
মানবজিমন/ , 5 eি ল 312৯ 
েয কারেণ কায র্কািরতা হারাে  aয্াি বােয়ািটক 
ফিরদ uি ন আহেমদ  

 
aযািচতভােব aয্াি বােয়ািটক বহার বাড়েছ। eেত কের aেনক ে ে  aয্াি বােয়ািটেকর িতেরাধ মতা 
কেম যাে । সব্া য্হািনর ঝুিঁকেত পড়েছ েরাগীরা। aয্াি বােয়ািটক কাজ না করার কারণ িহেসেব বলা হে , 
িচিকৎসকরা e ধরেনর oষুধ েবিশ বহার করায় eবং েরাগীরা oষুধ িঠকমেতা না খাoয়ায় জীবাণু হেয় uেঠেছ 
oষুধ িতেরাধী। িবিভ  aিলগিলর েদাকািনরাo eখন ডা ার! েদাকানদাররা শুধু aয্াি বােয়ািটক িদেয়i িত 
কেরন না, েবিশর ভাগ সময় তারা aয্াি বােয়ািটেকর েকােনা েকাস র্ না িদেয় দুi-eক েডাজ দান কেরন। েযটা 
েরাগীর জ  মারা ক িতকর বেল িবেশষ রা মেন কেরন। বাiেরর দুিনয়ায় েরাগীেক aয্াি বােয়ািটক খাoয়ার 
পরামশ র্ েতা দূেরর কথা, ব াপ  ছাড়া aয্াি বােয়ািটক িবি র েকােনা িনয়ম েনi। aথচ েদেশ ei াপাের 
কতৃর্প  uদাসীন বেল uে খ কেরন িবেশষ রা। 
 
aয্াি বােয়ািটেকর aকায র্কািরতা সে  ব ব  েশখ মুিজব েমিডকয্াল িবশব্িব ালেয়র েমিডিসন aনুষেদর সােবক 
িডন a াপক   
ডা. eিবeম আবদু াহ মানবজিমনেক বেলন, ে সি পশন ছাড়া oষুধ িবি  o খাoয়া uিচত নয়।  
েদাকানদাররা েকন ে সি পশন ছাড়া oষুধ িবি  করেবন? aযািচতভােব েছাট-খােটা েরােগর কারেণ 
aয্াি বােয়ািটক েসবন করেলo বড় েরােগ aয্াি বােয়ািটেক আর কাজ করেব না। কিঠন েকােনা ািধ সহেজ 
সারেব না। িবষয়িট িনেয় সিতয্কার aেথ র্ ভাববার সময় eেসেছ। eভােব aয্াি বােয়ািটেকর aিনয়ি ত বহার 
চলেত থাকেল eকসময় aয্াি বােয়ািটক তার কায র্কািরতা হারােব eবং জনসব্াে য্র জ  তা হেব মারা ক হুমিক। 
িতিন বেলন, েদেশ েবশিকছু কারেণ aয্াি বােয়ািটক aকায র্কর হেয় পড়েছ। া  হাতুেড় ডা ার কতৃর্ক 
aনুমানিনভ র্র িবনা ে সি পশেন aয্াি বােয়ািটক িবি  eবং বহার।  
 
িবেশষ রা বলেছন, আমােদর হােত কায র্কর aয্াি বােয়ািটেকর সংখয্া িদেন িদেন কেম আসেছ। u য়নশীল 
েদশগুেলায় সং ামক েরাগ েবিশ, aয্াি বােয়ািটেকর েয়াজনo েবিশ। িক  িবেশব্ যত oষুধ ƣতির হে  তার মা  
নয় ভাগ েকেন u য়নশীল েদশগুেলা। u ত েদশগুেলার দৃি  eখন aসং ামক ািধর িদেক। u ত েদশগুেলা 
নতুন aয্াি বােয়ািটক ƣতিরেত খুব eকটা আ হী নয়। কােজi িবষয়িট েবশ uেদব্গজনক। িবশব্ সব্া য্ সং াo 
বলেছ, eকিদেক েযমন আরo নতুন নতুন aয্াি বােয়ািটক আিব ার হoয়া েয়াজন েতমিন eকi সে  সরকার 
o সাধারণ মানুেষর uিচত হেব aয্াি বােয়ািটেকর সুিচি ত বহার িনি ত করা। 
িবশব্ সব্া য্ সং ার eক িতেবদেন বেলেছ: িবশব্ সব্া য্ সং ার eক িতেবদেন আশ া কাশ কের বলা হয়, 
aয্াি বােয়ািটেকর যেথ  বহাের জীবাণুগুেলা oষুধ িতেরাধী eবং oষুেধর িবরুে  লড়াi কের িটেক থাকার 
স মতা aজর্ন করেছ। e aব া েথেক u রণ ঘটােনা স ব না হেল aিচেরi খুব সাধারণ সং মণ, সামা  
কাটাে ড়া েথেক মৃতয্ হেব মানুেষর। িবেশব্র 225িট েদশ েথেক ত -uপা  সং হ কের িবশব্ সব্া য্ সং া 
aয্াি বােয়ািটেকর oপর থম িতেবদন িদেয়েছ। 
 



