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ক্যান্যার
ক্যান্যার কী?
আমাদের দেহ এবং সকল জীবন্ত জজজিসই দকাষ দ্ারা তৈরী। 
দকাষগুদলা হদলা জবজিন্ন প্রকাদরর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একজি সযংসম্পূর্ণ 
একক দেগুদলা একদরে কাজ কদর একজি প্রারেষুক্ত জজজিস সজৃটি কদর। প্রজৈজি 
দকাদষরও প্রার আদে। এজি িৈষুি দকাষ তৈরী করদৈ জিদজদক জবিক্ত কদর, এবং 
প্রজৈজিই দেষ পে্ণন্ত মারা োয।

কখিও কখিও একজি িৈষুি দকাষ িষু লিাদব তৈরী হয ও ৈা স্াস্থ্যবাি হয িা। 
সাধাররৈঃ এর ফদল সামগ্ীকিাদব দেদহর দকাি ক্জৈ হয িা, কারর এজি দকাজি 
দকাজি দকাদষর মদধথ্য মারে একজি দোি দকাষ, এবং খষুব শ্ীঘ্রই এজি মারা োয। জকন্তষু  
মাদে মাদেই ক্জৈগ্স্ত একজি দকাষ জিদজদক জবিক্ত কদর এবং আরও দবেী দবেী 
কদর জিদজর আেদল দকাষ তৈরী কদর। এই ক্জৈগ্স্ত দকাষগুদলা বংেবজৃধি কদর 
এবং দেদহর মদধথ্য একজি অস্াস্থ্যকর জপণ্ড সজৃটি বা অঙ্গবজৃধি কদর োদক জিউমার বলা হয।

একজি জিউমার অজবপজ্জিক হদৈ পাদর, মাদি এজি েডায িা বা ক্জৈর কারর হয িা। অথবা এজি ক্জৈকারক হদৈ 
পাদর, মাদি এজি ক্রমে বজৃধি পায এবং েরীদরর অন্ান্ অংেদক আক্রমর কদর। এজি হদলা কথ্যান্ার। দকাষগুদলার ধরি ও 
এগুদলা দকাথায বজৃধি পায ৈার উপর জিি্ণর কদর কথ্যান্ার ধীর-বজৃধির এবং অক্জৈকারক হয, বা মারাত্মক অসুস্থ্যৈার সজৃটি 
করদৈ পাদর বা মৈৃষু থ্যও ঘিাদৈ পাদর। 

কথ্যান্ার দকাি একজি দরাগ িয। প্রজৈ ধরদির কথ্যান্ারই জিন্ন। দকাি 
দকািজিদক প্রজৈদরাধ করা োয, এবং দকাি দকািজি সহদজই জিজকৎসা করা 
োয এবং এমিজক জিরামযও হয। অন্গুদলা প্রারঘাৈী। 

আপনযার ক্যান্যার হয়েযে মযন কযর আপনন 
যনি নিনতিত হন
আপিার কথ্যান্ার হদযদে মদি করা খষুবই দুজচিন্তাজিক হদৈ পাদর। েজে 
এমি দকাি জিহ্ন দেখা োয ো কথ্যান্াদরর হদৈ পাদর ৈদব সাহােথ্য জিদৈ 
দেরী করদবি িা, জকন্তষু  োন্ত থাকুি আর মদি রাখষুি দে দকাি দকাি 
কথ্যান্াদরর জিহ্ন অন্ান্ কম গুরুৈর সমসথ্যাদৈও দেখা দেদৈ পাদর।

ক�োষগুল�ো এল�ো ক�োট 
কে শুধু অণুবীক্ষণেল্রের 
সোহোলেযেই আপনি এগুল�োল� 
কেখল� পোরলবি। 

এটট �যেোন্োর হল� পোলর 
— বো এটট এ�টট সোধোরণ 

সংক্োমণ হল� পোলর! 
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দবেীরিাগ কথ্যান্াদরর দক্দরেই আপিার ৈা হদযদে জকিা ৈা জিজচিৈিাদব জািার একজি মারে উপায হদলা বাদযাজসি 
িাদমর একজি অদত্াপিার পরীক্া ো দকাি দকাি জলিজিক ও হাসপাৈাদল করদৈ পারা োয। বাদযাজসির সময একজি স্াস্থ্য 
কম্ণী দেদহর দেখাদি কথ্যান্ার হদযদে বদল সদদেহ করা হদছে দসখাি দথদক জকেষু  অংে অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম দকদি জিদয 
অরপূবীক্রেদ্রের িীদি দরদখ অস্ািাজবক দকাি দকাষ আদে জকিা ৈা পরীক্া কদর দেদখ। 

েজে আপিার ত্বদকর িীদি বা দেদহর দে দকাি জাযগায িৈষুি দকাি দগািা বজৃধি দপদৈ থাদক বা বথ্যথার সজৃটি কদর ৈদব 
ৈা পরীক্া কদর দেখা উজিৈ। আর এজি েজে েক্ত এবং জস্র থাদক ৈদব ৈা জবদেষিাদব গুরুত্বপপূর্ণ। দগািাজি সংক্রামর হদৈ 
পাদর বা একজি অক্জৈকারক স্ীজৈ হদৈ পাদর এবং এজি জিদজ জিদজই িদল োদব, জকন্তষু  এজি কথ্যান্াদররও একজি জিহ্ন 
হদৈ পাদর, দেজি প্রাথজমক পে্ণাদযই খষুঁদজ দবর করা ও জিজকৎসা করা োয। িীদির দে দকাি ধরদির দগািার জবষদয একজি 
স্াস্থ্যকম্ণীর কাদে জািদৈ িাি: 

∙∙ আকাদর বজৃধি পাদছে

∙∙ িৈষুি দেখা জেদযদে এবং কদযক সপ্াহ পর িদল োয জি

∙∙ বথ্যথার সজৃটি কদর

∙∙ েক্ত অনুিপূ ৈ হয

দেহ লজসকা বথ্যবস্ার মাধথ্যদম দেদহর সংক্রামদরর জবরুদধি লডাই কদর, জকন্তষু  লজসকা 
গ্জ্থগুদলাও এমি জাযগা দেখাদি কথ্যান্ার হদৈ পাদর। সহদজ িদল োয িা এমি দফালা 
বা দগািার জবষদয একজি স্াস্থ্যকম্ণীর সাদথ দোগাদোগ করুি, জবদেষ কদর েজে ৈা:

∙∙ কাদির জপেদি হয

∙∙ কাদির জপেদি বা থষুৈজির িীদি হয

∙∙ বগদল এবং কুঁিকীদৈ হয

দকাি বথ্যজক্তর অদিক েজে বের ধদর বজৃধিও পায িা বা পজরবৈ্ণীৈ হয িা এমি একজি 
দগািা থাদক ৈদব ৈা হযদৈা কথ্যান্ার িয। 

অদিক জিহ্ন আদে দেগুদলা অদিক কথ্যান্াদরর দক্দরেই দেখা োয, জকন্তষু  সকল কথ্যান্ারই 
এই জিহ্নগুদলা সজৃটি কদর িা। এবং এই সকল জিহ্নই েীঘ্ণস্াযী স্াস্থ্য সমসথ্যার কারদর দেখা 
জেদৈ পাদর ো কথ্যান্ার িয। এই অধথ্যাদয িীদির কথ্যান্ারগুদলার জিহ্ন সম্দক্ণ জািদৈ 
পারদবি: 

অদিক কথ্যান্াদরই জিহ্নগুদলা দেখা োয
সাধাররিাদব জিহ্নগুদলা দেখা োয েখি কথ্যান্ার অদিকখাজি েজডদয পদড, ৈাই প্রাথজমকিাদবই কথ্যান্ার খষুঁদজ পাওযার 
জন্ জিি্ণর করার মদৈা দকাি জিহ্ন এগুদলা িয। 

∙∙ ওজি হারাদিা

∙∙ সব সমযই লিান্ত লাদগ (অবসাে) 

∙∙ ৈীব্র বথ্যথা ো কখিওই িাল হয িা 

আপিার েজে মদি হয দে আপিার কথ্যান্ার হদযদে, ৈদব একজি স্াস্থ্য কম্ণীর কাদে োি জেজি জিজকৎসা বা পজরিে্ণার 
জন্ দকাি দকাি জবকল্প আদে এবং দকাথায দেদৈ হদব ৈা বষুেদৈ আপিাদক সাহােথ্য করদব। সাক্াৎকাদরর জেি অন্ আর 
একজি বথ্যজক্তদক সাদথ আনুি োদৈ প্রশ্ন করায এবং ৈথথ্য মদি রাখায দস আপিাদক সাহােথ্য করদৈ পাদর।
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পর ীক্যা কযায ্যক্রম
দকাি দকাি কথ্যান্ার দকাি জিহ্ন সজৃটি করার আদগই পরীক্া কাে্ণক্রদমর 
মাধথ্যদম দ্রুৈই সিাক্ত করা োয, দে কাে্ণক্রমগুদলা জিজে্ণটি ধরদির 
কথ্যান্াদরর েষু ঁজকদৈ থাকা বথ্যজক্তদের পরীক্া কদর। পরীক্া কাে্ণক্রমগুদলা 
জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার (প ৃ্ষ্া ১২ দেখষুি) এবং স্তি কথ্যান্ার সিাক্ত করার 
জন্ই আদযাজি করা হয (পষৃ্া ১৬ দেখষুি) কারর এই কথ্যান্ারগুদলা 
দকাি ক্জৈ করার আদগই সিাক্ত করা সম্ভব, এবং এই কথ্যান্ারগুদলা 
প্রাথজমক অবস্ায সিাক্ত করদৈ পারদল প্রাযই সফলিাদব জিজকৎসা 
করা োয। 

েৈ ৈাডাৈাজড কথ্যান্ার সিাক্ত করা োয, ৈৈ দবেী এজির সফল জিজকৎসা করা সম্ভব।

কযাযির ক্যান্যার হ়ে?
কী কারদর কথ্যান্ার হয দসজবষদয আমরা অদিক জাজি, জকন্তষু  কী কারদর দকাি দকাি বথ্যজক্ত কথ্যান্াদর আক্রান্ত হয আর 
অন্ান্ িয ৈা সবসময জািদৈ পাজর িা। দে দকাি বথ্যজক্তই কথ্যান্াদর আক্রান্ত হদৈ পাদর এবং আপজি েৈ বধৃি হদবি 
ৈদব আক্রান্ত হবার সম্ভাবিা বাডদব। মারে কদযকজি ধরদির কথ্যান্াদরর দক্দরে (জবদেষ কদর স্তি কথ্যান্ার), পজরবাদরর দে 
একজদির এই ধরদির কথ্যান্ার হদল অন্ সেদসথ্যরও দস কথ্যান্ার হবার সম্ভাবিা। জকন্তষু  দবেীরিাগ কথ্যান্ারই ‘পজরবাদরর 
অন্ান্ সেসথ্যদের মদধথ্য িাজলৈ’ হয িা। আমরা জাজি:

∙∙ োদু ম্রে, অজিোপ, বা মদে দিাদখর কারদর কথ্যান্ার হয িা। 

∙∙ জন্ম জিয্রেদরর পধিজৈ কথ্যান্ার সজৃটি কদর িা। 

∙∙ কথ্যান্ার দকাি িষু ল কাজ করার োজস্ত িয। 

∙∙  কথ্যান্ার এক বথ্যজক্ত দথদক অন্ বথ্যজক্তদৈ স্ািান্তজরৈ হয িা - োর কথ্যান্ার হদযদে ৈার কাদে থাকদল, ৈার সাদথ সময 
অজৈবাজহৈ করদল বা ৈার পজরিে্ণা করদল কথ্যান্ার হওযা অসম্ভব। 

জসগাদরি পাদির মদৈা কম্ণকাদণ্ডর কারদর কথ্যান্ার হদৈ পাদর। আমাদের কম্ণস্ল দথদক বা খাবাদরর মাধথ্যদম, বা আমরা 
দে উৎপাে বথ্যবহার কজর ৈার মাধথ্যদম, এবং বাযষু ও জল েপূষদরর মাধথ্যদম দকাি দকাি রসাযজিক আমাদের দেদহ প্রদবে 
কদর ো কথ্যান্াদরর সজৃটি কদর। কথ্যান্ার দরাধ (পষৃ্া ২৩ দথদক ২৫ দেখষুি) করার অদিক উপায আদে জকন্তষু  প্রিষুর জজজিস 
আদে োর কারদর কথ্যান্ার হয দেগুদলার উপর মানুদষর খষুব সামান্ই জিয্রের আদে। এমিজক েজে ২জি বথ্যজক্ত এক সাদথ 
একই ক্জৈকর বস্তুর সংস্পদে্ণ আদসও, এর মাদি এই িা দে ৈারা দু‘জদিই কথ্যান্ার আক্রান্ত হদব। 

দেদহৈষু  কথ্যান্ার ও এর কাররগুদলাদক রহসথ্যময মদি হদৈ পাদর, ৈাই অন্ান্রা কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের দকাি 
দকাি সময এজডদয োয বা ৈাদেরদক জিকমৈ জিজকৎসা কদর িা। এর ফদল এই অসুস্থ্যৈার আরও অবিজৈ হয। কথ্যান্ার 
আক্রান্ত বথ্যজক্তদের আমাদের িালবাসা এবং সহাযৈা প্রদযাজি। 

