গ্রীন িট
িবশুদ্ধ পািনর পের সবেচেয় উপকারী পানীয় িক। গ্রীন িট বা সবুজ চা।
সবুজ চা আসেল প্রস্তুত করার পের সবুজ থােক না (একমাত্র জাপানীজ
মাচ্যা ছাড়া কারন তার সবুজ গুড়া চা পাতা ব্যবহার কের আর
প্রস্তুতকালীন ব্রাশ িদয়া ঘইষা েফনানীভ কইরা েদয়)। পিরস্কার কােপ
িনেল গ্রীন িট (বাংলায় সবুজ চা েকমুন জািন েশানায় তাই গ্রীন িট
কমু)েসানালী েদখায় হালকা হলুদাভ েটান সহ।
গ্রীন িট েত এ্যন্িট অক্িসেডন্ট আর িবিভন্ন উপকারী ফ্ল্যাভনেয়ড
থােক যা সুস্বাস্থ্েয অবদান রােখ রাখেছ রাখেত পাের।
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প্রথেমই কওয়া লােগ এইটা ওজন কমাইেত সাহায্য কেরঃ অেনেকই দাবী
কের, েকউ েকউ েরজাল্টও পাইেছ
আর ৈবজ্ঞ্যািনক ভােব প্রমানীতও
হইেছ। এখন েদখা যাক আসেল েকমেন হয় কামটা!
গ্রীন িটেত ক্যােফইন আেছ এককােপ ২৪ থাইকা ৪০িমিলগ্রাম (কিফেত
এরেচেয় েবশী পাওয়া যায় ১০০ থাইকা ২০০ িমিলগ্রাম) পিরমােন কম
হইেলও মৃদু প্রভাব রােখ। ক্যােফইন চর্িব গলােনার স্িটমুল্যান্ট
িহসােব স্বীকৃত, ব্যায়াম কােল এইটা বুস্টার িহসােব কাজ কের। এর
চাইেত উল্েলখ্য হইতােছ এেত থাকা অন্যান্য উপকাির এ্যন্িট
অক্িসড্যান্ট গুিল, নাম ‘ক্যােটিচনস’ Catechins, এেত প্রধানটার
নাম ইিজিসিজ (EGCG Epigallocatchin Gallate) এইটা েমটাবিলজম
বুস্ট কের। মেন রাখেত হইব, এর উপকার পাইেত েগেল গ্রীন িটর সােথ
সােথ গ্রীন িট এক্সট্রাক্ট সাপ্িলেমন্ট িহসােব িনেত হইব। আর
“সােথ ব্য্যয়াম করেত হইব”।

ফ্যাট েসল ধ্বংশ করেত েগেল তা আেগ জমােনা জায়গা থাইকা ভাইংগা
আনেত হইব রক্তপ্রবােহ, গ্রীন িট পান করেল তােত থাকা ইিজিসিজ
শরীের েনােরিপেনফ্িরন Norepinephrine নােমর হরেমান িনঃস্বরন
বাড়ায় এই েনােরিপেনফ্িরন েতামার শরীেরর নার্ভাস িসস্েটম/স্নায়ূ
তন্ত্রের শরীেরর জমােন ফ্যাট েসল ের ভাংগেত কয়। ফ্যাট েসল ভাইংগা
রক্ত প্রবােহ আেস যা এনার্জী আর তা অন্য েসল েযমন মাসল েসল ধইরা
কােম লাগায়! (হুশ কইরা মাম্মা েলাগ রক্েত েবশী ফ্যাট েসল মােন
কার্িডও বা হৃদয় ঘিটত সমস্যা হইেত পাের, তাই ব্যায়াম চালু)।
বাজাের পাওয়া েয েকান ফ্যাট বর্িনং প্রডাক্ট এর উপকরন েদখেল েকান
না েকান চা এর নাম পাইবা। পরীক্ষা কইরা েদখা েগেছ েযই মাম্মােলাগ
ব্যায়ােমর সােথ সােথ গ্রীন িট এক্সট্রাক্ট িনেছ তােগা েরজাল্ট
১৭% েবশী ভােলা হইেছ যারা েনয় নাই তােদর থাইকা। এইটা প্রমানীত েয
গ্রীন িট এক্সট্রাক্ট কাম কের।
আেরকটা আট সপ্তাহ ধইরা চলা সমীক্ষায় েদখা েগেছ এই গ্রীন
ব্যায়াম চলা কালীন ও িবশ্রাম পর্যােয় একই রকম কাজ কের।

িট

মানুেষর শরীর চলার জন্য জ্বালানীর প্রেয়াজন হয়, তা ক্যালরী যা
শরীর
িবিভন্ন ভােব েযাগান েদয়, এই ক্যালরী পুইড়াই শরীর চালায়, যখন
ঘুমাও বা আমার মত িকছুই করনা তখেনা ক্যালরী পুড়তােছ কারন শরীর
জ্যন্ত! একজন স্বাভািবক পূর্ন বয়স্ক মানুষ িদেক ২০০০ ক্যালরী
েপাড়ায়, েদখা েগেছ গ্রীন িট এই ক্যালরী েপাড়ােনা ৩-৪% থাইকা ৮%
পর্যন্ত বৃদ্িধ কের, তার মােন ২০০০ হাজার ক্যালরী ওয়ালা মাম্মার
৬০ থাইকা ৮০ ক্যালরী অিতিরক্ত েপাড়াইেত পাের, এক ঘন্টা দ্রুত
হাঁটেল (ঘন্টায় ৪ মাইল) ৪১৫ ক্যালরী খরচা হয়!
Ms. Kris Gunners, BSc. Authoritynutrition.com েলখেছন িতন মাস
ধইরা চলা এক পর্যেবক্ষেন েদখা েগেছ ৬০ জন স্থুল েলাক যারা গ্রীন
িট এক্সট্রাক্ট িনতািছল তারা ৭.৩ পাউন্ড ওজন কমাইেত পারেছ আর ১৮৩
ক্যালরী েবশী েপাড়াইেত পারতািছল প্রিতিদন! মেন রাখেত হইব একই
েরজাল্ট সবার েবলায় নাও হইেত পাের এেককজেনর েমটাবিলজম এেকক রকম।
গ্রীন িট পােন ক্ষুধামান্দ েদখা েদয়, খাইেত রুিচ নাই ওজন কমব
এইটা বুঝেত রেকট সােয়ন্স লােগ না।
Ms. Lizzie Parry, Daily mail online এর 5Feb15 সংখ্যায় েলখেছ,
গ্রীন িট েতামার ওজন কমাইেত সাহায্য করেত পাের িকন্তু তার

েরজাল্ট পাইেত েগেল েতামাের প্রিতিদন কমপক্েষ সাত কাপ চা পান
করেত হইব।
সমীক্ষায় েমাট ১৪ জন অংশ িনিছল যােদর গড় বয়স ২১, দুই ভােগ ভাগ
হইয়া একভাগ ৫৭১ িমিলগ্রাম িড-ক্যািফেনেটড গ্রীন িট এক্সট্রাক্ট
ক্যাপস্যুল িনিছল আর বাকী সাত জন ‘প্ল্যািসেবা’ বা ‘সুগার িপল’
িনিছল। যারা ক্যাপ্স্যুল িনিছল তারা, যারা েনয় নাই তােদর চাইেত
১.৬৩% ক্যালরী েপাড়াইেছ আর ওজন কমাইেত পারেছ। েখয়াল রাখেত হইব
এরা এ্যাক্িটভ মােন ব্যায়াম/শাররীক পিরশ্রম করা মাম্মােলাগ। এবং
তােগা ফ্যাট বার্িনং প্রেসস ২৫% বৃদ্িধ পাইিছল।
Dr. Justin Roberts পিরচািলত এই সমীক্ষায় তার মন্তব্য “It is
known that green tea as a drink can have numerous health
benefits as it contains a relatively high amount of an
ingredient called EGCG , However, to get the dosage required
may require close to six or seven cups of green tea a day the
571 mg capsuled tested contained a daily EGCG dose of 400 mg.
In essence our study showed that the use of green tea extract
could potentially help people to lose weight it combined with
exercise.
কম্বাইন্ড উইথ এক্সারসাইজ, আমার মূল বক্তব্য এইটাই, শুধু গ্রীন
িট খাইেলই আশানুরুপ েরজাল্ট পাইবা না, সােথ শাররীক পিরশ্রম চালু
রাখেত হইব। The journal of the International Society of Sports
Nutrition. এ ছাপা হইিছল সমীক্ষাটা।
আমার প্িরয় ওেয়বসাইট WebMD কয় “দুঃক্িষত পৃিথবীেত এমন েকান খাবার
বা পানীয় নাই তা গ্রহেন শরীেরর চর্িব গইল্যা যাইব আর ওজন কইমা
যাইব! তেব, এইটা িচিনযুক্ত পানীেয়র খুব ভােলা আর উপকারী
সাবস্িটিটউট হইেত পাের, বছের গৃহীত সমপিরমান েকাক, েপপসী অথবা
অন্য েকান িচিনযুক্ত পানীয় গ্রহেন যতটুকু ক্যালরী শরীের ঢুকেবা
তার চাইেত ৫০,০০০ কম ক্যালরী ঢুকব গ্রীন িট পােন। যা িকনা ১৫
পাউন্ড চর্িবর সমান”!!! খািল গ্রীন িটেত মধু, িচিনিমিন িদয়া
উপকােরর সােথ িছিনিমিন েখইেলা না!
Dr. Ochner বেলন, এছাড়াও গ্রীন িটর অন্যান্য উপকািরতা েদখা েগেছ,
মগজএ রক্ত চলাচল বাড়ায়, ‘আলযাইমার’ েরােগর কারন েযই ‘প্লাক’ তা
কমাইেত সাহায্য কের, ডায়ােবিটস, ব্লাড প্েরসার, কেলস্েটরল

িনয়ন্ত্রেন সাহায্য কের গ্রীন িটর ‘ক্যােটেচিসন’।
উক্েক ভােলা িজিনেষর ও পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া আেছ, সবার জন্য সব
িকছু না, গ্রীন িট গ্রহেন মাথাব্যাথা, নার্ভাসেনস, ঘুমাইেত
অসুিবধা,
বিম,
ডায়ািরয়া,
িচড়িচড়াভাব,
অিনয়িমত
হার্টিবট,
বুকজ্বলা, কােন িরঙ্িগং মােন িটেননাইিটস, িখঁচুিন হইেত পাের, আর
েবশী েদখা যায় গ্রীন িট খাবার থাইকা আয়রন েশাষন করেত বাধা েদয়
তার ফলশ্রুিত এ্যােনিময়া েদখা িদেত পাের। এখন কথা হইতােছ কতটুকু
গ্রীন িট গ্রহন করা যাইেত পাের িনরাপেদ, এইটা প্রত্েযেকর েবলাই
িভন্ন হইেত পাের। ট্রায়াল এ্যান্ড এরর ছাড়া উপায় েদিখ না।
সবাই পার তবুও একটু পন্িডিত কইরাই যাই। গ্রীন িট বানােনর সবেচেয়
সিঠক উপায়। আিম তাপমা্ত্রার সােয়ন্িটিফক মাপ িদমু না, পাতা জ্বাল
িদবা না, পাতা িতন িমিনেটর েবশী গরম পািনেত রাখবা না। সহজ উপায়,
ফুটােনা পািন েনও েকটলীেত, কােপর উপের ছাকিনেত পাতা রাইখা তােত
পািন ঢালেত পার। অথবা িট-ব্যাগ বা স্িটপার থাকেল তা ফুটন্ত
পািনেত ডুবাইয়া ৩ িমিনট পের তুইলা ফালাও। একটু ঠান্ডা হইেত েদও,
েলবু িদেত পার। িচিন আর মধু িদেল মজা লাগেবা িকন্তু উপকােরর সােথ
েবানাস অপকার আইস্যা পড়েবা, িচিন!! স্টার্চ!!
সবিকছু বাদ িদেলও এেত থাকা ‘িথয়ািনন’ শরীের শান্ত ভাব আেন!! তাই
সারািদেনর কাউ কাউ েশেষ িবকােল এককাপ গ্রীন িট হইেতই পাের! ইট
েহল্পস!
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পয়মন্ত গুণাগুণ
ঘৃতকুমারী আমােদর িক কােজ লােগ এবং ঘৃতকুমারী ব্যবহােরর ফেল আমরা
আমােদর স্বাস্েথর িক িক উপকার েপেত পাির আমােদর চারপােশ
প্রকৃিতেত ছিড়েয়-িছিটেয় থাকা িবিভন্ন গাছ- গাছািল লতাপাতা ফলমূেল
রেয়েছ অনন্য েভষজগুণ। যা আধুিনক যুেগর অেনক রাসায়িনক প্রক্িরয়ায়
ৈতির ওষুেধর েচেয় কেয়কগুণ েবিশ কার্যকর। েতমিনভােব রেয়েছ ঝুেল
যাওয়া ত্বক। েচােখর তলায় বিলেরখা, েনিতেয় পড়া িববর্ণ চুলেক
পুরেনা লাবণ্য িফিরেয় েদয়ার জাদুকরী প্রাকৃিতক শক্িতও লুিকেয় আেছ
গাছগাছািল, িশকড়-বাকেড়। আমােদর আেগর প্রজন্েমর নারীরা রূপচর্চা
করেতন এসব প্রাকৃিতক েভষজ গুণসম্পন্ন গাছ, লতা পাতা, ফুল-ফল
িদেয়। েতমিন একিট েভষজ উদ্িভদ হল Aloe vera বা ঘৃতকুমারী।
এেলােভরা আজ েথেক 6000 বছর আেগ িমশেরর শহের এই এেলােভরার উৎপত্িত
। এেলােভরা বা ঘৃতকুমারী আমােদর সবারই সুপিরিচত একিট েভষজ
উপাদান। েভষজ িচিকৎসা শাস্ত্ের এেলােভরার ব্যবহার পাওয়া যায় েসই
খৃীষ্টপূর্ব যুগ েথেকই। alovera তখন েথেক বর্তমান সময় পর্যন্ত
এেলােভরার অেনক গুেণর কথা আিবষ্কৃত হেয়েছ। এর মধ্েয ত্বেকর দাগ
দূর করার ক্েষত্ের এর ভূিমকা অনন্য। মুখ এবং ত্বেকর দাগ দূর করেত
এেলােভরা বাহ্িযক এবং অভ্যন্তিরন দুইভােবই কাজ কের। ঘৃতকুমারী
ছাঁচ, ব্যাকেটিরয়া, funguses, এবং ভাইরাস হত্যা করেত সক্ষম। যােত
রেয়েছ প্রায় প্রাকৃিতক ছেয়র অিধক Antiseptic উপাদান।
এ্যােলােবরা এতটাই উপকারী েয, উদ্িভদ গেবষক এবং িবজ্ঞানীরা
এ্যােলােবরার মধ্েয এইডস ও ক্যান্সার মত েরােগর সম্ভাব্য
প্রিতকার খুঁজেছন।
এলােভরার টিনক বানােত হেল আপনােক এেলােভরার কিচপাতা েযাগার করেত
হেব। এজন্য আপিন স্থানীয় বাজার েথেক সংগ্রহ করেত পােরন, অথবা
বািড়েতই টেব লাগােত পােরন এেলােভরার চারা। প্রিতিদন সকােল ঘুম
েথেক উেঠ পান করেল, প্রাকৃিতক ভােবই েপেত পােরন দাগহীন ত্বক।
ব্রণ এবং সানবার্ণ েথেকও এিট আপনােক মুক্িত েদেব। প্রাচীন কােলও
রানী
ক্িলওেপট্রা,
সম্রাট
আেলকজান্ডার,
বাদশাহ
েসালায়মান,
েনেপািলয়ন এবং ক্িরস্েটাফার কলম্বােসর মত িবখ্যাত মানুেষরা
অ্যােলােভরা ব্যবহার করেতন এবং মহাত্মা গান্ধী। ঘৃতকুমারী গাছটা
েদখেত
অেনকটাই
কাঁটাওয়ালা
ফণীমনসা
বা
ক্যাকটােসর
মেতা।