সাধারণত াকেটিরয়া, ারাসাiট, ভাiরাস aথবা ছ াকজিনত কারেণ সৃ  েরােগর িচিকৎসায় aয্াি বােয়ািটক 
oষুধ েয়াগ করা হয়। aয্াি বােয়ািটক কাজ না করার ঝুিঁকর িবষয়িট াখয্া কেরন িবশব্ সব্া য্ সং ার সাধারণ 
সব্া য্গত িনরাপ ািবষয়ক কম র্কত র্া। িবশব্ াপী aেনক সং মেণর ঘটনাi eকিট িনতয্িদেনর িবষয়। িনuেমািনয়ায় 
সং িমত হয় ফুসফুস, মূ নালীেত, র বােহ সং মণ ঘেট, েকােনা েকােনা ে ে  েদখা যায় ডায়িরয়ার সং মণ 
eবং েযৗনসংসেগ র্র কারেণo িবিভ  েযৗনেরাগ সং মেণর িব ার ঘেট। িবেশব্র সব র্ i িনয়িমতভােব eসব 
সং মণ ঘটেছ। u য়নশীল েদশগুেলােত েযসব েরােগর সং মণ সবেচেয় েবিশ ভাব েফেল েসসব েদেশ 
oiসব েরাগ েমাকািবলার মতা েমi াস পাে  বেল িতেবদেন তুেল ধরা হয়। িতেবদেন িনuেমািনয়া, 
ডায়িরয়া o রে র সং মেণর জ  দায়ী সাতিট আলাদা ধরেনর াকেটিরয়া িনেয় গেবষণার ত  uপ াপন করা 
হয়। িবেশব্র েবশ কেয়কিট েদেশর েরাগীেদর oপর দু’িট ধান aয্াি বােয়ািটক েয়াগ কের েদখা েগেছ, eগুেলা 
আর কাজ করেছ না। eেদর eকিট কাব র্ােপনম। িনuেমািনয়া, রে  দাহ o নবজাতকেদর েদেহ দােহর মেতা 
েরাগ িনরামেয় ei aয্াি বােয়ািটকিট বহৃত হয়। 
 
aয্াি বােয়ািটক কাজ না করার কারণ িহেসেব বলা হে , িচিকৎসকরা e ধরেনর oষুধ েবিশ বহার করায় eবং 
েরাগীরা oষুধ িঠকমেতা না খাoয়ায় জীবাণু oষুধ িতেরাধী হেয় uেঠেছ। মূ তে র দােহ েয aয্াি বােয়ািটক 
বহার করা হে  গত শতেকর আিশর দশক েথেক তা খুব কম কাজ করিছল। বত র্মােন e েরােগর oষুধ 

eেকবােরi aকায র্কর হেয় েগেছ বেল িবশব্ সব্া য্ সং া জানায়।  
 
েদেশ জীবাণুগুেলা oষুধ িতেরাধী হেয় oঠার a তম কারণগুেলার eকিট oষুেধর েদাকানগুেলােত েকােনা ধরেনর 
ব াপ  (ে সি পশন) ছাড়াi aয্াি বােয়ািটক oষুধ িবি  করা। aেনক সময় েদখা যায়, oষুধ িবে তারাi 

হেয় oেঠন ডা ার। সামা  জব্র সিদ র্েতo বাছ-িবচার না কের aয্াি বােয়ািটক িদেয় বেলন, eটা খান িঠক হেয় 
যােব। eিট aয্াি বােয়ািটক aকায র্কর হেয় যাoয়ার a তম কারণ।  
 
