হার্ট
এ্যাটােকর
িচিকৎসা িক?

আধুিনক

আমার এক বন্ধু রাত িতনটার সময় বুেকর জ্বালােপাড়া বা চাপ েবাধ
করায় দ্রুত ঢাকার হৃদেরােগর সবেচেয় বড় সরকারী হাসপাতােল িগেয়
িচিকৎসা েনবার অিভজ্ঞতা বর্ণনা কেরেছন। েরাগীর অত্যিধক চাপ থাকায়
িসিসইউ েত েকান েবড েনই। ফেল েমেঝেত ম্যাট্েরস িবিছেয় জরুির
িচিকৎসা শুরু হেয়েছ। এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধ streptokinase
প্রেয়াগ কের রক্তনালীর ব্লক খুেল েদবার েচষ্টা করা হেয়েছ। যা
খুবই প্রশংসার দাবীদার। িকন্তু হার্ট এ্যাটােকর পাঁচিদন পর
এ্যানিজওগ্রাম কের িরং পরােনা হেয়েছ। এখােনই প্রশ্ন েথেক যায়।
েকননা সময়ই এখােন মুখ্য িনয়ামক(principal predictor) ।
হার্ট এ্যাটাক একিট জীবন িবপন্নকারী ব্যািধ। এ িবষেয় িবিভন্ন
সমেয় েলখািলিখ কের বা েটিলিভশেন আিম বারবার বেল আসিছ। হার্ট
এ্যাটাক সম্পর্েক সেচতন সকেলর একিট স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরী।
প্রকট (acute) হার্ট এ্যাটাক দুধরেণর হয়:১। STEMI, ২। NSTEMI ,
প্রথমিটর ক্েষত্ের আধুিনক িচিকৎসা হল সঙ্েগ সঙ্েগ এ্যানিজওগ্রাম
কের িরং বা stent পিরেয় েদয়া। এবং এিট করেত হেব লক্ষণ শুরুর ১২
ঘন্টার মধ্েয , নইেল হার্েটর মাংসেপিশর মারাত্মক ক্ষিত হেয় যায়।
হার্ট ও ব্েরেনর িটসু একবার ধ্বংস হেল আর িফিরেয় আনা যায় না।
সময়ই এখােন মুখ্য িনয়ামক। েদির হেয় েগেল বা েদির কের িরং পরােল
কাঙ্িখত ফল পাওয়া যায় না। এেত দীর্ঘেময়াদী হার্ট েফইল্যুর বা
হার্েটর কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। েযসব জায়গায় (েযমন ঢাকার বাইের
িদনাজপুর, খুলনা, খাজা ইউনুস, চট্টগ্রাম ইত্যািদ ছাড়া) জরুির
এ্যানিজওগ্রাম বা িরং পরাবার পর্যাপ্ত সুেযাগ েনই েসখােন
streptokinase বা tenectiplase িদেয় রক্তনালীর ব্লক খুেল িদেত
হেব। তেব এর সাফল্য জরুির িরং (primary angioplasty) এর েচেয়
অেনক কম। এবং এসব ওষুধ প্রেয়ােগর ৩ েথেক ২৪ ঘন্টার মধ্েয অবশ্যই
এ্যানিজওগ্রাম করেত হেব। নইেল হার্েটর মাংসেপিশর অপূরণীয় ক্ষিত
হেব। বাস্তবতা হল এই েয, অিফসটাইেমর পের েকান সরকারী হাসপাতােল
জরুির এ্যানিজওগ্রাম বা িরং পরােনার েকান সুেযাগ েনই। সুতরাং
যাঁেদর সামর্থ্য আেছ তাঁেদর এ িবষয়িট মাথায় রাখেত হেব। মেন রাখেত
হেব রাত েহাক িদন েহাক বুেক অস্বাভািবক ব্যথা , জ্বালােপাড়া ,
চাপ, গ্যাস বা শ্বাসকষ্ট হেল প্রথেমই জরুির িবভােগ এেস ইিসিজ

করেত হেব। রােত ব্যথা হেল সকাল পর্যন্ত বািড়েত অেপক্ষা করা যােব
না।
এখন পর্যন্ত অিফসটাইেমর বাইের েকবল েবসরকারী হাসপাতােল জরুির
এ্যানিজওগ্রাম এবং জরুির িরং ( primary angioplasty) পরাবার
সুেযাগ রেয়েছ । আপাতঃ দৃষ্িটেত এিট ব্যয়বহুল মেন হেলও
প্রকৃতপক্েষ তা নয়। েকননা মাত্র িতন িদেনর মধ্েযই েরাগী সুস্থ
হেয় বািড় িফের েযেত পােরন। এেত হার্েটর পাম্িপং বা কার্যক্ষমতা
প্রায় স্বাভািবক থােক। দীর্ঘেময়ােদ েরাগী স্বাভািবক জীবনযাপন
করেত সক্ষম হয়। দ্িবতীয়ত িরং বা stent এর দাম সরকার িনর্ধািরত
হওয়ায় সরকারী েবসরকারী সব হাসপাতােল একই দাম িনেত বাধ্য। তাই
সময়ক্েষপণ কের পের িরং লাগােল কাঙ্িখত ফল পাওয়া যােব না। উন্নত
িবশ্বসহ সারা দুিনয়ায় এটাই হল হার্ট এ্যাটােকর িবজ্ঞানসম্মত
আধুিনক িচিকৎসা।
আেরকিট িবষয়। STEMI হার্ট এ্যাটাক িনর্ণয় করেত শুধুমাত্র একিট
ইিসিজ-ই যেথষ্ট , েকান রক্ত পরীক্ষার আবশ্যকতা েনই। ইিসিজ কের
যিদ েদখা যায় েরাগীর STEMI হেয়েছ তাহেল সােথ সােথ তােক জরুির
িবভাগ েথেক সরাসির ক্যাথলােব িনেয় জরুির এ্যানিজওগ্রাম কের িরং
পরােত হেব।
প্রকট হার্ট এ্যাটােকর দ্িবতীয় ধরণিট হল NSTEMI েযটা শুধু ইিসিজ
িদেয় বুঝা যােব না। েরাগীর লক্ষণ , ইিসিজ এবং রক্ত পরীক্ষা
Troponin কের যিদ েদখা যায় এিট স্বাভািবক মাত্রার েচেয় েবিশ
তাহেল িকছু ওষুধ প্রেয়াগ কের একধরেণর রক্তজমাটিবেরাধী েহপািরন
(injection Clexane) িদেয় যত দ্রুত সম্ভব এ্যানিজওগ্রাম কের
েদখেত হেব ব্লেকর সংখ্যা, ধরণ ও মাত্রা েকমন। ব্লেকর চিরত্েরর
উপর িনর্ভর করেব েরাগীর িরং লাগেব, বাইপাস (ওেপন হার্ট) সার্জারী
লাগেব নািক শুধুমাত্র ওষুধ িদেয় রাখা যােব। এবং প্রেয়াজেন
দ্িবতীয় আেরকজন কার্িডওলিজস্ট বা সার্জেনর সােথ পরামর্শ কের িনেত
হেব।
( িসিনয়র কনসালেটন্ট কার্িডওলিজস্ট ও িসিসইউ ইন-চার্জ, ল্যাবএইড
কার্িডয়াক হাসপাতাল )

ডায়াগনিসস
(েটস্ট)-এর
ফাঁেদ
অত্যাধুিনক িচিকৎসা ব্যবস্থা!
ধরা যাক, দু’িদেনও জ্বর ভােলা না হওয়ায় আপিন ডাক্তােরর কােছ
েগেলন। ডাক্তার সােহব আপনােক শুরুেতই িতনিট পরীক্ষা (েটস্ট)
েদেবন। েটস্ট িরেপার্ট-এ জ্বেরর কারণ খুঁেজ পাওয়া না েগেলও
েকােলস্েটরল আর ব্লাড সুগার েলেভল একটু েবিশ পাওয়া েগল! এখন আপিন
আর জ্বেরর েরাগী নন, ডাক্তােরর কথায় আপিনও িবশ্বাস করেত শুরু
করেবন- আপনার েকােলস্েটরল েবিশ আর প্যারা-ডায়েবিটস হেয় আেছ।
আপনােক এখন েথেক েকােলস্েটরল িনয়ন্ত্রেণর ওষুধ েখেত হেব, সঙ্েগ
অেনকগুেলা খাবাের িনেষধাজ্ঞা।
আপিন খাবােরর িনেষধাজ্ঞা িঠকঠাক না মানেলও ওষুধ েখেত ভুল করেবন
না। এভােব িতন মাস যাওয়ার পর আবার েটস্ট। এবাের েদখা যােব
েকােলস্েটরল-এর মাত্রা িকছুটা কেমেছ, িকন্তু রক্তচাপ েবেড় েগেছেযটােক িনয়ন্ত্রণ করেত আেরকিট ওষুধ লাগেব (িনয়িমত েকােলস্েটরল-এর
ওষুধ েখেল েয তার পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায় রক্তচাপ বােড়- এটা ওষুধ
েকাম্পািনগুেলা জানেলও স্বীকার কের না আর অেনক ডাক্তার জােননই
না)।
এিদেক কখন কী হেয় যায়; এখেনা েতা পিরবােরর জন্য েকােনািকছুই
েগাছােনা হয়িন- এমন দুশ্িচন্তায় আপনার রােতর ঘুম হারাম হেয় েগেছ।
ফেল ডাক্তােরর পরামর্েশ অথবা িনেজর বুদ্িধেত ঘুেমর ওষুধ খাওয়া
শুরু কের েদেবন! ওিদেক একসঙ্েগ এেতাগুেলা ওষুধ খাওয়ামাত্রই বুক
জ্বালােপাড়া কের িবধায় প্রিতেবলা খাওয়ার আেগ গ্যাস্ট্িরেকর ওষুধ
েখেয় িনেত হেব। মােঝ মধ্েয েসািডয়াম কেম যায়, েসজন্যও আেছ
সাপ্িলেমন্ট!
এভােব বছরখােনক যাওয়ার পর আপিন বুেক ব্যাথা অনুভব করায়
হাসপাতােলর ইমার্েজন্িসেত ছুেট েগেলন। ডাক্তার সবিকছু পরীক্ষািনরীক্ষা কের বলেবন, সময়মেতা আসায় এই যাত্রায় েবঁেচ েগেলন,
আেরকটু েদির করেলই সর্বনাশ হেয় েযত! তারপর আেরা িকছু িবেশষািয়ত
পরীক্ষা কের বলা হেব, আপিন েয ওষুধগুেলা খাচ্েছন, ওভােবই চলেব
(মাত্রা একটু বাড়েতও পাের), সঙ্েগ হার্ট-এর জন্য আেরা দু’েটা
ওষুধ েখেত হেব আর অিবলম্েব একজন হরেমান িবেশষজ্েঞর সঙ্েগ েদখা
করুন। েসখােন যাওয়ার পের েযাগ হেব ডায়েবিটস-এর ওষুধ!

এভােব
আেরা
ছয়
মাস
চলার
পের
এেতাগুেলা
ওষুেধর
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায় প্রস্রােবর সমস্যা েদখা েদেব। রুিটন েচক-আপ
করেত িগেয় জানেত পারেবন- আপনার িকডিনেত সামান্য সমস্যা আেছ;
ক্িরিটিনন একটু েবিশ, িনয়িমত ওষুধ েখেল আর েকােনা িচন্তা েনই।
ফেল েমাট ওষুেধর সংখ্যা েবেড় দাঁড়ােলা দশ-এ।
আপিন
এখন
খাবােরর
েচেয়
ওষুধ
েবিশ
খান
আর
নানারকম
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায় খুব দ্রুত মৃত্যুর িদেক ধািবত হচ্েছন…! অথচ
েয জ্বেরর জন্য আপিন সর্বপ্রথম ডাক্তােরর কােছ িগেয়িছেলন, িতিন
যিদ বলেতন, েতল আর িচিন খাওয়া বাদ িদন, পর্যাপ্ত পািন পান করুন,
কার্েবাহাইড্েরড কিমেয় টাটকা শাকসবিজ ও ফলমূল েবিশ কের খান আর
েভারেবলা ঘুম েথেক উেঠ হাঁটাহািট করুন. তাহেলই আপনার শরীর িফট
হেয় েযত। েকােনাপ্রকার ওষুেধর প্রেয়াজনই হেতা না। িকন্তু েসটা
করেল ডাক্তার সােহব আর ওষুধ েকাম্পািনগুেলার েপট ভরেব িকভােব?
তারেচেয়ও বড় প্রশ্ন হেলা- িকেসর িভত্িতেত ডাক্তারগণ আপনােক
েকােলস্েটরল, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়েবিটস, িকডিন িবকল আর হৃদেরাগী
েঘাষণা করেছন, কী েসই মানদন্ড- যা িকনা িবনা চ্যােলঞ্জ-এ সমগ্র
িবশ্বব্যাপী ব্যাপক চর্িচত হেয় আসেছ আর েসিট িনর্ধারণ করেলন েক
বা কারা?!?
প্রথেমই

ডায়েবিটস।

১৯৭৯

সােল

রক্েত

শর্করার

মাত্রা

200ml/dl

েদখােল ডায়েবিটস িহেসেব গণ্য করা হেতা। েসই িহেসেব তখন সমগ্র
পৃিথবীর মাত্র ৩.৫% মানুষ টাইপ-২ ডায়েবিটস-এ আক্রান্ত িহেসেব
িচহ্িনত হয়। তারপর ১৯৯৭ সােল ইনসুিলন প্রস্তুতকারকেদর চােপ েসই
মাত্রা এক লােফ কিমেয় 126ml/dl করা হয়। ফেল ডায়েবিটস েরাগীর
সংখ্যা ৩.৫% েথেক এক লােফ েবেড় ৮% হেয় যায় অর্থাৎ েরােগর
েকােনারূপ বিহঃপ্রকাশ ছাড়াই স্েরফ ব্যবসািয়ক স্বার্েথ ৪.৫%
মানুষেক েরাগী বািনেয় েফলা হেলা! ১৯৯৯ সােল িবশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থাও এই মানদন্েড সায় েদয়। ওিদেক ফুেল-েফঁেপ ওঠা ডায়েবিটস-এর
ওষুধ তথা ইনসুিলন প্রস্তুতকারেকরা অেঢল মুনাফা িবিনেয়াগ কের
সারািবশ্েব িনত্য-নতুন প্ল্যান্ট বসােত থােক। তােদর চােপ নিত
স্বীকার কের American Diabetes Association (ADA) ২০০৩ সােল
রক্েত শর্করার মাত্রা 100ml/dl-েক ডায়েবিটস েরােগর মানদন্ড
িহেসেব গণ্য করার েঘাষণা েদয়। ফেল েকােনা কারণ ছাড়াই ২৭% মানুষ
ডায়েবিটস েরাগী হেয় যায়!
বর্তমােন American Diabetes Association (ADA) কর্তৃক েঘািষত
মানদন্ড >140mg/dl (P.P) or >100mg/dl (Fasting) or >HbA1C>5.6%

িহেসেব িবশ্েবর ৫০.১% মানুষেক েকৗশেল ডায়েবিটস েরাগী বািনেয় েফলা
হেয়েছ! এেদর অিধকাংশ ডায়েবিটস েরাগী না হওয়া সত্ত্েবও িনয়িমত
ওষুধ েখেয় তার পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায় িবিবধ েরােগ আক্রান্ত হেয়
অর্থৈনিতকভােব িনঃস্ব হেয় মারা যাচ্েছন। অবস্থা এমন দাঁিড়েয়েছ
েয, েটস্ট করােলই েয েকােনা মানুষ প্ির-ডায়েবিটস েরাগী িহেসেব
গণ্য হচ্েছন!
প্রসঙ্গত উল্েলখ্য, ১৯৫৪ সােল িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক
কনেভনশেন িসদ্ধান্ত হয় েয, প্রচিলত ওষুধ িদেয় ৪৮িট েরােগর
িচরস্থায়ী িনরাময় সম্ভব নয়; েসই তািলকায় ডায়েবিটসও রেয়েছ। িকন্তু
েসই েঘাষণার েকােনা প্রচার-প্রচারণা েনই! বরং আমােদর েদেশর ওষুধ
েকাম্পািনগুেলা ডায়েবিটস-এর মানদন্ড িহেসেব রক্েত শর্করার মাত্রা
৬.৫% েথেক ৫.৫%-এ নািমেয় আনার জন্য তােদর এেজন্ট/প্রিতিনিধেদর
দ্বারা অিবরাম ডাক্তারেদর মগজ েধালাই কের চেলেছন এবং অেনকাংেশ
সফলও হেয়েছন। পিরণােম আর
ডায়েবিটেসর ওষুধ িবক্িরেত

