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২০০৯ সাদ  ওয়ার্ল্ড বযাদঙ্কর অনুদাদে শমীতা দাশ দাশগুদপ্তর সম্পাদোয় আমার স্বাস্থ্য,  আমার সত্তা বইগট  ক কাতার ‘সং াপ’ ও 
গেউজাগসডর  ‘মােবী’- র উদদযাদি প্রকাগশত হয়। ১৫০০ কগপ ছাপা হদয়গছ  গবগিন্ন এেগজও- র মাধ্যদম গবোমূদ য গবতরদণর জদে,  
এখে এগট দুষ্প্প্রাপয। বইগটর উৎস ১৯৭০ সাদ  মাগকডে  ুক্তরাদে প্রকাগশত নমদয়দদর স্বাস্থ্য ও ন ৌেতা গেদয় প্রামাণয বই আওয়ার 
বগিজ, আওয়ার নস িস (OBOS)। বইগটদত অবসর- এ পূবড- প্রকাগশত গকছু গকছু ন খাও অন্তিুডক্ত হদয়গছ ।  বইগট ওদয়বসাইদট ও ই-
বকু গহদসদব প্রকাশ করার অনুমগত আমরা নপদয়গছ। নমদয়দদর ন ৌে স্বাস্থ্য গবষয়ক অদ ািোর একাংশ এখাদে প্রকাগশত হ । 

 

[ নমদয়দদর জীবদের কথা,  তাদদর মােগসক ও শারীগরক স্বাদস্থ্যর কথা ব দত নিদ  পগরবার 
তথা সমাদজ তাদদর সগিক অবস্থ্াে নকাথায় তা নবাঝা দরকার। নসই পগরদপ্রগিত নথদক উদি 
আদস নমদয়দদর অগধ্কাদরর কথা,  ন  অগধ্কার মানুষদক মানুদষর মত বাাঁিদত নশখায়। নসই 
অগধ্কার নমদয়দদর গেদজদদর  দে গেদত হদব। প্রািীে িারদত নমদয়দদর গেজস্ব সত্তা গছ  ো। 
নমদয়দদর মতামত জাোদোর পগরগধ্ গছ  সীগমত,  তার বাইদর তাদদর কণ্ঠস্বর থাকদতা 
অশ্রুত,  উদপগিত। নমদয়দদর বযগক্তত্ব প্রকাদশর অগধ্কার সমাদজ ম ডাদা নপত ো। গেদজদদর 
ইদেয় গবদয় করা,  সঙ্গী পছন্দ করা তাদদর পদি গছ  অনেগতক,  অোয়। নমদয়রা গছ  
অদের সম্পগত্ত। গবদয়র পর মাগ কাো বদ াত বাদপর বােী নথদক শ্বশুর বােী। তারা গছ  
ন ৌে  ন্ত্র,  পুত্রাদথড...। গেদজর ইদের মূ য তাদদর গদদত হত ' িগরত্রহীো' ,  ' কু তযাগিেী'  
গবদশষদণ িগূষত হদয়। পাগরবাগরক গে ডাতদের গশকার হদ  সমাজ তাদদর ঘৃণার নিাদখ নদখত,  
এমেগক গেদজর পগরবার নকাে দাগয়ত্ব গেদত অস্বীকার করত। এখেও নসই ঐগতহ্য অদেকটাই 
বজায় আদছ। এখে নমদয়দদর শুিাদথড গকছু আইে হদয়দছ -  নমদয়দদরই  োইদয়র ফস । 
সমাদজর গকছু অংদশর মগহ ারা অথডনেগতক িাদব গকছুটা স্বাধ্ীেও হদয়দছে। তবুও নমদয়দদর 
গেজস্ব ইদে এখেও গিগমত রাখদত হয়। এখেও গেদজদদর শরীর ও ন ৌেতা অস্বীকার কদর 
তাদদর ' িা  নমদয়'  হদত হয়। নমদয়দদর গশিা,  কমডজীবে,  স্বাস্থ্য এখেও পগরবাদর ও 
সমাদজ নিৌণ হদয়ই আদছ। নমদয়দদর মূ য তাদদর রূদপ,  এবং প্রিগ ত নসৌন্দদ ডর 
মাপকাগিদত তার পগরমাপ। আমার স্বাস্থ্য,  আমার সত্তা নমদয়দদর শরীর,  ন ৌেতা,  সুস্থ্ 
জীবদের তথয তাদদর হাদত নপৌাঁদছ নদদব। বইগটদত মােগসক,  শারীগরক সুস্থ্তা,  ও 

সাগবডকিাদব প্রগতজে নমদয়র গেদজদক একজে সুস্থ্ োরী গহদসদব ততরী করার প্রয়াস রই ।...] 
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ন ৌোদঙ্গর িিেতন্ত্র,  প্রজেে,  ও মাগসক ঋতুিক্র 

ন ৌোদঙ্গর িিেতন্ত্র,  প্রজেে,  ও মাগসক ঋতুিক্র োরী শরীদরর বাইদরর ও নিতদরর ন ৌোঙ্গগুগ র িিে 
সম্পদকড মগহ াদদর অদেদকরই ধ্ারণা নতমে পগরষ্কার েয়। এই অধ্যাদয়র প্রথম অংদশ প্রতযঙ্গগুগ র োম,  
নসগুগ  শরীদরর নকাথায় অবগস্থ্ত,  নসগুগ র কাজ গক,  এ সব গেদয় আদ ািো করা হদয়দছ। ন ৌোঙ্গগুগ  এদক 
অপদরর নথদক গকিাদব আ াদা,  নসগুগ  একসাদথ গকিাদব কাজ কদর,  এবং নসগুগ র স্বািাগবক অবস্থ্া গক -  
এই সমি গবষদয়ও নছাট কদর আদ ািো করা হদয়দছ। অধ্যাদয়র গবিততীয় অংদশ মাগসক ঋতুিক্র এবং িিডাধ্াে 
সম্পদকড গবশদ আদ ািো করা হদয়দছ। এই অংদশ মাগসক ঋতুিক্র গকিাদব িদ  এবং তার সংগিষ্ট বািব 
গবষয়গুগ , ন মে ঋতুকাদ  বযবহৃত উপকরণ, ঋতুিদক্রর সমান্তরা  শারীগরক ও মােগসক পগরবতডে,  এবং 
স্বতঃপ্রদণাগদত িাদব ঋতুিক্র থাগমদয় নদওয়া বাবদদ ি গত গবতকড গবষদয় তথযসমৃদ্ধ বযাখযা নদওয়া হদয়দছ। 

গেদজর শরীর নিো 

গেদজর শরীরদক নিোর এক উপায় হ  আয়োয় তা িা িাদব নদখা। একটা টিড আর হাত- আয়ো গেদয় গেিৃদত 
বসুে। একটু সময় ন ে আপোর হাদত থাদক। ন মে কদর আপোর সুগবদধ্ নতমে কদর গেদজর জেদেগিয় 
আয়োয় নদখুে। এই পুগিকায় ন  সমি প্রতযদঙ্গর বযাখযা করা হদয়দছ তা আদি নথদক িা  কদর পদে গেে।  জ্জা 
পাদবে ো। এ আপোর শরীর। এদক িা িাদব গিেদত বা বুঝদত ো পারদ  অসুখ গবসুখ হদ  জােদত পারদবে 
ো আর গেদজদক রিাও করদত পারদবে ো। 

গেদজর শরীর সম্পদকড সমযক জ্ঞাে থাকা অতযন্ত জরুরী। েীদি নমদয়দদর ন ৌোঙ্গ এবং জেোঙ্গ গবষদয় গবশদ 
আদ ািো করা হদয়দছ। এ গবষদয় জাো আমাদদর িমতায়দের গেগরদখ একগট প্রদয়াজেীয় পদদিপ। গেদজর 
শরীরদক জােদত পারদ  তদবই আমরা তার সুরিার সুদ াি পাব,  তাদক গেয়ন্ত্রদণ রাখদত পারব। এই আদ ািো 
আমরা ছয়িাদি িাি কদরগছ: 

১) প্রদবশ এবং গেিডমদের পথ -  ন াগেবিতার,  মূত্রবিতার,  এবং পায়ু;  
২) শরীদরর বাইদরর প্রতযঙ্গগুগ   া আমরা নিাদখ নদখদত পাই -  ন াগেপ্রদদশ (িা িা),  ন ৌেদকশ (পযুগবক 
নহয়ার),  বহৃৎ িদিাষ্ঠ (ন গবয়া নমজরা),  িুদ্র িদিাষ্ঠ (ন গবয়া মাইেরা),  কামাগদ্র (মন্স),  ন ৌোদঙ্গর হাে 
(পযুগবক গসমগফগসস),  গবটপ বা ন াগে এবং পায়ুর মধ্যবতডী অংশ (নপগরগেয়াম),  এবং ন াগেরন্ধ্র (নিগিবযু  );  
৩) ন াগে এবং তার আদশপাদশর প্রতযঙ্গগুগ  -  ন াগে,  সতীেদ (হাইদমে),  মূত্রবিতার গেকটস্থ্ েরম অংশ 
(ইউগরথ্রা  স্পঞ্জ),  ন াগেপ্রণা ী (ফরগেক্স),  জরায়গু্রীবা (সাগিডক্স),  এবং বগি- িহবদরর ত দদদশর নপশী 
(পযুদবাদকাস্যগজয়স);  
৪) ন ৌেতৃগপ্তর সন্ধাদে -  িগ্নাঙ্কুর (গিদটাগরস) ও তার গবগিন্ন অংশগুগ  (ন মে হুি,  গ্লান্স,  শ্যাফট,  
ইতযাগদ),  শক্ত ও সূক্ষ্ম তন্তুময় বন্ধেী (সাসদপন্সাগর গ িাদমণ্ট),  ন াগেরদন্ধ্রর উপগরগস্থ্ত েরম অংশ (বাল্ব),  
ন াগেরদন্ধ্রর গ্রগি (নিগিবযু ার বা বাদথডাগ ে গ্লযাণ্ডস),  ক্রুরা,  ইতযাগদ;  
৫) ন ৌোদঙ্গর নিতদরর অংশগুগ  -  জরায় ু(ইউদটরাস),  গিম্বাণুবাহী ে  (ফযাদ াগপয়াে গটউব),  এবং স্ত্রী- গ্রগি 
বা গিম্বাশয় (ওিাগর),  ইতযাগদ;  
৬) িে এবং তার িিেতন্ত্র -  িে- বনৃ্ত (গেপ ) ও তার িারপাদশর নিা াকার িমডাবরণ (অগরও া),  িমডাবরদণর 
উপগরগস্থ্ত তত  উত্পাদক গ্রগিগুগ  (নসদবশাস গ্লযাণ্ড),  নমদ বা িগবড (ফযাট);  সংদ ািকারী তন্তু (কাদেগিি 
গটসুয ),  এবং িেদুগ্ধ- উৎপাদেকারী গ্রগিগুগ  (মযামাগর গ্লযাণ্ড),  ইতযাগদ। 
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 ( ১) প্রদবশ এবং গেিডমদের পথ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( ২) বাইদরর প্রতযঙ্গ 

 

 

 

 

 

সাধ্ারণ োম তবজ্ঞাগেক োম কাজ আপগে গক নদখদত পাে? 
ন াগেমুখ ইেট্রয়টাস/ িযাগজো  অগরগফস ন াগেপদথর শুরু হ্যাাঁ 
মুত্রবিতার গমটাস, ইউগরোগরয়াস/ 

ইউগরথ্রা  অগরগফস 
মুত্রাশয় প ডন্ত গবিৃত 
মুত্রাো ীর শুরু 

হ্যাাঁ 

পায় ু পায়ু িুদ্রাদন্ত্রর নশদষ 
অবগস্থ্ত ম বিতার 

হ্যাাঁ 
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( ৩) ন াগে ও আদশপাদশর প্রতযঙ্গ 

 

 

 

 

 

  

 

সাধ্ারণ োম তবজ্ঞাগেক োম কাজ আপগে গক নদখদত পাে? 
ন াগে, জদের 
জায়িা 

ন াগে, িযাজাইো মাগসক ঋতুশ্রাব গেিডমদের ও সন্তাে 
জদের পথ। ন ৌেগম দের সমদয় 
পরুুদষর গ ঙ্গ প্রগতস্থ্াপদের স্থ্াে। 
মাগস ঋতুশ্রাদবর সমদয় এখাদে 
স্যাগেটাগর োপগকে (পযাি) বযবহার 
করা হয়। 

হ্যাাঁ  

সতীেদ সতীেদ (হাইদমে) ন াগেমুদখর কাদছ পাত া গঝগি। অটুট থাকদ  অদেক 
সমদয় নদখা  ায়। 
তারপদর অবগশষ্টাংশ 
নদখা এদক্সদত পাদর। 

মুত্রবিতাদরর কাদছ 
ন াগের অিযন্তদর 
েরম গবন্দু, গজ স্পট 

ইউগরথ্রা  স্পঞ্জ 
নপগরেীয়া  স্পঞ্জ 

ন াগের সামদে নদয়াদ র কাদছর তন্তু। 
ন ৌেতৃগপ্তর ও আেদন্দর জায়িা। 

ো, গকন্তু আঙ্গু  গদদয় 
অনুিব করা  ায়। 

ন াগেপ্রণা ী ফরগেক্স ন াগেপ্রণা ীর নিতদর প্রান্তিাি – 
জরায় ুগ্রীবার কাদছ অবগস্থ্ত। 

হ্যাাঁ, জরায় ুনদখার  ন্ত্র – 
নস্পকুয াদমর সাহাদ য 

জরায় ুমুখ সারগিক্স ন াগের অিযন্তদর জরায়রু প্রদবশবিতার, 
সন্তাে জদের সমদয় খুদ   ায়। 

হ্যাাঁ, জরায় ুনদখার  ন্ত্র – 
নস্পকুয াদমর সাহাদ য 

অস অস (জরায় ুমুদখর 
অংশ) 

জরায় ুমুদখর অংশস হ্যাাঁ, জরায় ুনদখার  ন্ত্র – 
নস্পকুয াদমর সাহাদ য 

বগি- িহবদর 
ত দদদশর 
মাংসদপশী 

পযুদবাদকাসাইগজয়াস 
নপশী 

বগিদদদশর প্রতযঙ্গগুগ দক সাহা য 
কদর। 

ো 
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( ৪) ন ৌেতৃগপ্তর সন্ধাদে 

 

 

 

 

সাধ্ারণ োম তবজ্ঞাগেক োম কাজ আপগে গক নদখদত পাে? 
িিাঙ্কুর গিদটাগরস ন ৌে উদত্তজো ও তৃগপ্ত হ্যাাঁ, আংগশক িাদব 
িিাঙ্কুর ছাতা হুি অফ গিদটাগরস িিাঙ্কুদরর সুরিা ও 

অোে অংদশর সাদথ 
সংদ াদির কাজ কদর। 

হ্যাাঁ 

িিাঙ্কুদরর আিা গ্লান্স অফ গিদটাগরস িিাঙ্কুদরর ওপর সবদিদয় 
স্পশডকাতর অংশ। কদয়ক 
হাজার স্নায়ুর মুখ এখাদে। 
ন ৌেতৃগপ্ত উপ গির স্থ্াে। 

হ্যাাঁ 

িিাঙ্কুদরর  ম্বা অংশ শ্যাফট অফ গিদটাগরস একগট রজ্জুর মত; এর 
মদধ্য রক্তবাহী গশরা আদছ 
 া ন ৌে উত্তাদপর সাদথ 
সাদথ িগতড হদয়  ায়। 

ো, গকন্তু অনুিব করা 
 ায়। 

 সংদ ািকারী তন্তু বন্ধেী সাদস্পন্সাগর গ িাদমন্ট িিাঙ্কুদরর  ম্বা অংদশর 
সাদথ স্ত্রী- গ্রগির (ওিাগর) 
সংদ ািকারী তন্তুময় 
বন্ধেী  া ন ৌোদঙ্গর 
হাদের ওপর গদদয়  ায়। 

ো 

ক্রুরা ক্রুরা বগিদদদশর (নপ গিক) 
হাদের সাদথ িিাঙ্কুদরর 
 ম্বা অংদশর সংদ ািকারী 
তন্তুর অগ্রিাি। 

ো 

 ন াগেরন্ধ্র বাল ব ন ৌে উদত্তজোর সমদয় 
িগতড হদয়  ায়। 

ো 

 বাদথডাগ ে গ্লযাণ্ড বা গ্রগি 
ন াগেরদন্ধ্রর গ্রগি 

ন ৌে উদত্তজোর সমদয় 
কদয়ক নফাাঁটা তর  
উৎপাদে কদর। নরাি 
প্রগতদরাধ্ কদর। 

ো,   গকন্তু অনুিব করা 
 ায়। 
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( ৫) ন ৌোদঙ্গর নিতদরর অংশ 

 

 

 

 

 

 

িিড জরায় ু(ইউদটরাস) ঋতুশ্রাদবর রক্ত ততরী হয়। 
ভ্রুণ নবদে ওিার স্থ্াে। 

ো 

ফান্িাস ফান্িাস (জরায়রু অংশ) জরায়রু ওপদরর অংশ ো 
গিম্বানুবাহী ে  ফযাদ াগপয়াে গটউব, 

ওগিিাি 
স্ত্রী- গ্রগি ও জারায়ুর 
সংদ ািকারী পথ। এখাদে 
গিম্বানুর িিডাধ্াে হয়। 

ো 

স্ত্রী- গ্রগিবিতয় ওিাগর এখাদে গিম্বাণু থাদক এবং 
নবদে ওদি।  এদরাদজে, 
নপ্রাদজদিরে এবং 
নটসটদিরে ইতযাগদ 
হদমডাে ততরী হয়। 

ো 

 ( ৬) 
িে ও তার অংশগবদশষ 

 

 

 

 

 

সাধ্ারণ োম তবজ্ঞাগেক োম কাজ আপগে গক নদখদত পাে? 
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সাধ্ারণ োম তবজ্ঞাগেক োম কাজ আপগে গক নদখদত পাে? 
িেবৃদন্তর িারপাদশ ত্বক অগরদয়া া। িদের 

মধ্যিাদি িেবৃন্তদক নবে 
গদদয় অবগস্থ্ত। অমসৃণ 
এই ত্বদকর রঙ িদের 
অোে অংশ নথদক গিন্ন। 
গবগিন্ন রদঙর হদত পাদর, 
ন াম থাকদত পার। 
অদেক সমদয় িিডাবস্থ্ায় 
এই অংদশর রঙ আরও 
িাঢ় হয়। 

খুব িান্িায়, ন ৌে 
উদত্তজোর মুহূদতড গকংবা 
সন্তােদক িেপাে 
করাদোর সমদয় এর 
নপশীগুদ া িেবৃন্তদক দৃঢ় 
হদত সাহা য কদর। 
কখদো তার ফদ  দুধ্ 
 াবার মুখ বন্ধ হদয় ন দত 
পাদর। এই অংদশর একটা 
তৃপ্তদায়ক িূগমকা আদছ। 

হ্যাাঁ 

িেবৃন্ত িদের নকিগবন্দু। িযাপ্টা 
হদত পাদর, বাইদর 
নবগরদয় থাকদত পাদর, বা 
নিতদর ঢুদক থাকদত 
পাদর। 

িেদুধ্বাহী েগ র 
মুখগুগ  এখাদে থাদক। 
অগরদয়া ার সাদথ সাদথ 
ন ৌে উদত্তজোর সমদয় , 
িরদম বা িান্িায় দৃঢ় হয়। 

হ্যাাঁ 

তত বাহী গ্রগি, গসদবশাস 
গ্লযান্ি, ওদয়  গ্লযান্ি 

অগরদয়া ার ত্বদকর ওপর 
অমসৃণ (এবদো নখবদো) 
অংশ। 

গকছু গপগে  তত াক্ত 
পদাথড গেসৃত কদর  া 
িেবৃন্তদক সুরগিত রাদখ। 

হ্যাাঁ 

নমদ, িগবড বা ফযাট সমি িে জুদে গ্রগি (গ্লযান্ি) এবং 
সংদ ািকারী তন্তু (গটসুয) 
গুগ দক আবৃত ও সুরগিত 
রাদখ। 

ো 

সংদ ািকারী তন্তু 
(কাদেগিি টসুয) 

সমি িে জুদে িদের িিদে সাহা য 
কদর। দুগ্ধবাহী ে গুগ , 
দুগ্ধ উৎপাদক গ্রগিগুগ  ও 
অোে অংশগুগ দক 
 থাস্থ্াদে থাকদত সাহা য 
কদর।  

ো 

দুগ্ধ উৎপাদক গ্রগি (দুগ্ধ 
উৎপাদক মযামাগর গ্লযান্ি) 

দুগ্ধ উৎপাদক থগ  
(স্যাক) এবং দুগ্ধবাহী 
েদ র (িাি) সমন্বদয় 
িগিত। 

গশশুর িেপাদের জদে। 
িেবৃন্ত প ডন্ত দুগ্ধ পগরবহে 
কদর; অে সমদয় স্বে 
তর  উৎপাদে কদর।  

ো 
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ঋতুিক্র ও প্রজেে 

একগট নছাট নমদয় মগহ া হদয় উিদছ। এর  িণ ন মে িে বে হওয়া বা বিদ  ও ন ৌোদঙ্গ নকশ জোদো,  
নতমেই একগট সমসামগয়ক ঘটো হদে তার রজঃস্ব া বা ঋতুমতী হওয়া বা তার মাগসক ঋতুস্রাব শুরু হওয়া। 
অদেক সময়ই সাধ্ারণ িাষায় এই অবস্থ্াদক ' শরীর খারাপ'  এমেগক ' অশুগি'  ইতযাগদ অনবজ্ঞাগেক আখযা 
নদওয়া হয়। আসদ  এ অতযন্ত স্বািাগবক একগট শারীগরক প্রগক্রয়া,   া ো ঘটদ  অস্বািাগবক মদে করদত হদব। 

এই অংদশ ঋতুিক্র বাবদ নমদয়দদর শরীদরর গিন্নতা ও পৃথক পৃথক ধ্রণ গবষদয় আদ ািো করা হদয়দছ। এই 
ছাোও আদ ািো করা হদয়দছ িিডাধ্াে সংক্রান্ত গবষয় গেদয়। এখাদে শরীদরর গবদশষ গবদশষ  িণ  া নথদক 
িিডাধ্াদের সম্ভাবযতা গিগিত করা  াদব,  জে গেয়ন্ত্রণ বা িিডাধ্াদের সম্ভাবো বাোদো  াদব,  এবং আমাদদর 
স্বাস্থ্য সম্পদকড জ্ঞাে আরও বাোদো  াদব তা গেদয় আদ ািো করা হদয়দছ। ঋতুিদক্রর অগিজ্ঞতা সকদ র নিদত্র 
এদকবাদর একরকম হয় ো। এ অগিজ্ঞতা গবগিন্ন ধ্রদের,  আ াদা আ াদা,  এবং এদকবাদর েতুে হদত পাদর। 

 
োরী শরীদর ঋতুিদক্রর আরম্ভ ও নশষ 

গকদশারীদদর প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার (নমোগকড) অগিজ্ঞতা হদরক রকম,  আবার মগহ াদদর রদজাঃগেবৃগত্তর 
(নমদোপজ) অগিজ্ঞতাও বহুগবধ্। এই গিন্নতার নপছদে প্রধ্াে িূগমকা জীব- গবজ্ঞাদের। অবশ্য এদিদত্র ন খাদে 
আমরা থাগক নসই স্থ্াে- কা  ও সংসৃ্কগত,  এগুগ র িূগমকাও অেস্বীকা ড। ঋতুমতী হওয়া আমাদদর গশশু অবস্থ্া 
নথদক শারীগরক পূণডাঙ্গতা পাওয়ার গদদক একগট ধ্াপ। নমদয়দদর শরীদর ঋতুমতী হওয়ার সমসামগয়ক আরও 
কদয়কগট ঘটো হ  িদের উদেদ,  ন ৌেদকশ ও বিদ র ত ায় নকদশর আিমে,  এবং হিাত্ উচ্চতা এবং 
ওজে বৃগদ্ধ। এ সমদয় শরীদর হাদের শগক্ত এবং পগরমাপ বাো বন্ধ হদয়  ায় গকন্তু বয়স গবদশর নকািা পার ো 
হওয়া প ডন্ত হাদের গিতদরর বৃগদ্ধ অবযহত থাদক। 

নমদয়দদর শরীদরর প্রজেে প্রগক্রয়া হদমডাে গেয়ন্ত্রণ কদর। হদমডাে হ  রক্তধ্ারায় এবং মগিদষ্ক অবগস্থ্ত রাসায়গেক 
 া আমাদদর শরীদরর এক অংশ নথদক অপর অংদশ সংদকত নপৌাঁদছ নদয়। শরীদর ন ৌে হদমডাে গুগ র পগরমাণ 
তশশদব কম থাদক,  প্রজেেিম বয়দস িীষণ বগৃদ্ধ পায়। তারপর এগুগ  ক্রমশ কমদত থাদক ও রদজাঃগেবৃগত্তর 
পদর এগুগ র অনুপাত বদদ   ায়। প্রথম ঋতুস্রাদবর গদে নথদক রদজাঃগেবৃগত্ত প ডন্ত জীবদে আমরা ন  সমি 
পগরবতডে অনুিব কগর,  নসগুগ  এই হদমডােগুগ র উপগস্থ্গতর আনুপাগতক হার,  কমা- বাোর জদেই হয়। 

গিম্বাণুর জে এবং ঋতুস্রাব নমদয়দদর িদে সদে বাদরা বছর বয়দস শুরু হয়। তদব েয় নথদক আিাদরা ন  নকাে 
বয়দসই এগুগ  শুরু হওয়া স্বািাগবক বদ  ধ্দর নেওয়া হয়। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার বয়স অদেকগুগ  কারদণ গিন্ন 
হয়। এর মদধ্য কতকগুগ  কারণ তবজ্ঞাগেক। ন মে একগট নমদয়র শরীদরর নস্নহ বা িগবডর (ফযাট) ওজে তার 
শরীদরর ওজদের এক িতুথডাংশ হদ  তদবই নস ঋতুমতী হদব। তাই ঋতুিদক্রর সগিক গববতডদের জদে আমাদদর 
খাদযতাগ কায় সগিক অনুপাদত নস্নহ জাতীয় পদাথড (ফযাট),  কাদবডাহাইদেট,  এবং নপ্রাগটে থাকা জরুরী। আবার 
কতকগুগ  কারণ আবহাওয়াজগেত। গবগিন্ন সংসৃ্কগতর আবদহ নবদে ওিা নমদয়রা গবগিন্ন সমদয় প্রথম ঋতুমতী 
হদত পাদরে। ন মে তাইওয়াদের নমদয়দদর প্রথম ঋতুমতী হওয়ার িে বয়স এবং আদমগরকার নমদয়দদর প্রথম 
ঋতুমতী হওয়ার িে বয়স আ াদা। আবার তাদদর খাদযািযাস,  ওজে,  জাগত,  আবহ,  এবং পাগরবাগরক 
ইগতহাদসর গিন্নতার গিগত্তদত একই নদদশর নমদয়দদর প্রথম ঋতুমতী হওয়ার িে বয়স গবগিন্ন হদত পাদর। 
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সেকা ও কল্পোর অগিজ্ঞতা 

আমার মাগসক হদয়গছ  ১৪ বছর বয়দস। এ 
রকম ন  গকছু হয় আগম জােতাম ো। মা 
নকােগদে গকছু বদ ই গে! আগম িাকুরমার সদঙ্গ 
পদুজা গদদত গিদয়গছ াম -  তখে হিাত্ রদক্ত 
আমার জামা নিদস  ায়। নস এক গবগেগর 
অবস্থ্া। িাকুরমা তাোতাগে বাগে গেদয় আসার 
পর আমার নবৌগদ নদগখদয় নদয় গক কদর পযাি 

পরদত হয়। আমাদদর নতা পযাি নকোর পয়সা গছ  ো,  তাই পগরষ্কার নধ্ায়া 
কাপে মাগসদকর সময় বযবহার করতাম। আমার নমদয়দকও আগম গকছু ব দত 
পাগর গে। ওর স্কুদ র গদগদমগণরাই ওদক সব বুগঝদয় গদদয়গছদ ে। আমার 
নমদয়দক আগম পযাি পরদতই বদ গছ। তাদত ও পগরষ্কার থাদক। 

আগম নছাটদব া নথদকই ন াদকর বাগেদত 
থাগক,  কাজ কগর। নস রকম এক বাগেদতই 
আমার মাগসক আরম্ভ হয়। আমাদক নকউই এ 
বযাপাদর গকছু জাোয় গে। বয়দস বে অোে 
নমদয়দদর সদঙ্গ গমদশ আগম সব গকছু নজদে 
গিদয়গছ াম। তাই  খে প্রথম মাগসক হ ,  
কাউদক জাোই গে,  কাদরার সাহা য গেদত হয় 
গে। নকমে কদর কাপে গদদয় পযাি বাোদত হয় তাও গেদজর নথদকই গশদখ 
গেদয়গছ াম। অত কাপে নতা গছ  ো,  তাই বযবহার করা কাপেই িা  কদর 
ধ্ুদয় গেদত হত। এ গেদয় কাদরার সদঙ্গ আদ ািো করার সুদ াি হয় গে। এখে 
আমার মাগসক আর হয় ো -  নকে জাগে ো। নবাধ্হয় তাোতাগেই মাগসক 
নশষ হদয় নি । 

 প্রজেেিম বয়দস গিম্বাণুর জে ও ঋতুিক্র হদমডাে িদক্রর ছদন্দর ওপর গেিডর কদর। এই ঋতুিক্র নমদয়দদর 
শরীদর সন্তাে জে নদবার উবডরতা গেয়ন্ত্রণ কদর। ফদ  প্রদতযক মাদস মাত্র কদয়কগদে আমাদদর শরীর িিডাধ্াদের 
সম্ভাবোর জদে ততরী হয়। অদেক মগহ ার নিদত্র এই গবদশষ সমদয় গবদশষ গকছু  িণ নদখা  ায়,  ন মে 
আদবি- অনুিগূতর পগরবতডে,  িদে তীক্ষ্ণ সংদবদেশী তা ও আরও গকছু পগরবতডে,  গবদশষ গবদশষ খাবার 
খাওয়ার ইদে ইতযাগদ। নমদয়দদর শরীদর ঋতুিক্র ও গিম্বাণুর জে িদে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স প ডন্ত িদ । তদব 
িগিশ নথদক পঞ্চান্ন বছর বয়দসর মদধ্য ন  নকােও সমদয় ঋতুিক্র বন্ধ হদয়  াওয়া স্বািাগবক বদ  ধ্দর নেওয়া 
হয়। ঋতুিক্র বন্ধ হদয় নিদ  রদজাঃগেবৃগত্ত (নমদোপজ) হদয়দছ ব া হয়। নমদয়দদর শরীদর প্রজেদের িমতা 
থাকাকা ীে অবস্থ্া এবং তার পরবতডী কাদ  ন  সমি পগরবতডে নদখা নদয় নসগুগ  প্রায় পদেদরা বছর ধ্দর ি দত 
পাদর। গিম্বাণু এবং রক্তস্রাব ঋতুিদক্রর তবজ্ঞাগেক বযাখযা সম্পদকড সমযক জ্ঞাে থাকদ  ঋতুকা ীে সমস্যাগুগ ,  
ন মে গখ  ধ্রার বযথা ইতযাগদর নিদত্র গক করদত হদব তা বঝুদত সুগবধ্া হদব। এ গবষদয় আদির সারণী,  ছগব 
ইতযাগদ মদে রাখুে। নসখাদে শরীদরর গবগিন্ন প্রতযঙ্গগুগ  এবং নসগুগ র িূগমকা গবষদয় গবশদ আদ ািো করা 
হদয়দছ। 
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মাগসক ও গিম্বাণ ুসম্পদকড গকছু কথা 

স্ত্রী- গ্রগিবিতয় (ওিাগর) 

একগট নমদয়র জদের সমদয় তার দুগট স্ত্রী- গ্রগিদত প্রায় গবশ  ি িুদ্র থগ  বা ফগ ক  থাদক। এই থগ  ফাাঁপা 
বদ র মত নকাষসমগষ্ট এবং প্রদতযকগটর নকদি একগট অপগরণত গিম্বাণু থাদক। একগট নমদয়র তশশবাবস্থ্ায় স্ত্রী-
গ্রগিদুগট প্রায় অদধ্ডক সংখযক থগ গুগ দক আত্মিূত কদর নেয়। ঋতুিক্র শুরু হওয়ার সমদয় ও প্রজেেিম বয়দস 
স্ত্রী- গ্রগিবিতদয় অবগস্থ্ত প্রায় িার  ি থগ  নথদক গতেশ নথদক পাাঁিশদয়র কাছাকাগছ পগরণত গিম্বাণু ততরী হয়। 

দীঘডকা  ধ্দর প্রজেে- গবজ্ঞােীরা গবশ্বাস কদর এদসদছে ন  সব িেপায়ী স্ত্রীপ্রাণী জদের সমদয়ই  দথষ্ট সংখযক 
গিম্বাণু- উত্পাদক থগ  গেদয় জোয় এবং জীগবতাবস্থ্ায় তাদদর শরীদর আর েতুে নকাে গিম্বাণু জোয় ো। গকন্তু 
ইদােীং কাদ  গেরীিায় নদখা গিদয়দছ ন  স্ত্রী- ইাঁদুদরর শরীদর এরকম বহু থগ  মজুত থাদক এবং তার নথদক 
তাদদর জীবদ্দশায় েতুে গিম্বাণু জোয়। এগট মগহ াদদর নিদত্রও প্রদ াজয গকো নস গবষদয় আরও সমীিার 
প্রদয়াজে আদছ। 

নমদয়দদর প্রজেেিম বয়সকাদ ,  প্রদতযক মাদস,  শরীদর প্রবাগহত হদমডােগুগ র প্রিাদব দশ নথদক কুগেগট থগ  
(ফগ ক ) পগরণত হদত শুরু কদর। সাধ্ারণত,  একগটমাত্র থগ ই সম্পূণডরূদপ পগরণত হয়। বাগকগুগ  পগরণত 
হওয়ার আদিই আবার আমাদদর শরীদর গমদশ  ায়। ঐ থগ র মদধ্যকার নকাে নকাে নকাষ নথদক এদরাদজে োদম 
হদমডাদের িরণ হয়। গিম্বাণুসহ পগরণত থগ গট স্ত্রী- গ্রগির ওপদরর গদদক উিদত থাদক। গিম্বাণু জদের সমদয় 
(ওিুযদ শে) থগ  এবং স্ত্রীগ্রগির মুখ খুদ   ায় ও িুদ্রকায় গিম্বাণু নিদস নবগরদয় আদস। এই সমদয় অদেক মগহ া 
তাাঁদদর ত দপদটর েীদির গদদক বা গপদি িণস্থ্ায়ী তীব্র  িণা ও গখ  ধ্রা িাব অনুিব কদরে। এর সদঙ্গ 
জরায়-ু গ্রীবা (সারগিক্স) নথদক রসগেঃসৃত হয়,  এবং তার সাদথ নকাে নকাে সমদয় রক্তও থাদক। এই সমদয় 
নকাে নকাে মগহ ার মাথা ধ্দর,  পাকস্থ্ ীদত (িযাসগট্রক)  ন্ত্রণা হয়,  শরীর নছদে নদয়,  ও আ স্য নবাধ্ হয়। 
আবার নকউ নকউ এই সমদয় খুবই সুস্থ্ নবাধ্ কদরে। 

গিম্বাণু জদের গিক আদি ঐ থগ র মদধ্য থাকা হদমডাে উৎপাদেকারী নকাষগুগ  নথদক এদরাদজে ছাোও 
নপ্রাদজদিদরাে োমক রস গেঃসৃত হয়। গিম্বাণু নবর হদয়  াওয়ার পদর খাগ  থগ গটদক কপডাস  ু্ গটয়াম বদ । 
এই িক্র ি াকা ীে নকাে মগহ া িিডবতী হদ  কপডাস  ুযগটয়াম নথদক উৎপাগদত গকছু হদমডাে নসই িিডদক স্থ্াগয়ত্ব 
গদদত সাহা য কদর। িিডাবস্থ্া ো হদ  কপডাস  ুযগটয়াম আবার শরীদর গমদশ  ায়। 

গিম্বাণু জদের পদর গেিডত গিম্বাণুগট একগট েদ র (ফযাদ াগপয়াে গটউব) ছোদো নশষাংদশ প্রদবশ কদর তার 
কদয়কগদে বযাপী জরায়-ু মুখী  াত্রা শুরু কদর। েদ র নিতদরর নপশীগুগ  নঢউদয়র মত সংদকািে ও প্রসারণ কদর 
গিম্বাণুগটদক এই  াত্রায় সাহা য কদর। প্রদতযকগট গিম্বাণুবাহী েদ র নিতদরর নদওয়াদ  সূক্ষ্মাগতসূক্ষ্ম নরাম আদছ 
ন গুগ  ক্রমান্বদয় ওিাোমা কদর। ন াগেপদথ পরুুষ শুক্রাণু প্রদবশ করদ  তা জরায়ু- গ্রীবা হদয় জরায় ুপদথ 
গিম্বাণুবাহীেদ  প্রদবশ কদর। এই নরামরাগজ শুক্রানুদক স্ত্রী গ্রগির গদদক গিম্বাণুর কাদছ নিদ  গদদত সাহা য কদর। 

