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নব্য কেরানা ভাইরােসর আিবর্ভাব
চীেনর উহান (Wuhan) শহের গত িডেসম্বর ২০১৯ েথেক নতুন এক
কেরানাভাইরােসর (novel coronavirus) প্রেকাপ েদখা িদেয়েছ । িদন
িদন আক্রান্েতর সংখ্যা েবেড় চলেছ। গতবছর ৩১েশ িডেসম্বর এই শহের
িনউেমািনয়ার মেতা একিট েরাগ ছড়ােত েদেখ প্রথম চীেনর কর্তৃপক্ষ
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থােক অবিহত কেরন। এরপর ১১ই জানুয়ারী প্রথম
একজেনর মৃত্যু হয়। িঠক কীভােব কেরানাভাইরাস সংক্রমণ শুরু হেয়িছল
তা এখনও িবেশষজ্ঞরা িচহ্িনত করেত পােরন িন । এক দশক আেগ েয
ভাইরাস সংক্রমেণর ফেল সৃষ্ট সার্স (severe acute respiratory
syndrome)-এর কারেণ পৃিথবীেত ৮০০ েলােকর মৃত্যু হেয়িছল, েসিটও এক
ধরেণর কেরানাভাইরাস িদেয়ই ঘেটিছল। সার্েস আক্রান্ত হেয়িছল ৮
হাজােরর েবশী েলাক। একই ধরেণর আর একিট ভাইরাসজিনত েরাগ িছল মার্স
(Middle East respiratory syndrome)। ২০১২ সােল এেত মৃত্যু হয়
৮৫৮ জেনর । িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসাের ২১ জানুয়ারী
২০২০ পর্যন্তঃ
• সব িমিলেয় ৩১৪ জন িনশ্িচতভােব নব্য কেরানা ভাইরাস িদেয়
আক্রান্ত হেয়েছন
• ৩১৪ জেনর মধ্েয ৩০৯ জনই চীেনর, ২ জন থাইল্যান্ড, ১ জন জাপান
এবং ১ জন েকািরয়ার নাগিরক
• থাইল্যান্ড, জাপান এবং েকািরয়ার েরাগীরা চীেনর উহান শহর েথেক
েফরার পের আক্রান্ত হেয়েছন
• আক্রান্তেদর মধ্েয ৫১ জন গুরুতর অসুস্থ এবং ১২ জন ক্িরিটকাল
অবস্থায় িছেলন
• উহান েথেক ৬ জেনর মৃত্যুর খবর স্বীকার করা হেয়েছ

• এ পর্যন্ত ১৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হেয়েছন।

েকাথা েথেক এেলা এই ভাইরাস?
কেরানা ভাইরাস আমােদর অিত পিরিচত। ইেলকট্রন মাইক্েরাস্েকােপর
নীেচ কেরানাভাইরাসেক েদখেত মুকুট (crown)বা েসৗররশ্িমর (solar
corona) মেতা মেন হয়। এজন্য এর নাম কেরানাভাইরাস। এই ভাইরাস
বাতােসর মাধ্যেম ছড়ায়। স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখীরা এর দ্বারা
েবশী আক্রান্ত হয়। শীতকাল এবং বসন্েতর শুরুর িদেক প্রিতবছরই
কমেবশী েয সর্িদ-গর্িম হয়, তার কারণ এই অিত পিরিচত কেরানাভাইরাস।
সমস্যা হচ্েছ মােঝ-মধ্েয কেরানা ভাইরােসর েচহারা-চিরত্র বদেল
যায়। সাধারনত অন্য েকান প্রাণীর শরীর েথেক িমউেটশন হেয় এই
ভাইরাসিট মানুেষর শরীের ঢুকেল এিট মারাত্মক রূপ ধারণ কের। প্রথম
েথেকই মেন করা হচ্িছল এবারও ভাইরাসিট েকােনা প্রাণীর শরীর েথেক
এেসেছ। এবােরর ভাইরাসিটর আেরক নাম েদওয়া হেয়েছ ২০১৯-এনিসওিভ
(2019-nCoV)। প্রশ্ন হচ্েছ েকান প্রাণী েথেক এেলা? অেনক রকম
কেরানাভাইরােসর সঙ্েগ আমরা পিরিচত। িকন্তু এখন েযিটর সংক্রমণ
ঘটেছ, তা নতুন। িবেশষজ্ঞেদর ধারণা চীেনর উহান বাজােরর
প্রাণীই এর উৎস িছল। এসব প্রাণী েথেক প্রথেম ভাইরাসিট

েকান
েকান

মানুেষর েদেহ ঢুেকেছ, এবং তারপর মানুষ েথেক মানুেষ ছিড়েয়েছ।
অতীেতর সার্স এবং মার্স দুেটাই প্রাণীবািহত ভাইরাস েরাগ। এর অর্থ
মানুেষর শরীের এ দুেটা েরাগ প্রথেম েকান প্রাণী েথেক ঢুেকিছল।
প্রমািণত হেয়েছ েয এর আেগ চীেন সার্স ভাইরাস (SARS virus) প্রথেম
বাদুেড়র শরীের িছল এবং পের তা খট্টাশ বা গন্ধেগাকুেলর শরীের
প্রেবশ কের। েসখান েথেক এটা মানুেষর েদেহ ঢুেকিছল। মধ্যপ্রাচ্েযর
মার্স ভাইরাস (MERS virus) উেটর শরীর েথেক এেসিছল; অর্থাৎ বাদুড়
েথেক উেটর মাধ্যেম মানুেষর শরীের প্রেবশ কেরিছল। ২০১৯ সােলর
কেরানাভাইরাস সংক্রমেণর ক্েষত্ের েদখা যাচ্েছ উহােনর আক্রান্ত
সকল েরাগী একিট বাজােরর েদাকানদার অথবা ক্েরতা িছেলন। ওই বাজাের
সামুদ্িরক মাছ, মুরগী,েভড়া, শূকর, িশয়াল, ইঁদুর, বাদুড়, সাপ এবং
খরেগাশসহ নানারকম বন্যপ্রাণী িবক্রী করা হয়। এ পর্যন্ত সামুদ্িরক
েকান জীব েথেক কেরানাভাইরাস সংক্রমেণর নিজর েনই। এজন্য সকেল ওই
বাজােরর অন্যান্য প্রাণীেদর িবষেয় সন্েদহ প্রকাশ করিছেলন।
ইেতামধ্েয উহান বাজােরর িবিভন্ন প্রাণীর শরীর েথেক নমুনা সংগ্রহ
কের কেরানভাইরাস সনাক্ত করা হেয়েছ এবং তােদর েজেনিটক েকাড িনর্ণয়
করা হেয়েছ। েদখা যাচ্েছ ২০১৯-এনিসওিভ-র সংেগ চীেনর বাদুেড়র
সার্স-জাতীয় কেরানাভাইরােসর গভীর িমল রেয়েছ এবং এটা মানুেষর