িকছু েহাক বা না েহাক
মাত্রািতিরক্ত প্রবৃদ্িধ

বাংলােদেশ
সুিনশ্িচত

হেয়েছ। যিদও অেনক প্রাকৃিতক িচিকৎসক মেন কেরন- রক্েত শর্করার
মাত্রা সর্েবাচ্চ ১১% পর্যন্ত ডায়েবিটস িহেসেব গণ্য করা যায় না।
প্রসঙ্গক্রেম আেরকিট ঘটনার কথাও উল্েলখ করা েযেত পাের। ২০১২ সােল
আেমিরকার সুপ্িরম েকার্ট িবশ্বিবখ্যাত ওষুধ েকাম্পািন Glaxo
Smith Kline (GSK)-েক িতন িবিলয়ন ডলার জিরমানা কেরিছল। তােদর
িবরুদ্েধ অিভেযাগ ওেঠ েয, তারা ডায়েবিটস েরাগীেদর জন্য েয ওষুধ
বাজারজাত করেছ, তা েখেয় ২০০৭ েথেক ২০১২ সাল পর্যন্ত হৃদযন্ত্েরর
ক্িরয়া বন্ধ হেয় েরাগীর মৃত্যুহার ৪৩% েবেড় েগেছ! পের জানা যায়,
GSK কর্তৃপক্ষ ব্যাপারিট আেগ েথেকই জানত এবং তােদর ট্রায়াল েথেকও
একই িরেপার্ট এেসিছল। িকন্তু েসিদেক দৃষ্িটপাত না কের তারা
মুনাফা অর্জনেক প্রাধান্য িদেয়িছল, মানুেষর প্রােণর েকােনা মূল্য
তােদর িবেবচনায় িছল না। ফেল ওই সমেয় তারা প্রায় ৩০০ িবিলয়ন
মুনাফা কের এবং অকাল মৃতেদর পিরবারেক মাত্র িতন িবিলয়ন ক্ষিতপূরণ
িদেয় পার েপেয় যায়!
এবাের েকােলস্েটরল প্রসঙ্গ। ১৯৭৭ সােল েকােলস্েটরল-এর মানদন্ড
িনর্ধািরত হয় ৩০০। এর িনেচ থাকেল েয েকােনা মানুষ সুস্থ ও
স্বাভািবক (তখেনা LDL, HDL ও TG িবষয়িট আলাদাভােব গুরুত্ব
পায়িন)। ফেল মাত্র ১০% মানুেষর েদেহ উচ্চ েকােলস্েটরল আেছ বেল
প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীেত িবিভন্ন ওষুধ েকাম্পািনর পিরচালক,
িচিকৎসািবজ্ঞানী ও িবেশষজ্ঞেদর সমন্বেয় Adult Treatment Plan

(ATP) নােম একিট গ্রুপ ৈতির হয়, যারা িনর্ধারণ করেব েকােলস্েটরলএর মাত্রা কত হেল েরাগ িহেসেব গণ্য করা হেব।
১৯৮৮ সােল ATP গ্রুপ েকােলস্েটরল-এর মাত্রা িনর্ধারণ কের ২৫০
েথেক ৩৫০। অর্থাৎ েকৗশেল মানদন্ড আেরা ৫০ নািমেয় েফলা হেলা।
পিরণােম আেরা ১০% কিথত েরাগী এই ফাঁেদ ধরা পড়ল। এরপর জাপািন
গেবষক আিকরা এন্েডা আর মার্িকন গেবষক ব্রাউন ও েগাল্ডস্িম’র
গেবষণালব্ধ তত্ত্ব সামেন এেন বলা হেলা, েকােলস্েটরল েকােনা একক
িজিনস নয়, এর িবিভন্ন ধরন আেছ। তখন LDL িবষয়িট সামেন এেন েঘাষণা
করা হয় েয, সুস্থতার মানদন্ড হচ্েছ ২৪০ এবং LDL খারাপ িকছু। ফেল
েরাগীর সংখ্যা আেরা ২০% েবেড় েগল।
১৯৯৩ সােল ATP2 েঘাষণা কের- LDL ছাড়াও আেরা এক ধরেনর েকােলস্েটরল
আেছ, যার নাম HDL; অর্থাৎ সুস্থতার মানদন্ড হচ্েছ ২৪০+LDL+HDL।
ফেল েরাগীর সংখ্যা েবেড় দাঁড়ােলা ৩৭%-এ। সবেশেষ ২০০৩ সােল ATP3
েঘাষণা কের : সুস্থতার মানদন্ড হচ্েছ ২৪০+LDL+HDL+TG। ফেল েরাগীর
সংখ্যা হেয় েগল ৪৮%, যা এখেনা বলবৎ আেছ। শুধুমাত্র ওষুধ
েকাম্পািনর ব্যবসােক সম্প্রসািরত করার লক্ষ্েয ৪৮%
েকােলস্েটরল-এর েরাগী বানােনা হেয়েছ! েদেশর েমধাবী

মানুষেক
ছাত্ররা

ডাক্তার হেলও েকউ এসেবর প্রিতবাদ করা দূের থাক, বরং ডাক্তার হেয়
সবাই ওষুধ েকাম্পািনর েদখােনা পেথই হাঁটেছন আর প্রেয়াজন না থাকা
সত্ত্েবও েকািট েকািট মানুষেক প্রিতিদন েকােলস্েটরল িনয়ন্ত্রেণর
ওষুধ
খাওয়ার
পরামর্শ
িদচ্েছন,
যার
েশষ
পিরণিত
নানারকম
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায় অকাল মৃত্যু!
এবাের

শুনুন

আেরা

চমকপ্রদ

কািহনী।

েয

জাপািন

িবজ্ঞানী

আিকয়া

এন্েডা েকােলস্েটরল িনেয় গেবষণা কের Statin ওষুধ আিবষ্কার
কেরিছেলন, পরবর্তীেত তাঁর িনেজর রক্েত েকােলস্েটরল-এর আিধক্য ধরা
পড়েল ডাক্তারগণ তাঁেক িনয়িমত ওষুধ গ্রহণ করেত পরামর্শ েদন,
িকন্তু িতিন তাঁরই আিবষ্কৃত Statin েসবেন অস্বীকৃিত জানান! ওিদেক
মার্িকন গেবষক ব্রাউন ও েগাল্ডস্িম ১৯৮০ সােল Statin ওষুেধর
িবরুদ্ধাচরণ কের বেলিছেলন, িনয়িমত Statin েসবন করেল ক্যান্সার-এর
ঝুঁিক বাড়েব। িকন্তু ১৯৮৫ সােল েনােবল পদক েপেয় তাঁরা তাঁেদর
আেগর অবস্থান েবমালুম েচেপ যান। ২০১২ সােল এেস জানা েগল,
িবশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত ওষুধ Statin েখেল ডায়েবিটস হেব,
মাংসেপিশ ক্রমশ িঢলা হেয় যােব আর যকৃত-এর কার্যক্ষমতা কমেব।
এছাড়াও গর্ভবতী মােয়রা েখেল সন্তান িবকলাঙ্গ হেব, নারী-পুরুেষর
েযৗনক্ষমতা ৫১% কেম যােব আর েমেয়েদর স্তন ক্যন্সার-এ আক্রান্ত

হওয়ার ঝুঁিক েবেড় যােব।
২০০৯ সােল এেস American Heart Journal একিট গেবষণাপত্ের প্রকাশ
কের েয, সাতিট উন্নত েদেশর এক লাখ ৩৬ হাজার ৯০৫ জন হার্েটর েরাগী
যারা হার্ট অ্যাটাক-এর কারেণ হাসপাতােল ভর্িত হেয় িচিকৎসা
িনেয়েছন, তােদর ৭৫% েরাগীর LDL-এর মাত্রা স্বাভািবেকরও িনেচ িছল।
তাহেল এেতা িদন েয বলা হচ্িছল LDL খারাপ েকােরস্েটরল, হার্ট-এর
সমস্যা ৈতির কের, েসসব কথার িভত্িত েকাথায় েগল? েকনই-বা LDL
িনয়ন্ত্রেণর জন্য গাদা গাদা ওষুধ েগলােনা হেলা?!? জািনেকােনািদনও এসব প্রশ্েনর জবাব িমলেব না! ইদানীং অবশ্য বলা হচ্েছ,
মানুেষর বয়স ৪০ বছর েপরুেল LDL-এর মাত্রা 130ml/dl-এর উপের থাকাই
স্বাভািবক। সুতরাং LDL একটু েবিশ েপেয় েরাগীেক ওষুধ ধিরেয় িদেল
LDL-এর মাত্রা খািনকটা কমেব বেট, িকন্তু পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ায়
রক্তচাপ েবেড় যােব অর্থাৎ েযভােবই বিল না েকন, জীবনটা হেয় উঠেব
ওষুধময়; মৃত্যু অবিধ ওষুধ-বািণজ্েযর হাত েথেক িনষ্কৃিত েনই!
সবেশেষ হৃদেয়র কথা বিলেত ব্যাকুল, যােক হৃদয়-বিণজ্যও বলা েযেত
পাের। আেমিরকার িবখ্যাত জার্নাল JAMA, Dec 2014 সংখ্যায় জানােনা
হয়, পৃিথবীর িবিভন্ন েদেশর স্বনামধন্য কার্িডওলিজস্ট-েদর িনেয়
আেমিরকার ক্যািলেফার্িনয়ায় প্রত্েযক বছর িবশ্ব সম্েমলন অনুষ্িঠত
হয়, যার মূল উদ্েদশ্য সদ্য উদ্ভািবত নানা রকম ওষুধ ও
অস্ত্েরাপচােরর অত্যাধুিনক যন্ত্রপািত প্রদর্শন। প্রশ্ন হেলা- সব
িবখ্যাত কার্িডওলিজস্ট একই সমেয় একই ছােদর িনেচ সমেবত হেল ওই
সময়টুকুেত পৃিথবীময় হৃদেরােগ আক্রান্ত জরুির েরাগীেদর অবস্থা কী
হেব?!? েকননা তখন েবশ কেয়কিদেনর জন্য বড় বড় হাসপাতালগুেলা
কার্িডওলিজস্ট শূন্য হেয় পেড়; সবরকম জরুির অপােরশন বন্ধ থােক।
অবাক কান্ড, িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দশ বছর ধের িবিভন্ন হাসপাতাল
েথেক তথ্য সংগ্রহ কের েদখল- িবশ্েবর সকল নামকরা কার্িডওলিজস্ট-গণ
যখন িবশ্ব সম্েমলেন একত্িরত হন, তখন পৃিথবীব্যাপী হৃদেরাগজিনত
মৃত্যুর হার ৮% কেম যায় অর্থাৎ অপ্রেয়াজনীয় সার্জািরর কারেণ
অেনেকর মৃত্যু হয়, েযিট সীিমত সমেয়র জন্য স্থিগত থােক! এেতািকছুর
পেরও কার্িডওলিজস্ট-েদর িনেয় িবশ্ব সম্েমলন বন্ধ হয়িন, বরং
প্রত্েযক বছর এর জাঁকজমক ও েজৗলুস ক্রমশ বাড়েছ। প্রদর্িশত হচ্েছ
হৃদেরােগর িচিকৎসায় ব্যবহৃত হেব এমন অত্যাধুিনক সব যন্ত্রপািত।
২.
প্িরয় পাঠক, আপিন যিদ আধুিনক িচিকৎসা ব্যবসার ফাঁক-েফাকড় েজেন

ইেতামধ্েয ক্লান্ত না হেয় থােকন েতা এ পর্যােয় আপনার জন্য আেরা
চমক অেপক্ষা করেছ…!!! আপিন িনশ্চয় একমত হেবন েয, মানুেষর অসুখিবসুেখ েরাগ িনর্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। েরাগ
িনর্ণয় না হেল িচিকৎসা শুরু হেব িকেসর িভত্িতেত? িকন্তু আপিন িক
জােনন- একই েটস্ট-এর মানদন্ড আেমিরকা ও ইংল্যান্েড দুই রকম!
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :
Nutrient RDA (ইংল্যান্ড) RDI (আেমিরকা)
Vitamin D 5 meg 10 meg
Viamin C 80 meg 60 meg
Vitamin B12 2.5 meg 6 meg
Folic Acid 200 meg 400 meg
Chromium 40 meg 120 meg
এখন একজন ডাক্তার আেমিরকা েথেক পাস কের এেস েয ব্যবস্থাপত্র
েদেবন, ইংল্যান্ড েথেক পেড় এেল তাঁর ব্যবস্থাপত্র িভন্ন হেব।
আেমিরকায় িভটািমন িড পরীক্ষা কের স্বাভািবক িবেবিচত হেয় যিদ
ইংল্যান্েড িগেয় ডাক্তার েদখান, তেব তােক িভটািমন িড কমােনার
ওষুধ েদওয়া হেব। আবার ইংল্যান্ডবাসী তার শরীেরর িভটািমন িস
স্বাভািবক েজেন আেমিরকায় িগেয় ডাক্তার েদখােল তােক িভটািমন িস
ওষুধ েদওয়া হেব। েমাট কথা আমরা েদেশর েমধাবী সন্তানেদর িদেয়
সাজােনা এমন একিট ফাঁেদর মধ্েয রেয়িছ, েযখােন ডায়গনিসস (েটস্ট)
করােলই আপিন েকােনা না েকােনা েরােগ আক্রান্ত েরাগী হেয় যােবন,
যার িনরামেয় দীর্ঘেময়ািদ ওষুধ েসবন করা লাগেবই! এছাড়াও অদক্ষ ও
মনগড়া ডায়াগনিসেসর ব্যাপার েতা রেয়েছই।
প্রশ্ন হেলা- এ েথেক পিরত্রােণর িক েকােনা উপায় েনই? আেগকার িদেন
সভ্যতা যখন এেতাখািন এেগায়িন, তখন িক েরাগ িনর্ণয় ছাড়াই ওষুধ
েসবন চলত? তখন িক েরাগ ভােলা হেতা না?
একটু খবর িনেলই জানেত পারেবন- অতীেত আমােদর িজহবা, েচাখ, হাতপােয়র েনাখ আর নািড়র স্পন্দন েদেখ েরাগ িনর্ণয় করা হেতা, যা িছল
িনর্ভূল ও খরচিবহীন। িকন্তু আধুিনক বািণজ্িযক েকৗশেলর কােছ েস
িবদ্যা পরািজত হেয় আজ প্রায় িবলুপ্িতর পেথ। এখনকার মানুষ
অত্যাধুিনক িচিকৎসার নােম তার িনেজর েরাগ সম্পর্েক পুেরাপুির না
েজেনই এেকর পর এক ওষুধ েখেয় েদেহর ‘বােরাটা বািজেয়’ চেলেছ।
আধুিনক িচিকৎসা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য আপনার েরাগ সারােনা নয়, বরং
আপনােক
সারাজীবন
েরাগী
বািনেয়
েরেখ
ডাক্তার
ও
ওষুধ