কথ্যান্াদরর পরীক্া 
জীবি বাঁিায। এগুদলা 
সকদলর জন্ই 
সহজলিথ্য হওযা 
উজিৈ। 

. অিথ্যথ ্ণিা

. প্রজৈ 
দুপষুদর স্তি 
কথ্যান্ার 

পরীক্া করা 
হয
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ক্যান্যাযরর নিনকৎসযা
কথ্যান্ার জিরাময করার দিটিা, এবং বথ্যজক্তদক কথ্যান্ার জিদয েীঘ্ণ সময বাস এবং একিষু  উন্নৈ মাদির জীবি োপি করদৈও 
সাহােথ্য উিযই করার জন্ কথ্যান্াদরর জিজকৎসার প্রদযাগ করা হয।

কথ্যান্াদরর জিজকৎসার ধরি জিি্ণর করদব বথ্যজক্তজির দকাি ধরদির কথ্যান্ার আদে, এজি জক দেদহর শুধষুমারে একজি অংদে 
বা এজি দেদহর অন্ান্ অংদেও েজডদযদে জকিা, বা বথ্যজক্তজি কৈখাজি স্াস্থ্যবাি ৈার উপর। জিজকৎসার পধিজৈ হযদৈা 
এককিাদব বা অন্ আর একজি পধিজৈর সাদথ জমদল বথ্যবহৃৈ হদৈ পাদর, বা প্রথম পধিজৈজি িাল কাজ িা করদল অন্ আর 
একজি পধিজৈ হযদৈ বথ্যবহার করদৈ হদব। কথ্যান্াদরর িার ধরদির জিজকৎসা পধিজৈ রদযদে।

১  অদত্াপিার — কথ্যান্াদরর দকাষগুদলাদক দেহ দথদক অপসারর করা হয। 

২  দকদমাদথরাপী — কথ্যান্াদরর দকাষগুদলাদক দমদর দফলদৈ ঔষদধর বথ্যবহার কদর। 

৩  জবজকরর — কথ্যান্াদরর দকাষগুদলাদক দমদর দফলদৈ উচ্চ েজক্তর রজমি বথ্যবহার কদর।

৪   হরদমাি দথরাপী — কথ্যান্াদরর অবস্ার আরও অবিজৈ কদর এমি হরদমাি উৎপােি বন্ধ করদৈ ঔষধ বথ্যবহার কদর। 

জিজকৎসার জকেষু  অস্াছেদেথ্যিীয পার্্ণপ্রজৈজক্রযা থাকদলও এগুদলা প্রাযেই বথ্যজক্তদক িাল হদয ওিার সুদোগ জেদৈ 
কথ্যান্ার ধ্ংস করার একমারে উপায। 

দকাি দকাি পধিজৈ অন্ান্ পধিজৈর দথদক দবেী বথ্যযবহুল, দকাি দকািজি সব জাযগায পাওযাও োয িা। ৈাই 
দুি্ণাগথ্যবেৈঃ অসমৈাও জিজকৎসার ধরি জিধ্ণারর কদর। 

কথ্যান্ার জিক দেমি মানুষদক জিন্ন জিন্ন িাদব ক্জৈগ্স্ত কদর, কথ্যান্াদরর জিজকৎসাও জিক দৈমজিিাদব ক্জৈগ্স্ত কদর। 
উোহররস্রূপ, দকাি দকাি বথ্যজক্তর দক্দরে খারাপ পার্্ণপ্রজৈজক্রযা দেখা োয আবার অন্ান্রা জিজকৎসাদক িালিাদবই সহ্য 
করদৈ পাদর। বা একই জিজকৎসা হযদৈা একজি বথ্যজক্তর কথ্যান্াদরর জবরুদধি লডাই করদৈ কাে্ণকর হদৈ পাদর জকন্তষু  অন্ 
কাদরা দক্দরে হযদৈা ৈা এদৈা িাল কাজ িাও করদৈ পাদর। জিজকৎসা মানুদষর অনুিপূ জৈ ও মািজসক স্াস্থ্যদকও জিন্নিাদব 
ক্জৈগ্স্ত কদর। 

উপশম
েখি কথ্যান্াদরর জিজকৎসা সফল হয ৈখি কথ্যান্ার আর দেদহ থাদক িা। জিরাময-এর পজরবদৈ্ণ ‘উপেম’ কথাজি বথ্যবহার 
করা হয, কারর পদর আবার কথ্যান্ার জফদর আসার সম্ভাবিা রদযদে। একজি বথ্যজক্ত আংজেক উপেম অবস্ায থাকদৈ 
পাদর েখি জিজকৎসা কথ্যান্ারজির বজৃধি পাওযা থাজমদয দেয, জকন্তষু  জিউমারজি ৈখিও রদয দগদে। 

কথ্যান্াদরর জিজকৎসার পর আপিার জিযজমৈ পরীক্া করা প্রদযাজি। কৈজেি পর পর ৈা জিি্ণর করদব কথ্যান্াদরর 
ধরদির উপর। 

অযত্যাপিযার
েখি কথ্যান্ার দেদহর শুধষু একজি অংদে পাওযা োয, ৈদব হযৈ অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম এজিদক 
সফলিাদব অপসারর করা সম্ভব। মাদে মাদে দোি দোি কথ্যান্ারগুদলাদক স্ািীয স্াস্থ্যদকন্দ্র দথদক 
দকদি দফলা োয। অন্ান্ কথ্যান্াদরর দক্দরে অদত্াপিাদরর জন্ হাসপাৈাদল থাকার প্রদযাজি হয 
এবং বথ্যজক্তজির সম্পূর্ণ দসদর ওিার জন্ আরও দবেী সময প্রদযাজি। 

কখিও কখিও অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম অপসারর করা োযজি এমি রদয োওযা দে দকাি কথ্যান্ার 
দমদর দফলার জন্ অদত্াপিাদরর সাদথ দকদমা দথরাপী বা জবজকরর জমজলৈিাদব বথ্যবহার করা হয।
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ককযমযাযেরযাপী
দকাি দকাি কথ্যান্ার ঔষধ দ্ারাই জিজকৎসা করা োয। এজিদক বলা হয দকদমাদথরাপী। দকদমাদথরাপীর ঔষধ প্রাযেই 
উচ্চমপূদলথ্যর হয েজেও সাম্প্রজৈক বেরগুদলাদৈ অদিক ঔষধই আরও দবেী সামদথ্ণর মদধথ্য এদসদে। জাৈীয স্াস্থ্য 
কাে্ণক্রমগুদলার উজিৈ এই ঔষধগুদলাদক আরও সহজলিথ্য কদর দৈালা োদৈ আরও দবেী কদর মানুষ জিজকৎসা গ্হর কদর 
কথ্যান্ারমষুক্ত হদয দবঁদি থাকদৈ পাদর।

দকদমা দথরাপী বথ্যবহার করা োয:

∙∙ কথ্যান্ার দেদহর অন্ান্ অংদে েজডদয োওযা বন্ধ করদৈ।

∙∙ কথ্যান্াদরর বজৃধি ধীর করদৈ বা কথ্যান্ারদক দোি হদয দেদৈ। 

∙∙ কথ্যান্ারদক ধ্ংস করদৈ।

দকাি দকাি সময দকদমাদথরাপীই একমারে জিজকৎসা ো প্রদযাগ করা 
প্রদযাজি, জকন্তষু  প্রাযেই এজি অন্ আর একজি জিজকৎসার পধিজৈর সাদথ 
জমজলৈিাদব বথ্যবহার করা হয। উোহররস্রূপ, অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম 
অপসরর সহজ করদৈ একজি জিউমারদক দোি করদৈ দকদমাদথরাপী 
বথ্যবহার করা দেদৈ পাদর। বা এজিদক হযদৈা অদত্াপিার বা জবজকরদরর 
পদর রদয োওযা কথ্যান্ার দমদর দফলার জন্ বথ্যবহার করা হদৈ পাদর।

দকদমাদথরাপীর ঔষধ জবজিন্ন আকাদর পাওযা োয। এগুদলা হযদৈা 
মষুদখ খাওযার বজড বা ৈরল আকাদর আদস। দবেীরিাগ দক্দরেই, 
দকদমাদথরাপীর ঔষধ ধমিীদৈ প্রদবে করাদিা হয। একজির দবেী 
দকদমাদথরাপীর ঔষধ বথ্যবহার করাও সাধারর প্রিলি। 

কৈ জেি পর পর দকদমা দথরাপী প্রদযাজি, এবং কৈ জেদির জন্ 
ৈা জিি্ণর কদর কথ্যান্াদরর ধরি ও দকদমাদথরাপীর ঔষদধর উপর। জিজকৎসার প্রজৈ আপিার দেহ কী প্রজৈজক্রযা কদর ৈার 
উপরও এজি জিি্ণর কদর ো বথ্যজক্ত জবদেদষ জিন্ন হদৈ পাদর। দকদমাদথরাপী প্রজৈজেি, সাপ্াজহক, বা মাজসক হাদর দেযা দেদৈ 
পাদর, জকন্তষু  সাধাররৈঃ জিজকৎসা িদক্রর অন্তব্ণৈ্ণী সমদয দেহদক জবশ্াম দেযা ও দসদর ওিার জন্ সুদোগ দেযা হয। 

দকদমাদথরাপী কথ্যান্ার ধ্ংস করার জন্ িাল, জকন্তষু  এগুদলা স্াস্থ্যবাি দকাষগুদলাদকও ক্জৈগ্স্ত কদর। স্াস্থ্যকর 
দকাষগুদলা সাধাররৈঃ দসদর ওদি, জকন্তষু  দকদমাদথরাপী দেদহর প্রজৈ অদিক কদিার হদৈ পাদর। দকদমাদথরাপী 
অস্াছেদেথ্যকর পার্্ণপ্রজৈজক্রযার সজৃটি করদৈ পাদর:

∙∙ বজম বজম িাব (বজম বজম িাব েপূর করা দেখষুি, পষৃ্া ৮ দেখষুি)। 

∙∙  িাক এবং মষুদখর জিৈদর জিেজপে করা। মষুখ ও গলা হযদৈা লাল হদয দেদৈ পাদর, ঘা হদৈ পাদর, এবং দকাি দকাি 
সময পষুদড োওযার বথ্যথা হদৈ পাদর। বথ্যজক্তর আস্ােি অনুিপূ জৈ পজরবৈ্ণি হদৈ পাদর, এবং খাদেথ্যর স্াে হযদৈা 
ধাৈদবর মদৈা লাগদৈ পাদর বা অজৈজরক্ত জৈৈা বা জমজটি লাগদৈ পাদর। মষুদখর ঘা হ্াস করদৈ প্রজৈজেি ১ কাপ জিরাপে 
বা িাণ্ডা কদর উষ্ণ করা হদযদে এমি ফষু িাদিা জল, ১/৪ িািামি দবক করার দসাডা, ১/৮ িা িামি লবদির জমশ্র বথ্যবহার 
কদর জেদি দবে কদযকবার আপিার মষুখ কুলকুজি করুি। 
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∙∙  লিাজন্ত। আপিার েখি প্রদযাজি ৈখি জবশ্াম জিি। প্রজৈজেি ১৫ জমজিি কদর হাঁিদল হযদৈা আপিার বল েজক্ত আরও 
দবেী বজৃধি পাদব। প্রিষুর পজরমাদর জল বা অন্ান্ ৈরল পোথ্ণ পাি করদল সাহােথ্য হদব। 

∙∙  িষুল পদড োওযা। দকদমাদথরাপী কথ্যান্ার এবং িষুদলর দকাষসহ অন্ান্ দ্রুৈ বজৃধি পাওযা দকাষগুদলাদক দমদর দফদল। 
জিজকৎসা দেদষ িষুল আবার গজাদব। 

জিজকৎসার কদযকজেি পর পার্্ণপ্রজৈজক্রযা হযদৈা আর খারাপ আকার ধারর করদব, জকন্তষু  েৈ সময গডাদব ৈৈই 
দসগুদলা িাল হদৈ থাকদব। 

দকদমাদথরাপী জিজকৎসার সমদয জিদজর েত্ন জিি: 

∙∙ েখি প্রদযাজি ৈখি জবশ্াম করুি। 

∙∙ স্াস্থ্যকর খাবার খাি।

∙∙ এথ্যালদকাহল এজডদয িলষুি, ো দকদমাদথরাপীর ঔষধ এবং আপিার েকৃদৈর ক্জৈ করদৈ পাদর। 

নিনকরণ (কতজন্রি়েযেরযাপী)
দকদমাদথরাপীর মদৈাই জবজকরর কথ্যান্াদরর দকাষ এবং অন্ান্ দ্রুৈ বজৃধি পাওযা দকাষগুদলাদক দমদর দফদল। কথ্যান্ার 
অপসারর করার জন্ বা কথ্যান্াদরর বজৃধি ম্থর করার জন্ বথ্যবহার করা হদৈ পাদর। জবজকরর হযদৈা এককিাদব বথ্যবহার 
করা হদৈ পাদর বা অদত্াপিার বা দকদমাদথরাপীর সাদথ দেৌথিাদব বথ্যবহার করা দেদৈ পাদর।

জবজকরদরর ে্রেগুদলা উচ্চ ক্মৈাসম্ন্ন রজমি দপ্ররর কদর। কথ্যান্ার েজে দেদহর অন্ান্ অংদে েজডদয োবার আদগ 
প্রাথজমক পে্ণাদযই সিাক্ত হয ৈদব জবজকরর হযদৈা একজি িাল জিজকৎসা হদৈ পাদর। এর কারর জবজকরর একজি জিজে্ণটি 
জাযগাদক লক্থ্য কদর দপ্ররর করা হয ফদল ৈা সারা দেদহর দকাি ক্জৈ কদর িা, দেমিজি দকদমাদথরাপীদৈ হয। জবজকরদরর 
জিজকৎসা হযদৈা দেহ দথদক অস্াযী বা স্াযীিাদব কথ্যান্ার অপসারর করদৈ পাদর।