শরীের আক্রমণ করার সক্ষমতা অর্জন কেরেছ। এরজন্য দ্িবতীয় আেরকিট
প্রাণীর সহায়তা দরকার। িবজ্ঞানীরা সম্ভাব্য সকল প্রাণীর শরীেরর
কেরানাভাইরােসর েজেনিটক েকাড িবশ্েলষণ কের খুবই অবাক হেয়েছন।
কারণ এবােরর কেরানাভাইরােসর প্েরািটন েকােডর িমল পাওয়া যাচ্েছ
সােপর শরীের বাসকারী ভাইরােসর সংেগ। সাপ অেনক সময় বাদুড়েক িশকার
করার েচষ্টা কের। িবজ্ঞানীেদর ধারণা চীেন বাদুড় েথেক ভাইরাস
সােপর শরীের এেসেছ। এমন সাপ উহান বাজাের িবক্রী করার সময়
িবক্েরতা এবং ক্েরতােদর শরীের তা প্রেবশ কেরেছ। দক্িষণ-পূর্ব
চীেন প্রধানত দুধরেনর সাপ পাওয়া যায়ঃ বাঙ্গারুস মাল্িটিসঙ্কটাস
(Bungarus multicinctus) বা কালাচ এবং নাজা আত্রা (Naja atra) বা
চীনা েগাখেরা। সােপর মাংস চীেনর উহােনর খাবােরর বাজাের িবক্রী
করা হয়। েসখান েথেকই সম্ভবত এই ভাইরাস মানুেষর শরীের চেল এেসেছ।
সােপর রক্ত শীতল, আর বাদুেড়র রক্ত উষ্ণ। কেরানাভাইরাস একই সমেয়
শীতল এবং উষ্ণ রক্তিবিশষ্ট প্রাণীর শরীের িকভােব িটেক থাকল,
েসটাই এখন রহস্য। এ রহস্যেভদ করার জন্য উহান বাজােরর আরও সাপ এবং
অন্যান্য প্রাণীর নমুনা পরীক্ষা করার দরকার িছল। িকন্তু েরােগর
প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর উক্ত বাজার বন্ধ কের িদেয় ব্যাপক
পিরচ্ছন্নতা অিভযান পিরচািলত হেয়েছ; ফেল এখন আর অিরিজনাল নমুনা
পাওয়ার সম্ভাবনা েনই বলেলই চেল।

িক িক লক্ষ্মণ েদখা যায়?
েবশীরভাগ কেরানাভাইরাসই িবপজ্জনক নয়; িকন্তু এবােরর অপিরিচত এই
নতুন ভাইরাসিট িদেয় সৃষ্ট িনউেমািনয়া দুিনয়ােজাড়া মহামারীর িদেক
েঠেল িদেত পাের বেল আশংকা করা হচ্েছ। কেরানাভাইরাস সংক্রমেণর
প্রধান লক্ষণ হেলা জ্বর, কািশ এবং , শ্বাস-কষ্ট । িকন্তু এর
পিরণােম িনউেমািনয়া, অরগ্যান েফইিলওর(organ failure) বা েদেহর
িবিভন্ন প্রত্যঙ্গ িবকল হেয় যাওয়া এবং মৃত্যু হেত পাের। ভাইরাসিট
শরীের েঢাকার পর সংক্রমেণর লক্ষণ েদখা িদেত প্রায় পাঁচ িদন লােগ।
প্রথম লক্ষণ হচ্েছ জ্বর। তার পর েদখা েদয় শুকেনা কািশ। এক
সপ্তােহর মধ্েয েদখা েদয় শ্বাসকষ্ট এবং তখন েকান েকান েরাগীেক
হাসপাতােল ভর্িত হেত হয়। এই ভাইরাস কত িবপজ্জনক েসটা একটা
প্রশ্ন। এখন পর্যন্ত আক্রান্তেদর দুই শতাংশ মারা েগেছন, হয়েতা
আেরা মৃত্যু হেত পাের। তা ছাড়া এমন মৃত্যুও হেয় থাকেত পাের যা
িচহ্িনত হয় িন। তাই এ ভাইরাস িঠক কতটা ভয়ংকর তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কত দ্রুত ছড়ােত পাের এই ভাইরাস?

নতুন েকােনা কেরানাভাইরাস আিবর্ভাব হেলই আমরা জানেত চাই এর
লক্ষ্মণগুেলা কতটা মারাত্মক? কত দ্রুত এটা ছড়ােত পাের? িডেসম্বের
উহান শহের প্রথম এ ভাইরাসিট তার অস্িতত্ব জানা িগেয়িছল এবং এ
পর্যন্ত মারা েগেছ ৬ জন। িকন্তু কর্তৃপক্েষর উদ্েবেগর কারণ হেলা
সামেনই রেয়েছ চান্দ্র নববর্ষ(lunar new year) বা বসন্ত উৎসব।
নববর্ষ উপলক্েষ লাখ লাখ মানুষ িবশ্বজুেড় ভ্রমণ কেরন। চীেনই
অন্তত ৪০ েকািট মানুষ এ সময় িবিভন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেবন। ফেল
নতুন এই ভাইরােস িদেয় অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকেব।
দক্িষণ েকািরয়া, জাপান ও থাইল্যান্ডও এ নতুন ভাইরােস আক্রান্ত
হবার খবর িনশ্িচত কেরেছ। এক িরেপার্েট বলা হেয়েছ েয ইেতামধ্েয এক
হাজার
সাতশ
মানুষ
নতুন
কেরানা
ভাইরােস
আক্রান্ত
হেয়েছ।
িবজ্ঞানীেদর ধারণা মানুষ েথেক মানুেষ সংক্রিমত হওয়ার ঘটনা ঘেটেছ।

আমােদর িক উদ্িবগ্ন হওয়া উিচত?
নতুন কের সংক্রমেণর িবস্তািরত খবর না পাওয়া পর্যন্ত বলা কিঠন েয
এ মূহুর্েত আমােদর কতটা উদ্িবগ্ন হওয়া উিচত। সার্েসর িবষয়টা
আমােদর মেন আেছ। িকন্তু এখন েয েকান েদেশর এ ধরেণর েরােগর সােথ
লড়াই করার জন্য অেনক েবশী প্রস্তুিত রেয়েছ। েয েযেকােনা ভাইরাসই
মানুষেক আক্রমণ করেত পাের। আর একবার মানুেষর শরীের প্রেবশ করেত
পারেল তা িবপজ্জনক হেয় উঠেত পাের। ভাইরাসেক েস সুেযাগ েদয়া উিচত
নয়।

এর িক েকান িচিকৎসা আেছ?
েযেহতু এই ভাইরাসিট নতুন, তাই এর েকান িটকা বা ভ্যাকিসন এখেনা
েনই, এবং এমন েকান িচিকৎসা েনই যা এ েরাগ েঠকােত পাের। আক্রান্ত
ব্যক্িতেক অন্যান্য ভাইরাসজিনত েরােগর মতই পর্যাপ্ত িবশ্রাম,
পানীয় এবং পুষ্িটর ব্যবস্থা করেত হেব। েরােগর তীব্রতা অিধক মেন
হেল িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেত হেব, প্রেয়াজেন হাসপাতােলর শরণাপন্ন
হেত হেব।

এর হাত েথেক রক্ষা পাবার উপায় কী?
একমাত্র উপায় হেলা, যারা ইেতামধ্েযই আক্রান্ত হেয়েছ বা এ ভাইরাস
বহন করেছ – তােদর সংস্পর্শ এিড়েয় চলা।
হাত সবসময় পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন রাখেত হেব। হাত িদেয় নাক বা মুখ
ঘষেবন না, ঘেরর বাইের েগেল প্রেয়াজেন উপযুক্ত মাস্ক বা মুেখাশ
পরেত হেব। অন্যেক সংক্রিমত করার ঝুঁিক পার হওয়া পর্যন্ত সংক্রিমত