অ্যােলােভরা ক্যাক্টােসর মত েদখেত হেলও, ক্যাক্টাস নয়। এটা একটা
িলিল পিরবােরর উদ্িভদ েযমন েপঁয়াজ ও রসুন। এটা েপঁয়াজ বা শাপলাপদ্ম জাতীয় উদ্িভদ। এর পাতাগুেলা বর্শা আকৃিতর লম্বা, পুরু ও
মাংসল। পৃিথবীেত প্রায় 550 রকেমর অ্যােলােভরা জন্েম, তেব মাত্র
দু’রকেমর অ্যােলা বািনজ্িযক ভােব চাষ করা হয়। ঘৃতকুমারী
েকাষ্ঠকািঠন্য ও খুশিকর ভােলা ওষুধ।
েগাটা িবশ্ব জুেড় এই গােছর জুস বা রস ক্যাপসুল বা েজেলর আকাের
িবক্ির হচ্েছ। এই েজেলর েভতের আেছ িবশিট অ্যািমেনা অ্যািসড যা
েথেক িবজ্ঞানীরা বেলন প্রােণর সৃষ্িট। েমছতা দূর করার আেরকিট
উপাদান
হেলা এেলােভরা বা ঘৃতকুমারী পাতার েজল। এই েজেলর রেয়েছ ত্বেকর
যাবতীয় সমস্যা দূর করার ক্ষমতা। ডােয়িরয়া সারােতও ঘৃতকুমারীর রস
দারুণ কাজের।
ঘৃতকুমারীেত রেয়েছ ২০ রকেমর খিনজ। মানবেদেহর জন্য েয ২২টা এিমেনা
এিসড প্রেয়াজন তার ৮ িট এেত িবদ্যমান। এছাড়াও িভটািমন A, B1, B2,
B6, B12, C এবং E রেয়েছ। ঘৃতকুমারী পাতার রস, ২-৪ চামচ কের িদেন
একবার েখেল যকৃেতর ক্িরয়া বৃদ্িধ কের৷ একিজমা ঘৃতকুমারী শাঁস
প্রিতিদন িনময়ম কের কেয়ক সপ্তাহ লাগােল চুলকািন েখেক আরাম পাওয়া
যায়৷েকামের ব্যথা হেল শাঁস অল্প একটু গরম কের মািলশ করেল আরাম
পাওয়া যায়। িমসরীয় েলাককািহনী েথেক জানা যায়, েসৗন্দর্যবর্ধন কের
েয প্রকৃিতকন্যা তার লািতন নাম এেলােভরা ওরেফ ঘৃতকুমারী।
ঘৃতকুমারী পাতার রস যকৃেতর জন্য উপকারী। বাংলায় নাম তরুণী
ঔষিধ গাছ িহসাের এর অেনক কদর। তেব বাংলার মানুষ এেক ঘৃতকুমারী
নােমই েবশী িচেন। এর আর একিট নাম আেছ তা হেলা কুমারী । েদহ েথেক
ক্ষিতকর পদার্থ অপসারেণ ঘৃতকুমারীর রস একিট গুরুত্বপূর্ণ
প্রাকৃিতক ঔষিধর কাজ কের। ঘৃতকুমারীর রস হােড়র সন্িধেক সহজ কের
এবং েদেহ নতুন েকাষ ৈতির কের। এছাড়া হাড় ও মাংশেপিশর
েজাড়াগুেলােক শক্িতশালী কের। এক চামচ ইসবগুেলর ভুিস ও দুই চামচ
অ্যােলােভরার রস পািনর সঙ্েগ িমিশেয় েখেয়ই েদখুন। বাড়িত েমদ
পালােনার পথ পােব না। দূর হেব বােতর ব্যথাও। অ্যােলােভরার রস
মাথার তালুেত ঘেষ এক ঘণ্টা েরেখ ধুেয় েফলুন। চুল গজােব। মধুর
সঙ্েগ িমিশেয় মুেখ লাগােল ত্বেকর দাগ দূর কের ত্বক কের তুলেব আরও
উজ্জ্বল।
ঘৃতকুমারীর শরবতঃ

উপকরণ: ঘৃতকুমারী বা অ্যােলােভরা ১িট, পািন ১ গ্লাস, মধু ১ চাচামচ।
প্রণািল: ঘৃতকুমারীর েভতর েথেক শাঁস িনেয় পািন ও মধু িদেয় িমিশেয়
ব্েলন্ড করুন। তারপর গ্লােস পিরেবশন। এই শরবত েখেল ত্বক ভােলা
হেব। েপট পিরষ্কার থাকেব।
শীতকােল
খুশিক
দূর
করেত
েমেহিদপাতার
সঙ্েগ
ঘৃতকুমারী,
অ্যােলােভরা িমিশেয় লাগােত পােরন চুেল। মানব েদেহ প্রায় অেনক
ধরেনর েরাগ হেয় থােক। দাঁত েথেক শুরু কের প্রায় প্রিতিট অঙ্গ
প্রতঙ্েগ আমােদর েরাগ হেয় থােক। িকন্তু এই েরাগগুেলা িনর্মূল
করার জন্য আমরা িক েখেয় থািক? এক কথায় েমিডিসন। এই েমিডিসন
খাওয়ার পর আমােদর েরাগ িক পুেরাপুির ভােলা হেয় যায়? এক কথায় না।
তাহেল িক হয় এই েমিডিসন গ্রহন করার ফেল? ওষুধ ব্যবহােরর ফেল
আমােদর েরাগ িনর্মূল হয় তেব দীর্ঘস্থায়ীর জন্য নয় ক্ষণস্থায়ীর
জন্য। আমরা িক সবাই জািন েয েমিডিসন আমরা গ্রহন কের থািক তার জনক
েক? তার জনক হচ্েছ িহেপাক্েরিটস। িতিন বেল েগেছন েরাগ
প্রিতেরােধর চাইেত প্রিতকার করাই উত্তম। তাই প্রিতিট েরােগর
প্রিতকার েমিডিসেনর মধ্েয না খুঁেজ প্রাকৃিতক উপাদােনর উপর
েখাঁজা দরকার নয় িক? এই প্রাকৃিতক উপাদানগুেলা িক দুষ্পাপ্য? মেন
হয় না। কারন আমােদর চারপােশ এসব উপাদান ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ।
প্রাকৃিতক উপাদােনর মধ্েয একিট হচ্েছ Aloe vera বা ঘৃতকুমারী।
ঘৃতকুমারী ব্যবহােরর ফেল আমরা িক উপকার েপেত পাির তা আমরা আেগ
েজেনিছ। মানব েদেহর প্রত্েযকিট েরােগর প্রিতকার এই ঘৃতকুমারীর
মধ্েয
আেছ।
তাই
আমােদর
সবার
উিচত
Aloe
vera
বা
ঘৃতকুমারী প্রিতিদন ব্যবহার করা। আজ েথেক হাজার হাজার বছর আেগর
মানুষেদর কথা কতটুকু জািন? তখন তারা িকভােব সুস্থ সবলভােব িশকার
করেতা? তখনকার িদেন িক তােদর েরাগ হেতা না? তাহেল েরাগ হেল
িকভােব েরাগগুেলা িনর্মূল করেতা? তারা িক েমিডিসন জাতীয় েকান
িকছুই ব্যবহার করেতা না? সহজ উত্তর তখনকার িদেনর মানুষজন
প্রাকৃিতক উপাদান েবিশ ব্যবহার করেতা। যার ফেল তােদর এই সমস্ত
িদকগুেলা তারা প্রিতকার করেত পারেতা। তখনকার িদেনর মানব েদহ
আজেকর িদেনর মানব েদেহর চাইেত িকছুটা ভােলা অবস্থােন িছল। কারণ
িক? কারন হচ্েছ তখনকার িদেনর মানুষ প্রাকৃিতক উপাদান েবিশ
ব্যবহার করেতা। তখনকার িদেন েমিডিসেনর ব্যবহার িছল না। মেন
েকৗতুহল জােগ তাহেল তারা িকভােব েরাগ হেল েমিডিসন ব্যবহার না কের
িক ব্যবহােরর ফেল েরাগ িনয়ন্ত্রণ করেতা। তারা েবঁেচ থাকেতা

প্রাকৃিতক উপাদােনর উপর িনর্ভরশীল হেয়। প্রাকৃিতক উপাদান বলেত
গােছর িশকড়-বাকড়, লতাপাতা ইত্যািদ। এসব প্রাকৃিতক উপাদান ব্যবহার
করেতা বেলই তখনকার িদেনর মানুষ অেনক সুস্থ সবল থাকেতা যার কারেণ
বর্তমােন আমােদর মত Diabetes, Hi Blood Pressure, Gastritis,
Arthritis, Asthma, Cholesterol, Obesity, Sciatica,
Prostatitis, Thyrodism এসব ধরেনর েরাগ তােদর মানব েদেহ বাসা
বাঁধেত পারেতা না। িকন্তু আজেক আমােদর উন্নত িচিকৎসা েসবার ফেল
আমােদর এই ধরেনর েরােগ ভুগেত হয়। তখনকার িদেন উন্নত িচিকৎসা
িছেলা না বেল তারা এই ধরেনর েরােগ ভুগেতা না। তাই বেল িক আমােদর
িচিকৎসার েকান দরকার নাই? অবশ্যই আেছ। এই েমিডিসেনর পাশাপািশ
আমরা যিদ প্রাকৃিতক উপাদােনর উপর িকছুটা িনর্ভর কির তাহেল ক্ষিত
িক। উন্নত িচিকৎসার ফেল আজেক আমরা েমিডিসন গ্রহন করিছ। যিদ আজেক
উন্নত িচিকৎসা েসবা না থাকেতা হয়েতা আমরাও তােদর মত কের
প্রাকৃিতক উপাদােনর উপর িনর্ভর হতাম। িকন্তু সভ্যতার িবর্বতেনর
ফেল আমরা প্রাকৃিতক উপাদােনর উপকািরতার কথা হয়েতা ভুেলই েগিছ।
প্রাকৃিতক উপাদােনর উপর িনর্ভরশীল িছল বেল তখনকার িদেনর মানুেষর
গড় আয়ু ও িছল েবিশ। আর েযখােন আজেক আমােদর গড় আয়ু ৫০-৬০। তাহেল
িক কারেণ আমােদর গড় আয়ু স্বল্প। খুব সহজ উত্তর েভজাল খাবার খাওয়া
েরাগ হেল েমিডিসন খাওয়া ইত্যািদ। জিরেপ বলা হয় এখন পর্যন্ত ১০%
মানুষ সুস্থ, ৬৫% মানুষ েমাটামুিট সুস্থ আর ২৫% মানুষ পুেরাপুির
অসুস্থ। িহেপাক্েরিটস বেলেছন সুষম খাদ্েযর মধ্েযই সব েরােগর
প্রিতকার আেছ। বর্তমান িবশ্েবর েবিশর ভাগ িবেশষজ্ঞ ডাক্তারই
িহেপাক্েরিটেসর ধারণােক িবশ্বাস কেরন। একটা কথা বলুন েতা আচ্ছা
আমরা েয কাপড় েচাপড় সাবান িদেয় পিরষ্কার কির েকন কির? িনশ্চয়ই
ময়লা হেল পিরষ্কার কির যােত একিট পিরচ্ছন্ন জামা কাপড় গােয় িদেত
পাির। িকন্তু আমরা িক কখেনা েভেব েদেখিছ কাপড় েচাপেড়র মতই আমেদর
মানব েদেহর িভতের কতটুকু ময়লা জেম থােক। এসব ময়লা পিরষ্কার করার
কথা িক আমরা িচন্তা কির। েবিশরভাগ উত্তর পােবন না। কারণ আমােদর
যখন েরাগ হয় তখনই আমরা বুঝেত পাির আমােদর মানব েদহটা অসুস্থ। যিদ
আেগ েথেক আমরা মানব েদেহর পিরচর্যা িনতাম তাহেল এসব েরাগ আমােদর
েদেহ বাসা বাঁধেত পারেতা না। তাই এসব েথেক প্রিতকােরর জন্য
আমােদর অবশ্যই প্রাকৃিতক উপাদান ব্যবহার করা উিচত।
প্রাকৃিতক উপাদােনর মধ্েয Aloe vera বা ঘৃতকুমারী আমােদর সকেলর
ব্যবহার করা দরকার। আমােদর সু-স্বাস্থ্য ও ভােলা থাকার জন্য
প্রেয়াজনীয় সবিকছুই প্রকৃিতেত আেছ, েযমন- খাদ্য, পািন, ঔষধ।
িবজ্ঞান ও আধুিনক রাসায়িনক ঔষুেধর কল্যােন আস্েত আস্েত আমরা