িিডাধ্াে (গিম্বাণু ও শুক্রাণুর গম ে) হদ  তা সাধ্ারণত গিম্বাণুবাহী েদ র নশদষর গদদক (স্ত্রী- গ্রগির কাদছ) গিম্বাণু 
জদের একগদদের মদধ্য হয়। একগট িিডাধ্াে হওয়া গিম্বাণু আনুমাগেক পাাঁি নথদক ছয়গদদের মদধ্য জরায়দুত 
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নপৌাঁছায়। গিম্বাণুগটর িিডাধ্াে ো হদ  নসগট ঋতুস্রাদবর আদি ন াগেপদথ অোে িরদণর সাদথ নবগরদয়  ায়। এই 
গেিডমণ নবাঝা  ায় ো। এই িক্র ি াকাদ  গবগিন্ন হদমডাদের প্রবহদে জরায়ু- গ্রীবায় উৎপাগদত নিষ্মা ও তর  
নবগরদয়  াওয়ার একগট সাধ্ারণ ধ্রণ আদছ। তবুও গেদজর িরদণর ধ্রণ নিো  ায়। গিম্বাণু জদের আদির 
অবস্থ্ায় জরায় ুগ্রীবা নথদক িগরত তর দক অনুবীিণ  দন্ত্রর (মাইদক্রাদস্কাপ) ত ায় নদখদ  জট পাকাদো 
তন্তুজাদ র মত  াদি। গকন্তু হদমডাদের প্রিাদব গিম্বাণুর জদের সময়  ত এগিদয় আসদব ঐ িরদণর িিে বদদ  
গিদয় অদপিাকৃত  ম্বা সর দরখার মত বা িীণ সুদতার মত নদখদত তন্তু ততরী হদব। এই সুদতাই শুক্রাণুদক জরায় ু
প ডন্ত নপৌাঁদছ নদদব। অথডাত্ এই তর গট জরায়রু বিতাররিীর িূগমকা পা ে কদর। গিম্বাণরু জদের সমদয় এই তর  
মসৃণ ও ঘে হদয় ন াগের অিযন্তরীণ নদওয়াদ  আবরদণর সৃগষ্ট কদর এবং শুক্রাণুদক ন াগের অম্ল- িরণ জগেত 
সম্ভাবয িগত নথদক সুরগিত রাদখ। শুক্রাণু জরায়-ু গ্রীবা গেসৃত উবডর িরদণর মদধ্য পাাঁিগদে প ডন্ত নবাঁদি থাকদত 
পাদর। গিম্বাণু জদের পদর নপ্রাদজদিরে হদমডাদের সদঙ্গ এদরাদজদের গবগক্রয়ার ফদ  এই িরণ আরও ঘে হয় 
এবং ক্রমশ ন াগেদত শুগকদয়  ায়। 

 
জরায়-ু গঝিী (এেদিাদমগট্রয়ম) ও জরায় ু(ইউদটরাস) 

পগরণত হদত থাকা থগ গুগ  (ফগ ক ) নথদক উত্পাগদত এদরাদজে জরায় ুগঝগির নদওয়াদ  ন দি থাকা 
গ্রগিগুগ দক (গ্লযাণ্ডস) নবদে উিদত ও িওো হদত সাহা য কদর এবং এই গ্রগিগুগ দত রক্ত সরবরাহ বাগেদয় নদয়। 
জরায়-ু গঝগির এই অবস্থ্াদক ঋতুিদক্রর গবিার প ডায় (প্রগ ফদরগটি নফজ) বদ  এবং তা ছয় নথদক কুগে গদে 
প ডন্ত ি দত পাদর। থগ  নথদক গিম্বাণু নবগরদয়  াওয়ার পর নপ্রাদজদিরে উৎপাগদত হয় এবং তা জরায়ু- গঝগির 
গ্রগিগুগ দক ভ্রুদণর পুগষ্ট সাধ্ক পদাথড িরদণর শগক্ত ন ািায়। এই অবস্থ্াদক ঋতুিদক্রর িরণ প ডায় (গসদক্রটাগর 
নফজ) বদ । িিডাধ্াে হওয়া গিম্বাণু এই িরণ প ডাদয়ই স্থ্াগপত হদত পাদর,  গবিার প ডাদয় েয়। িিডাধ্াে ো হদ  
গিম্বাণুহীে থগ  (ফগ ক ) প্রায় বার গদে ধ্দর এদরাদজে ও নপ্রাদজদিরে উৎপাদে কদর এবং এই সমদয়র 
নশদষর গদদক হদমডােগুগ  ক্রমহ্রাসমাে হাদর ততরী হয়। এদরাদজে ও নপ্রাদজদিরদের মাত্রা কমদত থাকদ  
জরায়রু মদধ্যকার িদু্র িদু্র গশরা উপগশরাগুগ  বন্ধ হদয়  ায়। 
জরায়-ু গঝগির নদওয়া গুগ  আর পুষ্ট থাদক ো এবং িরণ হয়। এই অবস্থ্াদক ঋতুস্রাব হওয়া বদ । 

ঋতুিক্র গবষয়গট মগহ াদদর প্রায়শই এমেিাদব নবাঝাদো হয় ন ে নসগট িিডাধ্াে ো হওয়ার দরুণ একগট 
দুঘডটোজগেত প্রগক্রয়া। গকন্তু আসদ  ঋতুস্রাব হওয়া সুস্বাদস্থ্যর  িণ এবং আমাদদর শরীদরর অন্তবডতডী 
প্রগক্রয়াগুগ দক পগরষ্কার রাখার উপায়। 

ঋতুস্রাবজগেত িরণ 

ঋতুস্রাদবর সমদয় নকব  েীদির গদদকর এক তৃতীয়াংশ ছাো জরায় ুগঝগির নবগশরিাি অংশই িগরত হয় এবং 
েূতে আিরণ ততরী হয়। তারপর েূতে থগ  (ফগ ক ) ততরী হওয়া শুরু ও এদরাদজদের িরণ শুরু হয় ও নসই 
সদঙ্গ জরায়রু গঝগিগুগ  পুষ্ট হদত থাদক এবং েতুে ঋতুিক্র আরম্ভ হয়। স্ত্রী গিম্বাণু গেিডমে (অিুযদ শে) ো হওয়া 
সদত্বও রক্তস্রাব হদত পাদর। এই অবস্থ্াদক অসমদয়র ঋতুস্রাব বদ  মদে করা হয়। রদজাঃগেবৃগত্তর সময়  ত 
এগিদয় আদস ততই এই ধ্রদণর স্রাব বাদে। ঋতুস্রাদবর সমদয় ন াগে নথদক নকব মাত্র রক্তই গেিডত হয় ো,  
রক্ত (অদেক সময় নি া পাকাদো বা টুকদরা) ছাোও জরায়ু গ্রীবা নথদক গেিডত তর ,  ন াগেদদদশর িরণ,  
োোরকম নকাষ,  জরায় ুগঝগির তন্তু,  সবই ঋতুস্রাদবর সদঙ্গ নবর হয়। সাধ্ারণত এই উপাদােগুগ  নিাদখ নদখা 
 ায় ো কারণ রদক্তর উপগস্থ্গতর জদে স্রাদবর তর   া  অথবা খদয়রী রদঙর হয়। 
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মগহ াদদর ঋতুিদক্রর সময় এদককজদের নিদত্র এদককরকদমর হয় এবং িক্রকা  কুগে নথদক ছগত্রশগদে প ডন্ত 
হদত পাদর। আমরা অদেদকই অবশ্য মদে কগর মাদস একবারই ঋতুিদক্রর  থাথড সময়। নমেসট্রুদয়শে শব্দগট 
 াগটে শব্দ নমেগসস অথডাৎ মাস নথদক এদসদছ। 

ন াগের অিযন্তর নধ্ায়ার (িুশ) প্রদয়াজে আদছ গক? 

ো। োরী শরীদরর িন্ধ আর িরণ স্বািাগবক বযাপার। নস সব ধ্ুদয় নফ ার নকাে স্বাস্থ্যসম্মত কারণ নেই। ন াগের 
নিতদর গেঃসৃত তর  গবগিন্ন ধ্রদণর সংক্রমণ নথদক আমাদদর বাাঁিায়। িুশ গদদয় ন াগের অিযন্তর ধ্ুদয় নফ দ  
নরাি সংক্রমদণর সম্ভাবো নবদে  ায়। বাইদর নথদক পগরষ্কার সাবাে জ  গদদয় ধ্ুদয় নফ াই স্বাস্থ্যরিার পদি 
 দথষ্ট। ন াগেদত গিওদিারান্ট বযবহার করাও স্বাদস্থ্যর পদি খারাপ। এদত ন াগের অিযন্তদরর স্বািাগবক িার এবং 
অদম্লর পগরমাপ পাদে ন দত পাদর,  তাছাো ন াগেদত অযা াগজডও হদত পাদর। 

বহু মগহ ার প্রদতযক মাদসই ঋতুস্রাব হয়। আবার অদেদকর নিদত্র দুগটঋতুস্রাদবর মদধ্যকার সময় একমাদসর 
নবগশ অথবা কমও হয়। কারও ঋতুস্রাবগেয়মমাগফক িাদব প্রদতযক আিাশ অথবা িগিশ গদে অন্তর হয়। আবার 
অদেদকরদিদত্র এই সমদয়র বযবধ্াে বাদে বা কদম। কখেও বা এই পগরবতডে তাৎিগণকও সামাে। আবার নকউ 
 গদ িীষণ মােগসক িাদপর মদধ্য থাদকে বা তাাঁর শরীদরদস্নহ- জাতীয় (ফযাট) পদাথড গবদশষ রকম কদম  ায় এই 
পগরবতডে বে রকদমরহদত পাদর। বয়স বাোর সদঙ্গ সদঙ্গ বা সন্তাদের জে নদবার পদর এই বযবধ্াে িণীয় িাদব 
পাদে  ায়। 

ঋতুস্রাব কগদে ধ্দর ি দব তাও সব মগহ ার নিদত্র এক েয়। এই প্রগক্রয়াদুই নথদক আটগদে প ডন্ত ি দত পাদর,  
তদব িে হ  িার নথদক ছয় গদে। এসমদয় ঋতুস্রাদবর ধ্ারা বন্ধ হদয় গিদয় আবার শুরু হদত পাদর,  তদব তা 
সবসমদয় নবাঝা  ায় ো। সাধ্ারণত ঋতুস্রাদবর পগরমাণ িার নথদক ছয় নটগব  িামি (এক কাদপর িতথুডাংশ) বা 
দুই/গতে আউন্স।অদেক মগহ া ঋতুস্রাদবর এই তথযগট শুদে আশ্চ ড হদয়  াে কারণ তাাঁদদর ধ্ারণা ন  ঐ পগরমাণ 
আরও অদেক নবগশ। 

 
ঋতুিক্র: একগট জরুরী গবষয় 

আপোর ঋতুিক্র গক স্বািাগবক? ঋতুিদক্র গক গক স্বািাগবক তা নজদে গেদ  স্বাস্থ্য গবষদয় আপোর দৃঢ় জ্ঞাে 
জোদব। ঋতুিক্র হিাৎ বন্ধ হদয় নিদ ,  নবগশরক্তস্রাব হদ ,  বা ঋতুকা  ছাোও অন্তবডাদস দাি গেয়গমত েজদর 
এদ  গবদশষদজ্ঞর পরামশড গেে। এই সমি  িণগুগ  ওজে- কমা বাো,  মােগসক িাপ,  অন্তঃসত্বা হওয়া,  
রদজাঃগেবৃগত্ত,  থাইরদয়দির অসুখ,  বা কযােসাদরর পূবডািাস হদত পাদর। 

মাগসদকর সংখযা কগমদয় নদওয়া 

ইদাগেং মাগসদকর সংখযা কমাদোর জদে ওষুধ্ আগবষ্কার হদয়দছ। নদখা নিদছ হদমডাে জাতীয় ওষুধ্ গদদয় 
নমদয়দদর মাগসক প্রদতযক মাস নথদক গতে িার মাস অন্তর অন্তর কদর নদওয়া  ায়। জে গেদরাধ্ক বগের মত এই 
ওষুধ্গুগ  নখদ  মাগসদকর সংখযা কদম গিদয় বছদর মাত্র িারবাদর দাাঁোয়। অবশ্য ন  মগহ াদদর মাগসক অতযন্ত 
কদষ্টর,  িাক্তাদররা ওষুধ্ গদদয় তাাঁদদর মাগসক বন্ধ কদর গিগকৎসা করদছে বহুগদে ধ্দর। গকন্তু নমদয়দদর জীবদে 
মাগসদকর সংখযা কমাদোর নকাে প্রদয়াজে আদছ গক? োগক মাগসদকর বযাপাদর সামাগজক জ্জার সুদ াি গেদয় 
ওষুধ্ নকাম্পােীগুদ া মুোফা জদো করদছ? 
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নবগশর িাি মগহ াই গেদজদদর ঋতুিদক্রর বা িিডাধ্াদের সম্ভাবয সমদয়র তাগরখ এবং নস সম্পদকড তথয 
কযাদ ণ্ডাদর গেয়গমত গ দখ রাদখে ো। গকন্তু আমরা সকদ ই আমাদদর ঋতুস্রাদবর গদে,  ন াগে নথদক নকাে 
িরদণর গদে,  বা এ- গবষদয় নকাে শারীগরক বা মােগসক অগিজ্ঞতার গদে তাগরখ িায়রীদত গ দখ রাখদত পাগর। 
ন মে ঋতুকাদ  শারীগরক ও মােগসক পগরবতডে,  বযথা বা গখাঁি ধ্রা,  নবগশ বা কম ঋতুস্রাব,  ন ৌে- ইো এবং 
অোে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবষয় গ দখ রাখদ  এ সম্পদকড আমাদদর সমযক নবাধ্ এবং জ্ঞাে বােদব। এই তাগ কা এবং 
গবদশষদজ্ঞর পরামশড গেদজদদর শরীর সম্পদকড আমাদদর আরও নবগশ জােদত সাহা য করদব। নকাে উপসিড 
স্বািাগবক বা অস্বািাগবক তা আমরা বুঝদত পারব। এদত গেদজদদর স্বাস্থ্য সম্পদকড আমাদদর স্বে ও সগিক ধ্ারণা 
জোদব। 

 
সন্তাে- ধ্ারণ ও িিডাধ্াদের উবডরতা সম্পদকড সদিতেতা 

িিডাধ্াে গবষদয় তাগ কা রাখার একগট িাদ া উপায় হ  উবডরতা সদিতে প্রগক্রয়া বা ফাগটডগ গট অযাওয়ারদেস 
নমথি (এফ এ এম) বযবহার করা। শরীর এবং িাইদোক গজকা  স্বাস্থ্য সম্পদকড জ্ঞাে বাোদোর এ এক উৎকৃষ্ট 
উপায়। এই প্রাকৃগতক পদ্ধগতগট জে গেয়ন্ত্রণ এবং িিডধ্ারদণর উপায় গহদসদব গবজ্ঞাে স্বীকৃত। এই পদ্ধগত গ গে 
বযবহার করদবে তাাঁদক গবদশষ গদদের গবদশষ  িণ েজদর রাখদত ও তাগ কািুক্ত করদত হদব,   াদত নবাঝা  ায় 
ন  নসই গবদশষ গদদে শরীদর িিডধ্ারদণর সম্ভাবো আদছ গক ো। এই গবষয় সম্পদকড গবশদ নজদে গেদয় তদবই এই 
প্রগক্রয়া কাদজ  ািাদো উগিৎ। 

নমদয়দদর ঋতুিক্রদক মূ তঃ গতে িাদি িাি করা  ায়: স্ত্রী- গ্রগি নথদক গিম্বাণু জোদোর আদির অনুবডর অবস্থ্া,  
উবডর অবস্থ্া,  এবং িিডাধ্াে ো হওয়া গিম্বাণু ন াগে িরদণর সদঙ্গ নবগরদয়  াওয়ার পদরর অনুবডর অবস্থ্া। 
আপোর শরীর এই গতে প ডাদয়র মদধ্য নকাে অবস্থ্ায় আদছ তা বুঝদত নিদ  আপোদক উবডরতা সম্পগকডত গতেগট 
প্রাথগমক  িদণর গদদক েজর রাখদত হদব: (১) ঋতুিক্র আরদম্ভর সময়কার শারীগরক তাপমাত্রা (সকাদ  ঘুম 
নথদক নজদি উদি);  ( ২) জরায়-ু গ্রীবা গেঃসৃত তর ;  এবং (৩) জরায় ুগ্রীবার অবস্থ্াে। 

উবডরতা সদিতেতা প্রগক্রয়ার (ফাগটডগ গট অযাওয়ারদেস নমথি বা এফ এ এম) তবজ্ঞাগেক গিগত্ত 

 ত্রদরাদজে এবং নপ্রাদজদিরদের সরাসগর প্রিাদব ঋতুিক্র িাগ ত হয় এবং োরী শরীদর এই 
হদমডােগুগ র তদগেক অবস্থ্াে গবগিন্ন সূিদকর মাধ্যদম গিগিত করা  ায়। িদক্রর প্রথম অংশ এদরাদজে 
বিতারা প্রিাগবত হয় আর নশদষর অংদশ নপ্রাদজদিরে প্রধ্াে হদয় ওদি। স্ত্রী গ্রগির মদধ্য নথদক গিম্বাণু 
নবগরদয় আসার প্রগক্রয়ায়  ুযদটোইগজং হদমডাে অনুঘটদকর কাজ কদর। 

 োরী শরীদরর গতেগট অনুধ্াবেদ ািয  িণ গদদয় নবাঝা  ায় ন  গিম্বাণু জদের সময় হদয়দছ বা জদে 
গিদয়দছ। (ক) ঋতুিদক্রর আরদম্ভর সময়কার শরীগরক তাপমাত্রা,  ( খ) জরায়ু- গ্রীবা গেঃসৃত তর ,  
এবং (ি) জরায়-ু গ্রীবার অবস্থ্াে। 

 োরী শরীদর গিম্বাণুর জে প্রদতযক ঋতুিদক্র একবারই হয়। ঐ সমদয় িগিশঘন্টার মদধ্য এক বা 
একাগধ্ক গিম্বাণুর জে হয়। একগট গিম্বাণু বাদরা নথদক িগিশঘন্টা প ডন্ত বাাঁদি। একই ঋতুিদক্র গবিততীয় 
গিম্বাণু প্রথমগট জোদোর িগিশঘন্টার মদধ্য জোয়। 

 ঋতুস্রাদবর সময় নথদক তার পরবতডী গিম্বাণু জদের বযবধ্াদে নহরদফর হদত পাদর,  গকন্তু গিম্বাণুর জদের 
সময় নথদক ঋতুস্রাদবর সমদয়র বযবধ্াে সাধ্ারণতদুই সপ্তাহ হয়। 

 উবডরগুণ সম্পন্ন জরায়-ু গ্রীবা গেঃসৃত তরদ  পুরুদষর শুক্রাণ ুপাাঁিগদে প ডন্ত বাাঁিদত পাদর। সাধ্ারণত এই 
সময়সীমা দুই গদে হয়। 
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 গিম্বাণু থগ র অবগশষ্টাংশ (কপডাস  ুযগটয়াম) নপ্রাদজদিরে উৎপাদে কদর,  ফদ  পরবতডী ঋতুিক্র প ডন্ত 
েতুে গিম্বাণু উৎপাদে বন্ধ থাদক। 

োরী উবডরতার প্রাথগমক  িণ 

 ঋতুিক্র আরদম্ভর সময় শরীদরর তাপমাত্রা (সকাদ  ঘুম িাঙার পদর শরীদরর তাপমাত্রা গেদত হদব। 
এদক প্রাথগমক বা নবসা  শারীগরক তাপমাত্রা বদ )। 

 নকাে মগহ ার গিম্বাণু জদের আদি শরীদরর তাপমাত্র ৯৭ নথদক ৯৭.৫ গিগ্রী ফাদরেহাইদটর (৩৬.১১ 
নথদক ৩৬.৩৮ গিগ্রী নস গসয়াস) মদধ্য থাদক। গিম্বাণুর জদের পদর ঐ তাপমাত্রা নবদে ৯৭.৬ নথদক 
৯৮.৬ ফাদরেহাইট (৩৬.৪৫ নথদক ৩৭ গিগ্রী নস গসয়াস) হয়। পরবতডী ঋতুস্রাব প ডন্ত (অথডাৎ প্রায় দুই 
সপ্তাহ) এই তাপমাত্রা একই রকম বজায় থাকদব। গকন্তু অন্তঃসত্বা হওয়ার সম্ভাবো নদখা গদদ  ঐ বগদ্ধডত 
তাপমাত্রা গিম্বাণু জদের পদর আদিদরা গদদের নবগশ সময় প ডন্ত বজায় থাকদব। 

এ নিদত্র জরুরী হ  শরীদরর তাপমাত্রা বাো ও কমার ধ্রণগুগ  নবাঝা। নদখা  াদব গিম্বাণু জদের আদি শরীদরর 
তাপমাত্রা বাো কমার বযবধ্াে কম,  আবার গিম্বাণু জদের পদর ঐ তাপমাত্রা বাো কমার বযবধ্াে নবগশ। 
তাপমাত্রার তদগেক পগরবতডদের গদদক েজর ো রাখদ ও িদ  কারণ গিম্বাণু জোদ  তাপমাত্রা একগদদের মদধ্যই 
নবদে  ায়। এই বগধ্ডত তাপমাত্রা বজায় থাকার মাদেই হ  গিম্বাণুর জে হদয়দছ। 

শরীদরর উবডরতার অেদুগট সূিক,   থা জরায়ু- গ্রীবা গেঃসৃত তর  ও জরায়গু্রীবার অবস্থ্াে গিম্বাণু জদের 
আসন্নতা নবাঝায়। সাধ্ারণত ধ্দর নেওয়া হয় ন  নবগশরিাি মগহ ার শরীদরর তাপমাত্রা সবদথদক কম থাকার 
সমদয়ই গিম্বাণুর জে হয়। গকন্তু এই ঘটো খুব কম সংখযক মগহ ার নিদত্রই ঘদট। এই তাপমাত্রা পগরমাদপর 
জদে গিগজটা  থাদমডাগমটার,   াদত এক গিগ্রীর এক দশমাংশ প ডন্তমাপা  ায়,  তা বযবহার করা উগিৎ। 

গেম্নগ গখত অবস্থ্ায় তাপমাত্রা সগিকিাদব মাপা সম্ভব েয় 

 জ্বর 

 আদির গদে বা রাদত্র মদযপাে 

 তাপমাত্রা মাপার আদি গতে ঘন্টা নজদি থাকা 
 সাধ্ারণত ন  সমদয় তাপমাত্রা মাপা হদয়দছ তা বাদ গদদয় অসমদয় তাপ মাপা 
 নমাটা কম্ব  ( া সাধ্ারণত বযবহার কদরে ো) বযবহার করার পদর তাপ মাপা 

 
জরায়-ু গ্রীবা গেঃসৃত তর  (সাগিডকা  ফু্ল্যইি) 

জরায়-ু গ্রীবা গেঃসৃত তরদ র িরণ গিম্বাণু জদের আদি হয় এবং এই তর  শুক্রাণুদক গিম্বাণু প ডন্ত নপৌাঁদছ গদদত 
সাহা য কদর। অথডাৎ জরায় ুগ্রীবা গেঃসৃত এই উবডর তর  িারজাতীয় (অযা কা াইে) এবং শুক্রাণুদক ন াগের 
মদধ্যকার অম্লজাতীয় (অযাগসগিক) আবদহ সুরগিত রাদখ। তা ছাো এই তর  শুক্রাণুদক পগুষ্ট ন ািায়,  ছাাঁকগের 
কাজ কদর,  এবং শুক্রাণ ুি ািদ র মাধ্যম হয়। 
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ঋতুস্রাদবর পদর ক্রমবধ্ডমাে এদরাদজদের প্রতযি প্রিাদব জরায়ু- গ্রীবা গেঃসৃত তর  গিম্বাণু জদের আদি প ডন্ত 
ক্রমশ গসক্ত হদত থাদক। ঋতুস্রাদবর পদরর কদয়কগদে হয়দতা গকছুই হয় ো,  তারপদর ধ্ীদর ধ্ীদর ঐ িরণ 
আিার মত নথদক ঘে গক্রদমর মত হদয়  ায় এবং নশষ প ডন্ত স্বে,  গপগে ,  এবং সম্প্রসারণশী  হয়। তখে 
এর রূপ অদেকটা কাাঁিা গিদমর সাদা অংদশর মত নদখদত হয়। 

এই অতযন্ত উবডর তরদ র সব নথদক জরুরী গুণ এর মসৃণতা ও গপগে তা। এদরাদজে উৎপাদে নশষ হদয় নিদ  
এই তর  তৎিণাৎ শুগকদয়  ায়,  কদয়ক ঘন্টার মদধ্য নতা গেশ্চয়ই। এর কারণ হ  গিম্বাণুর জদের পদর 
নপ্রাদজদিরদের উৎপাদে। এই উবডর তরদ র অিাব ঋতিুক্র নশষ হওয়া প ডন্ত িদ । 

তাপমাত্রা ছাোও আরও কতগুগ  কারণ এই িরণদক প্রিাগবত কদর। 
ন মে,  

 ন াগেদদদশ নরাি সংক্রমণ 

 শুক্রাণুবাহী তরদ র উপগস্থ্গত 

 ন ৌে উদত্তজক তরদ র উপগস্থ্গত 

 শুক্রাণ-ু ঘাতক ও গপগেগ কারক ( ুগব্রকান্ট) পদাদথডর উপগস্থ্গত 

 অযা াগজডর ওষুধ্ বযবহার (অযা াগজডর ওষুধ্ ঐ তর  শুগকদয় নদয়) 
 কাগশর ওষুধ্ বযবহার (ঐ তরদ র পগরমাণ বাগেদয় নদয়)। 

এছাো আপগে  গদ সম্প্রগত িিড- গেদরাধ্ক বগে খাওয়া বন্ধ কদর থাদকে তাহদ  দুগট গিন্ন ধ্রদের উপসিড  িয 
করদত পাদরে। হয় আপোর জরায়ু- গ্রীবা গেঃসৃত িরণ প্রায় বন্ধ হদয়  াদব অথবা কদয়কমাস ধ্দর অগবরত ঘে 
গক্রদমর মত িরণ ি দব। এছাো হয়দতা ঋতুিদক্রর মাঝামাগঝ সমদয় রক্তস্রাব শুরু হদত পাদর। 

 
জরায়-ু গ্রীবার অবস্থ্াে 

জরায়রু ত ার অংদশ অবগস্থ্ত ও ন াগেদদশ প ডন্ত গবিৃত জরায়-ু গ্রীবা ঋতুিক্রকাদ  গবগিন্ন রকম পগরবতডদের মধ্য 
গদদয়  ায়। এই পগরবতডে আঙ্গু  গদদয় অনুিব করা  ায়,  অথডাৎ শরীদরর উবডরতা সংক্রান্ত তথয আপগে হাদতর 
কাদছই পাদবে। 

জরায়-ু গ্রীবা গেঃসৃত তরদ র মত জরায়ু- গ্রীবা প্রদতযক ঋতুিদক্র িিডাধ্াদের জদে প্রস্তুত হয়। গিম্বাণু জদের 
সমদয় জরায়-ু গ্রীবা েরম,  উেুক্ত,  এবং উাঁিু হদয়  ায়  াদত শুক্রাণু জরায়রু মধ্য গদদয় গিম্বাণু- বাহী েদ  
প্রদবশ করদত পাদর । 

সাধ্ারণত জরায়-ু গ্রীবা নবশ দৃঢ় হয়,  ছুাঁদ  অদেকটা োদকর িিায় আঙ্গু  নদওয়ার মত অনুিগূত হয়। গকন্তু  তই 
গিম্বাণু জদের সময় এগিদয় আদস,  জরায়-ু গ্রীবা ততই েরম হদত থাদক। তখে তার স্পশড হয় অদেকটা নিাাঁদটর 
মত। এই সময় বাদ গদদয় জরায়ু- গ্রীবা সাধ্ারণত েীিু এবং বন্ধ থাদক,  অদেকটা নিা াদপর কুাঁগের মত। গকন্তু 
গিম্বাণু জদের সমদয় নবগশ পগরমাণ এদরাদজে উৎপাদদের প্রিাদব জরায়ু- গ্রীবা উাঁিুদত উদি আদস এবং খুদ  
 ায়। এই সমদয় নকৌগণক অবস্থ্াে বদদ  জরায়ু- গ্রীবা নসাজা হদয়  ায়। গিম্বাণু জদের গিক আদি জরায় ুগ্রীবা 
গেঃসৃত িরণ উবডর হদয়  ায়। 
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উবডরতার আনুষগঙ্গক  িণ 

উবডরতা সম্পদকড স্বে ধ্ারণা থাকদ  প্রাকৃগতক উপাদয়ই জে গেয়ন্ত্রণ বা িিডধ্ারণ সম্ভব হদত পাদর। 

অদেক মগহ াই েীদির উপসিডগুগ  অনুিব কদরে 

 দুই ঋতুিদক্রর মাদঝ অন্তবডাদস গছদট গছদট দাি 

 স্ত্রীগ্রগির আদশ পাদশ বযথার অনুিূগত 

 বগধ্ডত ন ৌে ইো 
 ন াগেপ্রদদশ (িা িা) ফুদ   াওয়া 
 ত দপট ফুদ   াওয়া 
 শরীদর জ  জমা 
 শগক্ত ও উদযম নবদে  াওয়া 
 দৃগষ্ট,  ঘ্রাণ,  ও আস্বাদে িমতা নবদে  াওয়া 
 িে ও ত্বদকর স্পশডকাতরতা নবদে  াওয়া 
 িদের সংদবদেশী তা নবদে  াওয়া 

ঋতুস্রাদবর সমদয় কী বযবস্থ্া গেদত হদব 

আবহমাে কা  ধ্দর গিন্ন গিন্ন সমাদজ মগহ ারা ঋতুস্রাদবর সমদয় গবগিন্ন ধ্রদণর উপাদাে বযবহার কদর 
আসদছে। ঋতুস্রাদবর সমদয় গক সুরিা বযবহার করা হদব তা গেিডর কদর নকােগটদত আমরা স্বেন্দ,  গক উপাদাে 
সহদজ পাওয়া  ায়,  নকােগট বযবহার করা সহজ,  এবং নকােগট আমাদদর সামদথডর মদধ্য পদে তার ওপর । 
আমাদদর মদধ্য নকউ নকউ ন মে গবদশষ ধ্রদণর অন্তবডাস বযবহার করদত পছন্দ কদরে,  নতমেই এই সমদয়র 
বযবহা ড উপাদাে প্রদতযক োরীর গেদজর পছন্দসই হদত হয়। 

মূ দস্রাত (নমইেরীম) 
অদেক মগহ া টযাম্পে অথবা স্যাগেটাগর োপগকে বযবহার 
কদরে। এগুগ  সহজ িয এবং অদেক নদাকাদেই পাওয়া 
 ায়। এগুগ র গবজ্ঞাপে নটগ গিশে ও খবদরর কািদজ প্রায় 
নরাজই নদখা  ায়। টযাম্পে ন াগের গিতদর ও স্যাগেটাগর 
োপগকে ন াগের বাইদর বযবহার করদত হয়। 

অোে উপাদাে 

সব মগহ ার পদি টযাম্পে অথবা স্যাগেটাগর োপগকে 
গকদে বযবহার করা সম্ভব োও হদত পাদর । তাই 
ঋতুস্রাদবর সমদয় অদেদকই পগরষ্কার সুগতর কাপে 
বযবহার কদরে। পুরাদো,  কাদজ  াদি ো জামাকাপে সব 
বােীদতই থাদক। তদব বযবহাদরর আদি নসগুগ  নকদি 
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পগরষ্কার কদর রাখদত হদব। 

ঋতুস্রাব আপোর শারীগরক প্রগক্রয়ার একগট অঙ্গ। আপগে এই সহজ সতযদক সহজ িাদব গেদেে নতা? 

অদেক মগহ ার নিদত্র ঋতুস্রাব নকব মাত্র রক্তপাত েয়,  এ বযপাদর তাাঁদদর শারীগরক এবং মােগসক অগিজ্ঞতা 
গবগিন্ন রকদমর। নখয়া  করুে ঋতুস্রাদবর সমদয় আপোর গক রকম অনুিূগত হয়? 
িারতীয় বা প্রাদিযর সংসৃ্কগতদত ঋতুস্রাব এখদো একটা অপগবত্র বযপার। অথি এই ঘটোর সাদথ িিডধ্ারণ ও 
সন্তাে জদের প্রতযি ন াি রদয়দছ। নকাে নমদয় ঋতুমতী হওয়ার পদরর প ডাদয়ই তার শরীর িিডধ্ারদণর জদে 
ততরী হয়। আমাদদর সমাদজ ঋতুস্রাব সম্পদকড িাট্টা- ইয়াগকড প্রিগ ত আদছ। আবার অেগদদক স্যাগেটাগর 
োপগকদের গবজ্ঞাপদে গবষয়গটদক সহজ এবং স্বািাগবক িাদব নেওয়ার জদে  দথষ্ট উদদযাি নেওয়া হদে  াদত 
ঋতুকাদ   থা থ বযবস্থ্া গেদয় সবগকছু,  এমেগক নখ াধ্ুদ াও করা ন দত পাদর। এ গবষদয় গবগিন্ন গবজ্ঞাপদেও 
নসই একই কথা সবাইদক জাোদো হয়। এ সব সদত্বও আমাদদর নদদশ বয়স এবং জাগত ধ্মড গেগবডদশদষ সমি 
মগহ াদকই ঋতুস্রাদবর সমদয় গবদশষ নিাপেীয়তা বজায় রাখদত হয়,  ন ে এ তাাঁদদর নদাষ এবং গবদশষ একগট 
 জ্জার বযাপার। এ সমদয় তাাঁদদর অশুগি মদে করা হয়,  পজূা- পাি করদত নদওয়া হয় ো। অদেক বােীদত 
আবার ঋতুকাদ  নমদয়দদর রান্নার বাসে ছুাঁদত এবং অোে িৃহকমডও করদত নদওয়া হয় ো। গ ঙ্গ তবষদমযর এগট 
একগট প্রকট উদাহরণ। 

ঋতুস্রাব সম্পদকড আমাদদর ধ্ারণা অদেকগুগ  কা ড- কারণ বিতারা প্রিাগবত হয়। এই কা ড- কারণগুগ  নকােগট 
ধ্মডীয়,  নকােগট আবার সাংসৃ্কগতক,  আবার অদেকগুগ  িাবো বংশ পরম্পরাক্রদম িদ  আসদছ। নকাে নমদয়র 
প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার অগিজ্ঞতা এ বযাপাদর তার পরবতডী জীবদের িাবোদক প্রিাগবত কদর। এ গবষদয় 
আপোর প্রথম ধ্ারণার কথা মদে আদছ গক? প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার সমদয় আপগে গক শারীগরক ও মােগসক 
িাদব প্রস্তুত গছদ ে? আপোর নমদয়দক গক এ গবষদয় আদি নথদক জাগেদয় রাখদবে বা নরদখদছে? ঋতুমতী 
হওয়া আপোর শরীদরর এক স্বািাগবক অগিবযগক্ত,  তাই গবষয়গট আপোদক খুব স্বািাগবক িাদবই গেদত হদব। 
অবশ্য বযাপারগট আপগে গকিাদব নেদবে তা গেিডর করদব সম্পূণড আপোর ওপর। 

 
ঋতুিক্র ি াকা ীে শারীগরক ও মােগসক পগরবতডে 

আমাদদর শরীদর কদয়কগট হদমডাদের উপগস্থ্গতর ছদন্দাবদ্ধিাদব কমা ও বাোর প্রগক্রয়া ঋতুিক্রদক গেয়ন্ত্রণ কদর। 
ঋতুিক্র ি াকাদ  আমাদদর ন  সমি শারীগরক ও মােগসক পগরবতডে নদখা  ায় এই হদমডােগুগ  নস সবও গেয়ন্ত্রণ 
কদর। এই পগরবতডেগুগ  গবগিন্ন ধ্রদের। নকউ নকউ খুব সামাে পগরবতডে অনুিব কদরে। কাদরার শগক্ত ও 
সৃজেশী তা নবদে  ায়,  কাদরার মদের িাব বা মুি িদণিদণ বদ ায় (কখদো িাদ া,  কখদো মন্দ),  
কাদরার শরীদর দৃশ্যমাে পগরবতডে হয় (ন মে িে ফদু   ায়, ইতযাগদ),  কাদরার গখাঁি ধ্দর বযথা হয়,  আবার 
কাদরার খুব একটা গকছুই হয় ো। ঋতুকা ীে স্বাস্থ্য- সুরিা ও বােীদত বদস সুরাহা গেদয় একগট তাগ কা,  এই 
অধ্যাদয়র নশদষ নদওয়া হ । 

 
ঋতুস্রাদবর আদির পগরবতডে 

এসমদয় নকাে নকাে মগহ ার দুবড তাজগেত অস্বগি নবদে  ায়,  কাদরার বা গখাঁি ধ্রা বা বযাথার অনুিূগত হয়। 
ঋতুস্রাদবর নবশ কদয়কগদে আদি নথদক এবং ঋতুস্রাব ি াকা ীে প্রথম কদয়ক গদে মগহ াদদর গবগিন্ন ধ্রদের 
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অনুিগূত ও অগিজ্ঞতা হদত পাদর। সবিাইদত খারাপ অগিজ্ঞতাগুগ র মদধ্য কদয়কগট হ  নমজাজ খারাপ হওয়া,  
িাগন্ত,  অবসাদ (সাধ্ারণত কমই থাদক,  কখেও বা নবগশ),  শরীর ফদু   াওয়া,  িদের স্পশডকাতরতা,  
এবং মাথাবযথা। নকাে নকাে সমদয় এই  িণগুগ  আমাদদর তদেগন্দে জীবে াত্রাদক গবপ ডি কদর নফদ । 
আবার নকাে নকাে সমদয় এগুগ  খুব মৃদু হয়। অদেক মগহ া এ সমদয় খুব শগক্তশা ী ও সৃজেশী  নবাধ্ কদরে 
আবার নকউ খুব আদবিপ্রবণ হদয় পদেে। কারও নিদত্র এই উপসিডগুগ  সহ্য করা শক্ত হয়,  ফদ  গবদশষ 
বযবস্থ্া গেদত হয়। 

ঋতুস্রাবকা ীে শারীগরক  ত্ন এবং হাদতর কাদছর সুরাহা 

আপোর  গদ গেম্নগ গখত অগিজ্ঞতা হয়? গক বযবস্থ্া গেদত পারা  ায়/গক খাদবে? 