ব্যক্িতেক আলাদা কের েরেখ িচিকৎসা িদেত হেব। ইেতামধ্েয উহান
প্রেদেশর েসই বাজার বন্ধ কের েদয়া হেয়েছ এবং েসখােন পিরচ্ছন্নতা
অিভযান চলেছ। এক েকািটরও েবশী মানুষেক শহর েথেক অন্য েকাথাও েযেত
বারণ করা হেয়েছ। মানুষজনেক অরক্িষত প্রাণী েথেক সাবধানতার
পাশাপািশ িডম ও মাংস রান্না এবং ঠাণ্ডা বা ফ্লুেত আক্রান্ত
ব্যক্িতর সংস্পর্েশ থাকার িবষেয় সতর্ক করা হেয়েছ। চীনা নববর্েষর
সময় যারা ভ্রমন করেবন তােদর শরীেরর অিতিরক্ত তাপমাত্রা আেছ িকনা
েসিট েদখা হেব। িবিভন্ন েদেশ উহান েথেক আসা যাত্রীেদর স্ক্রীিনং
শুরু হেয়েছ। চীেনর সংেগ বাংলােদেশর ভােলা েযাগােযাগ থাকায় ঢাকার
আন্তর্জািতক িবমান বন্দেরও িবেশষ সতর্কতা েনয়া হেয়েছ। িবশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থা দুিনয়াজুেড় এিট ছিড়েয় পড়ার আশংকা িনেয়
হাসপাতালগুেলােক সতর্ক কেরেছ।
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মফস্বেল
হার্ট
িচিকৎসা িক?

এ্যাটাক:

মফস্বল এলাকায় হার্ট এ্যাটাক হেল েসখােন অবস্থানকারী আমােদর
ডাক্তাররা কী করেবন? েসখােন না আেছ কেরানারী েকয়ার ইউিনট, না আেছ
আইিসইউ! না আেছ অন্যেকান লিজস্িটক সােপার্ট । তাই বেল েচেয় েচেয়
মৃত্যু দর্শন েতা কাম্য হেত পাের না। জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা
হােতর কােছ যা আেছ তাই িদেয় েমাকািবলা করার েচষ্টা করেত হেব।
প্রাইমারী িপিসআই করা না েগেল সবেচেয় সহজলভ্য কম দামী
স্ট্েরপেটাকাইেনজ িদেত হেব, অবশ্য ইিসিজ েত STEMI থাকেত হেব।

যিদ েরাগীিট েকান েজলা বা িবভাগীয় শহেরর স্বচ্ছল পিরবােরর েকউ হন
তেব অিধকতর কার্যকর tenectiplase িদেত হেব। মেন রাখেত হেব
thrombolysis করার ২ েথেক ২৪ ঘন্টার মধ্েয েরাগীেক PCI capable
হাসপাতােল পাঠােত হেব angiogram এবং প্রেয়াজেন angioplasty করবার
জন্য। যিদ STEMI হবার ৪৮ ঘন্টার মধ্েয েরাগী আেস এবং বুেক ব্যথা,
িনম্ন
প্েরসার
বা
arrhythmia
চলেত
থােক
তাহেলও
জরুরুী
এ্যানিজওগ্রাম এবং দরকার মত এ্যানিজওপ্লাস্িট করেত হেব।
িকন্তু েরাগী যিদ অস্বচ্ছল হন বা উচ্চতর হাসপাতােল যাবার মত
অবস্থা না থােক তাহেল প্রাথিমক হাসপাতােল বেসই িচিকৎসা িদেত হেব।
streptokinase েদবার পর ৫ েথেক ৮ িদন enoxaparin িদেত হেব যােত
পুনরায়
রক্তনালী
বন্ধ
হেয়
না
যায়।
িকন্তু
েয
েরাগীর
এ্যানিজওপ্লাস্িট হেয় েগল তােক িবেশষ িকছু কারণ ছাড়া enoxaparin
েদয়া যােব না। বরং কখেনা কখেনা তা ক্ষিতকর হেত পাের।
অেনক তরুণ িচিকৎসক
streptokinase
েদয়া

মেন কেরন
যােব
না।

মিনটর বা DC েমিশন
এিট
সিঠক
নয়।
এিট

ছাড়া
একিট

জীবনরক্ষাকারী কার্যকর ওষুধ । Reperfusion arrhythmias েকান
িসিরয়াস arrhythmia নয়। এটায় েরাগীর মৃত্যু হয় না। মৃত্যু হয়
বন্ধ রক্তনালীর কারেণ। তাই েযভােব েহাক streptokinase িদেত হেব ।
এই িবষয়গুেলা আমােদর জুিনয়র ডাক্তারেদরেক জানােত হেব, তােদরেক
সাহস এবং উৎসাহ িদেত হেব। এই লক্ষ্েয গতকাল খুলনায় ল্যাবএইড
আেয়াজন কের একিট ৈবজ্ঞািনক েসিমনার। েসখােন খুলনার িসিনয়র জুিনয়র
শতািধক ডাক্তার সক্িরয় অংশগ্রহণ কেরন। তাঁরা এ িবষেয় েখালােমলা
আেলাচনা কেরন, সমস্যা ও সমাধােনর পথিনর্েদশ কেরন।
খুলনার শহীদ আবু নােসর
অঞ্চেলর মানুেষর জন্য
তরুণ সাহসী িচিকৎসেকরা
এ্যানিজওপ্লাস্িট করেছন

িবেশষািয়ত হাসপাতাল ও ফরিটস হাসপাতাল এই
আশার আেলা েদিখেয়েছন। ফরিটস হাসপাতােলর
েসখােন সীিমত সুেযাগসুিবধা িনেয়ও জরুির
যা প্রশংসার দাবী রােখ।

ভাবেত ভাল লােগ একসময় েযখােন একিট ইিসিজ পর্যন্ত হত না েসখােন আজ
primary PCI হচ্েছ। এজন্য আিম তরুণেদর অিভনন্দন জানাই।

