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হৃদর�োগ এবং উচ্চ �ক্তচোপ
হৃদর�োগ কী?
হৃৎপিণ্ড থেকে থেকের সেল অংকে রক্ত বক়ে পিক়ে যাও়ো (ধমিী) ও আবার থেরত যাও়োর 
(পেরা) জন্য থয িাডী থসই ধমিী ও পেরার মকধযে পেক়ে রক্ত সঞ্ালি েরার জন্য আমাকের 
থেকের এেপি েপক্তোলী ও স্াস্যেবাি হৃৎপিকণ্ডর প্রক়োজি। ধমিীগুকলা যপে আিকে যা়ে বা 
ভঙ্গুর েক়ে যা়ে, যকেষ্ট িপরমাকে রক্ত হৃৎপিকণ্ড থেরত িা যা়ে তকব হৃৎপিণ্ড দুব্বল েক়ে যা়ে। 
এবং হৃৎপিণ্ড যপে খগুবই দুব্বল েক়ে যা়ে, তকব এপি রক্ত ভালভাকব সঞ্ালি েরকব িা এবং 
এপিকে অপতপরক্ত িপরশ্রম েরকত েকব। 

থযকেতগু  রকক্তর মাধযেকম সারা থেকে অপসিকজি এবং িগুপষ্ট উিাোি বাপেত ে়ে, রক্ত চলাচল ও 
হৃৎপিকণ্ডর সমসযো সারা থেেকে ক্ষপতগ্রস্ত েরকত িাকর। এপি জল সঞ্ালি বযেবস্ার মকতা: 
যপে িাম্পপি অপত বযেবহৃত ে়ে তকব তা অকেকজা েক়ে থযকত িাকর; যপে এপি দুব্বল ে়ে 
তকব সব ঘকর জল থিৌঁছাকব িা; িলগুকলা যপে পেছগু  জকম বন্ধ েবার থযাগার ে়ে তকব েম 
িপরমাকে জল থবর েকব; এবং থয ঘরগুকলা জল িাকব িা থসখাকি অসুস্যেতার িপরমাে থবকড 
থযকত িাকর। 

ধমিী ও পেরার সমসযো ও হৃৎপিকণ্ডর পভতকর োো ভালভ্গুকলার সমসযোকে হৃদর�োগ 
বলা ে়ে। সাধারে হৃেকরাকগর (োপ্্বওভাসকুলার থরাগও বলা ে়ে) মকধযে আকছ: 

∙∙  ধমনী শক্ত হর়ে যোও়েো (আর্োর�র�োরক্লের�োরিি): হৃৎপিণ্ড থেকে সারা থেকে রক্ত বেি 
েরার ধমিীগুকলা যখি েক্ত, সরু, বা আিকে যা়ে—থবেীরভাগ সমক়েই অপতপরক্ত 
অস্াস্যেের খাবার খাও়োর োরকে—তখি যকেষ্ট িপরমাকে রক্ত হৃৎপিকণ্ড থেরত থযকত 
িাকর িা। 

∙∙  কনরেরটিভ হোর্ ফেইর�়েো�: যখি হৃৎপিণ্ড ভালভাকব রক্ত সঞ্ালি েরার জন্য যকেষ্ট েপক্তোলী িা ে়ে, তখি তাকে 
োি্ব থেইপল়োর বলা ে়ে। এর েকল বযেপক্তর ক্ষপত ে়ে োরে রকক্তর থযখাকি যাও়ো প্রক়োজি থস সব জা়েগা়ে থযকত 
িাকর িা। থেকের অঙ্-প্রতযেকঙ্ স্ল্প িপরমাকে রক্ত বাপেত েবার েকল বযেপক্তপি খগুব সেকজই ক্ান্ত েক়ে যা়ে। ভাল রক্ত 
চলাচকলর অভাকব িা েগু কল থযকত িাকর এবং েগু সেগু কস জল জমকত িাকর। 

আমাকের সারা থেকের মকধযে রক্ত 
সঞ্ালি েরকত হৃৎপিণ্ড পেি 
রাপরি োজ েকর। আিিার গলার 
িাকে বা েপজির উির আঙ্গুল 
থরকখ আিিার েঢৃ় হৃে স্পন্দি 
শুনুি।
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∙∙  হোর্ এ্োরোক: যখি হৃৎপিকণ্ডর মকধযে রক্ত প্রবাে আঁিকে যা়ে, তখি হৃৎপিকণ্ডর থিেীগুকলা ক্ষপতগ্রস্ত ে়ে এবং সপিেভাকব 
োজ েরার থক্ষকরি খগুবই দুব্বল েক়ে িকর। এপি এেপি জরুরী অবস্া (িষৃ্া ১৯)। 

∙∙  ফট্োক: যখি মপস্তককের মকধযে রক্ত প্রবাে আঁিকে যা়ে বা যখি রক্ত িালী িাকম ্াো এেপি থছাি িাডী মপস্তককের মকধযে 
থেকি যা়ে তখি মপস্তককের ক্ষপত ে়ে। এপি এেপি জরুরী অবস্া (িষৃ্া ২০)।

∙∙  বোতেরনত হৃদর�োগ: যখি বাতজপিত জ্বর এেপি পেশুর হৃৎপিকণ্ডর ক্ষপত েকর তখি এপি েক়ে োকে (িষৃ্া ২২)। ঔষধ 
বা অকত্ািচার একক্ষকরি সাোযযে েরকত িাকর। 

∙∙  িদ্েোরত� হৃৎরপরডে� িমি্ো: এেপি পেশু যখি তার হৃৎপিকণ্ড এেপি েগু ঁকিা বা অন্য থোি ত্রুপি পিক়ে জন্ম গ্রেে েকর 
তখি তা এমি সমসযোর সপৃষ্ট েরকত িাকর যা এেমারি অকত্ািচাকরর মাধযেকমই সারাকিা যা়ে। এগুকলাকে হৃৎপিকণ্ডর 
ত্রুপি বলা ে়ে। (িষৃ্া ২৩)।

হৃৎরপডে ফদরহ� রভত� রদর়ে �ক্ত বোরহত কর�।
বগুকের বাঁ িাকে োকে হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড থছাি থছাি িকলর মকধযে পেক়ে 
সারা থেকে রক্ত বাপেত েকর আবার হৃৎপিকণ্ড থেরত িািা়ে। হৃৎপিণ্ড রক্ত 
িাম্প েরা বন্ধ েরকল বযেপক্তপি মারা যাকব। থেকের পভতর পেক়ে রক্ত চলাচল 
েরাকে সঞ্ালি বলা ে়ে। 

িলগুকলাকে বলা ে়ে রক্ত িালী। দুই ধরকির রক্ত িালী োকে: হৃৎপিণ্ড 
থেকে পবপভন্ন অঙ্ ও থেকের অন্যান্য অংকে যাও়ো িালীগুকলাকে ধমিী বলা 
ে়ে, আর পেরাগুকলা রক্তকে আবারও হৃৎপিকণ্ড বক়ে পিক়ে যা়ে। রক্ত যখি 
েগু সেগু কসর মকধযে পেক়ে যা়ে তখি তা আমাকের পিশ্াস থি়ো বাতাস থেকে 
অপসিকজি পিক়ে যা়ে। 

হৃৎপিকণ্ডর আোর আিিার মগুপষ্বদ্ধ োকতর সমাি। এপি েক়েেপি 
োমরা়ে পবভক্ত ঘকরর মকতা। রক্ত এে োমরা (প্রেষ্) থেকে অন্যপিকত 
থখাকল ও বন্ধ ে়ে এমি েরজার (ভালভ) মধযে পেক়ে প্রবাপেত ে়ে। হৃৎপিকণ্ডর 
থয ভালভগুকলা ক্ষপতগ্রস্ত েক়েকছ বা ভালভাকব োজ েকর িা থসগুকলা 
হৃৎপিকণ্ডর সমসযো সপৃষ্ট েরকত িাকর। 

হৃৎপিণ্ড
েগু সেগু স

সেল 
অকঙ্রই 
রক্ত 
প্রক়োজি
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 তার প্ায়ই শ্াস বন্ধ হযয় 
আসযতা কিন্তু আমরা িখয�া 
ভাকবক� যে তার হৃৎকিযডের 

িারযে তা হযছে।

োি্ব এযোিাে বা থট্াে েকল এপি েিাৎ েক়েকছ 
বকল মকি েকত িাকর, পেন্তগু  হৃেকরাগ প্রা়েেই 
আিিার তরুে ব়েকস শুরু ে়ে এবং যতই সম়ে 
যা়ে এর অবস্া অপধেতর খারাি েকত োকে। 

কো� হৃদর�োগ হবো� িম্োবনো ফবশী?
থবেীরভাগ হৃেকরাগই থোি লক্ষে থেখাকিার অকিে আকগ থেকেই অকিে সম়ে ধকর ধীকর ধীকর বপৃদ্ধ থিকত োকে। পেন্তগু  
থযকেতগু  থোি থোি অবস্া থেকে প্রা়েেই হৃেকরাকগর সপৃষ্ট ে়ে তাই এেজি বযেপক্তর মকধযে এই অবস্াগুকলার ২পি বা তার 
থবেী থেখা পেকল বযেপক্তপির মকধযে থয আগামী েক়েে বছকরর মকধযে হৃেকরাগ থেখা থেকব তার িবূ্বাভাষ েরা সেজ:

∙∙ প্রপতবার মািার সমক়ে রক্তচাি ১৪০/৯০ এর থবেী োেকল 

∙∙ অপতপরক্ত ওজি েকল

∙∙ ্া়োকবপিস োেকল

∙∙ ধমূিাি েরকল

∙∙ ৫৫এর থবেী ব়েসী িগুরুষ েকল বা ৬৫এর থবেী ব়েসী িারী েকল

এই অবস্াযগুক্ত বযেপক্তকেরকে তাকের রক্তচাি মািকত এবং 
্া়োকবপিস এবং  থোকলকষ্টরল-এর মারিা িরীক্ষা েরা়ে স্াস্যেেম্বীরা 
উৎসাে পেকত িাকর। (িষৃ্া ১৬ থেখগুি)। 

আিপি হৃৎপিকণ্ডর সমসযোগুকলাকে েপমক়ে থেলকত িাকরি, এবং 
থয সমসযোগুকলা ইকতামকধযে আিিার আকছ থসগুকলার উন্নপত েরকত 
িাকরি। ধমূিাি বন্ধ েরুি, ্া়োকবপিকসর পচপেৎসা েরাি, েম 
িপরমাকে লবে এবং েম িপরমাকে প্রপরি়োজাত 'জঞ্াল' খাবার 
খাি, আরও থবেী েরীর চচ্বা েরুি, এবং আিিার মািপসে চাি 
েমাি। এই িপরবত্বিগুকলা আিিার হৃৎপিণ্ডকে সাোযযে েরকব। 
আিিার স্াস্যেেম্বীর সাকে েো বলগুি এবং রক্ত চাি েমাকিা ও 
আিিার হৃৎপিণ্ডকে সাোযযে েরার উিা়ে অধযোক়ে িষৃ্া ৯ থেখগুি। 

হৃদর�োগ ও ডো়েোরবররি 
্া়োকবপিসযগুক্ত অকিে বযেপক্তরই হৃৎপিকণ্ডর সমসযো রক়েকছ। থয সব অবস্াগুকলা হৃেকরাগ েবার সম্াবিা বাপডক়ে 
থতাকল থসগুকলা ্া়োকবপিকসর সাকে প্রা়েই থেখা যা়ে: উচ্চ রক্ত চাি, উচ্চমারিা়ে থোকলকষ্টরল, অপতপরক্ত ওজি 
বপৃদ্ধ িাও়ো, এবং যকেষ্ট িপরমাকে েরীর চচ্বা িা েরা। এর োরকে ্া়োকবপিসযগুক্ত সেকলরই উচ্চ রক্ত চাি িরীক্ষা 
েরা উপচত এবং উচ্চ রক্ত চািযগুক্ত সেকলরই ্া়োকবপিস িরীক্ষা েরা উপচত। স্াস্যেের খাবার খাও়ো, থবেী েকর 
চলাকেলা েরা, তামাে থসবি িা েরা, মািপসে চাি েমাকিার সবগুকলাই অবস্ারই উন্নপত েকর। আরও তকেযের জন্য 
্া়োকবপিকসর উির অধযো়েপি থেখগুি।
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রকভোরব হৃৎরপডে ও িঞ্ো�ন ব্বস্ো� প�ীক্ো ক�ো যো়ে 
এেজি স্াস্যে েম্বী িীকচরগুকলার মাধযেকম আিিার হৃৎপিণ্ড েত ভালভাকব োজ েরকছ তা িরীক্ষা েরকত িাকর: 

∙∙  রক্ত চাি িরীক্ষা েরার (িষৃ্া ৬) মাধযেকম আিিার হৃৎপিণ্ড সারা থেকে রক্ত বেি েরকত অপতপরক্ত োজ েরকছ পেিা তা 
থেখা যা়ে। আিিার হৃৎপিকণ্ডর সমসযো েক়েকছ বা েকত িাকর বা অন্যান্য সমসযো যা থেকে োি্ব এযোিাে বা থট্াে েকত 
িাকর তার এেপি সতে্ববাত্বা েকলা রক্ত চাকির িপরমাি সবসমক়েই খগুব উঁচগু  োো। 

∙∙  থোকলকষ্টরকলর মারিা িপরমাি েরা। থোকলকষ্টরল থেকের মকধযে ততরী েও়ো এেপি থমাম জাতী়ে তরল (িষৃ্া ১৬) এর 
পেছগুিা োো থেকের প্রক়োজি আকছ, পেন্তগু  এর অপতপরক্ত োো মাকি হৃৎপিকণ্ডর সমসযো থেখা থেকব তা বগুঝা়ে।

অন্যান্য পচহ্ন পবকেষ েকর থযগুকলা আিপি প্রা়েই অনুভব েকরি থসগুকলা এেপি হৃেকরাকগর লক্ষে বগুঝাকত িাকর:  

∙∙ খগু্বই দ্রুত, বা খগুব ধীর বা সবসমক়েই িপরবত্বিেীল হৃেস্পন্দি (এযোপরেপম়ো, িষৃ্া ১৭)

∙∙ বগুকে বযেো (এযোপ্জিা, িষৃ্া ১৮)

∙∙ শ্াসেষ্ট েও়ো বা ঘি শ্াস েও়ো

∙∙ আিিার িাক়ের িাতা ও িা েগু কল যাও়ো

∙∙ রাকত ঘগুমাকিার সম়ে থসাজা েক়ে থো়ো়ে অসুপবধা

হৃদর�োগ ফ�োধ ক�ো
আমাকের খাও়ো খাবার এবং থযভাকব আমরা জীবি যািি েপর তার োরকেই থবেীরভাগ হৃেকরাগ ে়ে। আমরা এর 
েক়েেপিকে পি়েন্ত্রে েরকত িাপর, পেন্তগু  অকিেগুকলাই আমাকের পি়েন্ত্রকের মকধযে থিই। ভাল বাসস্াি বা স্াস্যেের খাবার 
পে সেজলভযে ও সামকে্বর মকধযে? োকজর পবপিমক়ে ভাল থবতি িাও়ো যা়ে পেিা? েরীর চচ্বা েরা ও পেশুকের থখলার 
জন্য থোি পিরািে জা়েগা আকছ পেিা? চাপরপেকে েূষে বা তামাোর থধাঁ়ো আকছ পেিা? বে্ববাে, োপরদ্র, িারীকের জন্য 
েকিার জীবি বা সন্ত্রাস আমাকের জীবিকে প্রপতপি়েত মািপসে চাকির মগুকখ থেকল পেিা? এই অধযোক়ে হৃেকরাগ পেভাকব 
োজ েকর তার বযোখযো েরা েক়েকছ, পেন্তগু  একত পেভাকব এেজি বযেপক্ত, িপরবার, এবং এলাোর জিগে ভালভাকব ও েীঘ্ব 
সম়ে থবঁকচ োেকত হৃেকরাগ থরাধ েরকত িাকর, তাও আকলাচিা েরা েক়েকছ। 

পেশুরা যপে প্রপতপেি পিরািকে থখলকত িাকর এবং খাও়োর জন্য 
তারা িগুপষ্টের খাবার িা়ে তকব তাকের ব়েস বাডকল েম 
সংখযেে স্াস্যে সমসযো থেখা থেকব।
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উচ্চ �ক্ত চোপ কী?
এেজি বযেপক্তর রক্ত চাি িপরমাি েরকল সারা থেকে রক্ত িািাকত এবং আবার হৃৎপিকণ্ড থেরত িািাকত হৃৎপিকণ্ডর েতিা 
বল প্রক়োগ েরকত ে়ে তা জািা যা়ে। সারা পেকি েরীর চচ্বা, খাও়ো, অনুভূপত ইতযোপের উির পিভ্বর েকর রক্ত চাি ওিা 
িামা েরা স্াভাপবে। পেন্তগু  থবেীরভাগ সম়েই উচ্চ রক্ত চাি োোিা স্াস্যেের ি়ে। হৃৎপিণ্ড থয অপতপরক্ত োজ েরকছ তার 
পচহ্ন েকলা উচ্চ রক্ত চাি (এিাকে োইিারকিিেিও বলা ে়ে)। 

মানুকষর উচ্চ রক্ত চাি োেকল তা েমাকিার মাধযেকম তাকের আরও 
েীঘ্ব সম়ে বাঁচকত সাোযযে েরা যা়ে। রক্ত চাি েমাকিার জন্য মাকঝ 
মাকঝ ঔষধ প্রক়োজি ে়ে পেন্তগু  উচ্চ রক্ত চাি থবেীরভাগ সম়েই 
স্াস্যেের খাবার খাও়ো, েম লবি খাও়ো, এবং েরীর চচ্বা 
েরার মাধযেকম েমাকিা যা়ে। তামাে এবং মে খাও়ো থছকড 
পেকলও অকিে সাোযযে ে়ে। এবং বযেপক্তর ্া়োকবপিকসর 
পচপেৎসা েরাকলও তাকের হৃৎপিকণ্ডর যত্ন থি়ো েকব। রক্ত 
চাি েমাকিা অকিে উিা়ে আকছ (িষৃ্া ৯ থেখগুি)।

থোি থোি সমক়ে এেজি বযেপক্তর থেি উচ্চ রক্ত চাি 
েক়েকছ তার থোি িপরকোর োরে িাও়ো যা়ে িা। বযেপক্তর 
ব়েস বাডকত োেকল রিমেই তাকের রক্ত চাি বাডকত োকে 
থযকেতগু  তাকের ধমিীগুকলা বক়েকসর োরকে অিমিী়ে েকত োকে। থোি থোি িারীর জন্য গভ্বধারে রক্ত চাি বপৃদ্ধ েকর। 
উচ্চ রক্ত চাি বংোনুরিপমে েকত িাকর, মাকি আিিার মা-বাবার বা অন্য পিেি আপমিক়ের এই সমসযো থেকে োকে, তকব 
তা আিিার জন্য এেপি সমসযো েকত িাকর। 
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 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
6 হৃদনরাগ এবং উচ্চ রক্চাপ

