাব িনর্গত হয়। যেথষ্ট পানীয় পান করেল এবং
প্রস্রােবর পিরমাণ িঠক থাকেল িকডিনর পাথেরর েকান বাড়িত ঝুঁিক
থােক না। এছাড়া, িকডিনর েরাগীেদর খাবাের প্েরািটেনর পিরমাণ সীিমত
রাখেত হেব; িভটািমন িস, লবণ, পটািসয়াম এবং অক্সােলটসমৃদ্ধ খাবার
(েযমন- পালং শাক, রুবার্ব,আঙ্গুর, েখজুর, বীট,
ফ্েরঞ্চ ফ্রাই, বাদাম ইত্যািদ) কম গ্রহণ করেত হেব।
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তথ্যসূত্রঃ
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Jaafari MI, Bawazir AA. Does fasting in Ramadan increase the
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• Bragazzi NL. Ramadan fasting and chronic kidney disease: A
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িসয়াম
এবং
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হৃদিবকলতার েরাগীেদর েরাযা
হার্ট েফইিলউর বা হৃদিবকলতার েরাগীরা েরাযা থাকেল িক েকান সমস্যা
হয়?
ক্রিনক হার্ট েফইিলউেরর েরাগীেদর ওপর েরাযার প্রভাব সম্পর্েক
আসেল েতমন েকান তথ্য েনই। সম্প্রিত েসৗিদ আরেব গেবষকগণ ক্রিনক
হার্ট েফইিলউেরর েরাগীেদর ওপর একিট পর্যেবক্ষণ কেরেছন। তােদর
েদখার িবষয় িছল যােদর ক্রিনক হার্ট েফইিলউর বা হৃদ িবকলতা আেছ,
তারা েরাযা থাকেল িক েকান সমস্যা হয়?
তারা ২০১৭ সােল একিট েসৗিদ হাসপাতােলর কার্িডয়াক েসন্টাের ২৪৯ জন
হার্ট েফইিলউেরর েরাগীর ওপের এই পর্যেবক্ষণ কেরন। তারা সকেলই
রমযান মােস েরাযা েরেখিছেলন এবং হাসপাতােলর বিহর্িবভােগ েদখােত
এেসিছেলন।
ফলাফেল েদখা যায় ২৪৯ জেনর মধ্েয ২২৭ জন (৯১%) সারা মাস েরাযা
েরেখেছন এবং তােদর মধ্েয ২০৯ জন (৯২%) েকান রকম সমস্যা অনুভব
কেরন িন িকংবা হার্ট েফইিলউেরর অবনিত হয়িন। তেব বাকী ১৮ জেনর
(৮%) শারীিরক অবস্থার অবনিত হওয়ার কারেণ তােদর েরাযা েছেড় িদেত
হেয়েছ এবং বাড়িত িচিকৎসা গ্রহণ করেত হেয়েছ। িবশ্েলষেণ েদখা যায়
অবনিতশীল হার্ট েফইিলউেরর েরাগীরা আসেল অন্যেদর েচেয় ওষুধ এবং
পথ্য ব্যবহােরর ক্েষত্ের তুলনামূলকভােব েবশী উদাসীন িছেলন এবং
তােদর হার্ট েফইিলউেরর প্রকৃিত িভন্নরকম িছল।
গেবষকেদর িসদ্ধান্ত হচ্েছ, অিধকাংশ ক্রিনক হার্ট েফইিলউেরর
েরাগীর পক্েষ েরাযা রাখা সম্ভব। যারা ওষুধ এবং পথ্য িনয়িমত
ব্যবহােরর ক্েষত্ের উদাসীন, তারা েরাযা রাখেল আরও অসুস্থ হেয়
পড়েত পােরন। অতএব েকান ক্রিনক হার্ট েফইিলউেরর েরাগী রমযান মােস
েরাযা রাখেত আগ্রহী হেল অবশ্যই তােক িচিকৎসেকর তত্ত্বাবধােন
পরামর্শ েমাতােবক চলেত হেব।
তথ্যসূত্রঃ Abazid RM, Khalaf HH, Sakr H et al. Effects of
Ramadan fasting on the symptoms of chronic heart failure.
Saudi Med J. 2018;39(4):395-400.
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স্বাস্থ্যঃ

অেনেকই প্রশ্ন কেরন েরাযা রাখেল যােদর হৃদেরাগ, উচ্চ রক্তচাপ
িকংবা রক্েত েকােলস্েটরেলর মাত্রা েবশী আেছ, তােদর িক েকান
সমস্যা হয়? নািক উপকার হয়?
সাম্প্রিতক িনর্ভরেযাগ্য িবশ্েলষেণ েদখা
ঝুঁিক উপাদান না থাকেল, শুধুমাত্র েরাযা
হৃদেরােগ (হার্ট অ্যাটাক, স্ট্েরাক িকংবা
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। িকছু িকছু
ফলাফলও এেসেছ।

যাচ্েছ, যিদ অন্য েকান
থাকার কারেণ কারও সহসা
হার্ট েফইিলউর ইত্যািদ)
পর্যেবক্ষেণ অন্য রকম

যােদর উচ্চ রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণ আেছ, তারা িনর্িবঘ্েনই েরাযা
থাকেত পােরন। তেব ওষুেধর সময় এবং মাত্রা পিরবর্তেনর প্রেয়াজন
থাকেল রমযােনর পূর্েবই িচিকৎসেকর পরামর্শ েনওয়া উিচত। সাধারণত
রমযােনর সময় এমন ওষুধ েসবন করা উিচত যা িদেন একবার িকংবা দুইবার
গ্রহণ করেলই চেল। উচ্চ রক্তচােপর জন্য যারা ডাইউেরিটক জাতীয় ওষুধ
েসবন করেছন, তােদর এটা বদেল েনওয়া উত্তম। িবেশষত গ্রীষ্মকােলর
েরাযার সময় ডাইউেরিটক জাতীয় ওষুধ শরীের পািন ও লবণশূন্যতা সৃষ্িট
করেত পাের। আর মেন রাখেত হেব েয উচ্চ রক্তচােপর েরাগীেদর খাবাের
কম লবণ এবং কম পিরমাণ চর্িব থাকা ভাল। যারা রক্ত তরল রাখার ওষুধ
েসবন কেরন ( েযমন- warfarin), েরাযা রাখেল তােদর েকান সমস্যা হয়
না। িকন্তু যােদর উচ্চ রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণ েনই, যােদর হার্ট
অ্যাটাক হেয়েছ, অিনয়ন্ত্িরত হার্ট েফইিলউর, িকংবা সদ্য হার্েটর
অপােরশন হেয়েছ, তােদর েরাযা পিরহার করা উত্তম। এজন্য সংশ্িলষ্ট
িচিকৎসেকর পরামর্শ েমেন চলেত হেব।
েকােলস্েটরেলর ওপর েরাযার প্রভাব সম্পর্েক আসেল সুিনর্িদষ্ট
ফলাফল পাওয়া যায়িন। িকছু িকছু গেবষণায় েদখা যায় েরাযা থাকার পের
েটাটাল েকােলস্েটরল এবং এলিডএল েকােলস্েটরেলর পিরমাণ কেমেছ। আবার