বাতজ্বর : িবধ্বংসী এক ঘাতক
উন্নয়নশীল েদেশ বাতজ্বর এখেনা একিট মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁিক হেয়
আেছ। প্রাথিমক অবস্থায় এর ক্ষিতকর প্রভাব েতমন ব্যাপক না হেলও
পরবর্তীকােল যিদ হার্েটর ভাল্ব আক্রান্ত হয় তাহেল তার শারীিরক ও
অর্থৈনিতক চােপ েরাগীর জীবন দুর্িবসহ হেয় ওেঠ। তাই শুরুেতই যিদ
েরাগিট প্রিতেরাধ /প্রিতকার করা যায় তাহেল দূরবর্তী জিটলতা েথেক
রক্ষা পাওয়া সম্ভব।
বাতজ্বর কােদর হয়?
সাধারণত ৫ েথেক ১৫ বছর বয়সী বাচ্চােদর বাতজ্বর হেয় থােক। তেব এর
পেরও হেত পাের। এক লক্ষ িশশুর মধ্েয ১০০ জন বাতজ্বের আক্রান্ত
হয়। উন্নত জীবনমান তথা অর্থৈনিতক উন্নিতর সােথ সােথ বাতজ্বেরর
প্রেকাপ কেম আেস।
বাতজ্বর েকন হয়?
অস্বাস্থ্যকর ঘনবসিতপূর্ণ পিরেবেশ িশশুরা একিট িবেশষ ব্যাকেটিরয়া
( group A Streptococcus) দ্বারা সহেজই আক্রান্ত হয়। গলায়
ইনেফকশন (pharyngitis) , বারবার টনিসল আক্রমণ ইত্যািদ কারেণ এই
ব্যাকেটিরয়ার িবরুদ্েধ শরীর একিট এন্িটবিড ৈতরী কের । সমস্যা হল
streptococcus জীবানুর েদহেকােষর প্েরািটেনর সােথ হার্টভাল্ব,
িগরার িঝল্িলর প্েরািটেনর প্রচুর িমল রেয়েছ। ফেল জীবানুর
িবরুদ্েধ ৈতরী হওয়া এন্িটবিড হার্টভাল্ব ও িগরার িঝল্িলর
প্েরািটেনর িবরুদ্েধ এক আত্মঘাতী যুদ্েধর সূচনা কের। এই যুদ্ধ
সামান্য েথেক গুরুতর িবপর্যয় েডেক আনেত পাের।
বাতজ্বেরর লক্ষণ িক?
প্রথেম িকছুিদন গলা ব্যথা, হাল্কা কািশ, জ্বর । তারপর ২/৩ সপ্তাহ
িবরিত। হঠাৎ িগরায় িগরায় ব্যথা। একিট বড় িগরা ব্যথা হেয় ফুেল
যাওয়া, কেয়কিদেনর মধ্েয ভাল হেয় আেরকিট বড় িগরা আক্রমণ।
শ্বাসকষ্ট , বুেক ব্যথা, জ্বর, খাদ্েয অরুিচ , পােয় পািন আসা,
প্রচন্ড দুর্বলতাসহ িবছানালগ্ন হওয়া ইত্যািদ।
িচিকৎসক বুঝেবন িক কের?
বাতজ্বর িনর্ণয় মূলত েরােগর ইিতহাস ও লক্ষণিনর্ভর। অর্থাৎ ল্যাব

েটষ্ট এখােন মূল ভূিমকা পালন কের না। েয কারেণ এই েরাগিট অেনেকর
নজর এিড়েয় েযেত পাের। এসব িবেবচনায় এেন বাতজ্বর সিঠকভােব িনর্ণয়
করবার জন্য major ৫িট এবং minor ৫ িট পেয়ন্ট িঠক করা হেয়েছ ।
এগুেলােক Jones criteria বলা হয়।
ক।
১।
২।
৩।
৪।
৫।

মুখ্য লক্ষণ(major criteria):
িগরা প্রদাহ বা migrating polyarthritis.
হৃদিপন্েডর প্রদাহ
িসেডনহাম েকািরয়া
চর্েম েগাটা বা subcutaneous nodules
চর্েম রক্তিঝল্িল বা Erythema marginatum

খ। েগৗণ লক্ষণ( minor criteria):
১। িগরা ব্যথা( mono or polyarthalgia)
২। জ্বর
৩। prolong PR interval in ECG
৪। high ESR
৫। high CRP
গ। পূর্ববর্তী ইনেফকশন এর প্রমাণ:
১। culture positive of group A streptococcus
২। high ASO টাইটার।
েরাগ িনর্ণয়: ২িট েমজর লক্ষণ (নং ক) এবং ইনেফকশন এর প্রমাণ( নং
গ)
অথবা ১ িট েমজর লক্ষণ (নং ক) ও ২িট েগৗণ লক্ষণ (নং খ) এবং
ইনেফকশন এর প্রমান (নং গ)।
িচিকৎসা িক?
প্রাথিমক প্রিতকার:
১। বাতজ্বর েরাগ িনর্ণয় হবার সােথ সােথ েযটা করেত হেব েসটা হল
েরাগীেক পর্যাপ্ত শারীিরক িবশ্রাম েদয়া। িবশ্রাম হার্েটর উপর
কােজর চাপ কমায়। ফেল হার্ট দ্রুত েসের উঠেত পাের।
২। Inj Benzyl penicillin 1.2 million units deep IM stat or Tab
Penoxymethyl penicillin 250 mg 6 hourly for 10 days িদেত হেব।
৩। সােপার্িটভ িচিকৎসা: িগরার তীব্র প্রদােহ এ্যাসিপিরন,
হৃদিপন্েড প্রদােহ স্িটরেয়ড, হার্ট েফইল্যুর-এ ডাইয়্যুেরিটকস
ইত্যািদ ।

পরবর্তী প্রিতেরাধ:
৩। বাতজ্বর একিট পুনঃপুন আক্রমেণর েরাগ। যতবার এিট হেব তত
হার্েটর িবেশষ কের ভাল্েবর ক্ষিতসাধন করেব। তাই এিট যােত বারবার
না হেত পাের েসজন্য িতন সপ্তাহ পরপর inj Benzathine penicillin
1.2 million units deep IM or Tab Penvik/ Oracyn K 250 mg twice
daily িনয়িমত িদেত হেব। যিদ হার্েটর ভাল্েবর ক্ষিত না হেয় থােক
তাহেল ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অথবা েশষ ইনেফকশন েথেক কমপক্েষ ৫ বছর
পর্যন্ত িদেত হেব।
িকন্তু যিদ ইিতমধ্েয ভাল্েবর ক্ষিত হেয় থােক তাহেল এই ওষুধগুেলা
েশষ এ্যাটাক েথেক ১০ বছর বা ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত িদেত হেব।
মধ্যিবত্ত িনম্নিবত্ত সাধারণ মানুেষর িচিকৎসার জন্য ঢাকার েশের
বাংলা নগরস্থ সরকারী বাতজ্বর েকন্দ্র এক্েষত্ের িবেশষ ভূিমকা
পালন করেছ।
অেনেক
প্রশ্ন
কেরন
দীর্ঘিদন
েপিনিসিলন
েখেল
েকান
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া হয় িকনা? না, েকান পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া েনই।
তেব শুরুেতই যিদ েপিনিসিলন-এ এলার্িজ থােক তেব
Erythromycin বা Cephalosporin েদয়া েযেত পাের।