জবজকরদরর জিজকৎসা দবেিাোযক িয। আপজি জবজরকর েদ্রের িীদি একজি জিজকৎসা দিজবদল ১৫ দথদক ৩০ জমজিদির 
জন্ শুদয থাকদবি। কৈবার জিজকৎসা গ্হর করদৈ হদব এবং কৈজেি পর পর ৈা জিদৈ হদব ৈা কথ্যান্াদরর ধরি এবং 
জিউমাদরর আকাদরর উপর জিি্ণর করদব।
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জবজকরদরর সাধারর পার্্ণপ্রজৈজক্রযা: 

∙∙  লিাজন্ত। েখি প্রদযাজি ৈখি আপিার জবশ্াম জিি। প্রজৈজেি ১৫ জমজিি কদর হাঁিা আপিাদক হযদৈা আরও বলেজক্ত 
দেদব। প্রিষুর পজরমাদর জল বা অন্ান্ ৈরল জজজিস পাি করদল সাহােথ্য হদৈ পাদর। 

∙∙  ক্ষু ধামদো। অল্প কদযকবার দবেী পজরমাদর খাওযার দথদক দবে কদযকবার অল্প অল্প কদর খাওযা হযদৈা সহজৈর 
হদব। 

∙∙  ত্বদকর পজরবৈ্ণি। দে জাযগাদৈ জিজকৎসা করা হদয দস জাযগার ত্বক হযদৈ দগালাপী বা গাঢ় রংদযর হদয উিদৈ পাদর। 
ওখাদি হযদৈা বথ্যথা শুরু হদৈ পাদর, পষুদড োওযা, শুকদিা বা িষুলকাজির অনুিপূ জৈ হদৈ পাদর, সামান্ ফষু দল োদৈ পাদর, 
বা ফষু সকুজড বা দফাসকা দেখা জেদৈ পাদর। 

∙∙ বজম বজম িাব (বজম বজম িাব কমাদৈ সাহােথ্য করা দেখষুি)।

সময দগদল এই জিহ্নগুদলা িদল োদব। 

জবজকরর জিজকৎসার সময আপিার জিদজর েত্ন জিি: 

∙∙ েখি প্রদযাজি ৈখি জবশ্াম জিি। 

∙∙ িািকা ফল এবং সবজজ, দপ্রাজিিেষুক্ত খাবার, এবং পপূর্ণোিার েদসথ্যর মদৈা স্াস্থ্যকর খাবার খাি। 

∙∙  দেখাদি জিজকৎসা করা হদযদে দসই জাযগার ত্বদকর েত্ন জিি। প্রজৈজেজি িালিাদব ত্বক পজরষ্ার করুি। ত্বদক জ্ালাৈি 
সজৃটি কদর এমি জজজিস এজডদয িলষুি, দেমি আঁিসাঁি জামাকাপড, পাউডার, বা সুগন্ধী। 

∙∙  োদৈ আপিার সারা দেহ ঢাকা োয এমিিাদব িষু জপ এবং জঢলাদঢালা দপাষাক গাদয জেদয আপিার ত্বক রক্া করুি। 

হরযমযান কেরযাপী
দে সমস্ত ঔষধ আপিার দেদহর হরদমািদক প্রিাজবৈ করদৈ পাদর দসগুদলা একজি জিউমারদক দোি হদৈ বা এর বজৃধির 
গজৈ ধীর করদৈ পাদর। এজিদক বলা হয হরদমাি দথরাপী। এই ঔষধগুদলা সাধাররৈঃ বজড আকাদর পাওযা োয. জকন্তষু  
দকাি দকািজি প্রজবটি করা হয। হরদমাি দথরাপী কথ্যান্াদরর এক বা একাজধক অন্ান্ সাধারর জিজকৎসা: অদত্াপিার, 
দকদমাদথরাপী, বা জবজকরদরর সাদথ দেৌথিাদব বথ্যবহার করা হয। 

হরদমাি দথরাপীর সম্ভাবথ্য পার্্ণপ্রজৈজক্রযা: 

∙∙ লিাজন্ত

∙∙ ওজি দবদড োওযা 

∙∙ স্জৃৈর সমসথ্যা

∙∙ দমজাদজ পজরবৈ্ণি বা জবষণরৈা

∙∙ হিাৎ কদরই খষুব গরম অনুিব হয, এবং ঘাম েদর 

∙∙ দেৌিসঙ্গম করার আগ্হ হারায
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িনম িনম ভযাি কমযাযত সযাহযায্ করযা
বজম বজম িাব দকদমা দথরাপী বা জবজকরর জিজকৎসার একজি পার্্ণপ্রজৈজক্রযা হদৈ পাদর। আপিাদক খারাপ অনুিব করাদিা 
োডাও বজম বজম িাব েজে আপিাদক খাওযা দথদক জবরৈ রাদখ ৈদব আপজি েদথটি পজরমাদর পষুজটি পাদবি িা। আপিার 
জলিজিদক হযদৈা বজম বজম িাব কমাদিার ঔষধ থাকদৈও পাদর। দকাি দকাি বথ্যজক্তর দবে কদযকজি ঔষধ পরীক্ামপূলক 
বথ্যবহার করার পর দেজি ৈাদের দক্দরে সবদথদক িাল কাজ কদর দসজি বথ্যবহার করদৈ হদৈ পাদর। এোডাও জিজকৎসার 
জেিগুদলাদৈ এবং সপ্াহগুদলাদৈ বজম বজম িার কমাদৈ ও িাল অনুিব করদৈ অন্ান্ এই উপাযগুদলা বথ্যবহার করার 
দিটিা করুি।

∙∙  আপিার দপিদক োন্ত রাখদৈ কুডমষুদড জবষ্ষু ি, শুকদিা পাউরুজি, শুকদিা হাৈরুজি, বা অন্ান্ েসথ্যোিা জাৈীয খাবার 
খাি। দে খাবার দখদল আপজি খারাপ অনুিব কদরি জবদেষিাদব দৈদল িাজা বা োল-মেলােষুক্ত খাবার এজডদয িলষুি। 

∙∙  ২ বা ৩ বার দবেী পজরমাদর িা দখদয অল্প অল্প পজরমাদর অদিকবার খাবার খাি, এবং প্রাযই অল্প অল্প কদর ৈরল 
পোথ্ণ িষুমষুক জেদয খাি। সারা জেদি সাধারদরর দথদক দবেী পজরমাদর জল পাি করদল সাহােথ্য হদব। 

∙∙ খাওযা দেষ করার পর ৈৈক্িাৎ িা শুদয জকেষুক্র বদস থাকুি। 

∙∙  বজম বজম িাব দথদক মষুক্ত হবার জন্ আকুদপ্রসার বথ্যবহার করুি। কজজির জৈি আঙ্গষুল উপদর হাদৈর 
জিৈদরর জেদক ২জি রদগর মদধথ্যর জাযাগায িাপ জেদয দোি িক্রাকাদর আপিার আঙ্গষুল ঘষুরাি। েঢৃ়িাদব 
িাপ জেি জকন্তষু  এদৈা দবেী িা োদৈ আপিার বথ্যথা লাদগ। আকুদপ্রসাদর েজে কাজ হয ৈদব কদযক 
জমজিদির মদধথ্যই আপজি িাল অনুিব করাদৈ শুরু করদবি। 

∙∙  জেিা বা আো িা পাি করুি। পষুজেিা িা তৈরী করদৈ এক কাপ ফষু িন্ত জদল এক িা-িামি পষুজেি 
পাৈা জমোি। এজি পাি করার আদগ এজিদক জকেষুক্র জস্রিাদব দরদখ জেি। আো িা তৈরী করদৈ 
দথঁৈলাদিা বা পাৈলা কদর কািা আো জদলর মদধথ্য জেদয কমপদক্ ১৫ জমজিি ফষু িাি। 

∙∙  দে সমস্ত জাযগায গাঁজাদসবি তবধ দসখাদি জকেষু  জকেষু  বথ্যজক্ত বজম বজম িাব কমাদৈ বা ক্ষু ধা বজৃধির 
জন্ ৈা বথ্যবহার কদর থাদক। 

জিজকৎসার জেিগুদলাদৈ জিজকৎসা শুরুর আদগ দকাি দকাি বথ্যজক্ত হালকা িাস্তা কদর থাদক। অন্ান্রা জিজকৎসা শুরুর 
জিক আদগ বা পদর খাওযা বা পাি করা ৈাদের বজম করার ইছো বাডায বদল ৈা ৈারা এজডদয িদল। জিজকৎসার সময েজে 
বজম বজম িাব দেখা দেয ৈদব এক িষুকদরা িািকা আো জিজবদয দেখষুি। জিজকৎসার পর কমপদক্ ১ঘ্িা অদপক্া কদর 
ৈারপর জকেষু  খাি বা পাি করুি। 

ক্যান্যাযরর অন্যান্ নিনকৎসযা
কথ্যান্ার জিরাময করদৈ বা কথ্যান্াদরর প্রিাবদক প্রেজমৈ করায সাহােথ্য করদৈ মানুষ অন্ান্ অদিক পধিজৈ বথ্যবহার 
কদর। এগুদলার মদধথ্য আদে আধথ্যাজত্মক জিরাময, সদ্াহি, ধথ্যাি, দিষজ জিজকৎসা, জবদেষ দিাজিপ্ররালী, অনুেীলি, 
আকুপাঙ্কিার, এবং মাজলে। এই সব পধিজৈ প্রাযেই দকদমাদথরাপী বা জবজকরর জিজকৎসা গ্হরকারী বথ্যজক্তদের সাহােথ্য 
কদর কারর এগুদলা দেহদক দ্রুৈ দসদর উিদৈ সাহােথ্য কদর এবং কথ্যান্ার বা কথ্যান্াদরর জিজকৎসার পার্্ণপ্রজৈজক্রযাগুদলাদক 
কমাদৈ সাহােথ্য কদর। দকাি পধিজৈ একদরে িাল োদব দস জবষদয একজি স্াস্থ্যকম্ণীর সাদথ কথা বলষুি। এই পধিজৈগুদলা 
আরও হযদৈা কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের মদধথ্য সিারাির দেখদৈ পাওযা উদদ্গ বা জবষণরৈা কমাদৈ সাহােথ্য করদব, োদৈ 
এগুদলা আপিাদক আরও িাল অনুিব করদৈ সাহােথ্য করদব। এবং কথ্যান্াদরর কারদর মারা োদছে, জিজকৎসা গ্হদরর দিটিা 
করদে িা, বা অন্ান্ জিজকৎসা জিদৈ দিটিা করদে িা এমি বথ্যজক্তদেরদক এগুদলা আরও দবেী স্াছেদে দবাধ করদৈ সাহােথ্য 
করদব। শুধষুমারে এই পধিজৈগুদলা এককিাদব বথ্যবহার কদর কথ্যান্ার িাল হবার দকাি প্রমার পাওযা োযজি।
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দুি্ণাগথ্যজিক, দে ডাক্তারসহ আরও অদিক দলাক আদে োরা কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তর আো বা হৈাোর সুদোগ জিদয 
োবী কদর দে ৈাদের কাদে কথ্যান্ার িাল করার জবদেষ বা দগাপি জিজকৎসা আদে। দুঃখজিকিাদব, এই জমথথ্যা প্রজৈশ্রুজৈর 
কারদর মানুষ প্রিষুর িাকা িটি কদর বা ৈাদেরদক সাহােথ্য করদৈ পারদৈা এমি জিজকৎসা গ্হদর দেরী করায।

ক্যান্যার এিং অসমতযা
কথ্যান্ার সবার জন্ একজি কজিি সমসথ্যা, জকন্তষু  োরা েজরদ্র ৈাদের জন্ এজি সবদথদক খারাপ। েজরদ্র বা প্রাজন্তক জিগদরর 
কথ্যান্ার সজৃটি কদর এমি জজজিদসর সংস্পদে্ণ আসার সম্ভাবিা দবেী কারর েপূষর দেখাদি সবদথদক দবেী ৈারা দসখাদিই 
বাস কদর। ৈারা দবেী জবপজ্জিক দপোয কাজ কদর থাদক, এবং ৈারা দবেী মািজসক িাদপর মদধথ্য থাদক। জবজিন্ন ধরদির 
িাল খাবার (িািকা ফল এবং সবজজ, দপ্রাজিি, এবং পপূর্ণ োিার) কথ্যান্ার দরাধ করদৈ সাহােথ্য কদর, জকন্তষু  দকাি দকাি 
দলাক িাল খাবার দোগার করার সামথ্ণথ্য দিই। এবং েজরদ্র জিগদরর দবেীরিাগ সমদযই পরীক্া করা, ঔষধ ক্রয, এবং 
স্াস্থ্য দসবা গ্হর করার সামথ্ণথ্য দিই বা এগুদলাদৈ প্রদবেগমথ্যৈা দিই দেগুদলা ৈাদের কথ্যান্ার সিাক্ত জিজকৎসা করদৈ 
পাদর। 