েকাম্পািনগুেলার ব্যবসািয়ক প্রবৃদ্িধ সুিনশ্িচত করা। আপিন যিদ এই
ফাঁেদ ধরা িদেত না চান, তাহেল আপনােক সনাতন পদ্ধিতেত িফের েযেত
হেব।
প্রথম ধাপ িজহবা পরীক্ষা। সরাসির েপট েথেক উদ্গীিরত নানা গ্যাসএর ছাপ িজহবা-েত দৃশ্যমান থােক। একটু েখয়াল করেলই েদখেবন- এেকক
মানুেষর িজহবার রঙ এেকক রকম। মূলত লালেচ স্বাভািবক রঙিট হচ্েছ
মানুেষর সুস্থতার প্রতীক। যিদ েসখােন সাদা আবরণ পেড় যায়, তার
মােন েপেট গন্ডেগাল আেছ। সবার আেগ েপট পিরষ্কােরর িচিকৎসা করােত
হেব। যিদ িজহবােত েফাস্কা পেড়, তেব েসিট আেরা মারাত্মক েরােগর
ইঙ্িগতবাহী। আর িজহবা যিদ হলুদ বর্ণ ধারণ কের, তার মােন যকৃৎ-এ
সমস্যা আেছ।
দ্িবতীয় ধাপ েচােখর পরীক্ষা। মানুেষর েচােখর রঙ ও মিণর পােশ নানা
দাগ েদেখ েরাগ িনর্ণয় করা যায়। এটাও িনর্ভুল হয়। তেব েসজন্য েচাখ
পরীক্ষার িনখুঁত জ্ঞান থাকেত হেব।
তৃতীয় ধাপ হাত ও পােয়র েনাখ পরীক্ষা। আপনার শরীেরর েভতের যিদ
েকােনারকম সমস্যা থােক েতা সবার আেগ
ইঙ্িগত দৃশ্যমান হেব। এক বা একািধক

হাত ও পােয়র েনােখ তার
েনাখ স্বাভািবক ঔজ্বল্য

হািরেয় কালেচ বর্ণ ধারণ করেব। এমনিক েনােখর িকছু অংশ মের/শুিকেয়
েযেত িকংবা পচন ধরেত পাের।
চতুর্থ ধাপ নািড়র স্পন্দন িবেবচনা কের েরাগ িনরূপণ। এটা এমন এক
িনখুঁত পদ্ধিত- েযখােন আগামী ছয় মােসর মধ্েয হৃদযন্ত্ের সমস্যা
হেব িকনা, পরবর্তী এক বছেরর মধ্েয জিটল েকােনা েরােগ আক্রান্ত
হেব িকনা, সবই বেল েদওয়া সম্ভব। িকন্তু কুসংস্কােরর েদাহাই িদেয়
এই পদ্ধিতেক প্রিতহত করা হেয়েছ, যা এখন পৃিথবী েথেক িবলুপ্িতর
পেথ। তেব প্রাচীন েলাকজ িচিকৎসা পদ্ধিতর বইপত্র েঘঁেট এই িবদ্যা
িফিরেয় আনা অসম্ভব নয়।
সব কথার েশষ কথা হচ্েছ আকুপ্েরসার। এই পদ্ধিত সবেচেয় সহজ, িনরাপদ
ও অিধক কার্যকর। আমােদর শরীেরর সকল অর্গানগুেলার সুইচ পেয়ন্ট হাত
ও পােয়র তালুেত রেয়েছ। আপিন হাত ও পােয়র তালুেত িবিভন্ন পেয়ন্ট-এ
িনয়িমত চাপ িদন; েযখােন ব্যাথা অনুভব করেবন, আকুপ্েরসার চার্ট
েদেখ বুেঝ িনেত হেব েসগুেলা েকান অঙ্েগর সঙ্েগ সংযুক্ত অর্থাৎ
আপনার েকান অঙ্গগুেলা আক্রান্ত। েসই অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করুন আর
ব্যাথাযুক্ত পেয়ন্টগুেলােত িনয়িমত চাপ িদেত থাকুন। এক পর্যােয়

ব্যাথাও কেম যােব, েরাগও েসের যােব, তা েস যত জিটল েরাগই েহাক না
েকন। এই িচিকৎসার জন্য বাড়িত েকােনা খরচ েনই আর েকােনা ওষুধও
লােগ না; উপরন্তু আপিন পুেরাপুির পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ামুক্ত।
পিরেশেষ বলেত চাই- আপিন িক আপনার মহামূল্যবান সম্পদ শরীরিটেক
িচিকৎসা বািণজ্েযর কােছ সঁেপ িদেয় ওষুেধর মধ্েয সাঁতার কাটেবন
নািক িনেজই িনেজর সুস্থতা িনশ্িচত করেবন- েসটা সম্পূর্ণরূেপ
িনর্ভর করেছ আপনার আন্তিরকতা ও সিদচ্ছার উপর। যত কিঠন েরােগই
আক্রান্ত হন না েকন, যিদ খাদ্যাভ্যাস পিরবর্তন কের প্রাকৃিতক
িনয়েমর কােছ িফের েযেত পােরন, তেব সম্পূর্ণ িনেরাগ েদহ িফের
পাওয়া সম্ভব। মেন রাখেবন- আমােদর েদহ স্রষ্টার েদওয়া শ্েরষ্ঠ
দান। এই েদহেক ভর কেরই আমরা পৃিথবীেত আমােদর অস্িতত্ব ধের রািখ।
েসই েদহেক অবেহলা কের অল্পেত িবনষ্ট করা হেব সবেচেয় ভয়ংকর পাপ।
তাই আসুন, স্রষ্টার প্রিত িবশ্বাস েরেখ িনেজই িনেজর শরীেরর
িনয়ন্ত্রক হওয়ার েচষ্টা কির।
িবেশষ দ্রষ্টব্য:- এখােন েয সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হেয়েছ,
তার সপক্েষ যাবতীয় প্রমাণািদ আমােদর কােছ সংরক্িষত আেছ। েয েকউ
অন্তর্জােল অনুসন্ধােন করেলও আেরা িবস্তািরত জানেত পারেবন। আর এই
স্ট্যাটাস-এর িনেচ যুক্িতহীন অশালীন মন্তব্েযর (কেমন্ট) আিধক্য
পিরলক্িষত হেল বুেঝ িনেত হেব- িঢলটা েমৗচােকই পেড়েছ!

িরং
বা
কাটােছঁড়া
হৃদেরােগর িচিকৎসা

ছাড়া

েবশ িকছুিদন যাবত হৃদেরাগ িচিকৎসায় িরং এবং বাইপাস সার্জারীর
িবপক্েষ িকছু স্বার্থপর েলাক অপপ্রচার চালাচ্েছ। তারা একিট
প্রিতষ্িঠত আধুিনক িচিকৎসা পদ্ধিতর িবরুদ্েধ িলখেত িগেয় িনেজেদর
ব্যবসািয়ক কূটেকৗশেলর আশ্রয় িনচ্েছ । ইদানীং তােদর উদ্েদশ্য েয
আংিশক সফল হচ্েছ তার একিট প্রমাণ হল প্রথম আেলা পত্িরকার ৩য়
পৃষ্ঠায় বড় সাইেজর িবজ্ঞাপন। েসখােন বলা হচ্েছ েয, িরং বা
কাটােছঁড়া ছাড়া হৃদেরােগর আধুিনক িচিকৎসা তারা িদচ্েছ।

এটা সম্পূর্ণ একিট অৈবজ্ঞািনক ব্যাপার।
কথা হল িরং বা কাটােছঁড়া েকান িবষয় নয়। িবষয় হল আপনার েরাগিট িক,
তার মাত্রা িক, পিরিধ িক, তার উপর িনর্ভর করেছ েকান্ িচিকৎসা
পদ্ধিত আপনার জন্য সবেচেয় উপেযাগী।
হৃদেরােগর ব্লক িচিকৎসার ৩িট পদ্ধিত আেছ:
১। উপযুক্ত ওষুধ প্রেয়াগ।
২। প্রেয়াজেন stenting বা িরং এর ব্যবহার।
৩। বাইপাস বা ওেপন হার্ট সার্জারীর প্রেয়াগ।
এখন প্রশ্ন হল েকান্ েরাগীর েকান্ পদ্ধিত লাগেব?
প্রথেমই আপনার েরােগর মাত্রা পিরিধ বুেঝ িনেত হেব।
হাই প্েরসার, ডায়ােবিটস, েকােলস্েটরল ইত্যািদ আেছ িকনা, থাকেল
অবশ্যই
ওষুধ,
ব্যায়াম
এবং
খাদ্যাভ্যােসর
মাধ্যেম
পূর্ণ
িনয়ন্ত্রেন আনেত হেব। ধূমপান অবশ্যই ত্যাগ করেত হেব।
আপনার িকডিনর কার্যকািরতা পরীক্ষা করেত হেব। ইিসিজ ইেকা কের একিট
সার্িবক ধারণা িনেত হেব। এরপের প্রশ্ন আসেব আপনার ETT করেত হেব
িকনা, অথবা সরাসির angiogram করেত হেব িকনা।
ইিটিট , এ্যানিজওগ্রাম করার পর আপনার ব্লেকর
িবস্তৃিত বুঝা যােব।
এরপের িনর্ধারণ করেত

হেব

িতনিট

পদ্ধিতর

মাত্রা

েকানিট

আপনার

পিরিধ
জন্য

উপযুক্ত ।

১। যিদ েছাট েছাট ব্লক, দূরবর্তী েকান শাখায় ব্লক হেয় থােক তাহেল
১ নম্বর পদ্ধিত অর্থাৎ শুধু ওষুেধর মাধ্যেম িচিকৎসা।

২। যিদ হার্েটর িতনিট েমজর রক্তনালীর এক বা দুিটেত ৭০% বা তার
েবশী ব্লক ধরা পেড় তাহেল ওষুেধর পাশাপািশ িরং লাগােনা েযেত পাের।

৩। যিদ হার্েটর িতনিট েমজর রক্তনালীর িতনিটেতই ৭০% বা তার েবশী
ব্লক েদখা েদয় তাহেল ওষুেধর পাশাপািশ ওেপন হার্ট সার্জারী বা
বাইপাস করা েযেত পাের। তেব সার্জারী করা সম্ভব না হেল ( েযমন
ক্যান্সার, ব্েরন স্ট্েরাক, িকডিন েফইল্যুর , েরাগীর অিনচ্ছা
ইত্যািদ) িরং লাগােনা েযেত পাের।
এখােন লক্ষনীয় েয, িতনিট পদ্ধিতর ক্ষত্েরই ওষুেধর ব্যবহার
অত্যাবশ্যক । ওষুধ ছাড়া েকান পদ্ধিতই কার্যকর নয়। তাই ব্লেকর
মাত্রা পিরিধর উপর িনর্ভর কের েকান্ পদ্ধিত আপনােক িনেত হেব।

অসৎ ব্যবসািয়ক উদ্েদশ্েয মানুষেক কাটােছঁড়ার ভয় েদিখেয় হৃদেরােগর
েকান আধুিনক িচিকৎসা েদয়া সম্ভব না। েধাঁকাবাজেদর খপ্পর েথেক
সাবধান েহান। কেয়কটা উদাহরণ িদেয় েশষ করব।

১।

ভারেতর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড: মনেমাহন িসং বাইপাস
সার্জারীর েরাগী। েধাঁকাবাজেদর অন্যতম সােজল েথরাপী ভারত েথেক
আমদানীকৃত।

২। আেমিরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপিত িবল ক্িলনটন িরং এবং বাইপাস
সার্জারী উভয় পদ্ধিতর েরাগী। বর্তমান উপরাষ্ট্রপিত েজা বাইেডন
িরং লাগােনা েরাগী।

৩। মজার ব্যাপার হল প্রথম আেলার তৃতীয় পৃষ্ঠার িবজ্ঞাপনদাতা
িনেজও একজন িরং লাগােনা েরাগী !

এ্যানিজওগ্রাম িক?
কেরানারী এ্যানিজওগ্রাম ( Coronary Angiogram) ,যা আমরা সংক্েষেপ
এ্যানিজওগ্রাম বেল থািক, হার্েটর রক্তনালীর ব্লক িনর্ণেয় শতভাগ
িনশ্িচত একিট পরীক্ষা। রক্তনালীর ব্লক হেল হার্েটর মাংসেপিশেত
অক্িসেজন সমৃদ্ধ রক্ত েযেত বাঁধাগ্রস্ত হয়। যিদ এই ব্লক ধীের
ধীের গেড় ওেঠ তাহেল েরাগী একটু পিরশ্রম করেল বুেক ব্যথা, চাপ, বা
শ্বাসকষ্ট অনুভব কেরন। এবং িবশ্রাম িনেল আরাম েবাধ কেরন। এটােক
বেল এ্যানজাইনা (Angina)।
যিদ বুেক হঠাৎ তীব্র ব্যথা , শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, শরীর েঘেম যায়,
েরাগী আতঙ্কগ্রস্ত হেয় পেড়ন তাহেল বুঝেত হেব হয়ত েকান রক্তনালী
হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ হেয় েগেছ। এটােক আমরা বিল হার্ট এ্যাটাক (
Heart attack) । এিট একিট জীবনিবপন্নকারী মারাত্মক েরাগ। মানুেষর
মৃত্যুর যত কারণ আেছ তারমধ্েয হার্ট এ্যাটাকই হচ্েছ সর্বপ্রথম
এবং প্রধান কারণ।
অর্থাৎ এ্যানজাইনা বিল আর হার্ট এ্যাটাকই বিল দুেটাই রক্তনালীর
ব্লক েথেক হেয় থােক। িকন্তু দুেটার কারণ , উপসর্গ এবং িচিকৎসা
প্রায় আলাদা ধরেণর। তেব উভয় ক্েষত্েরই েরাগ িনর্ণেয়র একমাত্র
শতভাগ িনশ্িচত েয পরীক্ষািট তা হচ্েছ এ্যানিজওগ্রাম। িকন্তু

এ্যানজাইনার ক্েষত্ের েসিট হচ্েছ রুিটন এ্যানিজওগ্রাম যা েযেকান
সুিবধাজনক সমেয় করা যায়। আর হার্ট এ্যাটােকর ক্েষত্ের েসিট হল
জরুির
এ্যানিজওগ্রাম
(
urgent
angiogram)।
অর্থাৎ
জরুির
এ্যানিজওগ্রাম করার উদ্েদশ্য হল ব্লক িনর্ণেয়র সঙ্েগ সঙ্েগ তা
েবলুন বা িরং ( Stent) এর মাধ্যেম অপসারণ করা। এটােক বেল জরুির
এ্যানিজওপ্লাস্িট ( Primary angioplasty/ PTCA)। েরাগীর েলাকজন
অেনক সময় জরুির এ্যানিজওগ্রােমর উদ্েদশ্য বা গুরুত্ব বুঝেত পােরন
না। তাঁরা ভােবন হার্ট এ্যাটােকর মধ্েয এ্যানিজওগ্রাম না কের
প্রথেম ওষুধ িদেয় িচিকৎসা কের পরবর্তী সমেয় এ্যানিজওগ্রাম করােনা
যােব।
এিট
সম্পূর্ণ
একিট
ভুল
ধারণা।
সারািবশ্েব
জরুির
এ্যানিজওপ্লাস্িট এখন হার্ট এ্যাটােকর প্রধানতম আধুিনক িচিকৎসা।
এেত মৃত্যুহার, হার্ট েফইল্যুর এবং ধুেক ধুেক মরার সম্ভাবনা অেনক
কেম যায়।
এই েয এ্যানিজওগ্রাম এটা িনেয়ও সাধারণ মানুেষর মধ্েয অেনক ভুল
ধারণা আেছ। অেনক মেন কেরন এিট অজ্ঞান কের একিট অপােরশন। খুব
ব্যথা, ভয়ংকর ব্যাপার ইত্যািদ ইত্যািদ । আসেল এিট একিট অিত
সাধারণ একিট পরীক্ষা। েরাগীেক সম্পূর্ণ সজাগ েরেখ সামান্য েলাকাল
অবশ করার ওষুধ িদেয় মাত্র ৮ েথেক ১০ িমিনেটর একিট পরীক্ষা যা
একিট লাল িপপড়াঁর কামেড়র েচেয় েকানমেতই েবশী ব্যথার নয়।
এতিদন ধের এই পরীক্ষািট পােয়র একিট ধমনী বা রক্তনালীর মাধ্যেম
করা হত। ফেল েরাগীেক ৬ ঘন্টা িচত হেয় শুেয় থাকেত হত যা িকনা
বয়ষ্ক বা স্থূলকায় মানুেষর জন্য িকছুটা কষ্টকর। তাছাড়া পােয়র
ক্েষত্ের রক্তক্ষরেণর একটা ঝুঁিক থােক। এসব ঝােমলা এড়ােত আধুিনক
িবশ্েব হােতর ধমনীর
ঝুঁিকমুক্ত পদ্ধিত ।