এর

পিরবর্েত

দাঁেতর িচিকৎসা ও অন্যান্য:
যাঁেদর

হার্টভাল্ব

একবার

ক্ষিতগ্রস্ত

হেয়েছ

তাঁেদর

দাঁেতর

িচিকৎসা, মুত্রনালীেত নল িদেয় পরীক্ষা বা অন্য েকান ইনেভিসভ
প্রিসিডওর করার আেগ/পের ১ গ্রাম Amoxicillin or Amoxyclav or
ceftriaxone IV or oral িদেত হেব যােত ক্ষিতগ্রস্ত ভাল্েব
ইনেফকশন ( infective endocarditis) বাসা বাঁধেত না পাের।
সুদূরপ্রসারী দীর্ঘেময়াদী জিটলতা:
বলা হেয় থােক বাতজ্বর গরীবেদর ব্যািধ। এর কারণ আেগই বেলিছ।
অস্বাস্থ্যকর ঘনবসিতপূর্ণ পিরেবেশ এই েরােগর প্রেকাপ ও িবস্তার
েবিশ। তাই দুর্ভাগ্যজনক হল অর্থৈনিতকভােব অসচ্ছল মানুেষরাই এই
েরােগ েবিশ আক্রান্ত হয়। প্রাথিমক িচিকৎসা ততটা ব্যয়বহুল না হেলও
যিদ হার্েটর ভাল্ব নষ্ট হেয় যায় তাহেল জীবন দুর্িবসহ হেয় পেড়।
প্রথমত
েলখাপড়া
িবঘ্িনত
হয়,
কর্মশক্িত
েলাপ
পায়।
প্রিতেযািগতামূলক জীবেন িপিছেয় পেড়। আর যিদ ভাল্েব অপােরশন বা
েবলুন িচিকৎসা িনেত হয় েসটা হেয় পেড় অত্যন্ত ব্যয়বহল এবং

ঝুঁিকপূর্ণ জিটল িচিকৎসা।
আপনার করণীয় িক?
প্রথমত বুঝেত হেব এিট একিট প্রিতেরাধেযাগ্য েরাগ। যথাসম্ভব
পিরস্কার পিরচ্ছন্ন থাকার েচষ্টা করেত হেব। বাচ্চােক বলেত হেব
খাবার পর ( পূর্েব নয়) িতনেবলা দাঁত পিরষ্কার করেত হেব। অিতিরক্ত
ঠান্ডা পানীয়/আইসক্রীম এিড়েয় চলেত হেব। গলা ব্যথা বা টনিসল হেল
দ্রুত ডাক্তার েদখােত হেব। ডাক্তার যিদ িনশ্িচত না-ও হেত পােরন
১০ িদেনর একিট েপিলিসিলন ট্যাবেলেটর েকার্স িদেল েকান ক্ষিত েনই।
এক্েষত্ের over-treatment is better than under-treatment!
একবার হার্টভাল্ব ক্ষিতগ্রস্ত হেল যােত আেরা খারাপ না হয় েসজন্য
উপের উল্েলিখত িনয়েম িচিকৎসা িনেত হেব।
বছের
একবার
একজন
দক্ষ
িচিকৎসকেক
িদেয়
কালার
ডপলার
ইেকাকার্িডওগ্রাম
করােত
হেব।
ভাল্েবর
ক্ষিত
তীব্রমাত্রায়
েপৗঁছােল অপােরশন বা েবলুন িচিকৎসা িনেত িবলম্ব করা উিচত হেব না।
ঢাকার

জাতীয়

হৃদেরাগ

ইনস্িটিটউট

হাসপাতােল ভাল্ব অপােরশন অেনক আেগ
িবেদেশ যাবার েকান প্রেয়াজন েনই।

সহ

অেনক

েথেকই

সরকারী

েবসরকারী

িবশ্বমােনর।

এজন্য

অপােরশেনর পরবর্তী সময়গুেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । েরাগী মেন করেত
পােরন েয, অপােরশন েতা হেয়ই েগল, আর সমস্যা েনই। এটা অত্যন্ত ভুল
ধারণা। অপােরশন পরবর্তী সমেয় ওষুধপত্েরর েডাজ িঠক করা, যাঁেদর
েমটািলক ভাল্ব লাগােনা হেয়েছ তােদর িনয়িমত িবরিতেত INR পরীক্ষা
করা জরুির। এসব েরাগীর ডাক্তােরর পরামর্শ ব্যতীত েকান ব্যথানাশক
ওষুধ খাওয়া উিচত নয়।
যাঁেদর ভাল্ব অপােরশন হেয় েগেছ তাঁেদর হতাশার িকছু েনই। িতিরশ
বছর আেগ অপােরশন হেয়েছ এমন অেনক েরাগীও আমােদর কােছ আেসন। তাঁরা
সবাই প্রায় স্বাভািবক জীবন যাপন করেছন।

হৃদিপন্ড
শত্রু

ও

ডায়ােবিটস:

েঘার

হৃদেরােগর সােথ ডায়ােবিটস েরােগর ভয়াবহ ৈমত্রী। যাঁেদর ডায়ােবিটস
আেছ তাঁেদর হৃদেরােগ আক্রান্ত হবার ঝুঁিক যাঁেদর ডায়ােবিটস েনই
তাঁেদর েচেয় প্রায় িতনগুন েবিশ। এজন্য ডায়ােবিটসেক এখন বলা হয়
কার্িডওভাসকুলার েমটাবিলক িডিজজ। অর্থাৎ এিট এমন একিট েমটাবিলক
েরাগ যা হার্টসহ শরীেরর সকল রক্তনালীেক অক্রান্ত কের।
রক্তনালী আক্রান্ত হেল সমস্যা কী?
আমরা জািন েয, শরীেরর েযেকান েকােষর েবঁেচ থাকার জন্য অক্িসেজন ও
খাবার অত্যাবশ্যক । অক্িসেজেনর উপস্িথিতেত খাদ্য পুেড় শক্িত
উৎপন্ন হয় যা িদেয় আমরা চলােফরা কির, িবেশষ িবেশষ প্েরািটন ৈতরী
হয় যা িদেয় মাংসেপিশ , িবিভন্ন হরেমান ও হজমরস সৃষ্িট হয় , এমনিক
িচন্তা করবার জন্য েয িনউেরাট্রান্সিমটার লােগ তাও এভােব ৈতরী
হয়।
এই অক্িসেজন ও খাবার প্রিতিট েকােষ েপৗঁেছ যায় রক্তনালীর
মাধ্যেম। একিট শহের প্রত্েযক বািড়েত েযমন পািন েপৗঁেছ যায়
িনর্িদষ্ট পাইেপর মাধ্যেম, রক্তনালীও েতমিন। বয়েসর সােথ সােথ
রক্তনালীর েদয়াল ধীের ধীের শক্ত হেয় যায়, স্বাভািবক প্রসারণসংেকাচন ক্ষমতা হ্রাস পায়। তেব রক্েতর েভতের যিদ অিতিরক্ত
গ্লুেকাজ, চর্িব েভেস েবড়ায় তাহেল একধরেণর প্রদাহ শুরু হয়। এই
প্রদােহর ফেল রক্তনালীর েদয়ােল চর্িবর দলা জমেত থােক। ডায়ােবিটস
এই প্রক্িরয়ােক ত্বরান্িবত কের। খারাপ ব্যাপার হল েয, এই
প্রক্িরয়া েদেহর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ েযমন-হার্ট,
ব্েরন, িকডনী, েচাখ ইত্যািদ সবেচেয় েবিশ আক্রান্ত কের।
চর্িবর দলা ক্রেম বড় হেত থােক এবং প্রদাহ চলেত থােক। প্রদােহর
ফেল চর্িবর দলার আবরণ ধীের ধীের পাতলা হেত থােক এবং তা েযেকান
সমেয় েফেট েযেত পাের।
চর্িবর দলা েফেট েগেল কী হয়?
েকান কারেণ আমােদর শরীেরর েকাথাও েকেট েগেল রক্তক্ষরণ শুরু হয়।
এিট যিদ সামান্য হয় তাহেল িকছুক্ষণ পর শরীর িনেজই রক্ত জমাট
বাঁিধেয় ক্ষরণ বন্ধ কের েদয়।রক্ত জমাট বাঁধেত অণুচক্িরকা বা

