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এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রি বয়ে পদয়েপ প্রিয়ে হয়ব 

 সরকারয়ক হাইয়কায়ট ের প্রিয়দ েশ 

স্টাফ প্ররয়পাট োর ॥ যথাযথ েত্ত্বাবধাি ও প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রি বয়ে পদয়েপ প্রিয়ে সরকারয়ক প্রিয়দ েশ 

প্রদয় য়ছ হাইয়কাট ে। হাইয়কায়ট ের এমি প্রিয়দ েশয়ক স্বাগে জাপ্রিয় য়ছ দদয়শর প্রিপ্রকৎসা ও স্বাস্থয দসক্টয়রর প্রিপ্রকৎসক সমাজ এবং সয়িেি সাধারণ 

মানুষ। প্রবয়শষজ্ঞ প্রিপ্রকৎসকরা বলয়ছি, ওষুধ িপ্রেয়রাধী হয়  ওঠার দপছয়ি প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রি এবং 

ওষুধ প্রবয়িো ও দিোর অসাবধািো বড় ভূপ্রমকা রাখয়ছ। প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা অয়িক আয়গই এ প্রবষয়  প্রবশ্ববাসীয়ক সেকে বােো প্রদয়  দরয়খয়ছ। দয 

সব এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রিন্ন জটিল দরাগ িপ্রেয়রায়ধ ঐপ্রেহাপ্রসক ভূপ্রমকা দরয়খয়ছ, দসগুয়লার অয়িক এযাপ্রিবায় াটিক আজ জীবয়ির ঝুঁপ্রক হয়  

দাঁপ্রড়য় য়ছ। ওষুধ িপ্রেয়রাধী দমাকায়বলা  দ্রুে কায েকর উয়যাগ গ্রহণ িা করয়ল অয়িক সাধারণ সংিামক দরাগ িাল হয়ব িা। এয়ে অসহা  

অবস্থা  দরাগীয়ক মৃত্যযর দকায়ল ঢয়ল পড়য়ে হয়ব। এযাপ্রিবায় াটিক ব্যবহায়র সাবধািী িা হয়ল খুব শীঘ্রই মািবজাপ্রে জীবাণুর প্রবরুয়ে িাণরোর 

যুয়ে পরাস্ত হয়ব বয়ল জািা  প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা। এযাপ্রিবায় াটিয়কর সঠিক ব্যবহায়র প্রিপ্রিে করয়ে হয়ল প্রিপ্রকৎসক ও দরাগী উি য়কই প্রবয়বকবাি 

হয়ে হয়ব। ফায়ম েপ্রসগুয়লা প্রি ন্ত্রয়ণ িা এয়ল এবং দজিায়রল িযাপ্রক্টশিাস ে প্রিপ্রকৎসকরা যেেণ প্রবয়বকবাি িা হয়বি, েেেণ পয েন্ত 

এযাপ্রিবায় াটিয়কর সঠিক ব্যবহার প্রিপ্রিে করা যায়ব িা।  

সয়রজপ্রমি ঘুয়র দদখা দগয়ছ, ওষুধ িপ্রেয়রাধী হয়  ওঠার দপছয়ি ওষুধ প্রবয়িো ও দিোর অসাবধািোও ভূপ্রমকা রাখয়ছ। সপ্রদ ে-কাপ্রশ জ্বয়র আিান্ত 

রাজধািীর পূব ে দেজত্যপ্ররবাজায়রর ইউসুফ প্রম া (৪০)। দিসপ্রিপশি ছাড়াই প্রেপ্রি ফাম েয়গয়টর আসমা ফায়ম েপ্রস দথয়ক ওষুধ প্রকিয়ে দগয়লি। 

ফায়ম েপ্রসর ওষুধ প্রবয়িো দমাোঃ মকবুলও আর দদপ্রর কয়রিপ্রি। ইউসুয়ফর হায়ে প্রেপ্রিও ত্যয়ল প্রদয়লি এযাপ্রিবায় াটিক ওষুধ। শুধু োই ি , আর 

প্রদয়  প্রদয়লি প্রকছু ডাক্তাপ্রর পরামশ ে। এিায়ব দদয়শর সব েত্রই প্রিপ্রকৎসয়কর দিসপ্রিপশি ছাড়া ওষুধ প্রবপ্রি করা হয়ে। স্বাস্থয অপ্রধদফের ও ওষুধ 

