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অ্যান্টিবায় াটিয়ের অ্য় ৌন্টিে ব্যবহার েময়ে না 

মুনীরউন্টিন আহমদ 

২০১৪ সায়লর ৩০ এন্টিল ন্টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া পৃন্টিবীর ১১৪টি দদয়ে পন্টরচান্টলত গয়বষণার ফলাফয়লর ওপর ন্টিন্টি েয়র অ্যান্টিবায় াটিে 

দরন্টিস্ট্যান্স সম্পয়েে তায়দর সব েয়েষ িন্টতয়বদন িোে েয়রয়ে। িন্টতয়বদয়ন উয়েয়গর সয়ে বলা হয় য়ে, অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স 

দিয়ে সৃষ্ট মহান্টবপ ে  এখন আর দোয়না িন্টবষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপার ন । 

এখনই, এ মুহূয়তে ন্টবয়শ্বর িন্টতটি দদয়ের িন্টতটি অ্ঞ্চয়ল সব ব য়সর সব মানুষ অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যায়ন্সর ন্টেোর হও ার িবল 

হুমন্টের ময়ে রয় য়ে। ‘অ্যান্টিমাইয়রাবা াল দরন্টিস্ট্যান্স : দলাবাল ন্টরয়পার্ ে অ্ন সায়ি েইয়লন্স’ (িীবাণুর িন্টতয়রাধ ক্ষমতা অ্িেন : েড়া 

নিরদান্টরর ওপর ন্টবশ্ব িন্টতয়বদন) েীষ েে িন্টতয়বদয়ন উয়েখ েরা হ , অ্সংখ্য সংরামে দরাগ সৃন্টষ্টোরী অ্সংখ্য িীবাণু দবন্টেরিাগ 

অ্যান্টিবায় াটিয়ের ন্টবরুয়ে িন্টতয়রাধ ক্ষমতা অ্িেন েয়র দফয়লয়ে। 

িন্টতয়বদয়ন ডা ন্টর া, েয়লরা, ন্টনউয়মান্টন া, মূত্রনান্টলর সংরমণ, গয়নান্টর া, দসপন্টসস (রয়ির সংরমণ)-এর ময়তা সাধারণ দিয়ে শুরু 

েয়র খুব মারাত্মে সংরামে দরাগ সৃন্টষ্টোরী িীবাণুর ওপর অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যায়ন্সর ফলাফল িোে েরা হ । িন্টতয়বদয়ন 

িোন্টেত ফলাফল খুব উয়েগ ও আতঙ্কিনে। োরণ িন্টতয়রাধ ক্ষমতা অ্িেনোরী বহু িীবাণুর ন্টবরুয়ে দেষ অ্বলম্বন ন্টহয়সয়ব 

ন্টবয়বন্টচত খুব ো েের অ্যান্টিবায় াটিেগুয়লাও এখন ো েোন্টরতা হারায়ত বয়সয়ে। 

োব োয়পয়নময়ে এতন্টদন এেমাত্র নন-দরন্টিস্ট্যাি েতিাগ ো েের দেষ অ্বলম্বন অ্যান্টিবায় াটিে ন্টহয়সয়ব গণ্য েরা হয়তা। িীবন 

ন্টবপন্নোরী অ্য়ের িীবাণু দেবন্টসলা ন্টনউয়মান্টন োব োয়পয়নয়মর ো েোন্টরতায়ে ব্যি ে েয়র ন্টদয়  সারা ন্টবয়শ্ব েন্টড়য়  পয়ড়য়ে। 

দেবন্টসলা ন্টনউয়মান্টন হাসপাতায়ল ন্টনউয়মান্টন া, দসপন্টসস, নবিাতয়ের সংরমণ এবং িরুন্টর ন্টবিায়গ ন্টচন্টেৎসারত ন্টবপন্ন দরাগীয়দর 

ময়ে সংরমণ েড়ায়নার মূল োরণ হয়  দঁন্টড়য় য়ে। বহু দদয়ে দরন্টিস্ট্যায়ন্সর োরয়ণ োব োয়পয়নম দেবন্টসলা ন্টনউয়মান্টনয়ত আরান্ত ৫০ 

েতাংে দরাগীয়ে সুস্থ্ েয়র তুলয়ত ব্যি ে হয়ে। 

মূত্রনান্টলর সংরময়ণর িন্য দা ী গ্রাম দনয়গটিি িীবাণু ই. দোলাইয় র ন্টবরুয়ে বহুল পন্টরন্টচত ন্টসয়িাগ্রুয়পর (য়লায়রাকুয়নালন) 

অ্যান্টিবায় াটিেগুয়লা অ্ন্টধোংে দক্ষয়ত্রই এখন আর োি েরয়ে না। ১৯৮০ সায়ল বািায়র আসা ন্টসয়িাগ্রুয়পর ওষুধগুয়লার ন্টবরুয়ে 

িীবাণুর িন্টতয়রাধ ক্ষমতা অ্িেয়নর পন্টরমাণ ন্টেল শূন্য। এখন পৃন্টিবীর অ্ন্টধোংে দদয়েই সংরামে দরাগ ন্টচন্টেৎসা  ন্টসয়িাগ্রুয়পর 

ওষুধগুয়লার ো েোন্টরতা ৫০ েতাংয়েরও ন্টনয়চ দনয়ম দগয়ে। 

গয়নান্টর া ন্টচন্টেৎসা  দেষ অ্বলম্বন ন্টহয়সয়ব পন্টরন্টচত তৃতী  িিয়ের দসফায়লায়পান্টরন গ্রুয়পর ওষুধগুয়লা এখন অ্য়েন্টল া, অ্ন্টে া, 