প্রকৃিত হেত দূের সের যাচ্িছ। প্রকৃিতর মােঝ েয, আমােদর
স্বাস্থ্য ও েসৗন্দর্েযর সকল উপাদান আেছ আমরা তা ভুলেত বেসিছ।
১৯৭০ সােলর েশেষর িদেক একিট েকাম্পািন প্রকৃিত েথেক এমন একিট
শক্িতশালী উপাদান আিবষ্কার করেলা যা মানুেষর স্বাস্থ্য ও
েসৗন্দর্য্য অমূলক পিরবর্তন করেলা। হাজার বছর আেগ েথেকই সুস্থ
থাকার জন্য একিট উদ্িভদ সব সময় ব্যবহার করেতা। যা আধুিনক যুেগ
এেস আমরা জানলাম এর ব্যপক উপকািরতা। আর েসই উদ্িভদিটর নাম হেলা
এ্যােলােভরা। এই এ্যােলােভরা েথেকই আেমিরকার একটা েকাম্পািন
িবশ্েবর সকল মানুেষর জন্য ৈতির করল স্বাস্থ্য ও েসৗন্দর্েযর সব
ধরেনর পণ্য। আর েসই েকাম্পািনর নাম হেলা ফরএভার িলিভং
প্েরাডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। আজেকর িদেন এ্যােলােভরা িদচ্েছ
েকািট েকািট মানুেষর সু-স্বাস্থ্য ও সুখী জীবন যাপেনর সকল িকছু।
বর্তমােন

সারা

িবশ্েব

ফরএভার

িলিভং

প্েরাডাক্টস

হচ্েছ

সবেচেয়

দ্রুত বর্ধনশীল এ্যােলােভরা িভত্িতক পণ্য উৎপাদন, প্রক্িরয়াকরন ও
িবতরনকারী প্রিতষ্ঠান। আমােদর আেছ িপউর এ্যােলােভরা ড্িরংকস,
স্িকন ক্িলনজার এবং মেয়শ্েচরাইজার সহ সম্পূর্ণ প্রাকৃিতক
কসেমিটকস কােলকশন। এছাড়াও আপনার সম্পূর্ণ শািরিরক যত্েনর জন্য
আেছ অসাধারন পণ্য, আেছ আপনার শািরিরক পিরপূর্ণ পুষ্িঠর জন্য অেনক
ফুড সাপ্িলেমন্ট পুষ্িঠর পণ্য, আেছ িপউর মধু ও মধু দ্বারা ৈতির
পণ্যসামগ্রী। যা আপনােক প্রাকৃিতকভােব সুস্থ ও সুন্দর রাখেব সারা
জীবন। অন্য সব েকাম্পানী েযখােন পণ্য ৈতিরেত এক েথেক দুইিট ধােপ
কাজ কের েসখােন ফরএভার তার সকল পণ্য উৎপাদন কাঁচামাল হেত পণ্য
প্রিতিট ধােপ তৃতীয় েকােনা ব্যক্িতর সাহায্েয ছাড়াই সিঠক মান
বজায় রাখার জন্য িনেজরাই কের থােক। যার মধ্েয আেছ িনজস্বভােব
এ্যােলােভরার চাষ, হার্েবষ্িটং, মান িনয়ন্ত্রণ, ল্যাবেরটরীেত
পরীক্ষা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, েবাতলজাতকরণ ও েপেকিজং পিরবহন এবং
িবশ্েবর ১৫৯িটর ও েবিশ েদেশ প্রায় ৪ েকািট পিরেবশেকর কােছ একই
মানসম্পন্ন পণ্য েপৗছােনা।

শরীরটােক খাটান, সুস্থ থাকুন।
হাত-পাগুেলা েফেল রাখার জন্য নয়, েরাজ িনয়ম কের শরীরটােক একটু
খাটান। েরাজ মাত্র আধঘন্টা সপ্তােহ অন্তত ছ’টা িদন। একান্তই নাপারেল কম কের িতনিদন। পিরশ্রম করেল হৃদযন্ত্েরর ক্ষমতা বােড়,
বােড় কেরানাির ধমনীর িবকল্প প্রাকৃিতক বাইপাস। কেম কেরানারী
ধমনীর িবকল্প প্রাকৃিতক বাইপাস। কেম কেরানাির হৃদেরােগর আশঙ্কা,
হার্ট অ্যাটােকর ভয়। িবেশষ কের েযসব েপশায় মানিসক পিরশ্রম েবিশ,
শরীেরর খাটিন প্রায় েনই, হার্ট বাঁচােত এমন েপশার মানুষেক খাটােত
হেব শরীরটােক। অথবা েযাগ্য প্রিশক্ষেকর কােছ িশেখ িনেত হেব হৃদয়
ভাল রাখার উপযুক্ত েযাগাসন।
েজাের হাঁটা, েদৗেড়ােনা, সাঁতার কাটা, নাচা, স্েকিটং, মােঠ েখলা
বা েজাের সাইেকল চালােনার মেতা ‘এেরািবক এক্সারসাইজ’- এর েযেকানও একটা েবেছ িনন। েযটা পছন্দ হয় বা সুিবধাজনক মেন হয়। এেত
শরীের অক্িসেজেনর েজাগান বাড়েব, বাড়েব কেরানাির ধমনীর েনটওয়ার্ক।
শরীেরর ক্ষমতা েবেড় আনন্দ বাড়েব, ঝের যােব বাড়িত ওজন। কমেব কমেবই
হার্ট অ্যাটােকর ভয়।
িনয়িমত শারীিরক পিরশ্রেম শুধু ওজন কেম না, কেম রক্ত চাপ আর
েকােলস্েটরেলর মাত্রা, কেম ডায়ােবিটেসর ভয়। হার্ট অ্যাটেকর
আশঙ্কা তাই একভােব নয়, কেম নানা ভােব। এ ছাড়াও শারীিরক পিরশ্রেম
শরীের ফুর্িত আেস, কেম মেনর চাপ। হাড় আর সন্িধ গুেলার েজাড় বােড়।
বােড় েযৗন সক্ষমতা। এবার আপনার মত কের েবেছ িনন েয েকান একটা
ব্যায়াম বা খাটুিন। শুরু করেত গিড়মিস নয় শুরু েহাক আজই। মােঝ

মধ্েয মেন পড়েল নয়, েরাজ ি

ঘণ্টায় পাঁচ িকেলািমটার েবেগ ত্িরশ িমিনট হাঁটুন।
ঘন্টায় ছয় িকিম েবেগ েতইশ িমিনট বা সােড় ছয় িকিম েবেগ
সেতেরা িমিনট হাঁটুন।
অত িহেসব না কের যতটা

েজােড়

পােরন

একটানা

কুিড়

িমিনট

হাঁটুন।
আধ ঘন্টা ফ্রী-হ্যান্ড ব্যায়াম করুন সারা শরীেরর।
মাঝাির েবেগ দশ িমিনট িসঁিড় ওঠানামা করুন ।
েজােড় িতন চার িকিম সাইেকল চালান ফাঁকা রাস্তায়।
এক িকিম বা কুিড় িমিনট সাঁতার কাটুন।
কুিড় িমিনট ব্যাডিমন্টন েখলুন।
আধ ঘন্টা েজােড় হাঁটুন ছােদ বা বাগােন।
এক ঘন্টা কাজ করুন বাগােন।
আধ ঘন্টা নাচুন।
আধ ঘণ্টা স্েকিটং করুন।
দশ িমিনট ফাঁকা মােঠ েদৗেড়ান।
একবাের না পারেল আস্েত আস্েত বাড়ান, িবেশষ কের বয়স চল্িলশ বা তার
েবিশ হেল।
অ্যানজাইনা থাকেল, অন্য েকানও বড় শারীিরক সমস্যা থাকেল, হার্ট
অ্যাটাক হেয় িগেয় থাকেল ব্যায়াম অবশ্যই করেবন আপনার িচিকৎসেকর
পরামর্শ িনেয়।

েপাষা প্রাণীর
সংক্রামণ

দ্বারা

ত্বেকর

েপাষা প্রাণী আমােদর সঙ্গী এবং বন্ধু িহেসেব িনর্মল আনন্দ েদয়।
আধুিনক ও যান্ত্িরক জীবেন মানুষ িনঃসঙ্গ হেয় পড়েছ, েপাষা প্রাণী
িনঃসঙ্গ জীবেন িবেনাদেনর অন্যতম মাধ্যম। আজকাল অেনক বাসা-বািড়েতই
েপাষা প্রাণী েদখা যায়, যিদও মানব সভ্যতার শুরু েথেকই িবিভন্ন
প্রাণী মানুেষর িবশ্বস্ত বন্ধু। বলার অেপক্ষা রােখ না এরা আমােদর
বসবােসর কক্েষ অবােধ িবচরন কের, এমনিক িবছানােতও জায়গা কের েনয়।
আমােদর েপাষা প্রাণী িহেসেব কুকুর এবং িবড়ালই েবশী। এসব েপাষা
প্রাণীর মাধ্যেম অেনক ধরেনর সংক্রামক েরাগ
আমেদর আক্রমন করেত
পাের। মেন রাখেবন িশশুরা খুব দ্রুত এেদর দ্বারা আক্রান্ত হেত
পাের,। িকছু েরাগ প্রাণী েথেক সরাসির,আবার িকছু েরাগ আক্রান্ত
মানুেষর মাধেম প্রথেম েপাষা প্রাণী হেয় আমােদর েদেহ প্রেবশ করেত
পাের।
আসুন কেয়কিট বহুল ত্বেকর েরাগ সমন্েধ পিরিচত হই, েযগুেলা েপাষা
প্রাণীর মাধ্যেম ছড়ােত পাের।
ব্যাকেটিরয়া জিনত েরাগঃ
প্রায় িতিরশ ধরেনর ব্যাকেটিরয়া েপাষা প্রাণীর মাধ্যেম আমােদর
শরীের প্রেবশ করেত পাের। েরাগ আক্রান্ত মানুেষর মাধেম প্রথেম
েপাষা প্রাণী আক্রান্ত হয়। েপাষা প্রাণীর আঁচর বা কামেড়র মাধ্যেম
এগুেলা ছড়ােত পাের। প্রথেম ব্রেনর মত েদকা যায়, পের খত বড় আকার
ধারন কের। চুল্কািন থাকেত পাের।
দাউদ বা িরং-ওয়ার্ম ◌ঃ

এিত একিট ফাঙ্গাস জিনত রগ।আক্রান্ত
সরাসির আমােদর ত্বেক জায়গা কের েনয়।

েপাষা

প্রািনর

সংস্পর্েশ

েখাস েপাঁচরা বা স্কািবসঃ
এিট একিট পরজীবী জিনত খুবই বহুল পিরিচত েরাগ। আপনার েপাষা প্রাণী
আক্রান্ত হেল, তার সংস্পর্েশ আপিনও আক্রান্ত হেত পােরন।
ক্িরিম জিনত ত্বেকর েরাগঃ
অেনক সময় েপাষা প্রাণীর েপেত কৃিম হেয় থােক। এেদর মেলর সংস্পর্েশ
ত্বেক একধরেনর লালাভ চুলকািন যুক্ত ফুস্কুিড় হেয় থােক।
িরিকময়াউনেটন স্পটেটড িফভারঃ
এিট খুবই মারাত্মক ধরেনর েরাগ। েপাষা কুঁকেড়র েদেহ এক ধরেনর মাইট
বা েপাকার মাধ্যেম ছড়ায়। আক্রান্ত হেল ফুসকুিড় েদখা েদয়, প্রচণ্ড
জ্বর হয় সােথ বিম, িগরা েফালা, শ্বাস কষ্ট ইত্তািদ েদখা েদয়।
সাধারনত হাসপাতােল েথেক িচিকৎসা িনেত হয়।
প্রিতেরাধঃ
আপনার েপাষা প্রাণীেক পিরস্কার রাখুন। এেদর ত্বক িনয়িমত
পরীক্ষা করুণ।
েপাষা প্রািনেক িটকা িদন এবং আক্রান্ত প্রাণীেক যত দ্রুত
সম্ভব িচিকৎসা প্রদান করুন।
আক্রান্ত প্রাণীেক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আলাদা রাখুন এবং
িশশুেদর িনকট েথেক যথাসম্ভব দূের রাখুন।
আপিন আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্েশ এেল দ্রুত িচিকৎসা িনেত
ভুলেবন না ।