মাধ্যেম এ্যানিজওগ্রাম করা একিট সহজ
হােতর মাধ্যেম এ্যানিজওগ্রাম ( Radial

angiogram) করেল েরাগী িদেনর মধ্েযই বাড়ী চেল েযেত পােরন, শুেয়
থাকার কষ্ট েনই, হাঁটাচলা িদব্িয করেত পােরন।
এই radial angiogram and radial angioplasty এখন আমরা একিট রুিটন
প্রিসিডওর িহেসেব কের থািক। ল্যাবএইড কার্িডয়াক হাসপাতালসহ অেনক
েসন্টাের এিট চালু আেছ। আজ আমার ১০০০ তম েরিডয়াল এ্যানিজওগ্রাম
এবং ১০০তম েরিডয়াল এ্যানিজওপ্লাস্িট সম্পন হবার িদনিট পার হল।
এরমধ্েয একিট েরাগীেগও হারাইিন, একিট েরাগীরও েকান জিটলতা হয়িন।
এিট সম্ভব হেয়েছ আমার ক্যাথল্যাব টীম এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্েষর
ঐকান্িতক সহেযািগতায়। সবার প্রিত কৃতজ্ঞতা । সামেন অেনকপথ পািড়
িদেত হেব।

িচিকৎসায়
আত্মহত্যা

অনাস্থা

বনাম

গতকাল রাত ৯ টা। েচম্বাের েরাগী েদখিছ । জরুরী িবভােগর েমিডেকল
অিফসার বলেলন , হার্ট এ্যাটােকর েরাগী এেসেছন, ৫ ঘন্টা ধের বুেক
ব্যথা। আিম তাড়াতািড় েরাগী িসিসইউেত পাঠােত বললাম। েচম্বাের
েরাগীর চাপ, তা সত্েবও দ্রুত িসিসইউ েত েগলাম। বড় এ্যাটাক,
প্েরসার কেমর িদেক। আিম েরাগীর পিরবােরর েলাকজনেক বললাম, খারাপ
এ্যাটাক , দ্রুত িচিকৎসা শুরু করেত হেব।
তাঁেদরেক জানালাম, হার্েটর একিট েমজর রক্তনালী বন্ধ হেয় েগেছ,
ওটা খুেল িদেত হেব।
তাঁেদর েচােখমুেখ অিবশ্বােসর ছাপ।
আিম আবার ব্যাখ্যা করলাম। লাভ হল না। এরপর শুরু হল F&F !
িবিভন্ন েলােকর সােথ েফানালাপ। আমােকও ধিরেয় িদেলন তাঁেদর আত্মীয়
এক ডাক্তারেক। আিম যথাসাধ্য তাঁেকও বুঝালাম।
হার্েটর েমজর একিট রক্তনালী বন্ধ। হার্েটর মাংসেপশী দ্রুত ধ্বংস
হচ্েছ । প্রিত িমিনেট শত শত মাংসেপশীর মৃত্যু হচ্েছ !
িকন্তু অিবশ্বােসর কােলােমঘ কাটেছ না। েরাগীর েলাকজনেক িশক্িষত
এবং সচ্ছল মেন হচ্েছ।
আিম তাঁেদর বললাম েয, বন্ধ নালী খুলবার দুেটা পদ্ধিত আেছ: ১।
এখনই এ্যানিজওগ্রাম কের ব্লক ছুিটেয় একটা িরং পিরেয় েদয়া। এটাই
হার্ট এ্যাটােকর সর্েবাত্তম পদ্ধিত। সাফল্েযর হার ৯৫% ।
২। ব্লক গিলেয় িদেত সক্ষম একিট ইনেজকশন ( Sreptokinase) িদেয়
ব্লক েখালার েচষ্টা করা। গত আিশর দশক েথেক সারা িবশ্েব এটা চালু
হেয়েছ। সাফল্েযর হার ৬৭% ।
সবিকছু বলা সত্েবও েকান লাভ হল না। েরাগী বা পিরবার েকানটাই

িনেবন না।
আমার েচম্বাের দূরদুরান্ত েথেক েরাগীরা অেপক্ষা করেছন। তাঁরা
আমার উপর িবরক্ত হচ্েছন । আিম েচম্বাের িফের েগলাম।
১ ঘন্টা েকেট েগল। আমার িসিসইউ ডা েফান কের বলেলন েয, েরাগীর
কার্িডয়াক এ্যােরস্ট হচ্েছ । আিম েদৗড় িদেয় েগলাম। অধ্যাপক বেরণ
চক্রবর্তী ওখােন দাঁিড়েয় । হার্েটর/নাড়ীর গিত ৩০ এ েনেম এেসেছ,
প্েরসার ৫০/৩০।
মৃত্যু আসন্ন! বেরণ স্যার অত্যন্ত নরমভদ্র শান্তস্বভােবর মানুষ।
িতিনও েরাগীর েলাকেদর উপর েরেগ েগেলন! আেরা ১০ িমিনট পের তাঁরা
এ্যানিজওগ্রাম করেত রাজী হেলন।
েচম্বােরর েরাগীেদর অেপক্ষা করেত বেল দ্রুত এ্যানিজওগ্রাম রুেম (
Cathlab) ঢুকলাম। পিরস্িথিত ততক্ষেণ অেনক খারাপ হেয় েগেছ।
যাই েহাক ক্যাথল্যাব টীেমর সকেলর সহেযািগতায় দ্রুত গিতেত অস্থায়ী
েপসেমকার স্থাপন কের বন্ধ রক্তনালী খুেল িদেত সক্ষম হই। েমাট সময়
লাগল ২০ িমিনট। মৃত্যুর কূপ েথেক েরাগীেক িফিরেয় আনেত সক্ষম হই।
েযটা বলেত চাই তাহল অসুস্থ হেল েতা িচিকৎসা িনেত হেব। আর েসটার
জন্য িচিকৎসেকর উপর আস্থা রাখেত হেব। খারাপ িচিকৎসকও আেছ। িকন্তু
জরুরী মুহূর্েত সবিকছু যাচাই করেত েগেল েরাগীর জীবন িবপন্ন হেত
পাের।
প্রায়ই ডাক্তােরর িবরুদ্েধ ভুল িচিকৎসার অিভেযাগ েশানা যায়।
িকন্তু েরাগী বা পিরবােরর সদস্যেদর ভুেলর কারেণ েয ভুল িচিকৎসা
হয় তার দায় েক িনেব?

িসিট

এ্যানিজওগ্রাম(

CT

Angiogram)
সতর্কতা

এর

ব্যাপাের

হৃদিপন্েডর রক্তনািলর ব্লক িনর্ণয় করবার জন্য নানান পদ্ধিত আেছ।
সবেচেয় িনখুঁত ও িনর্ভরেযাগ্য হেলা হােতর বা পােয়র ধমনী সুঁইেয়র
মাধ্যেম ফুেটা ( puncture) কের একিট সরু ক্যােথটােরর সাহায্েয
হৃদিপন্েডর ধমনীগুেলােক অত্যন্ত পিরস্কারভােব দৃশ্যমান করা। এই
পদ্ধিতর নাম কেরানারী এ্যানিজওগ্রাফী। েযেহতু এিট একিট ইনেভিসভ
পরীক্ষা তাই েরাগীেক ১২ ঘন্টা বা তার অিধক হাসপাতােল অবস্থান
করেত হয়। একিট সাধারণ এ্যানিজওগ্রাম করেত গেড় ৩০ িমিল ডাই
(contrast medium) ব্যবহার করেত হয় যা শরীেরর জন্য খুবই সহনীয়।
একিট মানসম্পন্ন স্বচ্ছ এ্যানিজওগ্রাম েরাগীর হৃদেরােগর িচিকৎসার
জন্য খুবই জরুরী।
িকন্তু ইদানীং বািণজ্িযক কারেণ িসিট স্ক্যান েমিশেনর সাহায্েয
এ্যানিজওগ্রাম করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্েছ। এব্যাপাের
সকেলর সতর্ক থাকা প্রেয়াজন।
একিট িসিট এ্যানিজওগ্রাম করেত গড়পড়তা ১০০ িমিল ডাই প্রেয়াজন পেড়
যা শরীেরর জন্য িবেশষ কের িকডনীর জন্য ঝুঁিকপূর্ণ। তাছাড়া িসিট
এ্যানিজওগ্রােম প্রচুর িবিকরণ শরীের প্রেবশ কের যা ভিবষ্যেত
নানান েরােগর কারণ হেয় দাঁড়ােত পাের।
প্রায়শই েদখা যায় িসিট এ্যানিজওগ্রাম িরেপার্েট িবিভন্ন মাত্রার
ব্লেকর উল্েলখ থােক যা িনশ্িচত করার জন্য পুনরায় ইনেভিসভ
এ্যানিজওগ্রাম করা প্রেয়াজন হেয় পেড়। তােত ঝুঁিক ও খরচ দ্িবগুন
হেয় পেড়।
শুধু তাই নয়। িসিট এ্যানিজওগ্রােম েযসব িরেপার্ট আমরা পাই
পরবর্তীেত ইনেভিসভ এ্যানিজওগ্রােম তা প্রায়ই িভন্নরূপ েদখা যায়।
এরকম ঘটনা েদেখিছ েয, েরাগী িসিট এ্যানিজওগ্রাম কের একিট ৯০%
ব্লক িনেয় আমােদর কােছ এেসেছন িরং লাগােত। আমরা িরং লাগােত
প্রস্তুিত িনেয় েদিখ সম্পূর্ণ নরমাল ধমনী। আবার িবপরীতটাও
িমেলেছ। িসিট এ্যানিজওগ্রাম বলেছ েছাট েছাট ব্লক, িকন্তু ইনেভিসভ
এ্যানিজওগ্রাম কের েদখা েগল বড় বড় ব্লক।
তেব িসিট এ্যানিজওগ্রাম একিট পরীক্ষা যা িবেশষ িবেশষ ক্েষত্ের
দক্ষ প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত িচিকৎসক দ্বারা িরেপার্ট হেল তার একিট ভাল
ব্যাবহার আেছ। িকন্তু েসিট কখেনাই ইনেভিসভ এ্যানিজওগ্রােমর
িবকল্প নয় ।

গতকাল এই েলখািট েপাস্ট করবার পের অেনেকই িবিভন্ন গুরুত্বপূর্ণ
মতামত িদেয়েছন। সবার প্রিত শ্রদ্ধা েরেখ বলিছ েলখািট েকান
পদ্ধিতেক েছাট করার জন্য বা গুরুত্বহীন করার েচষ্টা করা হয়িন।
প্রিতিট পরীক্ষারই যথাযথ ব্যবহার আেছ। তেব েসিট সিঠক ব্যক্িতর
জন্য করা হেল উপযুক্ত ফল পাওয়া যােব। এখােন একই ব্যক্িতর িসিট
এ্যানিজওগ্রাম এবং ইনেভিসভ এ্যানিজওগ্রােমর কেয়কিট িরেপার্ট তুেল
ধরলাম। িসিট এ্যানিজওগ্রােমর যথার্থতা আপনারাই যাচাই করুন।
িসিট এ্যানিজওগ্রাম বলেছ েরাগীর েমজর দুিট ধমনীেত (LAD and LCX)
৩০-৪০% এবং ২০% ব্লক আেছ। অথচ ইনেভিসভ এ্যানিজওগ্রাম পিরষ্কার
কের েদখাচ্েছ LAD 100% এবং LCX 80% (eighty) ব্লক রেয়েছ।

বুেক
সংেকত

ব্যথা:

িবলম্েব

িবপদ

হঠাৎ কের বুেক ব্যথা শুরু হেল দ্রুত ডাক্তােরর শরণাপন্ন হওয়া
উিচত। বয়স িতিরশ হেল বুেক বা বুেকর আেশপােশ েয েকান ধরেণর ব্যথা
বা অস্বস্িত হেল েসটা প্রথেম ধের িনেত হেব হার্েটর ব্যথা। কারণ
হার্েটর ব্যথা অন্য েকােনা ব্যথা েথেক িবেশষ গুরুত্বপূর্ণ ।
এজন্য গুরুত্বপূর্ণ েয, হার্েটর সমস্যায় মৃত্যু ঝুঁিক অেনক েবিশ।
এবং হার্েটর েরােগর একিট িবেশষ ৈবিশষ্ট হেলা দ্রুত িচিকৎসা না
িনেল হার্েটর মাংসেপশী দ্রুত ক্ষিতগ্রস্ত হয়।

িকছু ঘটনা:
১। সােদক সােহেবর বয়স সাঁয়ত্িরশ। একিট েবসরকারী েটিলিভশন এর
পদস্থ কর্মকর্তা । অিফেস যাবার প্রস্তুিত িনচ্েছন। এমন সময় বুেক
ব্যথা অনুভব করেলন। িক করা উিচত বুেঝ ওঠার আেগই ঘেরর েমেঝেত
হুমিড় েখেয় পেড় েগেলন। তাঁেক দ্রুত কার্িডয়াক হাসপাতােলর জরুরুী
িবভােগ আনা হেলা। েসখােন একিট ইিসিজ কেরই িডউিটরত ডাক্তার আমােক
েফান িদেয় বলেলন- ম্যািসভ হার্ট এ্যাটাক !
আিম ৩০০ িমগ্রাম িডসপ্িরন (এ্যাসিপিরন) , ১৮০ িমগ্রাম িটকােরল
এবং ৮০ িমগ্রাম এ্যােটাভা খাইেয় িদেয় দ্রুত িসিসইউ েত পাঠােত

বললাম। এিদেক এ্যানিজওগ্রাম
প্রস্তুত হেত বললাম।

করার

জন্য

ক্যাথল্যাব

টীম

েক

েরাগী িসিসইউ েত প্রেবশ করা মাত্র েদিখ বুেক তীব্র ব্যথা, শরীর
ঘর্মাক্ত, প্েরসার কম, পালেসর গিত েবিশ। আিম পুেরা িবষয়িট তাঁর
স্ত্রীেক বলা মাত্র িতিন বলেলন, “সবেচেয় যা ভাল েসটা করুন,
আমােদর েকান আপত্িত েনই। ওঁেক বাঁচান প্িলজ! “
অনিতিবলম্েব সােদক সােহবেক িনেয় ক্যাথল্যােব িনেয় েগলাম। দ্রুত
এ্যানিজওগ্রাম কের েদিখ তাঁর সবেচেয় বড় রক্তনালী (LAD) শতভাগ
বন্ধ হেয় আেছ। আিম দ্রুত েসিট খুেল িদেয় যােত আবার বন্ধ না হেত
পাের েসজন্য একিট িরং (Stent) বিসেয় িদলাম। সঙ্েগ সঙ্েগ সােদক
সােহেবর বুেকর ব্যথা কেম েগল, ইিসিজ স্বাভািবক হেয় এেলা, প্েরসার
বাড়ল, পালস সীমার েভতর চেল এেলা। পুেরা প্রক্িরয়ািট সম্পন্ন হেত
২০ িমিনট সময় ব্যয় হেলা। িসিসইউ েত একিদন েরেখ েমাট িতন িদেনর
মাথায় তাঁেক ছুিট িদেয় েদয়া হেলা।
পরবর্তী ফেলা আেপ েদখা েগল তাঁর

হার্েটর

পাম্িপং

সম্পূর্ণ

স্বাভািবক । পুেরাপুির উপসর্গমুক্ত। গত নয় বছর হেয় েগল িতিন
িনয়িমত েযাগােযাগ রাখেছন। কেয়কিট ওষুধ িনয়িমত খাচ্েছন। েকােনা
সমস্যা েনই।