�ক্ত চোপ পর�মোপ ক�ো
সাধারেতঃ রক্ত চাি িপরমাি েরা ে়ে উিকরর িগ্ন বাহুর চারিাকে েকষ আঁিা ও আলগা েরা যা়ে এমি এেপি 
'োে'-এর মাধযেকম, যখি আিিার স্াস্যে েম্বী (বা যন্ত্রপি পিকজই) আিিার েনুইক়ের উিকরর রক্ত প্রবাকের েব্দ 
থোকি। িাোিাপে বা উিকর িীকচ থলখা দু'পি িম্বকরর মাধযেকম রক্ত চাকির িপরমাে প্রোে েরা ে়ে। প্রেম বা উিকরর 
সংখযোপি রক্ত িাম্প েরকত হৃৎপিকণ্ডর েতিা থজাকর রক্ত থিকল পেকত ে়ে তা থেখা়ে। এপিকে পসকষ্টাপলে চাি বলা 
ে়ে। উিকরর সংখযোপি যপে ১৪০-এর উিকর ে়ে তকব তা অকিে উঁচগু। পবিতী়ে (বা িীকচর) সংখযোপি দু'পি হৃেস্পন্দকির 
অন্তব্বত্বী সমক়ে হৃৎপিণ্ড যখি পবশ্রাম থি়ে তখি রক্ত েতিা থজাকর চাি থে়ে তা থেখা়ে। এপিকে ্া়োকষ্টাপলে চাি 
বলা ে়ে। এর সংখযো যপে ৯০ এর উিকর ে়ে তকব তা অকিে উঁচগু। 

থবেীরভাগ মানুকষর জন্যই, উিকরর সংখযোপি ১২০-এর থবেী িা োো এবং িীকচর সংখযোপি  ৮০-এর থবেী িা 
োো স্াভাপবে এবং সুস্াকস্যের লক্ষে। এর থেকে আরও েম মাকির সংখযোর রক্ত চাি োোও থবেীরভাগ থলাকের 
জন্য ভাল, পেন্তগু  অকিে সম়ে রক্ত চাি অপতপরক্ত িীকচ থিকম থযকত িাকর। (িষৃ্া ৮ থেখগুি)। 

এেজি বযেপক্ত ে়েকতা এেপি স্াস্যে থেক্রের পভতকর পবচপলত েকত 
িাকর, যার েকল তার রক্ত চাকির িপরমাি থবকড থযকত িাকর। বযেপক্তকে 
তার দু'িা থমকঝকত থরকখ এেিগু  পবশ্রাম থিবার সুকযাগ পেি এবং আিপি 
তার রক্ত চাি িপরমাি েরার সম়ে তাকে েো িা বলকত পেি। যপে 
সংখযোপি অকিে উঁচগু মকি ে়ে তকব বযেপক্তপি পক্পিকে োোোলীি এোপধে 
বার িপরমাি েকর থেখগুি। এছাডাও, এেবার রক্ত চাি উঁচগু  েবার মাকি 
এই িা থয বযেপক্তপির রক্ত চাকির সমসযো আকছ। এেবার রক্ত চাি উঁচগু  
িপরমাি েকল িপরমাকির সংখযোর উির পিভ্বর েকর বযেপক্তকে অল্প েক়েে 
মাস ির বা তারও আকগ আর এেবার িরীক্ষা েরার জন্য আসকত বলগুি। 
পেভাকব যতিা সম্ব সপিেভাকব থোি এেজকির রক্ত চাি িপরমাি েরা 
যা়ে তা পেখকত স্াস্যে েম্বীর েক্ষতা (সংেপলত েকছে) থেখগুি।

রক্ত চাকির িপরমাি (পবপি)-এর দু'পি সংখযো োকে:

 ১২০ উিকরর িপরমাি (পসকষ্টাপলে) 

 ৮০ িীকচর িপরমাি (্া়োকষ্টাপলে) 

প্রপতবার রক্ত চাি িপরমাি েরার সম়ে এর সামান্য তারতমযে েও়োিা স্াভাপবে। 
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�ক্ত চোপ যখন খবুই উঁচু
১৪০/৯০-এর থবেী রক্ত চাি পি়েপমতভাকব োেকল তকে উঁচগু  রক্ত চাি বকল পবকবচিা েরা ে়ে। পেন্তগু  এেজি বযেপক্তর যপে 
অন্যান্য স্াস্যে সমসযো োকে, তকব তার গ্রেেকযাগযে রক্ত চাকির িপরমাি উঁচগু  বা িীচগু েকত িাকর। উোেরেস্রূি, বযেপক্তর 
ব়েস বাডকত োেকল রক্ত চাকির িপরমাে সামান্য থবকড যাও়ো স্াভাপবে, এবং তা অন্য থোি স্াস্যে সমসযো থিই এমি 
বযেপক্তর জন্য থোি সমসযো িাও েকত িাকর। রক্ত চাি যপে পি়েপমতভাকব ১৩০/৮০ এর উিকর ে়ে বা রিমে বাডকত োকে 
তকব এপিকে পভন্ন উিাক়ে েমাকিার থচষ্টা েরুি (িষৃ্া ৯) এবং রক্ত চাি িপরমাি েরা অবযেেত রাখগুি ও থোি উিা়েপি 
ভাল োজ েকর তা যাচাই েরুি। 

সাধারেতঃ উচ্চ রক্ত চািযগুক্ত এেজি বযেপক্ত থোি লক্ষে থেখকত িাকব িা যতক্ষে িয্বন্ত িা তার রক্ত চাি অপতপরক্ত 
থবেী ে়ে। দুভ্বাগযেজিে থয থোি লক্ষে িা থেখা যাও়োর মাকি থোি ক্ষপত থিই তা ি়ে। আিিার উচ্চ রক্ত চাি আকছ 
পেিা তার জািার এেমারি উিা়ে েকলা তা িপরমাি ের। 

উচ্চ �ক্ত চোপ এবং গভ্ধো�ণ
প্রপতবার স্াস্যেকেক্রে আসকল স্াস্যোেম্বী ও ধারিীরা সাধারেতঃ গভ্ববতী িারীকের 
রক্ত চাি িপরমাি েকর োকে। িারীর রক্ত চাি গভ্বাবস্ার প্রেম ৬ মাস সমক়ে 
সাধারকের থেকে সামান্য েম োোিা স্াভাপবে ও স্াস্যেের। স্াস্যেের রক্ত চাি 
সাধারেতঃ ৯০/৬০ এবং ১৪০/৯০ এর মকধযে োকে এবং গভ্বাবস্া়ে খগুব থবেী 
বাকড িা। গভ্বাবস্া়ে উচ্চ রক্ত চাি েম রক্ত সংবাপেত েকর। যার েকল থবকড 
ওিা পেশুর োকছ খাবার েম থিৌঁছা়ে, েকল পেশুপির বপৃদ্ধ ে়েকতা খগুব ধীর েকত 
িাকর।  

খবুই উচ্চ �ক্ত চোপ (উচ্চ �ক্ত চোপেরনত েরু�ী অবস্ো)
উিকরর সংখযেপি (পসকষ্টাপলে) ১৮০-এর োছাোপছ বা তার থেকে থবেী োো বা িীকচর সংখযোপি (্া়োকষ্টাপলে) 
১১০-এর থবেী োো জরুরী অবস্া েকত িাকর যপে বযেপক্তপির মকধযে িীকচর এে বা এোপধে পচহ্ন থেখা যা়ে: 

∙∙ মাো বযেো

∙∙ ঝািসা েপৃষ্ট

∙∙ বগুকে বযেো

∙∙ ঘি শ্াস

∙∙ মকূরি রক্ত, বা িাকে বযেো (বকৃ্ক)

∙∙ পখঁচগুিী

বযেপক্তপিকে এেপি পক্পিকে বা োসিাতাকল ভপত্ব েরুি থযখাকি ঔষধ বযেবোর েকর ধীকর ধীকর তার রক্ত চাি েপমক়ে 
আিা যাকব। অপত দ্রুত রক্ত চাি েমাকল ক্ষপত েকত িাকর। 
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উিকরর সংখযোর থক্ষকরি রক্ত চাকির িপরমাি ১৪০ থেকে ১৫০এর মকধযে েকল বা িীকচর সংখযোর থক্ষকরি ৯০ থেকে 
১০০ মকধযে েকল েকল তা থোি ঔষধ ছাডাই িারীপিকে থবেী েকর পবশ্রাম েপরক়ে ও তার বাঁ িাকে োত েক়ে শুক়ে োোর 
মাধযেকম পচপেৎসা েরা যা়ে। আরও গুরুতর স্াস্যে সমসযোর পচহ্নগুকলার মকধযে আকছ ঘি শ্াস, বগুকে বযেো, বা উচ্চ রক্ত 
চাি। গভ্বাবস্া়ে উচ্চ রক্ত চাি পপ্র-এক্াম্পপে়োর লক্ষে েকত িাকর, যা এেপি জরুরী অবস্া যার োরকে পেশু অোলজাত 
েকত িাকর, রক্তক্ষরে, পখঁচগুিী, এমিপে মতৃগু যেও েকত িাকর। (গভ্বধারে ও জন্ম অধযোক়ের িষৃ্া ১৫ থেখগুি)।

�ক্ত চোপ কখন অরতর�ক্ত নীচু?
৯০ (পসকষ্টাপলে) ও ৬০ (্া়োকষ্টাপলে) থেকে েম রক্ত চািকে সাধারেতঃ িীচগু রক্ত চাি পেকসকব ধরা ে়ে। থোি থোি 
বযেপক্তর িীচগু রক্ত চাকি থোি সমসযোই ে়ে িা। পেন্তগু  যপে মাো পঝমপঝম েকর বা সংজ্ােীিতা থেখা থে়ে তকব িীচগু রক্ত 
চাকির পচপেৎসা েরা প্রক়োজি েকব। িীচগু রক্ত চাি জলেনূ্যতা বা অন্যান্য সমসযোর লক্ষে েকত িাকর। িীচগু রক্ত চাকির 
োরে থবর েকর তার পচপেৎসা েরািা গুরুত্বিেূ্ব।  

রক্ত চাি যখি খগুব দ্রুত থিকম যা়ে আর সাকে অন্যান্য পচহ্ন থযমি পবভ্াপন্ত, িাণ্ডা ঘাম ঝরা, বা দুব্বল, দ্রুত িাপড 
চলা থেখা যা়ে তখি তা ে়েকতা েে িাকমর এেপি জরুরী অবস্া েকত িাকর। এেবার েে শুরু েকল সাধারেতঃ থেে 
সম্পেূ্বভাকব োজ েরা বন্ধ েকর থেবার আগ িয্বন্ত খগুব দ্রুত অবিপত েকত োকে। এেজি বযেপক্তর জীবি বাঁচাকত দ্রুত 
েে-এর পচপেৎসা েরুি (েে, িষৃ্া ১১ প্রােপমে পচপেৎসার অধযো়ে)। 

আপনো� �ক্তচোপ প�ীক্ো ক�ো গুরুত্বপণূ্
রক্ত চাি িপরমািে যন্ত্র পেক়ে থয থেউই রক্ত চাি িপরমাি েরকত িাকর। সাধারেতঃ 
স্াস্যে েম্বীরা আিপি প্রপতবার স্াস্যে থেক্রে আসকল আিিার রক্ত চাি িপরমাি েরকত 
িাকর, পেন্তগু  আিপি থোি ঔষকধর থোোকি বা আিিার বসবাকসর এলাোর বা 
েম্বকক্ষকরির থোি স্াস্যে প্রসার পবষ়েে থোি অনুষ্াকি পগক়ে আিিার রক্ত চাি িরীক্ষা 
েরকত িাকরি। আিিার রক্ত চাকির িপরমাি পলকখ রাখগুি যাকত এপি িপরবত্বি েকছে 
পেিা তা থেখকত িাকরি। 

আিিার যপে রক্ত চাি মািার যন্ত্র োকে, তকব আিপি ঘকর বকসই আিিার পিকজর 
রক্ত চাি িপরমাি েরকত িারকবি। রক্ত চাি মািার যন্ত্র এেপধে বযেপক্ত পিরািকে 
বযেবোর েরকত িাকর। 

হৃেকরাগ থয েকত যাকছে বা ইকতামকধযেই শুরু েক়ে থগকছ তার এেপি সতে্বীেরে লক্ষে েকছে উচ্চ রক্ত চাি। যত সম়ে 
যা়ে বপধ্বত চাি আিিার থেকের অঙ্গুকলার ক্ষপত েকর এবং োি্ব এযোিাে, হৃেযকন্ত্রর পরি়ো বন্ধ েও়ো, বকৃক্কর থরাগ, এবং 
থচাকখর ক্ষপত ঘিাকত িাকর। আিপি যখি পিকজই আিিার রক্ত চাি িপরমাি েরকত পেখকবি তখি থেখকবি থয পেভাকব 
েরীর চচ্বা েরা ও স্াস্যেের খাবার খাও়ো পেভাকব আিিার রক্ত চাকির উন্নপত েকত সাোযযে েরকছ। 
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�ক্ত চোপ কমোরনো এবং আপনো� হৃৎরপডেরক িোহোয্ 
ক�ো� উপো়ে 

প্রপরি়োজাত, ভাজা, থিািতা, পচপিযগুক্ত বা অন্যান্য 'জঞ্াল' খাকেযের 
িপরবকত্ব প্রচগুর িপরমাকে সপজি, েল, শুঁপি জাতী়ে খােযে, এবং িেূ্ব 
েসযেোিার ততরী খাবার গ্রেে েরুি। ভাল খাবার ভাল স্াস্যে ততরী 
েকর অধযোক়ে ভাল স্াকস্যের জন্য পবপভন্ন ধরকির খাবার খাও়োর উির 
এবং আিিার েম িাো োেকলও পেভাকব ভাল খাও়ো যা়ে তার উির 
তেযে থে়ো আকছ।  

আিিার লবি খাও়োর িপরমাে েপমক়ে পেি। খাবাকরর থলকবলগুকলা 
িকড থেৌিাজাত বা থমাডেজাত খাবারগুকলাকত েতিা িপরমাে লবি 

(থসাপ়্োম) আকছ তা থেকখ এগুকলা পেনুি। থমাডকে বা থেৌিা়ে োো প্রপরি়োজাত েরা খাবারগুকলাকত প্রচগুর িপরমাকে 
লবি োেকত িাকর যপেও এগুকলা অকতািা থিািতা িাও লাগকত িাকর। সকতজ খােযেদ্রবযে থেকে আিিার পিকজর খাবার 
ততরী েরুি ও লবি বযেবোর িা েরুি। খাকেযে স্াে আিার জন্য লবকির িপরবকত্ব থলবগু, রসুি থিঁ়োজ, এবং গন্ধযগুক্ত িাতা 
বযেবোর েরুি। স়ে সস, সুকির িগুেরা, স্াে আিার পমশ্রে, থষ্টে সস, িকমকিা থেচআি, আচার বািাকিা খাবার, থিঁ়োজ 
লবে, রসুি লবকে সাধারেতঃ প্রচগুর িপরমাকে লবে োকে যা থমাকিও স্াস্যেের ি়ে।

স্োস্্ক� ওেন বেো়ে �োখনু। আিিার ওজি যপে অকিে থবেী ে়ে, তকব েক়েে থেপজ বা িাউণ্ড ওজি েমাকলও তা 
আিিার রক্ত চাি েপমক়ে আিকব। প্রপত বার খাবার সম়ে মাকঝ মাকঝ প্রধাি থশ্তসারবহুল খাবার (ভাত, ভূট্া, োসাভা) 
েম খাও়ো, েম থতল বযেবোর েকর রান্ন েরা, বা পবপভন্ন থোমল িািী়ে থযমি থোো-থোলা এবং অন্যান্য পমপষ্ট িািী়ে 
িাি িা েরার মাধযেকম আিিাকে আিিার ওজি বাডপত থোি আক়োজি ছাডাই পেছগুিা েমাকত সাোযযে েরকব। যপে 
আিপি প্রপত সপ্াকে পেছগুিা েকলও েম েকর বযেবোর েকরি তকব আিিার চাক়ে বা েপেকত েম পচপি খাও়ো়ে অভযেস্ত েক়ে 
যাকবি।  

ধমূপোন ক�ো ফের়ে রদন, ধমূিাি োি্ব এযোিাে বা থট্াে েও়োর সম্াবিা বাপডক়ে থতাকল। অকিে বছর ধমূিাি েরার 
িরও তা থছকড পেকল আিিার স্াকস্র উন্নপত েরকত িাকর। থছকড থে়ো়ে সাোকযযের জন্য মােে, মে, ও তামাে (সংেপলত 
েকছে) থেখগুি। 

মরদ� পর�মোণ িীরমত করুন। িাি েরার েকল হৃেকরাগ েবার সম্াবিা বাপডক়ে থতাকল। পেকি এেপি বা দু'পি থেকে 
থবেী এযোলকোেলযগুক্ত িািী়ে িাি েরা েকলা অপতপরক্ত িাি েরা। 

এখাকি প্রপতপি সুযেকির 
িগুেরার  মকধযে ২০০০ 
পমগ্রা এর থসাপ়্োম 
রক়েকছ, যা এেজি 
বযেপক্তর এে পেকি 
প্রক়োজিী়ে িপরমাে 
থেকে অকিে থবেী! 

চি েকর ততরী েরা যা়ে 
এমি নু গ্ু লস, এমি সুযেি, 
থমাকডােজাত থঝাল (খাও়োর 
থযাগযে), এবং খাবার সুস্াদু 
েরার পমশ্রকের থমাকডােগুকলা 
রাসা়েপিে ও লবে (অকিে 
থলকবকলই থসাপ়্োম িাকম থলখা 
ে়ে) বিারা িেূ্ব োকে। এই সেল 
উিাোি আিিার জন্য খারাি।

স্যুি

�্ডুলস
রাযম�

ি্ড়ম্যড় 
কিিস

স্াদ আ�ার কমশ্রে
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আিিার থেে িডাি — প্রপতপেি সপরি়ে োকুি। প্রপতপেি দ্রুত ৩০ পমপিি োঁিা 
অকিকের জন্য ভাল োজ েকর। অন্যান্যকের সাকে োঁিা বা থোি োজ েরা পিরািে 
এবং অকিে থবেী আিকন্দর। থয সমস্ত োজ মানুষ এমপিকতই েকর থযমি েৃপষোজ 
এবং বাগাি েরা, িপরকোর েরা, বাচ্চাকের সাকে বাইকর থখলা েরা, এর সবগুকলাই 
িডাচডা েরার ভাল িদ্ধপত। 

েম চাি অনুভব েরুি। পিকজকে োন্ত েরুি। আিিার জন্য থোিিা ভাল 
োজ েকর তা থবর েরকত পেছগু  িরীক্ষা-িীপরক্ষা েরুি। থোি থোি বযেপক্ত থেে ও 
মিকে োন্ত েরকত ধযোি, থযাগ বযে়োম, প্রাে্বিা, বা অন্যান্য প্রো িালি েকর োকে। 
অন্যান্যরা েকিার োরীপরে িপরশ্রম বা েরীর চচ্বার ির ভাল অনুভব েকর। প্রা়েেই 
আিিার অনুভূপতগুকলা অন্য এেজি বযেপক্ত বা এে েল বযেপক্তর সাকে পবপিম়ে েরার 
জন্য সম্পে্ব ততরী েরকল সাোযযে ে়ে। 

আিিার ও আিিার এলাোর স্াকস্যের উন্নপত েরা়ে সাোযযে েরকত অন্যান্যকের 
সাকে থযাগ পেি। সুস্াস্যে গিকি অবোি রাকখ এমি ভাল ধারো ও োজ সম্পকে্ব মত 
পবপিম়ে েরকত এেপি েল গিি েরুি। আিিার এলাো়ে উচ্চ রক্ত চাি ও হৃেকরাগ 

হ্াস েরকত ্া়োকবপিকসর জন্য এলাোবাসীর সপরি়েতা সম্পকে্ব ধারোগুকলা অপভকযাপজত েরুি (্া়োকবপিস অধযোক়ের 
িষৃ্া ২৭ থেখগুি)।  উোেরেস্রূি, গেউেযোি বা খাবার প্রস্তুত েরার আরও ভাল উিা়ে সম্পকে্ব মত পবপিম়ে েরার 
মাধযেকম ভপবষযেত অকিে হৃেকরাকগর ঘিিা থরাধ েরা যা়ে এবং জিগে এমিভাকব এেপরিত ে়ে থয তাকের এলাোর জন্য 
আরও অকিে উন্ন়েি ঘকি।  

আিক� আি�ার উচ্চ রক্ত 
িাযির কবষযয় িী িরযত 
িা� যস সম্পযিকে আমাযি 

কবস্াকরত বল্�। 

আকম আমার সন্া�রা য�াট 
থািািালী� খ্বই অস্স্যু হযয় ওঠা 

বা মারা োবার ভযয় ভীত। কিন্তু 
আমরা ো খাই তার িকরবতকে� 

িরা অয�ি িঠঠ�। এবং সকজি 
আমাযদর জ�যু উচ্চমূযলযুর। 

এখ� িে কেন্ যিা� 
যিা� িকরবতকে� 
আিক� িরযত 

সক্ষম হযয়য��? 