এই সকল কারদর, আমরা বজল দে োজরদ্র এবং অসমৈাও কথ্যান্াদরর কারর। 

দে ঔষধ দকাম্ািীগুদলা কথ্যান্াদরর জন্ ঔষধ আজবষ্ার কদর ৈারা প্রাযেই মানুদষর স্াদস্থ্যর জবষদয আগ্হী িা 
হদয বরং অথ্ণ উপাজ্ণি করাদৈই আগ্হী থাদক। ২০১৪ সাদল বাযার ফাম্ণাজসউজিকথ্যাল দকাম্ািী বদল দে ৈাদের 
িৈষুি, খষুব উচ্চমপূদলথ্যর কথ্যান্াদরর ঔষধ িারদৈর জিগদরর জন্ িয, জকন্তষু  ‘পজচিমা দরাগীদের জন্ োদের এগুদলা 
দকিার সামথ্ণ আদে’। 

জীবি-রক্ষো�োরী �যেোন্োলরর 
ঔষধ স�ল�র জিযেই সহজ�ভযে 

হল� হলব, এটট মুিোফো �রোর 
এ�টট উৎস হলব িো। . মুনাফা

. ক্ান্ার
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সযাধযারণ ক্যান্যার
প্রজৈ ধরদির কথ্যান্ার জিন্ন, দেগুদলার কারর, লক্র, এবং জিজকৎসার ধরিও জিন্ন। দকাি দকাি কথ্যান্ার সহদজই দরাধ 
ও জিজকৎসা করা োয, এবং দকাি দকািজি মারাত্মক। এমিজক দে সমস্ত জাযগায মানুষ োজরদদ্র বসবাস কদর দস সব 
জাযগাদৈও অদিক ধরদির কথ্যান্াদর জিজকৎসা করা োয এবং করা উজিৈ।

ফুসফুযসর ক্যান্যার
জিহ্ন
∙∙ কাজে

∙∙ কাজেদৈ রক্ত

∙∙ বষুদকর বথ্যথা, সাধাররৈঃ এক পাদে 

∙∙ েদথটি র্াস জিদৈ পারায অসুজবধা 

একজদির মদধথ্য এই জিহ্নগুদলা দেখা োওযার মাদি হদলা ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার খষুবই অগ্সর 
পে্ণাদয িদল দগদে। 

ফষু সফষু দসর কথ্যান্ারই সবদথদক দবেী দেখদৈ পাওযা োওযা কথ্যান্ার, এবং এজি সবদথদক দবেী 
প্রজৈদরাধদোগথ্য একজি কথ্যান্ার। এর কারর সাধাররৈঃ ধপূমপাি, আপজি েৈ েীঘ্ণ সময ধপূমপাি 
কদরি িা দকি দে দকাি সমদযই ধপূমপাি দেদড দেযা আপিার ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার হওযার সম্ভাবিা 
কজমদয দেয। জসগাদরি পাি করা অন্ান্ কথ্যান্ারও সজৃটি কদর। একজি বথ্যজক্ত েজে একজি ধপূমপাযীর সাদথ একই ঘদর 
বাস কদর বা দেখাদি মানুষ ধষুমপাি কদর দসখাদি দথদক কাজ কদর ৈদব দসও ক্জৈগ্স্ত হদব, এমিজক দস েজে জিদজ 
ধপূমপাি িাও কদর। 

অন্ান্ ধরদির দধাঁযাও ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার ঘিাদৈ পাদর। উোহররস্রূপ, ট্াক 
দথদক দবর হওযা জডদজদলর দধাঁযা, কারখািার দধাঁযা, এবং রান্নার আগুদির দধাঁযা। 
আপজি েজে ধপূমপাি কদরি এবং আপিার কাদজর জাযগা বা ঘদরও দধাঁযার 
সংস্পদে্ণ আদসি ৈদব আপিার ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার হবার সম্ভাবিা অদিক 
দবেী। 

ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার সাধাররৈঃ মারাত্মক। ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার দরাধ 
করার সবদথদক িাল উপায হদছে ধপূমপাি দেদড দেযা। সাহাদেথ্যর 
জন্ দেখষুি। 
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মলােয
মলিালী
মলদ্ার

মলযাশ়ে ও মলনযালীর ক্যান্যার
অ্রে িাদম ডাকা পজরপাকৈদ্রের এই িীিষু অংদের এই ২জি কথ্যান্াদর আক্রান্ত হবার 
সম্ভাবিা আপিার দবেী েজে আপিার পজরবাদরর অন্ান্ সেসথ্যদের মদধথ্য কাদরা ৈা 
হদয থাদক। উোহররস্রূপ, অদ্রের মদধথ্য ঘা (মলােয-প্রোহ) সহ দে সব বথ্যজক্তর 
ইদৈামদধথ্যই অদ্রের অন্ান্ দরাগ হদযদে ৈাদের মদধথ্যই এগুদলা দবেী দেখা োয। 
দকাি দকাি জলিজিক বথ্যজক্তর মদলর একজি িমষুিা সংগ্হ কদর এবং ৈাদৈ রদক্তর সন্ধাি 
কদর (জফকাল অকাল্ট রক্ত পরীক্া বা জফকাল ইজ্থ্যউদিাকথ্যাজমকাল পরীক্া —
এফআইজি এর মাধথ্যদম) এই কথ্যান্ারগুদলার পরীক্া কদর থাদক।

এই কথ্যান্ারগুদলা দে সমস্ত িারী ও পষুরুষরা প্রজৈজেি সবজজ, িািকা ফল, পপূর্ণ োিা, 
এবং আঁেেষুক্ত খাবার খায ৈাদের মদধথ্য কম দেখা দেয। কম পজরমাদর এথ্যালদকাহল 
পাি করা ও ধপূমপাি িা করাও এই কথ্যান্ারগুদলা প্রজৈদরাধ কদর।

জিহ্ন
∙∙ কাদলা বা রক্তেষুক্ত মল

∙∙ দপদির (ৈলদপদির) বথ্যথা

∙∙  আপজি সাধাররৈঃ দেিাদব মলৈথ্যাগ কদরি ৈাদৈ পজরবৈ্ণি: মলৈথ্যাদগর সংখথ্যা কদম োওযা বা দবদড োওযা, বা 
আরও দবেী ডাইজরযা বা দকাষ্কাজিন্ হওযা

রক্তস্ল্পৈাও এর একজি লক্র হদৈ পাদর (িাল খাবার িাল স্াস্থ্য তৈরী কদর, পষৃ্া ৮ দেখষুি)। কথ্যান্ার েজে খষুব 
অগ্সর পে্ণাদয িদল োয ৈদব এর লক্রগুদলা হদব দুব্ণলৈা, এবং ওজি কদম োওযা অনুিব করা। 

জিজকৎসা
েজে শুরুদৈই সিাক্ত হয ৈদব এই কথ্যান্ারগুদলা দকদমাদথরাপী দ্ারা বা অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম অপসরর করা োয। 
অদ্রের দকাথায বা কৈখাজি অপসরর করা হদযদে ৈার উপর জিজতি কদর অদত্াপিাদরর সময একজি অস্াযী বা স্াযী 
জবকল্প মলােয স্াপি করা হয (দকালস্টজম)। একজি দকালস্টজমদৈ একজি সাজ্ণি সুস্থ্য অংদের একজি ফাঁকা জাযগাদক 
ৈলদপদির একজি ফাঁকা জাযগার সাদথ দসলাই কদর দেয োদৈ মল িলার সময দেখাি দথদক কথ্যান্ার অপসরর করা 
হদযদে দস জাযগাজি এজডদয দেদৈ পাদর এবং সরাসজর একজি পাদরে - সাধাররৈঃ দেদহর বাইদর থাকা একজি থজল - জগদয 
জমা হদৈ পাদর। মলােয এবং মলিালীর জিজকৎসা এবং অদত্াপিার েৈই উন্নৈ হদছে ৈৈই দকালস্টজম করার প্রদযাজি 
কদম োদছে। 
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জরোযু 
গ্ীবো

জরযা়ে ুমুখ ক্যান্যার
কথ্যান্ার েখি গি্ণােদযর (জরাযষু) মপূল অংদের ক্জৈ কদর ৈখি ৈাদক জরাযষুর কথ্যান্ার বদল। কথ্যান্ার েখি জরাযষুর 
দখালা অংেজির ক্জৈ কদর থাদক ৈখি ৈাদক জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার বদল। জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার খষুবই সাধারর, ধীর-বজৃধি 
পাওযা একজি কথ্যান্ার োদক শুরুদৈই সিাক্ত করদৈ পারদল খষুব িালিাদবই জিজকৎসা করা োয। এবং িাল স্াস্থ্য পজরিে্ণা 
কাে্ণক্রদমর মাধথ্যদম এজিদক পষুদরাপষুজরিাদবই প্রজৈদরাধ করা োয। 

দেৌি সংস্পদে্ণর (জিদিন্দ্রীদযর সমসথ্যা ও সংক্রামর – সংকজলৈ হদছে দেখষুি) মাধথ্যদম েডাদিা এইিজপজি িাদমর একজি 
সাধারর িাইরাস জরাযষু মষুখ কথ্যান্াদরর মপূল কারর। এইিজপজি এদৈাই সাধারর দে দবেীরিাগ পষুরুষ আর িারীরাই দেষ 
পে্ণন্ত এগুদলা দ্ারা আক্রান্ত হয। শুধষুমারে কদযকজি ধরদির এইিজপজি কথ্যান্াদরর সজৃটি কদর। 

এইিজপজির জবরুদধি একজি জিকা এই িাইরাদসর কথ্যান্ার সজৃটিকারী 
ধরিজিদক (এগুদলার অদিক ধরি আদে) প্রজৈদরাধ করদৈ পাদর। এলাকায 
সকল দমদয ও সকল দেদলদের িীকা োি করার মাধথ্যদম জরাযষু মষুখ 
কথ্যান্াদর আক্রান্ত হওযা িারীদের সংখথ্যা বথ্যাপকিাদব কমাদিা োয, ৈদব ৈা 
সামগ্ীকিাদব এই কথ্যান্াদর মপূল উৎপািি করদব িা। শুরুদৈই সিাক্ত এবং 
জিজকৎসা করদৈ পারার জন্ পরীক্া করা গরুত্বপপূর্ণ। জরাযষু মষুখ কথ্যান্াদরর 
পরীক্া ও জিজকৎসা করা উিযই সহজ এবং খষুবই সফল। 

এইিআইজি আদে এমি িারীদের মদধথ্য জরাযষু মষুদখর কথ্যান্ার প্রাযই 
দেখা োয কারর ৈাদের দরাগ প্রজৈদরাধ বথ্যবস্া িালিাদব সংক্রমদরর 
জবরুদধি লডাই করদৈ পাদর িা। ৈাই এইিআইজি আদে এমি িারীদের 
জিযজমৈিাদব — েজে সম্ভব হয, বেদর একবার — জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার 
সিাদক্তর জন্ পরীক্া করা উজিৈ। 

জিহ্ন
শুরুদৈই জরাযষু মষুখ কথ্যান্াদরর দকাি লক্রীয জিহ্ন দেখা োয িা। পদর, দেৌিসঙ্গদমর সময, বা মাজসদকর সমদযর বাইদরও 
হযদৈা দেৌিঙ্গ দথদক রক্ত েরদৈ পাদর। কথ্যান্াদরর েজে জিজকৎসা করা িা হয ৈদব ৈা বথ্যথার সজৃটি করদৈ পাদর — প্রথদম 
জপদির জিমাংদে বা দশ্ারীিদক্র এবং পদর পাদযর জপেি জেদক। 

পরীক্া
জরাযষু মষুদখর কথ্যান্ার েজে প্রাথজমক পে্ণাদযই সিাক্ত করা োয ৈদব খষুব কম দক্দরেই মারাত্মক। সকল িারীদেরদক 
জিযজমৈ পরীক্া করা োয এমি সিাক্তকরর কাে্ণক্রম সহদজই স্াপি করা োয, এমিজক খষুব দোি একজি কমষুথ্যজিজি 
জলিজিদকও ৈা করা োয। জৈিজি জিন্ন পরীক্ার প্রজৈজিরই এর জিজস্ সুজবধা আদে: 

∙∙  িাক্ষু ষ জিরীক্া বা জিজিগার পরীক্া, (দশ্ারীিদক্র জিজিগার বা লষুগদলর আদযাজডি মাজখদয দশ্ারীিক্রজিদক দেখা। এজি 
খষুবই কম খরদির, গদবষরাগাদরর প্রদযাজি হয িা, এবং ৈা জকিাদব করা োয ৈা দেখা খষুবই সহজ। কখিও কখিও 
স্াস্থ্যবাি দকাষগুদলাদকও অস্ািাজবক দেখায, ৈাই ৈা েজে ঘদি থাদক ৈদব অন্ান্ পরীক্া করার মাধথ্যদম ফলাফল 
জিজচিৈ করা হয। জকিাদব িাক্ষু ষ জিরীক্া করা োয দসজবষদয আরও জািদৈ ধারেীদের জন্ একজি পষুস্তক দেখষুি ো 
দহসদপজরযাি দথদক পাওযা োদছে।  



13ক্ান্ার ার  অস তা

16 January 2018

জরাযষু মষুখ কথ্যান্াদরর পরীক্া হযদৈ একিষু  অস্জস্তকর 
হদৈ পাদর জকন্তষু  দবেিাোযক িয।

∙∙  পথ্যাপথ্যাজিদকালাউ পরীক্া, বা পথ্যাপ দলপি। পথ্যাপ পরীক্া 
খষুবই জিি্ণরদোগথ্য জকন্তষু  হযদৈা প্রজৈজি দক্দরেই সিাক্ত সফল 
িাও হদৈ পাদর। দসইজন্ এগুদলাদক প্রজৈ জৈি বের পর পর 
বা কাোকাজে সময অন্তর অন্তর পষুিরাবজৃতি করদৈ হদব। 