ঘটনা ২
েমাখেলস সােহব একজন কৃিষিবদ। বয়স পয়তাল্িলশ। মািনকগঞ্েজ তাঁর
একিট খামার আেছ। প্রিত শুক্রবার েসিট েদখভাল করার জন্য িতিন
েসখােন যান। লাউেয়র কিচ ডগার সর্িপল েঢউ তাঁেক স্বাগত জানায়।
িনেজর হােত মূলা শাক তুেল ঝুিড়েত রাখেছন। মূলার মূল েথেক মািটর
সরস সেতজ গন্ধ তাঁেক িবেভার কের। েমারেগর রক্িতম উষ্িণেষ সূর্েযর
আেলা েবঁেক িগেয় তাঁর িদেক ঝলক েদয়। িনেজেক একজন সফল কৃিষিবদ মেন
হয়। এমন সময় বুেকর মাঝখােন তীব্র ব্যথা শুরু হেলা। ঘাম িদেয় বিমর
ভাব হেলা। িতিন েচােখ অন্ধকার েদখেলন। মািটেত বেস পড়েলন। দ্রুত
গািড়েত কের উপেজলা স্বাস্হ্য কমপ্েলক্স এ িনেয় যাওয়া হেলা।
েসখােন প্রাথিমক িচিকৎসা েদয়া হেলা। িকন্তু িবেশষজ্ঞ ডাক্তার না
থাকায় এনাম েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় আসা হেলা। েসখােন তাঁেক
হার্ট এ্যাটাক ডায়াগেনািসস কের জমাটবাঁধা রক্ত গলাবার ওষুধ
(streptokinase) েদয়া হেলা। তারপর আেরা উন্নত িচিকৎসা েদবার জন্য
কার্িডয়াক হাসপাতােল পাঠােনা হেলা।
িসিসইউ েত আসা মাত্র তাঁেক পরীক্ষা কের েদখলাম প্েরসার কম, ইিসিজ

পুেরাপুির স্বাভািবক হয়িন। আিম সময় নষ্ট না কের দ্রুত
এ্যানিজওগ্রাম কের হার্েটর রক্তনালী পরীক্ষা কের েদখার প্রস্তাব
িদলাম। তাঁর পিরবার রািজ হেলন।
যথারীিত ক্যাথল্যােব িনলাম। ডান হােতর ধমনী (radial artery) িদেয়
এ্যানিজওগ্রাম কের েদিখ হার্েটর ডান রক্তনালী ৯৯% বন্ধ হেয় আেছ।
অনিতিবলম্েব একিট িরং পিরেয় ব্লক অপসারণ কের িদলাম। কেয়ক ঘন্টার
মধ্েয প্েরসার েবেড় স্বাভািবক হেলা। তেব শুরু েথেক ব্লক অপসারণ
পর্যন্ত সময়িট দীর্ঘ হওয়ায় হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা কেম ৪০% এ
েনেম এেলা( স্বাভািবক হেলা ৫৫%)।
েমাখেলস সােহব গত চার বছর ধের িনয়িমত েচক আপ কিরেয় যাচ্েছন। আেগর
মত ভারী কাজ বা পিরশ্রম করেত না পারেলও ৈদনন্িদন কাজকর্ম
স্বাভািবক ভােবই কের যাচ্েছন।

ঘটনা ৩
েমাসেলম উদ্িদন েকরাণীগঞ্েজর মানুষ। বয়স ষাট। ডায়ােবিটক েরাগী।
রাত দশটা েথেক হঠাৎ শ্বাসকষ্ট । বুেক েকােনা ব্যথা েনই। পিরবােরর
েলাকজন ভাবল অ্যাজমা এ্যাটাক হেয়েছ। তাঁরা েমাসেলম উদ্িদন েক রাত
১টার িদেক জরুরী িবভােগ িনেয় এেলন। ইিসিজ করা মাত্র েদখা েগল
হার্ট এ্যাটাক। েরাগীেক তৎক্ষনাৎ ভর্িত হেত বলা হেলা। িকন্তু
েরাগী বা পিরবার রািজ না। তাঁেদর বক্তব্য “ ছােছর কষ্ট অইেছ,
ছােছর ওছুদ দ্যান!”
যাই েহাক অেনক বুঝাবার পের এবং েনবুলাইজার েদবার পেরও যখন েদখল
শ্বাসকষ্ট কমেছ না, তখন বাধ্য হেয়ই েমাসেলম উদ্িদনেক িসিসইউ েত
ভর্িত করা হেলা।
আমার িডউিটরত কার্িডওলিজস্ট আমােক রাত েদড়টায় েমাসেলম সােহেবর
খবরিট িদেলন। বললাম যিদ তাঁরা রািজ থােকন তাহেল জরুরী ব্লক
অপসারণ ( primary angioplasty) করা েযেত পাের। িকন্তু েকােনা মেত
েরাগী বা তাঁর পিরবার রািজ হেলন না। বাধ্য হেয়ই দ্িবতীয় অপশন
streptokinase িদেত বললাম। িকন্তু ওষুধ ব্লক অপসারেণ ব্যর্থ
হেলা। সকােলর িদেক েরাগীর পিরস্িথিত দ্রুত খারাপ হেত শুরু করল।
প্েরসার কেম েগল, পালস কেম েগল, িকডনীর কার্যকািরতা কমেত শুরু
করল। রক্েত অক্িসেজেনর মাত্রা অেনক কেম যাওয়ায় বাধ্য হেয়ই লাইফ
সােপার্েট েদয়া হেলা।
দুিদন লড়াই কের প্রচুর টাকার িবল পিরেশাধ কের েরাগীর েলাকজন
হৃদস্পন্দনহীন েমাসেলম উদ্িদনেক িনেয় বািড় চলল।

ঘটনা ৪

কবীর েহােসন বায়ান্ন বছেরর ডায়ােবিটক েরাগী। অ্যাজমার সমস্যাও
আেছ। উত্তরায় বসবাস কেরন। সারািদন অমানুিষক পিরশ্রম কেরন। িনেজর
েপশাগত কােজর বাইেরও নানান সামািজক জনকল্যাণমুখী কােজর সােথ
সম্পৃক্ত। িকন্তু িনেজর স্বাস্থ্য িবষেয় বরাবর উদাসীন। রাত ১২
টার সমেয় প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট িনেয় বাসায় িফরেলন। অ্যাজমার এ্যাটাক
েভেব ইনহ্যালার িনেত শুরু করেলন। শ্বাসকষ্ট না কমায় স্ত্রী তাঁেক
তৎক্ষণাৎ হাসপাতােল েযেত বলেলন। িতিন ইনহ্যালার েরেখ েনবুলাইজার
ব্যবহার করেলন। তা সত্েবও শ্বাসকষ্ট কমল না। অবেশেষ কষ্েটর
মাত্রা সহ্েযর বাইের েগেল হাসপাতােল রওনা িদেলন। িকন্তু এরই
মধ্েয সাতিট ঘন্টা পার হেয় েগল। উত্তরার একিট হাসপাতােলর একজন
জুিনয়র ডাক্তার আমােক েরাগীর ইিসিজ েহায়াটসঅ্যাপ এ পািঠেয় মতামত
চাইেলন। ইিসিজ খারাপ েদেখ আিম েরাগীেক দ্রুত িশফট করেত বললাম।
আিম খারাপ িকছু আঁচ কের ক্যাথল্যাব প্রস্তুত েরেখ পুেরা টীম িনেয়
সকাল সাতটা েথেক অেপক্ষা করেত থাকলাম।
এক ঘন্টা পের েরাগী যখন েপৗঁছােলন তখন অেনক েদির হেয় েগেছ।
শ্বাসকষ্ট েবেড় েগেছ। এমতাবস্থায় এ্যানিজওগ্রাম করেত হেল েরাগীেক
লাইফ সােপার্েট িনেত হেব। িতিন রািজ হেলন না। রক্েতর গ্লুেকাজ
২৪। পটািশয়ােমর মাত্রা িবপজ্জনক মাত্রায় েবিশ। বাধ্য হেয়
কনজারেভিটভ িচিকৎসায় থাকেত হেলা। হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা কেম ৩০%
এ েনেম এেসেছ। ফুসফুস পািনেত তিলেয় েগেছ। আমরা অসহােয়র মত তািকেয়
রইলাম।
প্রকৃতপক্েষ েরাগীর ম্যািসভ হার্ট এ্যাটাক হেয়েছ। িকন্তু
ডায়ােবিটস থাকায় িতিন েকােনা ব্যথা অনুভব কেরনিন। হার্ট েফইল্যুর
হেয় ফুসফুেস পািন
পাশাপািশ অ্যাজমা

আসায় তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্িছল। িকন্তু তাঁর
থাকায় িতিন ভুল বুেঝ অ্যাজমার িচিকৎসা

িনচ্িছেলন। দুঃখজনকভােব এভােব হার্ট এ্যাটােকর পর মহামূল্যবান
সাতিট ঘন্টা অপচয় হেয় যায়। এই সমেয় তাঁর হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা
কেম প্রায় অর্েধেক েনেম আেস। ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেণ না থাকায়
িকডিন আক্রান্ত হয় , ফেল পটািশয়াম েবেড় পিরস্িথিত খারাপ হেয় যায়।
এতদসত্েবও লাইফ সােপার্ট িদেয় এ্যানিজওগ্রাম করেত রািজ না হওয়ায়
পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণর বাইের চেল যায়।
ম্যািসভ হার্ট এ্যাটােকর আধুিনক িচিকৎসা হেলা এ্যানিজওগ্রােমর
মাধ্যেম িরং বিসেয় ব্লক অপসারণ করা। েসটা না েপের streptokinase
িদেয় েচষ্টা করেলও েকান লাভ হয়িন। ফেল েচােখর সামেন িদেয়
মহামূল্যবান একিট জীবন অকােল ঝের েগল।

িশক্ষণীয় িবষয়সমূহ:
১। িতিরশ বছর বয়েসর েকােনা ব্যক্িতর বুেক বা বুেকর আেশপােশ
েকােনা ব্যথা হেল অবশ্যই গুরুত্েবর সােথ িনেত হেব।
২। ডায়ােবিটক েরাগীর স্নায়ু দুর্বল বা ক্ষিতগ্রস্ত হওয়ায় অেনক
সময় েরাগী ব্যথা অনুভব কেরন না। তাই হার্ট এ্যাটােকর ব্যথাও
িঠকমত বুঝেত পােরন না।
৩। বুেক ব্যথা অনুভব না করেলও েরাগী বুেক অস্বস্িত বা চাপ বা
শ্বাসকষ্ট অনুভব করেত পােরন। েসটােক অ্যাজমার এ্যাটাক িহেসেব ভুল
বুঝেল চলেব না।
৪। েয েকােনা ধরেণর হঠাৎ তীব্র অসুস্থতা েবাধ করেল দ্রুত
হাসপাতােল েযেত হেব। ইিসিজ কের ডাক্তার িদেয় িনশ্িচত করেত হেব।
৫। জরুরী অ্যানিজওপ্লাস্িট হেলা হার্ট এ্যাটােকর আধুিনক িচিকৎসা
। এেত মৃত্যুঝুঁিক কেম এবং পাম্িপং ক্ষমতা বজায় থােক। েযেকােনা
ভােব েহাক সম্ভব হেল এিট প্রেয়াগ করেত হেব।
৬। িচিকৎসেকর উপর আস্থা রাখেত হেব। িচিকৎসেকর উপেদশেক েমেন িনেয়
সিঠক িচিকৎসা পদ্ধিত প্রেয়াগ করেত হেব।
পুরাতন িচিকৎসায় িফের যাওয়া িঠক হেব না।

অযথা

সময়ক্েষপণ

৬। রাত িদন যখনই েহাক সমস্যার সােথ সােথ জরুরী
হাসপাতােল েযেত হেব। সময়ক্েষপণ হেব আত্নহত্যার শািমল।

কের

িভত্িতেত

গরীেবর হার্ট এ্যাটাক এবং তার
িচিকৎসা
পৃিথবীেত এখন পর্যন্ত মৃত্যুর এক নম্বর কারণ হল হার্ট এ্যাটাক।
এর ভয়াবহতা শুধু সর্েবাচ্চ সংখ্যায় নয়, বরং অিবশ্বাস্য দ্রুততায়
মূল্যবান জীবনেক েকেড় েনওয়ার মধ্েযও। মৃত্যুর দ্িবতীয় সর্েবাচ্চ

কারণ হল ক্যান্সার। িকন্তু ক্যান্সােরর উপসর্গ ধীরলেয় প্রকাশ পায়
, অেনক ক্েষত্ের তা কেয়ক বছরও েলেগ যায়। ফেল েরাগী এবং পিরবারেক
তা েমাকােবলায় সময় েদয় এবং ৈধর্য্যশক্িত অর্জেন সুেযাগ েদয়।
িকন্তু হার্ট এ্যাটাক হেলা টর্েনেডার মত। কখন শুরু হল, কখন েশষ
হল তা বুেঝ ওঠার আেগই সবিকছু তছনছ হেয় েযেত পাের। এজন্যই হার্ট
এ্যাটােকর আগাম পূর্বাভাস ও দুর্েযাগ েমাকােবলায় িবেশষ দক্ষতা
অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ।

হার্ট এ্যাটােকর কারণ:
হার্ট বা হৃদিপন্ড হল শরীেরর েকন্দ্রীয় পাম্প বা েসচ েমিশন। সারা
শরীের অক্িসেজন সমৃদ্ধ রক্ত ও খাদ্য সরবরাহ করাই তার প্রধান কাজ।
েকািট েকািট িবেশষভােব ৈতরী মাংসেপিশর জাল িদেয় হৃদিপন্ড গিঠত।
েযেহতু আজীবন তােক সংেকাচন প্রসারণ কের পাম্েপর কাজিট করেত হয়
েসেহতু তার িনজস্ব মাংসেপিশর জন্যও প্রেয়াজন হয় অক্িসেজন ও
খাদ্য। আর এই অক্িসেজন ও খাদ্য সরবরাহ িনশ্িচত কের হার্েটর িতনিট
প্রধান ধমনী (coronary artery)। অিধকাংশ ক্েষত্ের এই িতনিট ধমনীর
েযেকান একিটর েদয়াল েফেট িগেয় রক্ত জমাট েবঁেধ ধমনীিট বন্ধ বা
ব্লক হেয় েযেত পাের। হঠাৎ কের হৃদিপন্েডর একিট বড় এলাকার
মাংসেপিশ মৃত্যুর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় পেড়। এর নামই হার্ট এ্যাটাক।

কারেণর েপছেন কারণ:
এই েয বলা হল ধমনীর েদয়াল েফেট রক্ত জমাট বাঁধার কথা েসটা েতা
িবনা কারেণ হয় না। প্রধানত চারিট ঝুঁিক এজন্য দায়ী। ধূমপান,
ডায়ােবিটস, উচ্চ রক্তচাপ ও রক্েত অিত মাত্রায় েকােলস্েটরল বা
চর্িবর উপস্িথিত। তেব ব্যায়াম না কের অলস জীবন যাপন, অিতিরক্ত
ওজন, অিতিরক্ত মানিসক চাপ, মাদকদ্রব্য গ্রহন, বংশগত কারণও এজন্য
দায়ী হেত পাের। এইসব ঝুঁিক এককভােব বা সম্িমিলতভােব রক্তনালীর
েদয়াল নষ্ট কের েফলেত পাের। একিট খসখেস েদয়ােল সহেজ ময়লা জেম।
ময়লার েভতর বােজ চর্িব (oxidized lipids) ঢুেক একিট প্রদাহ
(inflammation) সৃষ্িট কের। প্রদাহ সীমা ছািড়েয় েগেল ধমনীর েদয়াল
েফেট যায়। ফাটা েদয়ােল তখন রক্েতর অনুচক্িরকা(platelets) একত্িরত
হেত শুরু কের। শরীর মেন কের তার একিট রক্তনালী িছঁেড় েগেছ তাই
েসিট েমরামত করা দরকার। তখন রক্েতর জমাট বাঁধা পদ্ধিত
(coagulation system ) সক্িরয় হয়। েসখান েথেক িফব্িরন বা তন্তু
ৈতরী হয়। এই তন্তু ও অনুচক্িরকা িমেল রক্েতর একিট দলা (clot)
ৈতরী কের খুব দ্রুত ধমনীিটেক বন্ধ বা ব্লক কের েদয়। ফেল

হৃদিপন্েডর ঐ অংশটুকু অক্িসেজন ও খাদ্যশূন্য হেয় ধ্বংেসর
মুেখামুিখ হয়। বন্ধ হওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্েয ব্লক খুেল িদেত না
পারেল হৃদিপন্েডর ঐ এলাকার মাংসেপিশ অিনবার্য মৃত্যুর েকােল ঢেল
পেড়। এটাই হল হার্ট এ্যাটাক।