ঋতুকা ীে অগিজ্ঞতা নিষদজর (হাবড) বযবহার 
িদে স্পশডকাতরতা -  জরুরী ফযাগট অযাগসি (ন মে ওদমিা গথ্র ফযাগট অযাগসি)-  -  

-  গিটাগমে গব ৬, মাগে- গিটাগমে 
-  জ , ইতযাগদ 

িাগন্ত -  বযায়াম 
-  নবগশ কদর ঘুম 
-  আদা- িা খাওয়া 
-  গিটাগমে গব ৬ খাওয়া 

শরীদর তর  জদম  াওয়া বা ফুদ   াওয়া -  গিটাগমে গব ৬ খাওয়া 
-  জ  খাওয়া 
-  খাদযঃ পূণড- শস্য, আটা, শুাঁগট জাতীয় খাবার, স্পগি, ফ  
ইতযাগদ (কগফ, মদ ইতযাগদ খাদব ো) 

নবগশ রক্তস্রাব (কমাদোর জে) -  নিষজ 
-  গিটাগমে এ, গস, ই, মাগে- গিটাগমে 

অগেয়গমত  ঋতুিক্র -  আকুপাংিার 
-  প্রদয়াজেীয় ফযাগট অযাগসি (ন মে ওদমিা ৩ ফযাগট অযাগসি) 

অগেয়গমত ঋতুিক্র (ি াকা ীে) -  নিষজ 
-  ধ্যাে করা (নমগিদটশে) 
-  গবগিন্ন গিটাগমে বা মাগে- গিটাগমে 
-  গবশ্রাম 

শকডরা জাতীয় গজগেদসর জদে (গমগষ্ট) 
বযাকু তা 

-  গিটাগমে গব ৬ 
-  মযািদেগসয়াম 

ঋতুকা ীে গখাঁি ধ্রা বা বযথা -  অযাকুপাংিার 
-  কযা গসয়াম 
-  জরুরী ফযাগট অযাগসি (ন মে ওদমিা ৩ ফযাগট অযাগসি) 
-  বযায়াম 
-  খাদযঃ তাজা শাক- সগি, পণূড- শস্য, বাদাম, ফ , 
(প্রগক্রয়াকরণ করা কাদবডাহাইদেট, কগফ, িরু, ছাি , নিো, 
শূকদরর মাংখাওয়া ি দব ো) 
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-  নিষজ 
-  মাগ শ (মাসাজ) 
-  িাক্তাদরর নপ্রসগক্রপশে ছাো পাওয়া  ায় এমে ওষুধ্ 
(আইবদুপ্রাদফে, অযাগসটদমদোগফে) 
-  গিটাগমে গব ৬, ই, মাগে- গিটাগমে 
-  ন াি বযায়াম 

হতাশা -  বযায়াম, ধ্যাে 
নমজাজ খারাপ -  বযায়াম, নিষজ, গিটাগমে গব ৬ 

 

সুরগিত ন ৌে সম্পকড (নসফ নসক্স) 

ন ৌে সম্পকড খুবই আেন্দদায়ক হদত পাদর। গেদজর নপ্রগমক বা জীবেসঙ্গীর সদঙ্গ ন ৌে গম ে আমাদদর িিীরতম 
ইো,  নপ্রম,  আদবি,  আদমাদ,  ও আস্থ্ার বগহঃপ্রকাশ। একজেদক িাদ াদবদস তার সদঙ্গ ন ৌে সংসদিড গ প্ত 
হওয়া নপ্রদমরই অগিবযগক্ত। আবার অদেক সময় ন ৌে- গম দের মাধ্যদমই আমরা সংক্রামক নরাদির সম্মুখীে হই। 
আর এ সব নরাি খুব নহ াদফ ার েয়। অদেক সময় ন ৌে সংক্রামক নরাদির ফ  খবুই িয়াবহ হদয় দাাঁোয়। 
িগবষ্যৎ নরাি  ন্ত্রণার সম্ভাবো এগেদয় গক িাদব ন ৌে গম দের আেন্দ উপদিাি করা  ায়? গেদজর ন ৌেতা 
উপদিাি করদত হদ  গক স্বাস্থ্য সুরিা করদত পারব ো? আমরা অদেদকই এই সহজ প্রশ্নদুগটর উত্তর জাগে। 
আমরা জাগে কদণ্ডাম কদম। গকন্তু খুব উদত্তজোর মুহূদতড এই সহজ তথযটা হয়দতা অদেদকই িুদ   াই আর 
গেদজদদর দীঘডদময়াদী মঙ্গদ র কথা মদে ো নরদখ হিকাগরতা কদর বগস। 

সঙ্গম গেদয় আদ ািো করদত একটু  জ্জা  ািদত পাদর। এ বযপাদর কতগুগ  প্রশ্ন মদে রাখা জরুরী,  ন মে (ক) 
কখে এবং নকমে কদর আমরা নপ্রগমক বা ন ৌেসঙ্গীর সদঙ্গ সংক্রামক নরাদির কথা আদ ািো নকারব? ( খ) 
আমরা নকমে কদর গমগ ত হব  াদত সুরগিত থাকা  ায় আবার নপ্রদমর মুহূতডগটও েষ্ট ো হয়? ( ি) ন ৌে 
গম দের নকাে প্রগক্রয়াদত নরাদির সম্ভাবো নবগশ আর নকােগুগ দত সংক্রমদণর ঝুাঁগক কম? ন ৌে আিরদণর 
 থা থ েীগত গেধ্ডারণ কদর গেদজদক সুরগিত রাখদত আমাদদর এ সব তথয জােদত হদব। সুরগিত ন ৌে- জীবে 
 াপদের জদে এগুগ  জাো খুবই প্রদয়াজেীয়। 

সুরগিত ন ৌে জীবে নকে িাই? 

ন ৌেগম েজগেত সংক্রমণ সম্পদকড গকছু তথয আমরা সকদ ই হয়দতা জাগে। এইি আই গি/এইিস,  িদোগরয়া,  
গসগফগ স,  ইতযাগদর োম আমরা অদেদকই শুদেগছ। গকন্তু মানুদষর মদধ্য এ সব নরাি কতটা ছগেদয় পদেদছ নস 
গবষদয় খুব িা  ধ্ারণা হয়দতা আমাদদর নেই। ১৯৯৯ সাদ র একগট পগরসংখযাদে নদখা নিদছ ন  দগিণ এবং 
দগিণপবূড এগশয়াদত এক হাজার ন াদকর মদধ্য পঞ্চাশ জদের শরীদর ন ৌে নরাি সংক্রগমত হদয়দছ। িারত 
সরকাদরর তথয অনুসাদর ১৯৯০ সাদ  ১, ১৪১, ৭৪০ িারতীয় ন ৌে নরািগ্রি হদয়গছদ ে। গকন্তু এ হ  নবশ 
পদুরাদো তথয,  তারপর প্রায় কুগে বছর নকদট নিদছ। এই অঙ্ক নবদেদছ বই কদম গে।তাছাো সরকারী গহদসদব 
শুধ্ু গিগকৎসা নকদি  াাঁরা নিদছে তাাঁদদরই িণো করা হয়।  াাঁরা গেরদব রদয়দছে বা নটাটকা করাদেে তাাঁরা এই 
িণোয় ধ্রা পদরে ো। রােপুদঞ্জর সমীিা অনুসাদর সারা পগৃথবীদত প্রদতযক বছর প্রায় ১, ০০০, ০০০ মানুষ 
ন ৌে নরাদি সংক্রগমত হে। তার ওপর এইি আই গি সংক্রমণ এবং এইিস নরাি নতা আদছই। োশো  এইিস 
কদ্ট্রা  সংস্থ্ার (এে এ গস ও) গহদসব অনু ায়ী ২০০৭ সাদ  িারদত ২, ৩০০, ০০০ জে এইি আই গি এবং 
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এইিস নরািী গছদ ে। এই সব তথয শুেদ  নবাঝা  ায় গেদজর ন ৌে- জীবে সুরগিত ো রাখদত পারদ  আমাদদর 
সকদ রই ন ৌে সংক্রমদণর ঝুাঁগক রদয়দছ। এই ধ্রদের আদ ািো সামাে অস্বগিকর হদ ও বাদ নদদবে ো। 
রঙ্গরগসকতার মাধ্যদম  ঘু আবহাওয়া ততরী কদর গেে বা নপ্রদমর অঙ্গ গহদসদব আদ ািো করুে। 
 

ন ৌে সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ আদির তু োয় এখে অদেক নবগশ জরুরী কারণ এখে িাইরাস- জগেত দুরাদরািয 
সংক্রমদণর সংখযা ক্রমশ বােদছ। তদব ন  সমি সংক্রমণ গিগকৎসার করদ  নসদর  ায় নসগুগ ও  থাসমদয় 
গিগিত কদর গিগকৎসা ো করাদ  স্বাদস্থ্যর সমূহ িগত হওয়ার সম্ভাবো থাদক। তাছাো শরীদর  গদ এক 
ধ্রদের সংক্রমণ থাদক,  তাহদ  অোে সংক্রমদণর সম্ভাবো বাদে এবং নকাে সংক্রমণ হদ  উপসদিডর প্রব তা 
বগৃদ্ধ পায়। 

ন ৌেসঙ্গীদদর জদে কদয়কগট গবদশষ প্রশ্ন 

 আমাদদর দুজদের মদধ্য কাদরার গক নকােগদে ন ৌেদরাি সংক্রমণ হদয়গছ ? গেদজদদর নকাে 
প্রাক্তে ন ৌেসঙ্গীর গক নকাে ধ্রদণর সংক্রমণ হদয়গছ ? হদয় থাকদ  কদব? পরবতডী সমদয় গক 
নকাে উপসিড নদখা গিদয়গছ ? 

 আমাদদর দুজদের কাদরার শরীদর গক নকাে অস্বািাগবক িত,  নফা া,  ন ৌোঙ্গ নথদক িরণ 
বা অে নকাে উপসিড নদখা গদদয়দছ? এ রকম গক আদি কখেও হদয়গছ ? হদ  তা শরীদরর 
নকাে অংদশ? 

 আমাদদর দুজদের মদধ্য কাদরার গক আদি নকাে ন ৌে- সংক্রমদণর ঝুাঁগক গছ ? এ জদে গক 
নকাে িাক্তারী পরীিা হদয়গছ ? কখেও গক পযাপ (পাপাগেদকা াউ নটি বা গপ এ গপ গিয়ার) 
পরীিায় নকাে অস্বািাগবক ফ  পাওয়া গিদয়গছ ? ( নমদয়দদর জরায়রু কযােসার গেণডদয়র 
জদে পযাপ (গপ এ গপ) পরীিা করা হয়) 

 আমরা সুরগিত ন ৌে গম দের জদে গক বযবস্থ্া গেই? 

 সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ক বযবস্থ্া গহসাদব আমরা গক গক উপায় অব ম্বে করদত পাগর? 

এ ধ্রদণর সাবধ্ােবাণী গেগশ্চন্ত ন ৌে সম্পদকডর পদি হয়ত নেগতবািক,  গকন্তু খুবই জরুরী। প্রগতদরাধ্ করার 
উপায় থাকদ  িগবষদত অস্বগিকর ও  ন্ত্রণাদায়ক উপসিড আর ধ্বংদসর হাত নথদক বাাঁিা  ায়। আবার এই ধ্রদের 
গিন্তা- িাবোর একগট ইগতবািক গদকও আদছ। আপগে ও আপোর স্বামী,  নপ্রগমক,  বা জীবেসঙ্গী এক সদঙ্গ 
আদ ািো কদর গেদয় সংক্রমণ- প্রগতদরাদধ্র বযবস্থ্া গেদ  ন ৌেগম ে অদেক নবগশ স্বগিদায়ক ও আেদন্দর হদত 
পাদর। সুরগিত ন ৌে সম্পকডদক গবরগক্তকর িাবার নকাে কারণ নেই। বরং এই সম্পকড অদেক নবগশ সুখপ্রদ হদব 
কারণ তা হদব সংক্রমদণর ঝুাঁগকমুক্ত। 

আদ ািোর প্রদয়াজেীয়তা 

আপোর জীবেসঙ্গীর সাদথ ন ৌেগম েজগেত সংক্রমণ সম্পদকড কথা বদ  নেওয়া অতযন্ত জরুরী। হয়দতা এমে 
অদ ািো আরম্ভ করা একট ুকগিে,  একটু  জ্জাদবাধ্ হদত পাদর,  গকন্তু আপোদদর দুজদের স্বাস্থ্যরিার জদে 
তা খুবই প্রদয়াজেীয়। 

েীদি সংক্রমণ সম্পদকড কদয়কগট প্রিগ ত ধ্ারণার তাগ কা নদওয়া হ । মদে রাখদবে এর নকােগটই গবশ্বাসদ ািয 
েয়। 
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১) মুখ নদখদ ই নবাঝা  ায় কাদরার শরীদর ন ৌে নরাি আদছ গক ো। 
২) শুধ্ু একজে ন ৌেসঙ্গী থাকদ ই আমার স্বাস্থ্য সুরগিত থাকদব। 
৩) আমার ন ৌে সঙ্গী বী ডস্খ দের আদি তার গ ঙ্গ আমার ন ৌোঙ্গ নথদক সগরদয় গেদ  নকাে সংক্রমদণর সম্ভাবো 
থাদক ো। 
৪) জে- গেদরাধ্ক বগে ও িায়াফ্রাম বযবহার করদ  আমার স্বাস্থ্য সুরগিত থাকদব। 
৫) মগহ া- সমকামীদদর (ন সগবয়াে) নকাে ন ৌেদরাি সংক্রমণ হয় ো। 
৬) দুজদের কাদরার সংক্রমণ হদয়দছ মদে হদ  সংক্রাগমত প্রতযঙ্গ স্পশড ো করাই বাঞ্ছেীয়। 

 
সুরগিত ন ৌে আিরণ সম্পদকড গকছু কথা 

সব িাইদত সুরগিত ন ৌে আিরণ হ  নকব মাত্র একজদের সদঙ্গ ন ৌে সম্পকড রাখা। সব নিদয় িা  হয়  গদ 
আপোর সঙ্গীর নকাে ন ৌে- সংক্রমণ ো থাদক এবং আপগেই  গদ তাাঁর একমাত্র ন ৌে- সঙ্গী হে। গকন্তু মদে 
রাখদবে গেদজদদর ন ৌেসঙ্গীর সম্পদকড আমরা সব সমদয় গেগশ্চন্ত হদত পাগর ো। আপোর হয়দতা নকব মাত্র তাাঁর 
সদঙ্গই ন ৌে- সম্পকড রদয়দছ,  গকন্তু গতগে আপোর মত োও হদত পাদরে। তাাঁর হয়দতা আপগে ছাোও আরও 
ন ৌে সঙ্গী রদয়দছ  াাঁদদর নথদক আপোর সঙ্গী মারফত আপগে সংক্রমদণর গশকার হদত পাদরে। প্রদতযক েতুে 
সঙ্গীর মাধ্যদম েতুে সংক্রমণ হওয়া সম্ভব।  গদও নকাে প্রগতদরাধ্ক বযবস্থ্াই পূণড সুরিা নদয় ো তবওু েীদির 
প্রিাবগুগ  সংক্রমদণর ঝুাঁগক অদেকটাই কমাদত সাহা য কদর 

১) সুরিা- প্রািীর িদে তু ুে 

আপগে বা আপোর সঙ্গীর ন ৌে সংক্রমদণর নকাে উপসিড ো থাকদ ও কদণ্ডাম বযবহার করুে। ন াগে- সঙ্গম 
(িযাগজো  নসক্স),  মুখ- সঙ্গম (ওরা  নসক্স),  ও পায়ু- সঙ্গম (এো  নসক্স),  এই গতে ধ্রদের ন ৌে গম দেই 
কদণ্ডাম সব নথদক গেিডরদ ািয সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ক। তদব মদে রাখদত হদব ন  সমি জায়িা 
কদণ্ডাম নঢদক রাখদছ ো,  নসখাদে সংক্রমদণর ঝুাঁগক নথদক  াদে। 

সুরিার দশ উপায় 

১) একগট শশা বা ক ার ওপর কদণ্ডাম পগরদয় প্রযাকগটস করুে। 
২) ন ৌেসঙ্গীদক গক ব দবে এবং গক িাদব ব দবে তা একজে গবশ্বি বন্ধুর সদঙ্গ প্রযাকগটস করুে। 
৩) গেদজর জীবে সুরগিত রাখদত গকছু গেয়ম ততরী ও পা ে করুে,  ন মে ' সুরগিত উপায় ছাো ন ৌে সংসিড 
করদবা ো' । 
৪) এমে িাদব মদ বা মাদক দ্রবয খাদবে ো ন  আপগে গেদজর ওপর গেয়ন্ত্রণ হারাে। 
৫) নপ্রগমক বা জীবেসঙ্গীর সদঙ্গ কথা বদ  কদণ্ডাম বা নিণ্টা  িযাদমর বযবহার আকষডণীয় কদর তু ুে। 
৬) কদণ্ডাম পরদত দুজদে এক সদঙ্গ হাত  ািাে। 
৭) সঙ্গম ছাো অে িাদব গেদজর নপ্রম প্রকাশ করুে। 
৮) আপোর জীবদে  গদ ন ৌে অতযািার হদয় থাদক নকাে দি কাউদন্স াদরর সদঙ্গ কথা ব ুে। 
৯) পরুুষসঙ্গী  গদ কদণ্ডাম ো পরদত িাে,  তাাঁদক নবাঝাে কদণ্ডাম বযবহার করদ  গতগে আরও আকষডণীয় হদয় 
ওদিে। 
১০) নমদয়দদর কদণ্ডাম িা ু হদ  তাই বযবহার করুে। এদত আপোর সঙ্গীর মুখ নিদয় থাকদত হদব ো। 
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২) জে গেয়ন্ত্রদণর প্রদয়াজে ো থাকদ ও সুরিা বযবস্থ্া অব ম্বে করুে 

ন  সমি মগহ াদদর অদস্ত্রাপািার কদর জরায় ুবাদ নদওয়া হদয়দছ (গহদিদরিগম),  গিম্বাণুবাহী ে দুগট নবাঁদধ্ 
নদওয়া হদয়দছ (গটউবা   াইদিশে),  অথবা  াাঁদদর রদজাঃগেবৃগত্ত হদয়দছ -  তাাঁদদর িিডধ্ারদণর নকাে ঝুাঁগক 
নেই। গকন্তু তাাঁদদরও ন ৌে সংক্রমদণর হাত নথদক মুক্ত থাকার জদে ন ৌে সঙ্গদমর সমদয় কদণ্ডাম বযবহার করা 
উগিত। আপগে হয়দতা জরায়রু অিযন্তদর আই ইউ গি (ন মে কপার গট বা কদয় ) প্রগতস্থ্াপে কদরদছে অথবা 
িায়াফ্রাম বা নকাে হদমডাে- জগেত জে গেয়ন্ত্রক উপায় বযবহার করদছে,  নসদিদত্রও কদণ্ডাম বযবহার করদ  
সংক্রমদণর ঝুাঁগক কমদব। 

৩) গেদজদক সুরগিত রাখদত পগরষ্কার থাকুে 

ন ৌে সংিদমর আদি ও পদর,  ন াগে,  পায়,ু  এবং হাত ধ্ুদয় নফ া স্বাস্থ্যকর অিযাস এবং এর ফদ  মূত্রো ীর 
সংক্রমণ এোদো  ায়। তদব এ িাদব ন ৌে সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ করা  ায় ো। ন ৌোঙ্গ ধ্ুদয় নফ ার পদরও কদণ্ডাম 
বযবহার করুে। 

৪) রক্তপাত হদে গকো নখয়া  রাখুে 

ন  ন ৌে আিরদণ রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবো থাদক,  নসগুগ র বযাপাদর গবদশষ সাবধ্ােতা অব ম্বে করুে। নকাে 
সংক্রাগমত মানুদষর সাদথ সরাসগর সংস্পদশডর ফদ  গবগিন্ন ধ্রদের সংক্রমণ হয় (এমেগক ঋতুস্রাদবর রদক্তর 
সংস্পদশড এদ ও)। এ িাদব এইি আই গি এবং নহপাটাইগটস সংক্রমণ হদত পাদর। 

৫) গেদজর ঝুাঁগকগুগ  জানুে 

ন  সমি ন ৌে আিরদণ সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবগশ,  নস সদব গ প্ত হওয়ার সমদয় সুরিা সুগেগশ্চত করুে। ন াগে-
সঙ্গম ও পায়ু- সঙ্গম এই দুই নিদত্রই সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবগশ। িুম্বে বা মদডদের নিদত্র তা নেই। ঝুাঁগকগুগ  সম্পদকড 
সমযক জােদ  পদরই আপগে সগিক সুরিা- বযবস্থ্া গেদত পারদবে। 

৬) সুরগিত ন ৌে আিরণ সব সমদয়ই প্রদয়াজেীয় 

আদি হয়দতা আপগে সুরিার গদদক খুব একটা েজর নদেগে,  গকন্তু তার মাদে এই েয় ন  িগবষ্যদতও আপোর 
সুরিার প্রদয়াজে নেই। সুরিা বযবস্থ্া শুরু করার জদে আজদকই সবদিদয় িাদ া গদে। আপোর  গদ নকাে 
ন ৌেদরাি সংক্রমণ ো হদয় থাদক,  সুরিা বযবস্থ্া গেদ  আপগে েতুে সংক্রমণ এগেদয়  াদবে। আর আপগে  গদ 
সংক্রাগমত হদয় থাদকে,  তাহদ  সুরিা বযবস্থ্া গেদ  আপোর ন ৌেসঙ্গী সুরগিত থাকদবে এবং আপগেও েতুে 
সংক্রমদণর হাত নথদক বাাঁিদবে। 

৭) পণূড ন ৌেগম দের আদির রগতগক্রয়াগুগ র ওপর নজার গদে 

সুেসুগে,  স্পশড,  এবং এদক অপরদক আদর করাও খুব সুখপ্রদ এবং তৃগপ্তদায়ক হদত পাদর। আপোর সদঙ্গ 
কদণ্ডাম নেই অথি ন ৌে- গম দের ইদে রদয়দছ,  এ 
অবস্থ্ায় ন ৌে সঙ্গদমর আদির রগতগক্রয়া সুরগিত এবং আেদন্দর হদব। আবার ন ৌে সঙ্গদম বাধ্া ো থাকদ ও এই 
রগতগক্রয়া ন াগেপথদক গপগে  কদর তু দব এবং সঙ্গমকাদ  কদণ্ডাদমর িগত হওয়ার সম্ভাবো কমদব। 
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গবগিন্ন ধ্রদের ন ৌে আিরণ ও সুরিা 

ন াগে- সঙ্গম:  এই ধ্রদণর সঙ্গদম সবডদশ্রষ্ঠ সুরিা হ  পুরুদষর ন দটক্স বা পগ ইউদরগথে কদণ্ডাম বযবহার করা। 
আজকা  পাশ্চাদতয নমদয়দদর কদণ্ডাম িা ু হদয়দছ  া ন াগের অিযন্তদর বযবহার করা হয় এবং ন াগেপথদক সম্পূণড 
নঢদক রাদখ। এদতও সংক্রমদণর সম্ভাবো কদম। ন দটক্স কদণ্ডাদমর সদঙ্গ জ  গদদয় ততরী গপগেগ কারক (ন মে 
নক ওয়াই নজগ ) বযবহার করা ি দব গকন্তু তত াক্ত গপগেগ কারক (ন মে নিসগ ে বা ন াশে) বযবহার করদ  
কদণ্ডাদমর িগত হদব। 
ন ৌেগক্রয়া ি াকাদ  আপগে কদণ্ডাদমর ওপদরর অংশগট (ত দপদটর গদদক) ধ্দর রাখদত পাদরে। ঐ িাদব 
কদণ্ডামগট গিক আদছ গকো নস গদদক েজর রাখদত পারদবে। ন ৌেগক্রয়া দীঘডাগয়ত হদ  বা সঙ্গদমর আসে বদ াদ  
কদণ্ডাম পাদে নেদবে। ন াগে- সঙ্গম করার পদর পায়ু বা মখু সঙ্গদম গ প্ত হদত নিদ  ন ৌোঙ্গ ধ্ুদয় কদণ্ডাম পাদে 
গেে। ন ৌেগক্রয়া ি াকা ীে কদণ্ডাদমর আয়ু দশ গমগেদটর মত হয়। গেদজর সংগ্রহ করা,  সুরগিতিাদব রাখা 
কদণ্ডাম বযবহার করুে। 

পায়-ু সঙ্গম:  এই ধ্রদের সঙ্গম ন াগে- সঙ্গদমর িাইদত অদেক নবগশ ঝুাঁগকপণূড। পায়ুর েরম তন্তু সহদজই গছাঁদে 
 ায় ফদ  এইি আই গি ও অোে সংক্রমণ সরাসগর রদক্তর সদঙ্গ গমদশ  াওয়ার সম্ভাবো থাদক। পায়ুদত নকাে 
স্বািাগবক গপগেগ কারক পদাথড ো থাকায় নসখাদের তন্তু গছাঁদে বা নকদট  াওয়ার সম্ভাবো অতযন্ত নবগশ।  দথষ্ট 
সুরিার জদে আপোর পুরুষ- সঙ্গীদক শক্ত কদণ্ডাম এবং প্রিুর পগরমাদণ গপগেগ কারক বযবহার করদত ব ুে। 
পায়ু সঙ্গদম কদণ্ডাম বযবহার করা  ায় গকন্তু সমীিায় নদখা নিদছ সঙ্গমকাদ  এগুগ  সহদজই গছাঁদে ন দত পাদর। 
আঙ্গু  বা অে নকাে ন ৌে নখ ো গদদয় পায়ু- মদডে পায়ু- সঙ্গদমর আদি সুখকর হয় আর পায়ুর নপশীগুগ  গশগথ  
হদয় গিদয় সঙ্গম ি াকাদ  কদণ্ডাম নফদট  াওয়ার সম্ভাবো কদম। 

মুখ- সঙ্গম:  পরুুদষর সদঙ্গ: এই ধ্রদের রগতগক্রয়া ন াগে-  
বা পায়ু- সঙ্গদমর মত ঝুাঁগকপণূড েয়। তদব আপোর 
পরুুষসঙ্গী মুখিহবদর বী ডপাত করদ  ঝুাঁগক  দথষ্ট নবদে 
 ায়। নসদিদত্র ন ৌে সংক্রমদণর সম্ভাবো থাদক। এ 
ধ্রদণর রগতগক্রয়ার সমদয় সুরিার জদে সঙ্গীর গশশ্ন দৃঢ় 
হওয়ামাত্র গপগেগ কারক পদাথড ছাো কদণ্ডাম বযবহার 
করুে। বী ডপাত হওয়ার আদি ন  িরণ হয়,  তার 
মাধ্যদমও এইি আই গি সংক্রমণ হদত পাদর। প্রদতযকবার 
েতুে কদণ্ডাম বযবহার করুে। সাধ্ারণ কদণ্ডাম মুদখ গদদত 
অসুগবধ্া হদ  সুিন্ধী বা সুস্বাদু কদণ্ডাম বযবহার করুে। এ 
গুগ  বাজাদর পাওয়া  ায়। 

মুখ- সঙ্গম -  োরীর সদঙ্গ: এই ধ্রদের রগতগক্রয়ায় ঝুাঁগক আদছ,  গবদশষ কদর ঐ মগহ া  গদ নসই সমদয় 
ঋতুমতী হে বা তাাঁর ন ৌে সংক্রমণজগেত নকাে ঘা বা িত থাদক। সুরিার জদে আপোর ন ৌে- সঙ্গীর 
ন াগেপ্রদদশ ও পায়ুদদদশ কদণ্ডাম বা এক টুকদরা ন দটক্স পদডা (নিণ্টা  িযাম) নরদখ পায়ু কাদম গ প্ত হদত 
পাদরে। তার শরীর নথদক গেিডত নকাে িরণ স্পশড করদবে ো। 

রগতগক্রয়ায় মগুষ্ট বা আঙ্গুদ র বযবহার:  এ নিদত্র সুরিার জদে ন দটদক্সর বাোদো দিাো বযবহার করুে এবং 
প্রদতযক বার বদদ  গেে। এদক অপদরর শরীর নথদক গেিডত নকাে িরণ স্পশড ো কদরও রগতগক্রয়া সম্ভব এবং 
এিাদব সংক্রমদণর সম্ভাবো কমাদো  ায়। 
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ন ৌে নখ ো বযবহার:  রগতগক্রয়ায় গি দিা (পরুুষ ন ৌোদঙ্গর অনুকরদণ ততরী),  িাইদব্রটর,  বা অোে ন ৌে 
নখ ো বযবহাদরর সদঙ্গও কদণ্ডাম বযবহার করা উগিত। এ সব ন ৌে নখ ো বযবহাদরর আদি িরম সাবাে জদ  
ধ্ুদয় এবং মুদছ নেওয়া দরকার। 

কদণ্ডাদমর সগিক বযবহার 

নকাে পুরুদষর সদঙ্গ রগতগক্রয়ার সমদয় (ন াগে- সঙ্গম,  পায়-ু  সঙ্গম,  ও মুখ সঙ্গদমর নিদত্র) তার গশশ্ন দৃঢ় 
হওয়ার সদঙ্গ সদঙ্গ এবং আপোর শরীর স্পশড করার আদি কদণ্ডাম পগরদয় গেে। কদণ্ডাম নকাে গদদক গুগটদয় থাদক 
নবাঝার জদে তা আঙ্গুদ  পগরদয় পরীিা কদর গেে।  গদ িু  কদর কদণ্ডাদমর বাইদরর গদদক গশদশ্নর নছাাঁয়া ন দি 
 ায়,  নসগট বাগত  কদর েতুে কদণ্ডাম বযবহার করুে। কদণ্ডামগট ন ে আংগট বা েদখর নখাাঁিায় নকদট ো  ায়। এ 
বযাপাদর সাবধ্াে হদবে। নবগশর িাি কদণ্ডাদমর অগ্রিাদি বী ড ধ্দর রাখার জদে একগট নছাদটা থগ  থাদক। 
কদণ্ডামগট পরাদোর সমদয় অে হাত গদদয় ঐ থগ গট গটদপ নিতদরর বাতাস নবর কদর গদে। এর ফদ  বী ডপাদতর 
সমদয় কদণ্ডাম নফদট  াওয়ার সম্ভাবো কম হদব। কদণ্ডাম নখা ার সমদয়,  েীদির গদদক ধ্দর থাকদবে  াদত 
একগবন্দু শুক্রও ন াগের নিতদর বা বাইদর ো পদে। 

 

প্রদতযকবার রগতগক্রয়ার সমদয় েতুে কদণ্ডাম বযবহার করুে। নসইমদতা নবশ গকছু কদণ্ডাম হাদতর কাদছ মজুত 
রাখুে। কদণ্ডাদম শুক্রাণুোশক রাসায়গেক থাকদ  আপোর সঙ্গীর  গদ অসুগবধ্া হয় শুক্রাণুোশক নেই এমে 
কদণ্ডাম বযবহার করুে। কদণ্ডাম বযবহাদরর ফদ   গদ িু কাগে,  ফসুকুগে ওিা,  ন াগে শুগকদয়  াওয়া,  ইতযাগদ 
উপসিড নদখা নদয়,  অে ধ্রদণর কদণ্ডাম বযবহার করুে। নকাে অবস্থ্াদতই কদণ্ডাদমর বযবহার বন্ধ করদবে ো। 

সুিগন্ধত কদণ্ডাদম শকডরা জাতীয় পদাথড থাদক,   ার ফদ  ন াগেদত বীজাণু সংক্রমণ হদত পাদর। তাই এই কদণ্ডাম 
নকব মাত্র মুখ-  সঙ্গদমর জদে বযবহার করা উগিত। এ ছাো ন ৌে অনুিগূত তীক্ষ্ণ হওয়ার জদে খাাঁজকাটা 
কদণ্ডাম বযবহার করা  ায়। 

আপোর ন াগে শুষ্ক মদে হদ  গপগেগ কারক বযবহার করুে। ন াগের শুষ্কতার দরুে কদণ্ডাম নফদট ন দত পাদর। 
গপগেগ কারক সরাসগর ন াগেদত নদওয়া  ায়,  আবার কদণ্ডাদমর অগ্রিাদিও কদয়ক নফাাঁটা নদওয়া িদ । 
আপোর সঙ্গীর কাদছ  া সুখপ্রদ হদব এবং  াদত গতগে কদণ্ডাম বযবহাদর আগ্রহী হদবে তাই করুে। কদণ্ডাদমর দু 
ধ্াদর গপগেগ কারক  ািাদ  কদণ্ডাম গঢদ  হদয় গিদয় খুদ  পোর সম্ভাবো থাদক। নকব মাত্র জদ  দ্রব 
গপগেগ কারক বযবহার করুে। তত জ গপগেগ কারক,  ন মে নিসগ ে,  নববী- অদয় ,  বা ন াশে কদণ্ডাদমর 
িগত কদর। গপগেগ কারক গহদসদব শুক্রাণুোশক বযবহার করা উগিত েয়। 
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সুরিার জদে আগম গক িায়াফ্রাম বা িিডগেদরাধ্ক বগের ওপর িরসা করদত পাগর? 

ো। গবগিন্ন িিড- গেদরাধ্ক প্রগক্রয়া ন মে,  জে গেয়ন্ত্রক বগে,  েরপ্ল্যান্ট,  িায়াফ্রাম,  বা জরায়রু অিযন্তদর 
প্রগতস্থ্াগপত আই ইউ গি (ন মে কপারগট বা কদয় ) -  এ গুগ র নকােগটই আপোদক ন ৌে সংক্রমণ নথদক 
সুরগিত রাখদব ো। 

জরায়রু অিযন্তদর নকাে িিডগেদরাধ্ক  ন্ত্র (আই ইউ গি বা কদয় ) প্রগতস্থ্াপদের সমদয় জরায়রু সংক্রমদণর 
(নপ গিক ইেফ্ল্যাদমটগর গিগজস) িয় থাদক। গকন্তু নসই সমদয় ন ৌে- সংক্রমদণর পরীিা ও গিগকৎসা করদ  নসই 
ঝুাঁগক কদম  ায়। এ ছাো একগট সমীিায় নদখা নিদছ আই ইউ গি বযবহাদর বীজাণুিত িযাজাইদোগসস (ন াগেদত 
এক রকদমর সংক্রমণ) হওয়ার ঝুাঁগক নবদে  ায়। 

িিডগেদরাধ্ক বগের বযবহাদর জরায় ুগ্রীবার অবস্থ্াে বদদ   ায় এবং তার ফদ  ন ৌে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবো 
বাদে। 

মগহ াদদর পুরুষ- সঙ্গীর সাদথ ন ৌে সঙ্গদম শুক্রাণুোশক রাসায়গেক ও কদণ্ডাদমর বযবহার একাধ্াদর িিডগেদরাধ্ক 
এবং সংক্রমণ প্রগতদরাধ্দকর কাজ কদর। নবগশর িাি শুক্রাণুোশক রাসায়গেদকর উপাদাে হ  েেগক্সে - ৯  া 
িিডগেদরাধ্ক গহদসদব বযবহৃত হয়। গকন্তু এগুগ র বযবহার অস্বগিদায়ক এবং ন ৌে সংক্রমদণর হাত নথদক সুরিা 
নদয় ো। শুক্রাণুোশক ছাো কদণ্ডাম বযবহার করা উগিত। 

গবশ্বজুদে ন ৌে সংক্রমণ প্রগতদরাদধ্ ন  সমি বযবস্থ্া নেওয়া হদে,  তাদত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদদর সুস্বাস্থ্য রিা করার 
জদে কদণ্ডাদমর কথা জাোদো হদে। এছাো িিড- গেদরাধ্ক ও এইি আই গি প্রগতদরাধ্ উদদযাদি পুরুষদদর 
আরও নবগশ কদর শাগম  করা হদে। 

প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্ার অন্তরায় 

কদণ্ডাম,  দিাো, ইতযাগদ বযবহার করদ  এইি আই গি ও অোে ন ৌেসংক্রমদণর নথদক সুরগিত থাকা  ায়। 
তবুও আমরা গেদজদদর সুরগিত রাগখ ো নকে? 