িবষাক্ত গরু, স্বাস্থ্যঝুঁিক,
আমােদর করণীয় বর্জণীয়
েকারবািনর
ঈদ
সামেন
েরেখ
আমােদর
েদেশর
খামািররা
গরু
েমাটাতাজাকরেণর পিরকল্পনা েনয়। যিদও গরু েমাটাতাজাকরেণর জন্য
স্বীকৃত স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধিত রেয়েছ। িকন্তু গরুেক দ্রুত েমাটা
ও ওজনদার করার জন্য অেনক ক্েষত্েরই খামািররা অৈনিতকভােব
স্েটরেয়ডসহ েবশ িকছু হরেমান প্রেয়াগ কের থােকন। েবিশ ওজন মােনই
েবিশ মাংস; েবিশ মাংস মােনই েবিশ লাভ। গেবষেকরা বলেছন, হরেমান
প্রেয়ােগ েমাটাতাজা করা এসব পশুর মাংস েখেল মানুেষর ব্েরস্ট,
েকালন, প্েরাস্েটট ও ফুসফুেসর ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা রেয়েছ।
গরু েমাটাতাজাকরণ একিট িনয়িমত ও প্রচিলত পদ্ধিত। এই পদ্ধিতেত
িবেশষভােব প্রক্িরয়াজাত দুই েথেক আড়াই েকিজ ইউিরয়া, লািলগুড় ও
খেড়র একিট িবেশষ ধরেনর িমকশ্চার খাওয়ােনার পরামর্শ িদেয় থােক
সরকােরর প্রািণসম্পদ িবভাগ। টানা আট িদন েকােনা পাত্ের এই
িমকশ্চার মুখবন্ধ অবস্থায় রাখার পর, তা েরােদ শুিকেয় গরুেক
খাওয়ােত হয়। একটানা ছয় মাস এটা খাওয়ােল গরু খুব দ্রুত েমাটাতাজা
হেয় ওেঠ। িকন্তু আেরা দ্রুত ও েবিশ েমাটা করার আশায় খামািররা
প্রেয়াগ কের থােক স্েটরেয়ডসহ আেরা িকছু হরেমান ও মাত্রািতিরক্ত
ইউিরয়া।
বাড়িত ইউিরয়ায় গরুর িবষক্িরয়া :
েকারবািনর ঈদেক সামেন েরেখ দ্রুত েমাটাতাজাকরেণ গরুগুেলােক েখেত
েদওয়া হয় অিতিরক্ত ইউিরয়া। েকােনা গরুেক কেয়কমাস ধের ইউিরয়া
খাওয়ােল গরু দ্রুত দানব আকৃিত ধারণ কের। তেব এই সমেয়র মধ্েয গরুর
শরীেরর েভতেরর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুেলা ক্ষিতগ্রস্ত হয়। িকডিন,
িলভার, ব্েরইন নষ্ট হেয় গরু মারা েযেত পাের। অিতিরক্ত ইউিরয়া
িবষক্িরয়ার সৃষ্িট কের। ফেল গরুগুেলা প্রাকৃিতকভােব েবঁেচ থাকার
শক্িত হািরেয় েফেল। অেনক সময় হােটই এইসব গরু মারা যায়। এই ধরেনর
গরুেক িবষাক্ত গরু বেল মন্তব্য কেরেছন িবেশষজ্ঞরা। ইউিরয়া
িবষক্িরয়ায় আক্রান্ত গরুর মাংস েখেল মানুষও ইউিরয়া িবষক্িরয়ায়
আক্রান্ত হেত পাের। যার ফেল মূলত িকডিন িবকল হওয়ার মেতা ঝুঁিকও
থােক।

গরুর হরেমান ইনেজকশেনর ইিতহাস :
গরুেক েমাটাতাজাকরেণ ইিতহাস খুঁজেল েদখা যায়, অেনক আেগ েথেকই
পৃিথবীর িবিভন্ন েদেশ কৃত্িরমভােব ৈতির হরেমান প্রেয়াগ করা
হেয়েছ। অিধকাংশ ক্েষত্েরই গরুর মাংসেপিশেত হরেমান ইনেজকশন েদওয়া
হয় িকংবা কােনর চামড়ার িনেচ পুঁেত েদওয়া হয়। কােনর চামড়ার িনেচ
পুঁেত েদওয়া এই হরেমান ধীের ধীের একটা িনর্িদষ্ট মাত্রায় শরীের
প্রেবশ কের থােক। কৃত্িরমভােব ৈতির ইস্ট্েরােজন ও েটস্েটাস্েটরন
ইনেজকশনই এক সময় েবিশ প্রেয়াগ করা হেতা। ৭০ দশেকর িদেক এই
হরেমােন একিট উপাদান ডাইইথাইলস্িটলেবস্েটরল এর সঙ্েগ েযািনপেথর
ক্যান্সার সৃষ্িটর েযাগসূত্র ধরা পড়েল তা িনিষদ্ধ করা হয়। এিদেক
ইস্ট্েরােজেনর সঙ্েগ স্তন ক্যান্সােরর সম্পর্ক থাকার িবষয়িট
চূড়ান্ত হওয়ার পর এই হরেমানিটর প্রেয়াগও প্রশ্নিবদ্ধ হেয় পেড়।
ব্যবহৃত হরেমান এবং ঝুঁিক িনেয় িবর্তেকর ঝড় : আেরা েবিশ িনরাপদ
হরেমান খুঁজেত িগেয় ৈতির হয় েবাভাইন েসামােটাট্রিপন (িবএসিট)
অথবা িরকম্িবেনন্ট েবাভাইন গ্েরাথ হরেমান (আরিবিজএইচ)। ১৯৯৩ সােল
আেমিরকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডিমিনস্ট্েরশন (এফিডএ) গরুর দুধ
ও গরুর
ৈদিহক বৃদ্িধ বাড়ােনার জন্য কৃত্িরমভােব ৈতির এই হরেমােনর
প্রেয়াগেক অনুেমাদন িদেলও, ইেরািপয়ান ইউিনয়ন, কানাডাসহ েবশ িকছু
েদশ তা অনুেমাদন েদয়িন। সম্প্রিত সারা িবশ্েবই খাবার িহেসেব
গ্রহণেযাগ্য প্রাণীেত হরেমান
ইনেজকশন প্রেয়ােগর িবষয়িট িনেয়
েভাক্তারা েসাচ্চার
করেছন, হরেমানযুক্ত

ও সেচতন ভূিমকা রাখেছন। অিভভাবেকরা
মাংস খাওয়ার কারেণই িশশুেদর িবেশষ

মেন
কের

কন্যািশশুেদর মধ্েয আগাম েযৗবনপ্রাপ্িত ঘটেছ। িকন্তু হরেমান
প্রেয়াগ করার পর িকছুটা হরেমান েয পশুর মাংেস উচ্িছষ্ট িহেসেব
রেয় যায়, এই িবষেয় গেবষকেদর মধ্েয েকােনা মতেভদ না থাকেলও,
উচ্িছষ্ট হরেমােনর কার্যকািরতা
িনেয় দ্িবমত েপাষণ কেরেছন অেনক িবেশষজ্ঞই। খামািরেদর পক্ষ
অবলম্বনকারী গেবষকেদর কথা হচ্েছ, গরুর দুধ ও মাংেস উচ্িছষ্ট এই
হরেমােনর মাত্রা এতটাই কম েয, তা েভাক্তার েদেহ েকােনা ক্ষিত
করার ক্ষমতা রােখ না।
গেবষেকরা
বলেছন,
উচ্িছষ্ট
অবস্থায়
িবদ্যমান
েবাভাইন
েসামােটাট্রিপন (িবএসিট) প্রকৃতপক্েষ একিট মৃত হরেমান, এর েকােনা
কার্যকািরতা থাকার কথা নয়। িকন্তু হরেমান িনেয় এই িবর্তক এখেনা
চলমান। িকছু িকছু গেবষেকরা েদিখেয়েছন, হরেমান ব্যবহার গরুর জন্য

ক্ষিতকর। এসব হরেমান ব্যবহাের গরুর মধ্েয িবিভন্ন ধরেনর
ইনেফকশেনর
প্রবণতা
েবেড়
যায়।
ফেল
গরুেক
িবিভন্ন
ধরেনর
অ্যান্িটবােয়ািটক িদেত হয়। অ্যান্িটবােয়ািটেকর উচ্িছষ্ট অংশ গরুর
মাংেসও িবদ্যমান। এই ধরেনর গরুর মাংস খাওয়ার কারেণ উচ্িছষ্ট
অ্যান্িটবােয়ািটেকর
প্রভােব
মানুেষর
শরীের
উক্ত
অ্যান্িটবােয়ািটেকর
িবরুদ্েধ
প্রিতেরাধ
ক্ষমতা
অর্জনকারী
(েরিজস্ট্যান্ট ব্যাকেটিরয়া) জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার
সুেযাগ সৃষ্িট হয়; যা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্িট করেত পাের।
এই ধরেনর েরিজস্ট্যান্ট ব্যাকেটিরয়া দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্িতেক
প্রচিলত অ্যান্িটবােয়ািটক িদেয় সুস্থ করা কষ্টসাধ্য হেয় পেড়। এ
ছাড়া অ্যান্িটবােয়ািটেকর পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ার প্রভাব েতা রেয়েছই।
স্েটরেয়ড ও গ্েরাথ হরেমান িশশুর আগাম েযৗবনপ্রাপ্িত ও মুিটেয়
যাওয়ার কারণ বেল মেন করেছন িবেশষজ্ঞরা। স্েটরেয়ড শরীেরর
স্বাভািবক েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা হ্রাস কের। েবশ িকছু গেবষণায়,
গরুর মাংেসর উচ্িছষ্ট হরেমােনর সঙ্েগ মানুেষর ব্েরস্ট, েকালন,
প্েরাস্েটট ও ফুসফুেসর ক্যান্সার সৃষ্িটর সংশ্িলষ্টতা পাওয়া
েগেছ। আমােদর েদেশ হরেমােনর চূড়ান্ত অপব্যবহার : আমােদর েদেশ গরু
েমাটাতাজা করার িবজ্ঞানসম্মত ফর্মূলােক উেপক্ষা কের িকছু অসাধু
খামাির েবিশ মুনাফার।
েলােভ গরুর শরীের ২৫ েথেক ৩০ আউন্স উচ্চমাত্রার স্েটরেয়ড ইনেজকশন
িদেয় থােকন। ওরােডকসন ও েডকাসেনর মেতা স্েটরেয়ড িদেল ২-৩ মােসর
মধ্েযই গরুগুেলা িবশাল আকৃিত ধারণ কের। গরুর শরীের পািন জমেত
থােক। গরু ফুেল েফঁেপ অস্বাভািবক ও েবঢপ আকৃিতর হয়। প্রাণীিবদরা
বলেছন, এ ধরেনর গরু েদখেলই েচনা যায়। প্রাকৃিতকভােব শক্িত
সামর্থ্েযর েকােনা গরু েযমন েতিজ ও েগায়ার প্রকৃিতর হয়, এই
গরুগুেলা িঠক।
উল্েটাভাব, ধীর ও শান্ত প্রকৃিতর হেয় থােক। শরীের ও আচরেণ েকােনা
েতিজ ভাবই লক্ষ করা যায় না। এসব হরেমান ব্যবহােরর ক্েষত্ের
আমােদর েদেশও িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ, রেয়েছ শাস্িতর িবধানও। িকন্তু
আইেনর প্রেয়াগ কতটুকু হেব েস িবষেয় সন্িদহান জনেগাষ্ঠীর উিচত
হেব, িবশাল আকৃিতর অস্বাভািবক েমাটা গরুর প্রিত আকৃষ্ট না হেয়
স্বাভািবক আকৃিত ও গঠেনর গরুেকই েকারবািনর জন্য েবেছ েনওয়া।

রূেবলা
রূেবলা নাম শুনেল আইসক্রীম আইসক্রীম মেন হয়, তাইনা! ভ্যািনলা,
রূেবলা!!
আসেল এইটা একটা েরােগর নাম। আেরা কেয়কটা নাম আেছ এই েযমন হাম
(আমােদর েদেশ), িমজলস, জার্মান িমজলস ইত্যািদ। এই েরাগ এর উপসর্গ
যিদও েদখেত প্রায় একই রকম িকন্তু িভন্ন ভাইরােস িভন্ন রূপ েদখা
েদয়, িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর িবিভন্ন েদেশর সরকােরর ঐকান্িতক
েচষ্টায় এই েরাগ প্রায় িনর্মূল হইয়া েগিছল। কারন বাচ্চার জন্েমর
পের প্রথম বছেরর মধ্েযই েযই পাঁচিট েরােগর জন্য ইম্যুনাইেজসন বা
িটকার ব্যাবস্থা আেছ তার মধ্েয একটা এই রূেবলা বা ‘হাম’। এই
ইম্যুনাইেজশনের “এম এম আর” (িমজলস + মাম্পস + রূেবলা) ও বলা হয়।
িকন্তু এই ইম্যুনাইেজসন ও তার বুস্টার েডাজ েনওয়ার গাফলিত েত এই
েরােগর প্রেকাপ েদখা িদতােছ িবশ্েবর িবিভন্ন জায়গায়। আজেকর িবষয়
রূেবলা বা হাম।
এই েরােগর প্রাথিমক উপসর্গ সর্িদ সােথ উচ্চ মাত্রার জ্বর, নােক
পািন পড়া, হাঁিচ, খসখেস গলা এবং েজারােলা কািশ। ঘােড়র িলম্ফেনাড
ফুইলা যাইেত পাের। অবসাদ লােগ, ডায়ািরয়া হইেত পাের, েচাখ লাল ও
জ্বলুনী হইেত পাের। উপসর্গ চইলা যাইেত পাের, মুেখর িভতের লাল
েছাপ থাকেত পাের এরপের সারা শরীের র্যাস েদখা িদেব। বাচ্চােদর
চাইেত বড়েদর এই েরাগ হইেল কষ্ট আর উপসর্গ েদখা েদয় েবশী। এই
েরাগীর সংস্পর্েশ আসার পের ৭ থাইকা ১৮ িদন সময় লােগ আক্রান্ত