মানুকষর েী েরা উপচত তা িা 
বকল স্াস্যেেম্বীরা মানুষকে তাকের 
েী েরার সামে্বযে আকছ এবং থেি 
তারা তা েরকত চা়ে তা পজজ্াসা 
েরকত িাকর। থেউই সবসম়ে 
তাকেরকে েী েরকত েকব তা বকল 
থে়োিা িছন্দ েকর িা। 

ব়েস্ক বযেপক্ত যারা প্রপতপেি োঁকি এবং 
তাকের প্রপতপেকির োজ যতখাপি 
সম্ব পিকজরাই চাপলক়ে যা়ে তারা 
সাধারেতঃ ভাল অনুভব েকর এবং 
তাকের স্াস্যে ভাল োকে। 

আকমযতা 
এখ� অয�ি 
যবশী হাঠঁট। 
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আপনো� যরদ উচ্চ �ক্ত চোপ বো হৃদর�োরগ� িমি্ো থোরক 
আিিার উচ্চ রক্ত চাি বা অন্য থোি হৃেকরাগ আকছ তা জািকত িারািা পচন্তাজিে। ্া়োকবপিস থযমি থতমপি আিপি 
আিিার হৃৎপিণ্ড ও রক্তচাকির সমসযো সমাধাকি বযেবস্া পিকত িারকবি যাকত এগুকলা কুস্াস্যে বক়ে িা আকি বা থোি 
জরুরী অবস্ার সপৃষ্ট েকর, এবং আিপি ভাল অনুভব েরকবি। আিিার হৃৎপিকণ্ডর সমসযোর জন্য আিিার ঔষধ প্রক়োজি 
থোে বা িা থোে আিপি যপে আরও থবেী েকর চলাকেরা েকরি ও আিিার খাও়ো িপরবত্বি েকরি তকব আিপি ে়েকতা 
অকিে থবেী ভাল অনুভব েরকবি । এই জন্য থোি থোি বযেপক্ত মকি েকর থয তাকের উচ্চ রক্ত চাি, হৃেকরাগ, বা 
্া়োকবপিস সম্পকে্ব জািকত থিকর—এবং থস সম্পকে্ব পেছগু  েরকত িারািা—পবিতী়ে সুকযাগ িাও়োর মকতা এেপি অবস্া 
(্া়োকবপিস অধযো়ে, িষৃ্া ২৬) থেখগুি। 

িতগুি খাবার খাও়ো শুরু েরা ও িতগুি অবস্ার সাকে খাি খাইক়ে থি়োিা খগুবই সেজ ে়ে যখি িপরবাকরর সেকলই 
সাোযযে েকর এবং এেই িপরবত্বি গ্রেে েকর। এবং আিপি যপে িপরবাকরর সেসযে ও বন্ধগু কের সাকে পি়েপমতভাকব মজার 
পেছগু  েরার পবষক়ে িপরেল্পিা েকরি তকব েরীর চচ্বা ও আরও থবেী চলাকেরা েরা সেজ ে়ে, থযমি আিিার পিকজর েগু ি 
েরমাক়েে খাঁিার সমক়ে এেকরি োঁিা বা এেকরি িাচ গাি েরা। যখি সম্ব ধেলম়ে অবস্া েমাকিার জন্য অন্যান্যকের 
সাকে োজ েরুি। 

আমার য�াট এিঠট উঠা� আয� যেখায� আকম সকজি িাষ িকর

মানুষ েরীর চচ্বা েরা এবং আরও থবেী স্াস্যেের খাবার খাও়োর অকিে সজৃিেীল উিা়ে থবর েকরকছ। আিপি েী েরকবি?

আকম আমার সন্া�যদর সাযথ প্কত কবযিযল যখকল
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এ�োকো়ে ব়েস্ক ফ�োরকরদ� পর�চয্ো 
আিিার এলাো়ে ে়েকতা ব়েস্ক বযেপক্ত োেকত িাকর যাকের সেচায্বযে প্রক়োজি ও তাকের স্াকস্যের পবষক়ে সাোযযে 
প্রক়োজি। ব়েস্ক বযেপক্তকের এেপরিত েরার মাধযেকম হৃৎপিকণ্ডর সমসযো, ্া়োকবপিস, এবং মানুষ এেেী োোর েকল 
থয পবষণ্নতা অনুভব েকর থস পবষক়ে লডাই েরকত সাোযযে েরকত িাকর। 

থোি থোি িপরবার েপক্ষে আপরিোর থসাক়েকিাকত অকিে বছর ধকর বাস েকরকছ। পেন্তগু  থযকেতগু  তরুকেরা থসাক়েকিা 
থেকে অকিে দুকর োজ খগুঁকজ িা়ে তাই অকিে সম়ে ব়েস্ক পিতামাতাকে পিছকি থেকল তাকেরকে তাকের বাপড 
ছাডকত ে়ে। বাঁচার জন্য যকেষ্ট িপরমাকে আ়ে েরকত যারা তখিও থসাক়েকিাকত রক়ে থগকছ তারা তাকের জা়েগার 
পেছগু  অংে ভাডা পেক়ে থে়ে যাকত িল্ী এলাো থেকে অপভবাসীরা তাকের জন্য ঘর ততরী েরকত িাকর, প্রপতপি িতগুি 
িপরবাকরর জন্য এেপি ঘর। এখি থসাক়েকিা খগুবই ঘিবসপতিেূ্ব েক়ে থগকছ আর তাই এে উিাি থেকে আর এে 
উিাকি এখি আর প্রপতকবেীকের মকধযে থতমি থেখা সাক্ষাৎ ে়ে িা। ব়েস্ক বযেপক্ত যাকের ্া়োকবপিস ও উচ্চ রক্ত চাি 
রক়েকছ তারা এে এোই োকে োরে তারা িতগুি থলাকেকের মকধযে বাইকর আসকত ভ়ে িা়ে।  োপরদ্র, এেেীত্ব, এবং 
ভ়ে তাকেরকে ভাল খাবার খাও়ো, থবেী েকর োঁিা এবং স্াস্যে িপরচয্বা িাও়ো থেকে দুকর থরকখকছ। এলাোর স্ািী়ে 
পক্পিকের স্াস্যে েম্বীরা যখি ঘকর ঘকর যা়ে তখি তারা সমসযোপি আপবকোর েকর এবং ব়েস্ক বযেপক্তকেরকে এেপি 
েল পেকসকব পমপলত েবার জন্য আমন্ত্রে জািাকত শুরু েকর। খগুব েীঘ্রই তারা পিকজরাই স্াস্যে েম্বীকের সাোযযে ছাডাই 
পমপলত েও়ো ও এেকরি োঁিা চলা েরা শুরু েকর। তারা োঁকি, েো বকল, এেকরি খাবার প্রস্তুত েকর, এবং পবপভন্ন 
অনুষ্াি উেযোিি েকর। স্াস্যে েম্বীরা যাকের প্রক়োজি তাকের জন্য এখিও ঔষধ পিক়ে আকস, পেন্তগু  তারা থেখকত 
িাকছে থয এখি ঔষকধর িপরমাে েম লাগকছ োরে তারা প্রপতপেি েরীর চচ্বা েরকছ এবং জীবিকে আরও থবেী েকর 
উিকভাগ েরকছ। 
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ঔষধ �ক্ত চোপ কমোরত পোর�
িগুপষ্টের খাবার ও আরও থবেী েরীর চচ্বা উচ্চ রক্ত চািযগুক্ত থবেীরভাগ বযেপক্তরই 
স্াকস্যের উন্নপত েরকব। থোি থোি বযেপক্তর তাকের উচ্চ রক্ত চাি েমাকিা ও পি়েন্ত্রে 
েরার জন্য ঔষধও প্রক়োজি েকত িাকর। আিিার যপে উচ্চ রক্ত চাি োকে এবং সাকে 
অন্যান্য স্াস্যে সমসযোও োকে তকব প্রপতপেি ঔষধ থসবি েরার মাধযেকম জরুরী অবস্া 
এডাকিা থযকত িাকর। 

রক্ত চাকির জন্য অকিে প্রোকরর ঔষধ রক়েকছ। এর সবগুকলাই ভাল োজ 
েকর যপে প্রপতপেি থসবি েরা ে়ে। আিপি যপে এগুকলা থি়ো বন্ধ েকর থেি তকব 
সাধারেতঃ আিিার রক্ত চাি আবারও থবকড যাকব। যখি এই ঔষধগুকলা এেপি েীঘ্ব, 
সুন্দর জীবি োিাকিার জন্য প্রক়োজিী়ে েক়ে থেখা থে়ে তখি মানুষ এগুকলা প্রপতপেি থসবি েরা়ে অভযেস্ত েক়ে যা়ে। 

থোি থোি রক্ত চাকির ঔষকধর অস্পস্তের িাশ্্বপ্রপতপরি়ো রক়েকছ থযমি ঘিঘি প্রশ্রাব েরকত ে়ে, ্াইপর়ো, গা 
গুকলাকিা, বা োপে েও়ো। তখি চি েকর ঔষধ গ্রেে েরা বন্ধ েকর িা পেক়ে আিিার স্াস্যে েম্বীকে পজজ্াসা েরুি, 
আিিার জন্য ভাল োজ েরকব এরেম অন্য থোি ঔষধ আকছ পেিা। পেন্তগু  আিিার যপে থোি েগু সকুপড থেখা যা়ে বা 
েগু কল যা়ে তকব ঔষধ থি়ো বন্ধ েরুি এবং আিিার স্াস্যে েম্বীর সাকে থযাগাকযাগ েরুি। 

মানুকষর ে়েকতা রক্ত চাি পি়েন্ত্রে েরার জন্য এোপধে ঔষধ প্রক়োজি েকত িাকর। রক্ত চাকির এোপধে ঔষধ গ্রেে 
েরকছ এমি বযেপক্তকের জন্য পেকির পভন্ন পভন্ন সমক়ে এগুকলাকে গ্রেে েরার উিোর থেকব। 

সাত পেকির এেপি বপডর বাসি 
আিিাকে প্রপতপেি বপড খাও়োর 
পবষক়ে মকি েপরক়ে থেকব। আিপি 
পিকজও এেপি বাসি বািাকত িাকরি। 
প্রপত সপ্াকে এপিকত ঔষধ ভরুি। 

সচরাচর বযেবহৃত েও়ো উচ্চ রক্ত চাকির ঔষধগুকলা েকলা: 

∙∙  মূত্রবধ্ক (“ের�� বর়ে”) (পষৃ্ো ২৯)। এর েক়েেপি উোেরে েকলা োইক্াকক্াকরাপে়োজাই্ এবং থক্ারোপলক্াি। 
এগুকলা আিিাকে ঘি ঘি মরূি তযোকগ বাধযে েরকব। এগুকলা থেকের পভতকর তরল িোকে্বর িপরমাে েপমক়ে রক্ত চাকির 
িপরমাে েপমক়ে আকি। 

∙∙  ক্ো�রি়েোম চ্োরন� ফ�োধক (পষৃ্ো ৩০)। এগুকলার মকধযে আকছ এযোমকলাপ্পিি, পিকেপ্পিি, প্পটি়োকজম, এবং 
থভরািাপমল। এগুকলা রকক্তর পেরাগুকলাকে সরু েক়ে যাও়ো থেকে রক্ষা েকর এবং তার রক্ত চাি েমকত সাোযযে ে়ে। 

∙∙  এরিই ফ�োধক ও এআ�রব (পষৃ্ো ৩১)। এর েক়েেপি উোেরে েকলা েযোক্াপপ্রল, এিালাপপ্রল, পলপসকিাপপ্রল, এবং 
থলাসারকিি। এগুকলা রকক্তর পেরাগুকলার সরু েক়ে যাও়ো থরাধ েকর রক্ত চাি েমা়ে। এগুকলা আিিার বকৃ্ককে রক্ষা 
েকর এবং প্রা়েেই ্া়োকবপিসযগুক্ত বযেপক্তকের জন্য বযেবোর েরা ে়ে যাকের রক্ত চাি েমাকিারও প্রক়োজি আকছ। 

∙∙  ফবরো ফ�োধক (পষৃ্ো ৩২)। এর েক়েেপি উোেরে েকলা এযেকিকিালল, থমাকিাপ্রলল, এবং োরকভপ্কলাল। এগুকলা হৃে 
স্পন্দিকে এেিগু  েপমক়ে আকি যাকত হৃৎপিণ্ড েম েপক্ত পেক়ে রক্ত িাম্প েকর ও রক্ত চাি েমা়ে। উচ্চ রক্ত চাকির 
পচপেৎসার জন্য এপি বযেবোর েরা েকল থবিা থরাধে অন্যান্য মরূিবধ্বকের সাকে বা অন্যান্য ঔষকধর সাকে বযেবোর েরা 
ে়ে। 

এছাডাও উচ্চ রক্ত চাকির জন্য আরও অকিে ঔষধ রক়েকছ থযগুকলা একতা থবেী বযেবোর েরা ে়ে িা।  
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14 হৃদনরাগ এবং উচ্চ রক্চাপ

এ্োিরপর�ন যখন হৃৎরপরডে� িমি্ো়ে িোহোয্ কর�
এযোসপিপরি, সাধারেতঃ জ্বর েমাকত বা বযেো েমাকত বযেবোর েরা ে়ে, এছাডাও এপি রক্ত জমাি েও়ো থরাধ েকর। 
হৃৎপিকণ্ডর সমসযো জপিত থোি থোি বযেপক্ত োি্ব এযোিাে এডাকত বা থট্াে েবার সম্াবিা েমাকিার জন্য পেকি 
এেবার স্ল্প মারিা়ে এযোসপিপরি বযেবোর েরকত িাকর। স্ল্প মারিার এযোসপিপরি সাধারেতঃ ৭৫ পমগ্রা বা ৮১ পমগ্রা 
বপড আোকর িাও়ো যা়ে। যপে পি়েপমত মারিার বপড (৩০০ বা ৩২৫ পমগ্রা) িাও়ো যা়ে, তকব আিপি বপডর অকধ্বে 
(বা এগুকলাকে যপে ৪ িগুেরা েকর োিা যা়ে তকব ১/৪ অংে বযেবোর েরুি) বযেবোর েরকত িাকরি। 

আিিার যপে রক্ত সল্পতা োকে, বা আিিার মকল রক্ত োকে, বা আলসার োকে বা আিিার যপে এযোসপিপরি 
বযেবোকর এযোলাপজ্ব জাতী়ে প্রপতপরি়ো ে়ে তকব এযোসপিপরি বযেবোর েরকবি িা। 

অকিে বছর ধকর থি়ো েকল থযকেতগু  এযোসপিপরি আিিার থিকি গণ্ডকগাল সপৃষ্ট েরকত িাকর তাই সাধারেতঃ ৫০ 
বা ৫০থোধ্ব বযেপক্তকের জন্য এবং শুধগুমারি তাকের যপে হৃৎপিকণ্ডর সমসযো থেখা থে়োর সম্াবিা োকে তকবই স্ল্প 
মারিা়ে এযোসপিপরি থে়ো ে়ে।

উচ্চ রক্ত চাকির জন্য আরও অকিে ঔষধ রক়েকছ থযগুকলা সচরাচর বযেবোর েরা ে়ে িা। 

থয সমস্ত বযেপক্তকের িীকচর অবস্াগুকলা পবেযেমাি তাকের প্রপতপেি এযোসপিপরকির স্ল্প মারিা সাোযযে েরকত িাকর: 

∙∙  ইকতামকধযেই োি্ব এযোিাে বা থট্াে েক়েকছ।

∙∙  ্ া়োকবপিস আকছ এবং ৪০ বছকরর থবেী ব়েস।

∙∙  েমিকক্ষ এই স্াস্যে সমসযোগুকলার ২পি তার মকধযে আকছ: উচ্চ রক্ত চাি, ধমূিাি 
েকর, থোকলকষ্টরকলর মারিা থবেী (িষৃ্া ১৬ থেখগুি), বা অকিে থবেী ওজি। 

সতে্বীেরে পচহ্ন
এযোসপিপরি থি়ো বন্ধ েরুি যপে থেকখি থয:  

∙∙  মকল রক্ত থেখা যা়ে।

∙∙ মল ঘি োকলা রকের। 

∙∙ েযোোকে থচোরা বা অপতপরক্ত ক্াপন্ত (ক্াপন্ত)।

∙∙  আিিার মগুখ বা থেকে েগু সকুপড, বা েগু কল যাও়ো  শ্াস থি়ো়ে সমসযো েও়ো।  
এগুকলা এযোসপিপরকির সাধারে এযোলাপজ্ব জাতী়ে প্রপতপরি়ো।  

আিপি যপে এই সতে্বীেরে পচহ্নগুকলার থয থোি এেপি পিকজর মকধযে থেখকত 
িাি তকব আিিার রক্ত িরীক্ষা েরার মাধযেকম থেখা প্রক়োজি থয অন্য এেপি স্াস্যে সমসযোর জন্য আিিার পচপেৎসা 
প্রক়োজি আকছ পে িা।

আিপি যপে এযোসপিপরকির 
স্ল্প মারিার বপড িা িাি তকব 
তকব এেপি ৩০০ পমগ্রার 
বপডকে দুই বা ৪ িগুেরা 
েরুি। প্রপতপেি এে িগুেরা 
গ্রেে েরুি।