∙∙  এইিজপজি পরীক্া। জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার সজৃটি কদর দসই 
এইিজপজি সিাক্ত করার পরীক্া। এজি হযদৈা এককিাদবই 
করা দেদৈ পাদর বা পথ্যাপ পরীক্ার সাদথ সাদথ করা দেদৈ 
পাদর বা পথ্যাপ পরীক্ায কথ্যান্ার হদযদে বদল মদি হদল 
ৈারপর বথ্যবহার করা দেদৈ পাদর। 

জিজকৎসা
জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার শুরুদৈই সিাক্ত করা দগদল সফলিাদব 
জিজকৎসার করা কথ্যান্ারগুদলার অন্ৈম। দকাি দকাি জিজকৎসা 
এদৈাই সহজ এবং সস্তা দে এগুদলা কথ্যান্ার সিাক্ত করার পরীক্া দেষ করার পরপরই একজি প্রজেজক্ৈ স্াস্থ্য কম্ণী দ্ারা 
একজি জলিজিদকই করা োয।

∙∙  জক্রওদথরাপী কাব্ণি-ডাই-অক্াইড বা িাইট্াস অক্াইড গথ্যাস দ্ারা দশ্ারীিদক্রর একজি অংেদক জজমদয দফদল। জজমদয 
দফলার মাধথ্যদম অস্ািাজবক দকাষগুদলা ধ্ংসপ্রাপ্ হয এবং এগুদলাদক কথ্যান্াদর রূপান্তজরৈ হওযা দথদক প্রজৈদরাধ 
কদর। জক্রওদথরাপী দবেিাোযক িয এবং খষুবই জিরাপে। জক্রওদথরাপী সস্তা এবং জকিাদব করদৈ হয ৈা দেখা 
স্াস্থ্যকম্ণী এবং ধারেীদের জন্ খষুব সহজ। দহসদপজরযাি দথদক পাওযা োওযা ধারেীদের জন্ একজি পষুস্তক দেখষুি। 

∙∙  লষুপ ইদলকট্াসাজজ্ণকথ্যল এক্দসেি পধিজৈ (এলইইজপ) একজি ধাৈব ফাঁদসর মধথ্য জেদয জবদুথ্যৎ প্রবাজহৈ কদর 
দশ্ারীিদক্রর দে অংদে অস্ািাজবক দকাষ আদে দসই অংেগুদলাদক অপসারর কদর। দশ্ারীিদক্রর মদধথ্য েজে অস্ািাজবক 
দকাদষর অবস্াদির এলাকা অদিক বড হয, বা এগুদলা দশ্ারীিদক্রর মষুদখর জিৈদরর জেদক প্রসাজরৈ হয ৈদব এলইইজপ-
এর প্রদযাজি হয। 

∙∙  দকাল্ড িাইফ দকাজিদজেি একজি অদত্াপিাদরর েষু জর বথ্যবহার জরাযষু দথদক একজি বড অংে দকদি দিয েজে কথ্যান্ার-
পপূব্ণ জাযগা অদিক বড হয। একজি জবদেষজ্ঞ এই কাজজি কদরি। দকাল্ড িাইফ দকাজিদজেি করার পর দকাি িারী 
গি্ণবৈী হদল ৈার গি্ণপাৈ হদৈ পদর বা অন্ান্ গি্ণকালীি জজিলৈা দেখা দেদৈ পাদর। 

কথ্যান্ার েজে অগ্সর পে্ণাদয থাদক, ৈদব হযদৈা অদত্াপিাদরর (জহদস্টদরক্টজম) মাধথ্যদম পষুদরা জরাযষু অপসরর করার 
প্রদযাজি হদৈ পাদর। এর ফদল গি্ণধারর করা অসম্ভব, জকন্তষু  কথ্যান্ার দথদক রক্া পাওযার সম্ভাবিা খষুব দবেী। 



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
14 ক্ান্ার

16 Jnauary 2018

মুত্রেনলর ক্যান্যার
মষুরেথজলর কথ্যান্ার হবার মপূল জৈিজি কারর হদলা: 

∙∙ ধপূমপাি।

∙∙  জবষাক্ত রাসাযজিদকর সংস্পদে্ণ আসা, জবদেষ কদর জেল্পজাৈ কাজ (কারখািায ও খজিদৈ) করার সময। উোহররস্রূপ, 
োরা দলাহা, রং, রাবার, িমডা, বত্, কাদপ্ণি, জসদম্ি, এবং প্াজস্টক তৈরী কদর বা এগুদলা জিদয কাজ কদর ৈারাই 
মপূরেথজলর কথ্যান্াদর সবদথদক দবেী আক্রান্ত হয। এজি খজি শ্জমক, জবদুথ্যৈ কম্ণী, এবং োরা রাসাযজিক ও দসগুদলার 
দধাঁযা জিদয কাজ কদর ৈাদের মদধথ্যও দবেী দেখা োয। 

∙∙  জসদস্টাদসাজমযাজসস (অন্ান্ মারাত্মক অসুস্থ্যৈা, সংকজলৈ হদছে)। দে সমস্ত জাযগায এই দরাগজি বথ্যাপকিাদব 
েজডদযদে দসখাদি এজিই সবদথদক সাধারর কারর। 

জিহ্ন
∙∙ মপূদরের সাদথ রক্ত 

∙∙ খষুব জরুরীিাদব বা জকেষুক্র পরপর মপূরেৈথ্যাগ করদৈ হয।

∙∙  জপদির িীদির জেদক এক পাদে দশ্ারীর হাদডর মাে বরাবর জিক উপদর, বা দপরীজিযাদম (পাযষুদ্ার এবং দোিীপথ বা 
অণ্ডদকাদষর মােখাদি) বথ্যথা। 

∙∙  মপূরেৈথ্যাগ করা কজিি হদৈ পাদর, ৈদব মপূরেথজলর কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের মপূরেৈথ্যাগ করার সময দকাি বথ্যথা থাদক িা। 

এগুদলার সবগুদলাই অন্ান্ মপূরেথজলর সমসথ্যারও সাধারর লক্র। মপূরেৈথ্যাদগ জজিলৈা (সংকজলৈ হদছে) দেখষুি।

জিজকৎসা
মপূরেথজলর কথ্যান্ার সাধাররৈঃ অদত্াপিাদরর মাধথ্যদম জিউমার বা মপূরেথজলর দে অংেজিদৈ কথ্যান্ার আদে দস অংেজি 
অপসারর কদর জিজকৎসা করা হয। অদত্াপিাদরর আদগ জিউমারজির আকার দোি করদৈ বা অদত্াপিাদরর পর কথ্যান্ার 
োদৈ আবার দফরৈ িা আদস ৈার জন্ দকদমাদথরাপীও বথ্যবহার করা হদৈ পাদর। জিউমারজি েজে খষুবই বড হয ৈদব 
হযদৈা পষুদরা মপূরেথজলই অপসরর করদৈ হদৈ পাদর। 

মপূরেথজলর কথ্যান্ার আবার জফদর আদস। ৈাই কথ্যান্ার আবারও জফদর আদসজি ৈা জিজচিৈ করদৈ জিযজমৈ ফদলা-আপ 
পরীক্া করার প্রদযাজি আদে। 
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যকৃযতর ক্যান্যার
েকৃদৈর কথ্যান্ার জবদেষিাদব মারাত্মক এবং এর জিজকৎসা করা কজিি। এজি পষুরুদষর মদধথ্য সবদথদক দবেী দেখা োয। 

জিহ্ন
সাধাররৈঃ দকাি লক্র দেখা োয িা। েজেও, েকৃদৈর কথ্যান্ারেষুক্ত প্রায সকদলই 
দহপািাইজিস দ্ারা বা জসদরাজসস (মেথ্যাসজক্ত বা দরাদগর ফদল েকৃদৈর সটৃি হওযা ক্ৈজিহ্ন) 
আক্রান্ত হদযদে, ৈাই েকৃদৈর কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের েকৃদৈর দরাদগর জিহ্নগুদলা দেখা 
জেদৈ পাদর:

∙∙ ন্াবা (ত্বক ও দিাদখর রং হলষুে হওযা)

∙∙ দপদির ডাি জেদক উপদরর অংদে বথ্যথা

∙∙ দপি ফষু দল ওিা

∙∙ সব সময লিান্ত অনুিব করা (অবসাে) 

দরাধ
কথ্যান্ারজি জিজকৎসা করা কজিি, জকন্তষু  দহপািইজিস জব িীকা অদিক দক্দরেই এজি দরাদধ সাহােথ্য কদর। দহপািাইজিদসর 
উপর আরও ৈদথথ্যর জন্ পষৃ্া ১৭ দথদক ১৯ পে্ণন্ত দপদির বথ্যথা, ডাইজরযা, এবং কৃজম অনুদছেেগুদলা দেখষুি।

এথ্যালদকাহদলর কারদর সটৃি জসদরাজসস দরাধ করদৈ জেদি এক বা দু’ই গ্াদসর দবেী পাি করা দথদক জবরৈ থাকুি। 
আপিার েজে ইদৈামদধথ্যই দহপািাইজিদসর মদৈা েকৃদৈর দরাগ থাদক ৈদব জিরজেদির জন্ মেথ্যপাি করা দথদক জবরৈ 
দথদক েকৃদৈর কথ্যান্াদর আক্রান্ত হবার সম্ভাবিা কজমদয আিদৈ পাদরি।
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স্তন ক্যান্যার
িারীদের মদধথ্য সবদথদক দবেী দেখা োওযা কথ্যান্াদরর মদধথ্য একজি হদলা স্তি কথ্যান্ার েজেও পষুরুষদেরও এই কথ্যান্ারজি 
হদৈ পাদর। েজে প্রাথজমক পে্ণাদযই সিাক্ত করা োয ৈদব খষুব কাে্ণকরিাদবই স্তি কথ্যান্াদরর জিজকৎসা করা োয। 
জিজকৎসার মদধথ্য অদত্াপিার, জবজকরর, দকদমাদথরাপী, হরদমাি দথরাপী বা এগুদলার দকাি দকাি দকািজি দেৌথিাদব 
বথ্যবহার করা থাকদৈ পাদর।

দে দকাি বথ্যজক্ত দকাি দগািা বা অস্ািাজবক জিহ্ন খষুঁজদৈ পরীক্া করা জেখদৈ পাদর। কথ্যান্ারেষুক্ত দগািাগুদলা সাধাররৈঃ 
েক্ত, বথ্যথামষুক্ত, অসমৈল, ত্বদকর িীদি অজবিল থাদক। প্রজৈজি স্তি আলাো আলাো কদর পরীক্া করুি। দগািাজি 
পরবৈ্ণীদৈ কথ্যান্ার হদব জকিা এক্-দর (মথ্যাদমাগ্াফী বলা হয) বা আল্ট্াসাউদণ্ডর মাধথ্যদম পরবৈ্ণী পরীক্া ৈা জিধ্ণারর 
করাদৈ পাদর, জকন্তষু  আপিার জিজচিৈ হবার জন্ বাদযাজসি করার প্রদযাজি হদব।

স্তি কথ্যান্ার দরাদধ দৈমি জকেষু  করার দিই, েজেও িাল খাওযা, ধপূমপাি ও এথ্যালদকাহল এডাদিা, এবং জিযজমৈিাদব 
অনুেীলি করায েদথটি সাহােথ্য হয। বষুদকর দুধ পাি করাদিার মাধথ্যদম জকেষুিা সুরক্া পাওযা োয।

কপযের ক্যান্যার
লক্র
∙∙ দপদি বথ্যথা

∙∙ ওজি হ্াস

∙∙ দগলায সমসথ্যা 

∙∙ দপদির মদধথ্য েলা অনুিব করা 

∙∙ মদলর রং কাদলা (িাদরর মদৈা দেখদৈ)

দবেীরিাগ আলসার (পষৃ্া ১২দৈ দপদির বথ্যথা, ডাইজরযা, এবং কৃজম দেখষুি) সজৃটিকারী এইি পাইদলাজর িাদমর 
বথ্যাদক্টজরযার সংক্রামদরর কারদর সাধাররৈ দপদির কথ্যান্ার হদয থাদক। এইি পাইদলাজর দেমি দপদির কথ্যান্াদরর েষু ঁজক 
বাডায, দৈমি অন্ান্ জবষয দেমি জসগাদরি পাি, প্রিষুর পজরমাদর প্রজক্রযাজাৈ মাংস, লাল মাংস, িাজা খাবার, লবি 
মাজখদয সংরক্র করা খাবার খাওযা কথ্যান্ার হবার সম্ভাবিা বাজডদয দৈাদল। 

দবেীরিাগ দপদির কথ্যান্ার সফলিাদব জিজকৎসা করা কজিি। ৈাই এই কথ্যান্ারজিদক দরাধ করাই সবদথদক িাল। 
প্রজৈজেি ফল, কাঁিা সবজজ, এবং পপূর্ণ েসথ্যোিা খাওযার মাধথ্যদম জকেষুিা সুরক্া পাওযা োয। 