হইেত। এইটাের ‘ইনক্যুেবশন’ িপিরয়ড কয়।

যিদ অনুমান কর েতামার বা বাচ্চার হাম হইেছ তাইেল েদরী না কইরা
ডাক্তার মাম্মার কােছ িনয়া যাও। িতিন প্রাথিমক পরীক্ষা কইরা রক্ত
ও ভাইরাল কালচােরর পরীক্ষা িদেত পােরন িনশ্িচত ও রূপ িনর্ণয় করার
জন্য।
রূেবলা ভাইরাস বাতােস ছড়ায়, আক্রান্ত েরাগী হাঁিচ কািশর সােথ
ভাইরাস বাতােস িমশা যায় আর একই বাতাস যখন তুিম িনঃশ্বােসর সােথ
গ্রহন কর তখনা তা েতামার শরীেরও প্রেবশ কের, েরাগী খাবার েশয়ার
করেলও এটা েতামার বা বাচ্চার শরীের প্রেবশ করেত পাের। এই ভাইরাস
মােয়র েপেটর িশশুেকও আক্রান্ত করেত পাের। এই ক্েষত্ের এইটা
মারাত্মক সমস্যার সৃষ্িট করেত পাের।
িসন্ড্েরাম িনয়া জন্ম িনেত পাের।

বাচ্চা

কনেজিনটাল

রূেবলা

১৯৬৯ সােল এর প্রিতেষধক িটকা প্রেয়াগ শুরু হওয়ার আেগ প্রিত ৬
থাইকা ৯ বছের একবার ৫ থাইকা ৯ বছর বয়সী িশশুরা আক্রান্ত হইত এই
রুেবলায়। িবশ্ব ব্যাপী এই প্রিতেষধক িটকার ব্যবহােরর ফেল রুেবলা
ও কনেজিনটাল রুেবলা িসন্ড্েরাম িনয়া জন্মােনা িশশুর সংখ্যা
আশাব্যাঞ্জক কইমা েগেছ।
এখন িশশুেদর রূেবলা হইেত েদখা যায় না িকন্তু বয়ঃসন্িধর বাচ্চােদর
এই েরাগ েদখা যাইতােছ আর তােদর ১০% ভাগ ক্েষত্েরই তারা প্রিতেষধক
িটকা গ্রহনকারী না। এইটা বাকীেদর জন্য একটা ঝুঁিকর কারণ হইয়া
দাঁড়াইেছ।
রূেবলা ১/২ ৯৯ থাইকা ১০০ িডগ্রী জ্বর, ঘােড়র অথবা কােনর িপছেনর
‘িলম্ফেনাড’ ফুইলা যাওয়া, েচহারায় র্যাস আিভর্ভূত হওয়া শুরু হয়
আর র্যাস শরীেরর িনম্নাংেগর িদেক যাইেত থােক, তখন েচহারা
পিরস্কার হইয়া যাইেত পাের। েগালাপী, লাল েছাপ েছাপ হইেত পাের
র্যাশ। চুলকািন হইেত পাের িদন িতেনক থােক এই উপসর্গ। র্যাস
আক্রান্ত স্থান থাইকা চামড়ার উপরী ভাগ গুড়া হইয়া ঝইরা পরেত পাের।
একটু

বড়

বাচ্চা

েদর

মাথা

ব্যাথা,

ক্ষুধামান্দ,

মৃদু

কনজাংিটভাইিটস (েচাখ লাল) নাক বন্ধ বা পািন পড়া, েমেয়েদর েবলায়
হােড়র েজাড়ায় েজাড়ায় ব্যাথা হইেত পাের আবার কােরা এর েকান
অিভেযাগ নাও থাকেত পাের।
আেগই বলিছ গর্ভবতী মােয়র েদর রূেবলা হইেল গর্ভস্থ বাচ্চা
কনেজিনটাল রূেবলা িসন্ড্েরাম িনয়া জন্মাইেত পাের, তা থাইকা
বাচ্চার বাইড়া উঠা, বুদ্িধমত্তার স্থিবরতা, হৃদিপন্েড বা েচাখ,
শ্রবণ শক্িত, িলভার, েবান ম্যােরা বা অস্িথমজ্জার সমস্যা হইেত
পাের।
এইটা ভীষন েছায়ােচ একটা ভাইরাস, আক্রান্ত ব্যক্িতর হাঁিচ কািশর
একটা সুক্ষ্ম েফাঁটা বাতােস ভাইসা েতামার শরীের প্রেবশ করেত
পাের। আক্রান্ত হবার প্রথম এক সপ্তাহ আর সুস্থ্য হবার আেগর এক
সপ্তা সবচাইেত িবপদজনক এই েরাগ ছড়াইেত। বাচ্চা যিদ কনেজিনটাল
রূেবলা িনয়া জন্মায় তার মূত্েরর সােথ, মুেখর লালার সােথ এই
ভাইরাস ছড়াইেত পাের, আর যারা এর প্রিতেষধক িটকা েনও নাই তারা
আক্রান্ত হইেত পার।
এইেরাগ খুব সহেজই প্রিতেষধক িটকা গ্রহেনর মাধ্যেম এড়ােনা যায়।
সাধারনত বাচ্চা ভুিমষ্ঠ হবার পেরই ‘এম এম আর’ েদওয়া যায় তেব
েবশীর ভাগ ক্েষত্েরই প্রথম েডাজ ১২ েথক ১৫ মাস বয়েসর মাথায় েদওয়া
হয় আেরক বার বুস্টার েডাজ িহসােব বাচ্চার বয়স ৪ থাইকা ৬ এর মধ্েয
েদওয়া হয়। এর ব্যিতক্রম ও আেছ প্রেয়াজন িবধায় ডাক্তার মাম্মার
পরামর্শানুযায়ী আেগও েদওয়া যায়।
গর্ভাবস্থায় রূেবলা িটকা েদওয়া উিচত না, গর্ভ ধারেনর িচন্তা
থাকেল একমাস আেগই িটকা িদেয় েদওয়া উিচত। রক্ত পরীক্ষা কইরাই বুঝা
যাইেত পাের মা’র প্রিতেষধক িটকা েদওয়া আেছ িকনা।
এই ভাইরােসর ‘ইঙ্ক্যুেবসন’ সময় ১৪ থাইকা ২৩ িদন গেড় ১৬ থাইকা ১৮
িদন তার মােন একটা িশশুর শরীের িচহ্ন েদখেত অথবা আক্রান্ত হইেত
দুই থাইকা িতন সপ্তাহ লাইগা যাইেত পাের আক্রান্ত েরাগীর
সংস্পর্েশ আসার পের।
রূেবলার র্যাস থােক প্রায় িতন িদন, িলম্ফ েনাড ফুলা আর ব্যাথা
থােক সপ্তাহ খােনক েজাড়ায় ব্যাথা আেরা সপ্তাহ দুই, বাচ্চারা
সাধারনতঃ এক সপ্তােহই িঠক হইয়া যায় বয়স্কেদর েবলায় সময় েবশী
লােগ।

রূেবলা প্রাণঘাতী েকান েরাগ না, এ্যন্িটবােয়ািটেক কাজ হয় না কারন
ভাইরােসর িবরুদ্েধ এই অষুধ কাজ কের না যিদ না অন্য েকান জিটলতা
েদখা েদয়। রূেবলা িনেজ িনেজই সাইরা যায়।
বাচ্চােদর হইেল জ্বেরর িদেক েখয়াল রাখ, উচ্চ তােপ ও িখঁচুিন েযন
না হয়, হইেল সােথ সােথ ডাক্তার মাম্মার স্মরণাপন্ন হও।
গর্ভবতী মােয়রা তােদর ‘অবস্ট্েরিশয়ান’ এর সােথ অবশ্যই েদখা কর।
বাচ্চােদর ‘এিসেটােমেনােফন’ অথবা ‘আইবুপ্েরােফন’ েদওয়া যাইেত
পাের েবাতেলর গােয় েলখা িনর্েদশনা মত অথবা ডাক্তার মাম্মার
পরামর্শ মত, িকন্তু কখেনাই ‘এ্যাস্িপিরন’ জাতীয় িকছু েদওয়া যােব
না। (ভাইরাসাক্রান্ত বাচ্চােদর এ্যাস্িপিরন েদওয়া যােব না অন্য
সমস্যা েদখা িদেব)।
এইক্েষত্ের দ্রুত ডাক্তার েদখাও। আেগই কইছ রূেবলা প্রাণঘাতী েরাগ
না িকন্তু ঘ্যান ঘ্যােন বাচ্চা কার পছন্দ, আর আমােগা জীবন
বাচ্চােদর জন্যই
যতটুক করা যায়।

উৎসর্গকৃত

তােদর

আরােমর

আর

সুস্থ্যতার

জন্য

সব মােয়েদর বাচ্চা িনরাপদ আর সুস্থ্য থাকুক।
সূত্রঃ আমার ডাক্তার িবমল অমরােসকারা
WebMD

উচ্চ রক্তচাপ ও পটািশয়াম েচরী
পটািশয়াম েচরী জাপােনর ফল হেলও আমােদর েদেশ েচিরর ব্যবহার
অেনক আেগ েথেক। সরাসির খাওয়ার জন্য বা অন্য খাবারেক সুন্দর

কের সাজােত লাল টুকটুেক েচিরর ব্যবহার চলেছ েসই েথেকই। েদখেত
েলাভনীয় আর স্বােদ অতুলনীয় হওয়ায় েচিরর কদর কেমিন, বরং
েবেড় চেলেছ। অসাধারণ পুষ্িটগুেণ ভরা দর্শনধারী েচিরফল। প্রিত ১০০
গ্রাম েচিরেত আেছ ৬৩ গ্রাম ক্যালির, কার্েবাহাইড্েরট ১৬ গ্রাম,
প্েরািটন এক গ্রাম, েফােলট চার গ্রাম, িভটািমন িস সাত িমিলগ্রাম,
িভটািমন
এ
৬৪০
আইইউ,
িভটািমন
েক
দুই
গ্রাম,
পটািশয়াম
২২২ িমিলগ্রাম, ক্যালিসয়াম ১৩ িমিলগ্রাম, ম্যাগেনিসয়াম ১১
িমিলগ্রাম, ফসফরাস ২১ িমিলগ্রাম।
েজেন েনব েচিরর স্বাস্থ্য উপকারী িকছু গুণ সম্পর্েক।
েচিরেত থাকা পটািশয়াম উচ্চ রক্তচাপকমােত সাহায্য কের। েদেহ থাকা
ক্ষিতকর
েকােলস্েটরল
কিমেয়
হৃদেরাগ
কমােতও
েচির
সাহায্য
কের।
েচিরেত
থাকা
শক্িতশালী
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট
ক্যানসার প্রিতেরােধ দারুণ কার্যকর। বােতর ব্যথা, মাথা ব্যথা
ও মাইগ্েরেনর ব্যথা কমােত এই ফল সাহায্য কের। েচির ফল িনয়িমত
েখেল রক্েতর ইউিরক অ্যািসেডর মাত্রা কেম। িনয়িমত েচির েখেল
ডায়েবিটক হওয়ার আশঙ্কা কম থােক। েচিরেত
নামক উপাদান েদেহর রক্ত চলাচেল সহায়তা কের।

থাকা

িমলােটািনন

সােথ

সংশ্িলষ্ট,

ডাক্তার এর পরামর্শ আবশ্যক
(পটািশয়াম

অন্যান্য

দীর্ঘ

েযমন,ক্রিনক িকডিন িডিজজ)

েময়ািদ

েরােগর

গরেম ত্বেকর সমস্যা
ত্বক মানব েদেহর একক বৃহৎ অঙ্গ। শরীেরর আবরণ িহেসেব কাজ কের িবধায় ঋতু
পিরবর্তেনর প্রভাব সর্বাগ্ের ত্বেক পিরলক্িষত হয়। ষড়ঋতুর প্রত্েযকিটেত
আলাদাভােব লক্ষণীয় পিরবর্তন না হেলও,শীত এবং গরেমর প্রভাব ত্বেকর উপর
সুস্পষ্ট।
গরেম ত্বেকর উপর পিরবর্তন দু’ভােগ ভাগ করা েযেত পাের।
সূর্যােলােকর কারেণ ত্বেকর পিরবর্তন :
সূর্যােলােকর কারেণ ত্বেক েসালার ডার্মাটাইিটস বা সানবার্ন, েসালার একিজমা,
েসালার আর্িটেকিরয়া, একিনিটক েরিটকুলেয়ড, ত্বেকর ক্যান্সার এবং েমছতা বা
ক্েলাজমা হেত পাের। সূর্যােলােকর আলট্রা ভেয়ােলট রশ্িমই সাধারণত এ জন্য
দায়ী। গরেম সূর্যােলােকর কারেণ িহট–স্ট্েরাক বা সানবার্ন হেত পাের

গরেম সৃষ্ট ঘােমর কারেণ পিরবর্তন :
গরেমর সঙ্েগ বায়ুমণ্ডেল আর্দ্রতা েবিশ থাকেল ত্বেকর েসােয়ট গ্লানড
বা
ঘর্মগ্রন্িথ িনৎসিরত ঘাম ৈতির হয়। ঘােমর কারেণ ঘামািচ েদখা েদয়। এ ছাড়া
ঘােম ডার্মাটাইিটস্, ছত্রাক এবং ব্যাকেটিরয়াজিনত
ত্বেকর েরাগ িবস্তার লাভ
কের।
ব্যাকেটিরয়া জিনত েযমন ইমেপিটেগা বা সামার বেয়ল, ফিলকুলাইিটস, ইরাইিসেপলস,
ফারাঙ্কেকল, কারবাংেকল ইত্যািদ। িশশুরা গরেম ব্যাকেটিরয়াজিনত েরােগ েবিশ
আক্রান্ত হয় যা সামার বেয়ল
নােম পিরিচত।
গরম এবং আদ্র আবহাওয়ায় শরীের প্রচুর ঘাম হেয় থােক যা ছত্রাক বা
ফাঙ্গাসজিনত েরােগর সঙ্ক্রামন বািড়েয় েদয়,এগুেলার মধ্েয
ক্যানিডিডয়ািসস,
ইরাইথ্রাসমা, িটিনয়া ভারিসকলার, িটিনয়া ক্যািপিটস, িটিনয়া েপিডস ,িটিনয়া
কর্েপািরস বা দাদ ইত্যািদ উল্েলখেযাগ্য।
আমােদর েদেশ এ সমেয় মশার প্রকপ বৃদ্িধ েপেয় থােক, েয কারেন মশাবািহত েরাগ
েযমন েডঙ্গুর প্রাদুর্ভাব েবেড় যায়।
িচিকৎসা :
গরেম ত্বেকর সমস্যা জিটল হেত পাের। িক ধরেনর পিরবর্তন হেয়েছ, েসিট িনর্ধারেণ
প্রেয়াজনীয় িচিকৎসা প্রদান করা হেয় থােক।
প্রিতেরােধর উপায় :