িশাসি অপ্রধদফেয়রর সেকেবােোয়েও কাজ হ প্রি। প্রকন্তু ওষুয়ধর পাশ্বেিপ্রেপ্রি ার প্রশকার হয়ে অয়িক দরাগী। ডাক্তাপ্রর পরামশ ে ছাড়া এক দরায়গর 

ওষুয়ধ দখয়ে প্রগয়  অন্য আয়রকটি দরায়গ আিান্ত হও ার ঘটিাও ঘটয়ছ। এমি অবাধ ওষুধ প্রবপ্রি অব্যাহে থাকয়ল খুব শীঘ্রই দদয়শর জিস্বাস্থয 

িরম হুমপ্রকর ময়ে পড়য়ব বয়ল ময়ি করয়ছি ওষুধ ও প্রিপ্রকৎসা প্রবয়শষজ্ঞরা। এিায়ব রাজধািীসহ সারায়দয়শ গপ্রজয়  উয়ঠয়ছ লাখ লাখ ওষুয়ধর 

দদাকাি (ফায়ম েপ্রস)। ওই সব দদাকায়ি ওষুধ প্রবপ্রির কায়জ জপ্রড়য়ের শেকরা ৯০ িায়গরই ওষুধ সম্পয়কে িাল ধারণা দিই বয়ল অপ্রিয়যাগ রয় য়ছ। 

ফয়ল ওষুয়ধর পাশ্বেিপ্রেপ্রি া সম্পয়কে জািয়ে পায়র িা দরাগীরা। ডাক্তাপ্রর দিসপ্রিপশি িাও ার িয় াজিী োও অনুিব কয়রি িা ওষুধ 

প্রবয়িোরা। দদাকায়ি সাময়ি দাঁপ্রড়য়  ওষুয়ধর িাম উয়েখ করয়লই ো দিোর হায়ে ত্যয়ল দদ া হ । আবার অয়িক প্রদয়ির দম ায়দাত্তীণ ে ুররয়িা 

দিসপ্রিপশি প্রিয়  অয়িক দরাগী ফায়ম েপ্রসয়ে যা । দিসপ্রিপশয়ির োপ্ররখ ও ওষুধ খাও ার সম সীমা দদখার িয় াজিয়বাধও কয়রি িা 

প্রবয়িোরা। আপ্রথ েক বাপ্রণজযই োয়দর কায়ছ মুখ্য হয়  ওয়ঠ। ফাম েয়গয়টর দেজত্যপ্ররবাজায়রর প্রি া ফায়ম েপ্রস। ডাক্তাপ্রর দিসপ্রিপশি ছাড়াই 

দদাকািদায়রর কায়ছ ১ পাো মপ্রিি (এযাপ্রিবায় াটিক) িাইয়লি। আর দিোয়ক দকাি প্রকছু প্রজয়জ্ঞস িা কয়রই ওষুয়ধর পাোটি ত্যয়ল প্রদয়লি 

প্রবয়িো প্রল াকে আলী। প্রবয়িোয়ক টাকা প্রদয়  িয়ল দগয়লি দিো। দিসপ্রিপশি ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক ওষুধ প্রবপ্রির প্রবষয়  জািয়ে িাইয়ল 

প্রবয়িো প্রল াকে আলী বয়লি, সব ধরয়ির ওষুধ প্রবপ্রির জন্য দিসপ্রিপশি লায়গ িা। িয় াজি ছাড়া দকউ ওষুধ প্রকয়ি িা। দিসপ্রিপশি দদয়খ 

ওষুধ প্রবপ্রি করয়ে দগয়ল ব্যবসা গুটিয়  দফলয়ে হয়ব। ওষুয়ধর িাল-ময়ের প্রবিার করয়ব দিোরা। দরাগী দদখার জন্য ি , আমরা ওষুধ প্রবপ্রি 

করার জন্য বয়সপ্রছ বয়ল জািাি প্রল াকে আলী। এিায়ব প্রল াকে আলীর ময়ো রাজধািীর িা  িপ্রেটি ফায়ম েপ্রসয়ে দিসপ্রিপশি ছাড়া ওষুধ 

প্রবপ্রির ঘটিা ঘটয়ছ।  

প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রি করা যায়ব িা : হাইয়কাট ে  

যথাযথ েত্ত্বাবধাি ও প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রি বয়ে পদয়েপ প্রিয়ে সরকারয়ক প্রিয়দ েশ প্রদয় য়ছ হাইয়কাট ে। এ 