প্েলটেলট এবং সুেতার মত িফব্িরন মূল ভূিমকা পালন কের। রক্ত জমাট
বাঁধার এিট হল ভাল িদক। িকন্তু িবষয়িট যিদ শরীেরর অভ্যন্তের েকান
অঙ্গ েযমন হার্েটর ক্েষত্ের ঘেট? তাহেল একিট রক্তনালীর েভতের
রক্েতর দলা জমাট েবঁেধ নালীিট পুেরাপুির বন্ধ কের েদেব। তাহেল
হার্েটর েয অংশটুকু ঐ নালীর মাধ্যেম অক্িসেজন ও খাবার েপত তা
বন্ধ হেয় যােব। এবং বন্ধ রক্তনালীর ব্লকিট যিদ ১২ ঘন্টার মধ্েয
অপসারণ করা না হয় তাহেল ঐ অংশটুকু মৃত্যুর েকােল ঢেল পড়েব।
চর্িবর দলা িক হঠাৎ েফেট যায়?
না, সব দলা হঠাৎ েফেট যায় না। েযসব দলার আবরণ প্রদােহর ফেল পাতলা
হেয় পেড় েসগুেলাই হঠাৎ েফেট যায়। এবং হঠাৎ প্রকট হার্ট এ্যাটাক
বা ব্েরন স্ট্েরাক হয়। আর েযসব দলার আবরণ পুরু েসগুেলা
অেপক্ষাকৃত স্িথর ব্লক। এগুেলা সহেজ েফেট না। তেব ধীের ধীের দলার
আকার আকৃিত বৃদ্িধ েপেত থােক। বাড়েত বাড়েত যখন রক্তনালীর ৭০%
সরু হেয় পেড় তখন বুেক ব্যথা , জ্বালােপাড়া বা শ্বাসকষ্ট শুরু
হয়। ধীের ধীের আক্রান্ত অঙ্গিটর কার্যক্ষমতা হ্রাস েপেত থােক।
হার্েটর ক্েষত্ের পাম্িপং ক্ষমতা কমেত থােক, ব্েরেনর ক্েষত্ের
স্মৃিতশক্িত েলাপ পায়, িকডনীর ক্েষত্ের দীর্ঘেময়াদী েরনাল
েফইল্যুর এবং েচােখর ক্েষত্ের েরিটনা নষ্ট হেয় দৃষ্িটশক্িত হ্রাস
েপেত থােক।
ডায়ােবিটেসর মুখ্য ভূিমকা
এই েয, চর্িবর দলা জন্ম েনয়া, বড় হওয়া এবং েফেট পড়া – এগুেলার
েপছেন ডায়ােবিটস একিট গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। অিতিরক্ত
সুগার পর্যাপ্ত ইনসুিলেনর অভােব ব্যবহৃত হেত পাের না। ফেল শরীর
িবকল্প জ্বালানী
অস্বাভািবক হাের
গােয় জেম প্রদাহ
িবন্দু িবন্দু
কার্িডওভাসকুলার

িহেসেব শরীেরর চর্িব ব্যবহার কের। চর্িবর চালান
বৃদ্িধ পায়। এবং অক্িসডাইজড চর্িব রক্তনালীর
সৃষ্িট কের। এভােব সমস্ত শরীের রক্তনালীর েদয়ােল
চর্িবর দলা জমেত থােক। এজন্য ডায়ােবিটসেক
েমটাবিলক িডিজজ বলা হেয় থােক।

ডায়ােবিটেসর লক্ষণ িক?
রক্েত প্রচুর পিরমােণ সুগার ভাসেত থাকায় তা প্রস্রাব িদেয়
হেয় আেস। ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। ফেল শরীের পািনশূন্যতা সৃষ্িট
েয কারেণ েরাগী তৃষ্ণা েবাধ কের। ঘন ঘন পািন খায়। শরীর
িবকল্প জ্বালানী িহেসেব শরীেরর জেম থাকা ফ্যাট েভঙ্েগ েফেল।

েবর
হয়।
তার
ফেল

দ্রুত ওজন কেম আেস। শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই
সহেজই ত্বেক, গলায়, ফুসফুেস এবং প্রস্রােব জীবাণুর আক্রমণ ঘেট।
ইনেফকশন দ্রুত ছিড়েয় পেড়। সময়মত িচিকৎসা না করেল জীবন িবপন্ন
হেত পাের।
ডায়ােবিটস কীভােব িনর্ণয় করেবন?
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী নীেচর েযেকান
উপাদান েপেল তােক ডায়ােবিটক িহেসেব িচহ্িনত করেত হেব:

একিট

১। খািল েপেট ( ৮-১০ ঘন্টা অভূক্ত েথেক) রক্েতর গ্লুেকাজ যিদ ৭
িমিলেমাল/িলটার বা তার েবিশ হয়।
২। নাস্তা খাবার বা ৭৫ গ্রাম গ্লুেকাজ খাবার ২ ঘন্টা পর রক্েতর
গ্লুেকাজ যিদ ১১.১ িমিলেমাল বা তার েবিশ হয়।
৩। উপের উল্েলিখত লক্ষেণর উপস্িথিতেত িদেনর েযেকান সময় রক্েতর
গ্লুেকাজ যিদ ১১.১ িমিলেমাল বা তার েবিশ পাওয়া যায়।
৪। রক্েত িতন মােসর গ্লাইেকেটট িহেমাগ্েলািবন যিদ ৬.৫% বা তার
েবিশ পাওয়া যায়।
তেব বাস্তিবক কারেণ েযেকান দু’িট পেয়ন্ট েপেল আমরা তােক
ডায়ােবিটক িহেসেব িচহ্িনত করব। সন্েদহ হেল একই পরীক্ষা পুনরায়
কের িনশ্িচত কের িনেত হেব।
িচিকৎসা কখন শুরু করেবন?
শুরুেতই িচিকৎসা শুরু করেত হেব। প্রায়ই েদখা যায় েয, অেনক েদিরেত
ডায়ােবিটস ধরা পেড়। অর্থাৎ েরাগিট েগাপেন আেগ েথেকই িছল িকন্তু
িনয়িমত েচক আেপর অভােব সময়মত ধরা পেড়িন। তার মােন েবিশরভাগ
ক্েষত্ের েরাগিট েবশ আেগ েথেকই চলিছল। তাই িচিকৎসা শুরু করেত আর
েদির করা যােব না।
ডায়ােবিটস িচিকৎসার িতনিট ধাপ আেছ১। খাদ্য িনয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম।
২। খাদ্য িনয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং মুেখর ওষুধ।
৩। দ্িবতীয় ধােপর সবিকছু এবং ইনসুিলন।
তাহেল েদখা যাচ্েছ েয, প্রিতিট ধােপই খাদ্য িনয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম
অত্যাবশ্যক উপাদান।
কী ধরেণর খাদ্য খােবন?