সরাসির সূর্যােলােক যােবন না, ছাতা, হ্যাট এবং সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

দীর্ঘক্ষণ

সূর্যােলােক

থাকেবন

না,সান

ব্লেকর

লসান

ক্িরম

বা

েজল

সুিত

এবং

ব্যবহার করুন।

ভারী জামা-কাপড়, টাইটিফট অন্তর্বাস পিরহার করুন।

নাইলন,

পিলেয়স্টার

ইত্যািদ

িসনেথিটক

েপাশাক

পরেবন

না,

প্রাকৃিতক বস্ত্র ব্যবহার করুন,

একবার ব্যবহার করা েপাশাক ও অন্তর্বাস পুনরায় েধৗত করার পর ব্যবহার
করুন;

ঘাম ৈতির হওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ শুিকেয় েফলুন বা মুেছ িনন, প্রেয়াজেন েগাসল
করেত পােরন;

পািন ত্বকসুস্থ রাখেত সাহায্য কের,তাই প্রচুর পিরমােন পানীয় পান করুন।

চট্টগ্রােমর
ইউিরয়া
সার
কারখানায়, ৫০০ টন এেমািনয়া িলক
সময় ২◌ঃ০০ রাত। ২৩ অগাস্ট
প্রথম আেলার িরেপার্েট েদখেত পাচ্িছ, চট্টগ্রােমর ইউিরয়া সার
কারখানায়, ৫০০ টন এেমািনয়া িলক হেয়েছ । এখেনা েতমন েকান েজনােরল
এদ্ভাইজাির েদয়া হয় নাই।
আমার

ওয়ােল

বন্ধুরা

িরেপার্ট

করেছন,

েকাতওয়ািল,

হািলশহর

,

আগ্রাবাদ অেনক এলাকােতই মানুেষর এখেনা েচাখ জ্বলেছ বা গন্ধ
লাগেছ। হািলশহের একজন বন্ধু জািনেয়েছ তার বন্ধু চরম ভােব বিম
করেছ।
২৫ জনেক চট্টগ্রাম েমিডেকেল ভর্িত করা হেয়েছ, প্রথম আেলা
জানাচ্েছ। িকন্ত, আমার ধারণা আগামী কেয়ক ঘণ্টায় আেরা অেনেকই
হস্িপটােল যােব। সকল ধরেণর ডাক্তারেদর এখন িনকটস্থ হসিপটােল
িরেপার্ট করা উিচত।
িকছু তথ্য যা জানা দরকার:
ভারেতর েকািচেত, ৯০ টন এেমািনয়া িলক ঘেটিছল, ২০১৬ সােলর মার্েচ।
তােত, ৫ মাইল পর্যন্ত এক্সলুশান েজান করা হেয়িছল এবং েলাকজনেক
এদ্ভাইজ করা হেয়িছল, এিস রুম এবং বদ্ধ ঘেরর েভতের না থাকেত।
আই িরিপট। েকািচ এেমািনয়া িলেকর সমেয় পিরষ্কার ভােব, ফ্লােটর
েভতের এবং এিস রুেম না থাকেত বলা হেয়িছল।
http://www.thenewsminute.com/…/kochi-ammonia-leak-how-it-af…
প্রিতেরাধ ব্যবস্থা:
আিম নীেচর িলঙ্ক টার সহজেবাধ্য ট্রান্সেলট কের িদচ্িছ, েযইটা
িনউইয়রেক এেমািনয়ার প্রেটকশেনর জন্েয পাব্িলক এডভাইজ।
https://www.health.ny.gov/…/chemical_terro…/ammonia_tech.htm
এেমািনয়া বাতােসর েথেক হালকা। তাই এই গুেলা এক পর্যােয় আকােস
উেঠ যােব এবং শুন্েয িমিলেয় যােব। িকন্ত, যিদ িহউিমিডিট থােক
তেব, েসইটা িলকুইফাইড হেয় ভুিমর কােছ রেয় েযেত পাের। এবং েসইটা
বাতােসর সােথ ছিড়েয় েযেত পাের এবং মানুষেক ইম্প্যাক্ট করেত
পাের। ।
এেমািনয়ার ইিমিডেয়ট প্রভাব িক ?
িনঃশ্বাস। এেমািনয়া উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ করেল (েযইটা এখন আর খুব
সম্ভবত নাই। নােকর মধ্েয গলা এবং িনশ্বােসর রাস্তায় ইিমিডেয়ট
জ্বালা েপাড়া করেত পাের। যার ফেল িনশ্বােসর কস্ট হেত পাের।
কম পর্যােয়র এেমািনয়া গ্রহণ করেল, কফ হেত পার,এ নাক এবং গলা
জ্বলেত পাের। এেমািনয়ার গন্ধ খুব তীব্র তাই। এেমািনয়া উচ্চ
পিরমােন থাকেল, আপিন তার গন্ধ েটর পােবন। আবার অেনক ক্ষণ ধের,

উচ্চ পিরমাণ এেমািনয়া থাকেল, েসই গন্ধটা সহনীয় হেয় িগেয় আপিন েটর
নাও েপেত পাের।
বাচ্চােদর শিরেরর তুলনায় ফুস্ফুস বড় হওয়ােত, তারা বড়েদর েথেক
েবশী পিরমাণ এেমািনেয় গ্রহণ করেত পাের।
েচাখ এবং ত্বেক প্রভাব:
কম মাত্রার এেমািনয়ার এক্সপজার হেল, েচাখ এবং ত্বক জ্বলেত পাের।
উচ্চ মাত্রার এেমািনয়া হেল, অেনক েবশী জ্বলেব।
খুব েবশী উচ্চ মাত্রায় হেল, ত্বক জ্বেল েযেত পাের এবং েচােখর
ক্ষিত হেত পাের। (েযইটা িনেয় ভেয়র িকছু নাই। কারণ, এইটা এখন
িনঃসন্েদেহ নাই।)
িকভােব এেমািনয়ার এক্সেপাজার িনরাময় করা হয়:
এেমািনয়া এক্সপজােরর েকান ইিমিডেয়ট ওষুধ নাই। িকন্ত, এেমািনয়া
এক্সপজার িনরাময় করা যায় এবং েরাগী িরকাভার করেব।
েচাখ এবং ত্বেক ব্যাপক পিরমাণ পািন িদেয়, প্রথম িডকমািনেটশান বা
েয িকছু েলেগ গ্যােছ, েসইটা দূর করেত হেব। পািনর এই িচিকতসা খুব
গুরুত্তপুরন।
এইটা ছাড়াও humidified

oxygen,

bronchodilators

and

airway

management করা েযেত পাের।
নীেচর এই িলঙ্েকর দ্িবতীয় পৃষ্ঠায়, আেরা অেনক এক্সপার্ট পরামর্শ
আেছ। িকন্ত, েজনােরল পাব্িলেকর জন্েয েজনােরল আডভাইজািরটাই আিম
ট্রান্সেলট করলাম।
আেরা জানেত চাইেল, এই িলঙ্েকর দুই পৃষ্ঠায় পেড়ন।
http://www.cdc.gov/niosh/docs/81-123/pdfs/0028-rev.pdf
আর িকছু সাধারণ পরামর্শ:
১। এিস রুম এবং বদ্ধ ঘের থাকেবন না। কারণ এেমািনয়া বাতাস েথেক
হালকা, েখালা বাতােস এইটা উপের চেল যােব। িকন্ত, ঘেরর মধ্েয আটেক
যােব।
http://www.thenewsminute.com/…/kochi-ammonia-leak-how-it-af…
২। েচাখ জলেল এবং ত্বক জ্বলেল ১৫ িমিনট ধের পািন িদেত বলা হেয়েছ।
https://medlineplus.gov/ency/article/002759.htm
৩। এেমািনয়ার গন্ধ েটর পােবন। যিদ েবশী গন্ধ না পান। প্যািনক

করেবন না।
এেমািনয়া বাতােস উেড় যােব।

হার্ট অ্যাটােকর িচিকৎসায় েকন
আই িস ইউ (ICU)
কারণ একমাত্র হৃদিচিকৎসার ইনেটনিসভ েকয়ার ইউিনেটই থােক হার্ট
অ্যাটােকর েরাগীর িচিকৎসা ও েরাগীর ওপর টানা পর্যেবক্ষেণর দক্ষ
আধুিনকতম ব্যবস্থা।
শুধু েবসরকাির হাসপাতােল নয়, এখন বড় সরকাির হাসপাতােলও এরকম েবশ
িকছু ইউিনট দক্ষতার সঙ্েগ কাজ কের চেলেছ। এরকম ইউিনেট ভর্িত হেল
েরাগীর েয-েকানও জিটলতা মুহূর্েত ধরা পের, জিটলতার িচিকৎসাও শুরু
হয় এতটুকু কাল িবলম্ব না কের। েয-েকান হার্ট অ্যাটােক আই িস ইউ-র
িচিকৎসায় েরাগীর মৃত্যুর আশঙ্কা কেম, বােড় বাঁচার আশা।
েয-েকানও এরকম ইউিনেট থােকন হৃদ িচিকৎসায় িবেশষভােব দক্ষ ও
প্রিশক্ষনপ্রাপ্ত েবশ িকছু িচিকৎসক ও একদল নার্স। অেনক সময় থােকন
েরাগীর িবশষ প্রেয়াজন সম্পর্েক ওয়ািকবহাল একদল স্বাস্থ্যকর্মীও।
েবিশর ভাগ এরকম েকন্দ্ের থােক শীততাপ িনয়ন্ত্িরত আরামদায়ক
স্বস্িতকর পিরেবশ। প্রত্েযক েরাগীর হৃদযন্ত্েরর অবস্থা, হালচাল
বুঝেত থােক ধারাবািহক ই িস িজ মিনটিরং-এর ব্যবস্থা। বড় েকন্দ্ের
এরকম নজরদাির বা মিনটিরং হয় ক্েলাজড সার্িকট িটিভ [ Ociloscopic
Electrocardiographic Closed Circuit Television]
সাহায্েয।
িটিভর পর্দায় েচাখ েরেখ হৃদ যন্ত্েরর প্রত্েযক মুহূর্েতর অবস্থার
ওপর নজরদাির চালান িচিকৎসক, এমনিক দক্ষ েসিবকারাও। থােক নাড়ীর

গিত, রক্তচাপ, রক্েত অক্িসেজেনর মাত্রা ইত্যািদ
মুহূর্েত েরকর্ড করার নানা ধরেনর আধুিনক যন্ত্র ।

প্রত্েযক

রক্তচাপ বা হার্ট েরট খুব কেম েগেল বা হার্ট হঠাৎ কের েথেম েগেল
[ Cardiac Arrest ] েবেজ ওঠা অ্যালার্ম েস ব্যাপাের সতর্ক কের
িচিকৎসকেক। একজন বা দুজন িচিকৎসক থােকন সবসময়। থােক িনলেয়র
স্পন্দেন মারাত্মক ছন্দপতন বা েভনট্িরকুলার িফব্িরেলশন েদখা িদেল
ওই সমস্যা দূর করার যন্ত্র িডিফব্িরেলটর। ব্যবস্থা থােক আকস্িমক
হৃদস্তব্ধতা [Sudden Respirarory Arrest]-য় হৃদযন্ত্রেক আবার
বাইের েথেক চাপ িদেয় সচল করার যন্ত্র ‘এক্সটারনাল কার্িডয়াক
কম্প্েরসর’-এর ব্যবস্থাও থােক। শ্বাসবন্ধ হেয় যাবার পরও েরাগীেক
বাঁচােনা যায় এরকম আধুিনক প্রযুক্িতযুক্ত যন্ত্েরর সাহায্েয।
হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর েরাগীর বাঁচার সম্ভাবনা বােড় হৃদ
স্পন্দেন ছন্দ পতন, শক, হার্ট েফইিলওর, কার্িডয়াক অ্যােরস্ট বা
পালেমানাির এিডমার মেতা মারাত্মক জিটলতা েদখা িদেল সমস্যার
দ্রুতলয়, আধুিনকতম িচিকৎসায়। িবেশষ কের, হার্ট েফইিলওর ও নানা
ধরেনর অ্যািরদিময়ার িনয়ন্ত্রেণ একটানা নজরদািরর পাশাপািশ দক্ষ
িচিকৎসক ও িচিকৎসাকর্মীর
প্রেয়াজন হয় িবেশষভােব। েদখা েগেছ বড়
ধরেনর হার্ট অ্যাটাক আক্রান্ত েরাগীেদর শতকরা প্রায় সত্তর জন
হৃদস্পন্দেনর নানা ধরেনর অিনয়ম বা অ্যািরদিময়ার আক্রান্ত হন।
শতকরা প্রায় পেনেরাজন েরাগী আক্রান্ত হন িনলেয়র স্পন্দেন
মারাত্মক েগালেযাগ [ েভনট্িরক্যুলার িফব্িরেলশন ]-এ, দ্রুত েয
সমস্যার িচিকৎসায় আটেক েদওয়া যায় হৃদযন্ত্র আকস্িমক স্তব্ধ হেয়
যাবার বা আবার এর েগােলােযাগ েদখা েদবার আশঙ্কা। হার্ট অ্যাটােকর
গুরতর বা জীবনঘাতী সমস্যা গুলা েদখা েদওয়া মাত্র ধের েফেল
উপযুক্ত িচিকৎসা হেল ইনফার্কশন জিনত মৃত্যুর হার কমােনা যায়
অেনকটাই। এর জন্য দরকার হৃদযন্ত্েরর কাজকর্েমর ওপর ধারাবািহক
যন্ত্রিনর্ভর পর্যেবক্ষণ, একদল দক্ষ িচিকৎসক ও নার্স, হােতর কােছ
সব ধরেনর প্রেয়াজনীয় ওষুধপত্র ও আধুিনক যন্ত্রপািত। এরকম
ব্যবস্থা একমাত্র বড় হাসপাতােলর আধুিনক
আই িস ইউ-েতই পাওয়া
সম্ভব।
সুধুমাত্র একগাদা আধুিনক যন্ত্র
ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্য কর্মীেদর
এর িবকল্প হেত পাের না। বড় ও
দাক্তাররা েতা বেটই, হৃদ সমস্যা

