ভালসারটান
িনেয়
িমিডয়ার ভুল তথ্য

িবিভন্ন

িনেচর সংবাদ িশেরানামগুিল এবং উদ্ধৃত অংশ সমুহ পড়ুনঃ
ইত্েতফাক (২২ জুলাাই)
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

:

ভালসারটান

ওষুধ

প্রত্যাহােরর

িনর্েদশ

…”যুক্তরাষ্ট্েরর ওষুধ িনয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগস
অ্যাডিমিনস্েটশন (এফিডএ) িরেপার্েট উেঠ এেসেছ েয, ভালসারটান ওষুধ
েসবেন িলভার, ফুসফুস ও স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা েবিশ। এিট
িনেয় িবরূপ প্রিতক্িরয়া েদখা িদেয়েছ।”
BDNEWS24 (২২ জুলাই) : ভালসারটান ওষুধ বাজার েথেক প্রত্যাহােরর
িনর্েদশ
…”উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট েফইিলয়েরর িচিকৎসার িবিভন্ন ওষুেধ
ভালসারটান উপাদানিট ব্যবহৃত হয়। এিট ক্যান্সােরর ঝুঁিক ৈতির কের
বেল গণমাধ্যেম খবর আসার পিরপ্েরক্িষেত েরাববার সিচবালেয় এক সভায়
সভাপিতত্বকােল স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই িনর্েদশ েদন।”
কােলর কণ্ঠ (২২ জুলাই): ভালসারটান ওষুধ বাজার েথেক প্রত্যাহার
করার িনর্েদশ
…”উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদেরােগর েরাগীেদর জীবন রক্ষাকারী ওষুধ হেলা
ভালসারটান। বাংলােদশসহ িবশ্েবর েকািট েকািট মানুষ এই ওষুধ েসবন
কেরেছ। যুক্তরাষ্ট্েরর ওষুধ িনয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড অ্যান্ডড্রাগস
অ্যাডিমিনস্ট্েরশন
(এফিডএ)
িরেপার্েট
প্রমািণত
হেয়েছ
েয,
ভালসারটান ওষুধ েসবেন ক্যান্সােরর ঝুঁিক রেয়েছ। িবেশষ কের িলভার,
ফুসফুস ও স্তনক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা েবিশ। এ প্েরক্িষেত
ইউেরাপ-আেমিরকায় ওষুধিট প্রত্যাহার করা হেয়েছ।”
যুগান্তর (২৩ জুলাাই ): ভালসারটান ওষুধ প্রত্যাহােরর িনর্েদশ
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
……………”জানা েগেছ, যুক্তরাষ্ট্েরর ওষুধ িনয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড
অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডিমিনস্ট্েরশেনর (এফিডএ) এক প্রিতেবদেন বলা
হেয়েছ- ভালসারটান ওষুধ েসবেন িলভার, ফুসফুস ও স্তন ক্যান্সার
হওয়ার আশঙ্কা েবিশ।”

বাংলা
ট্িরিবউন
(২২
প্রত্যাহােরর িনর্েদশ

জুলাই):