অন্য িকছু পর্যেবক্ষেণ েতমন েকান পিরবর্তন েদখা যায়িন। আসেল
ইফতার এবং েসহিরেত েকমন খাদ্য গ্রহণ করা হচ্েছ, তার ওপেরও এটা
অেনকাংেশ িনর্ভর কের। বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষই ইফতার এবং
েসহিরর জন্য অিতিরক্ত েতল-চর্িবযুক্ত, িমষ্িট এবং মশলাদার খাবার
পছন্দ কের থােকন। এধরেণর খাবার আসেল স্বাস্থ্েযর জন্য উপকারী নয়।
যােদর রক্েত েকােলস্েটরেলর মাত্রা েবশী িকংবা সমস্যা রেয়েছ,
তােদর অবশ্যই কম চর্িবযুক্ত (কম সম্পৃক্ত চর্িব এবং ট্রান্স
ফ্যাট) খাবার েখেত হেব। যারা েরাযা শুরুর আেগ েথেকই েকােলস্েটরল
কমােনার ওষুধ েসবন করেছন, তােদর তা অব্যাহত রাখেত হেব। তেব
েরাযার সময় নতুন েকান েকােলস্েটরল কমােনার ওষুধ েসবন শুরু না
করাই ভাল।
তথ্যসূত্রঃ Turin TC, Ahmed S, Shommu NS, Afzal AR, Al Mamun M,
Qasqas M, et al. Ramadan fasting is not usually associated
with the risk of cardiovascular events: A systematic review
and meta-analysis. J Family Community Med 2016;23:73-81.

িসয়াম এবং
উপকািরতা

স্বাস্থ্যঃ

েরাযার

পিবত্র কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছঃ “েহ মুিমনগণ, েতামােদর উপর িসয়াম
িবিধবদ্ধ করা হেয়েছ, েযমন করা হেয়িছল েতামােদর পূর্ববর্তীেদর উপর
েযন েতামরা তাকওয়া অর্জন করেত পােরা।” -সূরা বাকারাহ; আয়াতঃ ১৮৩।
“সাওম” অর্থ িবরত থাকা। প্রবৃত্িতেক দমন কের তাকওয়ার গুণাবলী
িবকােশর জন্য সাওেমর মাধ্যেম িনর্িদষ্ট সমেয়র জন্য প্রবৃত্িতর
ওপর িনয়ন্ত্রণ আেরাপ করা হেয়েছ। েরাযার মাধ্যেম ৈদিহক এবং
আধ্যাত্িমক উন্নিত হয়। সমগ্র মাসব্যাপী িসয়াম সাধনা একজন
মুসলমানেক সৃষ্িটকর্তার অিধকতর ৈনকট্য অর্জন করেত সাহায্য কের;
স্রস্টার নানািবধ িনয়ামত সম্পর্েক কৃতজ্ঞতােবাধ জাগ্রত কের;
গরীব-অসহায়েদর
সাহায্য-সহেযািগতা
করেত
উদ্বুদ্ধ
কের
এবং

আত্মিনয়ন্ত্রেণর িশক্ষা েদয়।
অেনেক রমযান মাসেক জীবনাচরণ পিরবর্তন এবং পিরশুদ্ধ করার সুেযাগ
িহেসেব গ্রহণ কেরন। েযমন-যােদর ধূমপােনর অভ্যাস রেয়েছ তারা এই
একমােস ধূমপান েছেড় েদওয়ার অভ্যাস রপ্ত করার েচষ্টা কেরন। অেনেক
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস করার জন্য িকংবা শরীেরর ওজন কমােনার
েকৗশল িহেসেব গ্রহণ কেরন। সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হচ্েছ ইবাদতবন্েদগীর মাধ্যেম সকেল রমযান মােস আত্িমক ও আধ্যাত্িমক উন্নিত
অর্জেনর েচষ্টা কেরন এবং এর মাধ্যেম েরাযা পালনকারী ব্যক্িত
মানিসক তৃপ্িত এবং প্রশান্িত অর্জন কেরন।

িসয়াম
এবং
স্বাস্থ্যঃ
ডায়ােবিটেসর েরাগীেদর েরাযা
২০১৭ সােলর একিট িহেসব অনুসাের পৃিথবীেত প্রায় ১৫ েকািট মুসলমান
ডায়ােবিটেসর েরাগী রেয়েছন। অনুমান করা হয় রমযান মােস এেদর মধ্েয
অন্তত ৫ েকািট েরাগী েরাযা থােকন।
ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেণ না থাকেল, তা গুরুতর জিটলতা সৃষ্িট কের।
অিধকাংশ ইসলামী আেলম এবং িচিকৎসকগণ গুরুতর ডায়ােবিটেসর েরাগীেদর
েরাযা করা েথেক িবরত থাকার পরামর্শ িদেয় থােকন। িকন্তু ১৩ িট
েদেশর
এক
িবশাল
সংখ্যক
মুসিলম
ডায়ােবিটক
েরাগীেদর
ওপর
পর্যেবক্ষেণ েদখা যায়, শতকরা ৭৯ জনই এই পরামর্শ মােননিন এবং তারা
েরাযা েরেখেছন। এর েথেক খুব সহেজই েবাঝা যায় রমযােনর সময়
ডায়ােবিটেসর েরাগীেদর সম্পর্েক েকমন সেচতন থাকা প্রেয়াজন।
আন্তর্জািতক ডায়ােবিটক েফডােরশন (IDF) এবং ডায়ােবিটস ও রমযান
আন্তর্জািতক অ্যালােয়ন্স (DAR) সম্িমিলতভােব ২০১৭ সােল েরাযার
সময় ডায়ােবিটেস করণীয় সম্পর্েক একিট িবস্তািরত গাইডলাইন ৈতির
কেরেছন। এই গাইডলাইেন ডায়ােবিটেসর েরাগীেদর িতনিট শ্েরণীেত
িবভক্ত করা হেয়েছঃ