এযুাসকিকর�

৩০০কমগ্া
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ফকোন ফকোন বরনৌষধী আপনো� �রক্ত� চোপ কমোরত পোর�
আিিার এলাো়ে জন্মাকিা অকিে উপভিেই রক্ত চাি েমাকিার জন্য বযেবোর েরা যা়ে। 
উোেরেস্রূি, পবছগু পি (থচাতরা) িাতা (আরপিো ্াইওইো) আরও থবেী মরূি তযোগ েরকত 
আিিাকে সাোযযে েরকব এবং থেকের মকধযে পবেযেমাি তরল িোে্ব েমাকব যা রক্ত চাি 
েমাকিার এেপি উিা়ে। জবা জাতী়ে (পেপবস্কাস সাব্াপরো) েগু ল রক্ত চাি েমাকত িাকর 
এবং অকিে জা়েগাকতই িাও়ো যা়ে। তবচী জাতী়ে োঁিাগাকছর েল এবং েগু ল (রিািাগাস) 
থোকলকষ্টরকলর মারিার উন্নপত েকর এবং থেকের মকধযে রক্ত চলাচকলর উন্নপত েকর রক্ত চাি 
েমা়ে। যপেও এই তবচী জাতী়ে োঁিাগাছ গভ্বাবস্া়ে বযেবোর েরা উপচত ি়ে। আিিার 
খাবাকর রসুি ও েলগুকের বযেবোর রক্ত চাি েমাকত সাোযযে েরকত িাকর। 

প্রা়েেই এই বকিৌষধীগুকলা চা বা পিয্বাকসর আোকর প্রস্তুত েরা ে়ে। আিপি আিিার 
এলাোর ধারিী, েপবরাজ, এবং বদৃ্ধাকেরকে পজজ্াসা েকর থেখগুি থয তারা উিোর গাছ-
গাছডা সম্পকে্ব জাকি পেিা, থযমি এগুকলা থোো়ে িাও়ো যা়ে বা েম োকম থেিা যা়ে, 
পেভাকব এগুকলাকে প্রস্তুত েরা ে়ে, এবং থোি ক্ষপত ছাডাই পেভাকব এগুকলাকে বযেবোর 
েরা যা়ে। 

অন্যান্য ঔষকধর মকতাই বকিৌষধী সাবধাকি বযেবোর েরুি। এর েতিগুকু িপরমাে 
বযেবোর েরা সপিে, এপি আিপি ইকতামকধযেই থসবি েরকছি এমি অন্যান্য বকিৌষধ 
বা রাসা়েপিে ঔষকধর সাকে িারস্পাপরে প্রপতপরি়ো েকর পেিা, এবং এপি গভ্বাবস্া়ে 
গ্রেে েরা পিরািে পেিা তা জানুি। অন্যান্য স্াস্যোবস্ার পচপেৎসা়ে বযেবহৃত থোি থোি 
বকিৌষধ রক্ত চাি বাডাকত িাকর, তাই আিপি ইকতামকধযেই বযেবোর েরকছি এমি বকিৌষধ 
আিিার রক্ত চাি বাপডক়ে তগুলকছ পেিা তা জানুি। 

উচ্চ রক্ত চািযগুক্ত থবেীরভাগ বযেপক্তকের থক্ষকরি বকিৌষধ বা রাসা়েপিে ঔষধ থোিিাই ভাল োজ েরকব িা যপে তারা 
যকেষ্ট িপরমাকে স্াস্যেের খাবার িা খা়ে ও েরীর চচ্বা িা েকর। স্াস্যেের খাবার, িপরকোর জল, থমৌপলে পিরািত্া, এবং 
ভাল জীবি খগুবই গুরুত্বিেূ্ব। 

সারা িপৃেবীকত উচ্চ রক্ত চাকির পচপেৎসা়ে জবা জাতী়ে (পেপবস্কাস) েগু ল বযেবোর েরা ে়ে। এপিকে 
সাধারেতঃ থরাকজল, থরাকজলা, থর্ থসাকরল, জাকমইো, চগুকুর, এবং পবেি িাকম ্াো ে়ে। 
শুোকিা িাতাগুকলাকে েগু িাকিা জকলর মকধযে ৫ থেকে ৬ পমপিি পভপজক়ে থরকখ চা ততরী েরুি। ৫ 
থেকে ৬ সপ্াে প্রপতপেি ৩ বার েকর এে গ্াস গরম বা িাণ্ডা চা িাি েরুি। আরও েীঘ্ব সম়ে ধকর 
িাি েরকত চাইকল থোি ক্ষপত থিই। এই সুস্াদু চাক়ে সামান্য পচপি পেক়ে বা পচপি ছাডা িাি েরািা 
সবকেকে ভাল োরে পচপির োরকেই হৃৎপিকণ্ডর সমসযো, ্া়োকবপিস, এবং অন্যান্য অবস্াগুকলার 
অবিপত ে়ে।

পবছগু পি (থচাতরা) িাতা়ে 
েযোলপস়োম, পভিাপমি থে, 
থোপলে এযোপস্, এবং অন্যান্য 
গুরুত্বিগুে্ব িগুপষ্ট উিাোি োকে 
এবং তা উচ্চ রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে 
সাোযযে েরকত িাকর। এগুকলা 
গভ্বাবস্ার থক্ষকরি পিরািে। পেন্তগু  
এগুকলা থতালার সম়ে আিিার 
োত থেকে পিি িতগুবা আিিার 
োঁিা থলকগ থযকত িাকর!
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ফকোর�রটি�� এবং আপনো� হৃৎরপডে
থোকলকষ্টরল িগুপষ্টযগুক্ত এেপি থমামজাতী়ে তরল িোে্ব যা থেকের প্রক়োজি। আিিার থেে পেছগু  িপরমাে থোকলকষ্টরল ততরী 
েকর এবং আরও পেছগু  িপরমাে আিিার খাও়ো খাবার থেকে থি়ে। পেন্তগু  অপতপরক্ত থোকলকষ্টরল আিিার পেরার মকধযে 
জকম থযকত িাকর, েকল উচ্চ রক্ত চাি, োি্ব এযোিাে, এবং থট্াে েবার সম্াবিা থেখা পেকত িাকর। রক্ত চলাচল বন্ধ েকর 
পেক়ে মারামিে রক্ত জমাি ও স্ীপতর সপৃষ্ট েরার মাধযেকম থোকলকষ্টরল এই োজপি েকর। 

এেপি রক্ত িরীক্ষার মাধযেকম থোকলকষ্টরকলর মারিা িরীক্ষা েরা ে়ে। ২পি মলূ ধরকির থোকলকষ্টরল থেখকত িাও়ো যা়ে: 

∙∙  এলপ্এল বা 'খারাি' থোকলকষ্টরল। যখি মানুষকে বলা ে়ে থয তাকের উচ্চ মারিা়ে থোকলকষ্টরল আকছ তার মাকি 
েকলা তাকের এলপ্এর-এর মারিা অকিে উঁচগু। এইচপ্এল বা 'ভাল' থোকলকষ্টরল। এপি আিিার রক্ত থেকে খারাি 
থোকলকষ্টরল থবর েকর পেক়ে আিিাকে হৃেকরাগ, োি্ব এযোিাে, এবং থট্াে থেকে রক্ষা েকর। 

থোকলকষ্টরকলর মারিাকে অকিে পেছগুই প্রভাপবত েকর। উোেরেস্রূি, মানুকষর ব়েস বাডকত োেকল এলপ্এল 
(খারাি) থোকলকষ্টরল বাডকত োকে। এছাডাও, থেখা যা়ে থয উচ্চ মারিার এলপ্এল থোকলকষ্টরল োো এেপি 
বংোনুরিপমে পবষ়ে। আিপি খারাি থোকলকষ্টরলকে েমাকত থবেীরভাগ সমক়েই: 

∙∙  থয িপরমাে ও ধরকির চপব্ব খাি তা সীপমত েরকত িাকরি। ভাজার িপরবকত্ব মাংস ও 
সপজি জকল থসদ্ধ েকর, বা গ্রীকলর উিকর আগুকি ঝলকস, বা থবে েকর রান্না েরুি। 

∙∙  আরও থবেী েকর েল, সপজি, শুঁপি জাতী়ে খাবার, এবং িেূ্ব েসযেোিা খাও়ো সাোযযে 
েরকব োরে এই খাবারগুকলার মকধযে আঁে আকছ যা থেে খারাি থোকলকষ্টরকল মারিা 
েমাকত বযেবোর েকর োকে। 

∙∙  ওজি েমাকিার মাধযেকম প্রা়েেই থোকলকষ্টরকলর উন্নপত েরা যা়ে। অকিে ভারী বা 
অপরপতক্ত ওজি োেকল তা ে়ে িা। 

∙∙ েরীর চচ্বা থোকলকষ্টরল পি়েন্ত্রকে সাোযযে েকর। অকিে সম়ে বকস োো ি়ে। 

থযকেতগু  থোকলকষ্টরকলর োরকে আিপি অসুস্যে অনুভব েরকবি িা তাই থোকলকষ্টরল (পলপি্ িযোকিল) িপরমাি েরার 
জন্য রক্ত িরীক্ষা েরাই এেমারি উিা়ে যার মাধযেকম আিিার থয এই সমসযোপি আকছ তা জািকত িারকবি। ্া়োকবপিস 
আকছ এমি বযেপক্তকের থোকলকষ্টরল পিক়ে আরও সমসযো োেকত িাকর।

উচ্চ ফকোর�রটি�র�� মোত্রো এবং কী ক�ো যো়ে
উচ্চ থোকলকষ্টরল যখি আিিার হৃৎপিকণ্ডর ক্ষপত েকর এমি অন্যান্য অবস্া থযমি উচ্চ রক্ত চাি, অপতপরক্ত মািপসে 
চাি, বা ্া়োকবপিকসর সাকে যগুক্ত ে়ে তখি আরও মারামিে ে়ে। আিপি স্াস্যেের খােযোভযোস এবং আরও থবেী েরীর 
চচ্বা েরার মাধযেকম (িষৃ্া ৯ থেখগুি) এই সব সমসযোরই উন্নপত েরকত িারকবি। পেন্তগু  আিপি যপে এই িপরবত্বিগুকলা 
ইকতামকধযেই েকর োকেি তারিরও আিিার থোকলকষ্টরকলর মারিা অকিে থবেী োকে তকব আিিার ঔষধ থি়োর 
প্রক়োজি েকব। 

স্যোপিি িাকম ্াো ে়ে এমি এে ধরকির ঔষধ থেকে থোকলকষ্টরল ততরী েরা বন্ধ েকর থে়ে এবং রক্ত থেকে সেল 
এলপ্এল (খারাি) থোকলকষ্টরল সপরক়ে থে়ে। এরেম এেপি সচরাচর বযেবহৃত স্াপিি-এর িাম পসমভাস্যোপিি (িষৃ্া ৩৪ 
থেখগুি)। 
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্া়োকবপিসযগুক্ত বযেপক্ত এবং যাকের ইকতামকধযেই এেবার োি্ব এযোিাে বা এেবার থট্াে েক়েকছ তাকেরকে স্যোপিি 
থে়ো ে়ে। এই অবস্াগুকলার থক্ষকরি স্যোপিি হৃৎপিকণ্ডর জরুরী অবস্া থরাধ েরকত িাকর।

আিপি যপে গভ্ববতী েি বা মকি েকরি থয েীঘ্বই আিপি গভ্বধারে েরকবি তকব স্যোপিি বযেবোর েরকবি িা, োরে 
এগুকলা গকভ্বর পেশুপির জন্য পবিজ্জিে।

হৃৎরপরডে� অন্োন্ িমি্ো
অরন়েরমত হৃদস্পন্দন (এ্োর�থরম়েো)
প্রা়ে সবাই তাকের বগুকে খগুব দ্রুত হৃেস্পন্দি, 'ধডেডাপি' বা েিেিাপি, অনুভব েকরকছ, বা চমকে উকি থভকবকছ 
থয তাকের হৃৎপিকণ্ড এেপি স্পন্দি বাে িকডকছ। হৃেস্পন্দকির এই িপরবত্বিকে বলা ে়ে অপি়েপমত হৃেস্পন্দি বা 
এযোপরেপম়ো)। হৃেস্পন্দকির িপরবত্বি এেপি সাধারে বযোিার, পবকেষ েকর মানুকষর ব়েস বাডকত োেকল, এবং এগুকলা 
সাধারেতঃ ক্ষপতোরে ি়ে। পেন্তগু  থোি থোি এযোপরেপম়ো প্রা়েই ঘকি, এবং থসগুকলা পবিজ্জিে, আর তার জন্য পচপেৎসা 
প্রক়োজি। 

ঘি ঘি আিিার হৃেস্পন্দকির িপরবত্বি ঘিকল তা ে়েকতা আিিার হৃৎপিকণ্ডর যকেষ্ট ক্ষপত েরকব যার েকল আিপি 
অন্যান্য লক্ষেও থেখকত িাকবি। আিপি যপে প্রা়েেই হৃৎপিকণ্ড ধকধোপি (বগুকে বা ঘাকড ধডেডাপি অনুভব েরা), 
হৃেস্পন্দি বাে িডা অনুভব েকরি, বা যপে এগুকলা িীকচর থয থোি লক্ষকের সাকে ঘকি োকে তকব এেজি স্াস্যে েম্বীর 
সাকে থযাগাকযাগ েরুি: 

∙∙ দ্রুত বা েিেিাকিা হৃেস্পন্দি

∙∙ অবসাে

∙∙ মাো ঘগুডাকিা, উদ্ভ্াপন্ত

∙∙ অকচতি েও়ো বা প্রা়ে-অকচতি েও়ো

∙∙ ঘি শ্াস থি়ো

∙∙ বগুকে বযেো

থোি থোি িািী়ে, ঔষধ, বা মােে অপি়েপমি হৃেস্পন্দি েও়োর োরে েকত 
িাকর বা এর অবস্া আরও খারাি েকর তগুলকত িাকর, এগুকলার মকধযে আকছ: 

∙∙  েযোকেইি, এপি েপে, থোি থোি চা, এবং থোি থোি থবাতলজাত বা 
থেৌিাজাত িািী়েকত িাও়ো যা়ে

∙∙ পিকোপিি, এপি পসগাকরি এবং অন্যান্য তামাে জাতী়ে িকন্য িাও়ো যা়ে 

∙∙ এযোলকোেল 

∙∙ িাণ্ডা ও োপের ঔষধ

∙∙  এযোপরেপমে থরাধে। যপেও পবরল, এযোপরেপম়োর পচপেৎসা়ে বযেবহৃত এেই ঔষধ থোি থোি সম়ে এযোপরেপম়োর সপৃষ্ট 
েকর! তাই স্াস্যেেম্বীকের খগুব সতে্বতার সাকে এযোপরেপম়ো সংরিান্ত ঔষধ বযেবোরোরীকে িয্বকবক্ষে েরা উপচত। 

∙∙ থোকেি, মাপর়েগু়োিা, এবং 'স্পী্' (এমকেিাপমি) এর মকতা মােে
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অপি়েপমত হৃেস্পন্দকির জন্য যপে আিপি পচপেৎসারত োকেি এবং এই িািী়ে, উৎিাপেত দ্রবযে, বা এগুকলা পবেযেমাি 
এমি থোি িন্য বযেবোর েকর োকে তকব আিিার স্াস্যে েম্বীকে তা বলগুি। এগুকলা ে়েকত সমসযো সপৃষ্ট েরকত িাকর, বা 
এযোপরেপম়োর পচপেৎসা়ে বযেবহৃত ঔষধগুকলাকে পভন্নভাকব োজ েরকত বাধযে েরকত িাকর।

বরুক ব্থো (এ্োনরেনো)
এযোিপজিা েকলা আিিার বগুকে বযেো বা অস্পস্ত। আিপি যখি স্াভাপবকের থেকে থবেী সপরি়ে বা আকবগপ্রবে েক়ে িকডি, 
এবং আিপি যখি োন্ত েক়ে বকসি তখি তা চকল যা়ে। থয পেরাগুকলা আিিার হৃৎপিকণ্ড রক্ত বক়ে পিক়ে যা়ে থসগুকলা সরু 
েক়ে থগকল বা বন্ধ েক়ে যাবার েকল এই বযেো থেখা থে়ে। 

এযোিপজিা েকল আিিার বগুকে বা োঁকধ, বাহু, ঘাড, থচা়োল, বা পিকি চাি বা থিষে অনুভব েকত িাকর। এযোিপজিাকে 
অকিে সম়ে বেেজকমর মকতা মকি েকত িাকর। আিিার অস্পস্ত আরও বাডকত িাকর বা এবং আিিার ে়েকতা োঁিার 
সম়ে পবকেষ েকর উঁচগুকত ওিার সম়ে ঘি ঘি শ্াস পিকত েকত িাকর। 

সেল বগুকের বযেোই হৃেকরাকগর লক্ষে ি়ে। এপি ে়েকতা েম সঙ্কিজিে থোি পেছগু , থযমি বগুে জ্বালা েরা বা বেেজম 
েকত িাকর। এেপি এযো্িাপস্ থসবি েরুি, এবং তাকত যপে বযেো চকল যা়ে তকব খগুব সম্বত বযেোপি থিকির সমসযোর 
োরকে েক়েকছ (থিকি বযেো, ্াইপর়ো, এবং েৃপম অধযোক়ে িষৃ্া ১২ থেখগুি)। 

বরুক� ব্থো� রদরক নে� রদন
বগুকের বযেো োি্ব এযোিাকের এেপি পচহ্ন েকত িাকর (িষৃ্া ১৯এ বাসি থেখগুি), যপেও 
সেল োি্ব এযোিােই বগুকে বযেো সপৃষ্ট েকর িা। বগুকের বযেো েগু সেগু কসর সংরিামে, 
েগু সেগু কসর মকধযে রক্ত িালীগুকলা বন্ধ েক়ে থগকল (িালকমািারী এমকবাপলজম), বা প্রধাি 
রক্ত িালী পছঁকড যাও়োসে অন্যান্য সঙ্কিজিে অবস্ার লক্ষে েকত িাকর। 

থযকেতগু  বগুকের বযেো হৃৎপিকণ্ডর সমসযোর এেপি পচহ্ন েকত িাকর, তাই এপি এেপি 
জরুরী অবস্া পেিা তা জািার জন্য িরীক্ষা েরা প্রক়োজি। এেপি স্াস্যে পক্পিকের 
থে়ো হৃৎপিকণ্ডর সমসযোর িরীক্ষাগুকলার মকধযে আকছ রক্ত িরীক্ষা, বগুকের এসি-থর, 
অেবা এেপি ইকেপজ (ইকলকট্াোপ্্বওগ্রাম)। ইকেপজ েরার সম়ে আিিার বগুকে তার 
লাগাকিা ে়ে যাকত আিিার হৃৎপিণ্ড েতিা ভাল োজ েরকছ তা িপরমাি েরা যা়ে। এই 

িরীক্ষাগুকলার থোিিাকতই বযেো লাকগ িা। বগুকের বযেোর পচপেৎসার মকধযে খাও়োর ধরি িপরবত্বি েরা, ঔষধ গ্রেে, বা 
অকত্ািচার োেকত িাকর। 

আিিার যপে েখিও বগুকের বযেো অনুভব ে়ে এবং আিপি ইকতামকধযেই জাকিি থয এপি থোি জরুরী অবস্া ি়ে, তকব 
প্রপত বার আিপি অস্পস্ত অনুভব েরকল তা পলকখ রাখগুি। আিিার স্াস্যে েম্বীকে এই থলখা থেখাি। আিপি যপে ইকতামকধযে 
হৃৎপিকণ্ডর জন্য ঔষধ গ্রেে েকর োকেি তকব ঔষধ েকতা ভাল োজ েরকছ তা জািকত এই তেযে আিিার স্াস্যে েম্বীকে 
সাোযযে েরকব।  

7 February 2019



19হৃহৃপনপর অন্ান্ স স্া

আিিার থলখার মকধযে িীকচর পবষ়েগুকলা অন্তভূ্বক্ত েরুি: 