দায়ী আমাদদর গেদজদদর মােগসকতা 

নক,  আগম? আগম সমকামী বা মাদকাসক্ত েই ... আগম এখদো খুব নছাট ... কার এইি আই গি সংক্রমণ 
হদয়দছ আগম নদদখই বুঝদত পাগর ... আগম ওদক এত িাদ াবাগস,  আমার িগত হয় এমে কাজ ও কখদো করদব 
ো ... আগম কদণ্ডাম গেদয় এদ  ও আমাদক অসৎ মদে করদব ... আগম সমকামী,  আমার সুরিার দরকার নেই 
... আমার িয় হয় আমার সঙ্গী রাজী হদব ো ... আগম ওদক িীষণ িাদ াবাগস,  এ সব গজদজ্ঞস কদর ওদক 
হারাদত পারব ো ... আমার মাদদকর দরকার,  নবগশ ঝাদম া করদ  ও আমাদক নসসব নদদব ো ... আগম 
কদণ্ডাম গেদয় ঘুদর নবোদত পাগর ো,  মা নদদখ নফ দব ... ও িীষণ নরদি  াদব ... আগম অত গকছু দামী েই ন  
সুরগিত থাকদত হদব... ন ৌে- গম ে গেদয় কথা ব া অস্বগিকর ... আগম এসব গিক পাগর ো। 

শারীগরক নপ্রদমর মূহুদতড অদেদকই মদে কদরে কদণ্ডাম এদকবাদরই িাণ্ডা জ  নঢদ  নদয়। তাাঁরা কদণ্ডাম বযবহার ো 
করার পদি বহু  গুক্ত নদে । অদেদক কদণ্ডাম নদখদ ই মদে কদরে তাাঁদক অগবশ্বাস করা হদে। 
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দায়ী নপ্রগমক বা সঙ্গীর মােগসকতা 

নকাে নকাে মগহ া ও পুরুষ অনুদ াি কদরে ন  ন ৌে- গম দে কদণ্ডাম বযবহার করদ  পণূড আেন্দ হয় ো। নকাে 
নকাে পুরুষ মদে কদরে ন  কদণ্ডাম বযবহার করদ  তাাঁর গশদশ্নর দৃঢ়তা বজায় থাকদব ো। নকব মাত্র পুরুষই  গদ 
রগতগক্রয়ায় এগিদয় আদসে ও পগরিা ো কদরে,  তাহদ  মগহ া সঙ্গী সুরিা গেদয় কথা ব দ  তাাঁরা পছন্দ োও 
করদত পাদরে।  া বাগত এ াকায় ন ৌেকমডীদদর খদদ্দররা পয়সা খরি কদর ন ৌে সঙ্গদমর জদে। সুরগিত 
রগতগক্রয়ায় ন াি গদদত তাাঁরা গবরক্ত হে। কদণ্ডাম গবহীে রগতগক্রয়ায় নবগশ পয়সা খরি করদতও তাাঁরা রাগজ 
থাদকে। 

একজে মগহ া সমকামী (ন সগবয়াে) মদে কদরে তাাঁর এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক নেই। অদেক সমদয় 
আমাদদর নপ্রগমক,  সঙ্গী,  বা স্বামীদক সুরিার কথা ব দ  তাাঁরা মদে কদরে ন  আমরা সদন্দহ করগছ ন  তাাঁদদর 
অে ন ৌেসঙ্গী আদছ বা তাাঁরা মাদক নসবে কদরে। 

সুরগিত ন ৌে আিরদণর পরামদশড অদেক সমদয় এমে প্রগতগক্রয়ার সৃগষ্ট হয়  া আশাই করা  ায় ো। এক পুরুষ 
তাাঁর মদোিাব নবাঝাদোর জদে তাাঁর মগহ া সঙ্গীর আো ছয়গট কদণ্ডাম নপগন্স  গদদয় ফুদটা কদর গদদয়গছদ ে। 
অথডাৎ ন ৌে আিরণ সুরগিত হদব গক ো তা গেিডর কদর আপোর এবং আপোর ন ৌে সঙ্গীর ওপর। 

মাদক ও অযা দকাহ  নসবদের পর আমাদদর স্বািাগবক গবিার িমতা গবপ ডি হয় এবং গেদজদদর সুরগিত রাখার 
নবাধ্শগক্ত কদম  ায়। এই রকম অবস্থ্ায় সুরগিত ন ৌোিার সম্ভব েয়। 

দায়ী তথয এবং জ্ঞাদের অিাব 

 গদ সুরগিত ন ৌে আিরণ সম্পদকড জাোর সুদ াি ো থাদক তাহদ  গেদজদদর সুরগিত রাখা আমাদদর পদি 
সম্ভব েয়, ফদ  ন ৌে নরাদির ঝুাঁগক নবদে  ায়। আমাদদর বন্ধু, পগরবার, এমেগক গিগকৎসকদদর কাছ নথদকও 
আমরা সগিক তথয পাই ো। 

আপোর  গদ ন ৌে- নরাি সংক্রমণ হদয় থাদক,  তাহদ  মদে হদত পাদর ন  গেদজর সঙ্গীর সাদথ আপোর 
সুরগিত ন ৌে আিরদণর আর প্রদয়াজে নেই,  কারণ গতগেও নতা সংক্রাগমত হদয়দছে। গকন্তু আপোর ধ্ারণা 
সগিক োও হদত পাদর। তাই সব সমদয়ই সুরগিত ন ৌে আিরণ করাই সঙ্গত। আর আপোর সঙ্গী  গদ এখদো 
সংক্রাগমত ো হদয় থাদকে,  তদব গতগেও সুরগিত থাকদবে। 

আপগে এবং আপোর ন ৌে সঙ্গী দুজদে এইি আই গি সংক্রগমত হদ ও সুরগিত ন ৌোিরদণর প্রদয়াজে আদছ 
 াদত আপগে এইি আই গির পাশ্বড সংক্রমদণর ( া কদয়কগট নরদট্রািাইরা  ওষুধ্দক কা ডকরী হদত নদয় ো) হাত 
নথদক রিা পাে। 

দায়ী অোে কারণ 

অদেদক িিডধ্ারদণর জদে কদণ্ডাম বযবহার কদরে ো। আবার অদেদক নদদখে সুরগিত ন ৌে আিরদণর জদে 
উপকরণ দুমূড য এবং দুষ্প্প্রাপয। ফদ  তাাঁরা সুরগিত ন ৌে আিরণ এগেদয়  াে। 
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অসুরগিত ন ৌে আিরদণর পর আপোর কতডবয 

ন ৌে সংক্রমণ গেধ্ডারণ ও গিগকৎসা 

আপগে  গদ ধ্গষডত হে,  রগতগক্রয়াকাদ   গদ কদণ্ডাম নফদট গিদয় থাদক,  বা এমে কাদরার সদঙ্গ ন ৌে- সংসিড 
হদয়দছ গ গে এইি আই গি সংক্রাগমত বদ  আপোর গবশ্বাস,  নসদিদত্র সংক্রমণ  াদত নবদে ো  ায়,  নস জদে 
গিগকৎসদকর কাদছ প্রদয়াজেীয় ওষুধ্ নপদত পাদরে। 

 গদ সদন্দহ কদরে আপোর নকাে ন ৌে- নরাি সংক্রমণ হদয়দছ,   ত শীঘ্র পাদরে গিগকৎসদকর পরামশড গেে। 

িিডগেদরাধ্ক বগে 

অসুরগিত ন ৌে আিরদণর পর িিডবতী হওয়ার িয় থাকদ ,  বাহাত্তর ঘন্টার মদধ্য িাক্তাদরর পরামশড অনুসাদর 
একগট িিডগেদরাধ্ক বগে খাে। আজকা  ওষুদধ্র নদাকাদে এগুগ  সহদজই পাওয়া  ায়। িারদত এ ধ্রদণর নবশ 
গকছু এমাদজডগন্স িিডগেদরাধ্ক বগে পাওয়া  ায়,  ন মে আই গপ ,  ই গপ ,  গট গপ  ৭২,  এবং ই গস ২। 

ন ৌে আিরণ ও রগতগক্রয়া একগট স্বতঃসূ্ফতড ও স্বািাগবক প্রগক্রয়া। আমাদদর নদদশর পগরদপ্রগিদত এ ধ্রদণর 
আদ ািো একটু আশ্চ ড  ািদতই পাদর। গকন্তু বািব জীবদে আপগে ও আপোর সঙ্গী এদক অপরদক িা বাদসে,  
তাই এদক অপদরর সুস্বাস্থ্য রিার উদদ্দদশ্য অবশ্যই  ত্নবাে হদবে।  থাথড জ্ঞাে,  ন ািাদ াি,  এবং গিক সমদয় 
 থা থ সুরিা আমাদদর সুস্থ্ রাখদব এবং আমাদদর ন ৌে জীবে আরও নবগশ আেন্দময় কদর তু দব। 

 
ন ৌে- সংক্রমণজগেত বযাগধ্ 

প্রদতযক মগহ ারই অগধ্কার রদয়দছ নরাি িয়মুক্ত িাদব তাাঁর ন ৌেজীবে উপদিাি করার। এর অথড হ  আমাদদর 
সক দকই ন ৌে সংক্রমদণর হাত নথদক সুরগিত থাকার উপায়গুগ  জােদত হদব;  আর  গদ সংক্রমণ হয় তাহদ  
তার গিগকৎসা গক হদব নসও নজদে গেদত হদব। এছাো গেদজর ন ৌেজীবদে দাাঁগে ো নটদে গকিাদব সঙ্গীদক 
সংক্রমদণর হাত নথদক বাাঁিাদত পাগর নস উপায়ও জাো দরকার। 

এইিস মহামারীর জদে জেমােদস ন ৌে নরাি সম্পদকড নিতো বােদছ। সকদ ই এই মারণ- নরাদির হাত নথদক 
বাাঁিার জদে কদণ্ডাম বা অোে প্রগতদরাদধ্র উপায়গুগ  গেদয় িাবদছে,  আদ ািো করদছে। গকন্তু এ বাবদদ 
ঝুাঁগকর সম্পদকড আদ ািো এবং গেদজর সঙ্গীদক সুরগিত ন ৌোিরদণ রাজী করাদো এখদো নবশ দুরূহ কাজ। 

অদেক মানুষই ন ৌে- সংক্রমদণর গবপদ সম্পদকড ওয়াগকবহা  গকন্তু তাাঁরা কদণ্ডাম বা অোে প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্া 
অব ম্বে কদরে ো। ন ৌে- সংক্রমণ নবশ গকছু নিদত্রই এত উপসিড বা  িণহীে হয় ন  অদেদক জােদতই পাদরে 
ো ন  সংক্রমণ ঘদটদছ। আবার ন ৌোিরণ সম্পদকড সামাগজক দৃগষ্টিঙ্গী এমেই কদিার ন  এই ধ্রদণর নকাে নরাি 
হদ  মানুষ অস্বগি,   জ্জা,  রাি এবং হতাশায় নিাদি। অদেক নরািীই অকারদণ অপরাধ্দবাদধ্ নিাদিে এবং 
 জ্জায় গিগকৎসা এগেদয়  াে। এদত তাাঁর এবং তাাঁর ন ৌে সঙ্গীর স্বাদস্থ্যর অপগরদময় িগত হয়। মদে রাখদত হদব 
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ন  ন ৌে- সংক্রমণ অোে শারীগরক সমস্যার মতই একগট সাধ্ারণ বযাগধ্। বযগক্তিত ম ূযদবাধ্ এবং সামাগজক 
তেগতকতা ওপর ির কদর এই নরাদির গবিার করদ  শুধ্ু বযগক্তগবদশদষর েয়,  সমাদজর প্রিুর িগত হদব। 

 
ন ৌে- সংক্রমণ গক ? 

মূ ত ন াগে- সঙ্গম,  মুখ- সঙ্গম,  বা পায়ু- সঙ্গদমর মাধ্যদম গবগিন্ন ধ্রদণর সংক্রমণ (নরাি) এক বযগক্তর শরীর 
নথদক আদরক বযগক্তর শরীদর ছগেদয় পদে -  এগুগ দক ন ৌে সংক্রমণ বা ন ৌে সংক্রমণ- জগেত নরাি বদ । এইি 
আই গি ছাোও োোে ধ্রদণর ন ৌে সংক্রমণ আদছ,  ন মে িযাগমগিয়া,  িদোগরয়া,  গসগফগ স,  নজগেটা  
হাগপডস,  গহউমযাে পযাগপদ ামা িাইরাস (এইি গপ গি),  নহপাটাইগটস গব,  ট্রাইদকাদমাগেয়াগসস,  এবং 
জীবাণুজগেত িযাগজদোগসস। 

 
ন ৌে- সংক্রমণ গক িাদব ছোয়? 

এই সংক্রমণ সাধ্ারণত রক্ত,  শুক্র,  ন াগে- জাত িরণ,  এবং সংক্রমণজগেত ঘা নথদক গেিডত রদসর মাধ্যদম 
ছোয়। ন ৌে সংক্রমণ সাধ্ারণত অসুরগিত ন ৌে সংসদিডর (ন াগে- সঙ্গম,  মুখ- সঙ্গম,  বা পায়ু- সঙ্গম) কারদণ 
হয়। এই সংক্রমণ নকাে বযগক্তর শরীদরর ঘা নথদক, অথবা একজদের বযবহৃত িরু (নরজার), ছুাঁি, বা ন ৌে নখ ো 
অে নকউ বযবহার করদ  ছোদত পাদর। আবার গকছু সংক্রমণ ন মে হাগপডস,  ত্বদকর স্পদশডর মাধ্যদম এক 
বযগক্তর নথদক আদরকজদের শরীদর ছোদত পাদর। তদব একই নতায়াদ  বা বাথরুম (স্নাোিার ও নশৌিািার) 
নথদক সংক্রমদণর সম্ভাবো কম। রক্ত দাে (ব্লাি ট্রান্সগফউশাে) বা হারাদো অঙ্গ প্রগতস্থ্াপদের সমদয়ও সংক্রমণ 
হদত পাদর। নসই জদে আদি নথদক রক্ত বা প্রগতস্থ্াপদের অঙ্গ সংক্রমণ মুক্ত গকো পরীিা কদর নেওয়া দরকার। 

 
এইি আই গি ও অোে সংক্রমদণর মদধ্য সম্পকড 

শরীদর অে নকাে ন ৌে সংক্রমণ হদয় থাকদ  এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবদে  ায়। ন ৌে নরাি সংক্রমদণর 
ফদ  অদেক সমদয় ত্বক নফদট  ায়,  ঘা ও অঙ্গ- গবকৃগত হয়,  এবং ঐ সংক্রাগমত প্রতযদঙ্গর মাধ্যদম এইি আই 
গি রদক্ত গমদশ ন দত পাদর। এইি আই গি সংক্রমণ রদক্তর নশ্বতকগণকাগুগ দক (ন গুগ র কাজ সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ 
করা) আক্রমণ কদর। শরীদর নকাে সংক্রমণ হদ  নশ্বতকগণকার সংখযা নবদে  ায়। তাই একগট সংক্রমদণর পদর 
এইি আই গি সংক্রমণ হদ  সাধ্ারদণর নিদয় নবগশ সংখযক নশ্বতকগণকা আক্রান্ত হয়। ন  সমি ঝুাঁগকপণূড ন ৌে 
আিরদণ এক ধ্রদণর ন ৌে নরাি সংক্রমদণর সম্ভাবো থাদক,  নসখাদে অোে সংক্রমদণর ঝুাঁগকও নথদক  ায়। 
গেদজর ন ৌেসঙ্গীর নিদত্রও নসই আশঙ্কা একই রকম। তাই অোে ন ৌে নরাি সংক্রমদণর হাত নথদক সুরিা 
বযবস্থ্া নেওয়ার অিযাস প্রকারান্তদর এইি আই গি সংক্রমদণর হাত নথদক সুরিা বযবস্থ্া নেওয়া নজারদার করদব। 

কল্পো ো বািব? 
 
মুখ- সঙ্গদমর মাধ্যদম ন ৌে সংক্রমণ হদত পাদর -  
 
বািব। মুখ- সঙ্গদমর নিদত্র এক বযগক্তর শরীর গেিডত িরণ আদরক বযগক্তর শরীদর  াদে,  ফদ  সংক্রমণ হদত 
পাদর।  গদ আপোর ন ৌে সঙ্গী আপোর ন ৌোদঙ্গ মুখ নদে বা আপগে আপোর মগহ া সঙ্গীর ন ৌোদঙ্গ মুখ নদে 
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নসদিদত্র নিন্টা  িযাম (পাত া ন দটদক্সর পদডা) বযবহার করা উগিত। আর  গদ পুরুষ- সঙ্গীর গশদশ্ন মুখ নদে,  
নসদিদত্র তাাঁর কদণ্ডাম বযবহার করা উগিত। একমাত্র এিাদবই সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ করা  াদব। 

ন ৌে সংক্রমণ হদ  ওষুদধ্ নসদর  াদব -  

কল্পো। িাইরাস সংক্রমদণর নিদত্র (ন মে হাগপডস,  নহপাটাইগটস গব, গহউমাে পযাগপদ ামা িাইরাস,  এবং 
এইি আই গি) গিগকৎসা কদর  িণগুগ  কমাদো  ায় বা সংক্রমদণর িগত কমাদো  ায়,  গকন্তু সংক্রমণ সারাদো 
 ায় ো। আবার িযাগমগিয়া,  গসগফগ স,  বা িদোগরয়া,  অথডাৎ ন  সংক্রমণগুগ  বযাগিগরয়া,  নপ্রাদটাদজায়া,  
বা অোে িুদ্র জীবাণু বাগহত,  নসগুগ  অযাগন্টবাদয়াগটক ওষুধ্ এবং গক্রম/ন াশে বযবহাদর নসদর  ায়। এখাদে 
নসদর  াওয়া মাদে সংক্রমণ বােদব ো;  গকন্তু শরীদরর িয়িগত সাগরদয় তাদক পূবডাবস্থ্ায় গফগরদয় নেওয়া সম্ভব 
েয়। 

 
ন ৌে- সংক্রমদণর গক গক  িণ? 

সব িাইদত সাধ্ারণ  িণ হ : 

 প্রস্রাদবর সমদয় বযাথা বা জ্বা া করা 
 ন াগে,  গশশ্ন,  বা পায়ুদত িু কাগে এবং নসখাে নথদক নকাে িরণ বা দুিডন্ধ গেিডত হওয়া 
 মগহ াদদর ত দপদট তীক্ষ্ণ বযাথা 
 জেোঙ্গ এবং পায়ুর আদশপাদশ নফা া,  ঘা,  বা ফুসু্কগে জোদো। সংক্রমদণর  িণগুগ  সাধ্ারণত 

জেোদঙ্গর আদশপাদশই নদখা  ায়। তদব এগুগ  জঙঘায়,  ি ায়,  নিাদখ (িদোগরয়ার নিদত্র),  মুদখ 
(হাগপডস ও গসগফগ দসর নিদত্র),  এবং কখদো কখদো োদক বা হাদতও নদখা নদয়। গসগফগ দসর 
প্রাথগমক  িণগুগ  নবদোহীে (ঘা) এবং সুগেগদডষ্ট েয় (ন মে ফসুু্কগে,   া গবিততীয় প ডাদয় নদখা  ায়)। 
 িণগুগ   ন্ত্রণাহীে এবং স্বল্পস্থ্ায়ী বদ  অদেদকই এগুগ  সম্পদকড সদিতে হে ো। নবগশ উগবিতগ্ন হওয়ার 
আদিই হয়দতা এই  িণগুগ  আপো নথদক গমগ দয়  ায়। অবশ্য তার মাদে এই েয় ন  সংক্রমণ দূর 
হদয়দছ।  িণ িদ  নিদ ও আমাদদর শরীদরর নিতদর সংক্রমণ ছগেদয় পেদত থাদক। 

 
নকাে ন ৌেদরাি  িণ বা উপসিডহীে হয়? 

িযাগমগিয়া সংক্রাগমত অগধ্কাংশ মগহ া গকছু হদয়দছ বদ  বুঝদতই পাদরে ো। আবার িদোগরয়া হদ  প্রায়শই 
নকাে উপসিড নদখা নদয় ো। গকন্তু গিগকৎসা ো হদ  এই দুই সংক্রমদণর ফদ  প্রজেে প্রগক্রয়ায় িয়ােক সংক্রমণ 
হয়  ার িাক্তারী োম নপ গিক ইেফ্ল্াদমটগর গিগজস (গপ আই গি)। এদত মগহ াদদর জেোদঙ্গর অিযন্তদর 
নজারদার সংক্রমণ ঘদট ও অপরূণীয় িগত হদয় ন দত পাদর। তদব এই জীবাণু (বযাগিগরয়া) সংক্রমণ পদুরাপুগর 
সাগরদয় নফ া  ায় এবং শরীদরর িগতও আটকাদো  ায়। 
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শরীদর  গদ ঐ রকম নকাে উপসিড নদখা নদয়,  তাহদ  গক ধ্দর নেব সংক্রমণ হদয়দছ? 

সবসমদয় েয়।  গদও গক কারদণ উপসিডগুগ  নদখা গদদয়দছ তা জাো দরকার। অে নকাে কারদণ হদ ও এ 
ধ্রদণর  িণ উদপিা করা  ায় ো। এই সংক্রমণগুগ র পরীিা এবং গিগকৎসা হওয়া প্রদয়াজে। 

িা দিা- িযাগজোইগটস বা ন াগে ও ন াগেপ্রদদশ ফুদ   াওয়া বা  া  হদয়  াওয়া গবগিন্ন কারদণ হদত পাদর। 
তার মদধ্য একগট হ  ন াগের অিযন্তদর গপএইি িারসাদমযর পগরবতডে,  অথডাৎ অম্ল ও িাদরর সগিক পগরমাপ 
রদবদ । এই অবস্থ্া কদয়কগট কারদণ হদত পাদর -  

 শুক্রাণুর উপগস্থ্গত ( া ন াগের নিতদর অম্ল কগমদয় নদয়) 
 ন াগের অিযন্তর জ  বা বীজঘ্ন গদদয় পগরষ্কার করা 
 ঋতুস্রাব হওয়া 
 নকাে সংক্রমণ হওয়া। 

এছাো অযাগন্টবাদয়াগটক ওষুধ্ শরীদরর প্রদয়াজেীয় কদতাগুগ  তজবদক ধ্বংস কদর ঈি জাতীয় তজদবর উৎপাদে 
বাগেদয় নদয়। ফদ  সংক্রমদণর  িণ নদখা নদয়। 

গকছু মগহ ার আবার অজ্ঞাত কারদণ ন াগে নথদক িরণ হয়। ঘেঘে ন ৌেসঙ্গদম িযাগজোইগটস নবদে ন দত পাদর 
কারণ সংক্রমদণর জায়িা নথদক জীবাণুগুগ  ক্রমশ ন াগের অিযন্তদর িদ   ায়। এ ধ্রদণর সংক্রমণ হদ  গক্রম,  
নরপ্র ইতযাগদর রাসায়গেক শরীদর অস্বগি ঘটায়। অতযাগধ্ক সংদবদেশী তার জদে নপাষাক পরদ ও শরীদর 
অসুগবদধ্ হদত পাদর। 

অদেক সমদয় মূত্রো ীদত সংক্রমদণর (গসিাইগটস সহ) গবগিন্ন উপসিড থাদক। মূত্রো ীর সংক্রমণ ন ৌে সংসদিডর 
জদে বা অোে কারদণও হদত পাদর। পায়ু সঙ্গদমর পদর ন াগেদত গ ঙ্গ স্থ্াপে করদ  বা পায়ু নথদক ন াগের 
গদদক মুছদ  ( াাঁরা টয়দ ট নপপার বযবহার কদরে) মূত্রো ীর সংক্রমণ হদত পাদর। অথডাৎ পায়ুর জীবাণু  খে 
মূত্রো ীর গদদক  ায় সংক্রমদণর আশঙ্কা থাদক। ন ৌে গম দের সমদয় পায়ুর জীবাণু মূত্রবিতাদরর গদদক উদি নিদ  
সংক্রমণ হয়। এদক ' হগেমুে গসিাইগটস'  বদ । 

 
ন ৌে- সংক্রমণ গক নসদর  ায়? 

অদেক ন ৌে সংক্রমণই নসদর  ায়। বযাগিগরয়া (জীবাণু),  নপ্রাদটাদজায়া,  বা অোে জীবাণু- জগেত সংক্রমণ 
অযাগন্ট- বাদয়াগটক গক্রম বা ন াশদের সাহাদ য সারাদো  ায়। এই ধ্রদণর সংক্রমদণর মদধ্য গসগফগ স,  
িযাগমগিয়া,  িদোগরয়া,  এবং ট্রাইদকাদমাগেয়াগসস পদে। এছাো মাইটস,  কডযাবস,  এবং স্কযাগবস জাতীয় 
ত্বদকর গক্রগমও (পযারাসাইট) এই তাগ কায় পদে। এই সব গক্রগমগুগ দত িু কাগে ও ফসুু্কগে হয় এবং ন ৌে-
সংসদিডর সময় একজদের শরীর নথদক অেজদের নদদহ সংক্রাগমত হয়। 

ন ৌে সংক্রমণ নসদর  াওয়ার অথড হ  সংক্রামক জীবাণুগুগ  ধ্বংস হদয়দছ ও সংক্রমণ আর বৃগদ্ধ পাদে ো। তদব 
শরীদরর ন  িগত হদয় নিদছ নসগুগ  পূরণ হওয়া সম্ভব েয়। সংক্রমণ উদপিা কদর নকাে গিগকৎসা ো করদ  
শরীদরর িীষণ িগত হদত পাদর। সংক্রমদণর ঝুাঁগক নেওয়ার িাইদত আদি নথদক প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্া নেওয়া িাদ া। 



32 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

তা সদত্বও নকাে উপসিড নদখা গদদ ,  তৎিণাৎ বযবস্থ্া গেদ  দীঘডদময়াদী সমস্যার হাত নথদক নরহাই পাওয়া 
 ায়। 

িাইরাস- জগেত সংক্রমদণর গিগকৎসা হয় গকন্তু তা সাদর ো। এই তাগ কায় হাগপডস,  নহপাটাইগটস গব,  এইি 
আই গি,  ও গহউমাে পযাগপদ ামা িাইরাস (এইি গপ গি) পদে। এইি গপ গির ফদ  জেোদঙ্গ উদিম এবং 
জরায়-ু গ্রীবার নকাদষ পগরবতডে হয়। এইি আই গির জদে এইিস নরাি হয়। গিগকৎসার ফদ  এ সব নরাদির 
উপসিডগুগ  কদম এবং সংক্রমণ বৃগদ্ধর িগত কদম,  গকন্তু গেরাময় হয় ো। ইদাগেং পাশ্চাদতয এইি গপ গির গটকা 
নবগরদয়দছ এবং নিাদ্দ বছদরর কম নমদয়দদর িগবষৎ সংক্রমদণর হাত নথদক বাাঁিাদত এগট নদওয়া হদে। 

 
আমার ন ৌে- সংক্রমদণর সম্ভাবো কতটা? 

ন ৌে নরাি সংক্রমণ সবদিদয় নছাাঁয়াদি নরািগুগ র মদধ্য অেতম। আপোর  গদ সংক্রাগমত নকাে বযগক্তর সদঙ্গ 
ন ৌে- সংসিড হয় অথবা আপোর গেদজরই  গদ নকাে ন ৌে নরাি সংক্রমণ হদয় থাদক,  নসদিদত্র আপোর অে 
সংক্রমদণর সম্ভাবো নবদে  ায়। আপগে আপোর ন ৌে সঙ্গীদকও সংক্রাগমত করদত পাদরে। এই সংক্রমদণর 
তাগ কায় এইি আই গিও আদছ। 

সংক্রমদণর জীবনবজ্ঞাগেক কারণ 

পরুুদষর বিতারা মগহ ার সংক্রমদণর সম্ভাবো,  মগহ ার বিতারা পুরুদষর সংক্রমদণর সম্ভাবোর নিদয় অদেক নবগশ। 
মগহ াদদর শরীদর জীবাণু অদেক সহদজ প্রদবশ করদত পাদর। অদেক সময় মগহ ারা বুঝদতও পাদরে ো কখে 
তাাঁরা সংক্রাগমত হদয়দছে। এছাো নমদয়দদর শরীদর জীবাণু একবার প্রদবশ করদ  উষ্ণ এবং সজ  আবদহ 
িাদ ািাদব নবদে ওিার সুদ াি পায়। 

একজে নমদয়র আদিদরা- উগেশ বছর বয়স ো হওয়া প ডন্ত তার জরায়ু- গ্রীবা পুদরাপুগর পগরণত হয় ো। তাই 
অল্পবয়সী নমদয়দদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক অদেক নবগশ। আমাদদর নদদশ বা য গববাদহর নবগশ প্রি ে থাকার ফদ  
অদেক নমদয়দক অপগরণত বয়দসই ন ৌে- সংসদিড গ প্ত হদত হয়। ফদ  তাদদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক খুব নবগশ রকম। 
রদজাঃগেবৃগত্তর পদর মগহ াদদর ন াগের অিযন্তদরর আিরণ পাত া হয় এবং গকছুটা শুগকদয়  ায়। নসই অবস্থ্ায় 
ন ৌে- সংসদিড গ প্ত হদ  িামো নফদট ন দত পাদর এবং সংক্রমদণর সম্ভাবো ততরী হদত পাদর। দুঃদখর গবষয় 
গিগকৎসদকরা রদজাঃগেবৃগত্তর পদর মগহ াদদর সুরগিত ন ৌোিরণ সম্পদকড উপদদশ নদে ো বা গেয়গমত 
িাইদোক গজকযা  (োরী জেদেগিয় সংক্রান্ত) পরীিা কদরে ো। ঐ বয়দস নপৌাঁদছ মগহ ারাও মদে কদরে তাাঁদদর 
সংক্রমদণর সম্ভাবো কম,  অতএব সুরিার প্রদয়াজে নেই। 

আপোর ন ৌেসঙ্গী  গদ নকব  মগহ াই হে ন ৌে সংক্রমদণর আশঙ্কা হয়দতা অদপিাকৃত কম,  গকন্তু মগহ াদদর 
নথদক অে মগহ াদদর ন ৌে- সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব েয়। অদেক সমকামী মগহ ারই প্রথম ন ৌে সঙ্গী গছ  
পরুুষ। নসই সমদয় সংক্রমদণর সম্ভাবো  দথষ্ট নবগশ গছ  এবং  িণহীে সংক্রমণ তাাঁদদর মদধ্য নসই নথদক রদয় 
ন দত পাদর। 
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ন ৌে- স্বাদস্থ্যর  ত্ন 

১) ন ৌে সংক্রমণ নমাকাগব ায় প্রথম পদদিপ হ  সংক্রমণ প্রগতদরাদধ্র নিষ্টা। অদেক মগহ ার নিদত্র ন ৌে সঙ্গীর 
সদঙ্গ িা  কদর পগরগিগত হওয়ার আদিই ন ৌে- সম্পকড অবশ্যম্ভাবী হদয় পদে। সম্বন্ধ কদর গবদয়র পদর এই অবস্থ্া 
হয় নতা বদটই। গকন্তু নজদে শুদে নপ্রম করদ ই ন  সঙ্গীর সদঙ্গ ন ৌে স্বাস্থ্য গেদয় কথা ব া  াদব তার নকাে গিক 
নেই। িাদ া সম্পকড িদে নতা ার গিত গহদসদব আমরা  গদ সঙ্গীর সদঙ্গ ন ৌে নরাদির ঝুাঁগক ও সুরিা গেদয় 
আদ ািো করদত পাগর তাহদ  সব নিদয় বে সুরিা পাওয়া  ায়। ন ৌে সুরিা গেদয় কথা ব ার আগ্রহ দাগয়ত্বপণূড 
বযবহাদরর উদাহরণ। কদব এই আদ ািো করদবে তা আপোর গসদ্ধান্ত,  তদব ন ৌে সঙ্গদম গ প্ত হওয়ার আদি 
আদ ািো কদর নেওয়া উগিত। ধ্দর নেওয়া  ায় আপোর সঙ্গী গেদজর স্বাদস্থ্যর খাগতদর এ বযাপাদর আগ্রহী 
থাকদবে এবং আপোর ইদে এবং অনুিূগতদক সম্মাে নদখাদত িু দবে ো। আপোর সম্মগত নেই অথি আপোর 
সঙ্গী ন ৌে- সংসদিডর জে িাপ গদদেে,  এই অবস্থ্া নমদে নেদবে ো। 

একগট নমদয়র কথা -   
আমার গবদয় হদয়দছ বছর খাদেক। আমার স্বামী গদদের মদধ্য বহুবার ন ৌে সঙ্গম করদত 
িাে, নজার কদরে। আমার শরীদর কষ্ট হয় তাও উগে শুেদত িাে ো। বাধ্া গদদ  িয় নদখাে ন  
গতগে  গদ এরপর বাইদরর নমদয়র কাদছ  াে তাহদ  নস দাগয়ত্ব আমার। গক করব বুঝদত পাগর 
ো। আগম িাই ো আমার স্বামী ন ৌে কমডীর কাদছ গিদয় পয়সা খরি কদরে বা নরাি বাধ্াে। 

২) আপগে ন ৌে- সংসিড িাইদ  সুরগিত থাকার জে ততরী থাকুে। সুরিার উপাদােগুগ  হাদতর কাদছ রাখুে। 
রগতগক্রয়ার আদি নসগুগ  বযবহার করুে কারণ উদত্তজোর মুহূদতড নস সব নখাাঁজা মুগস্ক  হদব। 

৩)  গদ নদদখে ন  আপোর সঙ্গীর সাদথ সুরগিত ন ৌোিার গেদয় কথা ব া কগিে হদে,  তাহদ  আপগে গক 
ব দবে,  গকিাদব ব দবে তা নকাে বন্ধ ুবা পগরবার পগরকল্পো নকদির কাউদন্স দরর সদঙ্গ প্রযাগিস করুে। 

৪)  গদ মদে কদরে ন  আপোর সঙ্গীর নকাে সংক্রমদণর আশঙ্কা হদয়দছ,  নসদিদত্র নদরী ো কদর তৎিণাৎ 
গেদজর পরীিা ও গিগকৎসা করাে। মদে রাখদবে উপসিড বা  িণ নদখা ো গদদ ও সংক্রমণ হদত পাদর। 

৫) উপসিড বা  িণ ো নদখদ ও সংক্রমণ সম্পদকড গেগশ্চন্ত হদত িাক্তারী পরীিা করাে। নকাে নুতে ন ৌে- সম্পকড 
শুরু করার আদি বা আপগে বা আপোর সঙ্গীর অে ন ৌে- সঙ্গী থাকদ  পদর এই পরীিা খুবই সমদয়াগিত হদব। 
নকাে সংক্রমদণর জদে আপোর কী পরীিা হ  তা িাদ া কদর নজদে গেে,  কারণ কতগুগ  সংক্রমদণর খুব 
গবশ্বাসদ ািয পরীিা পদ্ধগত নেই। ন  মগহ াদদর ন ৌে সম্পকড রদয়দছ তাাঁরা প্রগত বছর িযাগমগিয়ার জদে পরীিা 
করাদত পাদরে। এগট খুব সাধ্ারণ একগট ন ৌে- সংক্রমণ,  গকন্তু গিগকৎসা ো হদ  িয়ােক আকার ধ্ারণ কদর। 

৬) আপোর সঙ্গীর  গদ নকাে সংক্রমণ হদয় থাদক,  তাহদ   তিণ ো আপোর,  আপোর সঙ্গীর বা সঙ্গীদদর,  
ও তাাঁর অোে সঙ্গীদদর পরীিা কদর সম্পূণড সুস্থ্ ব া হয় ততগদে ন ৌে- সংসিড ো হওয়াই বাঞ্ছেীয়। কতগদে 
অদপিা করদবে নস গবষদয় গবদশষদজ্ঞর পরামশড গেে। 

৭) গিগকৎসায় রাগজ হওয়ার আদি,  গক ওষুধ্ খাদেে,  তা কতগদে ি দব,  পাশ্বডপ্রগতগক্রয়াগুগ  গক,  পরবতডী 
কাদ  গক করদত হদব,  ইতযাগদ িাদ া কদর নজদে গেে। প্রশ্ন করদত  জ্জা পাদবে ো। 

৮) নহপাটাইগটস গব টীকা নেওয়া  ায় গকো আপোর গিগকৎসদকর সদঙ্গ আদ ািো করুে। 



34 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

৯) গেয়গমত িাদব আপোর শরীদরর,  গবদশষ কদর জেোদঙ্গর পরীিা করাে। সবগকছু স্বািাগবক আদছ গকো নস 
গবষদয় গেগশ্চত নহাে। নকাে অস্বািাগবক পগরবতডে নদখদ  বা দুিডন্ধ নপদ  গিগকৎসদকর কাদছ  াে। নকাে ঘা নসদর 
নিদ  পদরও সংক্রমণ নথদক ন দত পাদর,  এ গবষদয় সদিতে নহাে। 

১০) সম্ভব হদ  বগিদদদশর পরীিা, পযাপ পরীিা, এবং সংক্রমদণর পরীিা গেয়গমত করাে। 

১১) এমে একজে গিগকৎসক খুাঁদজ গেে গ গে আপোর সদঙ্গ স্বেদন্দ ন ৌে- স্বাস্থ্য গেদয় আদ ািো করদত পাদরে। 
গতগে ন ে আপোদক সম্পূণড এবং নবাধ্িময তথয গদদত পাদরে। এছাো গতগে ন ে আপোর প্রদশ্নর জবাব নদে 
এবং আপোর ন ৌেতাদক স্বািাগবকিাদব নমদে নেে। কদব এসব প্রসঙ্গ গতগে উত্থাপে করদবে বদ  বদস থাকদবে 
ো। প্রদয়াজদে আপগে তাাঁর সাহা য িাে। 

 
সংক্রমদণর সামাগজক ও সাংসৃ্কগতক কারণ 

পদেদরা নথদক িগিশ বছর বয়দসর নমদয়রা,   াাঁরা শহদর থাদকে,  ন খাদে সংক্রাগমত মানুদষর সংখযা অদেক,  
এবং  াাঁদদর একাগধ্ক ন ৌে সঙ্গী রদয়দছ,  তাাঁদদর সকদ রই সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবগশ। আবার অদেদকর নিদত্র 
দাগরদ্র সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় নদয়।  দথষ্ট টাকাপয়সা ো থাকার ফদ  হয়দতা সুরিা ও গিগকৎসার সুগবদধ্ 
আমরা গেদত পাগর ো। সঙ্গীর ওপর  গদ আপগে অথডনেগতক িাদব গেিডরশী  হে,  তাহদ  আপোর পদি 
সংক্রমণ ও সুরিা গেদয় কথা ব া হয়দতা কগিে হদব। গতগেই হয়দতা আপোর সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় গদদেে। 
অথবা প্রগতগেয়ত নবাঁদি থাকার জদে  োই করদত করদত হয়দতা এ গবষয়দক  থা থ গুরুত্ব গদদত পারদছে ো! 
তশশদব মােগসক ও ন ৌে- অতযািাদরর িৃগতও বতডমাদের ন ৌে- সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় নদয়। আমাদদর সমাদজ 
 গদ নমদয়দদর গেষ্কৃয় এবং অসহায় িাবদকই নবগশ আকষডণীয় বদ  মদে করা হয়,  তাহদ  সুরিা গেদয় কথা ব া 
তাদদর পদি খুবই কগিে হয়। ন  সমাজ এবং সংসৃ্কগতদত আমরা বাস কগর নসখাদে  গদ জেোদঙ্গর গদদক 
তাকাদো বা স্পশড করাদক নোংরামী িাবা হয় এবং নমদয়দদর ন ৌে বযাপাদর গেরুৎসাহ করা হয়,  তাহদ  ন ৌে-
সংক্রমদণর প্রাথগমক উপসিড বা  িণগুগ  আমাদদর দৃগষ্ট এগেদয়  াদব। 

 
ন ৌে- সংক্রমণ এবং মগহ াদদর জেোঙ্গ কতডে (সারকামগসশে) 

নমদয়দদর িিাঙ্কুর নকদট নদওয়ার নরওয়াজ আমাদদর নদদশ খুবই কম,  তদব এদকবাদর নেই ব দ  িু  হদব। 
িারদতর গবগিন্ন অঞ্চদ  নবাহরা মুস মাে সমাদজ এ ধ্রদণর কতডদের ি  রদয়দছ। ন  সব সম্প্রদায় নছাট 
নমদয়দদর শরীদর এই ধ্রদণর কতডে কদর থাদকে,  তাাঁদদর ধ্ারণা এগট প্রািীে সংসৃ্কগত ও ধ্দমডর অঙ্গ। গকন্তু 
ইস াম ধ্দমডর নকাথাও এই ধ্রদণর কতডদের কথা ন খা নেই। পৃগথবীর গবগিন্ন নদদশ োরী ন ৌোঙ্গ কতডদের 
গবরুদদ্ধ আইে পাশ হদয়দছ,  গকন্তু িারদত নসই রকম নকাে আইে নেই। 

ন  মগহ াদদর জেোঙ্গ কাটা হদয়দছ তাাঁদদর মদধ্য সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবগশ। সংক্রাগমত ন ৌে সঙ্গীর মাধ্যদম তাাঁরা 
খুব তাোতাগে সংক্রাগমত হদত পাদরে। তাাঁদদর জেোদঙ্গ কাাঁিা ঘা বা আ সার নথদক  ায়,  ন াগে- প্রদদদশর 
পদডাগুগ  স্ফীত হয়,  বা ন ৌে- সংসদিড নছাট নছাট িদতর সৃগষ্ট হয়। ফদ  িট কদর সংক্রমণ ঘটদত পাদর। এই 
মগহ াদদর ন াগেমুদখ কতডে বা সারকামগসশদের জদে িতগিি থাদক এবং গিগকৎসা সদত্বও অদেক সময় তাাঁদদর 
সংক্রমণ সারদত িায় ো। অদেদকর নিদত্র ন াগে নথদক ক্রমািত িরণ হদত থাদক। কখেও কখেও গিগকৎসার 
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জদে অদস্ত্রাপিাদররও প্রদয়াজে হদত পাদর। এই সমস্যা  াঘদবর জদে প্রগতগষ্ঠত সহায়তা সঙঘ,  সখী সগমগত,  
বা গবদশষদজ্ঞরা সংক্রাগমত মগহ াদদর সাহা য করদত পাদরে। 

আমার ন ৌে- সংক্রমণ হদয়দছ মদে হদ  গক করা উগিৎ? 