ভালসারটান

ওষুধ

বাজার

েথেক

……………”স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যাণ মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র তথ্য
কর্মকর্তা পরীক্িষত েচৗধুরী স্বাক্ষিরত এক প্েরস িবজ্ঞপ্িতেত এ
তথ্য জানােনা হয়। প্েরস িবজ্ঞপ্িতেত বলা হয়, ভালসারটান ওষুধ
ব্যবহার না করার লক্ষ্েয জনসেচতনতা বাড়ােত একিট িবেশষজ্ঞ
প্যােনেলর
মাধ্যেম
যাচাই-বাছাই
কের
মতামতসহ
গণমাধ্যেম
সেচতনতামূলক িবজ্ঞপ্িত প্রদােনর ব্যবস্থা েনওয়ার জন্য ওষুধ
প্রশাসেনর
প্রিত
িনর্েদশ
েদন
স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
সম্প্রিত
গণমাধ্যেম ভালসারটান ওষুেধর ক্ষিতকারক িদক সম্পর্েক সংবাদ
প্রকােশর পিরপ্েরক্িষেত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ পদক্েষপ েনন।”
উপেরর কেয়কিট প্রধান পত্িরকাসহ ২২ এবং ২৩ তািরেখর সকল েদশী
পত্িরকায় েদেশর বাজার েথেক ভালসারটান ওষুধ প্রত্যাহােরর িনর্েদশ
তথ্য িছল প্রায় একইরকম। দুঃেখর িবষয় েকান পত্িরকাই ভালসারটান
ওষুধ প্রত্যাহােরর কারণ সিঠকভােব িরেপার্ট করেত পাের নাই, বরং
একটা উচ্চ রক্তচােপর একিট িনরাপদ ওষুধেক ক্যান্সােরর কারণ িহেসেব
উল্েলখ
কেরেছ।
এই
িরেপার্টটা
জনস্বাস্থ্েযর
জন্য
কতটা
গুরুত্বপূর্ণ তা সম্ভবত পত্িরকাগুেলা উপলদ্িধ কের নাই।
ভালসারটান হার্ট েফইিলয়ার এবং উচ্চ রক্তচােপর িচিকৎসার জন্য েবশ
িনরাপদ একিট ওষুধ। এিট বাংলােদেশর প্রায় ২০ িট কাম্পানী িবিভন্ন
ব্রান্ড নােম বাজারজাত কের (েযমন- েনাভারিটেসর ব্রান্ড নাম
ডােয়াভান)। সম্প্রিত যুক্তরাস্ট্রসহ িবশ্েবর প্রায় ২২িট েদশ
বাজার েথেক িকছু কাম্পািনর ভালসারটান বাজার েথেক প্রত্যাহােরর
িনর্েদশ েদয়। কারণ, ঐ কাম্পানীগুেলা তােদর প্েরাডাক্েটর জন্য
চীেনর Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. এর ৈতরী ভালসারটােনর
কাঁচামাল ব্যাবহার কেরিছেলা। চীেনর ৈতরী ভালসারটােনর কাঁচামােল
অন্য একিট েভজাল উপাদােনর উপস্িথিত পাওয়া েগেছ যার নাম হেলাঃ Nnitrosodimethylamine (NDMA)। এই এনএমিডএ উপদানিট িবষাক্ত এবং এর
িলভার ক্যান্সার ৈতির করার ক্ষমতা আেছ। িবিভন্ন ক্যািমক্যাল
উপাদান রাসায়িনক পদ্ধিতেত সংশ্েলষ করার সময় বাই-প্রডাক্ট িহেসেব
এনএমিডএ ৈতরী হয়, যা পের িবশুদ্ধকরণ ধােপ সিরেয় েফলা হয়। চীেনর
উক্ত কাম্পানীর ভালসারটােন এই িবষাক্ত েভজাল উপদানিটর উপস্িথিতর
কারণ এখেনা জানা যায়িন তেব মেন করা হচ্েছ কাম্পানীিট ভালসারটান
সংশ্েলেষর পদ্ধিত সম্ভবত পিরবর্তন কেরেছ ফেল বাই-প্েরাডাক্ট
িহেসেব এনএমিডএ ৈতরী হেয়েছ, যা িডেটকশন করা হয়িন এবং মুল উপাদান