∙∙ তাপরখ এবং থসই পেি আিপি েতবার বগুকে বযেো অনুভব েকরকছি

∙∙  বগুকের বযেো েবার আকগ েী েক়েপছল, থযমি েরীর চচ্বা েরা েপছেল, প্রচণ্ড আকবগ অনুভূত েক়েপছল, অকিে িপরমাকে 
খাও়ো েপছেল, িাণ্ডার মকধযে বাইকর যাও়ো েপছেল।

∙∙ বযেোপি মদৃু, পেছগুিা েপক্তোলী, বা তীব্র পছল পেিা। 

∙∙ বযেোপি েত সম়ে িয্বন্ত পছল এবং তা পবশ্রাম থিবার ির চকল পগক়েপছল পেিা। 

মানুকষর খাবার ও জীবকি থয সব িপরবত্বি হৃেকরাকগ উিেকম সাোযযে েকর থসই এেই িপরবত্বি এযোিপজিার জন্য 
সাোযযেোরী: ধমূিাি তযোগ েরুি, থতলকতকল ও ভাজা খাবার েম খাি, েম েকর মে িাি েরুি বা একেবাকরই িাি িা 
েরুি, এবং মািপসে চাি েমাি। েরীর চচ্বা সাোযযেোরী, পেন্তগু  েরীর চচ্বা েরার সম়ে আিিার যপে বগুকের বযেো ে়ে তকব 
আিিার স্াস্যে েম্বীর সাকে েো বকল জানুি থয থোি ধরকির এবং েকতা সম়ে ধকর েরীর চচ্বা েরা পিরািে। এযোিপজিা়ে 
বযেবহৃত ঔষকধর মকধযে আকছ েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে, থবিা থরাধে, এযোসপিপরি, এবং িাইকরেইি িাকমর এে ধরকির 
ঔষধ। 

হোর্ এ্োরোক একরর েরু�ী অবস্ো রকনো!
িারী ও িগুরুষ উভক়েরই োি্ব এযোিাে ে়ে। হৃৎপিকণ্ড যকেষ্ট সম়ে ধকর রক্ত চলাচল বন্ধ োেকল হৃৎপিকণ্ডর থিেীগুকলার 
অংেপবকেষ মকর থযকত শুরু েকর। 

পচহ্ন
∙∙  মািপসে চাি, থিষে, আঁিসাঁি অনুভূপত, জ্বালা েরা, বযেো বা বগুে ভরা ভরা অনুভূপত 
োেকল  

∙∙ বযেো ে়েকতা গলা, োঁধ, বাহু, োঁত, বা থচা়োকল ছপডক়ে থযকত িাকর

∙∙  বযেোপি সাধারেতঃ এেপি ধারাবাপেেতা়ে আকস, পেন্তগু  থোি থোি সম়ে েিাৎ আকস এবং 
থবে তীব্রও ে়ে

∙∙ ঘি শ্াস উিকত িাকর

∙∙ ঘাম ঝরকত িাকর

∙∙ মাো ঘগুরাকত িাকর

∙∙ উদ্ভ্াপন্ত থেখা পেকত িাকর

িারী ও িগুরুষ উভক়ের থক্ষকরিই োি্ব এযোিাকের সবকেকে সাধারে লক্ষে েকলা বগুকে বযেো, পেন্তগু  িারীরা সাধারেতঃ 
বগুকে বযেো অনুভব েকর িা। তার িপরবকত্ব তাকের ঘি শ্াস ওকি, ক্াপন্ত লাকগ, গা গুলা়ে, বপম ে়ে, বা পিকি বা 
থচা়োকল বযেো ে়ে। 

আিিার যপে মকি ে়ে থয োকরা োি্ব এযোিাে েক়েকছ, তকব তাকে ততক্ষোৎ এেপি এযোসপিপরি (৩০০ থেকে 
৩২৫ পমগ্রা) এযোসপিপরি পেি। বযেপক্তপিকে তা পচপবক়ে জল পেক়ে পগকল থেলকত বলগুি। এমিপে আিপি যপে পিপচিত 
িাও েি থয বযেপক্তপির োি্ব এযোিাে েকছে পেিা এযোসপিপরি থোি ক্ষপত েরকব িা। আিিার োকছ যপে োকে 
তকব পজহ্ার িীকচ দ্রপবভূত িাইকরোপগ্সাপরি (িষৃ্া ৩৫ থেখগুি) পেি। বযেো ও ভক়ের পবরুকদ্ধ মরপেি সাোযযে েকর। 
বযেপক্তপিকে আশ্স্ত েরুি এবং সাোযযে পিি। 
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ফট্োক একরর েরু�ী অবস্ো! 
থেকের মকধযে পেক়ে বাপেত রক্ত যখি হৃৎপিকণ্ড যাও়োর িকে বাঁধা িা়ে, তখি হৃৎপিকণ্ডর থিেীগুকলাকত আঘাত লাকগ 
এবং োি্ব এযোিাে সপৃষ্ট েরকত িাকর (িষৃ্া ১৯ থেখগুি)। যখি রক্ত মপস্তককে যাও়োর িকে বাঁধা িা়ে বা মপস্তককের মকধযে 
এেপি রক্ত িালী থেকি যা়ে তখি তাকে এেপি থট্াে বলা ে়ে। থট্াে েকল মপস্তককে িগুপষ্ট ও অপসিকজি বেিোরী 
রক্ত বাঁধাপ্রাপ্ ে়ে এবং মপস্তককের থসই অংেপি োজ েরা বন্ধ েকর থে়ে। 

লক্ষে
∙∙  মুখ ঝুরক যো়ে। বযেপক্তপিকে োসকত বলগুি এবং থেখগুি থয এেিাে ঝগু কে যাকছে 
পেিা। মগুকখর এে িাে ে়েকতা অনুভূপতেীি েক়ে থযকত িাকর, এবং োপস অসমাি 
েকব। 

∙∙  বোহুরত দুব্�তো। বযেপক্তপিকে তার দু'োতই উিাকত বলগুি। এে িাকে পে দুব্বলতা 
বা অনুভূপতেীিতা থেখা পেক়েকছ পেিা? এেপি বাহু িীকচর পেকে ঝগু লকত োো 
থট্াকের োরকে বাহুর দুব্বলতার পচহ্ন। 

∙∙  কথো ব�ো়ে অসুরবধো। থট্াে আরিান্ত বযেপক্তর েো অস্পষ্ট েক়ে থযকত িাকর বা 
েো আকেৌ বলকত িা িারার সমসযো েকত িাকর। এপি িরীক্ষার জন্য বযেপক্তপিকে 
এেপি সাধারে বােযে িগুিরাবপৃত্ েরকত বলগুি। 

থট্াে েক়ে যাও়ো এেজি বযেপক্তর থেকের থোি থোি অংকে িক্ষাঘাত েক়ে থযকত িাকর, অনুভূপতেীিতা থেখা 
পেকত িাকর বা যন্ত্রো েকত িাকর, োঁিা়ে অসুপবধা েকত িাকর, েপৃষ্ট থঘালা েকত িাকর, মাো ঘগুডাকত িাকর, তীব্র মাো 
বযেো েকত িাকর, থগলা়ে সমসযো েকত িাকর, বা স্পৃতভ্ষ্টতা থেখা পেকত িাকর। 

িম়ে গুরুত্বপণূ্। আিপি যপে থট্াে েক়েকছ বকল মকি েকরি তকব 
ততক্ষোৎ বযেপক্তপিকে োসিাতাকল পিি। োসিাতাল পচপেৎসা পেকত িাকর 
পবকেষ েকর থট্াে েবার প্রেম পতি ঘ্িার মকধযে, এবং থট্াকের প্রভাব 
সঙ্কিজিে পেিা তা বকল পেকত িাকর। 

থট্াকের ির োপররীে পচপেৎসা ও বাচপিে পচপেৎসা এেজি বযেপক্তকে 
তাকের থেে িগুিরা়ে বযেবোকরািকযাগী েকর থতালা ও স্পষ্ট েকর েো বলকত 
িারা়ে সাোযযে েরকত িাকর। পচপেৎসার মকধযে আরও োেকত িাকর রক্ত 
চাকির ঔষধ, ্া়োকবপিকসর পচপেৎসা, এবং এযোসপিপরি বা অন্যান্য ঔষধ 
থযগুকলা রক্ত জমাি বাঁধা থরাধ েকর। এেপি মদৃু থট্াকের ির বযেপক্তপি ে়েকত 
খগুব দ্রুত সুস্যে েকত িাকর। পেন্তগু  এেপি মদৃু থট্াে এই বযেপক্তপির জন্য এেপি 
সতে্বীবাত্বা থয সঙ্কিজিে এবং স্া়েী ক্ষপতর োরে েকত িাকর এমি আর 
এেপি থট্াে েও়ো থরাধ েরকত তার পচপেৎসা েরা প্রক়োজি। 
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কর্েরটিভ হোর্ ফেইর�়েো�
েক্জপষ্টভ োি্ব থেইপল়োর বকল এেপি অবস্াকে বগুঝাকিা ে়ে থযখাকি আিিার হৃৎপিণ্ড দুব্বল োকে এবং ভালভাকব 
চাপরপেকে রক্ত িািাকিার জন্য অকিে েম বলেপক্ত প্রক়োগ েকর। যার েকল েগু সেগু স, িা এবং থেকের অন্যান্য অংকে 
বাডপত তরল িোে্ব জমা ে়ে। এরেম েকল আিপি দুব্বল েক়ে যাকবি, এবং পচপেৎসা িা েরা েকল এপি মতৃগু যের োরে েকত 
িাকর। পেন্তগু  পচপেৎসার মাধযেকম আিিার হৃৎপিণ্ড েতিা ভালভাকব োজ েরকব তার উৎেষ্বতা বাডাকিা যা়ে, আিপি ভাল 
অনুভব েরকবি, েত েীঘ্ব আিপি বাঁচকবি তার সম়ে বপৃদ্ধ েরা যা়ে। 

লক্ষে
∙∙  অরতর�ক্ত লেোরতি এবং দুব্�তো। যখি আিিার হৃৎপিণ্ড যকেষ্ট বলেপক্ত পেকে রক্ত িািা়ে িা, তখি আিিার থিেীগুকলা 
যকেষ্ট িপরমাকে অপসিকজি িা়ে িা। আিপি আরও থবেী ক্ান্ত অনুভব েকরি। 

∙∙  ঘন শ্োি। আিিার েগু সেগু কস তরল িোে্ব জমা োেকল শ্াস থি়ো আরও থবেী েপিি। 
আিিার ে়েকতা পবকেষ েকর রাকত পচত ে়ে থো়োর সম়ো শ্াস পিকত অসুপবধা েকত 
িাকর, এবং আিিার ে়েকতা অকিে োপে েকত িাকর। আিিার শ্াস-প্রশ্াকসর সম়ে 
পেকসর মকতা েব্দ েকত িাকর। 

∙∙  স্ীত হর়ে যোও়েো (ইরডমো)। অকিে থবেী তরল িোকে্বর োরকে অকঙ্র স্ীপত েক়েে 
পেকির মকধযে, বা থোি থোি সম়ে আর ধীকর ধীকর ঘিকত িাকর। আিিার িা ও থগাডালী 
ে়েকতা েগু কল থযকত িাকর এবং আিিার োিড বা জগুকতা ে়েকত আঁিসাঁি মকি েকত 
িাকর। এই ধরকির েগু কল ওিা শুক়ে োোর ির চকল যা়ে িা। তলকিি েগু কল যাও়ো। 
আিিার যেৃৎ ে়েকতা েগু কল থযকত িাকর এবং িরীক্ষার সম়ে আিিার স্াস্যেেম্বীর োকছ 
এপিকে বড বকল মকি েকত িাকর। আিিার থিি ে়েকতা তরল িোে্ব বিারা িেূ্ব েকত 
িাকর। 

∙∙ ঘন ঘন মূত্র ত্োগ ক�ো।

পচপেৎসা
∙∙  েম িপরামকে লবে খাি। অকিে লবে বযেবোর েরা ছাডাই রান্না েরুি, খাবার রান্না েক়ে থগকল একত থোি আর লবি 
থেকবি িা, এবং থেৌিাজাত খাবার, প্রপরি়োজাত খাবার, বা পচিস বা কুডমগুকডর মকতা জঞ্াল খাবার এপডক়ে চলগুি। 
থিািতা স্াে িা িাও়ো থগকলও প্রপরি়োজাত খাবারগুকলার মকধযে প্রা়েেই প্রচগুর িপরমাকে লবে (থসাপ়্োম) োকে। 

∙∙  থেকের মধযে থেকে বাডপত জল থবর েরকত থয ঔষধগুকলা সাোযযে েকর থসগুকলার মকধযে আকছ 'জকলর বপড' 
(প্উকরপিেস বলা ে়ে)। থোি থোি প্উকরপিেকসর থবর েকর থি়ো িিাপস়োকমর অভাব িগুরে েরকত এই ঔষধগুকলা 
থি়ো থোি বযেপক্তকে ে়েকতা োঁচােলা, েলা, েমলাকলবগু, থলবগু, বা আকভাোক্া থখকত েকত িাকর। 

∙∙  থবিা ব্লোর, থযমি থমকিাপ্রকলাল, পবসপ্রকলাল, এবং োরকভপ্কলালও েক্্কষ্টভ োি্ব থেইপল়োর-এর পচপেৎসা়ে 
বযেবোর েরা ে়ে। এগুকলাকে খগুব স্ল্প মারিা়ে শুরু েরকত েকব এবং ধীকর ধীকর বপৃদ্ধ েরকত েকব, পবকেষ েকর আিিার 
রক্ত চাি যপে ইকতামকধযেই অকিে েম থেকে োকে। আিিার স্াস্যে েম্বীর সাকে পিপবডভাকব োজ েরুি। 

∙∙  এপসই থরাধে, থযমি েযোক্াপপ্রল, এিালাপপ্রল, বা পলপসকিাপপ্রলও েক্্কষ্টভ োি্ব থেইপল়োর-এর পচপেৎসা়ে বযেবোর 
েরা ে়ে। থোি থোি বযেপক্তর এই ঔষধ বযেবোকরর োপে ে়ে এবং তাই তাকের স্াস্যে েম্বীর সাকে েো বকল অন্য ঔষধ 
ভাল োজ েরকব পেিা তা থেখা উপচত। 

স্ীত েক়ে ওিা িা, যাকে 
ইপ্মা বলা ে়ে, েক্জপষ্টভ 
োি্ব থেইপল়োর-এর এেপি 
লক্ষে েকত িাকর।
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র�উম্োররক হৃদর�োগ
পরউমযোপিে হৃেকরাগ থবেীরভাগ থক্ষকরিই পেশু এবং তরুেকের থবেী আরিান্ত েকর। এপি সাধারেতঃ পচপেৎসা িা েরা 
থট্ি থ্াি থেকে পরউমযোপিে জ্বকর রূিান্তপরত েও়ো থেকে সপৃষ্ট ে়ে (পেশুকের যত্ন অধযোক়ে িষৃ্া ২১ থেখগুি)। পরউমযোপিে 
জ্বর সাধারেতঃ সপন্ধগুকলাকত বযেো, ঘি শ্াস বা বগুকে বযেো, অপি়েন্ত্রীত বা ঝাঁকুিীিেূ্ব িডাচডা পেক়ে শুরু ে়ে। এগুকলার 
এযেপ্িবাক়োপিে বিারা ততক্ষোৎ পচপেৎসা েরা প্রক়োজি। পচপেৎসা িা েরা েকল পরউমযোপিে জ্বর হৃৎপিকণ্ডর ভালভ এর 
মকধযে সংরিামে ও ক্ষতপচকহ্নর সপৃষ্ট েকর। এগুকলা ভালভগুকলাকে বাঁধাগ্রস্ত েকর এবং থসগুকলা আর ভাল োজ েকর িা, 
পিে থযমি এেপি থছাি েরজা থযিাকে খগুব থবেী থখালা যা়ে িা। হৃেস্পন্দি দুব্বল েকত োকে এবং বযেপক্তপিও মারা যা়ে। 
এই স্া়েী ক্ষপতকে পরউমযোপিে হৃেকরাগ বলা ে়ে। যপে হৃৎপিকণ্ডর ভাকলভর ক্ষপত োমাকিা িা যা়ে তকব বযেপক্তপি মারা থযকত 
িাকর। 

লক্ষেসমূে
∙∙ এেজি যগুবে বযেপক্তর ১০০ পমিার োঁিকত িারার আকগই ঘি শ্াস উকি যা়ে।

∙∙ এেপি পেশুকে বাপলে পেক়ে উঁচগু  েকর থো়োকত ে়ে িতগুবা থস শ্াস পিকত িাকর িা। 

∙∙  এেপি থস্কোকস্কাি বযেবোর েকর এেজি প্রপেপক্ষত স্াস্যে প্রসারে হৃৎপিকণ্ডর 
অস্াভাপবে মম্বর (ক্ষপতগ্রস্ত হৃৎপিকণ্ডর ভাকলভর মকধযে পেক়ে রক্ত চলাচকলর 
েব্দ) শুিকত িা়ে। 

পচপেৎসা
∙∙  স্াস্যে েম্বী থবঞ্াোইি থিপিপসপলি পজ মাকস এেবার ইকঞ্েশ্ ি আোকর 
থেকব যাকত সংরিামেপি আবারও থেরত িা আকছ এবং হৃৎপিকণ্ডর আরও 
থবেী ক্ষপত িা েকর। পেশুপি েমিকক্ষ ১৮ বছর েবার আকগ িয্বন্ত এপি 
েকর যাি। 

∙∙  হৃৎপিণ্ডপি যপে ক্ষপতগ্রস্ত েক়ে যা়ে, তকব ভালভগু কলাপ্াপস্ এেপি সাধারে 
অকত্ািচার যা হৃৎপিকণ্ডর ভাকলভর পেকে এপগক়ে যাও়ো এেপি ধমিীর 
মকধযে পেক়ে এেপি পচেি িল (েযোকেিার) প্রকবে েরাকিার মাধযেকম এেপি সরু েক়ে যাও়ো ভালভকে খগুকল থে়ে। এই 
বন্ধ েক়ে যাও়ো খগুলকত এেপি ক্ষগুদ্র থবলগুিকে এর মধযে পেক়ে েগু পলক়ে থে়ো ে়ে। পরউমযোপিে হৃেকরাগ যপে অকিে থবেী 
অগ্রসর েক়ে যা়ে তকব আরও এেিগু  জপিল অকত্ািচার এপির থমরামত েরকত িারকব। 

গভ্বধারে ও পেশুর জকন্মর সম়ে হৃৎপিণ্ডকে েকিার িপরশ্রম েরকত ে়ে। যপে পরউমযোপিে জ্বর বা পরউমযোপিে হৃেকরাগ 
েও়ো এেজি িারী গভ্বধারে েকর তকব তার হৃৎপিকণ্ডর িরীক্ষা েকর গভ্বধারে তার জন্য পবিজ্জিে েকব পেিা তা এেজি 
অপভজ্তাসম্পন্ন স্াস্যে েম্বীর যাচাই েরা উপচত। িারীপি থসবি েরকছ এমি থয থোি হৃেকরাকগর ঔষধ গভ্বধারকের সম়ে 
ক্ষপতোরে ি়ে তাও স্াস্যে েম্বীপির পিপচিত েরা উপচত। এেপি োসিাতাকল জন্ম থে়ো পিরািে েকব।