আয়দশ পাও ার দুই প্রদয়ির ময়ে ঔষধ িশাসি অপ্রধদফেয়রর মহাপপ্ররিালকয়ক িপ্রেটি দজলার প্রসপ্রিল সাজেি ও দজলা িশাসকয়ক সার্কেলার 

জাপ্রর করয়েও বলা হয় য়ছ। 

জিস্বায়থ ে দায় র করা এক প্ররট আয়বদয়ির িাথপ্রমক শুিাপ্রি প্রিয়  বৃহস্পপ্রেবার প্রবিারপপ্রে দশখ হাসাি আপ্ররফ ও প্রবিারপপ্রে রাপ্রজক আল 

জপ্রলয়লর দবঞ্চ রুলসহ এ আয়দশ দদ । রুয়ল জািয়ে িাও া হ , যথাযথ েত্ত্বাবধাি ও প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক 

প্রবপ্রি দকি অববধ দঘাষণা করা হয়ব িা ? স্বাস্থয সপ্রিব, স্বাস্থয অপ্রধদফের ও ঔষধ িশাসি অপ্রধদফেয়রর মহাপপ্ররিালক, জিিশাসি সপ্রিব ও 

দদয়শর সব দজলা িশাসক ও প্রসপ্রিল সাজেিয়ক রুয়লর জবাব প্রদয়ে বয়লয়ছ হাইয়কাট ে। 



এযাপ্রিবায় াটিক িপ্রেয়রাধী হয়  ওঠা  প্রিপ্রন্তে প্রিপ্রকৎসক সমাজ ও সয়িেি সাধারণ মানুষ ॥ এযাপ্রিবায় াটিক ওষুয়ধর অিয় াজিী  ব্যবহার 

দরায়ধ কায েকর উয়যাগ দিই। প্রিবপ্রেে প্রিপ্রকৎসয়কর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এযাপ্রিবায় াটিক প্রবপ্রিসহ আরও দবশ কয় কটি কারয়ণ ওষুয়ধর িপ্রেয়রাধী 

িবণো মহামারী আকার ধারণ করয়ছ বয়ল আশঙ্কা িকাশ কয়রয়ছি দদয়শর প্রবয়শষজ্ঞ প্রিপ্রকৎসকরা। োরা বলয়ছি, যয়থে ব্যবহায়র কায েকাপ্ররো 

হারায়ে এযাপ্রিবায় াটিক। িা  ৫৬ শোংশ এযাপ্রিবায় াটিক ওষুধ কাজ করয়ছ িা। দরাগীয়দর দদয়হ এযাপ্রিবায় াটিক িপ্রেয়রাধী েমো দবয়ড়য়ছ। 

জীবাণুর প্রবরুয়ে িথাগে এযাপ্রিবায় াটিক কায়জ আসয়ছ িা। এটি মানুষ ও পশু স্বাস্থয এবং কৃপ্রষ দসক্টয়রর জন্য মারাত্মক হুমপ্রক হয়  দাঁপ্রড়য় য়ছ। 

পশু খায়যর জন্য ব্যবহৃে িা  ৫০ িকায়রর এযাপ্রিবায় াটিক আজ িপ্রেয়রাধী হয়  উঠয়ছ। িপ্রেয়রাধী জীবাণু পরবেীয়ে পশু দথয়ক মানুয়ষ 

স্থািান্তপ্ররে হয়ে পায়র। সাধারণ মানুষ দো দূয়রর কথা, প্রিপ্রকৎসকয়দর পয়েও ওষুধ িপ্রেয়রাধী হয়  উঠার প্রবষ টি প্রি প্রমে েদারপ্রক করা সম্ভব 

হ  িা। প্রিপ্রকৎসকয়দর দিসপ্রিপশি ছাড়াই অবায়ধ ওষুধ প্রবপ্রি কয়র থায়ক ফায়ম েপ্রসর দলাকজি। অয়িক সম  দরাগী ও োয়দর দলাকজিও 

প্রিপ্রকৎসকয়দর দিসপ্রিপশি গ্রহণ ও ো অনুযা ী ওষুধ দকিার িয় াজি অনুিব কয়রি িা। ওষুধ িপ্রেয়রাধী বৃপ্রে পাও া  দদয়শ প্রিপ্রকৎসা ব্যবস্থা 