েথেক সিরেয় েফলা হয়িন।
বাংলােদেশর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র অধীেন ওষুধ প্রশাসন অিধদপ্তর
ওষুেধর েদেশ ওষুধ সম্পর্িকত সকল িবষয় েদখভাল কের থােক। গত ১৯
জুলাইেয়র এক েনািটেশ ওষুধ প্রশাসন আমােদর েদেশর েয সকল ওষুধ
কাম্পানী চীেনর ঐ কাম্পানীর ভালসারটান ব্যাবহার কেরিছেলা তােদর
প্েরাডাক্ট বাজার েথেক প্র্যাতাহার করেত িনর্েদশ িদেয়েছ। সব
কাম্পানীর নয়। যথা সমেয় পদক্েষপ েনয়ার জন্য ওষুধ প্রশাসনেক
সাধুবাদ জানাই। িকন্তু, ওষুধ প্রশাসন কাজিট দায়সারা ভােব কেরেছ
বেল আমার মেন হেয়েছ। উক্ত েনািটেশ জনগেণর জ্ঞ্যাতার্েথ তােদর
উল্েলখ করা উিচত িছল েদেশর েকান েকান কাম্পানী চাইিনজ ঐ
কাম্পানীর ভালসারটান কাঁচামাল ব্যাবহার করেছ এবং েস অনুযায়ী উিচত
হত ব্রান্ড এবং কাম্পানীর নাম সহ প্রত্যাহার িনর্েদশ জারী করা|
পাশাপািশ ওষুধ প্রশাসেনর উিচত িছল একিট প্েরস েনাট জাির করা এবং
েয সকল েরাগী এখন ভালসারটান খাচ্েছন তােদর িক করা উিচত তা
িবশদভােব ব্যখ্যা েদয়া। সম্ভবত ওষুধ প্রশাসন েকান কারেণ এিট
এিড়েয় েগেছন।
ব্যাপারাটা

িনেয়

পত্িরকাসমুেহর

ভুল

তথ্য

উপস্থাপন

এবং

ওষুধ

প্রশাসেনর দায়সারা পদক্ষেপর ফল ভয়ানক হেত পাের। মেন করুন েকান এক
উচ্চ রক্তচােপর েরাগী পাঁচ বছর যাবৎ ভালসারটান খাচ্েছন। এরপর উিন
েদেশর বড় বড় পত্িরকার িনউজ পের জানেলন ভালসারটান ক্যান্সার ৈতরী
করেত পাের! েভেব েদখুন েসই উচ্চ রক্তচােপর েরাগীর মানিসক অবস্থা
িক হেব। ক্যান্সার আতঙ্েক উনার হার্ট অ্যাটাক হেল হেতও পাের! অথচ
ব্যাপারটা েস রকম নয়!
তাছাড়া, এর ফেল ওষুধ িহেসেব ভালসারটােনর জনপ্িরয়তা এবং েযসকল
ওষুধ কাম্পানী চীেনর কাঁচামাল ব্যাবহার কেরিন তােদর প্েরাডাক্েটর
মার্েকট েয ভােব ক্ষিতগ্রস্ত হল, তার দায় েক েনেব?
তাই, আিম েয সকল পত্িরকা জনস্বাস্থ্েযর জন্য এরকম অিত
গুরুত্বপূর্ণ একিট ইস্যু িনেয় ভােলাভােব যাচাই না কেরই ভুল ভােব
উপস্থাপন কেরেছ , তােদর একিট সংেশাধনী িরেপার্ট প্রকােশর জন্য
িবেশষভােব অনুেরাধ করিছ| পাশাপািশ, ওষুধ প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য
মন্ত্রণালেয়র িনকট আেবদন, আপানারা দ্রুত একিট িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ
করুন যােত েকান েকান কাম্পািনর ভালসারটান খাওয়া যােবনা তা উল্েলখ
থাকেব এবং যারা ঐ সকল কাম্পানীর ওষুধ খাচ্েছন তােদর িক করা উিচত
তা বলা থাকেব |

ধন্যবাদডঃ েমাঃ আিজজুর রহমান
সহেযাগী অধ্যাপক, ফার্েমসী িবভাগ, রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালয়