ডা ারেদর িচিকৎসা দােনর ে ে  িটর িবষয়িট তুেল ধের aেনক িচিকৎসকi বেলন, আমরা ডা ারেদর 
eকিট সম া আেছ। aেনক সময় েদখা যায়, েযখােন a  মা ার aয্াি বােয়ািটক বা পুরেনা eকিট 
aয্াি বােয়ািটক িদেয়i কাজ হেব েসখােন েরাগীেক ত আেরাগয্ করার জ  ডা াররা সব র্েশষ েজনােরশেনর 
aয্াি বােয়ািটক খাoয়ার পরামশ র্ েদন। aথচ e ধরেনর aয্াি বােয়ািটক আমােদর ি জাভ র্ করার কথা বা িনিদ র্  
েকােনা েরােগ বহার করার কথা। সামা  েরােগ ত আেরােগয্র জ  eসব aয্াি বােয়ািটেকর বহার 
িতকর। eভােবo aয্াি বােয়ািটক তার কায র্কািরতা হারায়। েকােনা েমi েরিজ াড র্ ডা ার ছাড়া 

aয্াি বােয়ািটক িবি  করা যােব না। 
 
ডা ারেদর সব র্েশষ েজনােরশেনর aয্াি বােয়ািটক বহােরর াপাের আরo সংযিম হেত হেব। েরাগীেদর 
aয্াি বােয়ািটেকর েকাস র্ পূণ র্ করার াপাের েজার িদেত হেব। aসুখ ভােলা হেয় েগেলo aয্াি বােয়ািটেকর েকাস র্ 
aব i পূরণ করেত হেব। aয্াি বােয়ািটক ব াপে  েলখার াপাের সুিনিদ র্  নীিতমালার কথা uে খ কের 
তারা বেলন, িচিকৎসাপে  aয্াি বােয়ািটক পরামশ র্ েদয়ার াপাের সুিনিদ র্  নীিতমালা েযমন- কী ধরেনর oষুধ 
প ী িচিকৎসক ে সি পশন করেত পারেবন েস স েক র্ িবিধিনেষেধর aভাব রেয়েছ। পাশাপািশ 
ফাম র্ািসuিটকয্াল েকা ািনগুেলা তােদর বিণ র্ত মা ার াপাের শতভাগ িন য়তা েদয় না বেলo জানান 
িবেশষ রা। aয্াি বােয়ািটক ভিব েত বহার করার জ  ঘের সংর ণ করা যােব না। eেত oষুেধর 
কায র্কািরতা ন  হয়। aয্াি বােয়ািটক িসরাপ eকবার বহােরর পর িকছুিদন গয্াপ হেয় েগেল েসi িসরােপর 
েময়াদ দীঘ র্িদন থাকেলo তা বহার করা যােব না। 
 



ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ফােম র্িস িবভােগর a াপক ড. সীেতশ চ  বাছার বেলন, েদেশ aয্াি বােয়ািটেকর 
aেযৗি ক বহােরর কারেণ aয্াি বােয়ািটক েরিজ য্া  েবিশ হে । e কারেণ মানবেদেহ aয্াি বােয়ািটক কাজ 
করেছ না। aয্াি বােয়ািটেকর েযৗি ক বহার িনি ত করা না েগেল েরিজ য্াে র পিরমাণ বাড়েব। eর ভােব 
মৃতুয্র ঘটনাo বাড়েব। বাড়েব সব্া য্েসবা খরচ। িতিন বেলন, সাতিদেনর েকাস র্ সাতিদনi েখেত হেব। কমo নয়, 
েবিশo নয়। না হেল েরাগিট পুনরায় িফের আসেত পাের বা িবিভ  iনেফকশন েদখা িদেত পাের। িনেজ িনেজ 
িচ া কের খাoয়া যােব না। িতিন আেরা বেলন, oষুেধর দাম যােত েরাগীর য় মতার মে  থােক, েসিদেক 
নজর িদেত হেব। oষুধটা  কায র্করী o িনরাপদ হেত হেব। aেনক সময় েনিতবাচক ি টেম -eর কারেণ 
েরাগীেক েবিশ হাসপাতােল থাকেত হয়। ফেল খরচ েবেড় যায়। েসটাo েদখেত হেব। তৃতীয় িবেশব্র েদশগুেলােত 
eটা eকটা সম া। e িবষয়েক মাথায় রাখেত হেব, যিদo বাংলােদশ eকটু u ত হেয়েছ। aয্াি বােয়ািটক 
েরিজ য্া  মারা ক হে  বেল ei িবেশষ  uে খ কেরন। 
 
সব্া য্ aিধদ েরর েরাগ িনয় ণ শাখার পিরচালক a াপক ডা. সািনয়া তহিমনা বেলন, aয্াি বােয়ািটক িনেয় 
আমােদর সেচতনতা  েনi। িশি ত-িনর র সবার মে i ডা ােরর পরামশ র্ ছাড়া aয্াি বােয়ািটক খাoয়ার 
বণতা েবিশ। তাi সারা েদেশর ফােম র্িসগুেলার oপর িনয় ণ আনেত হেব। িতিন বেলন, e াপাের াশনাল 

aয্াকশন য্া  চূড়া  পয র্ােয়। eটা বা বায়ন হেল aয্াি বােয়ািটেকর য ত  বহার ব  হেব। 
 