১) অত্যন্ত ঝুঁিকপূর্ণ ডায়ােবিটেসর েরাগীঃ এেদর েকান অবস্থােতই
েরাযা রাখা উিচত নয়।
২) ঝুঁিকপূর্ণ ডায়ােবিটেসর েরাগীঃ এেদরও েরাযা না থাকাটাই
িনরাপদ।
৩)
মাঝাির
েথেক
কম
ঝুঁিকপূর্ণ
ডায়ােবিটেসর
েরাগী
যােদর
গ্লুেকােজর মাত্রা িনয়ন্ত্রণ আেছঃ এরা েরাযা রাখেত পােরন।
প্রথম দুই শ্েরণীর ডায়ােবিটেসর েরাগী েরাযা রাখার জন্য অিত
আগ্রহী হেল, তােদর অবশ্যই িচিকৎসেকর িনিবড় পর্যেবক্ষণ থাকেত হেব।
তােদর রক্েত গ্লুেকােজর মাত্রা েবেড় েগেল (> ৩০০ িমঃগ্রাঃ/ েডিস
িলঃ ) িকংবা কেম েগেল (< ৭০িমঃগ্রাঃ/ েডিস িলঃ ) অিবলম্েব েরাযা
েভেঙ খাদ্য গ্রহণ করেত হেব এবং িচিকৎসেকর সঙ্েগ েযাগােযাগ করেত
হেব। এ ধরেণর েরাগীেদর হাইেপা এবং হাইপারগ্লাইিসিময়া সম্পর্েক
সম্যক ধারণা থাকা জরুরী। প্রেয়াজেন তােদর জন্য িবেশষ প্রিশক্ষণ
িকংবা ক্লােসর আেয়াজন করেত হেব।
তােদর ইফতার এবং েসহিরেত িকভােব সিঠক পিরমােণ সুষম খাবার গ্রহণ
করা যায় তা জানােত হেব। অেনেক ইফতােরর পের অিতিরক্ত ক্যালিরযুক্ত
খাবার গ্রহণ কের রক্েত গ্লুেকােজর মাত্রা অেনক বািড়েয় েফেলন যা
েকানভােবই কাম্য নয়।
সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

িবষয়

হচ্েছ

েরাযার

সময়

ওষুধ, সিঠক মাত্রায় এবং সিঠক সমেয় গ্রহণ
অিভজ্ঞ িচিকৎসেকর পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী।

িসয়াম
কথা

এবং

ডায়ােবিটেসর

করা।

স্বাস্থ্যঃ

এজন্য

সিঠক

অবশ্যই

শুরুর

িহজরী পঞ্িজকার নবম মাস “রমযান”। “রমযান” শব্েদর অর্থ “দহন”। দহন
বলেত েরাযা বা িসয়ামেক েবাঝােনা হেয়েছ। কারণ উপবাস বা েরাযার
মাধ্যেম ব্যক্িতর পার্িথব েলাভ-লালসা দগ্ধ হয়। রমজান মাস

মুসলমানেদর অন্যতম পিবত্র মাস। এ মােস পিবত্র কুরআন শরীফ নািযল
হেয়েছ এবং মুসলমানগণ “সাওম” বা “েরাযা” পালন কের থােকন। রমযান
মােসর েরাযা ইসলাম ধর্েমর পাঁচিট প্রধান স্তম্েভর একিট বা অবশ্য
পালনীয়। িহজরী পঞ্িজকা একিট চন্দ্রিনর্ভর বর্ষপঞ্িজ। চান্দ্র বছর
৩৫৫ িদেন হওয়ার কারেণ প্রিত বছর রমযান ১০ িদন িপিছেয় যায়; ফেল
পর্যায়ক্রেম রমযান মাস ষড়ঋতুর েয েকান ঋতুেত পড়েত পাের।
২০১৫ সােলর িহেসব অনুসাের ইসলাম ধর্মানুসারী মানুেষর সংখ্যা ১.৮
িবিলয়ন যা পৃিথবীর েমাট জনসংখ্যার ২৪% বা প্রায় চার ভােগর এক
ভাগ। অনুমান করা হয় প্রিতবছর ১ িবিলয়ন বা ১০০ েকািট মুসিলম রমযান
মােস েরাযা পালন কের থােকন। এই মােসর ২৯ িকংবা ৩০ িদন তারা সুবেহ
সািদক েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, েযৗনাচার এবং
েভাগ-িবলাস েথেক িবরত থােকন। দীর্ঘ একমাস েসহির এবং ইফতােরর
খাবােরর পিরবর্িতত তািলকা এবং ঘুেমর সময় পিরবর্তন হওয়ার কারেণ এই
েকািট েকািট েরাযাদােরর ৈদনন্িদন স্বাস্থ্েযর ওপরও প্রভাব পের।
শারীিরক অসমর্থতা িকংবা অসুস্থতার কারেণ েরাযা পালেন িবরত থাকার
িনর্েদশনা এবং েস অনুসাের কাযা ও কাফফারার িবধান রেয়েছ।
কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছঃ “িনর্িদষ্ট কেয়কিট িদন। তেব েতামােদর
মধ্েয েয অসুস্থ হেব, িকংবা সফের থাকেব, তাহেল অন্যান্য িদেন
সংখ্যা পূরণ কের েনেব। আর যােদর জন্য তা কষ্টকর হেব, তােদর
কর্তব্য িফদইয়া-একজন দিরদ্রেক খাবার প্রদান করা। অতএব েয
স্েবচ্ছায় অিতিরক্ত সৎকাজ করেব, তা তার জন্য কল্যাণকর হেব। আর
িসয়াম পালন েতামােদর জন্য কল্যাণকর, যিদ েতামরা জান।” -সূরা আলবাকারাহ; আয়াতঃ ১৮৪।
িকন্তু অসুস্থতা সত্ত্েবও অেনক সময় ধর্মপ্রাণ অেনেক েরাযা রাখেতই
েবশী আগ্রহী হেয় থােকন। বলাবাহুল্য, ধর্মীয়, আত্িমক ও আধ্যাত্িমক
িবশ্বাস মানুেষর স্বাস্থ্যগত আচরণ এবং ওষুধ-পথ্য ব্যবহােরর ওপেরও
ব্যাপক প্রভাব িবস্তার কের। ফেল রমযােনর কারেণ অেনক ক্রিনক
েরাগব্যািধর সমস্যা এবং জিটলতা েবেড় যাওয়ার সম্ভাবনা থােক।
মেনাৈদিহক স্বাস্থ্েযর ওপর এই প্রভাব সম্পর্েক সংশ্িলষ্ট েরাগী
এবং িচিকৎসক উভেয়রই সেচতন থাকা দরকারী। পৃিথবীেত অর্ধ শতািধক েদশ
মুসিলম প্রধান হেলও, বর্তমােন প্রায় সকল েদেশই কমেবশী মুসলমান
জনেগাষ্ঠীর অবস্থান রেয়েছ। অসুস্থতার জন্য তারা েযেকান সময়
েযেকান ধর্মাবলম্বী িচিকৎসেকর শরণাপন্ন হেত পােরন; এজন্য
িচিকৎসাশাস্ত্ের রমযােনর সময় েরাযা পালেনর জন্য পিরবর্িতত
স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও ওষুধ-পথ্য সম্পর্েক সকল িচিকৎসেকর ধারণা