একজি পষুঙ্ানুপষুঙ্ স্তি পরীক্া মারে কদযক জমজিি 
সময দিয। একজি িারী বা ৈার স্াস্থ্যকম্ণী ধারাক্রদম 
ও েঢৃ়িাদব প্রজৈজি অংদে মাজলে কদর পদরর অংদে 
মাজলে করদৈ হদব। দকাি দগািা, েক্ত হদয োওযা, বা 
রং পজরবৈ্ণদির মদৈা দকাি অস্ািাজবক জজজিষ অনুিব 
কদরি জকিা দেখষুি। 
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অগ্রগ্রন্ের ক্যান্যার
পষুরুষদের মপূরেথজলর জিক িীদি অগ্গ্জ্থ থাদক ো ৈাদের বযস বাডার সাদথ সাদথ বাদড। অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ার সাধাররৈঃ 
ধীদর বজৃধি পায এবং সমসথ্যা সজৃটি করার মদৈা েদথটি বজৃধি দপদৈ অদিক বের সময দিয। অন্ান্ কথ্যান্াদরর দক্দরে দেমি 
অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ারও জিক দৈমজি শুরুদৈই সিাক্ত করদৈ পারদল এর জিজকৎসায সবদথদক িাল ফল দেয। এমিজক 
েজডদয োওযা অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ারও সফলিাদব জিজকৎসা করা োয। ৬৫ বের বযদসর দিদয দবেী বযদসর পষুরুষদের মদধথ্য 
অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ার দবেী দেখা োয, এবং অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ার আক্রান্ত অদিক বযস্ক দলাক সাধাররৈঃ অন্ান্ কারদর 
মারা োওযা আদগ পে্ণন্ত এই কথ্যান্ার জিদযই দবঁদি থাদক।

জিহ্ন
প্রাথজমক পে্ণাদয অগ্গ্জ্থর কথ্যান্াদরর দকাি লক্র িাও দেখা দেদৈ পাদর। দবেীরিাগ দলাকই ডাক্তারী পরীক্ায সিাক্ত 
হবার আদগ পে্ণন্ত জািদৈই পাদর িা দে ৈাদের এজি আদে। 

সবদথদক দবেী দেখা োওযা লক্র হদলা মপূরেৈথ্যাগ করায সমসথ্যা, জকন্তষু  এজি কথ্যান্ার-িয এমি বড হদয োওযা 
অগ্গ্জ্থর কারদরও ঘিদৈ পাদর, ো বযস্ক দলাকদের দক্দরে দবেী দেখা োয। 

একজি স্াস্থ্যকম্ণীর সাদথ দেখা করার কাররগুদলা হদৈ পাদর:

∙∙ প্রস্াদবর প্রবাহ শুরু করা বা বন্ধ করায জজিলৈা

∙∙ জবদেষ কদর রাদৈ বার বার মপূরেৈথ্যাদগর প্রদযাজিীযৈা 

∙∙ মপূরে ৈথ্যাগ করার সময বথ্যথা বা জ্ালা কদর 

∙∙ আপিার প্রস্াদব বা বীদে্ণ রক্ত

∙∙ আপিার জপদির িীদির জেদক, দপদি, জিৈম্ব, বা দশ্ারীদৈ ৈীব্র এবং ঘি ঘি বথ্যথা 

অগ্গ্জ্থ-জিজে্ণটি এথ্যজ্িদজি (জপএসএ) িাদমর একজি রক্ত পরীক্া অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ার সিাক্ত করদৈ সাহােথ্য করদৈ 
পাদর। উচ্চমারোর জপএসএ মাদি হদলা অগ্গ্জ্থর কথ্যান্ার, জকন্তষু  এর মাদি এিাও হদৈ পাদর দে আপিার অগ্গ্জ্থজি 
আকাদর বড হদয দগদে বা সংক্রাজমৈ হদযদে (মপূরেৈথ্যাদগর জজিলৈা, সংকজলৈ হদছে দেখষুি)। 

জিজকৎসা
জকিাদব অগ্গ্জ্থর কথ্যান্াদরর জিজকৎসা (অদত্াপিার, জবজকরর, দকদমাদথরাপী, হরদমাি দথরাপী, বা দেৌথিাদব এগুদলার 
বথ্যবহার) করা হদব ৈা জিি্ণর করদব কথ্যান্ার দকাদষর ধরি, এগুদলা েজডদযদে জকিা, আপিার বযস এবং সাধারর স্াস্থ্য, 
এবং আপিার পেদদের উপর। অগ্গ্জ্থর দকাি দকাি কথ্যান্ার খষুব ধীদর বজৃধি পায দে এর একমারে জিজকৎসা হদলা 
জিযজমৈ পরীক্া করা। 
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ত্বযকর ক্যান্যার
ত্বদকর কথ্যান্ার হালকা-ত্বদকর বথ্যজক্তদের দক্দরে সিারির দেখা োয, এবং গাঢ়-ত্বদকর বথ্যজক্তদের মদধথ্য জবরল, জকন্তষু  দে 
দকাি বথ্যজক্ত দক্দরেই হদৈ পাদর। জেশু দবলায ৈীব্র দরাদ্রেগ্ধ হদযদে এমি প্রাপ্বযস্কদের দক্দরে দবেী দেখা োয।

এজির দু’দিা মপূল ধরি আদে। সিরাির দেখা োওযা দমলাদিামা-িয এমি ত্বদকর কথ্যান্ার সহদজই জিজকৎসা করা োয 
কারর এজি খষুব বজৃধি পায এবং একজি স্াস্থ্য কম্ণী ৈা দকদি দবর করদৈ পাদর। অন্ ধরিজিদক দমলাদিামা বলা হয ো 
সবদথদক জবপজ্জিক ধরদির ত্বদকর কথ্যান্ার। 

একজি দমলাদিামা-িয এমি কথ্যান্ার প্রাযেই মষুদখ বা ত্বদকর অন্ান্ দে দকাি স্াদি 
একজি ধীদর বজৃধি পাওযা লাল বা দগালাপী দগািা, ঘা বা দখাে-পাঁিডার মদৈা দেখদৈ হদৈ 
পাদর। এগুদলা েজে বজৃধি পাওযা অবথ্যহৈ থাদক ৈদব এগুদলাদক সাধাররৈঃ দকদি দবর কদর 
দফলদৈ হয কারর এগুদলা দেদহর জিৈদর কথ্যান্ার েডাদৈ পাদর। 

দমলাদিামা একজি ত্বদকর কথ্যান্ার ো খষুব দ্রুৈ বজৃধি পায ও মারাত্মক এবং ৈৈক্রাৎ এর 
জিজকৎসা করদৈ হদব। প্রথদম ক্জৈগ্স্ত এলাকা দকদি দফলা হয। কথ্যান্ার েজে দেদহর অন্ান্ 
অংদে েজডদয োয ৈদব অন্ান্ জিজকৎসার প্রদযাজি হদৈ পাদর। 

দমলাদিামা ত্বদকর কথ্যান্াদরর জিহ্ন
একজি দমলাদিামা িীদির এক বা একজধকিাদব একজি জৈল দথদক আলাো দেখায:

এজি অসমাি এবং আকাদর অস্ািাজবক ো দগালাকারও িয জডম্বাকৃজৈও িয 

এজি খাঁজেষুক্ত প্রান্ত বা এর প্রান্তগুদলা অসম 

একই জৈদলর মদধথ্য জবজিন্ন রং দেখা োয

আকার, রং বা আকৃজৈর পজরবৈ্ণি হয

প্রজৈদরাধ
জবদেষিাদব হালকা-ত্বদকর জেশুদেরদক িষু জপ, বাহু ও পা ঢাকা োয এমি দপাষাক, 
এবং সপূে্ণৈাপ দথদক রক্া পাবার মাজলে বথ্যবহার কদর রক্া করুি। 

আপজি েজে বাইদর কাজ কদরি, ৈদব আপিার ত্বক ঢাকুি এবং একজি িষু জপ 
বথ্যবহার করুি। 
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ক্যাযপযাসীর সযারযকযামযা
একজি ত্বদকর কথ্যান্ার ো এইিআইজি আক্রান্ত বথ্যজক্তদেরদক ক্জৈগ্স্ত কদর থাদক, কথ্যাদপাসীর সারদকামা হদল মষুদখর 
জিৈদর বা দেদহর দে দকাি জাযগায লাল, বাোমী, বা দবগুিী রংদযর দোপ দেখা োয। 

জিহ্ন
মষুদখর িারপাদে বা জিৈদর, বা দেদহর অন্ান্ দে দকাি জাযগায বথ্যথামষুক্ত দোপ দোপ োগ োদক ফষু দল োওযা কালজেদি 
োদগর মদৈা দেখায। এই দোপগুদলা প্রায সংক্রাজমৈ বা বথ্যথােষুক্ত হয িা বলদলই িদল, েজে িা এগুদলা দফদি োয। 

জিজকৎসা 
এইিআইজি জবষদয অজিজ্ঞৈা আদে এমি একজি স্াস্থ্য কম্ণী বা ডাক্তার দেখাি। এথ্যজ্িদরদট্ািাইরাল ঔষধ (এআরজি) 
এইিআইজি আক্রান্ত বথ্যজক্তদের মদধথ্য থাকা এই কথ্যান্ারদক দরাধ কদর, এবং এআরজি জিজকৎসা শুরু করা এই কথ্যান্াদরর 
আরও িযাবহ হদয ওিা দরাধ করদৈ পাদর। দকাি দকাি সময কথ্যাদপাসীর সারদকামা দকদমাদথরাপী বা অন্ান্ ঔষদধর 
সাহাদেথ্য জিজকৎসা করা হয। 

নশশুযির মযধ্ ক্যান্যার
জেশুদবলায কথ্যান্ার হওযা সাধাররৈঃ দেখা োয িা। জেশুদের মদধথ্য সবদথদক দবেী দেখদৈ পাওযা কথ্যান্াদরর মদধথ্য 
আদে জলউদকজমযা (রদক্তর কথ্যান্ার) বা মজস্তদষ্র জিউমার। সামগ্ীকিাদব জেশুদবলার কথ্যান্ার প্রাপ্বযস্কদের কথ্যান্াদরর 
দথদক দবেী সহজিাদব জিজকৎসা ও জিরাময করা োয।

জেশুদের হওযা দবেীরিাগ কথ্যান্ারই সহদজই সিাক্ত করা োয িা। সাধাররৈঃ জিহ্নগুদলা অস্পটি দেমি ওজি হ্াস 
হওযা অবথ্যহৈ, সকাদল মাথা বথ্যথা আর বজম, ফষু দল োওযা বা বথ্যথা েীঘ্ণস্াযী হয, জ্র েীঘ্ণস্াযী হয, অস্ািাজবক কালজেদি 
োগ বা রক্তক্রর। এর সবগুদলাই অন্ান্ সমসথ্যার জিহ্ন হদৈ পাদর — দকাি দকািজি গুরুৈর, দকাি দকািজি িয। জেশুর 
েজে দকাি েীঘ্ণস্াযী স্াস্থ্য সমসথ্যা দথদক থাদক ৈদব ৈার দকাি একজি স্াস্থ্যকম্ণীর সাহাদেথ্য ডাক্তারী পরীক্া করা উজিৈ।

িযারনকযের লীয্যামযা
জবদেষকদর আজরিকার জবজিন্ন জাযগায সিরাির দেখা োওযা জেশুদবলার কথ্যান্ার হদলা বারজকদির 
লীদ্ামা। এজি মষুদখ উপদরর বা িীদির দিাযাদল একজি দগািা আকাদর শুরু হয। মাম্দসর মদৈা বা 
এইিআইজি আক্রান্ত বথ্যজক্তদের দক্দরে সাধাররৈঃ দেমি গজ্থগুদলা ফষু দল োয এজির ফদল ৈা িা 
হদয শুধষুমারে গাদলর একপাদে ফষু দল োয এবং ৈা দফাদল খষুব দ্রুৈ। এজি এক জেদির মদধথ্য আকাদর 
জদ্গুর হদয দেদৈ পাদর। এজি বথ্যথােষুক্ত িয ৈদব প্রাথজমক পে্ণাদয এজি অস্জস্তর কারর হদৈ পাদর। 
ফষু দল োওযা অংদের জিকদির োঁৈগুদলা সাধাররৈঃ স্ািিষুথ্যৈ হয বা িডবদড হয োয। এজিদক হযদৈা 
োঁদৈর দফাডা মদি কদর িষু ল হদৈ পাদর।

বারজকদির লীদ্ামা দকদমাদথরাপী দ্ারা জিজকৎসা করা হয। জিজকৎসা েজে প্রাথজমক পে্ণাদযই শুরু হয ৈদব এজি 
সাধাররৈঃ খষুবই সফল হয।
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আপনযার যনি ক্যান্যার েযাযক
আপিার কথ্যান্ার হদযদে ৈা জািা কম কদর বলদলও খষুবই িীজৈকর। জকন্তষু  কথ্যান্াদরর জবরুদধি লডাই করা এবং িাল 
অনুিব করায সাহােথ্য করদৈ আপজি করদৈ পাদরি এমি জকেষু  জবষয আদে।

∙∙  আপিার েজে মদি হয আপিার কথ্যান্ার আদে, ৈদব কথ্যান্াদরর জবষদয অজিজ্ঞৈা আদে এমি ডাক্তার বা জলিজিক খষুঁদজ 
দবর করদৈ দিটিা করুি। আপিার হযদৈা জিজচিৈিাদব জািদৈ ১জি পরীক্ার দবেী লাগদৈ পাদর। 

∙∙  আপিাদক েজে বলা হয দে আপিার কথ্যান্ার আদে, ৈদব আপজি ডাক্তারদক এই দরাগজি সম্দক্ণ জজজ্ঞাসা করুি। দে 
সমস্ত দলাকদের এই ধরদির কথ্যান্ার আদে ৈাদের দক্দরে কী ঘদি? আপজি েীঘ্ণ সময বাঁিার জন্ বা এই কথ্যান্ার 
দথদক িাল হদয ওিার জন্ কী করদৈ পাদরি। 

∙∙  দ্রুৈ জিজকৎসা গ্হর করুি। অদিক কথ্যান্াদরই সফলিাদব জিজকৎসা করা োয েজে প্রাথজমক পে্ণাদযই ৈা সিাক্ত করা 
োয। জিজকৎসা জবষযক আপিার দকাি পেদে আদে জকিা? এই জিজকৎসাগুদলার পার্্ণপ্রজৈজক্রযা কী কী? 