হার্ট এ্যাটােক অসুিবধা িক?
বুঝলাম একিট ধমনী বন্ধ হেয় েগেছ। তােত িক িক সমস্যা হেত পাের?
মেন রাখেত হেব হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতার উপর পুেরা শরীেরর ভাল
থাকা িনর্ভরশীল। স্বাভািবক পাম্িপং ক্ষমতা ব্যাহত হেল শরীর
অক্িসেজন ও খাদ্য েথেক বঞ্িচত হেব। শরীর দুর্বল েথেক দুর্বলতর
হেত হেত চলােফরা ও স্বাভািবক জীবেনর কার্যক্রম হািরেয় েফলেব। তেব
আশু এবং প্রকট সমস্যা েযটা হেত পাের তা হল হার্েটর ৈবদ্যুিতক
েগালেযাগ (arrhythmias) এবং পাম্প েফইল্যুর। হার্ট হঠাৎ বন্ধ হেয়
েযেত পাের। আমরা বিল Cardiac arrest বা sudden cardiac death!
হার্ট এ্যাটােক যত মৃত্যু হয় তার অিধকাংশ হয় প্রথম ২৪ ঘন্টায় এবং
২৫% মৃত্যু হাসপাতােল েপৗঁছােনার পূর্েবই ঘেট থােক।

করণীয় িক?
মূল কাজিট হল বন্ধ ধমনীিট খুেল েদয়া। এবং তা যত দ্রুত খুেল েদয়া
যায় তত মংগল। মেন রাখেত হেব বন্ধ ধমনীর এলাকায় (territory) প্রিত
িমিনেট লক্ষ লক্ষ মাংসেপিশ ধ্বংস হচ্েছ। দু’িমিনট েবিশ বন্ধ
থাকেল তার দ্িবগুন মাংসেপিশ মের যাচ্েছ। এজন্য আমরা বিল minute
means muscle! সময়ই এখােন সবিকছুর িনয়ামক ও ফলাফল িনর্ধারক। এই
িবষয়িট িচিকৎসক ও েরাগী বা েরাগীর েলাকজনেক বুঝেত হেব, মানেত
হেব। মূল্যবান সময় পার হেয় েগেল যতই আধুিনক উন্নত িচিকৎসা িদই না
েকন তােত েতমন েকান লাভ হেব না। কারণ েয েপিশগুেলার মৃত্যু হল
তােত জগেতর েকউ পুনর্জীবন দান করেত পারেবন না। এটাই জীবিবদ্যা,
জীবেনর িনয়ম।

েরাগীর করণীয় িক?
িতিরশ বছেরর েবিশ েকান ব্যক্িতর যিদ হঠাৎ তীব্র ব্যথা বুক বা তার
আশপােশ অনুভূত হয়, ঘাম েদয়, বিম বা বিমর ভাব হয় তাহেল েদির না
কের িচিকৎসেকর স্মরণাপন্ন হেত হেব। যত দ্রুত সম্ভব একিট ইিসিজ
করােত হেব। েসটা অবশ্যই ডাক্তার িদেয় সােথ সােথ িরেপার্ট করােত
হেব। সকােলর ইিসিজ িবেকেল িরেপার্ট করােল চলেব না। এজন্য
হাসপাতােলর জরুির িবভাগ ভাল জায়গা।

েরাগী যিদ সেচতন িশক্িষত হন তাহেল িকছু িচিকৎসা বািড়েত বেসই শুরু
করেত পােরন। প্রথেমই শান্ত হেয় বসেত বা শুেয় থাকেত হেব। ভ্যান,
িরকসা, গািড় বা এ্যাম্বুেলন্স যাই েহাক কল করেত হেব। সময়ক্েষপণ
করা চলেব না। রােত ব্যথা হেল “সকাল পর্যন্ত েদিখ” নীিত বর্জন
করেত হেব। “যখনই ব্যথা তখনই হাসপাতাল “ নীিত গ্রহন করেত হেব।

যানবাহন আসার পূর্েবই যিদ সম্ভব হয়:
১। একিট িডসপ্িরন (Disprin) ট্যাবেলট ৩০০ িমগ্রাম চুেষ বা পািনেত
গুেল েখেয় েফলুন।
২। যিদ হােতর কােছ ওষুেধর েদাকান থােক তাহেল ৪িট ৭৫ িমগ্রাম
Lopirel ট্যাবেলট েখেয় েফলুন।
৩।একিট Atova ৪০ িমগ্রাম ট্যাবেলট েখেয় েফলুন।
৪। গ্যােসর সমস্যা েমাকািবলায় একিট Pantonix ৪০ িমগ্রাম ট্যাবেলট
েখেয় েফলুন।

িচিকৎসেকর করণীয়: বন্ধ ধমনী খুলব িকভােব?
যাই কির না েকন ১২( বার ) ঘন্টার মধ্েয করেত হেব। এরপের লাভ েনই
বলেলই চেল।
হার্ট এ্যাটােকর আধুিনকতম এবং সবেচেয় িনর্ভরেযাগ্য িচিকৎসা হল
সঙ্েগ সঙ্েগ এ্যানিজওগ্রাম কের রক্তনালীগুেলা পরীক্ষা করা। তারপর
বন্ধ ধমনী েথেক িবেশষভােব ৈতরী েবলুন ও িরং (Stent ) এর সাহায্েয
ব্লক অপসারণ
িকন্তু এিট

করা (জরুির এ্যানিজওপ্লাস্িট
একিট ব্যয়বহল পদ্ধিত এবং

বা primary PCI )।
এখন পর্যন্ত মূলত

রাজধানীেকন্দ্িরক।
অতএব দ্িবতীয় কার্যকর িবকল্প হল জমাট বাঁধা রক্েতর দলা গিলেয়
েফলার ওষুধ প্রেয়াগ করা। যিদ েদেখন ECG েত STEMI , দ্রুত inj
Streptokinase িদেয় thrombolyse করুন। দািয়ত্ব িনেয় করুন। েকােনা
মিনটর না হেলও চলেব। িবশ্বাস রাখুন ৬০-৭০% ক্েষত্ের বন্ধ ধমনী
খুেল যােব। েরাগীর জীবন রক্ষা পােব। হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা বজায়
থাকেব।
শুধু নীেচর কেয়কিট ক্েষত্ের streptokinase েদয়া যােব না।
েযমন: ১।চলমান েকান রক্তক্ষরণ থাকেল( মিহলােদর ঋতুস্রােবর মধ্েযও
সমস্যা েনই)।
২। গত একমােসর েভতর েকােনা বড় অপােরশন হেয় থাকেল।
৩। রক্তক্ষরণ েথেক যিদ ব্েরন স্ট্েরাক হেয় থােক।

৪। উপসর্গ েথেক যিদ সন্েদহ হয় েয, aortic dissecting aneurysm
হেত পাের।
েযসকল িচিকৎসকগণ উপেজলা, েজলা বা অন্য েকােনা মফস্বল এলাকায়
কর্মরত আেছন তাঁেদর এিবষেয় সেচতন হেত হেব। অেনকসময় অেহতুক আতঙ্েক
তাঁরা অেনেক এই জীবনরক্ষাকারী ওষুধিট প্রেয়াগ না কের েরাগীেক
অিনশ্িচত অবস্থায় েফেল েদন। মাত্র িতন হাজার টাকা দােমর এই
ওষুধিট সরকারী হাসপাতােল মজুদ থােক। যিদ নাও থােক তাহেল িতন
হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ েবিশরভাগ মানুেষর আেছ। তাই জুিনয়র
ডাক্তারেদর বলব তাঁরা েযন িনর্দ্িবধায় streptokinase ব্যবহার
কেরন। গরীব মানুেষর হার্ট এ্যাটােকর এিটই হল মেহৗষধ।
প্রাথিমক পর্যায় পার হেল এবং Anterior MI হেল ACEI বা ARB,
Carvedilol বা Bisoprolol এবং ৫ েথেক ৮ িদন LMWH (Clexane) িদেন
দু’বার িদেত হেব। এসব ওষুেধ হার্ট েফইল্যুর এবং রক্তনালী পুনরায়
বন্ধ হবার ঝুঁিক কেম আেস।

হাসপাতাল েথেক ছুিট এবং পুনর্বাসন:
সাধারণত ৫ েথেক ৮ িদেনর মাথায় streptokinase পাওয়া েরাগীেদর ছুিট
েদয়া যায়। হাসপাতােল থাকা অবস্থায়ই দ্িবতীয় িদন েথেক েরাগীেক
মিবলাইজ করার েচষ্টা করেত হেব। নরম খাদ্য েথেক স্বাভািবক খাদ্য
িদেত হেব।প্রিতিদন কুসুমসহ একিট িডম েদয়া েযেত পাের। গরীব
মানুেষর খাদ্যতািলকায় অিতিরক্ত কড়াকিড় আেরাপ করা অনুিচত। তেব
ধূমপান িচরতের ত্যাগ করেত হেব। একমাস ভারী কাজ িনেষধ করেত হেব।
ডায়ােবিটস থাকেল কাছাকািছ ডায়ােবিটক সিমিতর সদস্য হেয় স্বল্প
খরেচ সিঠক িচিকৎসা িনেত হেব। একমাস পার হেল উপেজলা স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্েস এেস ডাক্তার েদিখেয় ওষুেধর েডাজ মাত্রা িঠক কের িনেত
হেব।গরীব মানুেষর প্রাইেভট হাসপাতােল আসবার দরকার েনই। একজন
প্রিশক্িষত দক্ষ দািয়ত্ববান সরকারী িচিকৎসেকর পরামর্শই যেথষ্ট।
ঘরবািড়, গরুছাগল, ঘিটবািট িবক্ির কের পিরবারেক পেথ বসাবার
িচিকৎসার দরকার েনই।

সারাজীবেনর ওষুধ:
১। tab Lopirel Plus িদেন ১ বার খাবার পর ১ বৎসর।
তারপর শুধু Tab Ecosprin 75 mg রােত খাবার পর চলেত থাকেব।
২। tab Atova 40 mg রােত খাবার আেগ ১ বৎসর , তারপের 20 mg ৈদিনক
চলেত থাকেব।

৩। এছাড়া beta blocker, ACEI/ARB, হার্ট এ্যাটােকর ধরণ ও পাম্িপং
ক্ষমতা (LVEF) অনুযায়ী িচিকৎসক িঠক কের িদেবন।

িবনা িচিকৎসায় কােরা মৃত্যু নয়:
জন্েমর সােথ মৃত্যুর অিনবার্যতা চেল আেস। িকন্তু আধুিনক িবশ্েব
হার্ট এ্যাটােক েকউ িবনা িচিকৎসায় বা ভুল িচিকৎসায় মারা যাওয়া
উিচত না। রাষ্ট্েরর এিট িনশ্িচত করা সাংিবধািনক দািয়ত্ব ।েদেশ
ব্যয়বহুল আধুিনকতম িচিকৎসার পাশাপািশ স্বল্প খরেচ আধুিনক েটকসই
িচিকৎসাও
রেয়েছ।
দরকার
েরাগী
ও
িচিকৎসকেদর
সেচতনতা
ও
দািয়ত্বেবাধ। সরকােরর দািয়ত্ব স্বল্প খরেচর েটকসই িচিকৎসােক
সাধারণ মানুেষর নাগােলর মধ্েয েদারেগাড়ায় িনেয় যাওয়া। আর সবাইেক
সেচতন করবার জন্য সবধরেণর গণমাধ্যেমরও রেয়েছ গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা
।

েরাজার সমেয় হৃদেরাগীেদর করণীয়
েরাজার সমেয় মানুেষর ৈদনন্িদন কার্যকলােপর পিরবর্তন ঘেট।
স্বাভািবক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহেণর সময়সূচী, ঘুেমর
সময় ও পিরমাণ পিরবর্িতত হয়। একজন সুস্থ স্বাভািবক পূর্ণবয়স্ক
মানুষ েযভােব এই পিরবর্তেনর সঙ্েগ খাপ খাইেয় িনেত পাের তা একজন
অসুস্থ মানুেষর পক্েষ সম্ভব হেয় ওেঠ না। তাই এ িবষেয় িকছু িবেশষ
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
প্রায়শই েদখা যায় েয, হৃদেরােগ আক্রান্ত েরাগীেদর অেনেকর
ডায়ােবিটস, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাজমা, িকডনীর অক্ষমতা ইত্যািদ
পাশাপািশ অবস্থান কের। ফেল েরাজার সমেয় খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধপত্র
নতুন কের সমেয়াপেযাগী কের িনেত হেব।
১। যাঁেদর হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা কম ( LVEF ২৫% এর নীেচ) তাঁেদর

েরাজা না রাখাই ভাল।
২। যাঁেদর বয়স ৭০ এর উপের , হার্ট দুর্বল, ডায়ােবিটস আেছ, িকডনীর

সমস্যা আেছ তাঁেদরও েরাজা না রাখাই ভাল।

৩। েয সব হৃদেরাগীর হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা স্বাভািবক তাঁরা অন্য

সবার মত েরাজা রাখেত পারেবন।
হৃদেরাগীেদর সাধারণত কেয়কিট ওষুধ িনয়িমত েখেয় েযেত হয়।
েবিশরভাগ ওষুধ িদেন একবার বা দু’বার েখেলই হয়। েযসব ওষুধ িদেন
একবার েখেল চেল েরাজার সময় েসগুেলা রােতর খাবােরর সময় িনেলই
চলেব।
েযসব ওষুধ িদেন দু’বার েখেত হেব েসগুেলা ইফতার ও েসহরীর সময় েখেল
চলেব। েখয়াল রাখেত হেব েযন দুই েডােজর মধ্যবর্তী সময়িট সংক্িষপ্ত
না হয়। িবেশষ কের প্েরসােরর ওষুধ পর্যাপ্ত ফারাক (space) িদেয়
েসবন করেত হেব। েরাজার সমেয় খাদ্য ও পািনর পিরমাণ কেম যাওয়ায়
প্েরসার
কেম
েযেত
পাের।
েস
ক্েষত্ের
ডাক্তােরর
সঙ্েগ
পরামর্শক্রেম মাত্রা কমােনা েযেত পাের।
৪।

হৃদেরােগর িকছু িকছু ওষুধ ( েযমন Nitrate) সকােল ও িবেকেল েখেত
হয়, েরাজায় েসগুেলা েসহরী ও ইফতারীর সমেয় সমন্বয় করা যায়।
িকছু ওষুধ িদেন িতনবার িনেত হয়(েযমন Diltiazem) েসগুেলা স্েলা
িরিলজ ফর্েম িদেন একবার বা দু’বাের খাওয়া যায়।
৫।

হৃদেরাগীেদর

মধ্েয

যাঁেদর

ডায়ােবিটস

আেছ

তাঁেদরেক

িবেশষ

সাবধানতা অবলম্বন করেত হেব। িদেনর দীর্ঘ সময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ
না করায় রক্েত সুগােরর পিরমাণ মারাত্মকভােব কেম েযেত পাের। হঠাৎ
জ্ঞান হািরেয় েফলেল বা মাথা িঝমিঝম করেল, বুক ধড়ফড় কের প্রচুর
ঘাম িদেল সুগােরর মাত্রা কেম েযেত পাের বেল সন্েদহ করেত হেব। এবং
তৎক্ষণাৎ সুগার পরীক্ষা করা সম্ভব হেল করেত হেব । পরীক্ষা করা
সম্ভব না হেল হােতর কােছ িচিন জাতীয় যা িকছু পাওয়া যায় দ্রুত
েখেয় েরাজা েভঙ্েগ েফলেত হেব। পরবর্তীেত ডায়ােবিটস িবেশষজ্েঞর
সােথ পরামর্শ কের ওষুেধর মাত্রা িঠক করেত হেব। তেব েরাজার সময়
েযসব ওষুধ দ্রুত রক্েতর সুগার কমায় তা এিড়েয় চলা উত্তম। ইনসুিলন
এর ব্যাপাের িবেশষ সতর্কতা অবলম্বন করেত হেব। ইনসুিলেনর েমজর
অংশিট ইফতােরর সময় িনেল ভাল, আর স্বল্প মাত্রািট েসহরীর সময় িনেত
হেব যােত িদেনর দীর্ঘ সমেয় সুগার কেম না যায়।
হৃদেরাগীেদর মধ্েয যাঁেদর অ্যাজমা আেছ তােদর মুেখর ওষুধ
গ্রহেণ েতমন সমস্যা হয় না। েসহরী ইফতারীর সময় িনেলই হেব। তেব
যাঁেদর ঘন ঘন ইনহ্যালার (েযমন Azmasol Inhaler বা Nebulizer)
িনেত হয় তাঁরা েসিট েয েকান সময় িনেত পারেবন। কারণ ইনহ্যালার
ফুসফুেস বাতােসর সােথ েটেন িনেত হয়। েপেট যাবার দরকার পেড় না। আর
৬।