খুব ব্য বহুল হয়  উঠয়ছ। অয়িক প্রিপ্রকৎসক ব্যবসাপ্র ক স্বায়থ ে দরাগীয়দর জন্য অিয় াজিী  ওষুধ প্রলয়খ প্রদয়েি বয়লও অপ্রিয়যাগ পাও া দগয়ছ। 

আর দরাগীরাও আস্থার সয়ে ব্যবহার কয়র যায়েি প্রিপ্রকৎসকয়দর োপ্রলকাভুক্ত ওষুধ। এয়ে অকায়ল মৃত্যযর দকায়ল ঢয়ল পড়য়ছ অয়িক দরাগী।  

ওষুধ িপ্রেয়রাধী হয়  ওঠার প্রবষয়  উয়েগ িকাশ কয়রয়ছি প্রবজ্ঞ প্রিপ্রকৎসকরা। বেব্ধু  দশখ মুপ্রজব দমপ্রডকযাল প্রবশ্বপ্রবযালয় র দমপ্রডপ্রসি অনুষয়দর 

ডীি অোপক ডাোঃ এপ্রবএম আব্দুোহ জািাি, এযাপ্রিবায় াটিক ওষুধ প্রবশ্বব্যাপী অেযন্ত সমাদৃে এবং প্রিপ্রকৎসা দেয়ত্র যার অবদাি অপ্রবস্মরণী । 

দুোঃয়খর প্রবষ  হয়লও সেয দয, অপব্যবহায়রর কারয়ণ এ এযাপ্রিবায় াটিক ওষুয়ধর েমো দকাি দকাি জীবাণু ধ্বংয়সর দেয়ত্র অকায েকর হয়  যায়ে। 

প্রবয়শ্বর অন্যান্য দদয়শর ত্যলিা  আমায়দর দদয়শও এযাপ্রিবায় াটিয়কর ব্যবহার কম ি । মানুষ দকাি দরাগ-ব্যাপ্রধয়ে আিান্ত হয়লই িাথপ্রমকিায়ব 

োর প্রিকটবেী দদাকাি দথয়ক ওষুধ প্রকয়ি দখয়ে পায়র। ওষুধ প্রকিয়ে দকাি বােবাধকো িা থাকা  এবং ডাক্তায়রর দকাি দিসপ্রিপশি িা 

লাগা  মানুষ সহয়জই এ কাজটি করয়ছ। এটি হয়ে জিসয়িেিোর অিায়ব। ফয়ল অপপ্ররপ্রমে ও মাত্রাহীি ওষুধ খাও ার ফয়ল এর জীবাণুিাশক 

েমো িষ্ট হয়  যায়ে। এযাপ্রিবায় াটিয়কর অকায েকাপ্ররো দরায়ধ এখিই ব্যবস্থা দি া দরকার বয়ল জািাি অোপক এপ্রবএম আব্দুোহ।  

সরকায়রর দরাগেত্ত্ব, দরাগ প্রিণ ে  ও গয়বষণা িপ্রেষ্ঠায়ির (আইইপ্রডপ্রসআর) সায়বক পপ্ররিালক ডাোঃ মাহমুদুর রহমাি, এযাপ্রিবায় াটিয়কর সঠিক 

ব্যবহার প্রিপ্রিে করয়ে হয়ল প্রিপ্রকৎসক ও দরাগী উি য়কই প্রবয়বকবাি হয়ে হয়ব। ফায়ম েপ্রসগুয়লা প্রি ন্ত্রয়ণ িা এয়ল এবং দজিায়রল িযাপ্রক্টশিাস ে 

প্রিপ্রকৎসকরা যেেণ প্রবয়বকবাি িা হয়বি, েেেণ পয েন্ত এযাপ্রিবায় াটিয়কর সঠিক ব্যবহার প্রিপ্রিে করা যায়ব িা। দমপ্রডকযাল পরীোর মােয়ম 

প্রিপ্রিে িা হয়  অিয় াজয়ি এযাপ্রিবায় াটিক খাও া ঠিক ি । এযাপ্রিবায় াটিয়কর অিয় াজিী  ও ভুল ব্যবহায়র িপ্রেয়রাধী জীবাণুর উ্ভবব ঘটয়ছ। 

এিায়ব এযাপ্রিবায় াটিক োর কায েকাপ্ররো হারা । িপ্রেয়রাধী জীবাণুর কারয়ণ প্রকছু এযাপ্রিবায় াটিক এখি অয়িক ব্যায়ক্টপ্রর া িপ্রেয়রায়ধ কায়জ 