একল্যাম্পিশয়া Eclampsia
**সংিবিধবদ্ধ

সতর্কীকরণঃ

আিম

ডাক্তার

না,

আমার

জ্ঞ্যান

িকছু

ক্েষত্ের ব্যাক্িতগত অিভজ্ঞ্যতা, িকছু েলখাপড়া, আর ইন্টারেনট
িভত্িতক। আিম িচিকৎসা িদেত পাির না আমার েযাগ্যতা নাই, আমার কাম
সতর্ক করা।**
একল্যাম্পিশয়া Eclampsia আেরকটা ঝুঁিকপুর্ন অবস্থা প্রসুতী
মােয়েদর জন্য। এেত গর্ভবতী মােয়র জীবননােশর িরস্ক থােক।
একল্যাম্পিশয়া বুঝেত েগেল আেরকটা িবষয় বুঝেত হইব তাের প্িরএকল্যাম্পিশয়া
Pre-Eclampsia,
নােমই
বুঝতাছ
েয
এইটা
একল্যাম্পিশয়ার পূর্বাবস্থা। প্ির-একল্যাম্পিশয়া জিটলতা থাইকাই
একল্যাম্পিশয়া হয়।
তাইেল আেগ প্ির-একল্যাম্পিশয়া বুঝেত েচষ্টা কির, কম কথায় কইেত
েগেল উচ্চ রক্তচাপ High Blood Pressure আর ‘প্রস্রােব প্েরািটন’
এর
উপস্িথিত
থাকেল
‘প্ির-একল্যাম্পিশয়া’
বলা
যাইব।
আর
একল্যাম্পিশয়া হইেলা এই দুই অবস্থার পের প্রসুতীর ‘িসইযার’
Seizure অথবা ‘েকামা’ Coma আক্রান্ত হইেল । িসইযারঃ মস্িতস্েকর
কার্যকলাপ
উলটাপালটা
হইয়া
যাওয়া
অবস্থা,
অসতর্কাবস্থা,
শুন্যদৃষ্িট থাইকা ভয়ানক িখঁচুনী Comvulsion হইেত পাের। এর একজন
গর্ভবতী মােয়র িখঁচুনী েয কতটুক িবপদজনক তা ভাবেতই পার।
‘In the developed world eclampsia is rare and usually
treatable if appropriate inervension is promptly sought.’
Preeaclamsia Foundation. তারা আেরা বেলন, তেব যিদ িচিকৎসা না
েনওয়া হয় তাইেল িসইযার হইেত পাের তা থাইকা েকামা ব্েরইন ড্যােমজ,
প্রসুতী বা িশশু মৃত্যুর কারন হইেত পাের।
“Preeclampsia is typically treate with mangesium sulfate as it

has been proven to be extremely effective at preventing
eclampsia from occuring” – Dr. Jim Martin, mmber of the
Foundation Medical Board American College of Obstetricians and
Gynecologists.
প্ির-একল্যাম্পিশয়া সাধারনতঃ ম্যাগেনিশয়াম সালেফট িদয়া িচিকৎসা
কার্যকরী বইলা প্রমানীত।
ডাক্তার িজম মার্িটন আেরা বেলন “We see most eclampsia now after
delivery because we use medications to prevent it during labor
and
delivery”.
অর্থাৎ
িশশু
ভূিমষ্ঠ
হওয়ার
পেরও
আজকাল
একল্যাম্পিশয়া েদখা যাইতােছ, কারন আমরা প্রসব েবদনা ও ভূিমষ্ঠ
হওয়াকালীন িনেরােধর িচিকৎসা করতািছ।
েযই প্রসুতী মােয়র প্ির-একল্যাম্পিশয়া আেছ তােদর প্রিত ২০০ জেনর
মধ্েয একজেনর একল্যাম্পিশয়া েদখা েদয়। েকান েকান ক্েষত্ের এই
িসইযার অথবা েকামা েদখা েগেলই েটর পাওয়া যায় েয প্রসুতীর প্িরএকল্যাম্পিশয়া
িছল।
েযেহতু
প্ির-একল্যাম্পিশয়া
েরাগ
একল্যাম্পিশয়া িলড কের েতামার মােঝ দুই পিরস্িথিতর িবদ্যমান হইেত
পাের।
যিদও
িবদ্যমান
িকডনী
িডিজজ
ও
ডায়ােবিটস
থাকেল
একল্যাম্পিশয়া লক্ষন েদখা যাইেত পাের।
প্ির-একল্যাম্পিশয়ায়