এরকম আধুিনক িচিকৎসা েকন্দ্ের
দক্ষ তথা সুসংহত ‘িটম ওয়ার্ক’সুপিরচািলত এরকম ইউিনটগুেলােত
ও জিটলতা ধরেত ও িবপদ কাটােত

িবেশষভােব প্রিশক্ষনপ্রাপ্ত নার্সরা থােকন। এঁরা হৃদস্পন্দেন
ছন্দ
েফরােনা
ওষুধ
[অ্যান্িট
অ্যািরদিমক
ড্রাগস,
েযমন
িলেডােকইন]- এর মাত্রা অ্যািরদিময়ার অবস্থা অনুযায়ী কমােত বাড়ােত
পােরন দক্ষতার সােথ। িনলেয়র িফব্িরেলশন েদহা িদেল িডিফব্িরেলটর
ব্যবহােরও ( এেত হৃদযন্ত্ের িনর্িদষ্ট মাত্রায় DC শক িদেয় ওই
জিটলতা িনয়ন্ত্রেণ আনা হয়) এঁেদর দক্ষতা থােক। হঠাৎ কার্িডয়াক
অ্যােরস্ট হেল মারাত্মক ওই সমস্যােক িনয়ন্ত্রেণ আনেতও এঁেদর
িবেশষ প্রিশক্ষন থােক।
এরকম সুদক্ষ েসিবকারা ভারপ্রাপ্ত িচিকৎসক আসার আেগই অেনক েরাগীর
প্রান বাঁচাচ্েছন দক্ষতার গুেন, এরকম ঘটনা বড় েকন্দ্রগুেলােত
প্রায়ই ঘেট।
শুধুমাত্র দক্ষ িচিকৎসকেদর নয়, সুদক্ষ, িবেশষ প্রিশক্ষনপ্রাপ্ত
েসিবকােদর আন্তিরকতা আর তৎপরতাও আই িস িস ইউ-েত থাকা হার্ট
অ্যাটােকর েরাগীেদর কারও কারও জীবন বাচায়। েরাগী মৃত্যুর দরজা
েথেক িফের আেসন জীবেনর আেলায়। মৃত্যুর অবসন্ন অন্ধকার েথেক
জীবেনর উৎফুল্ল আেলায়, আড়ম্বের।
েয-েকান হার্ট অ্যাটােকর েরাগীর অন্তত প্রথম কেয়ক িদেনর িচিকৎসার
আদর্শ জায়গা িহসােব এরকম ইনেটনিসভ কেরানাির েকয়ার ইউিনেটর েকানও
িবকল্প েনই, থাকেত পাের না। দুর্ভাগ্যবশত এ রাজ্েয এরকম
ইউিনতগুেলা এখনও পর্যন্ত বড় শহর আর মহানগরীেতই সীমাবদ্ধ। সরকাির
স্তের েজলা বা মহকুমা হাসপাতােল এরকম ব্যবস্থা চালু হেল
ভিবষ্যেতর বহু হার্ট অ্যাটােকর েরাগী িফের পােবন অমূল্য জীবন।
হৃদেরাগ মহামারীর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় এরকম ইউিনতগুেলা লড়েত পারেব
েজারদার লড়াই।
অদূর ভিবষ্যেত।

বাংলােদেশ বছের ১০ হাজার মানুষ
আত্মহত্যা কেরন
বাংলােদেশ প্রিতবছর গেড় ১০ হাজার েলাক আত্মহত্যা কেরন, যাঁেদর
মধ্েয নারীর সংখ্যাই েবিশ ৷ বয়েসর িহেসেব তরুণ-তরুণীরাই েবিশ
আত্মঘাতী হচ্েছন ৷ তেব আত্মহত্যার েচষ্টা কেরন এর েচেয় আেরা ১০
গুণ েবিশ মানুষ ৷
বাংলােদশ েসন্টার ফর ইনজুির প্িরেভনশন অ্যান্ড িরচার্স বাংলােদশ
২০১৩ সােল এক জিরপ চািলেয় েদেখ েয, প্রিতবছর েদেশ গেড় ১০ হাজার
েলাক আত্মহত্যা কের৷ িবিভন্ন বয়স, িলঙ্গ, েপশা এবং েভৗগিলক
অবস্থােনর িনিরেখ ৮ লাখ ১৯ হাজার ৪২৯ জেনর ওপর সরাসির জিরপ
চািলেয় তারা এই তথ্য প্রকাশ কেরন ৷ শহেরর েচেয় গ্রােম আত্মহত্যার
হার ১৭ গুণ েবিশ ৷ গ্রােম যাঁরা আত্মহত্যা কেরন, তাঁেদর বড় অংশ
অিশক্িষত এবং দিরদ্র।
নারীেদর

মধ্েয

আত্মহত্যার

প্রবণতা

সবেচেয়

েবিশ

৷

বাংলােদেশ

নারীেদর ওপর শারীিরক, েযৗন ও মানিসক িনর্যাতন এবং ইভিটিজং-এর
ঘটনা বাড়ায় অেনেক পিরস্িথিত সামাল িদেত না েপের আত্মহত্যা করেছন
৷ এঁেদর মধ্েয ১০ েথেক ১৯ বছর বয়িস নারীরা সবেচেয় ঝুঁিকপূর্ণ ।
এছাড়া ২০১৪ সােল জাতীয় মানিসক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটউেটর এক
গেবষণায় বলা হয়, বাংলােদেশ গেড় প্রিতিদন ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা
কেরন৷ তােদর িহেসেব, ঐ বছর ফাঁিসেত ঝুেল ও িবষ েখেয় আত্মহত্যা
কেরন ১০ হাজার ১২৯ জন ৷ এঁেদর মধ্েয একটা বড় অংেশর বয়স ২১ েথেক
৩০ বছেরর মধ্েয৷ জাতীয় মানিসক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটউেটর গেবষণায়
েদখা েগেছ, বাংলােদেশ অিধকাংশ ক্েষত্ের আত্মহত্যা করেছন ২১-৩০
বছর বয়িসরা। এর মধ্েযও নারীর সংখ্যা েবিশ ।

যাঁরা আত্মহত্যা কেরন তাঁেদর ৯৫ ভাগই েকােনা না-েকােনা মানিসক
েরােগ েভােগন৷ মানিসক েবােগর সিঠক িচকৎসা করা েগেল আত্মহত্যা
কমেব৷ মাদকাসক্িত আত্মহত্যা প্রবণতার জন্য একিট বড় কারণ৷ তাই
মাদকাসক্তেদর িচিকৎসা এবং মাদেকর িবরুদ্েধ শক্ত অবস্থান েনয়া
দরকার।
আত্মহত্যা িনেয় েগাটা িবশ্েব উদ্েবগ আেছ ৷ িবশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থার িহসােব, ১৫-৪৪ বছর বয়িস জনেগাষ্ঠীর মৃত্যুর প্রধান িতনিট
কারেণর একিট হেলা আত্মহত্যা৷ ডাব্িলউএইচও আশঙ্কা প্রকাশ কেরেছ,
২০২০ সাল নাগাদ িবশ্েব প্রিতবছর সােড় ১৫ লাখ মানুষ আত্মঘাতী
হেবন৷ আত্মহত্যার েচষ্টা চালােবন এর কমপক্েষ ১০ েথেক ২০ গুণ
মানুষ।
তথ্যসূত্রঃ িডডাব্িলউ(DW) 13 July 2016

বুকজ্বালা (িবস্তািরত আেলাচনা)
জীবন ধারা ও গার্হস্থ্য িনরাময়
২.১ আপনার জীবন ধারা কী আপনার বুকজ্বালার কারণ ?
বুকজ্বালার সময় আপনার বুেক আগুন েলেগেছ এরকম একটা অনুভূিত সৃষ্িট কের,
বুকজ্বালা প্রিতেরােধ জীবন ধারায় িনম্ন িলিখত পিরবর্তন আনুন০১. অিতিরক্ত ওজন কমান
০২. ধূমপান ত্যাগ করুন
০৩. আঁটসাঁট েপাষাক পরেবন না

০৪. বুকজ্বালা ঘটায় এমন সব খাদ্য পানীয়, েযমন এলেকাহল, চর্িবযুক্ত খাদ্য,
চেকােলট এবং িমন্ট এিড়েয় চলুন
০৫. খাবার গ্রহেণর পর পরই শুেয় পড়েবন না
০৬. আপনার িবছানার মাথার িদক উঁচু করুন
শরীেরর ওজন কমােনার লক্ষ্য িনর্ধারণ: সাফল্য লােভর জন্য িনেজেক প্রস্তুত
করুন
সুপিরকল্িপত

পিরকল্পনা

প্রণয়ন

আপনার

িচন্তােক

বাস্তবায়ন

করেত

সাহায্য

করেব, িক কের ওজন কমােনার জন্য লক্ষ্য স্িথর করেত হেব এখােন তা আেলাচনা
করা হেয়েছ।
ওজন কমােনার লক্ষ্য িনর্ধারেণর অর্থ হল সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যকার
পার্থক্য

িনর্ধারণ

করা।

বাস্তবসম্মত,

সুপিরকল্িপত

ওজন

হ্রােসর

লক্ষ্য

িনর্ধারেণর ফেল আপিন আরও েবশী মেনােযাগী ও উৎসাহী হেয় উঠেবন। স্বাস্থ্যকর
জীবন

ধারায়

উত্তরেণর

প্রক্িরয়ায়

এগুেলা

আপনােক

পিরবর্তেনর

পিরকল্পনা

গ্রহেণ সাহায্য করেব।
িকন্তু ওজন কমােনার সকল লক্ষ্যসমূহ উপকারী নয়। অবাস্তব ও অিতমাত্রায়
ব্যাপক

ওজন

হ্রাস

এর

লক্ষ্য

আপনার

ক্ষিত

করেত

পাের।

েযমন

আপিন

যিদ

সপ্তােহ দশ পাউন্ড ওজন কমােত চান তাহেল তা হেব আপনার প্রেচষ্টায় িবরুপ
প্রভাব েফলেত পাের।
স্বপ্ন

েদখা

ভােলা।

তেব

বুদ্িধদীপ্ত

ও

সুিবেবচক

েহান

এবং

িনম্েনর

পরামর্শগুেলা অনুসরণ কের আপনার ওজন হ্রােসর লক্ষ্য িনর্ধারণ করুন, যা
আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়েন সাহায্য করেব।
লক্ষ্য স্িথর করুন
যখন লক্ষ্য িনর্ধারেণর পিরকল্পনা করেবন তখন সব িকছু িলেখ রাখুন এবং সমস্ত
িবস্তািরত িবষয় গুেলা েমেন চলুন। কখন ও েকাথায় এটা করেবন? আপনার কােজর
তািলকায় হাঁটার িবষয়িট কখন থাকেব? শুরু করার জন্য আপনার িক প্রেয়াজন?
এভােবই আপিন আপনার অগ্রগিতর ওপর নজর রাখেত পােরন যােত কের আপিন বুঝেত
পােরন আপনার লক্ষ্য পূরণ হচ্েছ িক না।
পিরমাপেযাগ্য লক্ষ্য স্িথর করুন
পিরমাপেযাগ্য বলেত আমরা েবাঝােত চাইিছ কতটা দূের আপিন হাঁটেত যাচ্েছন?