পরউমযোপিে হৃেকরাগ থবেীরভাগ থক্ষকরিই পিরািে জল বা ি়েবযেবস্া, ঔষধ িেযে, বা স্াস্যে িপরচয্বা়ে প্রকবেগমযেতা িা 
োো োপরদ্র, জিােীে্ব অবস্া়ে িল্ী এলাো়ে বসবাস েরা অিগুপষ্টকত থভাগা পেশুকের মকধযে থেখা যা়ে। থয সমস্ত থেকে 
এই পবষ়েগুকলার প্রপত আংপেেভাকব েকলও িজর থে়ো েক়েকছ, থসখাকি পরউমযোপিে হৃেকরাগ প্রা়ে পিপচিহ্ন েক়েকছ।

এযেপ্িবাক়োপিে বিারা থট্ি থ্াি-এর পচপেৎসা 
েরুি। এেপি পেশুর যপে পরউমযোপিে জ্বর ে়ে 
তাকব হৃৎপিকণ্ডর ক্ষপত এডাকত তার প্রপত মাকস 
পচপেৎসা থি়ো প্রক়োজি।
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হৃৎরপরডে� িমি্ো রনর়ে েন্োরনো রশশু
খারািভাকব গপিত হৃৎপিণ্ড পিক়ে জন্মগ্রেে েরা পেশুরা জকন্মর ির িরই মারা যা়ে। অন্যান্য 
সমসযো থযমি হৃৎপিকণ্ডর দু'পি প্রকোকষ্র মকধযে পছদ্র েখিও েখিও থোি পচপেৎসা ছাডাই চকল 
যা়ে। থোি থোি হৃেকরাগ সঙ্কিজিে পেন্তগু  আকত্ািচার বা ঔষকধর মাধযেকম এর পচপেৎসা েরা 
যা়ে। থোি থোি থেকে পেশুকের জন্য পবিামকূলযে হৃৎপিকণ্ডর অকত্ািচার েরা যা়ে। 

পেশুর থয হৃৎপিকণ্ড সমসযো আকছ তার পেছগু  লক্ষে
∙∙ খগুব দ্রুত শ্াস-প্রশ্াস।

∙∙ থয পেশুপি খাবার খা়ে িা।

∙∙ হৃেস্পন্দি খগুব দ্রুত বা খগুব ধীর।

এেপি থস্কোকস্কাি বযেবোর েকর এেজন্য স্াস্যে েম্বী পেশুপির হৃৎপিকণ্ডর েব্দ শুিকত িাকর থয হৃৎপিকণ্ডর মকধযে মম্বর 
েকছে পেিা বা হৃেস্পন্দি খগুব-দ্রুত েকছে পেিা। এেপি এসি-থর বযেবোর েকর হৃৎপিকণ্ডর আেৃপত থেমি তা থেখা থযকত 
িাকর। পেশুপির হৃেস্পন্দি থেমি তা িপরমাি েরকত এেপি ইকেপজ প্রক়োজি েকত িাকর। 

থোি থোি সম়ে ব়েস্ক পেশু বা তরুেকের মকধযে থেখা যা়ে। এর োরে প্রা়েেই হৃৎপিকণ্ড খগুঁত বা পচপেৎসা িা েরা 
পরউমযোপিে হৃেকরাগ (িষৃ্া ২২ থেখগুি)। 
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দোর�দ্র ও অিমতো হৃৎরপরডে� ক্রত কর�
পিম্ন আক়ের ও ধিী উভ়ে থেেগুকলাকতই হৃেকরাগ, উচ্চ রক্ত চাি, এবং ্া়োকবপিস মানুকষর জীবিকে আরও েপিি েকর 
তগুলকছ, এবং আরও থবেী মতৃগু যের োরে ঘিাকছে। এই িপরবত্বিগুকলা থবেীরভাগই এেপি অে্বনিপতে বযেবস্ার োরকে 
সপৃষ্ট েকছে যা অসমতা বপৃদ্ধ েকর, যা েপরদ্রকেরকে বাঁচার জন্য আরও থবেী খরচ েরকত বাধযে েকর, এবং যা স্ািী়েভাকব 
উৎিােি ও ততরী েরা খাবাকরর িপরবকত্ব বড বড বযেবসা প্রপতষ্াকির ততরী অস্াস্যেের খাবার ও পমপষ্ট িািী়ে সেজলভযে 
েকর থতাকল। োপরদ্র মানুষকে প্রা়েই জিােীে্ব িপরকবকে োেকত বাধযে েকর থযখাকি বা়েগু ও জল েূপষত, োঁিা বা থখলার 
জন্য পিরািে থোি জা়েগা থিই। এই সব পেছগুর েলােল েকলা আরও থবেী হৃেকরাগ ও ্া়োকবপিস। এই অসুস্যেতাগুকলা 
েপরদ্র মানুষ ও যারা তাকের প্রক়োজিী়ে স্াস্যে থসবা বা ঔষধ িা়ে িা তাকের জন্য সকবেকে থবেী খারাি অবস্ার সপৃষ্ট 
েকর। 

আিিার জীবিকে আরও সুন্দর েকর থতালার 
সমতা বা সুকযাগ িা থে়োিা শুধা মারি অন্যাযযেই 
িা এপি আিিার স্াকস্যেরও ক্ষপত েকর। এপি 
ে়েকতা আিিাকে ভাল খাবার খাও়ো থেকে 
পবরত রাখকত িাকর, এেপি পবিজ্জিে োজ 
েরা বা থোি োজ িা েরার মকধযে এেপি থবকছ 
পিকত বাধযে েরকত িাকর, আিিাকে আিিার ঘর 
থেকে উকছেে েরকত িাকর, অেবা আিিাকে 
িাপরবাপরে সপেংসতার সম্গুখীি েকত বাধযে েরকত 
িাকর। এই েপিি িপরপস্পতগুকলা মািপসে চাকির 
সপৃষ্ট েকর। মািপসে চাি মাকি আিপি েী অনুভব 
েরকছি—পবষন্নতা, দুঃপচিন্ত, ভীপত—এবং েপিি 
িপরপস্পতর সম্গুখীি েকত আমাকের থেে পেভাকব 
প্রপতপরি়ো েকর উভ়েই। 

করিন পর�রস্রত মোনরিক চোরপ� িরৃটি কর�
যখি সমসযো থেখা থে়ে আমরা মািপসে চাি অনুভব েপর। মািপসে চাি থেকের মকধযে এেপি োরীপরে প্রপতপরি়োর সপৃষ্ট 
েরকত িাকর থযমি হৃেস্পন্দি, ঘাকম থভজা োকতর তালগু, বা অকচতি েবার অনুভূপত থেখা থেকব। এই িপরবত্বিগুকলা 
েকছে োরে আমাকেরকে ভীত েকর বা পচপন্তত েকর এমি থোি পেছগুর প্রপত সাডা পেকত থেে  পিসতৃ েরা প্রােৃপতে 
উিাোকির (েরকমাি) িপরবত্বি েকর। ইপতবাচে পেে েকলা েরকমাি আমাকের থেেকে পবিে থেকে িালাকত বা এেজি 
আরিমেোরীর সাকে লডাই েরকত থেেকে সতে্ব েকর থে়ে। মািপসে চাকির েরকমাি এবং এর প্রপতপরি়ো খগুব দ্রুত 
চকল যা়ে যপে মািপসে চাকির োরেপি চকল যা়ে। পেন্তগু  যারা সব সমক়েই মািপসে চাকি োকে তাকের থেে থোি সম়েই 
থসকড ওিার সুকযাগ িা়ে িা, তাই মািপসে চাকির প্রভাব জমকত োকে এবং তারা প্রা়েই অসুস্যে োকে। আমরা যপে েপিি 
িপরপস্পতকত বাস েরকত অভযেস্তও েক়ে যাই এবং থেপখ থয মািপসে চাি অকিে েম, তারিরও তা আমাকের থেকের ক্ষপত 
েরকত িাকর। 

ক্্ষধা খরা

অি্ঠটি

জকমহী�তা

দাকরদ্র যবিারত্ব
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মািপসে চািকে অকেষ ও অপ্রপতকরাধযে মকি েকত িাকর। এেপি যগুকদ্ধর মকধযে বাস েরা, এেপি িতগুি জা়েগা়ে বসবাস 
শুরু েরা এবং থস এলাোর ভাষা বা রীপত িীপত িা জািা, িাপরবাপরে বা সম্পকে্বর সমসযো, বাসস্াি বা েম্বসংস্াকির 
সমসযো, আিিার পিরািত্ার ভ়ে, বে্ববাে এবং তবসমযে থেকে সষৃ্ট মািপসে চাি সবই মকির মধযে অোপন্তর সপৃষ্ট েকর এবং 
থেেকে িপরশ্রান্ত েকর থতাকল। আিপি সংরিমে ও অসুস্যেতার পবরুকদ্ধ লডাই েরকত আরও েম সমে্ব েক়ে িকডি, এবং 
সম্বত আরও থবেী স্াস্যে সমসযোর সম্গুখীি েকত িাকরি। িারী ও িগুরুষ যারা যারা সবসমক়েই মািপসে চাকি োকে 
তাকের হৃেকরাগ এবং ্া়োকবপিস েবার সম্বিা যাকের জীবি একতািা েপিি ি়ে তাকের থেকে অকিে থবেী। 

মািপসে চাি—এবং থয অসুস্যেতাগুকলা এপি ঘিা়ে—েকলা অন্যাযযেতা এবং অসমতার এেপি েলােল। এপি িপরবত্বি 
েরকত োজ েরা স্াকস্যের উন্ন়েকির জন্য গুরুত্বিেূ্ব। 

পর�বত্রন� েন্ কোে কর� যোও়েো ব্রক্ত�ো অন্োন্রদ� িোহোয্ কর� এবং 
ভো� অনুভব কর�
িারীকের পবরুকদ্ধ সপেংসতা, পেশুকের জন্য ভাল পেক্ষা, েহুকর সরোর েতৃ্বে সমভাকব থসবা থে়ো, বা আিিার এলাো 
থযকোি ধরকির গুরুত্বিেূ্ব সমসযোর সম্গুখীি েকছে তার সমাধাি েরার জন্য এেপি েপক্তোলী জিকগাষ্ী েল ততরী েরার 
মাধযেকম মািপসে চাি েমাকিা যা়ে। এিা েরা খগুব সেজ ি়ে। পেন্তগু  তধয্বযে এবং েকিার িপরশ্রকমর বিারা জিকগাষ্ী িপরবত্বি 
আকি যা জীবকির উন্ন়েি েকর। আিিার এলাোর সম্গুখীি েও়ো সমসযোগুকলা পিক়ে োজ েরার মাধযেকম স্াকস্যের উন্নপত 
েরার উিা়ে জািার জন্য িারীকের জন্য স্াস্যে েম্বোণ্ড: িপরবত্বকির জন্য সমাকবেেরকের বাস্তব থেৌেল, িপরকবে স্াস্যে 
পবষক়ে জিকগাষ্ীর জন্য এেপি সোপ়েো, েম্বীকের জন্য স্াস্যে ও পিরািত্া পিকে্বপেো এবং অন্যান্য থেসকিপর়োি উিেরে 
থেখগুি। 

োপরদ্র, তবসমযে, সপেংসতা, এবং এোেীকত্বর পবরুকদ্ধ লডাই েরা বসবাকসর িপরপস্পত উন্ন়েি েরা ও োজ েরাকত 
আরও েম পবিজ্জিে েকর তগুলকত সাোযযে েকর। িপরবত্বকির জন্য অন্যান্যকের সাকে োজ েরা আমাকেরকে 
আরও থবেী েপক্তোলী, থোি বড এেিা পেছগুর অংে, এবং আরও থবেী অন্যান্যকের সাকে সংপলিষ্টতা অনুভব 

েরকত সাোযযে েকর। এই অনুভূপতগুকলা মািপসে চাি মগুক্ত েরকত িাকর।

কর ্মকাণ্ডের ধারণা:

সঞ্চয় দল

প্কতযবশীযি সাহােযু িরা 

িাকরবাকরি সকহংসতার উির আযলাি�া

দল যবযঁধ হাটঁার ক্াব 

কবদযুালযয় ফল যফরী 

ময� রাখযব� - আমরা সবাই এখায� এযসক� 
এিজ� অ�যুজ�যি সাহােযু িরযত! 
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েঞ্ো� খোবো� ফব� কর� ফদ়েো এবং স্োস্্ক� খোবো� ও শ�ী� চচ্ো� 
আগমন
থেি মানুষ যকেষ্ট িপরমাকে েরীর চচ্বা েরকত িাকর িা, থেি 
সকতজ ও স্াস্যেের খাবার িাও়ো সেজ ি়ে, থেি সবরি্বই 
জঞ্াল খাবার িাও়ো যা়ে এবং থবেীরভাগ সম়েই স্স্তা়ে 
িাও়ো যা়ে থসপবষক়ে এলাোবাসী ও সরোরকে িজর পেকত 
েকব। এেপি জিকগাষ্ী েক়েেপি উিাক়ে এর উির োজ েরকত 
িাকর: 

∙∙  পসগাকরি ও পমপষ্ট জাতী়ে িািী়ে থযমি থোো-থোলার 
উির ের বাডাকত িাকর যাকত মানুষ এগুকলা েম েকর 
থেকি। তখি স্ল্প সংখযোে মানুকষর ওজি থবকড যাও়ো, 
্া়োকবপিস, এবং হৃেকরাগ পিক়ে সমসযো থেখা থেকব। 

∙∙  পবেযোলক়ে এেপি বাগাি েরুি যাকত িগুপষ্টের খাবার থে়ো যা়ে। 
পবেযোলক়ের এলাোর োছাোপছ অস্াস্যেের খাবার পবপরি েরা থেকে 
পবকরিতাকের পবরত রাখগুি। এর েকল পেশুরা েী খাকব এবং তারা েী 
থখকত অভযেস্ত তার িপরবত্বি েকব। 

∙∙  গাডী চলাচল েরাকিা েপমক়ে পেি যাকত পিরািকে পবেযোল়ে, েম্বকক্ষরি ও বাজাকর যাও়ো যা়ে। আরও থবেী েরীর চচ্বা 
েরকত িারা সেজ ও পিরািে েরা। 

∙∙  পবপভন্ন উেযোি ও অন্যান্য জা়েগা থযখাকি মানুষ পবপভন্ন রেকমর থখলা, োঁিা,  োঁিা, বা অন্যান্যকের সাকে েরীর চচ্বা 
েরকত িাকর থসখাকি আরও থবেী েকর যাও়ো়ে সুকযাগ সপৃষ্ট েরা। মানুষ যখি িপরবত্বকির জন্য এেকরি োজ েকর 
তখি তারা পিকজকেরকে থবেী এো মকি েকর িা এবং অকিে েম মািপসে চাি অনুভব েকর। এবং তা হৃৎপিকণ্ডর 
জন্য ভাল। 

িগুপষ্টের খাবার থেিার জন্য আিিার িাো 
সঞ়্ে েরুি। থোি থোি খাবার আিিার 
থেেকে বলবাি েকর, পেন্তগু  অন্যান্য খাবার শুধগু 
বড বড থোম্পািীগুকলাকেই ধিী বািা়ে। 

আকম খ্বই খ্শী িারে আমাযদর 
এলািা িকমঠট িাযয় হাটঁার এিঠট 
রাস্া ততরী িযরয�। এখ� আমরা 
শহযরর িারকদযি হাটঁযত িারযবা 
এবং শরীর িিকো িরযত িারযবা। 

এঠট আমাযদর হৃৎকিডে ও িাযয়র 
জ�যু ভাল! 

পমপষ্ট

থোলা থিািতা
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বোত্োরর পর�বত্ন করুন!
অস্াস্যেের িকন্যর সষৃ্ট ক্ষপত এবং থসগুকলার পবপরি থেকে োরা সুপবধা অজ্বি 
েকর থস সম্পকে্ব মানুষকে েো বলকত ও পচন্তা েরাকত সজৃিেীল থোি। 
উোেরেস্রূি আিপি এেপি সংবােিকরি বা এেপি পবজ্ািি থবাক্্ব থেকখকছি 
এমি এেপি পবজ্ািিকে িপরবত্বি েকর মানুষকে তা লক্ষযে েরকত বাধযে েরুি। 
আিপি এেপি িতগুি ধারো চালগু েরকত িাকরি, এেপি িন্য সম্পকে্ব কুৎপসত 
সতযে োঁস েকর পেকত িাকরি, বা পবজ্ািিোতা যা বগুঝাকত থচক়েকছ তার পবিরীত 
অে্ব েে্বেকেরকে অনুভব েরাি। েকত িাকর তা এেপি প্রচারিকরি এেপি িতগুি 
েযেিেি থযাগ েরার মকতাই সাধারে এেপি োজ। এর এেপি ছপব তগুলগুি এবং 
অন্যান্যকেরকে থেখাি বা অিলাইকি প্রোে েরুি। অেবা স্াস্যে ও সামাপজে 
িাযযেতার প্রসার েরকত েযোিেি পেক়ে ই্িারকিকির জন্য এেপি ছপব (পমম) 
ততরী েরুি। থেসকিপর়োকির িারীর জন্য স্াস্যে েম্বোণ্ড: িপরবত্বকির জন্য 
সমাকবেেরকের বাস্তপবে থেৌেল িগুস্তকের মকধযে পভন্ন পভন্ন অকিে থেকেই 
বযেবোর েরা েলী়ে েম্বোকণ্ডর পবষক়ে ধারো থে়ো েক়েকছ যা আিপি আিিার 
এলাোর জন্য গুরুত্বিেূ্ব এমি স্াস্যে পবষক়ে োজ েরকত অপভকযাজি েরকত 
িাকরি।

ফয ফকোম্োনীগুর�ো আমোরদ�রক অসুস্্ কর� ফতোর� তোরদ� উপ� ক� বিোন
অকিে থেেই এখি পচপি পমোকিা পমপষ্ট জাতী়ে িািী়ের উির ের বসাকছে োরে এগুকলা োঁকতর ক্ষপত েকর, মানুকষর 
ওজি অকিে বাপডক়ে থে়ে, হৃেকরাগ ও ্া়োকবপিকসর মকতা থরাকগর সপৃষ্ট েকর। ের থেকে সংগেৃীত অে্ব সাধারেতঃ 
স্াস্যে বা পেক্ষযো়ে বযেবোর েরা ে়ে। থমপসিকোকত থোো-থোলা ও থিিপস একতা থবেী সেজলভযে পছকলা থয পেশুরা 
এগুকলাকে সোকলর িাস্তা়ে িাি েরকতা। এখি িপৃেবীর থয থোি জা়েগার থেকে থমপসিকোকত পবিজ্জিেভাকব 
অপতপরক্ত ওজিযগুক্ত মানুকষর সংখযো থবেী। পেন্তগু  থযকেতগু  ২০১৪ সাল থেকে এই পমপষ্ট িািীক়ের উির ের চালগু েরা 
েক়েকছ তাই প্রপত বছর এই িািীক়ের থোম্পিীগুকলার পবপরির সংখযো েকম থগকছ এবং থমপসিোিরা পবজ্ািি আর 
বযেবসা প্রপতষ্াি পেভাকব তাকের স্াকস্যের ক্ষপত েকর থসসম্পকে্ব আরও থবেী সকচতি েক়েকছ। 