হাত

ও

েচহারা

ফুইলা

যাওয়া

(এিডমা),

গর্ভাবস্থায় শরীর ফুইলা যাওয়া স্বাভািবকই ধরা হয় িকন্তু অিভজ্ঞ্য
ডাক্তার মাম্মারা িবেশষ কইরা েচহারা এবং েচােখর িপছেনর ফুলার
িদেক নজর েদন। মাথা ব্যাথা সারেত চায় না, অিতিরক্ত ওজন বৃদ্িধ
হঠাৎ ওজন বৃদ্িধ সপ্তােহ দুই পাউন্ড বা তেতািধক বাইড়া যাওয়া, গা
েগালােনা, বিম, দৃষ্িট সমস্যা – সামিয়ক অন্ধত্ব, ফ্লািশং লাইট
েদখেত পাওয়া স্পটস েদখেত পাওয়া আেলার প্রিত স্পর্শকাতরতা ঝাপ্সা
েদখা, প্রস্রাব ত্যােগ সমস্যা উপসর্গ েদখা েদয়।
আর একল্যাম্পিশয়ায় িসইযার, অজ্ঞ্যান হইয়া যাওয়া, িচড়িচড়াভাব,
মাথাব্যাথা মাংশেপশী ব্যাথা, ও তলেপেটর ডান উপিরভােগ ব্যাথার মত
উপসর্গ েদখা েদয়।
It’s considered to be complication of the second half of
pregnancy and after delivery – Dr. Jim Martin গর্ভাবস্থার ২০
সপ্তাহ পের মােন পাঁচ মাস পের প্রসুতীর উচ্চ রক্তচাপ আর
প্রস্রােব প্েরািটেনর উপস্িথিত িনর্নয় কের প্ির- একল্যাম্পিশয়া

আর এইগুিল িবদ্যমান অবস্থায় অথবা প্রেকাপ বাইড়া যিদ মস্িতেকর
স্বাভািবক কার্য্যকলােপ বাধা েদয় আর িসইযার হয় তখন একল্যাম্পিশয়া
িনর্নয় হয়।
ডাক্তার মাম্মারা এখেনা জােন না িক কারেন প্ির-একল্যাম্পিশয়া হয়
িকন্তু িকভােব প্ির-একল্যাম্পিশয়া থাইকা তা একল্যাম্পিশয়া পিরনত
হয় তার ব্যাখা িদেত পােরন। প্ির একল্যাম্পিশয়াের নীরব েরাগ বলা
হয়, অেনকসময় েরাগী েটরই পায় না তার এই অবস্থাউচ্চ রক্তচাপ, যখন
েতামরা িশরায় প্রবািহত রক্ত তার স্বাভািবক চােপ চলাচল করেত পাের
না, তখন তা আর্টারীর িভতেরর েদওয়ােল ক্ষিতগ্রস্ত করেত পাের, আর
ক্ষিতগ্রস্ত আর্টারী রক্ত প্রবােহ বাধা েদয়, তােত িশরা েকাথাও
েকাথাও ফুইলা যাইেত পাের, তা েতামার িনেজর মস্িতস্েকর িভতের অথবা
গর্ভস্থ িশশুরও হইেত পাের। যিদ এই ফুইলা যাওয়া েতামার মস্িতস্েকর
স্বাভািবক কার্য্যকলােপ বাধা েদয় তখন তা িসইযােরর কারণ হইেত
পাের।
প্েরািটনুিরয়া