থাকা আবশ্যক মেন করা হয়। িবগত কেয়কবছের িবিভন্ন েরাগ-ব্যািধর ওপর
েরাযার প্রভাব এবং করণীয় িনেয় িবিভন্নমুখী গেবষণা হেয়েছ। গত এক
বছের প্রায় শ’খােনক নতুন গেবষণা এবং পর্যেবক্ষেণর ফলাফল প্রকািশত
হেয়েছ।

এিপড্যুরাল – স্পাইনাল ব্লক
শহের েয েকান গর্ভবতী মা ের যিদ ‘এিপড্যুরাল’ শব্দটা কও তাইেল
েকউ ভয় পাইেবা আর েকউ কইেবা আমার চাই! আর সবিকছুর মত এর পক্েষ আর
িবপক্েষ মতবাদ আেছ। আমার েচষ্টা দুই
মাম্মােলােগর কােছ ব্যাপারটা েখালাশা করা।

িদক

আেলাচনা

কইরা

*** 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।***
সার্জারী (Surgery) বা অস্ত্রেপাচার এর সােথ এ্যােনস্েথিশয়া
(Anesthesia) ব্যাপারটা অংগাঅংগী ভােব জিড়ত। েরাগী সল্য িচিকৎসার
কষ্ট, ব্যথা সহ্য করার জন্য তার অংগ অবশ বা অনুভূতী শুন্য করা
প্রেয়াজন। এর জন্য িবিভন্ন পদ্ধিত ব্যবহার কেরন ডাক্তার
মাম্মারা।
এইটা
একটা
অিত
গুরুত্বপূর্ন
িবষয়
যার
জন্য
এ্যােনস্েথিলওিজস্ট (Anesthesiologist) নােমর এক িবেশষ প্রিশক্ষন
প্রাপ্ত ডাক্তার মাম্মারা আেছ যারা শুধু েরাগী মাম্মােলাগ ের
অজ্ঞ্যান আর জ্ঞ্যানী (!) কেরন।
এ্যােনস্েথিসয়া েলাকাল, িরিজওনাল ও েজনােরল হইেত পাের। েছাটখাট,
কম সময় লােগ এমন অপােরশেন সাধরনত েলাকাল এ্যােনস্েথিসয়া
(Anesthesia) বা অিভষ্ট জায়গায়ই শুধু অনুভূিতশুন্য করা হয়, (েযমন
েফাঁড়া অপােরশন, দাঁেতর িচিকৎসা) েজনােরল এ্যােনস্েথিসয়ায় সারা
শরীের প্রভাব পের তুিম অজ্ঞ্যান হইয়া যাও, তােত অন্য জিটলতা েদখা
যাইেত পাের। আর িরিজওনাল এ্যােনস্েথিশয়া র েবলায় একটা বড় এলাকার
অনুভুিত শুন্য করা হয় েযমন িসজািরয়ান অপােরশেনর সময় স্পাইনাল
ব্লক নােমর একটা পদ্ধিত েনওয়া হয়। যােত তুিম অজ্ঞ্যান হইবা না

িকন্তু েকামড় থাইকা িনেচর িদেক আর েকান ব্যথা থাকেব না কেয়ক
ঘন্টার জন্য। এই েলখার িবষয় স্পাইনাল ব্লক (Spinal Block) বা
স্পাইনাল এিপড্যুরাল (Spinal Epidural).
প্রবচন আেছ প্রিতটা িশশুর জন্েমর সময় মােয়রও জন্ম হয়।
িশশু জন্ম িনেত িগয়া েয ঝুঁিক আর িবপদ সংকুল পথ পার হইয়া আেস তার
সমান িবপদ বা তার চাইেত েবশী ঝুঁিকপূর্ন জন্মদানকারী মােয়র থােক।
প্রসব পূর্ব ব্যাথা থাইকা প্রসবকালীন পদ্ধিতেত জন্মদানকারী মা ের
একটু আরাম েদওয়ার প্রেচষ্টায় িকছু ব্যবস্থা েনওয়া হয় আজকাল তার
মধ্েয একটা স্পাইনাল ব্লক (Spinal Block) যা এিপড্যুরাল
(Epidural) নােমই েবশী পিরিচত।
মানুেষর িশরদাঁড়া বা স্পাইনাল কলাম (Spinal Column) অেনক গুিল
হােড়র এক্টা উপের আেরকটা সাজােনা, এইগুিলেত িডস্ক (Disk) কয় কারন
তা েদখেত চাকিতর মত, এইগুিলর মাঝখান িদয়া আমােগা শরীেরর
েযাগােযাগ বা কিমউিনেকশন ব্যবস্থা সব েগেছ, মগজ যা িসদ্ধান্ত েদয়
েসইটা এই িশরদাড়ার মােঝর স্নায়ু িদয়া শরীেরর িবিভন্ন জায়গায় যায়
আর েসই অংগ কাজ কের, েসইটাের স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord) কয়,
স্পাইনাল কর্ড থােক সুবারাকেনইড স্েপেস (Subarachnoid Space),
েসিরব্েরাস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid) িদয়া আবৃত,
িডস্েকর িঠক বাইের জায়গাটাের এিপড্যুরাল স্েপস (Epidural Space)
কয়, এইটাও এক ধরেনর ফ্লুইড এ আবৃত থােক, স্পাইনাল ব্লক এর সময় এই
িডস্েকর
ফাঁক
িদয়া
সুঁই
েঢাকােনা
হয়
এিপড্যুরাল
স্েপেস
নারেকািটক্স (Narcotics) , এ্যেনস্েথিশয়া (Anesthesia) সরবরােহর
জন্য।
এইস্থােন এ্যােনস্েথিসয়া প্রেয়ােগর ফেল শরীেরর িনম্নােগর অর্থাৎ
তলেপট বা েলায়ার এ্যাবেডািমন, েপল্িভস, এলাকায় ব্যাথা শুন্য কইরা
অপােরশন করা যায়।
এই পদ্ধিতেত িশরদাড়ার িনেচর িদেক সরাসির িশরদাড়ার হােড়র ফােক
েফটািনল (Fetanyl) বুিপভ্যাক্িসন (Bupivaccine) অথার িলেডােকইন
(Lidocaine) জাতীয় নারেকািটক্স অথবা এ্যেনস্েথিটক ইঞ্েজক্ট করা
হয় তােত আগামী দুই ঘন্টার জন্য তা েবদনা নাশক এর কাজ কের।
‘স্পাইনাল ব্লক’ আর ‘স্পাইনাল এিপড্যুরােল’ িমশায়া ফালায় অেনেকই,
কারন দুইটার প্রেয়াগ পদ্ধিত একই, দুই ক্েষত্েরই তা িশরদাড়ার
িডস্ক বা হােড়র ফাঁেক তরেল ইঞ্েজকশেনর মাধ্যেম েদওয়া হয়।