থোলার এেপি থেৌিা়ে ৯ চা-চামকচর থবেী 
পচপি আকছ। এেপি দুই পলিাকরর থবাতকল 
৭০ চামকচর থবেী পচপি োেকত িাকর। 

আকম অি্ব কে
ক্যান্যার
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হৃদর�োগ ও উচ্চ �ক্ত চোপ: 
ঔষধ 
�ক্ত চোরপ� ঔষরধ� ধ�ন
প্রপতপি বযেপক্তর থক্ষকরি উচ্চ রক্ত চাকির ঔষধ সামান্য পভন্নভাকব োজ েকর এবং প্রপতপি বযেপক্তর হৃৎপিকণ্ডর সমসযো পভন্ন েকত িাকর। 
স্াস্যে েম্বীরা যখি উচ্চ রক্ত চাি ও অন্যান্য হৃৎপিকণ্ডর সমসযোর পচপেৎসা েকর তারা সাধারেতঃ এেিগু  িীচগু মারিা়ে শুরু েকর। থসই 
বযেপক্তর জন্য তা পেরেম োজ েকর এবং রক্ত চাি যকেষ্ট িীকচ িাকম পেিা তার উির পিভ্বর েকর ঔষধপির মারিা এেিগু  বাপডক়ে বা 
এেপি েপমক়ে তার সমন্ব়ে েরা ে়ে। অন্য আর এেপি ঔষধ ে়েকতা প্রেমপির সাকে থযাগ েরা েকত িাকর বা প্রেমপির িপরবকত্ব 
বযেবহৃত েকত িাকর। রক্ত চাি যপে স্াভাপবে স্তকর োকে তকব তার মাকি েকত িাকর থয আিপি আিিার িপরপস্পতর জন্য ঔষধপির 
সপিে মারিা ও ধরি বযেবোর েরকছি এবং একে বলা ে়ে আিপি আিিার রক্ত চািকে পি়েন্ত্রকে থরকখকছি। পচপেৎসা শুরু েরার সমক়ে 
প্রপত েক়েে সপ্াে ির ির আিিার রক্ত চাি িরীক্ষা েরুি।  

স্াস্যে েম্বীরা এই ঔষকধর োরকে সষৃ্ট থোি িাশ্্ব প্রপতপরি়ো োেকল তা িরীপবক্ষে েকর, এবং সেকজ থোো়ে ঔষধ িাও়ো যাকব 
এবং তা বযে়েসাধযে পেিা বা পবিামকূলযে িাও়ো যা়ে পেিা তাও জাকি। বযেপক্তপি যপে িাশ্্বপ্রপতপরি়ো বা এর মকূলযের োরকে ঔষধ থি়ো 
বন্ধ েকর থে়ে তকব স্াস্যে েম্বী এর সমাধাকি োজ েরকত িাকর। 

প্রাপ্ব়েস্ককের উচ্চ রক্ত চাকির পচপেৎসা়ে সাধারে ঔষধগুকলার মকধযে আকছ:  

1. োইক্াকক্াকরাপে়োজাই্ (এইচপসপিকজ্) বা অন্য মরূিবধ্বে ('জকলর বপড') 

2. এযেমকলাপ্পিি বা অন্য েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে (এগুকলার িামগুকলা প্রা়েেই -প্পিি পেক়ে থেষ ে়ে) 

3. েযোিকিাপপ্রল, এিালাপপ্রল, বা অন্যান্য এপসই থরাধে (এগুকলার িাম প্রা়েেই -পপ্রল পেক়ে থেষ ে়ে) 

4. থলাসারকিি বা অন্যান্য এআরপব (এগুকলার িাম প্রা়েেই -সারকিি পেক়ে থেষ ে়ে) 

5.  এযেকিকিাকলাল বা অন্যান্য থবিা থরাধে (এগুকলার িাম প্রা়েেই -থলাল পেক়ে থেষ ে়ে)। উচ্চ রক্ত চাকির পচপেৎসা েরকত 
যখি থবিা থরাধে বযেবোর েরা ে়ে তখি থসগুকলা অন্যান্য ঔষকধর সাকে থযৌে ভাকব বযেবোর েরা ে়ে। 

এমি ঔষধও আকছ থযগুকলা হৃেকরাকগর দু'পি ঔষধকে এেপি বপডর মকধযে এেপরিত েরা েক়েকছ। এগুকলা ে়েকতা আলাো আলাো 
েকর থেিার থেকে অকিে থবেী উচ্চ মকূলযের েকব, পেন্তগু  ে়েকতা থবেী সুপবধাজিে েকব। 

গুরুত্বপণূ্ !

থোি থোি ঔষধ এেপরিত েরা যা়ে তা অপভজ্তাসম্পন্ন স্াস্যে েম্বীর োছ থেকে জানুি। উচ্চ রক্ত চাকির সাকে অন্য আর এেপি 
িপরপস্পত থযমি েিকজপষ্টভ োি্ব থেইপল়োর, উচ্চ থোকলকষ্টরল, ্া়োকবপিস, বা বকৃক্কর সমসযো়ে ভগু গকছ এমি বযেপক্তর থক্ষকরি প্রপতপি 
ঔষধ শুরু েরার সবকেকে ভাল মারিা েকতািগুকু তা জানুি। 

৬০ বছকরর থবেী ব়েসী বযেপক্ত যপে প্রেমবাকরর মকতা উচ্চ রক্ত চাকির ঔষধ গ্রেে েকর োকে তকব সবকেকে িীচগু মারিা পেক়ে শুরু 
েরুি। 

যপে ঔষকধ োজ েরকছ বকল মকি িা ে়ে, তকব বকৃক্কর থরাগ েক়েকছ পেিা, সপিে মারিা়ে ঔষধ থি়ো়ে সমসযো পেিা, অন্যান্য েী 
ঔষধ বা মােে তারা থি়ে, বা োইরক়েক্র সমসযো আকছ পেিা তা জানুি। 
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মূত্রবধ্ক ('ের�� বর়ে')
োইক্াকক্াকরাপে়োজাই্ (এইচপসপিকজ্), থক্ারোপলক্াি, স্পাইকরাকিালযোেকিাি, থবিক্াফ্াকমিোজাই্ রোইআমকিপরি, এবং 
েগু করাকসমাই্ েকলা মরূিবধ্বে। 

মরূিবধ্বে ঔষধ বযেপক্তপিকে আরও থবেী েকর মরূিতযোগ েরার মাধযেকম েরীকরর অপতপরক্ত তরল িোে্ব এবং থসাপ়্োম থবর েকর 
পেকত বকৃ্ককে সাোযযে েকর। থেকের মকধযে েম তরল িোে্ব োেকল রক্ত চাি েকম যা়ে। থোি থোি মরূিবধ্বে রক্ত িালীগুকলাকে 
আরও প্রেস্ত েকর রক্ত চাি েমা়ে। মরূিবধ্বেগুকলা েখকিা েখকিা েক্জপষ্টভ োি্ব থেইপল়োকরর োরকে অস্াভাপবে স্ীপতর (ইপ্মা) 
পচপেৎসা েরকত বযেবোর েরা ে়ে যপে এপি পেভাকব থেকের উির প্রভাব থেলকছ তা স্াস্যে েম্বী িরীক্ষাগাকর িরীক্ষার েলেকলর 
সাোকযযে িরীপবক্ষে েরকত িাকর। 

পোশ্্ প্ররতররি়েো 
মাো ঘগুরাকিা, ঘি ঘি মরূি তযোগ, মাোবযেো, পিিাসা অনুভব েরা, থিেী সংকোচি, এবং থিি খারাি েও়ো। থবেীরভাগ থলােই 
রাকতর থবলা ঘি ঘি মরূিতযোগ এডাকত পেকির থবলাকতই মরূিবধ্বে বযেবোর েকর। 

গুরুত্বপণূ্ !

গভ্ববতী িারীকের মরূিবধ্বে বযেবোর েরা উপচত ি়ে যপে িা অন্য ঔষধ তাকের রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে আিকত িাকর। 

রবপদ রচহ্ন: প্রচগুর েগু সকুপড, শ্াস থি়ো়ে সমসযো, থগলা়ে সমসযো, এবং তীব্র সপন্ধ িীডা, পবকেষ েকর িাক়ে। দ্রুত সাোযযে পিি। 

রকভোরব ব্বহো� ক�রত হ়ে 

মরূিবধ্বে থযমি এইচপসপিকজ্, থক্ারোপলক্াি, এবং পেউকরাকসমাই্ থেে থেকে িিাপস়োম থবর েকর থে়ে। তাই িিাপস়োকমর 
অভাব িরূে েরকত প্রা়েই োঁচেলা, েলা, েমলা, থলবগু বা আকভাোক্া খাি। রক্ত িরীক্ষা়ে যপে িিাপস়োকমর স্তর িীচগু থেখা়ে তকব 
থোি থোি বযেপক্তর িিাপস়োকমর বপড প্রক়োজি েকত িাকর। স্পাইকরাকিালযোেকিাি এবং রোই়োমকিপরি িিাপস়োম থেকেই ধকর রাকখ। 
িিাপস়োকমর মারিা স্াভাপবে রাখকত এগুকলা থোি থোি সম়ে অন্যান্য মরূিবধ্বকের সাকে বযেবোর েরা ে়ে পেন্তগু  থবে সতে্বতার 
প্রক়োজি েকব যপে এপসই থরাধে বা এআরপব-এর সাকে বযেবোর েরা ে়ে। 

মরূিবধ্বেগুকলা থেে থেকে মযোগকিপস়োমও থবর েকর থে়ে। তাই মযোগকিপস়োকমর অভাব িরূে েরকত সবগুজ োেসপজি, েপধ, এবং 
থস্কা়োকের বীপচ খাি। 

মরূিবধ্বে বযেবোর শুরু েরার েক়েে সপ্াে ির িিাপস়োকমর মারিা এবং বকৃক্কর েম্বক্ষমতা িরীক্ষাগাকর িরীক্ষা েকর থেখকত েকব, 
এবং তারির প্রপত ৬ থেকে ১২ মাস িরির িরীক্ষা েরকত েকব যপে আিপি োইক্াকক্করাপে়োজাই্ পিকত োকেি, এবং এর থেকেও 
ঘি ঘি িরীক্ষা েরকত েকব যপে আিপি পেউকরাকসমাই্ পিকত োকেি। পেউকরাকসমাই্ এেপি েপক্তোলী মরূিবধ্বে এবং বযেপক্তপিকে 
খগুব ভাল ভাকব িরীপবক্ষে েরকত েকব। 

োইক্াকক্করাপে়োজাই্ (এইচপসপিকজ্) 
োইক্াকক্করাপে়োজাই্ ২৫ পমগ্রা এবং ৫০ পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে।  

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্

� প্রাপ্ ব়েস্ক: গতানুগপতে শুরুর মারিা ১২.৫ পমগ্রা। সোকল প্রপতপেি এেবার।  

েক়েে সপ্াে ির প্রক়োজকি মারিা বাপডক়ে প্রপতপেি ২৫ পমগ্রা েরা থযকত িাকর যপে রক্ত চাি িীচগু মারিার ঔষকধ পি়েপন্ত্রত িা ে়ে। 

এে পেকি ২৫ পমগ্রার থবেী গ্রেে েরকবি িা। থবেী পিকল তা আিিার রক্ত চাি েমাকব িা, বরং শুধগু এর িাশ্্ব প্রপতপরি়োগুকলাই 
বাডাকব। 
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ক্ো�রি়েোম চ্োরন� ফ�োধক
এযেক্াপ্পিি, পিকেপ্পিি, প্পটি়োকজম, এবং থভরািাপমল েকলা েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে। 

েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে েযোলপস়োমকে রক্ত িালী ও হৃৎপিকণ্ডর মকধযে প্রকবে েরা থেকে পবরত রাকখ। এর েকল রক্ত 
িালীগুকলা পেপেল োকে ও রক্ত চাি েমকত সাোযযে েকর।  

এগুকলা বগুকের বযেোর (এযোিপজিা) জন্য বযেবোর েরা ে়ে।  

্া়োকবপিসযগুক্ত বযেপক্তরা েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে বযেবোর েরকত িাকর। 

পোশ্্ প্ররতররি়েো 
আক্াপ্পিি এবং পিকেপ্পিি থগাডালী স্ীপত সপৃষ্ট েরকত িাকর। থিািতা খাবার এপডক়ে, েরীর চচ্বা েকর, এবং বসার সম়ে িা 
দু'থিাকে উঁচগু  জা়েগা়ে উপিক়ে থরকখ স্ীপত থরাধ েরুি। স্ীপত যপে অবযেেত োকে তকব আিিাকে ে়েকতা ঔষধপি িপরবত্বি েরকত 
েকত িাকর। 

সামান্য িাশ্্বপ্রপতপরি়ো থযমি সামান্য মাো বযেো, ঘগুম ঘগুম ভাব, বা থিি খারাি েখকিা েখকিা ঔষধ শুরু েরার ১ বা ২ সপ্াে 
ির চকল যা়ে। িাশ্্বপ্রপতপরি়ো অবযেেত োেকল আিিার স্াস্যে েম্বীর সাকে েো বকল ঔষধ িপরবত্বি েরুি। 

গুরুত্বপণূ্ !

সেল েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে গভ্বাবস্া়ে বযেবোর েরা যাকব িা। 

পিপে্বষ্ট ধরকির েক্জপষ্টভ োি্ব থেইপল়োর এবং আরও েক়েেপি হৃৎপিকণ্ডর অবস্ার থক্ষকরি েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে বযেবোর 
েরা উপচত িা। 

যারা েযোলপস়োম চযোকিল থরাধে পিকছে এবং সাকে স্যোপিিসও (িষৃ্া ৩৪) পিকছে তাকের স্যোপিিকসর মারিা েম েকর থি়ো 
উপচত। 

রবপরদ� �ক্ণ: গাক়ে প্রচগুর েগু সকুপড, বগুকে বযেো, থচতিা োরাকিা, অপি়েপমত হৃেস্পন্দি, মগুখমণ্ডল, মগুখ, বাহু, বা িাক়ের থয থোি 
অংকে স্ীপত। ততক্ষোৎ সাোযযে গ্রেে েরুি। 

রকভোরব ব্বহো� ক�রত হ়ে 

এযেক্াপ্পিি
এযেক্াপ্পিি ৫ পমগ্রা এবং ১০ পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে।  

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্ 

� প্রাপ্ব়েস্ক: শুরু েরার সাধারে মারিা ৫ পমগ্রা, প্রপতপেি ১ বার।

েক়েে সপ্াে ির, রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে একসকছ পেিা তা িপরমাি েকর থেখগুি। প্রক়োজকি মারিা ১০পমগ্রা িয্বন্ত বাডাকিা যাকব। 

পেকি ১০ পমগ্রার থবেী থিকবি িা।  
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এরিই ফ�োধক এবং এআ�রব
এযেপ্জওকিিপসি-রুিান্তরোরী এ্জাইম (এপসই) থরাধে এবং এযেপ্জওকিিপসি পরকস্র থরাধে দু'ধরকির ঔষধ থযগুকলা প্রা়ে 
এেইভাকব োজ েকর। উচ্চ রক্ত চাি েমাকিা, েক্জপষ্টভ োি্ব থেইপল়োর, বা অন্যান্য ধরকির হৃেকরাকগর জন্য, এবং ্া়োকবপিসযগুক্ত 
বযেপক্তকের জন্য তাকের বকৃ্ককে রক্ষা েরা়ে সাোযযে েরকত উভ়ে ধরিকেই বযেবোর েরা ে়ে।  

রকক্তর মকধযে থয উিাোিপি রক্ত িালীগুকলাকে অিমিী়ে এবং পচেি েকর এপসই থরাধে এবং এআরপব থসগুকলাকে থরাধ েকর। 
রক্ত িালীগুকলা যখি পেপেল ও প্রেস্ত ে়ে তখি রক্ত চাি িীকচ থিকম যা়ে। 

েযোক্াপপ্রল, এিালাপপ্রল, পলপসকিাপপ্রল েকলা এপসই থরাধে। থলাসারকিি েকলা এেপি এআরপব। 

পোশ্্প্ররতররি়েো 
এপসই থরাধে শুকে োপের সপৃষ্ট েরকত িাকর। আিিার যপে শুকে োপে থেখা থে়ে তকব তার িপরবকত্ব এেপি এআরপব, থযমি 
থলাসারকিি বযেবোর েরুি, থযপি োপের সপৃষ্ট েকর িা। 

অন্যান্য সম্াবযে িাশ্্বপ্রপতপরি়ো: েগু সকুপড, মাো ঘগুরাকিা, ক্ান্ত অনুভব েরা, মাো বযেো, ঘগুমাকত সমসযো, বা দ্রুত হৃেস্পন্দি। 

গুরুত্বপণূ্ 
থোি গভ্ববতী িারী বা থয িারী গভ্ববতী েকত যাকছে তাকেরকে এপি থেকবি িা। এপসই থরাধে এবং এআরপব গকভ্ব োো এেপি পেশুর 
জন্য পবিজ্জিে। 

বকৃক্কর সঙ্কিজিে থরাগযগুক্ত বযেপক্তকের জন্য বযেবোর েরা এপডক়ে চলগুি। 

এপসই থরাধে বা এআরপব পিকত োোোলীি ইবগুকপ্রাকেি এবং অন্যান্য প্রোে-িােে ঔষধ বযেবোর েরা এপডক়ে চলগুি। 

রবপরদ� রচহ্ন: বগুকে বযেো, শ্াস থি়ো়ে সমসযো, থগলা়ে সমসযো, মগুখমণ্ডল, মগুখ, বাহু, বা িাক়ের থয থোি অংকে স্ীপত। 
ততক্ষোৎ সাোযযে গ্রেে েরুি। 

র্ভোরব ব্বহো� ক�রত হ়ে 
এপসই থরাধে এবং এআরপব িিাপস়োকমর মারিা বপৃদ্ধ েকর। এপসই থরাধে বযেবোর শুরু েরার েক়েে সপ্াকের মকধযে বকৃক্কর স্াস্যে 
ও িিাপস়োকমর মারিা িপরমাি েরকত রক্ত িরীক্ষা েরা উপচত। এমিপে বযেপক্তপি সামন্য িপরমাকেও বকৃক্কর থরাগ োেকল এপি 
পবকেষভাকব গুরুত্বিেূ্ব। আর যপে বযেপক্তপি সাকে স্পাইকরাকিালযোেপিে বা রোই়োমকিপরি-এর থয থোি এেপি মরূিবধ্বে বযেবোর েকর 
তকব প্রচগুর সাবধািতা অবলম্বি েরুি এবং রক্ত িরীক্ষার মাধযেকম িিাপস়োকমর মারিা িরীপবক্ষে েরুি। 

েযোক্াপপ্রল 
েযোক্াপপ্রল ২৫পমগ্রা ও ৫০পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে।  

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্  

 �  প্রাপ্ ব়েস্ক: েযোক্াপপ্রল অন্য থোি হৃৎপিকণ্ডর ঔষধ সাকে ছাডাই এেেভাকব বযেবোর েরা েক়ে োকে, এবং তার শুরুর মারিা েকলা 
প্রপতপেি ২৫ পমগ্রা, দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি ২বার (প্রপতবার ১২.৫ পমগ্রা) েকর পেকত েকব। 