∙∙  অন্ান্ োদের কথ্যান্ার হদযদে ৈাদের সাদথ কথা বলষুি। ৈারা প্রায সমযই উপকারী পরামে্ণ জেদৈ পাদর এবং সহমম্ণী 
দশ্াৈা হদৈ পাদর জবদেষিাদব েজে ৈাদেরও একই জাৈীয কথ্যান্ার হদয থাদক এবং এখি ৈারা িাল আদে। 

∙∙ অিবগৈ বন্ধষু  বা পজরবাদরর সেসথ্যদের বলা গুজব বা গদল্প কাি দেদবি িা। 

∙∙ পষুজটিকর খাবার খাওযার মাধথ্যদম আপজি েজক্তোলী থাকদৈ পারদবি। 

∙∙  প্রাৈথ্যজহক অনুেীলি করুি — এমিজক স্ল্প সময হাঁিা হদলও। আদযে করার উপায খষুঁজষুি, দেমি দোগ বথ্যযাম, ধথ্যাি, 
বা কদযক জমজিি জিদজ একিষু  একা থাকুি। 

∙∙  আপিাদক সাহােথ্য করদৈ পাদর এমি মানুষ খষুঁজষুি। কথ্যান্ার এবং এর জিজকৎসা লিাজন্ত, বজম বজম িাব, এবং বথ্যথার 
কারর হদৈ পাদর। কথ্যান্ার প্রজৈবন্ধকৈা সজৃটি করদৈ পাদর এবং এজেক ওজেক িলাদফরা করা বা কাজ করা কজিি কদর 
ৈষুলদৈ পাদর। একজি স্াস্থ্যকম্ণীর কাদে হযদৈা প্রদযাজিীয সম্ে সম্দক্ণ ধাররা থাকদৈ পাদর। 

দে দকাি কথ্যান্াদরর জিজকৎসার উদদেদেথ্য থাকদৈ হদব সাধারর স্াস্থ্য এবং কলথ্যার প্রসার করা। 

আপিার কথ্যান্ার হদযদে ৈা জািদৈ পারা, জিজকৎসা গ্হর করা, এবং আপজি অসুস্থ্য ৈা গ্হর করা খষুবই কজিি হদৈ 
পাদর। আোহৈ বা দুজচিন্তােষুক্ত হওযা স্ািাজবক। অসুস্থ্য হবার মািজসক ও আদবগগৈ জেকগুদলার পজরিে্ণা দে দকাি 
োরীজরক বা ঔষধগৈ জিজকৎসার মদৈাই সমাি গুরুত্বপপূর্ণ। এই সাহােথ্য পাবার অদিক উপায আদে। 

∙∙ জপ্রযজিদের সাদথ সময কািাি। 

∙∙  আপজি আস্া রাদখি এমি দকাি একজদির সাদথ আপিার 
অনুিপূ জৈ এবং িীজৈ সম্দক্ণ কথা বলষুি। 

∙∙  প্রাথ্ণরা করুি বা আপিার ধম্ণীয েদলর সাদথ জবজিন্ন কাে্ণক্রদম 
অংেগ্হর করুি। 

∙∙  আপজি পেদে কদরি এমি কম্ণকাদণ্ড অংেগ্হর করুি। 

∙∙  সঙ্গীৈ, ধথ্যাি, এবং মদৃুথ্য েরীর িি্ণার মাধথ্যদম আদযে করুি। 

হৈাো বা দুজচিন্তার অনুিপূ জৈর জবষদয জকিাদব সাহােথ্য করা 
োয দস সম্দক্ণ আরও জািদৈ দেখষুি।
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স্যাস্্কম্যীরযা ক্যান্যার আক্রযাতি ি্নতিযির সযাহযায্ করযত পযাযর
মাি স্াস্থ্য কম্ণী কথ্যান্ার প্রজৈদরাধ ও এর জিজকৎসা সম্দক্ণ জেক্া জিদৈ পাদর এবং ৈাদের জেখি অন্ান্াদের সাদথ 
িাগািাজগ করদৈ পাদর। 

কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তজি এবং ৈার পজরবারদক সাহােথ্য করুি:

∙∙ ৈারা দে একা িয ৈা অনুিব করদৈ ৈাদেরদক সাহােথ্য করুি। 

∙∙ একই ধরদির অজিজ্ঞৈা হদযদে এমি অন্ান্ বথ্যজক্তদের সাদথ ৈাদেরদক পজরিয কজরদয জেি। 

∙∙  ৈাদেরদক স্াস্থ্যকর খাবার, ও পজরবহর দখাঁজায সহাযৈা করুি, ৈাদের ঘর ও সন্তাি সামলাদৈ সাহােথ্য করুি, 
আর ৈা জিদগাষ্ী েল, ধম্ণীয প্রজৈষ্াি, বা সরকারী পজরদষবাগুদলাদক জজডৈ করার মাধথ্যদম করা দেদৈ পাদর। 

∙∙   আপিার এলাকায বা দেদে কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের সাহােথ্য কদর এমি জলিজিক, ডাক্তার, এবং সংস্াগুদলার 
একজি ৈাজলকা রাখষুি। 

∙∙ কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদক ৈার বথ্যথা, অস্জস্ত, এবং িীজৈ সামলাদৈ সাহােথ্য করুি। 

∙∙  কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্ত এবং ৈাদের পজরবারদক সাহােথ্য করুি োদৈ ৈাদের কাে দথদক অদিক িাকা জিদয 
ৈাদেরদক অদলৌজকক সুস্থ্যৈা োি করার জমথথ্যা প্রজৈশ্রুজৈ জেদয ৈাদের অবস্া আরও খারাপ কদর দৈাদল এমি 
বথ্যজক্তদেরদক ৈারা এজডদয দেদৈ পাদর। 

কথ্যান্ার জবষযক সদিৈিৈা এবং প্রজৈদরাধ জিদয কাজ করুি:

∙∙  জিগরদক কথ্যান্াদরর প্রাথজমক লক্রগুদলা জেখদৈ এবং পরীক্া করা বা এর জিজকৎসা গ্হদর িীৈ িা হবার জন্ 
উৎসাজহৈ করুি কারর প্রাথজমক পে্ণাদযই ৈা করা গুরুত্বপপূর্ণ। 

∙∙ ধপূমপাি বন্ধ করায সাহােথ্য করদৈ জেখি অজধদবেি পজরিালিা করুি। 

∙∙ মানুষদক দহপািাইজিস জব এবং এইিজপজির িীকা জেি। 

∙∙  িারীদেরদক জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার এবং অন্ান্ কথ্যান্ার সিাক্ত করার পরীক্া করাি েজে স্াস্থ্য কৈৃ্ণপক্ এই পরীক্া 
করার সুজবধা জেদয থাদক। 

∙∙  আপিার জিদজর জন্ বা অন্ান্ স্াস্থ্য কম্ণীদের জন্ জবদেষ দকাি ধরদির কথ্যান্াদরর জিজকৎসা করার প্রজেক্র 
জিি। ধারেীরা জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার জকিাদব জির্ণয ও প্রজৈদরাধ করদৈ হয ৈা জেখদৈ পাদর। 

∙∙  এলাকার জল, িপূ জম, ও বাযষু দথদক রসাযজিক দ্রবথ্য এবং অন্ান্ েপূষর েপূদর রাখদৈ জিগরদক একজরেৈ হদৈ সাহােথ্য 
করুি। 

∙∙  কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্তদের সাহােথ্য ও ৈাদের সাদথ জবরযমপূলক আিরর করদৈ, এবং ৈাদেরদক ৈাদের অসুস্থ্যৈার 
জন্ োযী িা করদৈ জিগরদক উৎসাজহৈ করুি।
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ক্যান্যাযরর ি্েযা প্রশনমত করযা
কথ্যান্াদরর বথ্যথা কথ্যান্াদরর কারদর বা এর জিজকৎসার কারদর ঘিদৈ পাদর। উোহররস্রূপ, দকদমা দথরাপী দিযা বথ্যজক্তদের 
মষুদখ বথ্যথা হদৈ পাদর।

কথ্যান্াদরর অবস্া খারাপ হদৈ থাকদল কথ্যান্ার দথদক সটৃি বথ্যথা খষুবই ৈীব্র হদয উিদৈ পাদর। েজক্তোলী বথ্যথািােক 
(দেমি মরজফি বা দকাদডইি) সবদথদক িালিাদব বথ্যথার উপেম কদর, এবং এই ঔষধগুদলার মারো হযদৈা িাল কাজ 
করার জন্ ক্রমে অল্প পজরমার দথদক দবেী পজরমাদর বাডাদৈ হদব। 

দেদহৈষু  এগুদলা অিথ্যাস-সজৃটিকারী হদৈ পাদর ৈাই েজক্তোলী বথ্যথার ঔষধ (মােক) দবেীরিাগ সমযই সহজলিথ্য হয 
িা। সরকার এবং এমিজক িাল-িাওযা স্াস্থ্যকম্ণী মােকদ্রদবথ্যর অপবথ্যবহার এবং মােকাসজক্ত গদড ওিার িদয এগুদলার 
বথ্যবহার সীজমৈ কদর জেদৈ পাদর। এর ফদল কথ্যান্ার বা অন্ান্ েীঘ্ণ দমযােী অসুস্থ্যৈায িষু গদে এমি বথ্যজক্তদের জন্ 
অপ্রদযাজিীয দিাগাজন্তর কারর হয। এই ঔষধগুদলা জবর্ স্াস্থ্য সংস্ার অৈথ্যাবেথ্যকীয ঔষদধর আেে্ণ ৈাজলকা জলজপবধি 
করা আদে, জকন্তষু  কথ্যান্ার আক্রান্ত বথ্যজক্ত ও ৈীব্র বথ্যথায িষু গদে এমি অন্ান্ বথ্যজক্তদের জন্ ৈা সহজলিথ্য ৈা জিজচিৈ 
করাদৈ আরও দবেী জকেষু  করদৈ হদব। আমাদেরদক এই ঔষধগুদলার জবরুদধি দে কলঙ্ক আদে ৈার জবরুদধি কাজ করার 
উজিৈ, এবং বথ্যথা দথদক মষুক্ত হওযা দে একজি মািবাজধকার ৈার স্ীকার করা উজিৈ। 

কথ্যান্াদরর বথ্যথা কমাদিার অন্ান্ উপায বা কথ্যান্াদরর অন্ান্ জিজকৎসার মদধথ্য আদে আকুপাঙ্কিার, মাজলে এবং 
োরীজরক জিজকৎসা। 

কশষ জীিযনর পনরিয্যযা
আপজি দেখাদিই থাকুি িা দকি এবং েৈ অথ্ণই খরি করুি িা দকি এমি কথ্যান্ার আদে োর দকাি জিরাময দিই। হযদৈা 
কথ্যান্ার জিরাময করদব িা জকন্তষু  ইজৈবািক মদিািাব কথ্যান্ার আক্রান্ত একজি বথ্যজক্ত এবং ৈার জপ্রযজিদের মিবল 
জাজগদয ৈষুলদৈ ও ৈাদের জেিগুদলদক আর সমধৃি করদৈ সাহােথ্য করদব। িাল মদিািাব বজায রাখা একজি বথ্যজক্তদক দস 
জিজকৎসা গ্হর করুক বা িাই করুক, এক একজি জেি অজৈবাজহৈ করার প্রদযাজিীয েজক্ত অজ্ণি করায সাহােথ্য করদৈ 
পাদর।

দে কথ্যান্ারগুদলা জিরাময করা োদব িা, দসগুদলার দক্দরে অবদেদষ দসই সময 
আসদব েখি মৈৃষু থ্য ঘজিদয এদসদে ৈা জিজচিৈ হদয োয। েখি ৈা ঘদি, ৈখি 
বথ্যজক্তজি ও ৈাদক োরা িালবাদস ৈাদেরদক কী ঘিদে দস জবষদয একমৈ 
হদৈ, এবং প্রস্তুজৈ দিবার জন্ সাহােথ্য করুি। ৈাদক স্রর কজরদয 
জেদি দে আপজি জীবদি ও মরদর ৈার পাদে থাকদবি। ৈার 
হযদৈা বথ্যথা হ্াস করার জন্ ঔষধ, এবং স্জস্ত ও স্াছেদে মৈৃষু থ্যর 
জেদক এজগদয োওযায দনেহময েদত্নর প্রদযাজি হদব। মৈৃষু থ্যবরর 
করদে এমি একজদির েত্ন দিযা সম্দক্ণ আরও জািদৈ দেখষুি।
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ক্যান্যাযরর অযনকেযাই প্রনতযরযাধ করযা যযা়ে
জবজিন্ন অদিক জজজিদসর কারদর কথ্যান্ার হদৈ পাদর, এবং সাধাররৈঃ িীদির কদযকজি োডা জািার দকাি উপায দিই দে 
একজি জিজে্ণটি জজজিদসর কারদর একজি বথ্যজক্তর কথ্যান্ার হদযদে জকিা: 