স্পাইনাল ব্লক এর েবলায় সুঁই িদয়া একবার ইঞ্েজকশেনর মাধ্যেম
নারেকািটক্স অথবা এ্যােনস্েথিশয়া প্রেয়াগ করা হয়, আর স্পাইনাল
এিপড্যুরােলর ক্েষত্ের ঐ স্থােন একটা ‘ক্যােথটার’ (Catheter)
স্থাপনা করা হয় আর তােত অিবরাম বা যখন প্রেয়াজন হয় তােত
এ্যােনস্েথিসয়া প্রেয়াগ করা যায়। বার বার ইঞ্েজকশন করা লােগ না।
আজকাল স্পাইনাল ব্লেকর চাইেত এিপড্যুরাল
িসজািরয়ান অপােরশেনর সময়, িকন্তু জিটল
স্পাইনাল ব্লক ব্যবহার করা হয়।

এই েবশী ব্যবহার হয়
েকান অপােরশেনর সময়

এিপড্যুরাল ব্লকঃ এই পদ্ধিতেত একটা ফাঁপা সুঁই এর মাধ্যেম নমনীয়
সরু একটা ক্যােথটার স্থাপন করা হয় মাঝ ও িনম্ন িশরদাড়ার মাঝা
মািঝ জায়গায়, স্পাইনাল কর্ড এর আউটার েমম্ব্েরন ও স্পাইনাল কলাম
এর মােঝ। প্রথেম সুঁই েঢাকােনার জায়গাটাের েলাকাল এ্যেনস্েথিশয়া
িদয়া অবশ কইরা েনওয়া হয় তার পের ক্যােথটার প্রেবশ করােনা হয়।
একবার স্থািপত হইয়া েগেল সুঁই বাইর কইরা েনওয়া হয়, এখন স্থািপত
ক্যােথটার িদয়া যখন প্রেয়াজন সরাসির এ্যােনস্েথিসয়া প্রেয়াগ করা
যাইব। ডাক্তার মাম্মারা ক্যােথটারটা িসিকওর কের যােত দরকার মত
আেরা অষুধ েদওয়া যায়।
স্পাইনাল ব্লকঃ অেনক্টা একই রকম তেব তােত ক্যােথটার স্থাপনা হয়
না, েছাট সুঁই ব্যবহার হয়, তেব এই পদ্ধিতেত অষুধ স্পাইনাল কলােমর
িভতের েসিরব্েরাস্পাইনাল ফ্লুইেডর মধ্েয িমশাইয়া েদওয়া হয়।
েযেহতু ক্যােথটার ব্যবহার হ্য় না এই ইঞ্েজকশন প্রেয়াজনানুসাের
বারবার লাগেত পাের।
এককথায়

দুইটার

পার্থক্য

হইল,

স্পাইনাল

ব্লেক

েলাকাল

এ্যােনস্েথিসয়া সুবারাকেনইড স্েপেস (Subarachnoid Space) েযইখােন
েসেরব্েরাস্পাইনাল
ফ্লুইড
(Cerebrospinal
Fluid)
আেছ
তােত
িমশাইয়া েদওয়া হয়, এই েসেরেবাস্পাইনাল ফ্লুইড শরীের বর্জ্য
(Waste) আর িনউট্িরেয়ন্টস (Nutrients) আনা েনওয়া কের, স্পাইনাল
কর্েডর কুশন িহসােব কাম কের। অল্প পিরমান েলাকাল এ্যােনস্েথিটক
লােগ কারন এইটা খুব সহেজই িমশা যায়, েছাট সুঁই ব্যবহার হয় পুরা
প্রেসস েশষ করেত ৫ থাইকা িবশ িমিনট লােগ।
আর স্পাইনাল এিপড্যুরাল ব্লেক েরাগীের শুইেত হয়, ক্যােথটার
স্থাপেনর স্থান পিরস্কার করেত হয় েবশী েলাকাল এ্যােনস্েথিশয়া
লােগ কারন িটশ্যুর মাধ্যেম ছড়াইেত সময় লােগ েবশী, িশরােতও ফ্লুইড

েদওয়া লােগ। ক্যােথটার প্রিবষ্ট করােনা লােগ, পুরা প্রেসেস ১০
থাইকা ২৫িমিনট লাইগা যাইেত পাের।
স্পাইনাল ব্লক েছাট খাট, কম সময় লােগ এমন আর এিপড্যুরাল লম্বা
সময় লােগ এমন সল্য িচিকৎসায় ব্যবহার হয়। স্পাইনাল ব্লেক এ্যাকশন
দ্রুত আর কড়া হয় এিপড্যুরােল এ্যকশন শুরু হইেত ২০-২৫িমিনট লাগেত
পাের। এিপড্যুরােল অনুভুিত থাকেত পাের িকন্তু ব্যাথা থােক না।
ক্যােথটার লাগােনা থাকায় প্রেয়াজনানুসাের আেরা অষুধ প্রেয়াগ আর
েপাস্ট অপােরিটভ বা অপােরশেনর পের যিদ েবদনা নাশক প্রেয়াগ দরকার
পের তা সহজ হয়।
স্পাইনাল
ব্লক
তলেপট,
পা
এর
অস্ত্রেপাচাের
আর
স্পাইনাল
এিপড্যুরাল গর্ভবতী মােয়েদর িচিকৎসা ও ‘িস েসকশন’ বা ‘িসজারিরয়ান
অপােরশন’এ ব্যবহার হয়।
যিদও সমস্যা এড়ােনার সর্বাত্মক েচষ্টা েনওয়া হয় তবুও সমস্যা েদখা
যাইেত পাের, স্পাইনাল ব্লক িনেল ‘হাইেপােটনশন’ (Hypotension) বা
িনম্ন রক্তচাপ হইেত পাের।
েলবার বা বাচ্চা প্রসব কালীন দ্িবতীয় স্েটেজ ‘পুিসং’ দুর্বল হইেত
পাের।
প্রচন্ড মাথা ব্যাথা
প্যাচ’ লাগেত পাের।

হইেত

পাের

যার

জন্য

‘এিপড্যুরাল

ব্লাড

‘িডিযেনস’ (Dizziness) বা মাথা েঘারােনা লাগেত পাের।
‘প্রুিরটাস’ (Pruritus) বা চুলকানী হইেত পাের শরীের।
যিদও কম চান্স িকন্তু িখঁচুনী (Convulsions) হইেত পাের।
নােরাক্িটক্স আর “েকইন” নামীয় অষুধ ‘প্ল্যােসন্টা’র
কইরা তােত স্িথত িশশুর রক্েত িমশা যাইেত পাের।