Protinuria

েটস্টঃ

প্ির-একল্যাম্পিশয়া

েতামার

িকডনী ফাংশেন ঝােমলা কের। প্রস্রােব প্েরািটেনর উপস্িথিত যাের
প্েরািটনুিরয়া কয় তার প্রমাণ, তাই গর্ভাবস্থায় প্রিতবার যখন
ডাক্তার
দরকার।

মাম্মার

সােথ

েদখা

করেত

যাইবা

প্রস্রাব

পরীক্ষা

করা

সাধারনতঃ িকডনী হইল শরীেরর ছাঁকিন, শরীর সম্পূর্ন রক্ত এই ছাঁকিন
িদয়া প্রিতিনয়ত পার হইতােছ আর েস রক্ত থাইকা বর্জ্য আলাদা কইরা
তা প্রস্রাবাকাের
মূত্রথলী বা

শরীর

থাইকা

বাইর

কইরা

েদওয়ার

িনিমত্ত্ব

ব্লাডাের পাঠাইতােছ। যাই েহাক িকডনী রক্ত থাইকা িনউট্িরেয়ন্টস
Nutrients যা শরীেরর জন্য প্রেয়াজনীয় তা রাইখা িদেত সেচস্ট থােক
েযমন প্েরািটন Protien! েস প্েরািটন ধইরা আবার রক্েত পাঠাইয়া েদয়
ব্যবহােরর
জন্য,
িকন্তু
িকডিনর
ছাঁকিন
যাের
গ্েলােমরুিল
Glomeruli কয় তা ক্ষিতগ্রস্থ হইয়া যায় তাইেল প্েরািটন িলক কইরা
প্রস্রােবর সােথ িমশা যায়।
আেগই কইিছ উচ্চ রক্তচাপ, এছাড়াও মাথাব্যাথা ( অেনক কারেন হয়) বয়স
৩৫ এর েবশীেত গর্ভাবস্থা, যময বাচ্চা িনয়া গর্ভাবস্থা, প্রথম
গর্ভাবস্থা, অপুস্িটর িশকার, ডায়ােবিটস সহ িশরার অন্য েকান অসুখ
একল্যাম্পিশয়ার কারণ হইেত পাের।

প্ির-একল্যাম্পিশয়া ও একল্যাম্পিশয়া দুইটাই গর্ভস্থ িশশুর জন্য
অত্যন্ত ক্ষিতকর, কারন এইটা প্ল্যােসন্টা Placenta র ক্ষিত কের।
প্ল্যােসন্টা
মােয়র
সােথ
িশশুর
সরবরাহ
ও
েযাগােযাগ
ব্যবস্থা/রাস্তা, িশশুর জন্য অক্িসেজন, রক্ত, খাদ্য সব মােয়র
রক্ত থাইকা িশশুর শরীের এই প্ল্যােসন্টা িদয়াই সরবরাহ হয়। যখন
হাই ব্লাড প্েরসার িশরায় রক্ত সরবরােহ বাধা েদয় বা সীিমত কইরা
েদয় তখন প্ল্যােসন্টা তার স্বাভািবক কাজ করেত পাের না। এেত
জরায়ূেত িশশুর স্বাভািবক বৃদ্িধ বাধা পাইেত পাের আর অন্যান্য
জিটলতা িনয়া িশশুর জন্ম িনেত পাের।
প্ল্যােসন্টার সমস্যায় অেনক সময় প্ির-ম্যাচুর pre-mature বাচ্চা
জন্ম িদেত বাধ্য কের বাচ্চার ও মােয়র জীবন িচন্তা কইরা। আর
দূর্ভাগ্যবশতঃ কখেনা কখেনা তােত প্রাণহািনরও কারণ েদখা যায়।
ডাক্তার মাম্মা েতামার িবিভন্ন রকম রক্ত পরীক্ষা কইরা েতামার
প্ির অথবা একল্যাম্পিশয়ার পিরস্িথিত িনশ্িচত করেবন। েসই সব
েটস্েটর মধ্েয েহমােটাক্িরট Hematocrit েটস্ট যা েতামার শরীেরর
েলািহত কিণকার সংখ্যা িনরুপন করেব, প্ল্যািটেলট কাউন্ট Platilate
Count করেব েতামার রক্ত কতটা ভােলা ভােব জমাট বাধেত পারতােছ।
েতামার িকডনী ও িলভার এর কার্যকলাপ েদখার জন্যও রক্ত পরীক্ষা করা
হইব।
ক্িরেয়িটিনন Createnin েটস্ট করাইেবন, শরীেরর েপশীর বর্জের
ক্িরেয়িটিনন কয়, শরীেরর েপশীর এই বর্জ্য রক্ত বািহত হইয়া িকডিনেত
েপৗছায় এইখােন গ্লেমরুিল Glomeruli নােমর ছাঁকিন িদয়া রক্ত থাইকা
এই ক্িরেয়িটিনন আলাদা কইরা তা প্রস্রাব আকাের ব্লাডাের পাঠায়া
েদয় িকডিন, এই গ্েলােমরুিল ড্যােমজড হইেল ক্িরেয়িটিনন থাইকা যায়
রক্েত আর অিতিরক্ত ক্িরেয়িটিনন উপস্িথিত প্ির-একল্যাম্পিশয়া কারণ
হইেত পাের।
প্রস্রাব েটস্টঃ প্রস্রােব প্েরািটেনর উপস্িথিত িনশ্িচত
জন্য ডাক্তার মাম্মা এই েটস্ট অর্ডার করেত পােরন।