 ত তাোতাগে সম্ভব নরাি- গেণডয় করুে। আপগে আদিদরা অেূধ্বড হদ  এ বযাপাদর বাবা মা বা আপোর 
িাদজডদের সাহা য ও অনুমগত গেদত হদত পাদর। 

নকাথায় ন দত হদব? 

সরকারী হাসপাতাদ  গবো খরদি বা কম খরদি পরীিা ও গিগকৎসা সম্ভব। এ সব নকদি কমডীদদর পরীিা,  
নরাি গেণডয়,  ও গিগকত্সার বযাপাদর দিতা থাদক। তাছাো নরািীর নিাপেীয়তা রিার বযাপাদর তাাঁরা দায়বদ্ধ। 

ক কাতায় গকছু ন ৌে নরাি পরীিা নকি 

নমগিকা  কদ জ ক কাতা (কযা কাটা নমগিকা  কদ জ) 
৮৮ কদ জ রীট 
ক কাতা ৭০০ ০৭২ 
( নটগ ) ২৪৫১- ২৬৪৪ 

 
সু্ক  অফ ট্রগপকযা  নমগিগসে 
১০৮ গিত্তরঞ্জে এzাাগিগেউ 
ক কাতা ৭০০ ০৭৩ 
( নটগ ) ২২৪১- ৪৯১৫/৪৯০০ 

 
গসগট কাউেদসগ ং নসণ্টার (দুবডার মগহ া সমন্বয় কগমগট বিতারা পগরিাগ ত) 
৮/১ িবাগে দত্ত ন ে 
ক কাতা ৭০০ ০০৬ 
( নটগ ) ২৫৩০- ৩১৪৮ 

 
নিারুকা পাগব্লক ওদয় দফয়ার 
ট্রাি, আমাদদর বাগে 
৬৪ রগফ আহদমদ গকদওয়াই নরাি 
ক কাতা ৭০০ ০১৬ 
( নটগ ) ২২৬৫- ৮০৯২,  ২২১৭- ৪০১৯ 

 

রায় ও গত্রদবদী 
৯৩ পাকড রীট 
ক কাতা ৭০০ ০১৬ 
( নটগ ) ২২২৬- ৮৭৮৯/৫৯৬১/৬৬৪৩ 
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পগরবার পগরকল্পো নকিগুগ দতও অদেক সমদয় এ গবষদয় সাহা য পাওয়া  ায়। সরাসগর সাহা য ো করদত 
পারদ ও নকাথায় ন দত হদব নস গবষদয় প্রদয়াজেীয় পরামশড এখাদে পাদবে। এই সব নকদির কমডীরা 
সংদবদেশী  এবং আপোদক সসম্মাদে সাহা য করদবে। 

প্রায় প্রদতযকগট নবসরকারী হাসপাতাদ  ন ৌে নরাি গবষদয় গবদশষজ্ঞ আদছে এবং নসখাদেও পরীিা ও গিগকৎসার 
বযবস্থ্া আদছ। তদব এই জায়িাগুগ  বযয়সাদপি হয়। 

 
ন ৌে সংক্রমদণ সাহা য গেদত  াওয়ার আদি প্রস্তুগত 

নফাে কদর আদি নথদক নজদে গেে গক গক সাহা য পাওয়া ন দত পাদর,  কত খরি পেদব,  ইতযাগদ। আপগে  গদ 
আদিদরা অেূধ্বড হে নসদিদত্র গক গক গেয়ম পা ে করদত হদব তাও িাদ া কদর নজদে গেে। সংক্রমদণর উপসিড 
বা  িণগুগ   ন্ত্রণাদায়ক ো হদ ও নদরী ো কদর গবদশষদজ্ঞর পরামশড গেে। অদেকগুগ  সংক্রমদণর নিদত্র 
উপসিড নদদখই  থা থ নরাি গেণডয় করা সম্ভব,  তদব পরীিা কদর আরও সুগেগশ্চত হওয়া  ায়। এখে রক্ত 
পরীিার মাধ্যদম টাইপ ১ এবং টাইপ ২ হাগপডস গিগিত করা  ায়। পরীিার জদে অদপিা করার সমদয় স্বেন্দ 
থাকুে। তদব নবদোহীে নকাে ঘা থাকদ  নসখাদে নকাে গক্রম বা ম ম  ািাদবে ো,  কারণ তাদত বযাগিগরয়া 
মদর ন দত পাদর এবং পরীিা করদ  সগিক ফ  পাওয়া  াদব ো। গবদশষদজ্ঞর কাদছ  াওয়ার আদি ন ৌেসংসিড 
এগেদয় ি ুে এবং সংক্রাগমত জায়িা খুব নবগশ পগরষ্কার করদবে ো। এর ফদ ও সগিক নরাি গেণডদয় অসুগবধ্া 
হদব। 

 
গিগকৎসা ও  ত্ন 

গিগকৎসার জদে আপগে ন খাদেই  াে,  নসৌজেসু ি বযবহার এবং সম্পূণড গিগকৎসার সুদ াি পাওয়া আপোর 
অগধ্কার। তদব কাউদক সদঙ্গ গেদ  িাদ া হয়। গতগে প্রদয়াজদে জরুরী তথয/পরামশড গ দখ গেদত এবং আপোদক 
সাহস ন ািাদত পারদবে। 

 
গিগকৎসা গেদয় গকছু কথা 

 বগি- প্রদদশ পরীিার আদি আপোর সম্বদন্ধ নমগিকযা  তথয (নমগিকযা  গহগর) গিগকৎসদকর নজদে 
নেওয়া উগিত। 

 সমি পরীিা,  গরদপাটড,  গিগকৎসার পদ্ধগত,  এবং তার সম্ভাবয নেগতবািক পাশ্বডপ্রগতগক্রয়া সম্পদকড 
সহজ নবাধ্িময িাষায় বুগঝদয় গদদত গিগকৎসকদক অনুদরাধ্ করুে। 

 সব কগট সম্ভাবয পরীিা বা গিগকৎসা সম্পদকড আপোর ধ্ারণা স্বে কদর তু ুে। 
 গিগকৎসা নকি নথদক নবগরদয় আসার আদি আপোর পরবতডী করণীয়গুগ  গবশদিাদব নজদে গেে। 

গিগকৎসক  বযি থাকদ  অে কাদরার সদঙ্গ কথা ব ুে। সমি প্রদশ্নর জবাব ো গেদয় িদ  আসদবে ো। 
উপসিডগুগ  গেমূড  হদত কত সময়  ািদব নজদে গেে। গেধ্ডাগরত সমদয় গেরাময় ো হদ  আবার পরীিার 
জদে  াে। 

গফদর আসার পর আরও গজজ্ঞাস্য থাকদ  তা নফাদে নজদে গেে। 
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 গিগকৎসক গেদদডগশত সমি ওষুধ্ খাে এবং ম ম ইতযাগদ বযবহার করুে। হয়দতা সমি ওষুধ্ নশষ 
হওয়ার আদিই শরীর িা   ািদব বা উপসিড গমগ দয়  াদব,  তাই বদ  ওষুধ্ বন্ধ করদবে ো। এদত 
সংক্রমণ আবার গফদর আসদত পাদর।  িণ নদদখ গম  নপদ ও আপোর ওষুধ্ অে কাউদক নদদবে ো। 
তাাঁর সংক্রমণ হয়দতা অে ধ্রদণর তাই তাাঁর গিগকৎসাও আ াদা হদব। 

 পেুরায় ন ৌেসংসিড হওয়ার আদি আপোর,  আপোর সঙ্গীদদর,  এবং তাাঁদদর অোে সঙ্গীদদর 
গিগকৎসা সম্পূণড করুে। তা ো হদ  আপোরা এদক অপরদক বারবার সংক্রাগমত করদতই থাকদবে। 
আপোর গিগকৎসা সম্পূণড হওয়া প ডন্ত বা গিগকৎসক  তিণ ো ব দছে ন  আপগে সম্পূণড সুস্থ্,  ততগদে 
অদপিা করুে। 

 প্রস্রাদব কষ্ট হদত থাকদ  সংক্রমণ গেমূড  ো হওয়া প ডন্ত মদযপাে করদবে ো। মদ আপোর মূত্রো ীদত 
অস্বগি সৃগষ্ট করদত পাদর। কখদো কখদো আপগে গিগকৎসা সম্পদকড সুগেগশ্চত োও হদত পাদরে। সব 
পরীিা গেখুাঁত হয় ো। নকাে নকাে সমদয় গিগকৎসা নবাঝা হদয় দাাঁোয়,  কা ডকরী হয় ো। গকন্তু গিগকৎসা 
ো কগরদয় বা মাঝপদথ নছদে গদদ  স্বাদস্থ্যর িয়ঙ্কর িগত হদত পাদর। 

 
ন  সমি বাধ্া নপদরাদত হদব 

ি গত গিগকৎসা পগরকািাদমায় গক ধ্রদণর তবষময,  ন ৌে আিরণ,  সংক্রমদণর ঝুাঁগক ইতযাগদ গবষদয় আদ ািো 
করা মুগস্ক  হদয় দাাঁোয় তা উপ গিì  করুে। অদেক গিগকৎসক এখেও মগহ াদদর ন ৌেতা সম্পদকড নেগতবািক 
মদোিাব নপাষণ কদরে। নকউ নকউ আবার জাত- পাত উচ্চ- েীি নিদাদিদ কদরে,  নকউ বা সমকামীদদর ঘৃণা 
বা িয় কদরে। তাাঁরা দগরদ্র পগরবাদরর মগহ াদদর সম্পদকড অে রকম ধ্ারণা নপাষণ কদরে গকন্তু উচ্চ- গবত্ত 
মগহ াদদর সংক্রমণ থাকদ ও পরীিা করদত গবিতধ্াদবাধ্ কদরে ো। মগহ া সমকামীদদর অকারণ নিাপেীয়তা 
তযাি কদর িাক্তাদরর কাদছ গিদয় তথয সংগ্রহ,  সংক্রমণ পরীিা,  এবং গিগকৎসা করাদো উগিত। ন ৌে আিরণ 
সম্পদকড তাাঁরা গবশদ জাোদ ও গকছু গিগকৎসক হয়দতা প্রদয়াজেীয় দিতার অিাদব সাহা য করদত পারদবে ো। 
তবু এ বযাপাদর নখা াখুগ  কথা বদ  নেওয়াই িা । 

সুগিগকৎসা পাওয়া আপোর অগধ্কার। একজে সংদবদেশী  ও তথয সমৃদ্ধ গিগকৎসক বা োসডদক খুাঁদজ গেে  াাঁর 
সদঙ্গ নকাে সমস্যা হওয়ার আদিই আপগে ন ৌে- স্বাস্থ্য গেদয় নখা াখুগ  আদ ািো করদত পারদবে। 

 
ন ৌে সংক্রমণ এবং আইে 

আমাদদর নদদশ সংক্রামক নরাি বাবদ গকছু প্রানিগতহাগসক আইে আদছ,  ন মে ১৮৯৭ সাদ  পাশ হওয়া 
এগপদিগমক গিগজদজস অযাি (মহামারী সম্পকডীত আইে)। এই আইদে গকছু সংক্রামক নরাি েগথিুক্ত করা হদয়দছ 
এবং জেস্বাস্থ্য আগধ্কাগরকদদর নবশ গকছু িমতা নদওয়া হদয়দছ  া তাাঁরা সংক্রাগমত বযগক্তর ওপর অদেক সময় 
 দথে প্রদয়াি করদত পাদরে। বাধ্যতামূ ক িাদব সূগিতকরণ,  পরীিা এবং গিগকত্সা,  অেদদর নথদক 
আ াদা কদর রাখা,  বাসস্থ্াদে তিাশী িা াদো,  ইতযাগদর অগধ্কার জেস্বাস্থ্য আগধ্কাগরকদদর আইেিত িাদব 
নদওয়া হদয়দছ। 

 
 
 



38 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

সমগ ঙ্গ ন ৌে সংসিড ও আইে 
 
২০০৯ সাদ র জু াই মাস অবগধ্ িারতীয় দণ্ডগবগধ্ ৩৭৭ ধ্ারায় প্রাপ্তবয়স্কদদর মদধ্যও সমকামী ন ৌে আিরণ 
অপরাধ্ বদ  িণয করা হত। ঐ সাদ র ৯ই জু াই এই আইেগট তবষমযমূ ক বদ  িারদতর প্রধ্াে আদা ত 
(সুপ্রীম নকাটড) বাগত  কদরদছ। এই সমি পরুদো আইে আধ্ুগেকীকরদণর কথা বারবারই গবগিন্ন িদর আদ াগিত 
হদয়দছ এবং আইে প্রণয়দে সংদবদেশী তার কথাও উদিখ করা হদয়দছ। গকন্তু তাদত খুব গকছু পগরবতডে হয় গে। 
তদব এইি আই গি আক্রান্তদদর জদে ৩৭৭ ধ্ারার মত নকাে রকম আইে ো থাকা সদত্বও মােগবক অগধ্কার 
সুরিার জদে কদয়কগট হাইদকাটড এবং িারদতর সুপ্রীম- নকাটড নবশ গকছু  ুিান্তকারী রায় গদদয়দছ। 

ন ৌে সংক্রমণ নরাদধ্  থা থ নকাে আইে হদ  তা গেশ্চয়ই মাো উগিত্,  তদব তার প্রদয়াি- বযবস্থ্া হদত হদব 
সংদবদেশী । সংক্রাগমত বযগক্তর সামাগজক অগধ্কাদরর কথাও মাথায় রাখদত হদব। সংক্রমণ নফৌজদারী অপরাধ্ 
েয় -  তাই আইে থাকদ ও তার প্রদয়াদির মুখ হওয়া উগিত্ মােগবক আর দৃগষ্টিঙ্গী সমাজ ক যাণমূ ক। তদব 
সব নিদয় িা  হয় গেদজ সদিতে হদ  এবং অপরদক সদিতে হদত সাহা য করদ । ন ৌে- সংক্রমণ প্রগতদরাদধ্ ন  
নকাে সরকারী ও নবসরকারী উদদযাদি সাগম  হদত হদব। মদে রাখদত হদব,  ন ৌে- স্বাস্থ্য িাদ া থাকা মাদে 
শরীর িাদ া থাকা। গেগবডঘ্ন সুরগিত ন ৌেজীবে আেন্দময়। 

 
অন্তঃসত্বা হওয়া ও ন ৌে- সংক্রমণ 

ন ৌে- সংক্রমণ আমাদদর অন্তঃসত্বা হওয়ার সম্ভাবো শুধ্ু কগমদয়ই নদয় ো 
সমস্যাবহু ও কদর নতাদ । ন ৌে নরাি সংক্রমদণর ফদ  িদিড থাকা ভ্রুণ সংক্রাগমত হদত পাদর। 

সন্তাে জদের আদির পরীিাগুগ  

নকাে উপসিড ো থাকদ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গকছু পরীিা কগরদয় নেওয়া বাঞ্ছেীয়। প্রদতযক অন্তঃসত্বা মগহ ার এইি 
আই গি,  গসগফগ স,  নহপাটাইগটস গব,  িযাগমগিয়া,  এবং িদোগরয়ার পরীিা করাদো উগিৎ। ন  মগহ ারা 
ইন্ট্রাদিোস(গশরার মদধ্য) ওষুধ্,  রক্ত,  বা রক্তজাতীয় গজগেষ গেদয়দছে,  বা  াাঁদদর শরীদর অঙ্গ প্রগতস্থ্াগপত 
হদয়দছ,  তাাঁদদর নহপাটাইগটস গস পরীিা করা জরুরী। িিডাবস্থ্ায় নিাোর গদদকই বযাগিগরয়া  িযাগজদোগসস 
এবং পযাপ পরীিা কদর নেওয়া িাদ া। িিডাবস্থ্ায় ন ৌেসংসিড হদ  আপোর েতুে সংক্রমদণর সম্ভাবো থাদক 
এবং িিডস্থ্ সন্তাদেরও সংক্রাগমত হওয়ার আশঙ্কা রদয়  ায়। িিডাবস্থ্ায় সংক্রমদণর ঝুাঁগক থাকদ  আপোদক আরও 
গকছু পরীিা করাদত হদব। সংক্রমদণর হাত নথদক বাাঁিার জদে কদণ্ডাম ও অোে প্রগতদরাধ্ক বযবহার করদত 
িু দবে ো। 

 
বীজাণু (বযাগিগরয়া) জগেত সংক্রমণ 

( গিক সমদয় ধ্রা পেদ  অযাগন্টবাদয়াগটক বিতারা গেরাময় সম্ভব) 

সংক্রমণ: িযাগমগিয়া 

গকিাদব ছোয়: ন াগে- সঙ্গম,  মুখ- সঙ্গম (সম্ভাবো কম),  পায়-ু সংিম বিতারা;  সংক্রাগমত িরণ হাদতর মাধ্যদম 
নিাদখ নিদ ;  মাদয়র নথদক সন্তাদের শরীদর । 
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 িণ কতগদদে নদখা  াদব: ৭ নথদক ১৪ গদে। 

 িণ: আগশ শতাংশ মগহ ার নদখা নদয় ো। জরায়ু- গ্রীবার সংক্রমণ হদ ;  ন াগে নথদক িরণ,  প্রস্রাদব কষ্ট,  
ন াগে নথদক অসমদয় রক্তিরণ;  ন ৌেসংসদিডর পদর রক্তপাত । ন াগে প্রণা ীর সংক্রমণ হদ : রক্তস্রাব ও 
ত দপদট বযাথা;  জরায় ুগ্রীবা ও পায়ু ফুদ   াওয়া ও রগক্তম িাব। পুরুদষর নিদত্র জ্বা া,  গশশ্ন নথদক িরণ,  
মূত্রথগ  ফদু   াওয়া,  রগক্তম িাব। 

পরীিা/গিগকৎসা: মগহ ার বগিদদশ পরীিা,  মূত্র পরীিা। পুরুদষর মূত্রথগ  পরীিা,  মূত্র- পরীিা। িদোগরয়ার 
সদঙ্গ িু  হয় বদ  দুগট নরাদির জদেই পরীিা করা উগিত। 

ওষুধ্: টযাবদ ট । 

জগট তা: মগহ াদদর দীঘডগদে ধ্দর বগিদদদশ বযথা,  অনুবডরতা,  িিডাবস্থ্ায় জগট তা। পুরুদষর এগপগিিাইগমস,  
নটগিক  ও প্রদিট গ্রগি ফুদ   াওয়া/ রগক্তম িাব।গশশু জোদোর পদর নিাদখ সংক্রমণ ও গেউদমাগেয়া। 

 
সংক্রমণ: িদোগরয়া 

গকিাদব ছোয়: ন াগে- ,  পায়ু-  ও মুখ- সঙ্গম হদ ;  সংক্রাগমত িরণ হাদতর মাধ্যদম নিাদখ নিদ ;  মাদয়র 
নথদক সন্তাদের শরীদর নিদ । 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: ২ নথদক ৩০ গদে (িদে ৩ নথদক ৭ গদে) । 

 িণ: মগহ াদদর নবগশর িাি নিদত্র  িণ নদখা  ায় ো;  জরায়-ু গ্রীবায় সংক্রমণ হদ  ন াগে নথদক থকথদক 
পুাঁজ ও রক্তস্রাব হয়;  ি া ধ্দর  ায়,  প্রস্রাদব কষ্ট হয়;  জেোদঙ্গর আদশপাদশর গ্রগি ফদু   ায়;  পায়ুদত 
বযাথা হয়;  পায়ু নথদক িরণ হয়। নিাদখর সংক্রমদণ বে/নছাট সকদ ই অন্ধ হদয় ন দত পদর। পুরুদষর গশশ্ন 
গদদয় পুাঁজ িরণ হয়;  ঘেঘে জ্বা া করা প্রস্রাব হয়;  অে উপসিড মগহ াদদর মতই । 

পরীিা/গিগকৎসা: মগহ ার বগিদদশ পরীিা;  মূত্র- পরীিা। পুরুদষর মূত্রথগ র পরীিা;  মূত্র- পরীিা;  
িযগমগিয়ার সাদথ িু  হদত পদর বদ  দুদটারই পরীিা করা উগিত। 

ওষুধ্: টযাবদ ট এবং ইদঞ্জকশে । 

জগট তা: মগহ ার বগিদদদশর সংক্রমণ-  গবশদ আদির ক দম নদখুে। পুরুদষর নটগিকা ,  প্রদিট ফদু  
 াওয়া;  রগক্তম িাব;  বন্ধযাত্ব (সম্ভাবো কম)। মগহ া ও পুরুষ উিদয়র নিদত্রই গিগকত্সা ো হদ  পদর 
সংক্রমণ নবদে গিদয় বযগিগরয়া রদক্ত গমদশ  ায় (সম্ভাবো কম হদ ও ফ  িয়ােক)। এর ফদ  ত্বদক পুাঁজপূণড 
ফসুু্কগে;  হাদের নজাদে বযাথা ও ফুদ   াওয়া;  খুব কম নিদত্র হৃদ দন্ত্রর িা দব সংক্রমণ;  আথ্ররাইগটস ও 
নমগেেজাইগটস হদত পাদর;  েবজাত গশশু সংক্রাগমত হদত পাদর ও প্রগতদরাধ্ক ো গদদ  অন্ধ হওয়ার সম্ভাবো 
থাদক । 
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সংক্রমণ: গসগফগ স 

গকিাদব ছোয়: সংক্রাগমত বযগক্তর সাদথ ত্বক- স্পশড ও ন ৌে- সম্পকড;  সারা িাদয়র কাাঁিা ঘা বা ফুসু্কগের মাধ্যদম 
ছোয়। মাদয়র নথদক সন্তাদের; প্রথম কদয়ক বছর  ীে অবস্থ্ার পদর অতটা নছাাঁয়াদি েয় । 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: প্রাথগমক অবস্থ্া ১০- ৯০ গদে (িদে ৩ সপ্তাহ);  পদরর অবস্থ্া ১- ৬ মাস । 

 িণ: মগহ া পুরুষ প্রাথগমক প ডাদয় ন াগে (নিতদর /বাইদর),  গশদশ্ন,  মুদখ,  ও পায়ুদত নবদোহীে ঘা;  
এছাোও শরীদরর ন খাদে বীজাণু প্রদবশ কদরদছ ঘা (আঙ্গদু র িিায়,  নিাাঁদট,  বদুক)। ১- ৫ সপ্তাদহ ঘা নসদর 
 ায় গকন্তু বীজাণু শরীদর নথদক  ায়। গবিততীয় প ডাদয় মুদখ,  িাদয়,  হাদতর তা ুদত,  পাদয়র ত ায় ফসুু্কগে 
(িু কাগেহীে);  ফু্ল্- র মত  িণ;  গ্লযাণ্ড (গ্রগি) নফা া;  িু  পো;  আাঁগিদ র মত নফা া;   িণগুগ  
মাসখাদেক গিগকত্সার পর আর থাদক ো।  িণ নকাে বগহঃপ্রকাশ ছাো প্রায় ২০ বছর িাপা থাকদত পাদর। 
বীজাণু হাত ও মগিষ্ক সহ অে প্রতযঙ্গ আক্রমণ কদর । 

পরীিা/গিগকৎসাঃ রক্ত- পরীিা;  ইদঞ্জকশে । 

জগট তা: মগহ া ও পুরুদষর গিগকত্সা ো হদ  অন্ধ হদয়  াওয়া;  মগিদষ্কর িগত;  হৃদদরাি;  প্রগতবন্ধী হদয় 
 াওয়ার মত নজারাদ া আথ্ররাইগটস;  পঙ্গুত্ব;  পযারাগ গসস। গশশুদদর হাে,  নিাখ,  ত্বক,  দাাঁত ও  কৃদতর 
িগত;  এমেগক মৃতযুর আশঙ্কা আদছ । 

িাইরাস ও ন ৌে সংক্রমণ 
( সম্পূণড ো সারদ ও গিগকত্সা হয়) 

সংক্রমণ: হাগপডস- ১ ও ২ 

ধ্রণ- ১ সাধ্ারণত মুদখ হয়;  তদব দুগট ধ্রণই জেোদঙ্গ সংক্রাগমত হয়। ধ্রণ- ২ জেোদঙ্গর হাগপডস োদম 
পগরগিত ও নবগশ িয়ােক । 

গকিাদব ছোয়:  িণ ো থাকা অবস্থ্ায় ন ৌে সংসদিডর মাধ্যদম ছোয়। সংক্রাগমত বযগক্ত হয়দতা গেদজর অবস্থ্া 
সম্বদন্ধ সদিতে েে। ন খাদে প্রথম সংক্রমণ হদয়দছ নসখাে নথদকই িাইরাস ছোয় । 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: প্রথম সংক্রমণ সাধ্ারণত ২- ১০ গদে। তারপদর আবার ৩- ১২ মাদসর মদধ্য 
পুেঃসংক্রমণ হদত পাদর । 

 িণ: নবগশরিাি নিদত্র নকাে  িণ নেই। জেোদঙ্গ আদশপাদশ  ন্ত্রণাদায়ক নফাস্কা হয়। প্রস্রাদব কষ্ট,  িরণ,  
গ্রগি ফদু  জ্বর,  িাদয় বযাথা। একই জায়িায় আবার হদত পাদর,  গবদশষ কদর প্রথমগট  গদ নবগশ এবং এইি 
এস গি ২ জগেত হদয় থাদক। পদরর বার অত নবগশ হয় ো। সাধ্ারণত মােগসক িাদপর সময় বা প্রগতদরাধ্ 
িমতার অিাদব হয়। কাদরা কাদরার গবিততীয়বার হয় ো । 

পরীিা/গিগকৎসা: নিাদখ নদদখ এবং নফাস্কাগুগ র রাসায়গেক পরীিা কদর;  েতুে রক্ত পরীিায় ধ্রণ- ১ ও ২ 
গিগিত করা  ায়। অযাগন্টিাইরা  ওষুদধ্ উপসিড কদম  ায় এবং আবার হওয়ার সম্ভাবো কদম। গসজাগরয়াে 
প্রসদবর নিদত্র গশশুদক নফাস্কার স্পশড নথদক বাাঁিাদত হয় । 
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জগট তা: সারাজীবে সংক্রাগমত থাকা, মােগসক ও শারীগরক িাপ । মানুদষ মানুদষ উপসদিডর তফাত্ হয়। প্রস্রাব 
বন্ধ হদয় ন দত পাদর। নকউ নকউ এগট কাগটদয় উিদত পাদরো। গশশুর জদের সময় সংক্রমণ হদত পদর। জদের 
গিক আদি মাদয়র সংক্রমণ হদ  গশশুর সংক্রাগমত হওয়ার আশঙ্কা নবগশ। মাদয়র গবিততীয় সংক্রমদণর নিদত্র গশশুর 
সংক্রাগমত হওয়ার সম্ভাবো । 

জেসংক্রমণ: 

১০০ ধ্রদণর গহউমযাে পযাগপদ ামা িাইরাস- এর (এইি গপ গি) মদধ্য ৩০- গট ন ৌে সংসদিডর মাধ্যদম ছোয়;  
জেোদঙ্গ আাঁগি  (এইি গপ গি জগেত ন ৌে সংক্রমণ) । 

গকিাদব ছোয়: সংসিড;  আাঁগিদ র স্পশড (ন াগের গিতদরও হদত পাদর);  আাঁগি  সগরদয় গেদ ও ঐ জায়িা 
িাইরাস থাকদব ও ছোদব। 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: জরায় ুগ্রীবায় িদতর নিদত্র কদয়ক মাস এমে গক এক বছর;  আাঁগিদ র নিদত্র 
গতেসপ্তাহ নথদক কদয়ক মাস । 

 িণ: িাইরাস নদখা  ায় ো। জরায় ুগ্রীবায় নছাট নবদোহীে িত আাঁগিদ র মত;  কখদো কখদো িু কাগে,  
অস্বগি,  রক্তপাত হয়;  অন্তঃসত্বা অবস্থ্ায় নদখা গদদত পাদর;  বগৃদ্ধ নপদ  ফু কগপর মত নদখদত হয়। পায়ুর 
কাদছ হদ  অশড বদ  িু  হদত পাদর;  গিগকত্সার পদর আবারও জোদত পাদর । 

পরীিা/গিগকৎসা: এইি গপ গি সংক্রমণ গেণডয় করদত জরায়ু গ্রীবায় অস্বািাগবক নকাদষর সন্ধাদে বাগষডক পযাপ 
পরীিা;  কদল্পাদস্কাগপ (আতস কাাঁি গদদয় নবদোহীে পরীিা); জরায় ুগ্রীবার কযান্সার গেণডদয়র জে বায়গি;  
আাঁগি  নিাদখ নদদখ নবাঝা  ায়;  সংক্রমদণর জায়িায় দ্রবণ, শীত  রাসায়ে গদদয় পুগেদয় নদওয়া (গফ্রগজং),  
ন সার বা অদস্ত্রাপিাদরর সাহাদ য গেমূড  করা  ায়। 

জগট তা: নকাে নকাে এইি গপ গি জরায় ুগ্রীবার কযান্সাদরর ঝুাঁগকর সদঙ্গ  ুক্ত;  আাঁগি  ন াগে,  গশশ্ন এবং পায়ুর 
মুখ বন্ধ কদর গদদত পাদর; অন্তঃসত্বা অবস্থ্ায় ন াগের গিতদর আাঁগি  বে হদয় গিদয় ন াগের নদওয়াদ র 
গস্থ্গতস্থ্াপকতা েষ্ট কদর নদয়;  প্রসদব কষ্ট হয়;  আাঁগি  গেমূড  হওয়া সদত্বও গকছু মগহ া ন ৌে গম দের সমদয় 
ন াগেদত অস্বােন্দয নবাধ্ কদরে । 

 
সংক্রমণ: এইি আই গি 

গকিাদব ছোয়: সংক্রাগমত বযগক্তর সদঙ্গ ন ৌে সম্পকড;  রক্ত,  বী ড,  ও শরীদরর অোে িরদণর সংস্পশড;  
অদের বযবহৃত ইদঞ্জকশদের ছুাঁি বযবহার;  মাদয়র িে দুগ্ধ নথদক গশশুর জদের আদি বা পদর সংক্রমণ হদত 
পাদর । 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: সাধ্ারণত ৬ সপ্তাহ নথদক গতেমাদসর মদধ্য রক্দ পরীিায় এইি আই গি নবাঝা 
 ায়;  এইি আই গির এইিস নরাদি পণূড প্রকাশ হদত দশ বছর বা তারও নবগশ সময়  াদি । 

 িণ: সাধ্ারণত নকাে  িণই থাদক ো বা হ্যাাঁ  গকছু  িণ হয়,  ন মে গ্রগি নফা া,  ি া ধ্দর  াওয়া 
ইতযাগদ;  এছাো রাদত্র ঘাম হয়,  ওজে কদম  ায়,  মুদখ ঘা হদত পাদর । 
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পরীিা/গিগকৎসা: অন্তঃসত্বা মগহ াদদর রক্ত পরীিা ও গিগকত্সা করা হয়  াদত িিডজ গশশু সংক্রাগমত ো হয়। 
একাগধ্ক ওষুধ্পত্র । 

জগট তা: এই িাইরাস নথদক এইিস হয়,  ফদ  অোে সংক্রমণ সহদজই ঘদট,  ন মে গেউদমাগেয়া,  
গটউমার;   গদও এইি আই গি মাদয়দদর জদে ওষুধ্ আদছ,  মাদয়দদর নথদক সন্তাদের হদত পাদর। গকছু 
ওষুদধ্র িীষণ রকম পাশ্বড প্রগতগক্রয়া আদছ । 

দুবডার 
গবশ্ব স্বাস্থ্য সংদঘর (WHO) উৎসাদহ ১৯৯২ সাদ  অ  ইগণ্ডয়া ইন্সগটটুযট অফ 
হাইগজে এণ্ড পাগব্লক নহ থ ক কাতার গবখযাত  া বাগত অঞ্চ  নসাোিাগছদত 
এইি আই গি নরাদধ্র উদদ্দদশ্য ' নসাোিাগছ প্রকল্প'  োদম একগট সংিিে 

প্রগতষ্ঠা কদর। গপয়ার (বন্ধ ু বা সগখ) গশিকদদর সাহাদ য 
নসাোিাগছ প্রকল্প কদণ্ডাম বযবহাদরর জদে একগট অতযন্ত 
সফ  প্রদিষ্টা িদে তুদ দছ। এই সংিিেগট নথদকই ততরী 
হদয়দছ আজদকর গবখযাত প্রগতষ্ঠাে ' দুবডার মগহ া সমন্বয় 
কগমগট' । দুবডার শুধ্ু কদণ্ডাম বযবহার প্রিার কদরই িান্ত হয় 
গে,  ন ৌে কমডীদদর স্বাস্থ্য,  কাদজ নশাষণ, পোদশাো, এবং 