স্তর

েভদ

িশশু জন্েমর পের বুেকর দুধ পােন সমস্যা হইেত পাের।
িপেঠ ব্যাথা হইেত পাের। এই অিভেযাগটাই েবশী েশানা যায়, এইটা হয়
যিদ সুঁই েঢাকােনার সময় স্পাইনাল নার্ভ এ েখাঁচা লােগ আর তােত
নার্ভ ফাইবার ক্ষিতগ্রস্ত হয়। এছাড়াও খুব েরয়ার িকন্তু এইটা
থাইকা ‘ইনেফকশন’ ও ‘িসইজার’ হইেত পাের।

এিপড্যুরােলর েবলায় িনরাপদ ধরা হয় তেব এ্যােনস্েথিশয়া িবষয়ক
জিটলতা েদখা িদেত পাের। যিদ ক্যােথটােরর অগ্রভাগ েকান ব্লাড
েভেসল বা রক্তনালী িছদ্র কইরা েদয় তাইেল এ্যােনস্েথিটক হৃদিপন্েড
যাইব, তােত হৃদস্পন্দন বা হার্টবীেটর সমস্যা থাইকা িসইজার হইেত
পাের। মাথাব্যাথা হইেত পাের।
এিপড্যুরাল ব্লক এ সুিবধা েবশী, বারবার সুঁই এর েখাঁচা খাওয়া
লােগ না, ক্যােথটার থাকায় দরকার হইেলই আবার এ্যােনস্েথিটক েদওয়া
যায়, যিদও কন্ট্রাকশন অনুভব করবা িকন্তু ব্যাথা থােক না, রক্তচাপ
কমায়।
অসুিবধার মধ্েয প্রেসস্টা লম্বা ক্যােথটার স্থাপেন ২০ িমিনট আর
এ্যেনস্েথিশয়া র কাম শুরু করেত ২০িমিনট লােগ। প্রিত আটজন গর্ভবতী
মােয়র মধ্েয ১ জেনর আেরকটা পদ্ধিত লােগ, কাঁপুনী, জ্বর, চুলকানী
হইেত পাের। েযেহতু েকামড় থাইকা িনচ পর্যন্ত লম্বা সমেয়র জন্য
অনুভুিত শুন্য বা অবশ কইরা েদয়, তাই দাঁড়াইেত বা হাটেত পারবা না
অেনকটা সময়, বাথরুেম যাইেতও সাহায্য লাগেবা, বাচ্চা িনর্গমেনর
জন্য তলেপেট েয চাপ েদওয়া লােগ েসইটা েদওয়া কিঠন হইব, বাচ্চাের
দুিনয়ায় আনেত ডাক্তার মাম্মার সাহায্য লাগেবা (ফরেসপ যা আেরা
সমস্যার সৃষ্িট করেত পাের েসইটা আেরক কািহনী)।
স্পাইনাল ব্লেক সুিবধা – সম্পূর্ন ব্যাথা মুক্ত কেয়ক িমিনেটর
জন্য, দ্রুত প্রেয়াগ করা যায়, অল্প পিরমান এ্যােনস্েথিশয়া শরীের
যায়।
অসুিবধা – প্রিসিডউেরর সময় একটা অস্বস্িতকর পিজশেন থাকা লােগ,
িশশুর অবস্থান আর িশরার ফ্লুইেডর িনিবড় পর্যেবক্ষন করা লােগ,
এিপড্যুরােলর মত এইটােতও চুলকানী, বাচ্চা িনর্গমেনর জন্য তলেপেট
েয চাপ প্রেয়াগ কেত মােয়রা তা না করেত পারা বা দূর্বল ভােব
েদওয়া, ফেল বাচ্চার ভুিমষ্ট হইেত েদরী লাগা, ফরেসপ বা বড় িচমটার
ব্যবহার লাগেত পাের। ইঞ্েজকশেনর জায়গায় কেয়কিদন েফালা আর চুলকানী
থাকেত পাের।
ঝুঁিক সব িকছুেতই আেছ, েসইটাের িমিনমাইজ করার জন্যই ডাক্তার
মাম্মারা িনরন্তর েচষ্টা কইরা যাইতােছ। আমার েলখার উদ্েদশ্য যখন
তুিম এই প্রেসেস যিদ যাও তাইেল জাইনা যাও এইটা আসেল িক!
িনরাপদ থাক আমার সব মাম্মােলাগ!

সূত্রঃ ডাঃ নাজমা রশীদ

অসমেয় তািজেনর চেল যাওয়া এবং
আমােদর জন্য িকছু সতর্ক বার্তা
১।চেল েগেলন তািজন। রংধনুর েদেশ, অসীেম চেল েগেল আর েকউ েকানিদন
েফের না। িতিনও িফরেবন না। েরেখ েগেছন পিরবােরর সদস্য,সহকর্মী,
অসংখ্য ভক্ত। তািজন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় েথেক সাংবািদকতায়
মাস্টার্স িডগ্ির লাভ কেরিছেলন।িমিডয়া পাড়ায় উচ্চিশক্িষত িহেসেব
িতিন নন্িদত িছেলন।
২।িতিন দীর্ঘিদন অ্যাজমা েরােগ ভুগিছেলন। হঠাৎ কের শ্বাসকষ্ট
তীব্র আকার ধারণ করেল উত্তরাস্থ িরেজন্ট হাসপাতােল তােক েনয়া হয়।
েসখােন তােক লাইফ সােপার্ট – এ রাখা হয়। ‘ েরসিপেরটরী েফইিলউর ‘
হয় তািজেনর, তারপর কার্িডয়াক এেরষ্ট। সবেশেষ িচিকৎসক কর্তৃক মৃত
েঘাষণা।
৩।তািজন জন্েমিছেলন ১৯৭৫ সােল। মৃত্যু কােল তার বয়স হেয়িছল মাত্র
৪২ বছর। মৃত্য মানুেষর অিনবার্য পিরণিত। িকন্তু, েসই মৃত্যু েহাক
স্বাভািবক,
পিরণত
বেয়েস।
তাই
এই
মৃত্যুেক
েমেন
েনয়া
কিঠন।আপাতভােব অ্যাজমা প্রধানত একিট েজেনিটক েরাগ।এই েরাগ একবার
হেল সাধারণত েকানিদনই পুেরাপুিরভােব ভাল হয় না। িনয়িমত ওষুধ
েসবন,ধুলাবািল েথেক দূের থাকা, এলার্িজ জাতীয় খাবার গ্রহণ না করা
,ধূমপান না করা, উত্েতজনা পিরহার করা,িনয়ন্ত্িরত জীবন- যাপন করা,
িচিকৎসেকর কােছ িনয়িমত ফেলাআপ অ্যাজমােক অেনকটাই িনয়ন্ত্রেণ রাখা
সম্ভব।িনছক অ্যাজমার কারেণ মৃত্যু েয কড়া নাড়েব না েসিট অন্তত
প্রত্যাশা করা যােব।
৪। নাটক,উপস্থাপনা,নানা ৈশল্িপক গুণাবলীর সুবােদ তািজন সাধরণ
মানুেষর কােছ ব্যাপক পিরিচত িছেলন।িছেলন ‘ নক্ষত্র ‘। উঁচু স্থান
অর্জন করা েযমন কিঠন, রক্ষা করা আেরা কিঠন। েসজন্য প্রায় েয েকান
েপশার পদস্থজনেদর ‘ অস্িথরতা আর অিনশ্চয়তায়’ থাকেত হেয়। মানিসক
চাপ
অ্যাজমাসহ
ক্রিনক
েয
েকান
েরাগ
েযমন
উচ্চ