বলা হেয় থােক েয, ডায়ােবিটক খাদ্যই আদর্শ খাদ্য। সুষম খাদ্য।
খাদ্য গ্রহেণর পিরমাণ িনর্ভর কের আপনার ওজন ও কাঠােমার উপর।
উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন িনয়ন্ত্রণ করেত হেব। আমরা বিল body
mass index (BMI), আদর্শ িবএমআই হল ১৮.৫ েথেক ২৫। িবএমআই আঠােরার
নীেচ হেল ওজন বাড়ােত হেব, পঁিচেশর েবিশ হেল ওজন কমােত হেব।
কম পিরশ্রম কের এমন একজন েটিবল ওয়ার্কার েলােকর ৈদিনক ক্যালির
১৫০০-২০০০িকক্যাল হেলই চেল। আবার কািয়ক পিরশ্রম কের এমন একজন
শ্রিমেকর ২৫০০-৩০০০ িকক্যাল এর উপর শক্িত দরকার। পক্ষান্তের
স্থূলকায় সীিমত চলাচলকারী ব্যক্িতর ১০০০ িকক্যাল খাদ্যই যেথষ্ট।
েমাট ক্যালিরর ৫০ -৬০ ভাগ শর্করা, ২৫-৩০ ভাগ চর্িব এবং ১৫-২০ ভাগ
আিমষ েথেক আসেত হেব। প্রিতিদন দুই েথেক িতন িলটার পািন েখেত হেব।
েটিবল ওয়ার্কার যারা তারা দু’েবলা দু’েটা পাতলা রুিট (brown
wheat), একেবলা স্যুেপর বািটর এক কাপ ভাত( brown rice) এবং সকাল
১১ টায় একমুেঠা মুিড় বা একিট িচিনমুক্ত েটাস্ট, েতমিনভােব
িবেকেল একিট লুিচ বা েটাস্ট বা একমুিঠ মুিড় িদেয় এক কাপ
িচিনমুক্ত চা েখেত পােরন।
খাদ্যতািলকায় প্রচুর পিরমাণ টাটকা শাকসব্িজ, ফলমূল এবং আঁশযুক্ত
খাবার রাখেত হেব।
কলকারখানায় িমিহদানায় প্রস্তুত িবস্কুট েবকারী আইেটম, িমষ্িট ও
িমষ্িটজাত খাদ্য অস্বাস্থ্যকর এবং পিরত্যাজ্য।
অিতিরক্ত

লবণাক্ত

খাদ্য,

েটিবল

সল্ট,

আচার,

মসলা,

চানাচূড়,

ভাজােপাড়া পিরত্যাজ্য।
গরু খাসী মিহষ েভড়া উট শূকর িচংিড় হাঁস কবুতর ইত্যািদর মাংস
খারাপ চর্িবযুক্ত িবধায় পিরত্যাজ্য।
তেব বকরীর মাংস, মুরগী, েযেকান মাছ , কুসুমশুদ্ধ একিট িডম, এক
কাপ সরমুক্ত পাতলা দুধ স্বাস্থ্যকর। মােছর মধ্েয সামুদ্িরক মােছ
ওেমগা ফ্যািট এিসড থাকায় েবিশ ভাল। কাঁটাসহ েছাট মােছ িভটািমন িড
েবিশ থাকায় স্বাস্থ্যকর।
িনয়িমত কী কী পরীক্ষা করেবন?
ডায়ােবিটস ধরা পড়ার পর েথেক প্রথম িদেক ঘন ঘন রক্েতর সুগার
পরীক্ষা করেত হেব। েবিশরভাগ ক্েষত্ের সকােল খািল েপেট এবং

নাস্তার দু’ঘন্টা পর সুগার েচক করেত হেব। সপ্তােহ অন্তত একবার
করেত হেব। েসটা বাসায় বেস েছাট একিট গ্লুেকািমটার েমিশন িদেয় করা
যায়। তেব মােস অন্তত একবার ল্যাবেরটরীেত িগেয় বড় েমিশেন সুগার
েচক করা উিচত। আর প্রিত িতন মাস পর পর রক্েত সুগােরর গড় (HbA1C)
পরীক্ষা করেত হেব।
টার্েগট কত?
রক্েতর সুগার ৬ েথেক ১০ এর মধ্েয রাখেত হেব। খািল েপেট ৬/৭,
খাবার দু’ঘন্টা পর ৭/৮ এর মধ্েয রাখেত পারেল ভাল। আর িতন মােসর
গড় ৭% এর নীেচ রাখেত হেব। শরীেরর BMI অবশ্যই ১৮.৫ েথেক ২৫ এর
েভতর হেত হেব। আপিন চাইেলই েনট এ িগেয় BMI Calculator িদেয় সহেজ
িবএমআই েবর করেত পােরন।
িনয়িমত আর কী কী পরীক্ষা করেবন?
আেগই

বেলিছ

েয,

ডায়ােবিটস

শুধু

ডায়ােবিটস

নয়

,

এিট

একিট

কার্িডওভাসকুলার েমটাবিলক িডিজজ। অতএব সুগার পরীক্ষার সােথ সােথ
েখয়াল রাখেত হেব হার্ট, িকডনী , েচােখর েরিটনা, িলিপড প্েরাফাইল
, ইউিরেন প্েরািটেনর উপস্িথিত ইত্যািদ । বয়স িতিরশ হেলই বছের
একবার িলিপড প্েরাফাইল , িসরাম ক্িরেয়িটিনন, িটএইচএস(TSH) ,
ইেলক্ট্রলাইটস, ইউিরক এিসড, ইউিরন আরই এবং এিসআর(ACR) , ইিসিজ
এবং ইেকাকার্িডওগ্রাম পরীক্ষা করা উিচত।
বয়স চল্িলশ হেল উপেরর পরীক্ষাসহ বছের একবার ইিটিট (ETT) কের িনেত
হেব। মেন রাখার সুিবধার্েথ প্রিত জন্মিদেন এই পরীক্ষায়গুেলা কের
িনেত পােরন। এছাড়া প্রিত বছর অন্তত একবার েরিটনা পরীক্ষা করা
দরকার।
ডায়ােবিটস েরােগ স্ট্যািটন: হার্েটর ব্লক প্রিতেরােধ মেহৗষধ
ডায়ােবিটক েরাগীর যােত হার্েটর েরাগ বাসা বাঁধেত না পাের েসজন্য
অবশ্যই উপের উল্েলিখত িনয়েম ওষুধপত্র এবং পরীক্ষা িনরীক্ষা কের
িনয়িমত ওষুধ েখেত হেব। তেব রক্েত েকােলস্েটরেলর মাত্রা যাই থাকুক
না েকন প্রত্েযক েরাগীেক সারাজীবন স্ট্যািটন ( েযমন Atova,
Xelpid , Tigilo, Stacor, Aztor, Tiginor, Atasin, Anzitor,
Rovast, Corestin, Rosutin, Rozavel, Rosuva ইত্যািদ ) েখেয় েযেত
হেব। কােরা কানকথা েশানা যােব না। স্ট্যািটন শুধু েকােলস্েটরল
কমায় না, এিট হার্েটর রক্তনালীেত চর্িব জমেত েদয় না এবং জেম থাকা