েযসব ইনহ্যালার (েযমন Bexitrol Inhaler) িদেন দু’বার িনয়িমত িনেত
হয় েসগুেলা েসহরী এবং ইফতারীর সময় িনেলই চলেব।
খাদ্য ৈবিশষ্ট্য :
ৈতলাক্ত খাদ্য, ভাজােপাড়া খাদ্য (েযমন িপয়াজু,
কাবাব, পরাটা, হািলম ইত্যািদ) এিড়েয় চলা ভাল।
৭।

েবগুনী

,

৮। নরম খাবার েযমন িচড়া েভজােনা, কাঁচা েছালা বা েতলমুক্ত েসদ্ধ

েছালা, দু’িট েখজুর, কলা, দই এসব িদেয় ইফতারী করা েযেত পাের।
পর্যাপ্ত পিরমােণ পািন, েলবুর শরবত, রসােলা ফল , ডােবর পািন,
কমলার রস ইত্যািদ শরীেরর জন্য ভাল।
ইফতারী পিরিমত পিরমােণ হেত হেব। হঠাৎ অিতিরক্ত ইফতারী করেল িহেত
িবপরীত হেত পাের। পর্যাপ্ত পিরমােণ পািন বা পানীয় গ্রহণ করেত হেব
যােত িদেনর পািনশূন্যতা পুিষেয় েদয়া যায়।
সকেলর সুস্বাস্থ্য কামনা কির।

মাতৃত্বকালীন
কার্িডওমােয়াপ্যািথ:
িনর্ণয় ও িচিকৎসা

েরাগ

মাত্র পঁিচশ বছর বয়স তার। ফুটফুেট সহজ সরল িনর্েদাষ মুখশ্রী।
শ্বাসকষ্ট িনেয়ই েচম্বাের ঢুকল। মাত্র ছ’িদন আেগ িসজািরয়ান
অপােরশন কের প্রথম বাচ্চার মা হেয়েছ েস। তার মােয়র সােথ আলাপ কের
জানা েগল গর্ভাবস্থার েশষ িদেক শ্বাসকষ্ট িনেয় অন্য একিট

হাসপাতােল ভর্িতও হেয়িছল। প্রাথিমক িচিকৎসায় উন্নিত হওয়ায় ছুিট
িনেয় বািড় চেল যায়।
শারীিরক পরীক্ষায় েদখা েগল পােয় পািন, দ্রুত হার্ট িবট, রক্তচাপ
খুব কম।আিম তােক দ্রুত িসিসইউ েত ভর্িত হেত বললাম।
েবডসাইড ইেকা কের েদখা েগল তার হার্েটর পাম্িপং ক্ষমতা খুবই কম,
মাত্র ২৫%। প্েরসার বাড়াবার জন্য ইনেজকশন েদবার ব্যবস্থা করলাম।
িচিকৎসা িবজ্ঞােনর ভাষায় এিট হল েপিরপার্টাম কার্িডওমােয়াপ্যািথ(
Peripartum Cardiomyopathy)। প্রিত এক হাজার প্েরগন্যান্িসেত
একজন এই েরােগ আক্রান্ত হয়। প্েরগন্যান্িসর েশষ মাস এবং বাচ্চা
প্রসেবর পরবর্তী পাঁচ মাস পর্যন্ত এই েরাগ হেত পাের।
সমস্যা েকাথায়?
হার্ট হল শরীেরর েকন্দ্রীয় েসচ েমিশন বা পাম্িপং অরগান। সমস্ত
শরীের অক্িসেজন ও খাদ্য েপৗঁেছ েদয়াই তার কাজ। পাশাপািশ সমস্ত
শরীর েথেক কার্বনডাইঅক্সাইড বেয় িনেয় ফুসফুেস েপৗঁেছ েদয়াও
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজগুেলা করেত হার্েটর দরকার শক্িতশালী এক
িবেশষ ৈবিশষ্ট্েযর মাংসেপিশ। এই মাংসেপিশ অক্িসেজনসমৃদ্ধ রক্তেক
শক্িত প্রেয়াগ কের সারা শরীের েপৗঁেছ েদয় এবং রক্তচাপ স্বাভািবক
রাখেত ভূিমকা পালন কের। কার্িডওমােয়াপ্যািথ েরােগ িঠক এই
মাংসেপিশগুেলা আক্রান্ত হয়। মাংসেপিশ দুর্বল হেয় পাম্িপং ক্ষমতা
হািরেয় েফেল। ফেল প্েরসার কেম যায়। েরাগী সহেজ হািপেয় ওেঠ,
কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, শ্বাসকষ্ট হয়, স্বাভািবক জীবনযাপন ব্যাহত
হয়। সিঠক সময় যথাযথ িচিকৎসা না হেল েরাগীর জীবনহািনর সম্ভাবনা
ৈতরী হয়।
েরােগর কারণ িক?
েরােগর কারণ জানা থাকেল িচিকৎসা যথার্থ এবং সহজ হয়। েযমন
যক্ষ্মােরােগর যখন েকােনা কারণ জানা িছল না তখন উপসর্গিভত্িতক
িচিকৎসা : েযমন হাওয়া বদল করা, পুষ্িটকর খাদ্য গ্রহণ ইত্যািদ
উপেদশ েদয়া হত। তেব সব েরাগীই আেগ পের মৃত্যুর েকােল ঢেল পড়ত।
িকন্তু যখন জানা েগল েয, যক্ষ্মা একিট জীবানুর সংক্রমেণর কারেণ
হয় তখন িবজ্ঞানীরা উেঠপেড় েলেগ েগেলন এর জীবানুনাশক ওষুধ
আিবষ্কাের। এবং আমরা এখন জািন েয, সিঠক িচিকৎসা েপেল যক্ষ্মা
একিট আেরাগ্যেযাগ্য েরাগ মাত্র।
িকন্তু েপিরপার্টাম কার্িডওমােয়াপ্যািথর সিঠক কারণিট আমরা এখেনা

জািন না। নানান তত্ত্ব
চূড়ান্ত সুরাহা হয়িন।

এবং

মতামত

অবশ্য

আেছ।

তেব

েকােনািটর

েকােনা েকােনা তত্ত্ব অনুযায়ী বাচ্চা গর্ভাশেয় থাকাকালীন বাচ্চার
েদেহর িবরুদ্েধ মােয়র রক্েত একধরেণর িবষাক্ত েকিমক্যাল বা
এন্িটবিড ৈতরী হয়। এই েকিমক্যাল বাচ্চার শরীের প্রেবশ করেত পাের
না এবং তার েকােনা ক্ষিতও কের না। িকন্তু তা মােয়র হার্টেক
টার্েগট
কের
এবং
হার্েটর
মাংসেপিশর
প্রদাহ
সৃষ্িট
কের
মাংসেপিশগুেলােক দুর্বল কের েদয়। এই তত্ত্েবর সােথ বাতজ্বর েথেক
হার্েটর ভাল্ভ নষ্ট হওয়ার ৈবজ্ঞািনক বাস্তবতার িমল রেয়েছ।
িচিকৎসা িক?
এখােন মেন রাখা দরকার েয, হৃদিপন্েডর মাংশেপিশ দুর্বল হওয়ার আেরা
কারণ রেয়েছ। েযমন হার্েটর িনজস্ব রক্তনালীেত চর্িব জেম বা ব্লক
হেয় মাংসেপিশ ধ্বংস হেত পাের। েসক্েষত্ের ওষুধ প্রেয়াগ ও িরং বা
বাইপাস অপােরশেনর মাধ্যেম ব্লক অপসারণ কের িচিকৎসা িদেল হার্েটর
পাম্িপং ক্ষমতা বৃদ্িধ পায়। হার্েটর ভাল্ভ নষ্ট হেয়ও হার্েটর
পাম্িপং ক্ষমতা হ্রাস েপেত পাের। েসক্েষত্ের েবলুন কের বা
অপােরশেনর মাধ্যেম ভাল্ভ প্রিতস্থাপন কের িচিকৎসা করেল পাম্িপং
ক্ষমতা বৃদ্িধ পায়। এছাড়া িবিভন্ন জীবানুর আক্রমেণও তীব্র প্রদাহ
সৃষ্িট হেয় মাংসেপিশ দুর্বল হেত পাের। েসক্েষত্ের যথাযথ
এন্িটবােয়ািটক প্রেয়াগ করেল পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ আেস।
িকন্তু

মাতৃত্বকালীন

কার্িডওমােয়াপ্যািথর

ক্েষত্ের

িচিকৎসা

িক

হেব? এর েতা েকােনা সুিনর্িদষ্ট কারণই জানা েনই এখন পর্যন্ত ।
তাই উপসর্গিভত্িতক িচিকৎসাই এখন পর্যন্ত ভরসা:
১। েরাগীর শারীিরক িবশ্রাম খুবই জরুরী।
২। প্েরসার কেম েগেল েরাগীেক হাসপাতােল ভর্িত কিরেয় প্েরসার
বাড়াবার ওষুধ (vasopressors) প্রেয়াগ করেত হেব।
৩। তরল বা িলক্যুইড গ্রহণ কিমেয় িনর্িদস্ট কের িদেত হেব।
৪। শরীের জেম থাকা অিতিরক্ত পািন ডাইউেরিটকস্ (water pills) এর
মাধ্যেম েবর কের িদেত হেব।
৫। প্েরসার েমাটামুিট বজায় থাকেল RAAS Blockers , MCR Blockers
জাতীয় ওষুধ িদেল পাম্িপং ক্ষমতা বৃদ্িধ পায়।
৬। নতুন ওষুধ Ivabradine, ARNI ইত্যািদ প্রেয়ােগ ভাল ফল পাওয়া
েযেত পাের।
৭। এছাড়া Digoxin প্রেয়ােগ েরাগীর উপসর্গিভত্িতক উন্নিত হেত

পাের।
৮। েযসকল েরাগীর পাম্িপং ক্ষমতা ( LVEF) খুব কম তােদর িশরায় রক্ত
জমাট বাঁধেত পাের বা ব্েরন স্ট্েরাক করেত পাের। তােদরেক
রক্তজমাটিবেরাধী
ওষুধ
(
anticoagulant
or
antithrombotic)
প্রেয়াগ করেত হেব।
েকােনা স্থায়ী সমাধান?
মাতৃত্বকালীন কার্িডওমােয়াপ্যািথর এক তৃতীয়াংশ েরাগী সম্পূর্ণ
েরাগমুক্ত হয়। সুতরাং তােদরেক প্রাথিমক সােপার্িটভ িচিকৎসাটা
িনশ্িচত করেত হেব। অন্য এক তৃতীয়াংশ েরাগী দীর্ঘস্থায়ী হার্ট
েফইল্যুের চেল যায়। ভাল হয়, খারাপ হয় এভােব চলেত থােক। যথাযথ
ওষুধ প্রেয়াগ ভাল থাকার পূর্বশর্ত । বাকী এক তৃতীয়াংশ েরাগীর
জন্য দুঃসংবাদ ! এরা দ্রুত খারাপ হেয় মৃত্যুর িদেক ধািবত হেত
থােক। িচিকৎসা েদয়া সত্েবও উপসর্গ শুরুর ছয় মােসর মধ্েয যেথস্ট
উন্নিত না হেল বুঝেত হেব এরা এই গ্রুেপর অন্তর্ভূক্ত। তােদর
বাঁচবার একমাত্র উপায় হল হার্ট প্রিতস্থাপন বা ট্রান্সপ্ল্যান্ট
করা। উন্নত িবশ্েব েযখােন
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করা যায়

দুর্ঘটনাজিনত অকাল মৃত্যুর পর
েসখােনও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট

অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দুরূহপ্রাপ্িত। তেব এখন পর্যন্ত েসটাই ভাল
িচিকৎসা।
প্রিতকােরর উপায়?
আেগই

বেলিছ

আশাব্যঞ্জক
িবেশষজ্েঞর

এক

তৃতীয়াংশ

বাদ

িদেল

বািকেদর

। তাই উপসর্গ েদখা েদবার সঙ্েগ
শরণাপন্ন হেত হেব। গর্ভকালীন েশষ

িচিকৎসা

যেথস্ট

সঙ্েগ হৃদেরাগ
মাস বা প্রসব

পরবর্তী পাঁচ মােসর মধ্েয েকােনা ধরেণর শ্বাসকষ্ট হেল সবার আেগ
একিট ইেকাকার্িডওগ্রাম করেত হেব। এবং প্রেয়াজনীয় িচিকৎসা শুরু
করেত হেব।
আর হ্যাঁ, একবার যােদর কার্িডওমােয়াপ্যািথ হেয়েছ তারা আর কখেনাই
সন্তান েনবার পিরকল্পনা করেত পারেবন না। কারণ দ্িবতীয়বার এই
েরােগ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই েবিশ।

ইিসিজ’র
েমিশন
ভয়াবহ বাস্তবতা

িরেপার্িটং:

ঈেদর মাত্র একিদন পার হল। সবাই ঈেদর ফুরফুের েমজােজ আিছ। েচম্বার
বন্ধ থাকায় েকবল সকােলর রাউন্ড িদেয় বাসায় িফেরিছ। জরুির সমস্যা
না থাকেল সন্ধ্যায় আর হাসপাতােল যাব না। রােত ডা কবীেরর বাসায়
িডনাের েযেত হেব। কবীেরর বউ ফ্েলারা শক্ত কের বেলেছ, না েগেল
কষ্ট পােব। েকবল প্রস্তুিত িনচ্িছ এমন সময় আমার কর্তব্যরত
কনসালেটন্ট ডা রােশদ েফান কের জানােলন, পঞ্চাশ বছেরর এক ভদ্রেলাক
িসিসইউ েত েকবলই ভর্িত হেয়েছন একিদেনর েপেট ব্যথা িনেয়। প্রায়
চব্িবশ ঘন্টার েপেট ব্যথা। এই ব্যথা িনেয় বাসার পােশই একিট
েজনােরল হাসপাতােল িগেয়িছেলন। েসখানকার জরুির িবভােগর কর্তব্যরত
ডাক্তার তাঁর একিট ইিসিজও কেরিছেলন। িকন্তু েসিট নরমাল (?) থাকায়
গ্যাস্ট্িরেকর ওষুধ িদেয় তাঁেক েছেড় েদন। প্রথেম মেন হল ব্যথা
একটু কেম এেসেছ। িকন্তু পের তা আবার বৃদ্িধ পায়। এই ব্যথা িনেয়
িতিন বাসার বাইের িবিভন্ন জায়গায় িগেয়েছন িকন্ত িবেকেলর িদেক
েপেট ব্যথার সােথ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাই আত্মীয়স্বজন তাঁেক
বাসার একশ গেজর েভতর আমার হাসপাতােলর জরুির িবভােগ িনেয় আেসন।
আমার ইমারজন্সী েমিডেকল অিফসার একিট ইিসিজ কেরই বেল িদেলন েরাগীর
ম্যািসভ হার্ট এ্যাটাক হেয়েছ!
ডা রােশদ দ্রুত প্রাথিমক িচিকৎসা িদেয় েরাগীর আত্মীয়স্বজেনর সােথ
আলাপ করেলন। যিদও েপেট ব্যথা িকন্তু এিট হার্েটরই ব্যথা। ইিসিজ
পিরস্কার বলেছ এিট হার্ট এ্যাটাক।
আমার ঈেদর িডনারেক অিনশ্িচত ভিবষ্যেতর হােত সেপ িদেয় দ্রুত
হাসপাতােল রওনা িদলাম। িগেয় েদিখ েরাগীর এখেনা তীব্র েপেটর ব্যথা
হেয় চেলেছ, হার্টিবট েবেড় ১৩০, রক্তচাপ কেম েগেছ। ইিসিজ পিরস্কার
হার্ট এ্যাটাক বলেছ। আিম যতই বিল এিট হার্ট এ্যাটাক, েরাগীর