রক্তচাপ,ডায়ােবিটসেক বাড়ােত পাের। তাই মানিসক চাপ পিরহার করা, ‘
বােয়ালিজক্যাল ক্লক ‘ েমেন চলা এই ধরেণর অসুখ িনয়ন্ত্রণ করেত
সহায়তা কের।
৫।তািজেনর বয়স চল্িলশ ছুঁেয়িছল। এই সময় েদেহর িভতের অেনক অসুেখর
বীজ বাসা বাঁধেত পাের।এইসব অেনক েরােগরই লক্ষণ প্রকািশত হয় না,
অথবা যখন প্রকািশত হয় তখন েরাগিট জিটল আকার ধারণ কের প্রায়
অিনরাময় েযাগ্য হেয় পের। তাই,বছের অন্তত দুবার এবং ক্েষত্রিবেশেষ
তার েচেয় েবশী ‘ thoroughly checkup ‘ করা উিচত।েদেখ িনন আপনার
উচ্চরক্ত চাপ,ডায়ােবিটস আেছ িক না। িলভার ফাংশান েটষ্ট কের েজেন
িনন িলভার যথাযথ আেছ িক না, ইউিরয়া – ক্িরয়ািটিনন পরীক্ষার
মাধ্যেম ‘ িকডিন’র অবস্থান েজেন িনন।
৬। হাই েকােলস্েটরল এই সময় কােল আেরক নীরব ঘাতেকর নাম।রক্েত
েকােলস্েটরেলর
মাত্রা
েজেন
িনন।
ভাল-মন্দ
িবিভন্ন
ধরেণর
েকােলস্েটরল আেছ। েসগুিলর প্েরাফাইল,েরিশও জানা ভাল। এই ক্েষত্ের
খাদ্যাভ্যাস িবেশষ গুরুত্ববহ। ‘ েরডিমট’ কিমেয় শাকসব্িজ খাদ্য
তািলকায় রাখুন।ফাষ্ট ফুডেক না বলুন।ভাত, শর্করাজাতীয় খাদ্য কিমেয়
ফল,দুধ,িডম রাখুন। েসাডা জাতীয় পানীয় পিরহার কের প্রচুর পািন পান
করুন। িদেন অন্তত ৩০ িমিনট হাঁটুন।শুধু ওজন িনয়ন্ত্রেণ রাখেলই
অেনক অসুখেক’ না’ বলা যােব বা িনয়ন্ত্রেণ রাখা যােব। পর্যাপ্ত
পিরমাণ ঘুম শরীর ও মনেক চাঙ্গা কের প্রফুল্ল রাখেব ।
৭।পুরুষ হেল প্রষ্েটট গ্ল্যান্ড পরীক্ষা কিরেয় িনন, স্ত্রী হেল
স্তন বা জরায়ুেত ক্যান্সার েয বাসা বাঁেধ নাই েসিট িনশ্িচত
হন।বুেক ব্যথা, ধরফর করেল িচিকৎসেকর স্মরণাপন্ন েহান।মেন রাখা
দরকার ‘A stitch in time ,saves nine’ তাই মরণঘািত েকান েরাগও
প্রাথিমক অবস্থায় িনর্ণয় কের সুিচিকৎসার মাধ্যেম অেনক ক্েষত্ের
েরাগীেক বাঁচান সম্ভব হেত পাের । শুধু বাংলােদশ নয় সারা িবশ্েব
.আধুিনক মানুেষর যুগ যন্ত্রণা অেনক েবশী।েখাদ আেমিরকায় মানিসক
েরাগীর সংখ্যা আশংকাজনক হাের বাড়েছ । তাই স্ট্েরস বা হতাশা
িনয়ন্ত্রেণর বািহের েগেল েসিট লজ্জায় লুিকেয় না েরেখ মানিসক
েরােগর িচিকৎসকেকর স্মরণাপন্ন েহান । মাদক,এলেকাহল, িবিড়
িসগােরেটর আেরক নাম ইচ্ছা মৃত্যু।
৮। িটন এজ – আমােদর সন্তানেদর মন-ৈদিহক অেনক পিরবর্তন আেন ।েকউ
বা আপাতভােব উদ্ধত আচরণ কের েকউ বা অন্তর্মুখী হেয় পড়েত পাের ।
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেল িছেলন ‘বার েতর বছেরর মত বালাই আর নাই ‘ ।

ৈশশেবর িশশুেদর সােথও িটন এজাররা আর আেগর মত সবাছন্দ্েযও থাকেত
েযমন পাের না ,েতমিন প্রাপ্ত বয়স্কেদর সােথ সমানভােব িমশেত পাের
না । তােদর উদ্ধত আচরণেক ‘ আমার সন্তান উচ্ছেন েগেছ ‘ এমনিট না
েভেব সংেবদনশীলতা, বুদ্িধমত্তা আর ‘Good parenting’ এর মাধ্যেম
সমাধান করুন । পরীক্ষার ফল খারাপ হেল ‘অমুেকর েছেল েপেরেছ ,তুই
েকন পারিব না ‘ এমন কথা তােদর িভতের হীনমন্যতা েদখা িদেত পাের
।এমন িক আত্মহনেনর উদাহরণও আমােদর জানা আেছ ।
৯। নারীেদর ৪০- ৪৫ বয়েস ‘িপিরয়ড ‘ ক্রমশই কমেত কমেত বন্ধ হেয় যায়
।িবষয়িটেক েমেনােপাজ বলা হয় । এিট সম্পূর্ণই প্রকৃিত প্রদত্ত
সবাভািবক প্রক্িরয়া মাত্র ।তাই এিটেক এক িবন্দুও ভয় না েপেয়
‘সবাভািবক’ ভােবই েদখা উিচত । এই সময় হরেমােনর ব্যাপক পিরবর্তন
ঘেট । তার প্রভােব হট ফ্ল্যাশসহ আচরেণ অস্িথরতা েদখা িদেত পাের ।
েখাদ ইন্িদরা গান্ধীর মত িবনয়ী িকংবদন্তীর েনত্রীর দল সত্তর দশেক
অপ্রত্যািশতভােব েহের যায় ।এই সময় তাঁর বয়স িছল ৪৫ ।তাঁর আসাধারণ
মার্িজত আচরেণর পিরবর্েত আকস্িমকভােব দৃশ্যমান বদালােনা ঝগড়ােট
আচরণ েভাটারেদর মনঃকষ্েটর কারণ হেয় দাঁড়ায় । এই বেয়েস বধু-মাতা কন্যােকও বাস্তবমুখী ইিতবাচক প্েরষণায় উৎফুল্ল রাখবার েচষ্টা করা
উিচৎ ।
১০।’Prevention

is

better

than

cure’