∙∙ ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার, সাধাররৈঃ ৈামাক দসবদির কারদর হদয থাদক (পষৃ্া ১০ দেখষুি)।

∙∙ জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার, সাধাররৈঃ িাইরাস সংক্রামদরর কারদর হদয থাদক (পষৃ্া ১২ দেখষুি)।

অন্ান্ দবেীরিাগ কথ্যান্ারই মদি হয জিজে্ণটি জকেষু  ক্জৈকারক জজজিদসর দেৌথ সংস্পদে্ণ আসার কারদর হদয থাদক। 

আমরা সকল কথ্যান্ার প্রজৈদরাধ করদৈ পারদবা িা জকন্তষু  দে জজজিসগুদলা কথ্যান্ার হওযাদক আরও সাধারর ঘিিায 
পজররৈ কদরদে দসগুদলাদক সীমাবধি কদর আমরা কথ্যান্ার হওযার েষু ঁজক হ্াস করদৈ পাজর। 

কধযাঁ়ে যা ও ধুমপযান এন ়িয়ে িলুন
∙∙  সারা জবদর্ কথ্যান্াদরর একজি মপূল কারর হদলা ৈামাদকর ধপূমপাি করা। 
ধপূমপাি ফষু সফষু দসর কথ্যান্ার সজৃটি কদর, এবং দসই সাদথ মলােয, মপূরোেয 
ও ঘাদডর কথ্যান্ার সজৃটি কদর। এর ফদল হৃেদরাগ, দট্াক, ফষু সফষু দসর 
সংক্রামর, এবং আলসার হদৈ পাদর, এবং েখি গি্ণবৈী িারী ধপূমপাি 
কদর বা অদন্র জসগাদরদির দধাঁযা  জিঃর্াদসর মাধথ্যদম গ্হর কদর ৈাদের 
জেশুদের অসুস্থ্য হবার বা জবপজ্জিকিাদব দোি হদয জন্মাবার সম্ভাবিা 
দবেী। ধষুমপাি বন্ধ করা ধপূমপাযীদের জন্ কথ্যান্ার আক্রান্ত হওযার 
সম্ভাবিা কমায, এবং দে বযদসই আপজি ধপূমপাি বন্ধ করুি িা দকি 
ৈা আপিার পজরবার ও বন্ধষু দেরদকও রক্া করদব। জকিাদব ধপূমপাি বন্ধ 
করদৈ হদব ৈার উপর আরও জািদৈ দেখষুি।

∙∙  ঘদরর জিৈদর রান্নার আগুি কথ্যান্ার ও ফষু সফষু দসর দরাগ হবার সম্ভাবিা বজৃধি কদর। দধাঁযা-মষুক্ত বা স্ল্প দধাঁযার রান্নার 
িষুলা তৈরী করা এবং দধাঁযাগুদলা বাইদর দবর কদর দেযা পষুদরা পজরবাদরর জন্ কথ্যান্াদরর সম্ভাবিা কজমদয দেয। 
পজরদবে স্াস্থ্য জবষদয জিদগাষ্ীর জন্ একজি সহাজযকা-এর পষৃ্া ৩৫৯ দথদক ৩৬৪ দেখষুি। 

∙∙  কারখািা, গাডী, এবং ট্াক দথদক সটৃি েপূষর কথ্যান্ার ঘিায। মানুষ েজে োজব কদর এবং আইদি েজে ৈা প্রদযাজিীয হয 
ৈদব এগুদলাদক আরও কম দধাঁযা ও কম কথ্যান্ার উৎপােি করায বাধথ্য করা োয। 

∙∙  একজি দধাঁযাময পজরদবদে কাজ করা জবপজ্জিক। আপজি ও আপিার সহকম্ণীরা েজে আপিার কম্ণকৈ্ণাদক জেদয বাযষু 
িলািল বথ্যবস্ার উন্নজৈ করদৈ পাদরি, বা জিদেিপদক্থ্য আপিাদেরদক দেি জফল্টারেষুক্ত মষুদখাে (র্াসমষুদখাে) দেযার 
বথ্যবস্া করদৈ পাদরি, ৈদব আপিারদের স্াদস্থ্যর উন্নজৈ হদব।
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কম পন রমযাযণ এ্যালযকযাহল পযান করুন
প্রজৈজেি এক বা দুই গ্াদসর দবেী এথ্যালদকাহল পাি করদল দবে কদযকজি কথ্যান্ার 
হবার সম্ভাবিা দবদড োয। স্তি কথ্যান্ার, েকৃদৈর কথ্যান্ার, দপি ও অদ্রের কথ্যান্ার, 
মষুখ ও গলার কথ্যান্ার এর সবগুদলাই হযদৈা এথ্যালদকাহল পাি করা সংজলিটি। কম 
পাি করা প্রজৈজেিকার খাবার এবং পজরবাদরর অন্ান্ িাজহো পপূরদরর জন্ আরও 
দবেী অথ্ণ দোগাি জেদৈ পাদর। জকিাদব মেথ্যপাি বন্ধ করদৈ হদব ৈার উপর আরও 
জািদৈ দেখষুি। 

সংক্রযামণ এন ়িয়ে িলুন ও এর ন িন কৎসযা করুন
∙∙  এইি পাইদলাজর িাদমর দে বথ্যদক্টজরযা দপদি আলসাদরর কারর ঘিায দসজির জিজকৎসা করা িা হদল ৈা দপদির কথ্যান্ার 
ঘিাদৈ পাদর। আপিার েজে দপদির আলসার বার বার হদৈ থাদক ৈদব এজিদক দপদি বথ্যথা, ডাইজরযা এবং কৃজম (পষৃ্া 
১৩ দেখষুি) অধথ্যাদয বজর্ণৈ ঔষধ দ্ারা জিজকৎসা করা োয।

∙∙  দহপািাইজিস জব এবং জস েকৃদৈর কথ্যান্ার ঘিাদৈ পাদর। দহপািাইজিস জব-এর জন্ িীকা আদে, এবং দেৌি সঙ্গদমর 
সময কিডম বথ্যবহার কদর এবং ইদজেকেদির সপূঁই পষুিব্ণথ্যবহার িা কদর দহপািাইজিস জব এবং জস উিযই প্রজৈদরাধ করা 
োয। দহপািাইজিদসর উপর আরও জািদৈ দপদি বথ্যথা, ডাইজরযা এবং কৃজম অধথ্যাদয পষৃ্া ১৮ দথদক ১৯ দেখষুি। 

∙∙  এইিজপজি (জহউমথ্যাি পথ্যাজপদলামা িাইরাস, একজি দেৌিবাজহৈ সংক্রামর, পষৃ্া ১২ দেখষুি) িারীদের মদধথ্য জরাযষু মষুখ 
কথ্যান্ার এবং িারী ও পষুরুদষর মদধথ্য অন্ান্ অদিক কথ্যান্াদরর কারর। এইিজপজি দথদক রক্া পাবার জন্ একজি 
প্রজৈদেধক আদে। 

∙∙  এইিজপজির কারদর দবে কদযজি কথ্যান্ার প্রাযই দেখা োয, জবদেষিাদব কথ্যাদপাসীর সারদকামা, অ-হজজকজিয 
লীদ্ামা, এবং জরাযষু মষুখ কথ্যান্ার। দেৌি সঙ্গদমর সময কিডম বথ্যবহার কদর এবং সপূঁই পষুিব্ণথ্যবহার িা কদর 
এইিআইজি প্রজৈদরাধ করুি। 

ভযাল খযািযার ভযাল স্যাস্্ ততর ী কযর
খাবার অিথ্যাস কথ্যান্ার দরাদধ িপূ জমকা রাখদৈ পাদর বা কথ্যান্ার দরাধ কদর। প্রজৈজেি পপূর্ণ েসথ্যোিা, এবং সদৈজ সবজজ ও 
ফল আপিাদক অদিক কথ্যান্ার ও অন্ান্ অসুস্থ্যৈা দথদক রক্া করদৈ সাহােথ্য করদৈ পাদর। দেখষুি। েসথ্যোিা ও জেদমর 
বীজি বাযষুিলািল বথ্যবস্ােষুক্ত ঘদর সংরক্র করদল েকৃদৈর কথ্যান্ার সজৃটি কদর এমি একজি েরোক দ্ারা এগুদলা িটি হওযা 
দরাধ করা োয। আপিার অল্প িাকা থাকদলও জকিাদব িাল খাওযা োযদস সম্দক্ণ জািদৈ িাল খাবার িাল স্াস্থ্য তৈরী 
কদর অধথ্যাদয পষৃ্া ১৩ দেখষুি এবং েসথ্য সংরক্দরর জিরাপে উপায সম্দক্ণ জািদৈ পষৃ্া ৩১ দথদক ৩২ দেখষুি।

স্যাস্্ পন রিয ্যযা়ে প্রযিশগম্তযা
েখি মানুদষর িাল মাদির স্াস্থ্য দসবায প্রদবেগমথ্যৈা থাদক ৈখি ৈাদের স্াস্থ্য িাল থাদক এবং আরও দবেী কদর 
কথ্যান্ার প্রজৈদরাধ হয। স্াস্থ্য দসবায প্রদবেগমথ্যৈা প্রাথজমক পে্ণাদযই কথ্যান্ার সিাক্ত করদৈও সাহােথ্য কদর ো এর 
জিজকৎসাদক আরও সফল কদর দৈাদল।
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রযাসযা়েন নক দ্রযি্র সংস্পশ ্য এন ়িয়ে িলুন
জেল্প কারখািাগুদলাদৈ ও কৃজষদৈ হাজার হাজার রাসাযজিক দ্রবথ্য তৈরী ও বথ্যবহার করা হদছে, এবং ৈা আমরা দে 
বাযষুদৈ  জিঃর্াস দিই, দে জল পাি কজর, এবং দে খাবার খাই ৈাদৈ জবমষুক্ত করা হদছে। দকাি দকাি রাসাযজিক দ্রবথ্য 
আমাদের স্াদস্থ্যর জন্ ক্জৈকারক, এর মদধথ্য কৈগুদলা আদে দেগুদলা কথ্যান্াদরর কারর বা কথ্যান্ার হওযায িপূ জমক 
রাদখ। দুি্ণাগথ্যজিক দে বথ্যবহার করার আদগ রাসাযজিক দ্রবথ্য দে জিরাপে ৈা প্রমাদর বাধথ্য করার জন্ দকাি আইি দিই, 
ৈাই আমরা রাসাযজিক দ্রবথ্যগুদলার জবপে সম্দক্ণ জািদৈ প্রাযই দেরী কদর দফজল। সারা জবদর্ রাসাযজিক দ্রদবথ্যর বজধ্ণৈ 
বথ্যবহার কথ্যান্ার হওযার হার দবদড োওযার জপেদি একজি কারর। রাসাযজিক দ্রবথ্য ও কথ্যান্ার প্রজৈদরাধ করার গুরুত্বপপূর্ণ 
উপাযগুদলার মদধথ্য আদে:

∙∙ একজি রাসাযজিক দ্রবথ্য জিরাপে প্রমার করার আদগ পে্ণন্ত এজিদক জবপজ্জিক বদল ধদর জিদৈ হদব। 

∙∙  কীিিােক ও রাসাযজিক পজরষ্ারক বথ্যবহার করা, বা রাসাযজিক দ্রবথ্য সংরক্র করা দকাি পারে পষুিব্ণথ্যবহার করা এজডদয 
িলষুি। 

∙∙  প্াজটিক বা অন্ান্ বজ্ণথ্য দপাডাদবি িা (এর ফদল আমরা দে বাযষুদৈ  জিঃর্াস দিই ৈাদৈ জবষাক্ত দধাঁযা জমদে োয)। 

∙∙  আপজি েজে আপিার কম্ণকৈ্ণাদক আপিার কম্ণদক্দরে জিরাপে রাসাযজিক দ্রবথ্য বথ্যবহার করার জবষদয উপলজধি করাদৈ 
িা পাদরি ৈদব দসগুদলা  জিঃর্াদসর মাধথ্যদম জিদৈ বা স্পে্ণ িা করার দিটিা করুি। েস্তািা, মষুদখাে, এবং জিরাপতিামপূলক 
দপাষাক বথ্যবহার করুি, এবং প্রাযই আপিার হাৈ ধষুদয জিি োদৈ কদর রাসাযজিক দ্রবথ্য আপিার খাবাদর বা মষুদখ িা 
োয। 

∙∙  জবদুথ্যৎ উৎপােি দকন্দ্র এবং কারখািাগুদলা ৈাদের বজ্ণথ্য জিরাপেিাদব সামলায এবং েপূষর িা ঘিায ৈা জিজচিৈ করদৈ 
আপিার সরকাদরর কাদে েঢৃ় োবী জািাি। রাসাযজিক দ্রদবথ্যর সংস্পদে্ণ আসার জবরুদধি আপিার জিদগাষ্ীদক সংগজিৈ 
করার জবষদয আরও জািদৈ পজরদবে জেল্প স্াস্থ্য জবষদয জিদগাষ্ীর জন্ একজি সহাজযকা দেখষুি। 

আমরা েজে মষুিাফার দথদক মানুদষর জীবদির উপর দবেী মপূলথ্য দেই ৈদব কথ্যান্ার কদম োদব।

জেল্প কারখািার েপূষর জগদয আমাদের 
দেদহ প্রদবে কদর। েপূষর বন্ধ করা 
কথ্যান্ার হবার সম্ভাবিা কজমদয দেদব। 