আয়স িা। দস জন্য একটি িবজােক প্রশশুয়কও অয়িক সম  কয় ক িকায়রর এযাপ্রিবায় াটিক প্রদয়ে হ  জািাি ডাোঃ মাহমুদুর রহমাি।  

প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার সেকেবােো ॥ ওষুয়ধর যয়থে ব্যবহার সারাপ্রবশ্বয়ক আজ িাপ্রবয়  ত্যয়লয়ছ। এমি অবস্থা দমাকায়বলা  জরুরী প্রিপ্রত্তয়ে ছ টি 

করণী  ত্যয়ল ধয়রয়ছ প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা। দসগুয়লা হয়লা- িপ্রেটি দদশয়ক সপ্রিপ্রলে জােী  অথ েবিপ্রেক পপ্ররকল্পিা িণ ি ও বাস্তবা ি করা উপ্রিে। 

পয েয়বেণ ও ল্যাবয়রটপ্রর কযাপাপ্রসটি বাড়ায়িা দরকার। িয় াজিী  ওষুয়ধর যয়থে ব্যবহার বেসহ ওষুয়ধর গুণাগুণ প্রিপ্রিে করয়ে হয়ব। ওষুয়ধর 

ব্যবহার িালিায়ব মপ্রিটপ্ররং করয়ে হয়ব। সংিমণ িপ্রেয়রাধ ও প্রি ন্ত্রণ বাড়ায়ে হয়ব। শপ্রক্তশালী গয়বষণার পাশাপাপ্রশ প্রিপ্রকৎসার িত্যি িত্যি 

ওষুধ ও উপকরয়ণর প্রবস্তার ঘটায়ে হয়ব।  

ওষুধ িপ্রেয়রাধী হও ার প্রবষয়  সেকে কয়র প্রদয়  প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা জািা , দয সব এযাপ্রিবায় াটিক র্কষ্ঠ, যক্ষ্মা, গয়িাপ্রর া ও প্রসপ্রফপ্রলসসহ প্রবপ্রিন্ন 

জটিল দরাগ িপ্রেয়রায়ধ ঐপ্রেহাপ্রসক ভূপ্রমকা দরয়খয়ছ, দসগুয়লার অয়িক এযাপ্রিবায় াটিক আজ জীবয়ির ঝুঁপ্রক হয়  দাঁপ্রড়য় য়ছ। ওষুধ িপ্রেয়রাধী 

দমাকায়বলা  দ্রুে কায েকর উয়যাগ গ্রহণ িা করয়ল অয়িক সাধারণ সংিামক দরাগ িাল হয়ব িা। এয়ে অসহা  অবস্থা  দরাগীয়ক মৃত্যযর দকায়ল 

ঢয়ল পড়য়ে হয়ব। ওষুধ িপ্রেয়রাধী হয়  ওঠার প্রবষ টি খুব পপ্ররষ্কার। এ প্রবষয়  আজ উয়যাগ িা প্রিয়ল আগামীকাল একটি দরাগীয়ক সুস্থ কয়র 

দোলা সম্ভব হয়ব িা। লাখ লাখ মানুষয়ক সুস্থ কয়র ত্যলয়ে পায়র এমি অপ্রে িয় াজিী  অয়িক ওষুধ িষ্ট কয়র দফলয়ে পাপ্রর িা আমরা। ওই সব 

ওষুধ যায়ে িপ্রেয়রাধী িা হয়  ওয়ঠ দসপ্রদয়ক সেকেো অবলম্বি করাই হয়ব বুপ্রেমায়ির কাজ। পৃপ্রথবীয়ে অয়ধ েয়কর দিয়  দবপ্রশ ওষুয়ধর দেয়ত্র ভুল 

দিসপ্রিপশি হয়ে অথবা ওষুধ ভুলিায়ব প্রবেরণ বা প্রবপ্রি করা হয়ে। িা  অয়ধ েক দরাগী ভুলিায়ব ওষুধ গ্রহণ করয়ছ। এযাপ্রিবায় াটিয়কর সঠিক 

ব্যবহার িা হয়ল সংিামক দরায়গর প্রবস্তার ঘটা । এযাপ্রিবায় াটিক ব্যবহায়র সাবধািী িা হয়ল খুব শীঘ্রই মািবজাপ্রে জীবাণুর প্রবরুয়ে িাণরোর 

যুয়ে পরাস্ত হয়ব বয়ল জািা  প্রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা। 

 

 