তাদদর ওপর অতযািার ইতযাগদ বহু গবষয় গেদয়ই আদন্দা ে কদর িদ দছ। 
প্রধ্ােতঃ দুবডাদরর প্রদিষ্টায়,  ক কাতার ন ৌে বযবসাদয়র অঞ্চদ  এইি আই 
গি সংক্রমণ ১১ শতাংদশ আটদক নথদকদছ। তু েীয় মুম্বাইদয় ন ৌে কগমডদদর 
মদধ্য এই সংক্রমদণর হার ৫৬ শতাংশ। 

সংক্রমণ: ট্রাইদকাদমাোস িযাজাইোগ স 

গকিাদব ছোয়: ন ৌে সংসিড;  ন ৌে িরদণর সংস্পশড (িাইরাস শরীদরর বাইদর উষ্ণ, আদ্রড আবদহ নবাঁদি থাদক) । 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: ৬ মাদসর মদধ্য,  কখদো আদরা আদি । 

 িণ: মগহ ার নিদত্র নফো নফো দুিডন্ধ ুক্ত,  সবুজ হ ুদ স্রাব;  ন াগেদত িু কাগে ও অস্বগি,   া িাব;  
ন ৌেগম দে কষ্ট,  ত দপদট অস্বগি এবং ঘেঘে প্রস্রাদবর ইো হদত পাদর। পুরুদষর নিদত্র সাধ্ারণত নকাে 
 িণ নেই;  কখদো প্রস্রাদব পুাঁজ,  ঘেঘে  ন্ত্রণাসহ প্রস্রাব । 

পরীিা/গিগকৎসা:  ন াগে ও গশশ্ন গেিডত িরদণর পরীিা; ওষুধ্ -  টযাবদ ট। অযা দকাহ  (মদ) পগরতযাি করুে । 

জগট তা: িিডাবস্থ্ায় সংক্রাগমত হদ  িিডধ্ারদণর সমস্যা হদত পাদর। 

 
সংক্রমণ: বযাগিগরয়া  িযাজাইদোগসস ঈি সংক্রমণ (কযােগিিা,  নমাগে া) 

গকিাদব ছোয়: ন ৌে সংসদিড হদতও পাদর োও হদত পাদর (এমেগক সমকামী মগহ াদদর মদধ্য ন ৌে গম দেও) । 



43 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

 িণ কতগদদে নদখা  াদব: ঋতুস্রাদবর আদির পগরবতডদে;  ঋতুস্রাব,  জে 
েয়ন্ত্রণ,  ন ৌে- গম ে,  ন াগের অিযন্তর নধ্ায়া,  অোে রাসায়গেক,  অযাগন্টবাদয়াগটক বা সংক্রমদণর কারদণ 
 খে ন াগের অিযন্তদরর গপ এইি িারসাময এবং ন াগের আবহ (নফ্ল্ারা) বদদ   ায় । 

 িণ: ৫০ শতাংশ মগহ ার নকাে  িণ নদখা  ায় ো। কাদরা ন াগেস্রাব দুিডন্ধ ুক্ত হয়;  কখদো িু কাগে হয়। 
ঈি সংক্রমদণর জদে থকথদক,  িন্ধ ুক্ত (পাাঁউরুগট কারখাোর আদশপাদশ  া পাওয়া  ায়) স্রাব হয়। িু কায়,  
কখদো ন াগে  া  হয়,  ফদু   ায়। ন ৌে- গম দের পদর দুিডন্ধ হয় । 

পরীিা/গিগকৎসা: ন াগের স্যাদম্পদ র পরীিা;  গপ এইি িারসাময এবং িন্ধ 
পরীিা। ওষুধ্ -  টযাবদ ট বা ন াগেদত  ািাদোর গক্রম । 

জগট তা: িিডপাদতর কারণ হদত পাদর। তাোতাগে িদিডর জ  নিদঙ্গ  াওয়া;  আদি বযাথা ওিা;  সমদয়র আদি 
সন্তােজে;  ন ৌে প্রণা ীর সংক্রমণ বা অদস্ত্রাপিাদর পদর সমস্যা হদত পাদর;  গিগকত্সায় মগহ াদদর উপকার 
হয় । 

 
গসগফগ স ও িিডাবস্থ্া 

গসগফগ স সংক্রাগমত মাদয়র নথদক তাাঁর িিডজ ভ্রুদণ সংক্রমণ হদত পাদর,  
গবদশষ কদর মাদয়র সংক্রমদণর প্রথম কদয়ক বছদর। িিডাবস্থ্ায় শুরুর গদদক গিগকৎসা করদ  গশশুগটর সংক্রমদণর 
সম্ভাবো কদম। পদর ওষুধ্ নখদ  সংক্রমণ নথদম  াদব গকন্তু শরীদরর  া িগত হদয়দছ তা পূরণ করা  াদব ো (গশশু 
গবক াঙ্গ বা মৃত জোদত পাদর)। অন্তঃসত্বা হদ  প্রদতযক মগহ ার গসগফগ দসর জদে রক্ত পরীিা করা উগিত 
(প্রসদবর আদি এবং ন  সমদয় তাাঁর সংক্রমণ হদয়গছ )। 

 
হাগপডস এবং িিডাবস্থ্া 

েবজাত গশশুর শরীদর হাগপডস িয়াবহ নরাি। ন  মগহ ার হাগপডস নেই তাাঁদদর হাগপডস- সংক্রাগমত বযগক্তর সদঙ্গ 
অসুরগিত ন ৌে সম্পকড করা উগিত্ েয়। আপোর হাগপডস সংক্রমণ হদ  গিগকত্সকদক জাোে। প্রসদবর সমদয় 
কাাঁিা ঘা থাকদ  গসজাগরয়াে অদস্ত্রাপিাদরর সাহাদ য জেদাে বাÐেীয়। জদের পদর গশশুগটদক সংক্রমদণর হাত 
নথদক বাাঁিাদোর জদে সাবধ্াে হদত হদব। ঘাগুগ দক স্পশড করদবে ো এবং গশশুদক স্পশড করার আদি িাদ া 
কদর হাত ধ্ুদয় নেদবে। 

হাগপডস নরাি গেদয় জীবে কাটাদো 

অদেদকই হাগপডস বাবদদ তাোতাগে নিতবেী নপদয়দছে। হাগপডদসর  িণ হ  িু কাগে,  বযথা,  জ্বা া,  বা 
সংক্রাগমত জায়িাগটদত িাপা ঘা  া পদর ফুদট ওদি। প্রথদম  া  নফা া নফা া হয় এবং এক নথদক দুগদদের মদধ্য 
জ িরা নফাস্কার রূপ নেয়। গকছুগদে পর ঘা নসদর  ায়। িীষণরকম সংক্রমণ হদ  নকাে নকাে মগহ ার প্রস্রাব বন্ধ 
হদয়  ায়। সব অবস্থ্াদতই গিগকৎসদকর পরামশড গেে। সংক্রমদণর প্রাথগমক অবস্থ্া সব নথদক দীঘডদময়াদী এবং 
 ন্ত্রণাদায়ক। 
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হাগপডস আপোর জীবদের সঙ্গী হদব তা নমদে নেওয়া কষ্টকর। হাগপডস হদয়দছ এবং তা কখেও সারদব ো জােদ  
সকদ ই িগম্ভত হদয়  াে। অদেদক িয় পাে ন  গতগে একঘদর হদয়  াদবে। নপ্রগমক বা স্বামী নছদে িদ   াদব এ 
িয় সকদ ই পাে। গকন্তু অদেদক হাগপডস গেদয়ও িা িাদব নবাঁদি থাদকে এবং অেদক সংক্রাগমত করদবে ো বদ  
সাবধ্ােতা অব ম্বে কদরে। 

হাগপডস সংক্রমণ ঋতুকাদ  মােগসক ও শারীগরক িাদপ,  ন ৌে সংসদিড,  সূ ডাদ াদকর সংস্পদশড নবদে  ায়। তদব 
তা নকে বাে  িা  কদর নবাঝা  ায় ো। এ বযাপাদর স্বেন্দিাদব কথা ব দত পারদ  আপোর কষ্ট  াঘব হদব। 
আর গকদসর নথদক সংক্রমণ বােদছ তা গিগিত করদত পারদ  ও দুগশ্চন্তা কমাদত পারদ  আপোর কষ্ট আরও কম 
হদব। 

 
হাগপডস ছগেদয় পো রুখদত গবদশষ সুরিা 

হাগপডস সাদর ো এবং প্রগতদষধ্ক আগবষ্কাদরর নিষ্টা এখে প ডন্ত সফ  হয় গে। সুরগিত ন ৌে আিরণ ছাোও কাাঁিা 
ঘা (মুদখ বা জেোদঙ্গ) বা নসগুগ  শুগকদয়  াওয়ার পদর নসই জায়িার সাদথ নকােরকম নছাাঁয়াি এগেদয় ি ুে। 
কাাঁিা ঘাদয়র স্পশড ছাোও আপোর ন ৌেসঙ্গী সংক্রাগমত হদত পাদরে। আপোর মুদখ জ্বরদিাসা হদ  বা নিাাঁদট ঘা 
হদ  মুখ- সঙ্গম পগরহার করুে। ঘাদয় হাত  ািদ  সাবধ্াদে হাত ধ্ুদয় গেে,  গবদশষ কদর ন ৌোদঙ্গ হাত নদওয়ার 
সমদয় বা নিাদখ কন্টযাি ন ন্স পরার সমদয়। হাগপডস সংক্রাগমত হদ  রক্ত অথবা শুক্রদাে করা ি দব ো। 

 
বােীদত বদস হাগপডদসর গিগকৎসা 

ন গুগ   ািদব: 

হুইট গ্রাস: বাগেদত হুইটগ্রাস (িদমর ঘাস) উৎপাদে করদত পাদরে 
একগট নছাট পাদত্র এক মুদিা কাাঁিা িদমর দাো ছগেদয় জদ র গছদট 
গদে। প্রদতযক গদেই একটু জ  গছগটদয় নদদবে। নবগশ জ  নদদবে ো 
ন ে। সাত গদদের মদধ্য সবুজ ঘাদসর িারা নবগরদয়  াদব। ওপর নথদক 
কগি েরম অংশ নকদট গেে। 
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ঘাদয়র উপশম গক িাদব বযবহার করদবে 
 বঙ্গ িা, কাদ া িা শাদয়র ওপর নসাঁক (কদম্প্রস) গদে। 
ইউিা অগসড (িষজ – নবয়ারদবগর, গকগেগকগেক োদম 
পগরগিত) 

 

অিিীর ছোদো িাম া (কাপে কািায় বযবহৃত) 
গতে/িার ইগঞ্চ উষ্ণ জদ  িগতড করুে। তার মদধ্য 
নকামর অবগধ্ বা পাছা িুগবদয় বসুে। হাত ও পা টদবর 
বাইদর রাখুে। 

গুাঁদো করা কযা গসয়াম টযাবদ ট, গুাঁদো করা গপগে  
এল্ম (বে িাছ, িারদত  গি গব  বা কাঞ্জু োদম 
পগরগিত), নিষজ – হ ুদ (নিাদর্ল্েসী ), গুিগু  
(মীর), কাগরফ্র গশকে ও িাণ্ডা দুধ্ 

ঘাদয়র ওপর প ুগটশ কদর  ািাে। 

ঘৃতকুমারী (অযাদ াদিরা) পাতার রস, ন  নকােও 
বীজঘ্ন ম ম, কপুডর  ুক্ত নফে , নবাটাগিে (আদয়াগিে) 

ঘা শুগকদয় বা নসদর  াবার জদে বযবহার করুে। 

 
গহউমযাে পযাগপদ ামা িাইরাস (এইি গপ গি) ও জেোদঙ্গ আাঁগি  (নজগেটা  ওয়াটডস) 

এই সংক্রমদণর ১০০গট ধ্রদণর মদধ্য ৩০গট ন ৌে- সংসদিড সংক্রাগমত হয়। জেোদঙ্গ আাঁগি  হওয়ার সাদথ জরায় ু
গ্রীবায় কযান্সাদরর ন াি নেই।  গদও একগট এইি গপ গি সংক্রমণ হদ  অেগুগ ও হওয়ার সম্ভাবো থাদক। এই 
সংক্রমণ কখদোই সাদর ো এবং এই সংক্রমণ গেদয় জীবে কাটাদো শক্ত হদত পাদর। স্ত্রীদরাি গবদশষদজ্ঞর পরামশড 
গেদয় গেয়গমত পযাপ পরীিা করাে  াদত জরায়ু- গ্রীবায় অস্বািাগবক নকাষ জোদ  তা তাোতাগে গেণডয় করা  ায়। 

 
হাগপডদসর গবকল্প গিগকৎসা 
 

হাগপডস বােদত ো  নদওয়ার  উপায় নকে গক িাদব বযবহার করদবে 
নবগশ আরগিোইে  ুক্ত খাবার 
খাদবে ো – ন মে, বাদাম, 
িদকাদ ট, িাত। 

আরগিোইে হাগপডস িাইরাসদক 
উদত্তগজত কদর ও সগক্রয় কদর। 

কম খাে, প্রদয়াজদে এদকবাদরই 
খাদব ো। 

নবগশ  াইগসে সম্বৃদ্ধ খাবার খাে, 
ন মে, আ ু, মাং, দুধ্, ঈি,  মাছ, 
নমদট ও গিম। েয়দতা  াইগসে 
টযাবদ ট খাে। 

হাগপডস িাইরাস গেগিয় কদর রাখদত 
পাদর। 

খাদয তাগ কায় ন াি করুে। ঘা 
থাকদ  ৭৫০ নথদক ১০০০ 
গমগ গ্রাম খাে। প্রগতদষধ্ক গহদসদব 
৫০০ গমগ গ্রাম খাে। 

এগকদেগশয়া (টযাবদ ট, গটঙ্কিার বা 
িা)। 

হাগপডস িাইরাস বােদত নদদব ো। প্রদতযক গতে ঘন্টা অন্তর দুগট 
কযাপসু  খাে ও প্রদতযক দু ঘণ্টা 
অন্তর এক িামি গটঙ্কিার গতে িার 
গদে ধ্দর ঘাদয়  ািাে;  অথবা 
নরাজ িার কাপ িা খাে। 

নিাদরাগফ  পাউিার,  া  আঙ্গুর, 
হুইট গ্রাস (িদমর ঘাস)। 

িাইরাস- গবদরাধ্ী (অযাগন্ট িাইরা ) 
কাজ কদর। 

খাদয তাগ কা িকু্ত করুে। 
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গিটাগমে এ, গব, গস, ই এবং 
আয়রে, কযা গসয়াম ও গজঙ্ক। 

জারক- গবদরাধ্ী (অযাগন্ট-
অগক্সদিন্ট), প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্ার  
শগক্ত বাোয়; স্নায় ুশান্ত কদর। 

মাঝাগর নিাদজ নরাজ পগরপরূক 
গহদসদব খাে। ১০,০০০ ইউ- এর 
নবগশ গিটাগমে এ শরীদরর পদি 
িগতকারক।  

আকুপাংিার, পাদয়  আকুদপ্রসার।  শরীদরর নরাি প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্া 
সগক্রয় রাদখ। িাইরাস বােদত নদয় 
ো।  

নিাোগ  বা পাদয়র কদে আঙ্গুদ র 
 াইদে, নিাোগ র নফা া অংদশর 
নথদক গতে বুদো আঙ্গু  দদূর একগট 
গবন্দুদত (পদয়দন্ট) িাপ গদে। 

 

আপগে ও আপোর সঙ্গী সুরগিত ন ৌে আিরণ করুে। গিগকৎসার পদরও েতুে কদর আাঁগি  জোদত পাদর,  
নসগুগ দক আবার গেমূড  করদত হদব। প্রথদম সংক্রাগমত জায়িায় আাঁগি  গেমূড  হদয়  াওয়ার পদরও আবার 
িাইরাস জোদত পাদর। 

 
অোে ন ৌে নরাি সংক্রমণ 

উপদরাক্ত সংক্রমণ ছাোও নহপাটাইগটস গস,  সাইদটাদমিাদ ািাইরাস,  এবং নমা াস্কাম কন্টাগজওসাম ইতযাগদ 
সংক্রমণ হয়। নকাে নকাে সংক্রমণ পায়ু- সঙ্গদমর মাধ্যদম সহদজই ছোয়। িদোগরয়া,  িযাগমগিয়া,  এইি আই 
গি,  গসগফগ স,  বা হাগপডস পায়ুদত সংক্রাগমত হয়। অে তজব সংক্রমণ,  ন মে গশদি ার উপগস্থ্গতর ফদ  নপট 
খারাপ ও গখাঁি ধ্রা ইতযাগদ হয়। মুদখর সদঙ্গ মদ র সংদ াি ঘটদ  নহপাটাইগটস এ এবং গজয়াগিডয়া হয়। অদেক 
মগহ া মুখ-  এবং পায়ু- সংিদম গ প্ত হে গকন্তু গিগকত্সদকরা তাাঁদদর এ- গবষদয় প্রশ্নই কদরে ো। 

িদোগরয়াহীে মূত্রো ীর সংক্রমণ বা েেিদোকক্কা  ইউদরথ্রাইগটস (এে গজ ইউ) িদোগরয়াজগেত িরণ ছাো 
মূত্রো ী নথদক গেিডত অে ন  নকাে িরণদক এে গজ ইউ বদ । এই সংক্রমণ সাধ্ারণত পরুুদষর হয়। এে গজ 
ইউ নকাে গবদশষ নরাি েয়। গবগিন্ন ধ্রদণর সংক্রমণ এে গজ ইউ- এর কারণ হদত পাদর,  ন মে িযাগমগিয়া,  
ইউদরয়প্ল্াসমা ইউদরয় াইগটকাম,  বা মাইদকাপ্ল্াসমা নজগেদটগ য়াম এর মদধ্য ইউদরয়প্ল্াসমা ইউদরয় াইগটকাম 
সংক্রমদণ নকাে  িণ নেই। এই সব সংক্রমদণর জদে জরায় ুমুদখর সংক্রমণ বা সাগিডসাইগটস,  ন াগে প্রণা ীর 
সংক্রমণ বা গপ আই গি,  অনুবডরতা,  িিডপাত,  এবং গেধ্ডাগরত সমদয়র আদি সন্তাদের জে ইতযাগদ হদত 
পাদর। তাই ন  মগহ াদদর িিডাধ্াে হদে ো বা বারবার িিডপাত হদয়  াদে তাাঁদদর এই সংক্রমণ হদয়দছ গকো 
পরীিা কদর নদখা উগিত।্ 

  
সামাগজক ও রাজনেগতক সমস্যা 

সংক্রমণ হওয়ার আদিই প্রগতদরাধ্ জরুরী,  কারণ িাইরা  ও দুরাদরািয সংক্রমণ বােদছ। এমেগক গিগকত্সায় 
নসদর  ায় নতমে সংক্রমণগুগ ও  থাসমদয় গিগিত ো হদ  সমস্যার সৃগষ্ট কদর। গকন্তু ন ৌে- সংক্রমণ নরািগটর 
িাদয় ' খারাপ'  বদোম থাকার দরুণ নরািী  থা থ  ত্ন পায় ো। অদেদকই এখদো মদে কদরে ন ৌে নরাি 
সংক্রমণ হ  অনেগতক ন ৌে আিরদণর শাগি। এর সদঙ্গ ন াি হয় গ ঙ্গ তবষময। িারদত বহু পুরুষ তাাঁদদর স্ত্রীদদর 
এইি আই গি ন ৌে নরাদি সংক্রাগমত করদ ও পগরবাদরর নকাপ পদে নমদয়দদর ওপর। বহু মগহ া এইি আই গি 
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নরাি গেণডদয়র পর পগরবার নথদক বগহ্রকৃত হে। গকছুগদে আদি প ডন্ত িাক্তারী গশিাদকিগুগ  ন ৌে সংক্রমণ 
গবষয়গট এগেদয় ন ত। এমেগক আজদকও নবগশর িাি গিগকত্সকদদর এ- বাবদদ গবদশষ প্রগশিণ ও দিতা নেই। 

 
 

আমাদদর আরও সুরিা প্রদয়াজে 

প্রদতযক মগহ ারই জেগেয়ন্ত্রণ ও ন ৌে- সংক্রমণ সংক্রান্ত উপাদােগুগ  সহদজই পাওয়া উগিত্। সাংসৃ্কগতক,  
অথডনেগতক,  ও তজগবক কারদণ পুরুদষর নিদয় মগহ াদদর ঝুাঁগক অদেক নবগশ। তাই ন ৌে নরাি সংক্রমণ নথদক 
সুরিার বযপাদর মগহ াদদরই অগ্রাগধ্কার পাওয়া উগিত্। মগহ াদদর স্বাস্থ্য গেদয় গবশ্বজুদে অদেক কাজ হদে গকন্তু 
গবগিন্ন কারদণ নসগুগ র সুফ  পগশ্চমবদঙ্গ এদস নপৌাঁছদে ো। তাই আমাদদর বযবহাগরক জ্ঞাে আদরা বাোদত 
হদব। প্রদয়াজদে বারবার গবদশষজ্ঞ ও স্বাস্থ্যকমডীদদর পরামশড গেদত হদব। 

 
ন ৌে- সংক্রমণ গবষদয় প্রথািত গশিা প্রদয়াজে 

োোরকম সামাগজক,  সাংসৃ্কগতক,  বা ধ্মডীয় অনুশাসদের জদে ' ন ৌে আিরণ'  গবষয়গট মূ দস্রাদতর গবগিন্ন 
উন্নয়েমূ ক আদ ািোর নটগবদ  ব্রাতয নথদক গিদয়দছ। এমেগক স্বাস্থ্যগবষয়ক আদ ািো সিাদতও ন ৌে বযবহার 
সম্পদকড তথয উহ্য রাখা হয়। অথি প্রায় প্রদতযক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নকাে ো নকাে ধ্রদণর ন ৌোিরদণ অিযি। 
ন ৌেতা মানুদষর জীবদের অতযন্ত প্রাকৃগতক ও স্বািাগবক অংশ। তাই সমি সদঙ্কাি সগরদয় নরদখ সক দক এ 
গবষদয় আদরা নবগশ জােদত হদব। ন ৌে জীবে সুস্থ্ হদ  তদবই হয়দতা গশশু- মৃতযু ও মাতৃত্বকা ীে মৃতযু সংখযার 
তাগ কায় আমাদদর নদদশর োম আর প্রথদমই নদখা  াদব ো। 

এইি আই গি সংক্রমণ এবং এইিস 

এইি আই গি/এইিস মহামারী সারা গবদশ্বর সমস্যা।  াাঁরা এইি আই গি সংক্রাগমত েে,  তাাঁদদর এই 
সংক্রমদণর হাত নথদক সুরগিত থাকা জরুরী।  াাঁরা আক্রান্ত এবং সংক্রমণ গেদয় নবাঁদি আদছে,  তাাঁদদর প্রদয়াজে 
 ত্ন ও সগক্রয় সুরিা ব য়,  আদরা কা ডকরী গিগকৎসা বযবস্থ্া,  এবং রাদের সাহা য। এই সাহা য শুধ্ু নরািীদদর 
বাাঁগিদয় রাখার জদে েয়,  তাাঁদদর সঙ্গী ও সন্তােদদর সংক্রমদণর হাত নথদক সুরগিত রাখার জদে। তাই 
আমাদদর সকদ রই জে- স্বাস্থ্য উদদযাি,  িদবষণা,  ও সমীিার জদে বযয়- বরাদ্দ বাোদো এবং আদরা িাদ া 
গিগকৎসা বযবস্থ্ার জদে তগবিতর করা উগিত। 

এইি আই গি/এইিস সংক্রান্ত তথয ক্রমািত বদ াদে। এখাদে এই সংক্রমদণর গবষদয় গকছু আদ ািো করা হ । 

এইি আই গি/এইিস মহামারী -  ১৯৮০ সাদ র নিাোয় মাগকডে  ুক্তরাদের গিগকৎসদকরা এইিস (অযাদকায়ািড 
ইমুযদোগিগফগসয়াগন্স গসেদোম) সংক্রমণ গিগিত কদরে। আজদক এই সংক্রমণ গবশ্বজুদে। এইি আই গি সংক্রমণ 
শরীদরর নরাি- প্রগতদরাধ্ক গট নকাষগুগ দক (গস গি ৪ গ দফাসাইট) আক্রমণ কদর,  ফদ  এইিস হয়। এইি 
আই গি সংক্রমণ নথদক এইিদস পূণড প্রকাশ প্রগক্রয়াগট ধ্ীদর ধ্ীদর হয় বদ  অদেদকর শরীদর আট নথদক দশ বছর 
প ডন্ত সংক্রমণ সুপ্ত অবস্থ্ায় থাদক। এইিস ন  হদয়দছ তার  িণ হ  গবগিন্ন সুদ াি- সন্ধােী নরাদির আক্রমণ 
(ন মে গেউদমাগেয়া,   ক্ষ্মা ইতযাগদ) এবং রদক্ত গট নকাদষর সংখযা ২০০ বা তার েীদি নেদম  াওয়া। 
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সংক্রমদণর কারণ 

গবগিন্ন কারদণ এইি আই গি এবং এইিস মহামারী িারদত িীষণ আকার ধ্ারণ করদত িদ দছ। আমাদদর নদদশ 
সংক্রমদণর ঝুাঁগকর গকছু কারণ েীদি নদওয়া হ । 

 অসুরগিত ন ৌে সঙ্গদমর প্রি ে এবং কদণ্ডাম বযবহাদর অেীহা। িারদত ৮৪ শতাংশ এইি আই গি 
সংক্রমণ ঘদট ন ৌে সংসদিডর মাধ্যদম। ন ৌেকমডী ও তাাঁদদর খদদ্দর,  গশরায় ইদঞ্জকশে নেয় ন  
মাদকাসদক্তরা,  এবং ন  পুরুদষরা অে পুরুদষর সদঙ্গ ন ৌে সঙ্গদম গ প্ত হে -  তাাঁদদর মদধ্যই 
সংক্রমদণর হার সব নিদয় নবগশ। একগট সমীিায় নদখা নিদছ ন  িারদতর ন ৌে কমডীরা কদণ্ডাম বযবহার 
কদরে ো কারণ তাাঁদদর খদদ্দররা কদণ্ডাম বযবহার করদত আপগত্ত কদরে। 

 অদেক পুরুষ কাদজর জদে পগরবাদরর নথদক দূদর দীঘড সময় কাটাে। ফদ  সমাদজর অনুশাসেগুদ া 
তাাঁদদর জদে নিদঙ্গ  ায় এবং তাাঁরা ঝুাঁগকপণূড ন ৌে বযবহাদর গ প্ত হদয় পদেে। 

 সমীিায় নদখা নিদছ ন  িারদতর মাদকাসক্ত নিাষ্ঠীর মদধ্য অদেদকই এখে মাদক সরাসগর গশরায় 
ইদঞ্জকশে কদরে। এ ধ্রদণর মাদকাসগক্ত উত্তরপবূড রাজযগুগ র মদধ্য নবগশ প্রিগ ত হদ ও ধ্ীদর ধ্ীদর তা 
সমি িারদত ছগেদয় পেদছ। এছাো ৪১ শতাংশ মাদকাসদক্তরা স্বীকার কদরে ন  নেশা করার সমদয় 
অদের বযবহৃত ছুাঁি তাাঁরা গেদজর শরীদর বযবহার কদরে। 

ন  মাদকাসদক্তরা অদের বযবহৃত ছুাঁি পগরষ্কার কদর বযবহার কদরে,  তাাঁদদর মদধ্যও মাত্র ৩ শতাংশ 
অযা দকাহ ,  ব্লীি,  বা ফুটন্ত জ  বযবহার কদরে। ফদ  ছুাঁি পগরষ্কার করা বা ো করা একই হদয় দাাঁোয়। 
তাছাো এাঁরা ন ৌে সম্পদকড অসাবধ্ােী হদয় পদেে এবং অসুরগিত ন ৌে সংসদিড গ প্ত হে। িত কদয়ক বছদর 
এইি আই গি গিগকত্সার প্রিুর অগ্রিগত হদয়দছ। অযাগন্টদরদট্রািাইরা  ওষুদধ্র জদে সংক্রাগমত মানুষ নবগশ গদে 
নবাঁদি থাকদছে।  াাঁরা ঐ গিগকৎসার সুদ াি গেদত পারদছে তাাঁদদর মদধ্য মৃতযুহার কমদছ এবং এইি আই গি 
সংক্রমণ ক্রদম আয়ত্তাধ্ীে দীঘডদময়াদী বযাগধ্ হদয় দাাঁোদে। দুঃদখর গবষয় বহু িদবষণার পদরও এ নরাদির নকাে 
প্রগতদষধ্ক বা আদরািয আজ অবগধ্ আগবষ্কার করা  ায় গে। 

এইি আই গি/এইিস বাবদদ নিতো বাোর দরুণ গকছু জায়িায় এর প্রাদুিডাব কদমদছ। গকন্তু এখেও সংক্রমদণর 
হার অতযন্ত নবগশ। নকব মাত্র মাগকডে  ুক্তরাদেই প্রদতযক বছদর প্রায় িগিশ হাজার মানুষ সংক্রাগমত হদেে। উন্নত 
নদশগুগ দত গকছুটা কমদ ও এই মারণ নরাি উন্নয়েশী  নদশগুগ দত সংঘাগতক িাদব ছগেদয় পদেদছ। আগফ্রকায় 
সাহারা মরুিূগমর দগিদণ,  দগিণ পূবড এগশয়ায়,  পবূড ইউদরাপ,  এবং কযাগরগবয়াে সািদরর বিতীপগুগ দত এইি 
আই গি সংক্রমণ িয়াবহ আকার ধ্ারণ কদরদছ। ২০০৬ সাদ র সরকারী পগরসংখযাে অনুসাদর িারদত প্রায় ২৫ 
 ি মানুষ এইি আই গি সংক্রমণ গেদয় নবাঁদি আদছে। আবার ঐ একই বছদর রােপুদঞ্জর (ইউ এে এইিস) তথয 
অনুসাদর িারদত এইি আই গি সংক্রাগমদতর সংখযা হ  ৫৭  ি। 

২০০৮ সাদ র গহদসব অনু ায়ী গবশ্বজুদে এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মানুদষর সংখযা প্রাপ্তবয়স্কদদর মদধ্য ১ 
নকাগট নথদক নবদে ৩ নকাগট ৩৪  ি এবং গশশুদদর মদধ্য ১০  ি নথদক নবদে ২১  ি হদয়দছ। ২০০৯ সাদ র 
সরকারী তথয অনুসাদর িারতীয় গশশুদদর মদধ্য এইি আই গি সংক্রমণ ২০০০ শতাংশ বগৃদ্ধ নপদয়দছ। ১৯৮১ 
নথদক ২০০৮ অবগধ্ গবশ্বজুদে প্রায় ২ নকাগট ৫০  ি মানুষ এই নরাদি আক্রান্ত হদয় মারা গিদয়দছে। ২০০৩ 
সাদ র নশষ অবগধ্ প্রায় নদে নকাগট গশশু এই নরাদি তাদদর বাবা ও মাদয়র মদধ্য একজেদক অথবা বাবা- মা 
দুজেদকই হাগরদয়দছ। বহু উন্নয়েশী  নদদশ এই মহামারী স্বাস্থ্য- সুরিা বযবস্থ্াদক নবহা  কদর গদদয়দছ। নসখাদে 
সামাগজক পগরকািাদমা ও অথডেীগত এমে িাদব নিদঙ্গ পদেদছ ন  এই নরাি নমাকাগব ার নকাে পথ খুাঁদজ পাওয়া 
 াদে ো। 
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োরী এবং এইি আই গি/এইিস 

২০০৮ সাদ র গিদসম্বর মাদস সারা পৃগথবীর এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মানুদষর পঞ্চাশ শতাংশই গছদ ে 
মগহ া। মাগকডে  ুক্তরাদে এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মানুদষর পাঁগিশ শতাংশ এখে মগহ া। ১৯৯৮ নথদক 
২০০২ সাদ র মদধ্য এই নরাি সংক্রমদণর হার মগহ াদদর মদধ্য গবশ্বজুদে সাত শতাংশ নবদেগছ  অথি 
পরুুষদদর মদধ্য কদমগছ  পাাঁি শতাংশ। ২০০৮ সাদ র পগরসংখযাদে গবশ্বজুদে ১ নকাগট ৫৭  ি মগহ া এইি 
আই গি সংক্রাগমত। 

মাগকডে  ুক্তরাে ও অোে নদদশ অগধ্কাংশ মগহ াই গবষমকামী (নহদটদরাদসক্সয়ুা ) ন ৌে সংসদিডর মাধ্যদম 
সংক্রাগমত হদয়দছে। সমাদজর প্রাগন্তক নিাষ্ঠীর মগহ াদদর মদধ্য সংক্রাগমদতর সংখযা খুবই নবগশ। মাগকডে  ুক্তরাদে 
কৃষ্ণাঙ্গ োিগরদকর সংখযা ১২ শতাংশ হদ ও সংক্রাগমতদদর মদধ্য তাাঁরা হদ ে ৫০ শতাংশ। েিই দশদকর 
মাঝামাগঝ নথদক এইি আই গি সংক্রাগমত মগহ াদদর মৃতযুহার পগৃথবীদত কদমদছ গকন্তু কৃষ্ণাঙ্গ মগহ াদদর মদধ্য 
এই হার এখেও খুবই নবগশ। ২০০৬ সাদ র পগরসংখযাদে নদখা নিদছ িারদত ১০  দির নবগশ মগহ া এইি আই 
গি সংক্রাগমত। 

িারদতর এইি আই গি আক্রান্ত মগহ াদদর মদধ্য ৯১ শতাংশই গবষমকামী ন ৌে সঙ্গদমর মাধ্যদম সংক্রাগমত 
হদয়দছে। তবু িারদত এখেও োরীর নিদয় পুরুষই নবগশ সংখযায় সংক্রাগমত । ২০০৬ সাদ  পুরুষদদর মদধ্য 
সংক্রমদণর হার গছ  ০.৪৩ শতাংশ আর মগহ াদদর মদধ্য নসই হার গছ  ০.২৯ শতাংশ। অথডাৎ ১০০ জে এইি 
আই গি সংক্রাগমত িারতীদয়র মদধ্য ৬১ জে পরুুষ এবং ৩৯ জে মগহ া। সব গমগ দয় িারতীয় সমাদজ এইি 
আই গি সংক্রমদণর হার হ  ০.৩৬ শতাংশ। অবশ্য  াাঁরা গশরায় মাদক ইদঞ্জকশাে নেে,  ন  পুরুদষরা 
সমকামী,  এবং  াাঁরা ন ৌে কমডী,  তাাঁদদর মদধ্য সংক্রমদণর হার ৫.৩ নথদক ৮ শতাংদশর নবগশ। 

সংক্রমদণর হার 
২০০৭ সাদ র তথয অনুসাদর পগশ্চম বদঙ্গ ন  মাদকাসদক্তরা গশরায় ইদঞ্জকশে নেে তাাঁদদর মদধ্য এইি আই গি 
সংক্রমদণর হার হ  ৭.৭৬ শতাংশ;  ন  পুরুদষরা অে পুরুদষর সদঙ্গ ন ৌে সম্পদকড গ প্ত হে,  তাাঁদদর মদধ্য 
সংক্রমদণর হার ৫.৬১ শতাংশ;  এবং ন ৌে কমডীদদর মদধ্য নসই হার ৫.৯২ শতাংশ। 

 

এইিস নরাদির গিগকৎসক,  তবজ্ঞাগেক,  এবং আদন্দা েকারীরা এখে মগহ াদদর মদধ্য এইি আই 
গি/এইিদসর গদদক মদোদ াি গদদেে। মগহ াদদর নবগশ কদর পরীিা করা হদে। বহু গিগকৎসকই এইি আই 
গি/এইিদসর িাইদোক গজকযা  (মগহ াদদর জেদেগিয় সংক্রান্ত)  িণগুগ  নিোর দিতা অজডে কদরদছে এবং 
জরায় ুগ্রীবার কযান্সার ( া নমদয়দদর এইিস হদ  হদত পাদর) নরাদধ্ গেয়গমত পযাপ,  কদল্পাদস্কাগপ ইতযাগদ 
পরীিা করদত উৎসাহ গদদেে। েতুে ওষুধ্ ও গিগকৎসা পদ্ধগত আগবষ্কাদরর ফদ  এইি আই গি আক্রান্ত 
েবজাতদকর সংখযাও কমদছ। অদেক সম্প্রদাদয়র মদধ্য এইি আই গি সংক্রাগমত মগহ ারা এদক অেদক সাহা য 
করদছে,  আরও অদেক মগহ ার কাদছ এইিস সংক্রান্ত তথয নপৌাঁদছাদেে,  সংক্রমণ প্রগতদরাধ্ নশখাদেে,  
এবং মাদক বা নেশা ছােদত সাহা য করদছে। শরীরতত্ব অনুসাদর গবষমকামী (নহদটদরাদসক্সয়ুা ) ন ৌে সংসদিডর 
মাধ্যদম পুরুদষর নিদয় মগহ াদদর এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো নবগশ কারণ সংক্রাগমত শুক্রাণ ুন াগের 
নদওয়াদ  বা জরায় ুগ্রীবার সংস্পদশড নবগশিণ ন দি থাদক। নসই তু োয় ন াগের িরণ গশদশ্নর সংস্পদশড অদেক 
কম সময় থাদক। নকাে মগহ ার একজেমাত্র পরুুষ ন ৌেসঙ্গী থাকদ ও এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক নথদক 
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 ায়। পরুুদষরা অদেক সময় মগহ াদদর অসুরগিত ন ৌোিাদর বাধ্য কদরে;  কখদো বা মগহ ারা দুঃখ পাওয়া বা 
পগরতযক্ত হওয়ার িদয় পুরুষ সঙ্গীর সাদথ সুরগিত ন ৌোিার সম্পদকড কথা ব দত পাদরে ো। আবার ন ৌে 
আগ্রাসদের িদয় বা অথডনেগতক গেিডরশী তার জদে নমদয়রা ন ৌে- সংসিডকা ীে সুরিা গেগশ্চত করদত পাদরে 
ো। 