করার

সন্তান প্রসবই এই পিরস্িথিত থাইকা পিরত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়।
েতামার প্েরগন্যান্সীর প্রথম িদেক ডাক্তার মাম্মা যিদ প্ির
একল্যাম্পিশয়া িনর্ণয় কেরন তাইেল িতিন েতামাের পর্যেবক্ষেন
রাখেবন অসুধ পত্র, উপেদশ িদেবন যােত রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণ থােক আর
তা একল্যাম্পিশয়া পর্যবিসত না হয়।

আর যিদ তা একল্যাম্পিশয়ায় রূপান্তিরত হইয়া যাইয়া থােক তাইেল
েতামার গর্ভকােলর উপের িনর্ভর কইরা িতিন িনর্ধািরত সমেয়র আেগই
প্রসব করাইেত পােরন, সাধারনত ৩২ থাইকা ৩৫ সপ্তাহ গর্ভকােলর সময়
এই েডিলভারী করাইেত পােরন যিদ েতামার অবস্থা খারাপ থােক আর
প্রচিলত ওষুধ পত্ের কাজ না হয়, েতামােক পুরা সময়টাই হাসপাতােল
িনিবড় পর্যেবক্ষেন থাকেত হইেত পাের।
উক্েক মাম্মা, আিম বাসায় বইস্যা িক করেত পাির?
খাবাের পুস্িটর িদেক কড়া নজর রাখ, ক্যালিসয়াম গ্রহেন সেচস্ট হও।
িনয়িমত িনেজর ও গর্ভস্থ িশশুর মিনটিরং করাও। প্েরস্ক্িরপশেনর সব
অষুধ পরামর্শ মত গ্রহন কর, পিরিমত ব্যায়াম (িনর্েদিশত হইেল) আর
িবশ্রাম কর। ডাক্তার মাম্মার পরামর্শমত চলেল ও মিনটিরং িঠক মত
করেল ভয় নাই, ইনশা আল্লাহ সুস্থ্য িশশুর মা হইেত পারবা েকান
জিটলতা ছাড়া। যিদ জিটলতা েদখা েদয়, তাইেল ইমারেজন্সীেত যাইেত
হইেত
পাের,
েযমন
যিদ
‘প্ল্যােসন্টার
এব্রাপশন’
Placenta
Abruptoion েদখা েদয়, এই ক্েষত্ের জরায়ু থাইকা প্লােসন্টা আলাদা
হইয়া যায়, তৎক্ষনাত িসজািরয়ান কইরা বাচ্চা ভূিমষ্ঠ করা লােগ নইেল
বাচ্চা গুরুতর অসুস্থ্য এমন িক মারাও যাইেত পাের।
সন্তান ভুিমষ্ঠ হওয়ার পরপর সাধারনতঃ একল্যাম্পিশয়া লক্ষন সাইরা
যায়। িকন্তু পেরর বাচ্চার সময়ও উচ্চ রক্তচােপর েকচাল হইেত পাের।
েমেয়া ক্িলিনেকর মেত, যােদর সন্তান ভূিমষ্ট হওয়ার পের প্ির
একল্যাম্পিশয়া উপসর্গ েদখা েদয় তােদর েদখা েদয় সন্তান ভুিমষ্ঠ
হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্েয িকন্তু েকান েকান ক্েষত্ের তা ছয় সপ্তাহ
পেরও হইেত পাের। এইটাের ‘েপাস্ট পার্টাম প্ির-একল্যাম্পিশয়া’ কয়,
‘While obviously not dangerous for the baby, postpartum
preeclampsia is still critical for the mother’ – Preeclampsia
Foundation
যিদও এেত িশশুর েকান ঝুঁিক থােক না িকন্তু েপাস্ট পার্টাম প্ির
একলাম্পিশয়া মােয়র জন্য অতন্ত্য ঝুঁিকপূর্ণ।
‘Nearly 80% of women who die from preeclampsia die postpartum.
Sleep deprivation postpartum depression more attention of the
new born and lack of familiarity with normal post partum
experience will contribute to more easily ignoring or missing
indicators of a problem.’
প্ির একল্যম্পিশয়ােত েয মােয়রা মৃত্যুমুেখ পিতত হয় তার ৮০%

েপাস্ট পার্টাম মােন সন্তান ভূিমষ্ঠ হবার পের!অিনদ্রা, (ঘুমাইেত
না পারা) প্রসেবাত্তর অবসাদ (িডপ্েরসন), নতুন বাচ্চার প্রিত
অিতিরক্ত েখয়াল, উদ্ভুত পিরস্িথিত সামাল িদেত না পারার অিভজ্ঞতা,
সবিকছুই নতুন মােয়েদর েপাস্ট পার্টাম প্ির একল্যাম্পিশয়ােত
মৃত্যুর কারন হইেত পাের।
আধুিনক যুেগ সাধারনতঃ গর্ভাবস্থা চলাকালীন সমেয়ই ডাক্তার
মাম্মােদর সােথ েদখা সাক্ষাৎ হয় তাই প্িরএ্যাকলাম্পিশয়া িনর্নয়
সহজ আর িচিকৎসা মিনটিরং শুরু হইয়া যাইেত পাের। তাই ভেয়র িকছু
নাই, ভয়টা হইল ডাক্তার মাম্মার কােছ যাইয়া মিনটিরং না করা।
“They’re focused on the baby” – Dr. Martin
কতা সইত্য! আমরা দুইন্যার নতুন েমহমান িনয়া েবিশ ব্যস্ত হইয়া যাই
আর েমহমান আনয়নকারীর শাররীক অবস্থাের বাচ্চা হওয়ার পের “এমনই
হওয়ার কথা” বইলা এড়াইয়া যাই।
মূল প্রশ্নঃ এই একল্যম্পিশয়া েরােগর িচিকৎসা িক!
উত্তরঃ আিম কইেত পারুম না আিম ডাক্তার না। েতামার গাইিনেকালিজস্ট
অবস্েটট্েরিশয়ান এর সােথ িনয়িমত কথা বল। আমার কাম েতামাের সতর্ক
করা।
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