কতক্ষণ? প্রিত সপ্তােহ কতিদন? এ সব ক্েষত্ের আপনার অগ্রগিত েকমন, তা
পিরমাপ করুন।
প্রিত সপ্তােহ আপিন আপনার অগ্রগিতর পর্যােলাচনা করুন। গত সপ্তােহ আপিন িক
আপনার লক্ষ্য অর্জেনর পেথ সফল হেয়িছেলন? েভেব েদখুন আপনার পিরকল্পনার
েকান অংশ কাজ কেরিছল, েকান অংশিট কেরিন, এসব পিরমােপর পর পরবর্তী সপ্তােহ
লক্ষ্য অর্জেন আপনার পিরকল্পনা স্িথর করুন।
আপনার পক্েষ অর্জনেযাগ্য ও প্রাসঙ্িগক লক্ষ্য িনর্ধারণ করুন
এমনভােব

লক্ষ্য

ক্েষত্ের
শারীিরক

স্িথর

আপনার

করুন

সীমাবদ্ধতা

সক্ষমতা,

যা

আপনার

গুেলা

স্বাস্থ্য

সামর্েথর

িবেবচনায়

সেচতনতা,

মধ্েয

রাখুন

সমেয়র

।

লভ্যতা

অর্জন
আপনার
এবং

সম্ভব।

এ

ব্যক্িতগত

আপনার

আগ্রহ

িবেবচনায় রাখুন।
বর্তমান

ওজেনর

৫

েথেক

১০

শতাংশ

যুক্িতসঙ্গত লক্ষ্য হেত পাের।

হ্রাস

করা

অেনক

মানুেষর

জন্য

একিট

সপ্তােহ এক েথেক দুই পাউন্ড (০.৫ েথেক ১

িকেলা) ওজন হ্রােসর পিরকল্পনা করেত পােরন। এেত যিদও প্রথম ১-২ সপ্তােহ
আপনার ওজন হ্রােসর হার দ্রুততরও হয়।
সময় সম্পর্েক ভাবুন
সময়

িনরূপণ

অিত

গুরুত্বপূর্ণ

িবষয়

যা

আপনার

সাফল্য

ও

ব্যর্থতার

গুরুত্বপূর্ণ িনয়ামক। আপনার ওজন হ্রাস কর্মসূচী শুরু করার জন্য একটা
িনর্িদষ্ট িদন েবেছ িনন এবং ঐ িদনিট িমস করেবন না। জীবেনর নানা পিরস্িথিত
েযমন; আপনার কর্মক্েষত্র ও স্কুেলর সােথ সংশ্িলষ্টতা, ছুিট ও সম্পর্েকর
টানােপােড়ন, যা আপনার প্রেচষ্টার পেথ বাধা হেত পাের তা িহসােব আনেত হেব
এবং এসব িকছু িবষয় আপনােক কার্যক্রম শুরুর আেগই েসের েনয়ার প্রেয়াজন হেত
পাের।
দীর্ঘেময়াদী

ও

স্বল্পেময়াদী

লক্ষ্য

স্িথর

করুন,

স্বল্পেময়াদী

লক্ষ্য

আপনােক প্রিতিদেনর লক্ষ্য অর্জেন িনেয়ািজত রাখেব এবং দীর্ঘেময়াদী লক্ষ্য
আপনােক

দীর্ঘযাত্রায়

অনুপ্রািণত

করেব।

স্বল্পেময়াদী

লক্ষ্য

হেব

আপনার

দীর্ঘেময়াদী লক্ষ্য অর্জেনর েসাপান।
প্রক্িরয়ার ওপর নজর িদন
চূড়ান্ত ফেলর চাইেত আপনার করণীয় লক্ষ্েযর ওপর েবশী গুরুত্ব িদন। ‘সপ্তােহ
িতন বার ব্যায়াম করা’-করনীয় লক্ষ্েযর একিট উদাহরণ “ওজন ১৪৫ পাউন্ড এ
স্িথর করা” এটা হচ্েছ চূড়ান্ত ফলাফেলর উদাহরণ। আপনার কাজকর্ম প্রক্িরয়ার

পিরবর্তন- আপনার ৈদনন্িদন কার্যক্রম ও অভ্যাস পিরবর্তন- এগুেলা হল ওজন
হ্রােসর মূল চািবকািঠ, শুধুমাত্র ওজন মাপার স্েকেল কাঙ্িখত সংখ্যা অর্জন
করাই গুরুত্বপূর্ণ নয়।
ব্যর্থতার সম্ভাবনার কথা মেন েরেখ

পিরকল্পনা করুন

স্বভাব

বা

পিরবর্তেনর

প্রত্েযক

নারী

পিরবর্তন

বা

এেনেছন,

প্রিতবন্ধকতাগুেলা,

সময়

ব্যর্থতা

পুরুষ

যারা

তারা
েযমন

িবপর্যয়

সাফল্েযর

ব্যর্থতার
ছুিটর

িদেন

একটা

সােথ

জীবনযাপেনর

মুেখামুিখ
ভুিরেভাজ

স্বাভািবক

প্রক্িরয়ােত

হেয়েছন।

বা

অিফস

ব্যাপার।
সম্ভাব্য

পার্িটর

েভাজ

ইত্যািদ প্রিতবন্ধকতার মুেখামুিখ হওয়ার সম্ভাবনা থােক। এ সকল িবষয় মাথায়
েরেখ েভেব িচন্েত সুিনর্িদষ্ট কর্মেকৗশল অবলম্বন

কের আপিন আপনার অনুশীলন

বজায় রাখেত পােরন।
প্রেয়াজন অনুযায়ী আপনার লক্ষ্য পুনঃিবেবচনা এবং সমন্বয় করুন
ওজন হ্রাস পিরকল্পনায় আপিন যখন অগ্রগিত সাধন করেবন তখন আপনার লক্ষ্য
পিরবর্তেনর কথা ভাবুন। যিদ আপিন েছাট কের শুরু কের থােকন,

তাহেল বৃহত্তর

চ্যােলঞ্েজর ঝুঁিক েনবার জন্য আপনােক ৈতির থাকেত হেব অথবা আপনােক জীবন
যাপেনর নতুন প্রক্িরয়ার সােথ খাপ খাইেয় লক্ষ্য পুনঃ সমন্বয় কের েনওয়ার
প্রেয়াজন হেত পাের।
২.২ প্রিতেরাধ
েপট ফাঁপা, েঢকুর েতালা এবং অন্ত্ের গ্যাস: িক কের এড়ােনা যায়
েপট ফাঁপা, েঢকুর েতালা এবং গ্যােসর ব্যথা অস্বস্িতকর ও কষ্টদায়ক হেত
পাের। এসকল লক্ষণ েকন ঘেট এবং আমরা িকভােব প্রিতেরাধ করেত পাির তা আমরা
এখােন বলার েচষ্টা কেরিছ।
েপট

ফাঁপা,

সাধারণত

েয

েঢকুর

েতালা

বাতাস

আমরা

এবং

বায়ু

িনঃসরণ

িগেল

েফিল

অথবা

করা

পিরপাক

স্বাভািবক
ক্িরয়ার

ব্যাপার
সময়

যা

খাদ্েযর

ভাঙ্গেনর ফেল ৈতির হয়। আপিন মােঝ মধ্েয বা একিদেন বার বার গ্যাস ও
গ্যােসর ব্যথা অনুভব করেত পােরন।
গ্যাস ও গ্যােসর ব্যথা যখন আপনার ৈদনন্িদক কাজকর্েম িবঘ্ন ঘটায়, তখন
বুঝেত হেব েকাথাও িকছু সমস্যা আেছ। িকভােব গ্যাস ও গ্যােসর ব্যথা কমােনা
বা এড়ােনা যায় এবং কখন আপনােক িচিকৎসেকর কােছ েযেত হেব তা িনর্িদষ্ট করুন
।

েপট ফাঁপা: আপনার পাকস্থলী ও অন্ত্ের গ্যাস ৈতির হওয়া
েঢকুর েতালা বা বায়ু িনঃসরেণর মাধ্যেম যখন গ্যাস েবর হেত পাের না, তখন তা
পাকস্থলী ও অন্ত্ের জমা হয় এবং তখন েপট ফাঁেপ। েপট ফাঁপেল আপনার তলেপেট
ব্যথা অনুভূত হেত পাের, এই ব্যথা প্রথেম মৃদু ও অস্পষ্ট হেত পাের এবং
ক্রেম তা েবেড় তীক্ষ্ণও হেত পাের। বায়ু িনরসরণ ও মলত্যােগর মাধ্যেম ব্যথা
উপশম হেত পাের।
িনম্েনাক্ত িবষেয়র সােথ েপট ফাঁপার সংেযাগ থাকেত পােরচর্িবযুক্ত খাদ্য যা গ্রহেণর ফেল আপনার পাকস্থলী খািল হেত িবলম্ব
হয় এবং আপিন অস্বস্িত েবাধ কেরন,
কার্বনযুক্ত পানীয় যা সাধারণ ভােব েকাল্ড ড্িরংঙ্কস্ নােম পিরিচত
তা গ্রহণ বা গ্যাসীয় (গ্যাস সৃষ্িট করেত পাের এমন খাবার) খাদ্য
গ্রহণ,
খুব তাড়াতািড় খাওয়া, ষ্ট্রেয়র মাধ্যেম পান করা, চুইংগাম িচবােনা ও
ক্যান্িড

েচাষা

এ

সকল

কার্যক্রেমর

মাধ্যেম

আমােদর

েপেট

বাতাস

েঢােক,
অিতিরক্ত উদ্েবগ বা মানিসক চাপ,
ধূমপান,
পাকস্থলী/অন্ত্েরর সংক্রমণ, অন্ত্েরর ব্লক ও েরাগ
ইিরেটেবল বাওেয়ল িসনড্েরাম- েপেটর একিট েরাগ যার ফেল েপেট ব্যথা,
কামড় হেত পাের এবং তা অন্ত্েরর ক্িরয়ায় পিরবর্তন আনেত পাের,
েসিলয়াক েরাগ (অন্ত্ের ক্ষিতসাধন হেয়েছ এমন) অথবা যােদর ল্যাকেটাস
(দুেধ পাওয়া যায়) অসহনীয়তা আেছ তােদর ক্েষত্ের অন্ত্র খাদ্েযর
েকান েকান অংশ হজম করেত বা িবেশাষণ করেত পাের না, এরকম অবস্থায়
েপট ফাঁেপ।
েপট ফাঁপা কমােত গ্যাস সৃষ্িট কের এমন সব খাদ্য গ্রহণ আপনােক এড়ােত হেব
বা কমােত হেব। অেনক শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্যাস ৈতির কের যার মধ্েয নীেচর
খাবার গুেলা েবশী দায়ী:
িবন বা িশম
ব্েরােকািল
ব্রুেসলস্ স্প্রাউট
বাঁধাকিপ
কার্বনযুক্ত পানীয়
ফুলকিপ

চুইংগাম
আেপল, পীচফল ও নাশপািতর মত ফল
শক্ত ক্যান্িড
েলটুস পাতা
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য
েপঁয়াজ
সুগার ফ্ির খাবার েথেক সুগােরর এলেকাহল (েযমন সরিবটল, ম্যািনটল বা
জাইিলটল)
পূর্ণ শস্যদানা েযমন গম, যব, ওট, ভুট্টা, ইত্যািদ েথেক ৈতির খাদ্য
েঢকুর: অিতিরক্ত বাতাস েথেক মুক্িত
আপনার েদহ েথেক অিতিরক্ত বাতাস েবর কের েদবার জন্য েদহ েয পদ্ধিতর আশ্রয়
েনয়,

তােকই

েঢকুর

বেল।

বাতাস

িগেল

েফলার

কারেণ

এই

স্বাভািবক

প্রিতক্িরয়ািট হয়। আপিন যিদ দ্রুত খান বা পান কেরন, েখেত েখেত কথা বেলন,
গাম চাবান, শক্ত ক্যান্িড েচােষন, কার্বনযুক্ত েকামল পানীয় পান কেরন অথবা
ধূমপান কেরন তাহেল আপিন অিতিরক্ত বাতাস িগেল েফলেত পােরন।
এিসেডর িরফ্লাক্স বা গ্যাস্ট্েরা ইওেসােফিজয়াল িরফ্লাক্স িডিজেজর (GERD)
একই প্রভাব েফলেত পাের। যিদ পাকস্থলীর এিসড আপনার ইওেসােফগােস উেঠ আেস,
তাহেল তা পিরষ্কার করেত

আপিন বারবার িগলেবন। এর ফেল আেরা বাতাস েগলা হেব

এবং আেরা েঢকুর উঠেব।
িকছু েলাক স্বাভািবক অভ্যাস িহসােব বাতাস েগেল, এমনিক যখন তারা খাবার
গ্রহণ বা পািন পান কের না তখনও ।
পাকস্থলীর
িকংবা

অভ্যান্তরীণ

সংক্রমেণর

জন্য

আবরেণর
দায়ী

পাইেলািরর নামক এক ধরেনর

অন্যান্য ক্েষত্ের দীর্ঘস্থায়ী েঢকুর

প্রদাহ

(গ্যাসট্রাইিটস)

পাকস্থলীেত

খত

সৃষ্িটকারী

সােথ

সম্পর্িকত

েহিলেকাব্যাকটর

জীবাণু জিড়ত থাকেত পাের।

আপিন েঢকুর কমােত পােরন, যিদ আপিন
ধীের খান এবং পান কেরন। সময় িনেয় েখেল বা পান করেল আপিন কম বাতাস
েসবন করেবন।
কার্বনযুক্ত পানীয় (েকাল্ড ড্িরংস) ও িবয়ার এিড়েয় চলুন কারণ এরা
কার্বন-ডাই-অক্সাইড িনঃসরণ কের।
চুিয়ংগাম ও শক্ত ক্যান্িড গ্রহণ েথেক িবরত থাকুন। কারণ যখন আপিন
েকান

গাম

চর্বন

কেরন

বা

শক্ত

ক্যান্িড

েচােষন

তখন

আপিন

স্বাভািবেকর েচেয় েবশী ঘন ঘন িগেল থােকন এবং আপিন যা িগেল েনন তার
একটা অংশ বাতাস।

ধূমপান করেবন না, কারণ আপিন যখন েধাঁয়াটা শ্বাস িহসােব গ্রহণ
কেরন, তখন আপিন বাতাসও শ্বসন কেরন এবং িগেল েনন।
আপনার

বাঁধােনা

দাঁত

পরীক্ষা

করুন;

ভালভােব

খাপ

খায়

না,

এমন

বাঁধােনা দাঁত িদেয় আপিন যখন খান বা পান কেরন, তখন একই সােথ আপিন
অিতিরক্ত বায়ু েসবন কের েফেলন।
বুকজ্বালার িচিকৎসা করুন। কখনও কখনও হাল্কা ধরেনর বুকজ্বালার জন্য
েদাকান েথেক েকনা এন্টািসড বা অন্যান্য প্রিতকারক সহায়ক হেত পাের
িকন্তু

GERD-এর

জন্য

আপনার

িচিকৎসেকর

কাছ

েথেক

প্রাপ্ত

প্েরসক্িরপশেনর ঔষুধ ও অন্যান্য িচিকৎসা দরকার হেব।
বুকজ্বালা
[এখােন]

না

হার্ট

অ্যাটাক

:

কখন

উদ্িবগ্ন

হেবন?

জানেত

ক্িলক

করুন