তাই

েরাগাক্রান্ত

হওয়ার

েচেয় প্রিতেরােধ সেচষ্ট েহান। মাত্র চল্িলশ বছের তািজেনর চেল
যাওয়া আমােদর শরীর স্বাস্থ্য িঠক রাখবার জন্য আেরকবার সতর্ক
বার্তা িদেয় েগল।
েমজর ডা. েখাশেরাজ সামাদ ,
উপ অিধনায়ক আর্মড েফার্েসস ফুড এন্ড ড্রাগস্ ল্যাবরটরী

ঢাকায় সুপারবাগ মহামাির আতংক!
রাজধানী ঢাকার নর্দমায় কার্বােপেনম, কিলস্িটন েরিজস্ট্যান্ট ই.
েকালাই (সুপারবাগ) পাওয়া যাচ্েছ। েমিডেকল জার্নাল ওেয়বসাইট
পাবেমড এ তথ্য প্রকাশ কেরেছ।

অন্য সবাই েসভােব লক্ষ্য না করেলও আমরা ডাক্তাররা গত কেয়ক বছর
েথেকই িস.আর.ই পিজিটভ েরাগীেদর উপস্িথিত েবশ আতংেকর সঙ্েগ েদখিছ।
বাংলােদেশ গেবষণামূলক জিরপ েতমন হয় না। আমার ধারণা, িঠকভােব
গেবষণা করেল েদখা যােব েদেশর প্রায় সব আইিসইউ, এইচিডইউেতই
িস.আর.ই িগজিগজ করেছ। কারণ, অ্যান্িটবােয়ািটেকর অপব্যবহার।
আেমিরকােত কেয়ক বছর আেগ একটা িস.আর.ই েকস পাওয়া েগল। ইন্িডয়া
েথেক যাওয়া একজন েরাগীর শরীের। েসটা িনেয় জাতীয়ভােব েশারেগাল
হেয়িছল- সব ধ্বংস হেয় যােব! সুপারবাগ এেস েগেছ! মহামাির েথেক
রক্ষা নাই! ইত্যািদ।
আর আমােদর এখােন েয ড্েরেনর পািনেতও সুপারবাগ চেল এেসেছ তার
েবলায়। হয়েতা হাসপাতালগুেলার বর্জ্য েথেকই এর উৎপত্িত।
সুপারবাগ িনেয় ভয় পাওয়ার কারণ হল- এগুেলা িদেয় ইনেফকশান হেল
িচিকৎসা করা খুব কিঠন। হয়েতা আপনার ফুসফুেস বা প্রস্রােব এরকম
ইনেফকশান হল। প্রচিলত েকান অ্যান্িটবােয়ািটেক আর কাজ হেব না।
মধ্যযুেগ ব্যাকেটিরয়াল ইনেফকশান হেল েযভােব িচিকৎসা ছাড়াই মরেত
হত, েসভােব মরেবন। একসময় গ্রামেক গ্রাম েযভােব এক মহামািরেত উজাড়
হত, েসরকম িদন েফরত আসেত যাচ্েছ িকনা েসটাই ভাবিছলাম।
এরকম িবপেদর সময় পুেরা দুিনয়ার কথা ভাবার সুেযাগ থােক না। িনেজর
কথা আেগ ভাবেত হয়। ভয় লাগেছ আমার বা আমার পিরবােরর কােরা
সুপারবাগ ইনেফকশান হেল কী করব?
আমার ঘিনষ্ঠ বন্ধু িকছুিদন আেগই তার এক অিত স্বজনেক হািরেয়েছ
সম্ভবত এই সুপারবাগ ইনেফকশেন। তােদর েগাষ্ঠীেসাদ্েধা ডাক্তার।
িকছু করেত পােরিন।
আমরা েকউই িকছু করেত পারেবা না। বৃদ্ধ মা-বাবা, েকােলর িশশু
েচােখর সামেন িদেয় চেল যােব।
রাস্তার পােশর ভােতর েহােটলগুেলা সব ড্েরেনর ওপের। েসখােনই
েধায়াধুিয় চেল। শ্রমজীবী মানুষ েসখােন খায়। েদখেলই ভয় লােগ,
সুপারবাগ মহামাির িক অিত সন্িনকেট?
েলখক: ডা. কায়সার আনাম, েমিডেকল অিফসার, ন্যাশনাল ইন্সিটিটউট অব
ক্যান্সার িরসার্স অ্যান্ড হসিপটাল।

সূত্র- যুগান্তর

ফুটপােথ েখালা খাবার
এই

রমজােন

ইফতারীর

নােম

রাস্তায়

ফুটপােথ

েখালা

খাবার

খােবন

না,িকনেবনও না।সারািদন অভুক্ত েথেক কাবাব এবং েকাল্ড ড্িরংস
আপনার েদেহ আেরা পািন স্বল্পতার সৃষ্িট কের আপনার িকডিনেত পাথর
ৈতির করেব,িকডিনেক িবকলও কের িদেত পাের।
তাই ইফতাের মাংেসর কাবাব এবং ভাজা েপাড়া ও ড্িরংস বাদ িদন।
সহজ পাচ্য ও তরল খাবার খান।েদশীয় ফলমূল খান
েযগুিল কম দাম।কারন,েসগুিলেত ব্যাবসায়ীরা রসায়ন েমশান না।েযমন
ডােবর পািন, েবেলর শরবত, তােলর শাস, জামরুল,সেফদা,কাচা আেমর
জুস।অথবা বািড়েত দই বিসেয় তা িদেয় লস্িয বািনেয় েখেত পােরন
ইফতাের।চমৎকার স্বােদ ও স্বাস্েথয়।
এই উপেদশ গুিল পিবত্র রমজােনর ক্যােলন্ডাের িলেখ
মসিজেদ মসিজেদ িবিলেয়েছ “আকু”(এডভান্সড েসন্টার অফ িকডিন এন্ড
ইউেরালিজ)৪/ক, শ্যামলী িরং েরাড।
তাই “আকু”েক একটা ধন্যবাদ েদয়া েযেতই পাের।
তেব এখােনই েশষ নয়।আপনারাও সেচতনতা সৃষ্িটেত এিগেয় আসুন।
ব্যাবসািয়ক মুনাফা নয়, ইফতার েক ধর্মময় ও স্বাস্থ্যময় কের তুলুন।