সমীিায় নদখা নিদছ স্ত্রী  গদ স্বামীর ওপর অথডনেগতক িাদব গেিডরশী  হে তাহদ  কদণ্ডাম বযবহার কদম  ায়। 
তাছাো আমাদদর নদদশ মাদকাসক্তদদর মদধ্য অসুরগিত ন ৌে- সংসিড মগহ াদদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় নদয়। 
এছাোও মাদকাসক্তদদর মদধ্য এদক অপদরর ছুাঁি বযবহাদরর ফদ ও এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাদে। 
২০০২ সাদ  নদখা নিদছ ন  এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মগহ াদদর মদধ্য ২৬ শতাংশ পুরুষ সঙ্গীর বযবহৃত 
গসগরদঞ্জ মাদক নেওয়ার ফদ  সংক্রাগমত হদয়দছে। বাগক ৭২ শতাংশ সংক্রাগমত হদয়দছ অসুরগিত গবষমকামী 
ন ৌে সংসদিডর মাধ্যদম। নদখা নিদছ এই মগহ াদদর পুরুষ সঙ্গীদদর মদধ্য একটা বে অংশ গশরায় মাদক 
ইদঞ্জকশে গেদত অিযি গছদ ে। 

আমাদদর সমাদজ  াাঁরা গপগছদয় পো ও দগরদ্র পগরবারিুক্ত,   াাঁরা অন্তঃসত্বা,  বা  াাঁদদর নছাদটা নছদ দমদয়র 
দাগয়ত্ব গেদত হয়,  তাাঁরা িাদ া িাদ া গিগকৎসার উদদযািগুগ র সুগবধ্া গেদত পাদরে ো।  গদ বা নস সুদ াি 
নেওয়া নি ,  নসই সদঙ্গ প্রদয়াজেীয় খাদদযর অিাব এবং ওষুদধ্র পাশ্রব প্রগতগক্রয়া সুগিগকৎসার পদথ অন্তরায় হদয় 
দাাঁোয়। তদব ইদাগেংকাদ  গিগকত্সা পদ্ধগতর অগ্রিগত এইি আই গি গিগকৎসা সহজ কদর গদদয়দছ। অবশ্য 
মগহ ারা প্রায়শই জােদত পাদরে ো তাাঁদদর পুরুষ সঙ্গীর অে নকাে পুরুষ ন ৌেসঙ্গী আদছ গকো। মাগকডে 
 ুক্তরাদে এইি আই গি আক্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদদর মদধ্য একগট সমীিায় নদখা নিদছ তাাঁদদর মদধ্য এক-
তৃতীয়াংদশরও নবগশ পুরুষদদর মগহ া ও পুরুষ উিয় ন ৌেসঙ্গী রদয়দছ। অথি ঐ নিাষ্ঠীর এইি আই গি আক্রান্ত 
মগহ াদদর মদধ্য খুব কম সংখযকই তাাঁদদর পুরুষসঙ্গীদদর এই ন ৌোিার সম্পদকড জাদেে। 

 
কল্পো ো বািব 
 

অগধ্কাংশ মগহ াই গশরায় মাদক ইদঞ্জকশাদের (ইন্ট্রাদিোস োি) মাধ্যদমএইি আই গি সংক্রাগমত হে। 
 
কল্পো। নবগশর িাি মগহ ার ন ৌে সংক্রমদণর কারণ অসুরগিত গবষমকামী(নহদটদরাদসক্সুয়া ) ন ৌে- সংসিড। 

 
গেদজদদর  ত্ন নেওয়া 

গবগিন্ন কারদণ গেদজদদর  ত্ন নেওয়ার দাগয়ত্ব নমদয়দদর কতডবয তাগ কার নশদষর গদদক পদে। আবার গকছু স্বাস্থ্য 
নকদি মগহ া,  গবদশষ কদর দগরদ্র ও গপগছদয় পো নিাষ্ঠীর মগহ াদদর প্রগত সংদবদেশী তার অিাব তাাঁদদর 
মদধ্য গিগকত্সার প্রগত অেীহা সৃগষ্ট কদর। গকন্তু  াাঁরা ন ৌে- সংক্রমণ বা ন াগেদত অস্বগি হদ ও গিগকৎসা ো কদর 
িদ দছে,  তাাঁরা এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় তু দছে। গিগকৎসা ো করার অবশ্য একগট আগথডক 
গদকও আদছ। পরুুষদদর তু োয় িদে মগহ াদদর আগথডক সঙ্গগত কম। আবার অদেক মগহ ারই হয়দতা স্বামী নেই 
গকন্তু সন্তাে পা ে করদছে ও অসুস্থ্ বাবা- মাদয়র নদখাশুদো করদছে। তাাঁরা গেদজর জদে টাকা খরি করদত িাে 
ো,  নস  ত অসুখই নহাক ো নকে। তাই নমদয়দদর মদধ্য অদেদকরই গিগকৎসা হয়  খে তাাঁদদর সন্তােদদর 
সংক্রমণ ধ্রা পদে। 
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তবু গেদজদদর  ত্ন নেওয়া নমদয়দদর পদি জরুরী এবং এ বাবদদ অন্তরায়গুগ  দূর করা প্রদয়াজে। মগহ াদদর 
এইি আই গি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধ্াে গেিডর কদর দাগরদ্র,  জাত- পাত,  গ ঙ্গ- তবষময ইতযাগদ সামাগজক 
সমস্যা দূরীকরদণর ওপর। আমাদদর সমাদজ অদেক সমদয়ই বাসস্থ্াদের অিাব,  পগুষ্ট,  স্বাস্থ্য পগরদষবা,  
গশশুদদর  ত্ন ইতযগদ গবষয়গুগ  অবদহগ ত নথদক  ায়। গকন্তু আমাদদর সকদ রই নকাে রকম ঝুাঁগক ছাো সুস্থ্ 
ন ৌে- জীবে  াপদের ও গেদজদদর এবং অপদরর  ত্ন নেওয়ার এবং প্রদয়াজেীয় গিগকত্সা পাওয়ার অগধ্কার 
রদয়দছ। এইি আই গি/ এইিস গবষদয় আদন্দা েকারীরা এই অগধ্কার  াদত সব মগহ ারা পাে তা সুগেগশ্চত 
করদত নিষ্টা করদছে। 

এইি আই গি সংক্রমণ 

এক বযাগক্ত নথদক অপর বযগক্তর শরীদর সংক্রমণ হদত নিদ  েীদির দুগট অবস্থ্া থাকদত হদব -  

১) পাাঁিগট শরীরজাত িরদণ  দথষ্ট পগরমাদে এইি আই গি িাইরাস উপগস্থ্ত থাকদত হদব। রক্ত,  বী ডপাদতর 
পদূবড গশশ্নজাত িরণ,  শুক্র,  ন াগেজাত িরণ,  এবং মাতৃদুগ্ধ -  এই পাাঁিগট িরদণ সংক্রমণ হওয়ার মত প ডাপ্ত 
িাইরাস থাদক।  া া,  নিাদখর জ ,  ঘাম,  মূত্র,  ম ,  এবং বগম ( গদ ো তাদত রক্ত গমদশ থাদক) সংক্রমণ 
ঘটাদোর জদে প্রদয়াজেীয় িাইরাস  দথষ্ট পগরমাদণ বহে কদর ো। 
 
২) িাইরাস অসংক্রাগমত বযগক্তর রক্তপ্রবাদহ গমদশ  াওয়ার উপায় থাকদত হদব। এইি আই গি পায়ু বা ন াগের 
নদওয়াদ র আদ্রর তন্তু গঝগির (গমউকাস নমমদব্রে) মাধ্যদম শরীদর প্রদবশ করদত পাদর;  গশরায় মাদক ইদঞ্জকশে 
(ইন্ট্রাদিোস) বা উগি আাঁকার জদে বযবহৃত ছুাঁদির মাধ্যদম সরাসগর রদক্ত গমদশ ন দত পাদর;  শরীদর নকাে 
নখা া িত,  ঘা বা আাঁিে,  বা নিাখ,  োক,  অথবা পুরুদষর গশদশ্নর অগ্রিাদির আদ্রর তন্তু- গঝগির (গমউকাস 
নমমদব্রে) মাধ্যদম শরীর সংক্রাগমত করদত পাদর। মুখ- সঙ্গম,  আঙ্গু - কাম,  বা িিীর িুম্বে ইতযাগদ প্রগক্রয়ায় 
রক্তপাদতর নকাে প্রশ্ন থাদক ো,  ফদ  এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক কম। 

শরীদর  গদ ন ৌে- সংক্রমণজগেত কাাঁিা ঘা,  বা ন াগেদত গিগকত্সা করা হয় গে এমে সংক্রমণ থাদক,  তাহদ  
এইি আই গি িাইরাস গমউকাস নমমদব্রদের মাধ্যদম রদক্ত সহদজই গমদশ ন দত পাদর। তাই নকাে ন ৌে সংক্রমণ 
হদয় থাকদ  এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবদে  ায়। 

এইি আই গি সংক্রমদণর গবগিন্ন পথ 

 গশরায় (ইন্ট্রাদিোস) মাদক ইদঞ্জকশে (নহদরাইে,  নকাদকে,  স্পীি ইতযাগদ) নেওয়া বা উগি আাঁকার 
জদে একজদের বযবহৃত ছুাঁি অেজে বযবহার করদ  সংক্রমণ হদত পাদর। 

 অসুরগিত ন াগে-  ও পায়ু- সঙ্গদমর মাধ্যদম সংক্রমণ ঘটদত পাদর। 
 সংক্রাগমত মাদয়র িিডাবস্থ্ায়,  সন্তাে জদের সমদয়,  বা মাতৃদুগ্ধ নথদক গশশুর শরীদর সংক্রমণ ঘটদত 

পাদর। 
 সংক্রাগমত রক্ত বা রক্তজাতীয় পদাথড শরীদর গেদ  সংক্রমণ ঘটদত পাদর। 

এইি আই গি নথদক সুরিা 

নকাে  িদণর বগহঃপ্রকাশ ছাো এইি আই গি সংক্রাগমত মানুষ অদেক বছর বাাঁদিে। বাইদর নথদক গকছু নবাঝা ো 
নিদ ও তাাঁরা অেদক সংক্রাগমত করদত পাদরে। তাই প্রদতযকবার ন ৌে- গম দের সমদয় কদণ্ডাম বযবহার করা 
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আবগশ্যক। এর ফদ  সংক্রমণ নথদক সুরিা পাওয়া  ায় এবং গেদজর সংক্রমণ থাকদ  তা নথদক সঙ্গীদক রিা 
করা  ায়। সংক্রমণ সম্বদন্ধ ন ৌে সঙ্গীদদর সাদথ নখা াখুগ  আদ ািো করা জরুরী কারণ আপোর অজ্ঞাতসাদরই 
হয়দতা আপোর সঙ্গীর অে ন ৌেসঙ্গী আদছ বা গতগে মাদক ইদঞ্জকশে নেে। হয়দতা বা আপোর সদঙ্গ পগরিদয়র 
অদেক আদিই তাাঁর এইি আই গি সংক্রমণ ঘদটগছ । 
নকাে দম্পগতর দুজদেরই এইি আই গি সংক্রমণ থাকদ ও গিগকৎসদকরা সুরগিত ন ৌোিাদরর উপদদশ নদে,  
কারণ এইি আই গি সংক্রমণ থাকদ  নরাি প্রগতদরাধ্ িমতা কদম  ায় এবং একজদের শরীর নথদক অপদরর 
শরীদর এইি আই গি ছাোও অে সংক্রমণ ছোদত পাদর। কদণ্ডাম বযবহাদর নসই সম্ভাবো কদম  ায়। দুজদের 
মদধ্য একজে সংক্রাগমত ো থাকদ  কদণ্ডাদমর বযবহার তাাঁদক গবগিন্ন ন ৌে সংক্রমণ নথদক বাাঁিায়। 

সংক্রাগমদতর সংস্পদশড আসার পরবতডী প্রগতদরাধ্ক (েে- অকুদপশো  নপািএ ক্সদপাজার প্রগফ যাগক্সস) (এে গপ 
গপ) 

 গদ মদে হয় নকাে কারদণ আপোর এইি আই গি সংক্রমণ হদয় থাকদত পাদর,  নসদিদত্র পরীিার গরদপাদটডর 
জদে অদপিা ো কদর তৎিণাৎ গিগকৎসা আরম্ভ কদর গদদত পাদরে। স্বাস্থ্যদকদি বা হাসপাতাদ  স্বাস্থ্যকমডী বা 
অে কাদরার  গদ আকগিক িাদব এইি আই গি সংক্রাগমত ছুাঁি ফুদট  ায়,  গতগে তত্িণাত্ গিগকত্সা শুরু 
করদত পাদরে। এই গিগকৎসাদক গপ ই গপ ব া হয়। এইি আই গি সংক্রমণ গেগশ্চত হদ   া গিগকত্সা পদ্ধগত 
হয়,  নসই গিগকত্সাই এখাদে করা হদব। ধ্দর নেওয়া হয় এ নিদত্র নসই গিগকৎসা প্রগতদষধ্দকর কাজ করদব। 
এই ধ্রদণর সংক্রমদণর আশঙ্কা থাকদ  ৭২ ঘন্টার মদধ্য (অথবা  ত তাোতাগে সম্ভব) গিগকত্সা শুরু করদত 
হদব। আিাশ গদে বযাপী এই গিগকৎসা বযয় সাদপি এবং এর গুরুতর পাশ্রব প্রগতগক্রয়া থাকদত পাদর,  গকন্তু তা 
সাধ্ারণত এইি আই গি প্রগতদষধ্দকর কাজ কদর। 

 
এইি আই গি সুরগিত ছুাঁদির বযবহার 

এদকর বযবহৃত ছুাঁি আদরকজে বযবহার করদ  সব সমদয়ই ন  এইি আই গি সংক্রমণ ঘটাদব তা েয়। গকন্তু এদত 
গেশ্চয়ই ঝুাঁগক থাদক এবং নসই ঝুাঁগক গেধ্ডাগরত হয় নসই বযগক্তর ন ৌোিরদণর পগরদপ্রগিদত।  গদ নকাে মাদকাসক্ত 
বযগক্ত তাাঁর একিামী ন ৌে সঙ্গীর ছুাঁি বযবহার কদরে এবং তাাঁরা দুজদেই সব রকম সংক্রমণ মুক্ত হে,  নস নিদত্র 
তাাঁদদর নকাে ঝুাঁগক নেই। গকন্তু নকাে মাদকাসক্ত বযগক্ত,   াাঁর সম্পদকড আপগে গকছুই জাদেে ো গকন্তু তাাঁর বযবহৃত 
ছুাঁি গেদজর শরীদর নঢাকাদেে,  তাহদ  আপোর এইি আই গি,  নহপাটাইগটস- গব ও গস সংক্রমদণর ঝুাঁগক 
রদয়দছ। মাদকাসগক্ত থাকদ  এইি আই গি বা অে সংক্রমদণর সম্ভাবো খুবই নবগশ। তাই ন  িাদবই নহাক ো 
নকে মাদক ছাোর জদে গিগকত্সা করাে। গকন্তু  গদ িাদবে ন  এ বযপাদর আপগে অেে,  তাহদ  অন্তত 
পগরষ্কার ছুাঁি বযবহার করুে। গেদজর হদ ও বযবহৃত ছুাঁি অথবা গসগরঞ্জ দুবার বযবহার করদবে ো। করদ ও ব্লীি 
গদদয় িা  কদর পগরষ্কার কদর নেবার বদন্দাবি রাখুে। 
 

এইি আই গি -   িণ ও পরীিা 

অদেক মানুষই এইি আই গি আক্রান্ত হদয়ও বুঝদত পাদরে ো ন  তাাঁদদর ঐ সংক্রমণ হদয়দছ। তাই পরীিা কদর 
নরাি গেণডয় করা অতযন্ত জরুরী। পরীিা করাদত একটু িয় করদত পাদর,  গকন্তু  ত তাোতাগে সম্ভব এইি আই 
গি গিগিত কদর গিগকত্সা শুরু করা প্রদয়াজে। দ্রুত গিগকত্সার ফদ  শরীদরর নরাি প্রগতদরাধ্ বযবস্থ্াদক 
বদোসদো িগতর হাদত নথদক বাাঁিাদো  ায় এবং জীবত্কা  অদেক বছর নবদে  ায়। 



53 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

এইি আই গি সংক্রমদণর পর অদেদকর ফ্ল্ুর মত  িণ নদখা নদয়,  ন মে জ্বর,  ি া ধ্রা,  গ্রগি নফা া,  
িীষণ িাগন্ত  ািা,  এবং ত্বদক ফুসু্কগে। সংক্রমদণর মাসখাদেদকর মদধ্যই এই  িণগুগ  নদখা  ায়। এ সমি 
 িণ প্রকাশ নপদ   গদ মদে হয় এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো রদয়দছ,  তাহদ  খুব শীঘ্র পরীিা করাদো 
জরুরী। অদেক হাসপাতাদ  পরীিামূ ক গিগকত্সায় এমে সব ওষুধ্ আজকা  নদওয়া হয়  াদত সংক্রমণ 
প্রগক্রয়ার িগত কদম  ায়।  

এইি আই গি সংক্রমদণর প্রাথগমক প্রগতগক্রয়ার (অযাকুযট নসদরাকেিাসডে) পদর নবগশর িাি নরািী নবশ কদয়ক 
বছর িাদ া থাদকে এবং নকাে অস্বগি নবাধ্ কদরে ো। গকন্তু ন ই নরাি প্রগতদরাধ্ িমতা কদম  াওয়া শুরু হয়,  
এইিদসর  িণগুগ  ফুদট উিদত থাদক। ন মে ওজে কদম  ায়,  িাগন্ত বাদে,  গ্রগি নফাদ  (ি া,  বি ,  ও 
কুাঁিগকদত মাংসগপণ্ড হয়),  এবং ত্বদক ফুসু্কগে নবদরায়। রাদত্র ঘাম হওয়া,  জ্বর হওয়া,  িীষণ মাথা ধ্রা,  নপট 
খারাপ হওয়া,  এবং গিদদ কদম  াওয়া -  সবই এইিদসর  িণ। ন াগেদত বারবার ঈি সংক্রমণ,  নমদয়দদর 
জেদেগিদয়র দীঘডদময়াদী সংক্রমণ (নপ গিক ইেফযামাটগর গিগজস),  বারবার জেোদঙ্গ হাগপডস হওয়া,  বা 
গহউমাে পযাগপদ ামা িাইরাস (এইি গপ গি) সংক্রমণ হওয়াও এইিস হওয়ার ইগঙ্গত নদয়। সংক্রাগমত নরািীর 
 খে সুদ ািসন্ধােী অসুখ (ন মে মুদখ ি ায় গেউদমাগসগিস কযাগরোই গেউদমাগেয়া,   ক্ষ্মা,  জেোদঙ্গ ঈি 
সংক্রমণ,  বা গ দফাসা আই) হদত আরম্ভ কদর,  তখে বঝুদত হদব এইি আই গির জদে নরাি প্রগতদরাধ্ 
িমতা িীষণ রকম কদম নিদছ। 

এইি আই গি সংক্রমণ ঘদটদছ জােদত পারদ  মানুদষর জীবে বদদ   ায়। সংগিষ্ট আশঙ্কা এবং  জ্জা কাগটদয় 
ওিার জদে গেদজর এ াকায় সাদপাটডগ্রুপ বা কাউদন্স দরর নখাাঁজ করুে। তাাঁরা আপোদক এ বযাপাদর সাহা য 
করদত পাদর। বহু নবসরকারী সংিিেও এ গবষদয় কাজ করদছ। 

 
সমকামী মগহ াদদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক 
 
ন  মগহ ারা সমকামী, ধ্দর নেওয়া হয় তাাঁদদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক নেই। গকন্তু সমকামী মগহ াদদর মদধ্য অদেদকই 
পরুুদষর সদঙ্গ সঙ্গম কদরে অথবা এক সমদয় কদরদছে;  নকউবা মাদকাসক্ত -  গশরায় মাদক ইদঞ্জকশে নেে;  
নকউ ন ৌে বযবসায় গ প্ত;  নকউ ধ্গষডত হদয়দছে;  আর নকউ ঝুাঁগকপণূড ন ৌোিরণ কদরে,  ন মে গেগশ্চত ো 
হদয়ই অজাো বযগক্তর বযবহৃত ন ৌে নখ ো (নসক্স টয়) বযবহার করা ইতযাগদ। এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক 
গেিডর কদর আমাদদর ন ৌে আিরদণর ওপর,  গেদজদদর আমরা গক িাদব গিগিত কগর তার ওপর েয়। নিাষ্ঠী 
গহদসদব ঝুাঁগকর পগরমাণ গেধ্ডারণ ো কদর নসই পগরমাপ বযগক্তর আিরণ গিগত্তক হওয়া উগিৎ। 
এইি আই গি সংক্রাগমত মগহ াদদর জদে গবগিন্ন প্রকল্প ও পগরদষবার সদঙ্গ মগহ া সমকামীদদর মদধ্যও ঝুাঁগক ও 
পগরদষবা সম্পদকড তথয পগরদবশে করদত পারা  ায়। 
 

এইি আই গি সংক্রমদণ কাদদর ঝুাঁগক নবগশ? 

িারদত সংক্রমদণর ঝুাঁগক সবদিদয় নবগশ পদেদরা নথদক উেপঞ্চাশ বছর বষডীয়দদর মদধ্য। সংক্রাগমতদদর মদধ্য 
৮৮.৭ শতাংশই এই বয়ঃদিাষ্ঠীর মদধ্য পদেে। গবশ্ব জুদে পাঁগিশ বছদরর কম বয়সীদদর এইি আই গি সংক্রমদণর 
ঝুাঁগক সবিাইদত নবগশ। আন্দাজ করা হয় সারা গবদশ্ব সমি সংক্রাগমত মানুদষর অদধ্ডক সংখযকই পাঁগিশ অেূধ্বড । 
২০০৩ সাদ র তথয অনুসাদর গবশ্ব জুদে প্রদতযক গদে প্রায় ২০০০ পদেদরা বছর অেূধ্বড গশশু এবং পদেদরা নথদক 
িগিশ বছদরর মদধ্য প্রায় ৬০০০ মানুদষর এইি আই গি সংক্রমণ ঘদটদছ। 
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মাগকডে  ুক্তরাে এবং অোে উন্নত নদদশ,  নতদরা বছদরর অেূধ্বড গশশুদদর মদধ্য সংক্রমদণর প্রাথগমক কারণ 
হ ,  মাদয়র শরীর নথদক গশশুর শরীদর সংক্রমণ। গকন্তু মাগকডে  ুক্তরাদে অন্তঃসত্বা মগহ াদদর রুগটে কদর এইি 
আই গি পরীিা ও গিগকৎসা হওয়ার দরুে এই হার অদপিাকৃত কম। গকন্তু নসদদদশ বয়ঃসগন্ধিদণর 
গকদশার/গকদশারীদদর মদধ্য এ নরাি এখে নবদে িদ দছ। 

মাগকডে  ুক্তরাদে অগধ্কাংশ এইি আই গি আক্রান্ত মগহ াই অসুরগিত গবষমকামী (নহদটদরাদসক্সয়ুা ) ন ৌে 
সংসদিডর মাধ্যদম সংক্রাগমত হদয়দছে। দুিডািয ন  নিাাঁো ধ্মডীয় এবং রাজনেগতক নিাষ্ঠীগুগ  সং ম ও গমতািাদরর 
গশিা গদদয় িদ দছ গকন্তু ন ৌেতা এবং এইিস প্রগতদরাধ্ সম্পদকড গশিা গদদত তারা অগেেুক। এইি আই গি 
গবষদয় জ্ঞাদের অিাব এবং সুরগিত ন ৌোিার সম্পদকড ওয়াগকবহা  ো হওয়ার ফদ  অল্পবয়সীদদর মদধ্য 
সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবদে নিদছ। িিডাধ্াে এোদোর জদে এবং কুমারীত্ব বজায় রাখার জদে অদেক কমবয়সী 
নমদয়রা অসুরগিত মুখ-  বা পায়ু- সঙ্গদম সায় নদে। গকন্তু এ দুইিাদবই এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক রদয়  ায়। 

 
ন  মাদকাসদক্তরা গশরায় মাদক ইদঞ্জকশে (ইন্ট্রাদিোস) নেে 

 
মাগকডে  ুক্তরাদে ইন্ট্রাদিোস মাদক বযবহাদরর মাধ্যদম এইি আই গি আক্রান্তদদর মদধ্য মগহ াদদর সংখযা নবগশ। 
এই মহামারীর শুরু নথদক এইিস আক্রান্ত মাগকডে মগহ াদদর মদধ্য ৫৭ শতাংশ ইন্ট্রাদিোস মাদক বযবহাদরর 
মাধ্যদম বা ন  পুরুষ ইন্ট্রাদিোস মাদক বযবহার কদরে তাদদর সদঙ্গ অসুরগিত ন ৌে সংসদিডর ফদ  সংক্রাগমত 
হদয়দছে। পুরুষদদর নিদত্র এই সংখযা ৩১ শতাংশ। আমাদদর নদদশ এই ধ্রদণর পগরসংখযাে এখেও দু ডি। 

মগহ াদদর ঝুাঁগক 

 আমাদদর নদদশ মগহ াদদর এইি আই গি সংক্রমদণর ঝুাঁগক 
গকছুটা আথডসামাগজক কারদণর ওপর গেিডর কদর। নসই সব 
কারদণর মদধ্য বা য গববাহ,  শারীগরক আগ্রাসে,  ও ন ৌে 
অতযািার প্রধ্াে। অথডাত্ কম বয়সী নমদয়দদর গবদয় হদ  তাাঁরা 
ন ৌে স্বাস্থ্য সম্পদকড গকছুই জাদেে ো এবং ন ৌে সুরিা গেগশ্চত 
করদত পাদরে ো। এছাো নমদয়রা গেদজদদর বাগেদত এবং 
বাইদর শারীগরক গে ডাতে এবং ন ৌে অতযািাদরর গশকার হে 
বদ  তাাঁদদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক নবগশ থাদক। আরও কদয়কগট 

কারণ েীদি গবশদ কদর নদওয়া হ । 

 ন ৌে সঙ্গদম গ প্ত হদত আপগত্ত করা বা সঙ্গী কদণ্ডাম বযবহার করুক দাবী করা মগহ াদদর পদি অদেক 
নিদত্রই সম্ভব েয়। সামাগজক রীগত অনু ায়ী ' িা '  নমদয়দদর ন ৌে জ্ঞাে ো থাকার কথা;  ফদ  
ন ৌোিরণ বা কদণ্ডাম সম্পদকড তাাঁদদর গকছু মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব হদয় ওদি। এই মােগসকতার 
ফদ  তাাঁরা স্বামী বা সঙ্গীদক ব দত পাদরে ো ন  কদণ্ডাম ছাো সঙ্গম করদত তাাঁরা োরাজ। 

 আমাদদর সমাদজ িিীর গ ঙ্গ তবষদমযর দরুণ গেদজদদর গবদয় বা ন ৌেতা -  নকাে গকছুর ওপরই 
নমদয়দদর অগধ্কার নেই। তাই নমদয়রা ন ৌোিরদণর বযাপাদর সঙ্গীর সাদথ স্বাধ্ীেিাদব নকাে সমদঝাতায় 
আসদত পাদরে ো। 
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 এইি আই গি সংক্রমণ সম্পদকড সগিক তথয এবং গশিা নমদয়রা পাে ো। অথি এইি আই গি/এইিস 
মহামারী নিকাদোর একমাত্র উপায় ন ৌোিরণ পগরবতডে করা। তথয বা গশিা ো নপদয় মগহ ারা এ 
বযাপাদর গকছুই গেধ্ডারণ 
করদত পাদরে ো। এই সমস্যা স্বল্প গবত্ত নিাষ্ঠীর মদধ্য খুবই প্রকট। 

 োরী গে ডাতে এবং এইি আই গি/এইিস অঙ্গাঙ্গীিাদব জগেত। ধ্ষডণ,  নছাটদব ায় আত্মীয় বিতারা ধ্ষডণ 
(ইেদসি),  োরী পািার,  ন ৌে বযবসায় -  প্রদতযক ধ্রদণর অতযািারই নমদয়দদর মদধ্য এইি আই গি 
সংক্রমদণর ঝুাঁগক বাগেদয় নদয়। 

 নমদয়দদর অসুখ গবসুখ সমাদজ খুব একটা গুরুত্ব পায় ো বদ  তাাঁদদর জদে স্বাস্থ্য পগরদষবার বযবস্থ্া 
কম। তাছাো মগহ াদদর স্বাধ্ীে ি াদফরায় বাধ্া থাদক বদ  তাাঁরা দূদর গিদয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পগরদষবা 
গেদত পাদরে ো। ফদ  সংক্রমণ হদ ও তাাঁরা জাদেে অদেক নদরীদত। 

  

নদখা নিদছ এইিস আক্রান্ত মগহ াদদর মদধ্য  াাঁদদর গশরায় মাদক ইদঞ্জকশে কদর এইি আই গি সংক্রমণ 
হদয়গছ ,  তাাঁরা অে িাদব সংক্রাগমত মগহ াদদর তু োয় তাোতাগে মারা গিদয়দছে। আই গি মাদদকর মাধ্যদম 
এইি আই গি সংক্রমদণর প্রধ্াে উপায় হ  এদক অপদরর সংক্রাগমত ছুাঁি বযবহার করা এবং মগহ ারা সংক্রাগমত 
পরুুষ সঙ্গীর সাদথ অসুরগিত ন ৌে সংসদিড গ প্ত হওয়া। মাদক আমাদদর গবিারদবাধ্দক েষ্ট কদর নদয়,  ফদ  
নেশাগ্রি অবস্থ্ায় আমরা গেদজদক সুরগিত রাখদত পাগর ো। গেদজরা আই গি মাদদক আসক্ত ো হদ ও ন  পুরুষ 
আই গি মাদক নসবে কদরে বা ইদঞ্জকশে নেে,  তাাঁর সদঙ্গ অসুরগিত ন ৌে- সংসিড করদ  আমাদদর সংক্রমদণর 
ঝুাঁগক নবদে  ায়। পুরুষ সঙ্গী মাদকাসক্ত হদ  এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো পুদরামাত্রায় রদয়  ায়। 

 া বাগত এ াকার মগহ া 

পগৃথবীর নবগশর িাি অঞ্চদ  সাধ্ারণ মানুষ,  প্রিার মাধ্যম,  পগু শ এবং আদা ত,  এইি আই গি সংক্রমণ 
ছগেদয় পোর জদে ন ৌে বযবসাদয় গ প্ত মগহ াদদর দায়ী কদর থাদকে। তাাঁদদর কাদছ ন  পুরুষ খদদ্দররা  াদেে 
তাাঁদদর গকন্তু এই দায় নথদক বাদ নদওয়া হয়। এইি আই গি সাধ্ারণত  া বাগত অঞ্চদ র মগহ া এবং 
মাদকাসক্তদদর মদধ্য সংক্রাগমত হয় বাইদর নথদক। নসখাে নথদক এই সংক্রমণ  ায় ব্রীজ বা নসতু জেসংখযার 
মদধ্য,  ন মে কম বয়সী নছদ ,  ট্রাক োইিার,  ও পগরবার নথদক দূদর অবগস্থ্ত কমডীদদর (মাইগ্রান্ট) মদধ্য। 
তারপর তা ছগেদয়  ায় সম্পূণড জেসংখযায়। োরী শরীদরর িিদের কারদণ সংক্রাগমত পরুুষ খদদ্দদরর কাছ নথদক 
সংক্রমণ মুক্ত মগহ ার এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো নবগশ। একজে সংক্রাগমত মগহ ার কাছ নথদক সংক্রমণ 
হয়গে এমে পরুুষ খদদ্দদরর সংক্রাগমত হওয়ার সম্ভাবো তু োমূ কিাদব কম। গকন্তু অদেক পুরুষ খদদ্দরই 
অসুরগিত ন ৌে সংসদিডর জদে নবগশ টাকা খরি করদত রাজী থাদকে। আবার নকউ নকউ গবশ্বাস কদরে ন  
সংক্রমণহীে অল্পবয়সী কুমারী নমদয়দদর সদঙ্গ ন ৌে- সংসিড হদ  তাাঁদদর গেদজদদর ন ৌে- সংক্রমণ নসদর  াদব। 
এই ধ্রণার বদশ বযবসাগয়ক ন ৌে সংসদিডর জদে তাাঁরা কমবয়সী নমদয় িাে। পুরুদষর এই িাগহদা নমটাদত 
অপ্রাপ্তবয়স্ক নমদয় পািার নবদে িদ দছ। 

অদেক নদদশ  া বাগত এ াকার মগহ ারা নগ্রপ্তার হদ  বাধ্যতামূ ক িাদব এইি আই গি পরীিা করা হয়। অথি 
তাাঁদদর খদদ্দরদদর পরীিার জদে নকাে আইে নেই। এ ধ্রদণর তবষমযমূ ক আইে মােবাগধ্কার  ঙঘে কদর 
এবং তার গবরুদদ্ধ নদদশ গবদদদশ প্রগতবাদ নজারদার হদয় উিদছ।  া বাগত এ াকার মগহ াদদর দরকার আইগে 



56 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

সহায়তা ও নিাপেীয়তা রিা কদর স্বাস্থ্য পগরদষবা ন খাদে এইি আই গি ও অোে ন ৌে সংক্রমণ পরীিা ও 
গিগকত্সার সুদ াি থাকদব। তদব এই পগরদষবা বাধ্যতামূ ক কদর মগহ াদদর হয়রাগে করদ  ি দব ো। 

ব ুাগদর সদঙ্গ সবাই ২০০৪ সাদ র ১ া গিদসম্বর,  গবশ্ব এইিস গদবদস পগশ্চম বদঙ্গর এইিস প্রগতদরাধ্ ও 
গেয়ন্ত্রণ নসাসাইগটর উদদযাদি ' ব ুাগদ'  আত্মপ্রকাশ কদরে। বু াগদর কাজ ঝুাঁগকহীে ন ৌে আিরণ এবং এইিস 
প্রগতদরাধ্ সম্পদকড জে স্বাস্থ্য গবষায়ক তথয মানুদষর কাদছ নপৌাঁদছ নদওয়া। শাগে পগরগহতা এই গদগদগট এইি আই 
গি এবং এইিস গেদয় প্রাঞ্জ  িাষায় জে সাধ্ারদণর সদঙ্গ নখা াখুগ  কথা বদ ে আর উপদদশ নদে। রাদজয 
ব ুাগদর সাফ যও  দথষ্ট। একগট সমীিায় নদখা নিদছ পগশ্চম বদঙ্গর ৭৯ শতংশ অগধ্বাসীর কাদছ ব ুাগদই প্রথম 
এইিস সম্বদন্ধ তথয এদে গদদয়দছ। ব ুাগদ আসার আদি মাত্র ৯ শতাংশ মানুষ এইি আই গি ও এইিসদক 
গুরুত্বপূণড সমস্যা বদ  িাবদতে। বু াগদর আগবিডাদবর মাত্র এক বছর পদর ৮৩ শতাংশ ন াক জাোে ন  এইিস 
সম্পদকড তাাঁদদর মতামত পাদেদছ আর ৯০ শতাংশ বদ ে এইিস গক িাদব সংক্রাগমত হয় তা তাাঁরা বুঝদত 
নপদরদছে। 

কারািাদর বন্দী মগহ া 

গবিারাধ্ীে বন্দী অবস্থ্ায় বা নজদ  বন্দী মগহ াদদর মদধ্য এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো  দথষ্ট। গকন্তু 
আমাদদর নদদশ এ বযাপাদর নকাে সমীিা এখেও হয় গে। ২০০৯ সাদ  মুম্বাইদয়র উচ্চ আদা ত (হাই নকাটড) 
মহারাে সরকারদক নজ  বন্দীদদর জদে নস্বোয় এইি আই গি পরীিা এবং কাউদন্সগ ংদয়র জদে সব সুদ াি 
গদদত আদদশ গদদয়দছ। গকন্তু পগশ্চম বদঙ্গ এখেও নতমে নকাে েীগত িৃহীত হয় গে। গেদজদদর নদদশর 
পগরসংখযাদের অিাদব মাগকডে নদদশর তথয নথদক আমরা এই সমস্যা হয়ত গকছুটা বুঝদত পারব। মাগকডে 
 ুক্তরাদে কারাবন্দীদদর মদধ্য পরুুষদদর তু োয় মগহ াদদর এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো প্রায় গতেগুণ 
নবগশ। নজদ র অস্বাস্থ্যকর পগরদবদশ নথদক এবং নসখাদের অপ্রতু  স্বাস্থ্য পগরদষবার দরুণ অদেক এইি আই গি 
আক্রান্ত মগহ াদদর শরীদর অোে উপসিড নদখা নদয়। তাাঁদদর  গদ অে সংক্রমণ থাদক তাহদ  নসই উপসিডও 
নবদে  ায়। নজদ র মদধ্য গিগকত্সার সুগবদধ্ প্রায় নেই ব দ ও িদ ;  তাছাো জাোজাগে হদয় নিদ  
তবষমযমূ ক বযবহার এবং সরাসগর আগ্রাসদের গশকারও হদত পাদরে সংক্রাগমত মগহ ারা 

এইি আই গি প্রগতদরাধ্ক নকাষ (অযাগন্টবগি) পরীিা গক ? 