আত্মীয়স্বজন বারবার েপেট ব্যথার কথা বেল চেলেছন। তাঁেদরেক বললাম
েয, হার্েটর ব্যথা েপেটও অনুভূত হেত পাের। ইিতমধ্েয মূল্যবান সময়
পার হেয় েগেছ। এখেনা যিদ বন্ধ রক্তনালী খুেল েদয়া যায় তাহেল িকছু
মাংসেপিশ রক্ষা করা েযেত পাের। তাঁেদর েচােখমুেখ অিবশ্বােসর
ছায়া। িকন্তু যখন েদখেলন েয, েরাগীর অবস্থা দ্রুত খারােপর িদেক
ধািবত হচ্েছ তখন বলেলন েয, আচ্ছা িঠক আেছ অন্তত এ্যানিজওগ্রাম
কেরন। আিম েতা জািন মূল রক্তনালী ব্লক হেয় েগেছ। তাই
এ্যানিজওগ্রাম কের যখন তাঁেদর েদখালাম েয, হার্েটর মূল রক্তনালী
(LAD) শতভাগ বন্ধ তখন তাঁরা িবশ্বাস করেলন এবং ব্লক খুেল েদবার
অনুমিত িদেলন। তারপর আমরা মাত্র দশ িমিনট ব্যয় কের ব্লক খুেল
একিট িরং (Stent) পিরেয় িদলাম। েরাগীর েপেটর ব্যথাও দ্রুত কেম
েগল।
তাহেল গতকােলর অন্য হাসপাতােলর ডা সােহব ইিসিজ করা সত্েবও হার্ট
এ্যাটাক বুঝেত পারেলন না েকন?
এর কারণ দু’িট। ১। েরাগীর বুেক েকােনা ব্যথা িছল না। শুধু েপেট
ব্যথা। ২। ইিসিজ’র েমিশন িরেপার্িটং বলেছ নরমাল ইিসিজ।
এখােনই সমস্যা । প্রথমত: হার্ট এ্যাটাক হেলই েয বুেক ব্যথা হেব
এমন েকান কথা েনই। বুেক হেত পাের, বুেকর আেশপােশ হেত পাের, হােত
, গলায়, নীেচর েচায়ােল, দাঁেত, েপেট, িপেঠর েয েকান জায়গায়
ব্যথা, চাপচাপ ভাব, জ্বালােপাড়া, ভারী েবাধ হওয়া, শ্বাসকষ্ট
হওয়া, েঘেম যাওয়া , এমনিক সামিয়ক অজ্ঞানও হেয় েযেত পাের।
দ্িবতীয়ত: হার্ট এ্যাটােকর ইিসিজ সব ডাক্তারেক িচনেত হেব। অন্তত
STEMI ECG, নইেল িবএমিডিসর েরিজষ্ট্েরশন বািতল করেত হেব। একজন
এমিবিবএস ডাক্তারেক ন্যূনতম STEMI ECG িচনেত হেব। এিট িমিনমাম
েযাগ্যতা। এর সােথ মানুেষর জীবনমৃত্যু জিড়ত।
আেরকিট ব্যাপার। েমিশন কর্তৃক ইিসিজ িরেপার্িটং। প্রায়ই েদখা যায়
এিট ভুল িরেপার্ট কের। আমার সব নবীন ও জুিনয়র িচিকৎসকেদর বলব
েতামরা এিট িশেখ িনেব। খুব সহজ। আর ইিসিজ’র গােয় েরাগীর নাম ও
তািরখ অবশ্যই হােত িলখেত হেব। নার্স বা েটকিনিশয়ানেক এব্যাপাের
পিরষ্কার িনর্েদশনা িদেত হেব। েকননা েমিশন আপেডেটট করা না থাকেল
এেলােমেলা তািরখ েদখােত পাের। েরাগীর নাম পিরস্কার কের না িলখেল
এক েরাগীর ইিসিজ ভুল কের অন্য েরাগীর ফাইেল চেল েযেত পাের। সতর্ক
না হেল তার পিরণিত হেত পাের ভয়াবহ।

েশষ করব আেরকিট সতর্ক বার্তা িদেয়। বুেক ব্যথা, েপেট ব্যথা, হঠাৎ
শ্বাসকষ্ট বা তীব্র ঘাম িদেল এমন একিট হাসপাতােলর জরুির িবভােগ
েযেত হেব েযখােন ইিসিজ বুঝবার মত িচিকৎসক আেছন। েজনােরল হাসপাতাল
বা ক্িলিনেক েযখােন সকােলর িরেপার্ট িবেকেল বা িবেকেলর িরেপার্ট
পেরর িদন সরবরাহ করা হয় েসখােন ইিসিজ করােবন না। তাৎক্ষিণক
িরেপার্ট িদেব েযখােন েসখােন েযেত হেব। কারণ হার্ট এ্যাটাক হেল
তাৎক্ষিণক িচিকৎসা শুরু করেত হেব। প্রিত িমিনেট অসংখ্য মাংসেপিশর
মৃত্যু ঘেট হঠাৎ মৃত্যু েডেক আনেত পাের। আর যাঁরা েবঁেচ যােবন
তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী হার্ট েফইল্যুর িনেয় মানেবতর জীবনযাপেন বাধ্য
হেবন।

রক্েত েকােলস্েটরল: কতিদন ওষুধ
খােবন?
শরীেরর চর্িব বা েকােলস্েটরল িনেয় নানা ধরেণর ভুল ধারণা আমােদর
মধ্েয আেছ। এমনিক ডাক্তারেদর মধ্েযও এটা আেছ। িবেশষ কের েমিডিসেন
যাঁরা প্র্যাকিটস কেরন তাঁেদর অেনেকর মধ্েযও একিট বদ্ধমূল ভুল
ধারণা আেছ। ধারণািট হল-যতিদন েকােলস্েটরল েবিশ পাওয়া যােব ততিদন
ওষুধ েখেত হেব। ব্যাপারটা একটু পিরস্কার কের বলা দরকার।
শরীর গঠেন অন্যান্য উপাদােনর মত চর্িব একিট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
েকািট েকািট েদহেকােষর প্রাচীর, বহুসংখ্যক হরেমানসহ অসংখ্য
শরীরবৃত্তীয়
ক্িরয়া
িবক্িরয়ার
অত্যাবশ্যকীয়
উপাদান
হল
েকােলস্েটরল। প্রাণীর মস্িতস্েকর প্রায় পুেরাটাই েকােলস্েটরল
িদেয় ৈতরী। তাহেল েকােলস্েটরল খারাপ হেব েকন?

িবষয়িট খারােপর বা ভােলার নয়। প্রিতিট িজিনেসরই একিট মাত্রা
থােক। মাত্রা ছািড়েয় েগেলই সমস্যা েদখা েদয়। আমােদর েকােলস্েটরল
মাত্রা জানেত হেল অন্তত ১০ ঘন্টা খািল েপেট একিট িলিপড প্েরাফাইল
করা দরকার। িলিপড প্েরাফাইেল total cholesterols, high density
lipoproteinHDL,
low
density
lipoprotein-LDL,
এবং
Triglycerides এর িবস্তৃত িববরণ থােক। এই চারিট উপাদােনর
আনুপািতক উপস্িথিত পরবর্তী িচিকৎসা িনর্ধারেণ গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা রােখ। অেনেক শুধু total cholesterols এবং triglycerides
পরীক্ষা করার উপেদশ িদেয় থােকন। তােত কের HDL এবং LDL এর পিরমাণ
সুিনর্িদষ্ট কের বুঝা সম্ভব হয় না। সুতরাং সকেলর উিচত বয়স ৩০ হেল
অথবা পিরবার বা বংেশ যিদ অল্প বয়েস েকউ হৃদেরাগ বা স্ট্েরােক
আক্রান্ত হয় তাহেল িলিপড প্েরাফাইল পরীক্ষা করা ।
ভাল বনাম খারাপ েকােলস্েটরল:
রক্তনালীর েদয়ােল জীবন্ত েকােষর অিবরাম ভাঙাগড়া চলেত থােক। সুস্থ
মানুেষর এই ভাঙাগড়ার মধ্েয একিট পারেফক্ট ব্যােলন্স থােক। িকন্তু
যাঁেদর ডায়ােবিটস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ েকােলস্েটরল আেছ , যারা
ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ কেরন, স্থূল শরীর ব্যায়ামহীন
কাটান তােদর রক্তনালীর
ভারসাম্যহীন হেয় পেড়।

জীবন্ত েকােষর ভাঙা গড়ার প্রক্িরয়ািট
েকােষর এই ভাঙাগড়ার প্রক্িরয়ায় HDL

েকােলস্েটরল রক্তনালী রক্ষায় পিজিটভ ভূিমকা পালন কের। এজন্য এেক
গুড েকােলস্েটরল বলা হেয় থােক। আর LDL েকােলস্েটরল িবেশষ কের
পিরবর্িতত oxidized LDL রক্তনালীর েদয়ােল একধরেণর প্রদাহ সৃষ্িট
কের। ধীের ধীের এই প্রদােহর ফেল রক্তনালীর গাত্ের চর্িবর দলা
(plaque) গেড় উেঠ রক্তনালীেক সরু কের রক্েতর প্রবাহেক বাধাগ্রস্ত
কের। সাধারণ মানুষ এটােক ব্লক বেল থােকন। েকান ব্লক যখন
রক্তনালীর কমপক্েষ ৭০% ভাগ লুেমন সরু কের েদয় তখন অল্প পিরশ্রেম
বুেক ব্যথা, চাপ, শ্বাসকষ্ট বা ধড়ফড় শুরু হেয় যায়। িচিকৎসার
ভাষায় এটােক বেল এ্যানজাইনা।
তাহেল েদখা যাচ্েছ েয, হার্ট ব্লক বা ব্েরণ স্ট্েরাক সৃষ্িটেত
েকােলস্েটরেলর ভূিমকা েকন্দ্রীয় । যার যত গুড েকােলস্েটরল (HDL)
েবিশ থাকেব এবং মন্দ েকােলস্েটরল (LDL) কম থাকেব েস তত িনরাপদ
থাকেব।
েকন এই ভারসাম্যহীন েকােলস্েটরল?
আমরা যখন েরাগীেক বিল েয, গরু খাসীর মাংস এিড়েয় চলুন, তখন অেনক

েরাগী প্রশ্ন কেরন, “েকন স্যার, গরু েতা িনেজ ঘাস খায়, তাহেল তার
মাংেস এত চর্িব িকভােব হয়?”
কথা সত্য। গরু ঘাস খায়। তেব গরুর শারীিরক গঠন িভন্ন, তার
িফিজওলিজ িভন্ন। আর শরীেরর চর্িব ৈতরীর কারখানা হল িলভার। যার
িলভার চর্িব ৈতরীর জন্য যত মুিখেয় থােক েস যতই শাকসব্িজ ঘাস খাক
না েকন িলভার তার কাজ চািলেয় যােবই।
এটা হয় যখন শরীেরর েমটাবিলজম পাল্েট যায়। িবেশষ কের ডায়ােবিটস,
থাইরেয়ড হরেমােনর ঘাটিত, অ্যালেকাহল পান, বাড়িত ওজন, হাঁটাচলা না
করা ইত্যািদ ব্যাপারগুেলা উপস্িথত থােক। এসব কারেণ িলভােরর েকােষ
িরেসপ্টর সমস্যা েদখা েদয়। ফেল অিতিরক্ত মন্দ েকােলস্েটরল রক্েত
ভাসেত থােক। এবং শরীেরর িবিভন্ন অঙ্েগ িবেশষ কের হার্ট ও ব্েরেণর
রক্তনালীর েদয়ােল চর্িবর দলা জেম জেম ব্লক ৈতরী করেত থােক।
প্রিতেরােধর উপায় িক?
প্রথমত েযসব কারেণ েকােলস্েটরল েমটাবিলজম ভারসাম্যহীন হেয় পেড়
েসগুেলার প্রিতকার করেত হেব। ডায়ােবিটসেক পূর্ণ িনয়ন্ত্রেণ আনেত
হেব। উচ্চ রক্তচােপর উপযুক্ত িচিকৎসা করেত হেব। ধূমপান ও
অ্যালেকাহল বর্জন করেত হেব। ওজন কমােত খাদ্য িনয়ন্ত্রণ ও িনয়িমত
ব্যায়াম করেত হেব। এবং প্রেয়াজেন চর্িব কমােত িনয়িমত statin
জাতীয় ওষুধ েখেত হেব। ডায়ােবিটস যাঁেদর আেছ তােদর বয়স ৪০ হেল
সারাজীবেনর মত statin েখেত হেব। ডায়ােবিটেসর ওষুধ েযমন সারাজীবন
েখেত হয় েতমিন চর্িবর ওষুধও সারাজীবন েখেত হেব। অস্বাভািবক
পিরস্িথিত ছাড়া statin কখেনা বন্ধ করা যােব না। অেনক ডাক্তারেক
েদখা যায় চর্িবর মাত্রা স্বাভািবক হেল ওষুধ বন্ধ কের েদন। এটা
একিট ভুল ধারণা এবং অৈবজ্ঞািনক িসদ্ধান্ত। ডায়ােবিটেসর ওষুধ বন্ধ
করেল রক্েতর সুগার েযমন েবেড় যায়, েতমিন েকােলস্েটরেলর ওষুধ বন্ধ
করেল তা বাড়েবই।
লক্ষ্যমাত্রা কত?
গুড েকােলস্েটরল (HDL) পুরুেষর ক্েষত্ের ৪০ িমগ্রােমর উপের এবং
মিহলােদর
ক্েষত্ের
৫০
িমগ্রােমর
উপের
থাকেত
হেব।
মন্দ
েকােলস্েটরেলর (LDL) মাত্রা সুস্থ মানুেষর জন্য ১৩০ েথেক ১৬০
িমগ্রােমর মধ্েয থাকেত হেব। তেব যাঁেদর ডায়ােবিটস আেছ তােদর
ক্েষত্ের ১০০-এর মধ্েয রাখা িনরাপদ। আর যাঁেদর ইিতমধ্েয হার্েট
ব্লক ধরা পেড়েছ বা ব্েরণ স্ট্েরাক অথবা পােয়র রক্তনালীেত ব্লক

ধরা পেড়েছ তাঁেদর ক্েষত্ের LDL এর মাত্রা ৭০ িমগ্রােমর নীেচ
রাখেত হেব। Triglycerides এর মাত্রা ২০০ িমগ্রাম নীেচ রাখেল ভাল।
িক খােবন?
প্রচুর তাজা শাক সব্িজ ,ফলমূল ,উদ্িভজ প্েরািটন েবিশ কের খােবন।
পর্যাপ্ত মাছ খােবন, সামুদ্িরক মাছ হেল আেরা ভাল। মাংস েখেত
চাইেল সপ্তােহ দু’িদন মুরগীর মাংস েখেত পােরন, তেব চামড়া িগলা
কলেজ এসব েভতেরর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ িদেয় খােবন। িদেনর দু’েবলা
ব্রাউন রুিট( whole wheat) এবং দুপুের একেবলা পিরিমত পিরমােণ
(সম্ভব হেল েঢঁিকছাটা চােলর) ভাত খােবন।
িক খােবন না?
শরীেরর েমাট চর্িবর প্রায় ৮০ শতাংশ ৈতরী বা িনয়ন্ত্রণ কের িলভার।
বাকী মাত্র ২০ শতাংশ আেস খাদ্য েথেক। তাই চর্িব িনয়ন্ত্রেণ খাদ্য
উপাদােনর প্রভাব তুলনামূলক কম। তা সত্েবও প্রাণীজ লাল মাংস েযমন:
গরু ,খাসী ,েভড়া ,দুম্বা ,মিহষ ,উট , হাঁস এবং িঘ ,মাখন ,
সরযুক্ত ঘন দুধ, িচংিড়, েপালাও, িবরানী, েযেকােনা েতেল কড়কেড়
ভাজা খাদ্য ইত্যািদ এিড়েয় চলা উত্তম। এছাড়া েযেকান প্রাণীর
শরীেরর েভতেরর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না খাওয়া উিচত। তেব শরীেরর
প্রেয়াজনীয় েকােলস্েটরল ও পর্যাপ্ত আয়রন, ক্যালিসয়াম, িভটািমন িড
েযাগান িদেত প্রিতিদন একিট কুসুমসহ িডম ও পাতলা সরমুক্ত এক কাপ
দুধ পান করা স্বাস্থ্যকর।