েক়েে সপ্াে ির, রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে একসকছ পেিা তার িপরমাি েরুি। প্রক়োজকি মারিা বাডাকিা থযকত িাকর। িকরর মারিাপি 
েকলা প্রপতপেি ৫০ পমগ্রা, দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি দু'বার (প্রপতবার ২৫ পমগ্রা)। প্রক়োজকি মারিা বাডাকিা থযকত িাকর। িকরর মারিাপি 
েকলা প্রপতপেি ১০০ পমগ্রা, দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি দু'বার (প্রপতবার ৫০ পমগ্রা) েকর পেকত েকব। 

মরূিবধ্বকের সাকে যপে েযোক্াপপ্রল বযেবোর েরা ে়ে বা বযেপক্তপির ব়েস যপে ৬০ বা তার থবেী ে়ে, তকব শুরুর মারিা েকব 
প্রপতপেি ১২.৫ পমগ্রা, দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি ২বার পেকত েকব (প্রপতবার ৬.২৫ পমগ্রা েকর)। 

এে পেকি সব্বকমাি ১০০ পমগ্রার থবেী বযেবোর েরকবি িা। 
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এিালাপপ্রল 
এিালাপপ্রল ২.৫ পমগ্রা, ৫ পমগ্রা, ১০ পমগ্রা এবং ২০ পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে। 

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্ 

�  প্রোপ্ত ব়েস্ক: এনো�োরপ্র� যরদ হৃৎরপরডে� অন্োন্ ঔষরধ� িোরথ েো়েো এককভোরব ব্বহো� ক�ো হ়ে তরব এ� স্োভোরবক শুরু� মোত্রো ৫ 
রমগ্ো। 

েক়েে সপ্াে ির, রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে একসকছ পেিা জািকত তার িপরমাি েরুি। প্রক়োজকি মারিা বাডাকিা থযকত িাকর। প্রপতপেি 
১০পমগ্রা থেকে ২০পমগ্রা মারিা়ে থবেীরভাগ থলােই স্াছেন্দ অনুভব েকর। মারিা যপে ১০পমগ্রার থবেী ে়ে তকব বপডপিকে দু'ভাগ েকর 
পেকি দু'বার েকর বযেবোর েরকল ভাল োজ েকর। 

যপে মরূিবধ্বকের সাকে এিালাপপ্রল বযেবোর েরা েক়ে োকে, বা বযেপক্তপির ব়েস যপে ৬০ বছকরর উিকর ে়ে বা বকৃক্কর সামান্য থরাগ 
োকে তকব প্রপতপেি ২.৫পমগ্রা েকর শুরু েরুি। 

পেকি ৪০ পমগ্রার থবেী েকর বযেবোর েরকবি িা।  

থলাসারকিি 
থলাসারকিি ২৫ পমগ্রা, ৫০ পমগ্রা, ১০০ পমগ্রার  বপড আোকর িাও়ো যা়ে। 

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্  

�  প্রাপ্ ব়েস্ক: থলাসারকিি অন্য থোি হৃৎপিকণ্ডর ঔষধ সাকে ছাডাই এেেভাকব বযেবোর েরা েক়ে োকে, এবং তার শুরুর মারিা েকলা 
প্রপতপেি ৫০ পমগ্রা, ে়ে পেকি এেবার বা দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি ২বার (প্রপতবার ২৫ পমগ্রা) েকর থি়ো যা়ে।

েক়েে সপ্াে ির, রক্ত চাি পি়েন্ত্রকে একসকছ পেিা তার িপরমাি েরুি। প্রক়োজকি পেকি ১০০পমগ্রা িয্বন্ত মারিা বাডাকিা থযকত 
িাকর, ে়ে পেকি এেবার েকর বা দু'ভাকগ ভাগ েকর পেকি দু'বার (প্রপতবার ৫০ পমগ্রা) েকর থি়ো যা়ে। 

যপে মরূিবধ্বকের সাকে থলাসারকিি বযেবোর েরা েক়ে োকে তকব শুরু েরার মারিা েকলা পেকি এেবার প্রপতপেি ২৫পমগ্রা েকর।

পেকি ১০০পমগ্রার থবেী েকর থিকবি িা।  

ফবরো ফ�োধক
থবিা থরাধেগুকলা হৃেস্পন্দিকে ধীর েকর থতাকল যাকত হৃৎপিণ্ড েম বলেপক্ত বযেবোর েকর রক্ত িািাকত িাকর, েকল রক্ত চাি েকম 
যা়ে। প্রপতপেি যপে থি়ো ে়ে তকব থবিা থরাধে উচ্চ রক্ত চাি েমাকত সাোযযে েকর এবং বগুকের বযেো়ে (এযোিপজিা) সাোযযে েরকত 
িাকর। উচ্চ রক্ত চাি েমাকত থি়ো থবিা থরাধে সাধারেতঃ মরূিবধ্বকের সাকে বা অন্যান্য ঔষকধর সাকে বযেবোর েরা েক়ে োকে। 
থোি থোি থবিা থরাধে েক্জপষ্টভ োি্ব থেইপল়োকরর পচপেৎসা়ে বযেবোর েরা েক়ে োকে। 

এযেকিকিাকলাল, থমকিাকপ্রাকলাল, পবসকপ্রাকলাল, এবং োকভ্বপ্কলাল েকলা থবিা থরাধে।  

পোশ্্প্ররতররি়েো 
ক্ান্ত অনুভব েরা, থিকি গণ্ডকগাল, মাো বযেো, মাো ঘগুরাকিা, থোষ্োপিন্য, ্াইপর়ো, থবহুঁে েবার অনুভূপত। 

এগুকলা যপে মদৃু ে়ে তকব েখকিা েখকিা ঔষধ বযেবোর শুরু েরার েক়েে সপ্াকের মকধযে চকল যাকব। 
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গুরুত্বপ ূ !

সেল থবিা থরাধে ঔষধ গভ্বাবস্া়ে বযেবোর েরা থযকত িাকর।  

্া়োকবপিসযগুক্ত বযেপক্তকের সতে্বতার সাকে থবিা থরাধে বযেবোর েরা উপচত যপে তাকের রকক্ত পচপির মারিা েম োোর ঘিিা ঘকি 
োকে। 

থবিা থরাধে এযোজমা অবস্া আরও খারাি েকর তগুলকত িাকর, তাই এযোজমাযগুক্ত বযেপক্তকের এগুকলা সত্বেতার সাকে বযেবোর 
েরকত েকব। 

থবিা থরাধে িাডীর স্পন্দি েপমক়ে থেলকত িাকর। িাডীর স্পন্দি যপে প্রপত পমপিকি ৬০এর িীকচ ে়ে তকব এর মারিা েপমক়ে 
পেি। 

রবপদ রচহ্ন: বগুকে বযেো, শ্াস থি়ো়ে সমসযো, ধীর হৃেস্পন্দি, োত, িাক়ের িাতা বা িা েগু কল ওিা। 

রকভোরব ব্বহো� ক�রত হ়ে 

এই ঔষধগুকলা িীচগু মারিা়ে শুরু েকর রিমে প্রপত ১ বা ২ সপ্াে ির ির বাডাকিা উপচত। আিপি যপে এই ঔষধগুকলার থয থোিপি 
বত্বমাকি উচ্চ মারিা়ে বযেবোর েকর োকেি এবং এগুকলার বযেবোর বন্ধ েরা প্রক়োজি তকব এগুকলা খগুব ধীকর ধীকর েক়েে সপ্াে ধকর 
েমাকিা উপচত। 

এযেকিকিাকলাল 
এযেকিকিাকলাল ২৫পমগ্রা এবং ৫০পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে  

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্  

� প্রাপ্ ব়েস্ক: সাধারে শুরু েরার মারিা েকলা পেকি ২৫পমগ্রা এেবার 

েক়েকে সপ্াে ির রক্ত চাি পি়েকন্ত্রকে আকছ পেিা তার িপরমাি েরুি। প্রক়োজকি আরও ২৫পমগ্রা যগুক্ত েকর পেকি থমাি ৫০পমগ্রা 
িয্বন্ত বাডাকিা যা়ে। আবারও রক্ত চাি িপরমাি েরুি এবং প্রক়োজকি ২ সপ্াে ির আবারও এর মারিা বপৃদ্ধ েরুি (৭৫পমগ্রা িয্বন্ত 
প্রপতপেি এেবার), এবং আবারও চার সপ্াে ির এেবার  (১০০পমগ্রা িয্বন্ত প্রপতপেি এেবার)। 

পেকি ১০০পমগ্রার থবেী থিকবি িা।  

থমকিাকপ্রাকলাল িাকরে্বি  
থমকরোকপ্রাকলাল িাকরে্বি এেপি স্ল্পস্া়েী োয্বক্ষম ঔষধ যা পেকি ২বার থি়ো ে়ে। এপি েীঘ্বস্া়েী োয্বক্ষম থমকিাকপ্রাকলাল সাপসিকিি 
থেকে পভন্ন ঔষধ। 

থমকরোকপ্রাকলাল সাধারেতঃ ৫০পমগ্রা এবং ১০০পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে। 

উচ্চ �ক্ত চোরপ� েন্  

 �  প্রাপ্ ব়েস্ক: শুরু েরার সাধারে মারিা প্রপতপেি ৫০পমগ্রা থেকে ১০০পমগ্রা , দু'ভাগ েকর পেকি ২বার েকর (প্রপতবার ২৫পমগ্রা বা 
৫০পমগ্রা)।  

েক়েকে সপ্াে ির রক্ত চাি পি়েকন্ত্রকে আকছ পেিা তার িপরমাি েরুি। প্রক়োজকি বত্বমাি িপরমাকের সাকে পেকি আরও 
৫০পমগ্রা যগুক্ত েরুি। আবারও রক্ত চাি িপরমাি েরুি এবং প্রক়োজকি ২ সপ্াে ির আবারও এর মারিা এেই িপরমাকে বপৃদ্ধ েরুি। 
সাধারে মারিা প্রপতপেি ২০০পমগ্রা থেকে ৪০০পমগ্রা, দু'ভাকগ ভাগ েকর প্রপতপেি ২বার েকর থি়ো যা়ে (প্রপতবার ১০০পমগ্রা থেকে 
২০০পমগ্রা)।  

এে পেকি ৪০০ পমগ্রার থবেী থিকবি িা।  
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স্্োররন
পসমভাস্যোপিি, থলাভাস্যোপিি, এযেকিারভাস্যোপিি এবং প্রাভাস্যেপিি েকলা স্যোপিি। 

স্যোপিিগুকলা এেজি বযেপক্তর যেৃতকে পেক়ে েম িপরমাকে থোকলকষ্টরল ততরী েরা়ে। অপতপরক্ত থোকলকষ্টরল রক্ত সঞ্ালি 
সীপমত েকর এবং হৃৎপিকণ্ডর জন্য রক্ত সঞ্ালি েরা েপিি েকর থতাকল। 

এেবার ইকতামকধযে আরিান্ত েক়েকছ এরেম বযেপক্তকের থক্ষকরি োি্ব এযোিাে এবং থট্াে থরাধ েরকত স্যোপিি বযেবোর েরা ে়ে। 
্া়োকবপিস, বা োি্ব এযোিাে বা থট্াকের সম্াবিা বাপডক়ে থতাকল এমি অন্য স্াস্যে সমসযোযগুক্ত বযেপক্তর হৃৎপিকণ্ডর জরুরী অবস্া থরাধ 
েরকত এগুকলা বযেবোর েরা ে়ে। 

থয সমস্ত বযেপক্তকের এই সঙ্কিজিে সমসযোগুকলা আকছ তাকের জন্য স্যোপিি খগুব সাোযযেোরী। এগুকলা থোকলকষ্টরকলর অস্াস্যেের 
মারিা েমাকতও বযেবোর েরা ে়ে। 

যাকের োি্ব এযোিাে েবার ঝগু ঁপে খগুব থবেী তাকের থক্ষকরি মাঝাপর প্রবলতার স্যোপিি (থযমি পসমভাস্যোপিি) এবং েপক্তোলী উঁচগু  
প্রবলতার স্যোপিি (থযমি এযেকিারভাস্যোপিি) বযেবোর েরা ে়ে।  

পোশ্্ প্ররতররি়েো 
স্যোপিি ঔষধগুকলা থিেীর থবেিা সপৃষ্ট েরকত িাকর। তাই থবেিা যপে মদৃু ে়ে এবং সারা থেকে িা ে়ে তকব এর মারিা েপমক়ে অস্পস্তর 
মারিা সীপমত েরা যা়ে। পেন্তগু  থিেীর বযেো যপে তীব্র ে়ে বা সারা থেকে অনুভূত ে়ে (পিে ফ্গু  েবার মকতা) তকব স্যোপিি থি়ো বন্ধ েরুি 
এবং এেজি স্াস্যে েম্বী থেখাি।  

সামান্য িাশ্্ব প্রপতপরি়ো থযমি মাো বযেো, থিি খারাি বা থোষ্োপিন্য প্রা়েই থেখা যা়ে এবং থেকে ঔষকধ অভযেস্ত েক়ে থগকল 
এগুকলা প্রা়েই চকল যা়ে। 

গুরুত্বপণূ্ !

গভ্বাবস্া়ে স্যোপিি বযেবোর েরা উপচত ি়ে এবং এগুকলা সাধারেতঃ থয িারী গভ্বধারে েরকত যাকছে তাকেরকে থে়োও ে়ে িা। 

থোি থোি স্যোপিি অন্যান্য ঔষকধর সাকে থমোকিা উপচত ি়ে। েখকিা েখকিা ঔষধ থমোকল এেপি বা উভ়ে ঔষকধরই মারিা 
িপরবত্বীত েক়ে যা়ে। উোেরেস্রূি, যারা এযেক্াপ্পিি পিকছে তারা ২০পমগ্রার থবেী পসমভাস্যোপিি পিকত িারকব িা। আিপি থয সব 
ঔষধ এখি গ্রেে েরকছি থস সম্পকে্ব আিিার স্াস্যে েম্বীকে জািাি যাকত থস ঔষধগুকলার িারস্পাপরে প্রপতপরি়ো সম্পকে্ব যাচাই 
েরকত িাকর। 

রবপরদ� �ক্ণ: তীব্র থিেীর থবেিা বা সারা েরীরকে প্রভাপবত েকর এমি থিেীর বযেো। স্যোপিি থি়ো বন্ধ েরুি এবং এেজি 
স্াস্যে েম্বীকে থেখাি। 

রকভোরব ব্বহো� ক�রত হ়ে 

স্যোপিিস সাধারেতঃ মাঝাপর মারিা়ে শুরু েরা ে়ে এবং থোি িাশ্্বপ্রপতপরি়ো োেকল মারিা েমাকিা ে়ে। এগুকলা থোি থোি রক্ত 
চাকির ঔষকধর থেকে পভন্ন োরে থসগুকলা েম মারিা়ে শুরু েরা ে়ে এবং ধীকর ধীকর থসগুকলা বাডাকিা ে়ে।  

স্যোপিি ঘগুমাকত যাবার আকগ পিকল ভাল োজ েকর। 

পসমভাস্যোপিি
পসমভাস্যোপিি ৫পমগ্রা, ১০পমগ্রা, ২০পমগ্রা এবং ৪০পমগ্রার বপড আোকর িাও়ো যা়ে।

হোর্ এ্োরোরক� উচ্চ ঝঁুরকরত �র়েরে এমন ব্রক্তরদ� ফকোর�রটি�� কমোরত ব্বহো� ক�ো হ়ে।  

� প্রাপ্ ব়েস্ক: স্াভাপবে শুরুর মারিা ২০ পমগ্রা, প্রপতবার এেপি েকর। 

থবেীরভাগ থলােই ১০পমগ্রা থেকে ৪০ পমগ্রা মারিা বযেবোর েরকত িাকর। অন্যান্য পিপে্বষ্ট পেছগু  ঔষকধর সকে সংপমশ্রে েরকল 
পসমভাস্যোপিকির মারিা েম েকব। পসমভাস্যোপিি থি়ো শুরু েরার আকগ বযেপক্তপি বযেবোর েরকছ এমি সেল ঔষকধর পবষক়ে জািা 
গুরুত্বিেূ্ব। 

পেকি ৪০পমগ্রা থেকে থবেী থিকবি িা। 
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হোর্ এ্োরোরক� েন্ ঔষধ
আিিার যপে মকি ে়ে থোি এেজকির োি্ব এযোিাে েকছে, তকব তাকে সাকে সাকে ১পি এযেসপিপরি (৩০০ থেকে ৩২৫পমগ্রা) পেি। 
বযেপক্তপিকে এপি পচপবক়ে জল পেক়ে পগকল থেলকত বলগুি। এমিপে আিপি যপে পিপচিত িাও েি থয বযেপক্তপির োি্ব এযোিাে েকছে, 
এযোসপিপরি থোি ক্ষপত েরকব িা। োসিাতাকল যাবার সম়ে যপে োকে তকব িাইকরোপগ্সাপরি পেি। 

বযেো ও ভ়ে োিাকত সাোযযে েরকত, এবং হৃৎপিকণ্ডর রক্ত সঞ্ালি েরা সেজ েরকত আিপি মরপেিও বযেবোর েরকত িাকরি। 
মরপেি সম্পকে্ব আরও অকিে তেযে িষৃ্া ৮৫-এর প্রােপমে পচপেৎসা অধযো়ে থে়ো আকছ। 

নাইট্াগ্লিসাগ্িন (গ্লিসাগ্িল ্াইনাটই্্ট)
িাইকরোপগ্সাপরি োি্ব এযোিাে থেকে সষৃ্ট বগুকের বযোোর পচপেৎসা়ে বযেবোর েরা ে়ে। এপি রক্ত িালীগুকলাকে প্রেস্ত েরকত সাোযযে েকর 
হৃৎপিকণ্ডর রক্ত সঞ্ালি েরা সেজ েকর থতাকল।  

গুরুত্বপণূ্ !

েম রক্ত চাি আকছ বা থয পবগত ২৪ঘ্িা়ে পসকডেিাপেল (ভা়োগ্রা) পিক়েকছ তাকে িাইকরোপগ্সাপরি থেকবি িা। ঔষকধর এই সংপমশ্রে 
রক্ত চািকে পবিজ্জিেভাকব েপমক়ে থেলকত িাকর, এবং মারামিে েকত িাকর। 

পোশ্্ প্ররতররি়েো 
তীব্র মাো বযেো, গরম অনুভব েরা, বা মাো ঘগুরাকিা ভাব অনুভব েরকত িাকর। 

রকভোরব ব্বহো� ক�রত হরব 
তাকের মাো ঘগুপরক়ে উিকল বযেপক্তপির িা োঁপডক়ে বকস বা শুক়ে িডা উপচত। 

 �  আধা পমগ্রা (০.৫পমগ্রা) পজহ্ার িীকচ দ্রবীভূত েকর সকব্বাচ্চ পতি বার পেি, প্রপতবার থে়োর ির িাঁচ পমপিি অকিক্ষা েরুি। বগুকের 
বযেো বা অন্যান্য লক্ষে যপে চকল যা়ে তকব আর এেপি বপডর প্রক়োজি থিই। 

িাইকরোপগ্সাপরকির বপড পচপবক়ে বা পগকল খাকবি িা। বপডপি যখি পজহ্ার িীকচ দ্রবীভূত ে়ে তখি এেপি পেেরে সপৃষ্ট েকর এবং 
এমিপে এগুকলা জ্বালাও েকর। 
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