এইি আই গি গেণডদয়র জদে অদেক রকদমর পরীিা আদছ। দ্রুত পরীিা হ  রক্ত বা মাগে ও িাদ র গিতর 
নথদক সংিৃহীত আদ্রর নকাষ (গমউদকাসা  নস ) পরীিা করা অথবা মূত্র পরীিা করা। শরীদর এইি আই গি ঢুকদ  
পদর নরাি প্রগতদরাধ্ক বযবস্থ্া ন  সমি প্রগতদরাধ্ক নকাদষর (অযাগন্টবগি) জে নদয় নসগুগ  এই পরীিা 
গিগিতকরণ কদর। এই অযাগন্টবগির উপগস্থ্গত জাগেদয় নদয় ন  এইি আই গি সংক্রমণ ঘদটদছ। এছাো ওদয়িােড 
ব্লট োদম একগট পরীিায় আরও সুগেগদডষ্ট ফ  পাওয়া  ায় এবং সংক্রমণ সুগেগশ্চত করা  ায়। 

 

কখে পরীিা করা উগিত?্ 

সংক্রমদণর সম্ভাবয ঝুাঁগক ঘটার গতে মাস পদর পরীিা করা উগিত্। মাদঝর এই সময়দক ' উইদণ্ডা গপগরয়ি'  ব া 
হয় কারণ এই সমদয় সংক্রমণ  গদ সগতযই হদয় থাদক তাহদ  শরীর অযাগন্টবগি ততরী কদর। এই অযাগন্টবগিগুগ ই 
পরীিার মাধ্যদম গিগিত করা  ায়। সংক্রমদণর পর খুব তাোতাগে পরীিা করদ  অদেক সময় ভ্রান্ত নেগতবািক 
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(ফ স নেদিগটি) গরদপাটড পাওয়া  ায়। সাধ্ারণত সংক্রমদণর প্রায় বাদরা সপ্তাহ বাদদ পরীিায় করদ  সগিক ফ  
আশা করা  ায়। গকন্তু আপগে  গদ মদে কদরে ন  শরীদর অযাকুযট নসদরাকেিাসডে- এর (সংক্রমদণর জদে রদক্ত 
পগরবতডে) উপসিড নদখা গদদয়দছ ও গিগকত্সার প্রদয়াজে,  তাহদ  আপগে ঐ গতেমাদসর নময়াদ পার হওয়ার 
আদিই পরীিা করাদত পাদরে। 

গক ধ্রদণর পরীিা করাদবা? 

রক্ত পরীিা । এই হ  সবিাইদত সাধ্ারণ ও প্রিগ ত পরীিা  াদত আঙ্গু  অথবা গশরা নথদক রক্ত গেদয় এইি 
আই গি সংক্রমদণর অযাগন্টবগি আদছ গকো নদখা হয়। পরীিার পর এক সপ্তাহ নথদক দশগদদের পদর ফ  জাো 
 াদব। একই রদক্তর েমুো নথদক নহপাটাইগটস- গস,  এইি আই গি- ২ (কম িগতকর সংক্রমণ  া পগশ্চম 
আগফ্রকা,  ব্রাগজ ,  এবং ইউদরাদপর গকছু অংদশ নদখা  ায়),  ইতযাগদর পরীিা করা  ায়। 

মুদখর অিযন্তর (ওরা ) বা মূত্র পরীিা । রক্ত পরীিার মত ওরা  এবং মূত্র পরীিাও তাোতাগে এবং নবদোহীে 
হয় ও গেখুাঁত ফ  পাওয়া  ায়। ওরা  পরীিায় আপোর িা  বা মাগে নথদক আদ্রর নকাষ (গমউদকাসা  নস ) 
সংগ্রহ করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পদর ফ  জাো  ায়। মূত্র পরীিার প্রি ে কম এবং এই পরীিায় প্রাথগমক 
িাদব ইগতবািক ফ  পাওয়া নিদ ও রক্ত পরীিা কদর নস সম্বদন্ধ সুগেগশ্চত হদত হয়। 

র যাগপি (ওরাকুইক বা গরগি )। এই পরীিার জদে এক নফাাঁটা রক্ত বা  া ার প্রদয়াজে হয়। এই পরীিার দুগট 
প্রণা ীই আদমগরকায় ২০০৩ ও ২০০৪ সাদ  স্বীকৃগত নপদয়দছ। সাধ্ারণত এই পরীিার ফ  গেখুাঁত এবং েমুো 
সংগ্রদহর কুগে গমগেদটর মদধ্যই জাো  ায়। তদব অে পরীিার মতই এই পরীিায় প্রাপ্ত প্রাথগমক ইগতবািক ফ  
অে ধ্রদণর পরীিা কদর সুগেগশ্চত হদত হয়। তবুও র যাগপি পরীিা খুবই প্রদয়াজেীয়,  গবদশষ কদর ন  সমি 
অন্তঃসত্বা নমদয়দদর িিডাধ্াদের আদি এইি আই গি পরীিা করা হয়গে,  তাাঁদদর নিদত্র মাদয়র নথদক গশশুর 
শরীদর সংক্রমণ নরাদধ্ এর গুরুত্ব অদেক। 

 

নকাথায় পরীিা করাদবা? 

বহু হাসপাতা  এবং গিগকৎসাদকদি এই পরীিা করা হয়। এই সব স্বাস্থ্যদকদি নিাপেীয়তা রিা কদর পরীিার 
বযবস্থ্া রদয়দছ। তাছাো পরীিার আদি ও পদর কাউদন্সগ ংদয়র বযবস্থ্া আদছ। পগশ্চমবদঙ্গ সরকারী পগরদষবার 
একগট তাগ কা েীদি নদওয়া হ । 

নমগিকযা  কদ জ ও হাসপাতা  
ক কাতা 

৮৮ কদ জ রীট 
ক কাতা ৭০০ ০৭২ 

( নটগ ) ২২৪১- ৩৯২৯/৪৯০১,  
২৪৫১- ২৬৪৪ 

বহরমপরু সদর হাসপাতা  
( নটগ ) ০৩৪৮২- ২৫৫৫৪৪ 
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এস এস নক এম 
২৪৪ এ নজ গস নবাস নরাি 
ক কাতা ৭০০ ০২০ 

( নটগ ) ২২২৩- ২৯৭২/৪২৪৬/১৬১৫ 

কুিগবহার সদর হাসপাতা   
( নটগ ) ০৩৫৮২ ২২২২৪৩/২২৮৭৭৯ 
এে আর এস নমগিকযা  কদ জ 

১৩৮ এ নজ গস নবাস নরাি,  গশয়া দহ 
ক কাতা ৭০০ ০১৪ 

( নটগ ) ২২২৭- ১৪৬১/৪০০১,  
২২৪৪- ৩২১৩ 

ক কাতা োশো  নমগিকযা  কদ জ 
২৪ নিারা িাাঁদ নরাি,  গশয়া দহ,  

এন্টা ী 
ক কাতা ৭০০ ০১৪ 

( নটগ ) ২২৮৪- ৭৫৮৭/৪৮৩৪,  
২২৪৪- ০১২২ 

এে আর এস নমগিকযা  কদ জ 
হাসপাতা  (থযা াদসগময়া ইউগেট) 

( নটগ ) ৩২২২- ২৬১০০৭ 
আর গজ কর নমগিকযা  কদ জ 

১ নব িাগছয়া নরাি 
ক কাতা ৭০০ ০০৪ 

( নটগ ) ২৫৫৫- ৭৬৫৬/৭৬৭৫/ 
৭৬৭৬/৮৮৩৮ 

বধ্ডমাে নমগিকযা  কদ জ হাসপাতা  
( থযা াদসগময়া ইউগেট) 

( নটগ ) ৯৫৩৪২- ২৫৫৮৬৪১/ 
২৫৫৮৬৪২/২৫৫৬৬৪৮৬ 

এম আর বাঙ্গুর হাসপাতা  
৬১ গপ্রন্স আদোয়ার শাহ নরাি 

টাগ িঞ্জ 
ক কাতা ৭০০ ০৩৩ 

( নটগ ) ২৪৭২- ২৮৩৪,  ২৪৭৩-  
৩৯৪৪/০০০০/৩৩৫৪ 
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কমুযগেগট নবসি গি গস গট গস,  গসগে 
( নটগ ) ২৪৯৭- ৮১৭৮ 

সু্ক  অফ ট্রগপকযা  নমগিগসে 
গিত্তরঞ্জে অযাগিগেউ 
ক কাতা ৭০০ ০১২ 

( নটগ ) ২২১৯- ৮৫৩৮/২২৪১- ৪৯১৫/ 
৪৯০০/৪০৬৫/৪৪২৯ 

দুবডার মগহ া সমন্বয় কগমগট 
( নটগ ) ২৫৪৩- ৭৪৫১ 

নদদবে মাহাদতা সদর হাসপাতা  
পরুুগ য়া 

( নটগ ) ২৫২২- ২২৬৭৮, ০৩২৫২-  
২২২৪৮০/২২২৪৭৫ 

িুাঁিুো নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ০৩৪১- ৬৮০২২৯৩ 
বধ্ডমাে নমগিকযা  কদ জ 

( নটগ ) ০৩৪২- ২৫৫৮৬৪৬ 

হাওো নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ২৬৩৮- ৪৭৩৮/৪৭৩৯/ 

৫৬৯৫/২৮১৩ 

গসউগে সদর হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩৪৬২- ২৫৫৭৬৬/ 

২৫৫৪৮৩/২৫০৯১৮ 

রায়িঞ্জ নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ০৩৫২৩- ২৪২৪০৯ 
নমগদগেপুর নমগিকযা  কদ জ 

হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩২২২- ২৭৫৫০৩/ 

২৭৪৩২১ 

তম ুক নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩২২৮- ২৬৬০৫৯/ 

২৬৬১০৯ 
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েদীয়া নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ০৩৪৭২- ২৫২৮৪৬ 

জ পাইগুগে নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩৫৬১- ২৩২০০২ 

উত্তরবঙ্গ নমগিকযা  কদ জ 
হাসপাতা  

( নটগ ) ৯৫৩৫৩- ২৫৮৫৪৮২/৪৮৩/ 
৪৮০ 

বা ুরঘাট নজ া হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩৫২২- ২৫৫৬৪১/ 

২৫৫২৮৮/২৫৫২৩৫ 

বাাঁকুো সগম্ম েী নমগিকযা  কদ জ 
হাসপাতা  

( নটগ ) ৯৫৩২৪২- ২৫০৯৮১/২৪৪৭০১ 

মা দহ সদর হাসপাতা  
( নটগ ) ৯৫৩৫১২- ২৫২৯৪৭/ 

২৫২৪৮০ 

এছাোও ন  সব নবসরকারী পগরদষবা আদছ তার খবর সরকারী ও নবসরকারী এইি আই গি/এইিস কমডীদদর 
কাদছ পাওয়া  াদব। 

এইি আই গি পরীিার ফ  নজদে মােগসক অবস্থ্া 

আপোর এইি আই গি সংক্রমণ সম্বন্ধীয় পরীিার ফ  নেগতবািক হদ  স্বগি পাদবে গেশ্চয়ই গকন্তু নসই সদঙ্গ 
অপরাধ্দবাধ্ও জািদত পাদর।  গদ নকাে কারদণ সুরগিত ন ৌোিার িাগ দয়  াওয়া বা সবসমদয় পগরষ্কার ছুাঁি 
বযবহার করা কষ্টকর হদয় পদে তাহদ  আপোর মদে আদরাই হতাশা জািদত পাদর। িগবষ্যদত নকমে কদর সুস্থ্ 
থাকদত পাদরে নস গেদয় আপোদক গিন্তা করদতই হদব। এখে নবশ গকছু নবসরকারী সংস্থ্া (এে গজ ও) এ বযাপাদর 
কাউদন্সগ ং কদর (ন মে দুবডার)। নসখাদে ন ািাদ াি কদর সাদপাটডগ্রুদপর (সখী সগমগত) সাহা য বা কাউদন্সগ ং 
গেদত পাদরে। 
আপোর এইি আই গি পরীিার ফ   গদ ইগতবািক হয়,  তাহদ ও মদে রাখদবে ন  এই সংক্রমণ গেদয় বহু 
মানুষ দীঘডগদে িাদ ািাদব নবাঁদি থাদকে। দশ বছর বা তারও নবগশ সময় ধ্দর সংক্রাগমত বযগক্তর নকাে উপসিড 
নদখা ো গদদত পাদর ফদ  জীবে াত্রার ধ্রদণ নকাে গবদশষ পগরবতডে ঘদট ো। 
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িাদ া স্বাস্থ্য- পগরদষবা 

এইি আই গি আক্রান্তদদর জদে িাদ া স্বাস্থ্য পগরদষবার অথড হ  আরও নবগশ শারীগরক ও  যাদবাদরটগর পরীিার 
সুগবধ্া। এছাোও এইি আই গি এইিস আক্রান্ত মানুষদদর স্বাস্থ্য পগরদষবার একগট েূযেতম নমৌগ ক মাে থাকা 
জরুরী। 

মূ যায়ে । গেয়গমত গস গি ৪ নকাদষর (গট- নকাষ) িণো ও িাইরা  ন াি (িাইরাদসর পগরমাপ) পরীিা আপোর 
গিগকত্সার পগরকল্পো ও মূ যায়দে সাহা য করদব। গট- নস - এর সংখযা নথদক শরীদরর নরাি- প্রগতদরাধ্ িমতার 
অবস্থ্া নবাঝা  ায় এবং িাইরা  ন াি পরীিায় শরীদর িাইরাদসর পগরমাণ কত তা জাো সম্ভব। 

টীকাকরণ । এইি আই গি সংক্রমদণর সম্ভাবো থাকদ  গেউদমাগেয়া,  নহপাটাইগটস গব,  গটদটোস,  এবং 
ফু্ল্দয়র জদে টীকা অবশ্যই নেদবে। 

গিগকৎসা । এইি আই গি সংক্রমদণর গিগকৎসা গবগিন্ন ধ্রদের হয়। 

 অযাগন্ট- িাইরা  ওষুদধ্র সাহাদ য এইি আই গি- র গিগকৎসা করা 
 সুদ াি- সন্ধােী সংক্রমণগুগ র গিগকৎসা ও প্রগতদরাধ্ 

 স্বাদস্থ্যর গদদক তীক্ষ্ণ েজর রাখা 
 নরাি প্রগতদরাদধ্র িমতা বাোদো 
 এইি আই গি সংক্রমণ গেদয় নবাঁদি থাকা 

এইি আই গি পরীিার ফ  ইগতবািক হওয়া মাদেই আপোর এইিস হদয়দছ তা েয়। গকন্তু সংক্রমদণর পদর 
 তটা সম্ভব শরীদরর গবদশষ  ত্ন গেদত হয়,  িাদ া খাওয়া দাওয়া করদত হয়,  প ডাপ্ত গবশ্রাম গেদত হয়,  এবং 
অে নকাে ন ৌে সংক্রমদণর হাত নথদক গেদজদক সুরগিত রাখদত হয়। ইদাগেং বহু েতুে ধ্রদণর আশ্বাসজেক 
গিগকৎসা উোগবত হদয়দছ  া সংক্রাগমত বযগক্তর কতগদদে এইিস হদত পাদর নস ধ্ারণায় আমূ  পগরবতডে 
আেদছ। এইি আই গি 
সংক্রাগমদতর প্রধ্াে প্রদয়াজে সগিক গিগকত্সক ও গিগকৎসা খুাঁদজ নবর করা। নসই সদঙ্গ জরুরী হ  গেদজর 
মােগবক অগধ্কার ও গক গক সরকারী/নবসরকারী সুগবধ্া এবং পগরদষবা নপদত পাদরে নস সম্পদকড জাো। এই 
সমদয় মােগসক সহায়তা পাওয়াও খুবই জরুরী। এ বযাপাদর এইি আই গি সংক্রাগমদতর সমন্বদয় িগিত 
সাদপাটডগ্রুপ সাহা য করদত পাদর। 

 
সাহা য 

সংক্রমণ ঘটদ  শরীদরর পুগষ্টর সাদথ সাদথ মােগসক স্বাস্থ্য িাদ া থাকা অতযন্ত জরুরী। এ বযপাদর একজে সমাজ 
কমডীর সাহা য সগবদশষ প্রদয়াজে। 

মগহ াদদর জে গবদশষ  ত্ন 

এইি আই গি আক্রান্ত মগহ াদদর সমস্যাগুগ  সাধ্ারণত দীঘডদময়াদী হয়,  ন মে িযাগজোইগটস (ন াগের 
সংক্রমণ),  বগিদদদশর সংক্রমণ,  ন াগে ও জরায়গু্রীবার নরাি,  এবং ফুসফুদস বীজাণু (বযাগিগরয়া) সংক্রমণ। 



62 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

তাই এগুগ র গদদক গবদশষ েজর নদওয়া দরকার। এইি আই গি আক্রান্ত মগহ াদদর গহউমাে পযাগপদ ামা 
িাইরাস (এইি গপ গি) সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবো নবগশ,   ার নথদক জরায়গু্রীবার কযান্সার হদত পাদর। তাই ছ 
মাস অন্তর পযাপ পরীিা করাদো প্রদয়াজে। 

 
গিগকৎসা বদ াদে 

গবজ্ঞাে প্রায়শই নুতে তথয আর ওষুধ্ আগবষ্কার করদছ এবং এইি আই গি / এইিদসর গিগকৎসা ক্রমািত 
বদ াদে। অদেক এইিস পগরদষবা সংিিে গিগকত্সা পদ্ধগত গবষদয় আদ ািো সিার আদয়াজে করদছ,  গকছু 
িাদ া হট াইে (নটগ দফাে পগরদষবা) ততরী হদয়দছ,  এবং সহায়তার জদে গকছু বই প্রকাগশত হদয়দছ। 
সংক্রাগমত মগহ ারা এখে স্বাদস্থ্যর গদদক েজরদারী বাগেদয় এবং গবগিন্ন ওষুদধ্র সাহাদ য দীঘডগদে িাদ া থাকদত 
পাদরে। গকন্তু এই সমদয় মাদক বা মদ ছাোর জদে গিগকৎসা করা একান্ত প্রদয়াজেীয়। নস সব নছদে ো গদদ  
সুস্থ্ িাদব বাাঁিা  াদব ো। নসই সদঙ্গ অোেদদর এইি আই গি সংক্রমদণর হাত নথদক সুরগিত থাকদত আমাদদর 
সাহা য করদত হদব। এমগে জেগহতকর কাদজর দাগয়ত্ব গেদয় এক সংক্রাগমত মগহ া বদ গছদ ে ' এই িাইরাস 
আমাদক নুতে জীবে গদদয়দছ।'  

 
অযাদ াপযাগথক গিগকৎসা 

ইদাগেং গট- নকাদষর সংখযা খুব কদম নিদ  এবং িাইরা  ন াি নবগশ হদ  তদবই অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  নথরাগপ 
আরম্ভ করা হয়। অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  গবগিন্ন নশ্রণীর অদেকগুগ  ওষুধ্ এবং এই তাগ কায় প্রদতযক বছরই েতুে 
ওষুধ্ সংদ াজে করা হদে। ২০০৪ সাদ  মূ ত িার ধ্রদণর অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  ওষুধ্ প্রিগ ত গছ  -  
গেউগিওসাইি,  েে- গেউগিওসাইি,  নপ্রাগটে ইেগহগবটরস,  এবং গফউশে ইেগহগবটরস। আজদকর গদদে প্রায় 
উগেশগট গবগিন্ন ওষুধ্ ও একদশাগটর নবগশ সমন্বয় (ককদট ) বযবহার কদর িাইরা  ন াি  থাসম্ভব কগমদয় নরদখ 
নরাি প্রগতদরাধ্ িমতা সুস্থ্ রাখা হয়। এই গিগকৎসার ফদ  এইিস নরাদি মৃতযুহার োটকীয়িাদব কদম নিদছ এবং 
আক্রান্ত মানুষদদর জীবে াত্রার মাে উন্নত হদয়দছ। তাই এইি আই গি সংক্রমণদক এখে গিগকত্সাদ ািয 
দীঘডদময়াদী নরাি বদ  মদে করা হয়। 

অবশ্য এইি আই গি গিগকৎসার হা কা নথদক িারী ধ্রদণর পাশ্বড- প্রগতগক্রয়া রদয়দছ। এই পাশ্বড- প্রগতগক্রয়ার মদধ্য 
গববগমষা,  িীষণ নপট খারাপ,  িাগন্ত,  হাদের িয়,  নমদ ছগেদয়  াওয়া ইতযাগদ উদিখদ ািয। আবার নকাে 
নকাে ওষুদধ্র সদঙ্গ িায়দবগটস এবং  কৃদতর (গ িার) নরাদির সম্পকড পাওয়া নিদছ। গবগিন্ন অসুদখর জদে 
আপগে  গদ অে নকাে ওষুধ্ খাে (ন মে হাাঁপােী বা নকাদ দির  ইতযাগদর জে ওষুধ্),  জেগেদরাধ্ক বগে 
নেে,  বা ন  খাদযতাগ কা নমদে িদ ে নসগুগ র সাদথ এইি আই গির ওষুধ্ ি দব (কম্পযাগটব ) গকো নস 
গবষদয় সুগেগশ্চত হদয় নেদবে।  াাঁদদর আগথডক সংিগত কম,  তাাঁদদর পদি  থা থ খাবার খাওয়া হয়দতা কষ্টকর 
হদত পাদর। গকন্তু পুগষ্টকর খাদয এ নরাদির একগট অনুপাে। 

সংক্রাগমত হদ  আপোদক এমে একগট গিগকৎসা পদ্ধগত নবদছ গেদত হদব  া আপগে িাগ দয় ন দত এবং সহ্য 
করদত পারদবে। আপোর শরীদর ওষুদধ্র গুণ ন ে সম্পূণডিাদব কাদজ  াদি এবং তা ন ে আপোদক  থাসম্ভব 
সুস্থ্ থাকদত সাহা য কদর। এইি আই গি খবু দ্রুত বদ ায় এবং কমমাত্রায় অযাগন্টিাইরা  ওষুদধ্র উপগস্থ্গতদত 
পেুঃসংক্রমণ হদ  িাইরাস ওষুধ্ প্রগতদরাধ্ক (োি নরগসিযন্ট) হদয় ওদি। তাই নকউ  গদ গেয়গমত ওষুধ্ ো 
খায়,  তাহদ  শরীদর এইি আই গি ওষুধ্- প্রগতদরাধ্ক অবস্থ্ার সৃগষ্ট হয় এবং িগবষ্যদত ওষুধ্ আর নকাে কাদজ 



63 
আমার স্বাস্থ্য আমার সত্তা                                 সম্পাদক শমীতা দাশ দাশগুপ্ত                                         অবসর.নেট 

 াদি ো।  গদও নরাজ নরাজ মদে কদর ওষুধ্ খাওয়া গবরগক্তকর,  তবুও অদেক মগহ া তদেগন্দে জীবদে 
ওষুধ্গুগ  গেতযসঙ্গী কদর গেদয়দছে। ন  মগহ াদদর অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  ওষুধ্ প্রদয়াজে তাাঁদদর নসগট পাওয়া 
উগিত্। তদব দগরদ্র,  িহৃহীে,  এবং মাদকাসক্ত বযগক্তরা টাকাপয়সার অিাদব এবং জাোজাগের আশঙ্কায় 
গিগকত্সদকর সাহা য নেে ো। অদেক গিগকৎসা নকিই আবার মদে কদর এই সংক্রমণ নসই বযগক্তর পাদপর ফ ,  
অতএব এ গেদয় গকছু করার নেই। নসবাকমডী ও গিগকৎসদকরা সংক্রগমত হওয়ার িদয় আমাদদর নদদশ এইি আই 
গি আক্রান্ত মানুষদদর অদেক সময় অদস্ত্রাপিার,  গিগকৎসা,  বা অে পগরদষবা নথদক বগঞ্চত কদরে। 

সমীিায় নদখা গিদয়দছ গিগকত্সদকরা অদেক সমদয়ই তাাঁদদর নরািীদদর অযাগন্টদরদট্রািাইরা  নথরাগপর সমদয় 
গকিাদব সহদ াগিতা করদবে তা গেদয় ভ্রান্ত ধ্ারণা নপাষণ কদরে। সহনুিূগতশী  গিগকৎসদকর সদঙ্গ কথা বদ  
সবদিদয় িাদ া গিগকৎসা গকিাদব কা ডকরী করা  ায় তা নজদে গেে। অদেক সময় গিগকৎসদকরা সরাসগর 
এইিদসর গিগকৎসা ো কদর আনুষগঙ্গক সংক্রমদণর গিগকৎসা কদরে। তাাঁরা  ক্ষ্মা,  হাগপডস- ১ (গসম্পদ ক্স 
িাইরাস),  ঈষ্ট সংক্রমণ,  বা অোে সুদ ািসন্ধােী সংক্রমদণর নথদক সুরগিত রাখার নিষ্টা কদরে। তাছাো 
অদেক সময় তাাঁরা নরািীদক পরীিামূ ক ওষুধ্ গদদত িাে। েতুে ওষুধ্ গদদয় পরীিার উদদ্দশ্য হ  ওষুধ্গটর 
সুরিাগুণ,  কা ডকাগরতা,  ও কতখাগে নখদত হদব (নিাজ) সম্বদন্ধ জাো। এ বযাপাদর সহায়তা করদ  সাধ্ারণত 
সুগবধ্াই হয়। অদেক সমদয় েতুে ওষুধ্ পরীিায় ও িদবষণায় সহদ াগিতা করদ  গবো মূদ য ওষুধ্ পাওয়া  ায়। 
এদত ঝুাঁগক গেশ্চয়ই আদছ,  গকন্তু নকউ নকউ গবজ্ঞাদের খাগতদর এ ধ্রদণর ঝুাঁগক গেদত রাজী থাদকে,  গবদশষ কদর 
প্রথািত গিগকৎসায় তাাঁদদর  গদ নকাে  াি ো হয়। 

গবকল্প গিগকৎসা 

অযাদ াপযাগথ গিগকৎসার সাদথ সাদথ গবকল্প গিগকৎসা িা ু থাকদ  এইি আই গি সংক্রমদণর  িণগুগ র তীব্রতা 
কমদত ও নরাি- প্রগতদরাধ্ শগক্ত বােদত পাদর। িীেদদশীয় গিগকৎসায় (আকুপাংিার ও নিষজ) গস গি ৪ নকাদষর 
সংখযা এবং নরাি প্রগতদরাধ্ িমতার কা ডকাগরতা বােদত পাদর,  ওষুদধ্র পাশ্বড- প্রগতগক্রয়া কমদত পাদর,  এবং 
গকছু উপসিড (ন মে রাদত্র ঘাম হওয়া,  িা- বগম িাব,  নপট খারাপ,  এবং স্নায়ুর নরাি বা গেউদরাপযাগথ) 
এদকবাদর গেমূড  হদত পাদর। তদব গবগিন্ন ওষুদধ্ পরস্পর গবদরাধ্ী প্রগতগক্রয়া,  রাসায়গেক গবগক্রয়া ইতযাগদ 
গবষদয় সাবধ্াে হওয়া দরকার। ধ্যাে,  গবশ্রাম,  বযায়াম,  ন ািািযাস,  মাগ শ,  এবং কিগেগটি নথরাগপ 
(মদোদরাি সারাবার একগট প্রথা) নরাি- প্রগতদরাধ্ প্রগক্রয়ার কা ডকাগরতা বাোয় ও জীবদের মাে উন্নত কদর। 
আকুপাংিার এবং কাইদরাপ্রযাকগটস (শরীর সঞ্চা ে গবদযা) রক্তিাপ ও নপশীর নটেশে কমাদত পাদর,  ফদ  
অগেদ্রা,  স্নায়রু অসু (গেউদরাপযাগথ),  ও মাথা ধ্রা ইতযাগদ উপসিড কমদত পাদর। ইদােীংকাদ  
গকছু গেরীিায় নদখা নিদছ নহাগমওপযাগথর বযবহাদর িাইরা  ন াি কদমদছ ও গ দফাসাইদটর সংখযা নবদেদছ। 
গবকল্প গিগকত্সায় নরাদির গকছুটা উপশম হয় 
বদ  নকাে নকাে সংিিে নরািীর আগথডক সংিগত গেগবডদশদষ গবকল্প গিগকৎসার বযবস্থ্া কদর। 

এইি আই গি ও িিডধ্ারণ 

মাতৃিদিড থাকা অবস্থ্ায় বা জদের সমদয় মাদয়র শরীর নথদক গশশুর শরীদর এইি আই গি সংক্রমণ ঘটদত পাদর। 
আপগে  গদ সন্তাে িাে এবং মদে কদরে ন  ইগতপূদবড আপোর এইি আই গি সংক্রমণ হওয়ার ঝুাঁগক গছ ,  
তাহদ  অন্তঃসত্বা হওয়ার আদি পরীিা কগরদয় গেে। সন্তাদের জেদাদে ইেুক এইি আই গি সংক্রাগমত 
মগহ াদদর আশার আদ া নদগখদয়দছ অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  নথরাগপ। 
গকছু সমীিায় নদখা নিদছ সন্তাে জদের আদি অথবা জেকা ীে অযাগন্ট- িাইরা  ওষুধ্ নখদ  এবং  থা থ 
সমদয় গসজাগরয়াে অদস্ত্রাপিার করদ  সন্তাদের মদধ্য সংক্রমদণর হার দুই শতাংদশর মত কম হয়। মাগকডে 
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 ুক্তরাদে সন্তাে জদের সমদয়  ডা গপি এইি আই গি পরীিা কদর সংক্রাগমত মগহ াদদর অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  
ওষুদধ্র একগট নছাট নকাসড খাওয়াদো হয়। ফদ  তাাঁদদর নথদক গশশুদদর শরীদর সংক্রমণ ছগেদয়  াওয়ার ঝুাঁগক 
কদম। মাতৃদুদগ্ধর মাধ্যদম এইি আই গি সংক্রমণ হদত পাদর বদ  সংক্রাগমত মাদয়দদর গশশুদক িেপাে ো 
করাদোই বাঞ্ছেীয়। ন দিদত্র িেপাে করাদো আবগশ্যক নসদিদত্র অযাগন্ট- নরদট্রািাইরা  নথরাগপর মাধ্যদম 
সংক্রমণ নরাধ্ করা  ায় গকো নস গবষদয় িদবষণা ি দছ। ন  এইি আই গি সংক্রাগমত মগহ ারা সন্তাে িাে এবং 
 াাঁদদর পুরুষ সঙ্গীও এইি আই গি সংক্রাগমত,  তাাঁদদর নব ায়ও গকছু উপায় আদছ। এই িাবোর মদধ্য দত্তক 
নেওয়া সবিাইদত িাদ া পদ্ধগত। ন  মগহ ারা এইি আই গি সংক্রমণহীে গকন্তু তাাঁদদর পুরুষসঙ্গী এইি আই গি 
সংক্রাগমত,  তাাঁরা নকাে এইি আই গি সংক্রমণশূে পুরুদষর শুদক্রর সাহাদ য কৃগত্রম উপাদয় (আগটডগফগশয়া  
ইেদসগমদেশাে) িিডধ্ারণ করদত পাদরে। এদত গশশুর শরীদর সংক্রমদণর ঝুাঁগক থাদক ো। 

শুক্র নধ্ৌগতকরণ োদম একগট েতুে প্রগক্রয়ার মাধ্যদম সংক্রাগমত শুক্র নথদক িাইরাস সগরদয় গদদয় এইি আই গি 
হীে মগহ ার জরায়দুত স্থ্াপে কদর কৃগত্রম প্রজেে গেদয় িদবষণা ি দছ। এই প্রগক্রয়ায় মগহ ার সন্তাদের গপতা,  
তাাঁর এইি আই গি সংক্রাগমত পুরুষসঙ্গীই হদত পাদরে। আপগে সন্তাে ধ্ারণ করদত িাইদছে গকন্তু আপোর সঙ্গী 
এইি আই গি সংক্রাগমত,  এমে অবস্থ্ায় গবদশষদজ্ঞর পরামশড গেে। গকছু েীগত গেধ্ডারদকরা এইি আই গি 
সংক্রাগমত মগহ াদদর অন্তঃসত্বা হদত বাধ্া গদদেে এবং অন্তঃসত্বা হদয় নিদ  িিডপাত করদত উপদদশ গদদেে। 
অদেক সমদয় আবার এইি আই গি সংক্রাগমত মগহ া িিডপাত করাদত নিদ  গিগকত্সদকরা গফগরদয় গদদেে 
অথবা নমাটা টাকা িাইদছে। জে গদদত গিদয়ও মগহ াদদর এই তবষমযম ূক বযবহাদরর সম্মুখীে হদেে। নসই 
জদে সমাজকমডীরা এইি আই গি আক্রান্ত মগহ াদদর মােগবক অগধ্কার,  স্বাধ্ীেতা,  প্রজেদের অগধ্কার,  ও 
নকাে রকম তবষময ছাো গিগকৎসার সুদ াি পাওয়ার অগধ্কার সুগেগশ্চত করদত  োই কদর িদ দছে। 

 
গকছু বযগক্তিত প্রশ্ন 

 
এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মগহ া ও তাাঁদদর পগরবারগুগ র সমস্যার তাগ কা দীঘড। আমার ন ৌে- জীবে নকমে 
হদব? আগম অসুস্থ্ হদয় পেদ  আমার সন্তােদদর নদখাশুো নক করদব? আগম গক আমার এইি আই গি 
সংক্রমদণর কথা পগরবাদরর সবাইদক ও বন্ধì নদর জাোদবা? আমার সহকমডীদদর? আমার সন্তােদদর? ন াদক 
জােদত পারদ  গক হদব? ন  গিগকত্সক বা স্বাস্থ্যকমডী আমাদক  দথষ্ট সম্মাে গদদেে ো,  তাাঁদদর সদঙ্গ আগম 
গকরকম বযবহার করব? সকদ র সাহা য গক িাদব নপদত পাগর? এইি আই গি সংক্রাগমত হওয়ার কারদণ 
তবষদমযর গশকার হদ  আগম গক গক আইেী সহায়তা নপদত পাগর? আমার মৃতযুর সম্ভাবোর সদঙ্গ গক িাদব 
নমাকাগব া করদবা? 
 

গশশুদদর  ত্ন 

 গদও অদেক মানুষ এইি আই গি সংক্রমণ গেদয় দীঘডগদে নবাঁদি আদছে,  তবুও এগট একগট মারণ নরাি। 
মাদয়দদর পদি গুরুতর অসুস্থ্ হদয় সন্তাদের  ত্ন গেদত অপারি হওয়া বা সন্তােদক গশশু অবস্থ্ায় নরদখ মারা  াওয়া 
বেই কষ্টকর। অদেক নদদশ গপতামাতার অবতডমাদে তাাঁদদর সন্তােদক নক নদখদব নস বাবদদ িযাণ্ডবাই 
' িাগিডয়ােগশপ আইে'  প্রণীত হদয়দছ। এই আইদের নজাদর মা বাবার অবতডমাদে তাাঁদদর গশশুদদর অগিিাবক 
নক হদবে তা আদি নথদকই গেধ্ডারণ করা  াদব। 
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অগধ্কাদরর আদন্দা দে  ুক্ত হওয়া 

বহু এইি আই গি/এইিস আক্রান্ত মগহ া তাাঁদদর সম্প্রদাদয়র মদধ্য গবগিন্ন সমাজ ক যাণমূ ক কাদজ  কু্ত হদয় 
তাাঁদদর মােগসক এবং আধ্যাগত্মক জীবদের উন্নগত ঘগটদয়দছে,  ন মে হাসপাতাদ  গিদয় এইিস নরািীদদর প্রগত 
িা  বযবহার ও তাদদর গিগকৎসার উন্নগতর জদে িাপ সৃগষ্ট করা,  এইিস নরািীদদর জদে আরও েতুে ও 
সদথডক আইে প্রণয়দের জদে আদন্দা ে করা,  ধ্মডীয় সংিেগুগ দক এ গবষদয় রিণশী  মদোিাব তযাি করদত 
উবিতুদ্ধ করা,  সমাদজর সক দক বন্ধাদত্বর হাত বাগেদয় নদওয়ার জদে অনুদরাধ্ করা। অদেক এইি আই গি 
সংক্রাগমত মগহ া গেদজই কাউদন্স র হদয়দছে,  এইি আই গি/এইিস সম্পদকড সমাদজর গবগিন্ন িদর নিতো 
বাোদোর জদে কাজ করদছে। অদেদক পুেবডাসে সংস্থ্ার সদঙ্গ  ুক্ত হদয় অে মগহ াদদর মাদক বা মদদর নেশা 
নথদক মুক্ত হওয়ার জদে উৎসাহ ন ািাদেে। এক সংক্রাগমত মগহ া বদ দছে শুধ্ু একজে বযগক্তদক সুরগিত 
িাদব বাাঁগিদয় রাখাও আমাদদর পদি অতযন্ত জরুরী কাজ। 

 

 