চর্িবর দলা কিমেয় িদেয় হার্ট এ্যাটাক এবং স্ট্েরােকর ঝুঁিক
বহুলাংেশ কিমেয় আেন। তেব যাঁেদর ইিতমধ্েয হার্েট ব্লক ধরা পেড়েছ
তাঁেদরেক িবেশষজ্েঞর পরামর্শ মত অন্যান্য ওষুধও েখেত হেব।
এ্যাসিপিরন খােবন িক?
আেগ ধারণা করা হত েয, এ্যাসিপিরন হার্ট এ্যাটাক এবং স্ট্েরাক
প্রিতেরাধ কের। িকন্তু সর্বেশষ গেবষণায় প্রমািণত হেয়েছ েয,
এ্যাসিপিরন হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্েরাক প্রিতেরাধ করেত সক্ষম নয়।
তেব কােরা একবার হার্েট ব্লক ধরা পড়েল বা এ্যাটাক বা স্ট্েরাক
হেয় েগেল পরবর্তী এ্যাটাক প্রিতেরাধক িহেসেব ৭৫ েথেক ১০০ িমগ্রা
এ্যাসিপিরন িনয়িমত েখেত হেব। এটােক বেল েসেকন্ডাির প্িরেভনশন।
প্রাইমারী প্িরেভনশন িহেসেব এ্যাসিপিরেনর েকান ভূিমকা েনই।
সুগার িনয়ন্ত্রণই সব নয়
অেনেক বেলন েয, তােদর রক্েতর সুগার িঠক আেছ িকন্তু েরাগ েতা
ছাড়েছ না! হ্যাঁ, শুধু ৈদনন্িদন সুগার িঠক থাকাই যেথষ্ট নয়। িতন
মােসর গড় সুগার ৭% এর নীেচ আেছ িকনা তা িনশ্িচত করেত হেব।
এছাড়া ডায়ােবিটক ওষুেধর ক্েষত্েরও কথা আেছ। িকছু ওষুধ সুগার
কমায় িকন্তু হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্েরােকর ঝুঁিক কমায় না।
এপর্যন্ত দু’ধরেণর ওষুধ হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্েরােকর ঝুঁিক কিমেয়
আনেত সফল হেয়েছ। তা হল েমটফরিমন (েযমন Informet, Comet, ) এবং
এমপাগ্িলফ্েলািজন ( েযমন Jardiance, Jardian, Adempa, Empa
ইত্যািদ) । ইনসুিলন সহ অন্যান্য ওষুধ সুগার িনয়ন্ত্রণ করেলও এই
বাড়িত লাভটুকু েদয়না। সুতরাং ডায়ােবিটক ওষুধ িনর্ধারণ করবার আেগ
হার্ট ও ব্েরন প্রেটকশেনর িবষয়িট িবেবচনায় িনেত হেব।

িকেটােজিনক
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া

ডােয়েটর

ওজন কমােনার জন্য বর্তমােন িকেটােজিনক ডােয়ট িনেয় খুব প্রচার
হচ্েছ। েয ডােয়েট ৬০-৯০% ফ্যাট, ৬-৩০% প্েরািটন এবং ৪-১০%

কার্েবাহাইড্েরট থােক তােক িকেটােজিনক ডােয়ট বা েলা-কার্ব ডােয়ট
বেল। সাধারণত আমরা খাবাের কার্েবাহাইড্েরট তথা শর্করা েবিশ খাই।
এই ডােয়েট শর্করা থােক সবেচেয় কম। মৃগীেরােগর িশশুেদর েকউেকউ এ
ধরেণর ডােয়েটর পরামর্শ েদন। ওজন কমােনার জন্য অেনেক এই ডােয়ট
ব্যবহার করেত পরামর্শ িদচ্েছন। িকেটােজিনক ডােয়েটর উপকািরতা
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পার্শ্বপ্রিতক্িরয়াও আেছ। পিরপাকতন্ত্র, হৃৎিপণ্ড, িকডিনসহ আরও
অেনক অঙ্েগ এর পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া েদখা যায়। ডাক্তার বা
িনউট্িরশিনস্েটর সরাসির পরামর্শ ছাড়া েফইসবুক িকংবা ইউিটউেবর
প্রচাের প্রভািবত হেয় এই ডােয়ট গ্রহণ করেবন না। শুধু ডােয়ট িদেয়
কখেনা েরাগ ভােলা হয় না, যথাযথ ম্যােনজেমন্ট লােগ। ডায়ােবিটস,
উচ্চরক্তচাপ প্রভৃিত েরােগর ওষুধ ডাক্তােরর পরামর্শ ছাড়া বন্ধ
করেবন না। িকেটােজিনক ডােয়েটর সাইড এেফক্টগুেলা িনম্নরূপঃ
* িভটািমন, িমনােরল ও ইেলক্ট্রলাইেটর ঘাটিতঃ যারা িকেটােজিনক
ডােয়িটং ফেলা কেরন তােদর শরীের িবিভন্ন িভটািমন (প্রধানত িভটািমন
িব কমপ্েলক্স) এর ঘাটিত েদখা যায়। এছাড়া তােদর শরীের ক্যালিসয়াম,
ম্যাগেনিসয়াম এবং অ্যামাইেনা এিসেডর ঘাটিতও ৈতির হয়। এই
উপাদানগুেলা সুস্থ শরীেরর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই ডােয়ট
রক্েত েসািডয়াম, পটািশয়াম প্রভৃিত গুরুত্বপূর্ণ ইেলক্ট্েরালাইেটর
মাত্রায় পিরবর্তন আেন যা ক্ষিতর কারণ হেয় দাঁড়ায়। এই ডােয়ট
গ্রহীতােদর তাই ক্লান্িত, অবসাদ, শরীর ব্যাথায় ভুগেত েদখা যায়।
*হৃদেরাগঃ িকেটােজিনক ডােয়েটর কারেণ হার্েটর িরদম অিনয়িমত হেত
পাের। হার্েটর েপিশ দূর্বল হেয় কার্িডওমােয়াপ্যািথও েদখা িদেত
পাের।
* পিরপাকতন্ত্েরর সমস্যাঃ িকেটােজিনক ডােয়ট যারা কেরন তারা
প্রায়শই ডায়িরয়া, বিম, িডসেপপিসয়া, েকাষ্ঠকািঠন্য এবং ব্যথার
অিভেযাগ কের থােকন।
*িলভােরর সমস্যাঃ দীর্ঘিদন িকেটােজিনক ডােয়ট গ্রহণ করেল ননঅ্যালেকাহিলক ফ্যািট িলভার িডিজজ সৃষ্িট করেত পাের যা ধীের ধীের
িলভারেক নষ্ট কের েদয়। ফ্যাট ও প্েরািটনেক েভঙ্েগ গ্লুেকাজ
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অ্যােমািনয়ার মাত্রা বৃদ্িধ পায়।
*িকডিন পাথরঃ এই ডােয়েটর ফেল িকডিনেত পাথর হওয়ার ঝুঁিক অেনকগুন

েবেড় যায়। িকেটােজিনক ডােয়ট অনুসরণ কেরেছ এমন ২০ জেনর মধ্েয ১ জন
িশশু িকডিন-পাথেরর সমস্যায় েভােগ। ওজন কমােনার জন্য যারা এই
ধরেণর ডােয়ট অনুসরণ কের তােদর মােঝও িকডিন পাথেরর ঝুঁিক বৃদ্িধ
পায়।