োনাডা, ফ্রান্স, িাপান, নরওয় , দলায়িন্টন া, দন্টক্ষণ আন্টফ্রো, সুইয়ডন এবং যুিরায়িযর গয়নান্টর া  আরান্ত দরাগীর ন্টচন্টেৎসা  

অ্ো েের হয়  পয়ড়য়ে। িন্টতন্টদন সারা ন্টবয়শ্ব দে লাখ মানুষ গয়নান্টর া  আরান্ত হ । 

িীবাণু েীিায়ব অ্যান্টিবায় াটিয়ের েম েক্ষমতায়ে ন্টনষ্ফল েয়র ন্টদয়  বহাল তন্টব য়ত দঁয়চ িােয়ত পায়র তা ন্টনয়  অ্য়নয়েরই িচণ্ড 

আগ্রহ আয়ে। এ ন্টবষ  ন্টনয়  সংয়ক্ষয়প এখায়ন এেটু আয়লাচনা েরা দ য়ত পায়র। ন্টবয়েষ দোয়না এনিাইম অ্যান্টিবায় াটিয়ের 

গাঠন্টনে সংয়েয়ত (structure) এমন দোয়না রাসা ন্টনে পন্টরবতেন ন্টনয়  আসয়ত পায়র  ার োরয়ণ অ্যান্টিবায় াটিে অ্ো েের 

হয়  পয়ড়। 

এনিাইম োরা দেয়টামাইন্টসন রাসা ন্টনেিায়ব এমনিায়ব পন্টরবন্টতেত হ ,  ায়ত েয়র দিাটিন সংয়েষণ েরার িন্য 

অ্যান্টিবায় াটিেটি রাইয়বায়িায়মর সয়ে যুি হয়ত না পায়র। 



ন্টেতী ত, অ্য়নে সম  িীবাণু এমন সব এনিাইম ততন্টর েয়র  া অ্যান্টিবায় াটিয়ের গাঠন্টনে সংয়েতয়ে দিয়ে ন্টদয়ত সক্ষম। 

অ্যান্টিবায় াটিয়ের গাঠন্টনে সংয়েত দিয়ে দগয়ল অ্যান্টিবায় াটিে ন্টনন্টি  হয়  পয়ড়। দ মন- ন্টবর্ায়লের্ায়মি এনিাইম 

দপন্টনন্টসন্টলয়নইি দপন্টনন্টসয়লয়নর ন্টবর্ায়লক্টাম ন্টরংয়ে দিয়ে দদ ার োরয়ণ দপন্টনন্টসন্টলন অ্ো েের হয়  পয়ড়। 

তৃতী ত, দোয়না দোয়না িীবাণু আয়ে দ গুয়লা িেগতিায়ব অ্যান্টিবায় াটিয়ের িন্টত সংয়বদনেীল ন । দ মন- গ্রাম দনয়গটিি 

িীবাণুগুয়লার দোষ িাচীর এমন িটিলিায়ব ততন্টর  ার িন্টতবন্ধেতার ন্টবরুয়ে অ্সংখ্য অ্যান্টিবায় াটিে দোয়নািায়বই ো েের িিাব 

দফলয়ত পায়র না। 

চতুি েত, দিয়নটিে ন্টমউয়র্েয়নর (ন্টিয়নর রাসা ন্টনে পন্টরবতেন) মােয়ম অ্য়নে িীবাণু অ্যান্টিবায় াটিয়ের ন্টবরুয়ে িন্টতয়রাধ ক্ষমতা 

অ্িেন েয়র দফয়ল। দোটি দোটি িীবাণুর ময়ে দ  দোয়না এেটি  ন্টদ ন্টমউয়র্েয়নর মােয়ম পন্টরবন্টতেত হয়   া , দসই িীবাণু পরবতী 

সময়  বংেবৃন্টে ও ন্টবস্তায়রর মােয়ম সব েত্র েন্টড়য়  পয়ড়। 

এসব িীবাণু পন্টরবন্টতেত ন্টিনয়ে অ্ন্য িীবাণুয়ত ট্রান্সফার েরার মােয়ম দরন্টিস্ট্যান্স িীবাণুর ব্যাপে ন্টবস্তার ঘর্া । এসব িীবাণু োরা 

আরান্ত দোয়না দরাগী তখন দোয়না অ্যান্টিবায় াটিয়ের োরা সংরমণমুি হয়  আয়রাগ্য লাি েয়র না। 

ফয়ল দরাগীর দিাগান্টন্ত বায়ড় নতুবা ো েের অ্যান্টিবায় াটিয়ের অ্িায়ব অ্সহা িায়ব মৃতুযর েবয়ল পন্টতত হ । অ্যান্টিবায় াটিে 

দরন্টিস্ট্যায়ন্সর োরয়ণ মানুষ দীঘ েন্টদন দরায়গ দিায়গ এবং মৃতুযহার অ্িাবনী িায়ব বৃন্টে পা । উদাহরণস্বরূপ, দমন্টিন্টসন্টলন দরন্টিস্ট্যাি 

দস্ট্ফাইয়লােক্কাস অ্ন্টর াস োরা আরান্ত দরাগীরা িন্টতয়রাধ ক্ষমতা অ্িেন েয়রন্টন এমন িীবাণু োরা আরান্ত দরাগীর দচয়  ৬৪ েতাংে 

দবন্টে মৃতুযর ঁকিন্টেয়ত িায়ে। 

অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যায়ন্সর োরয়ণ দীঘ েসম  দরাগীয়ে হাসপাতায়ল িােয়ত হ  এবং ভুগয়ত হ  বয়ল ন্টচন্টেৎসা ব্য ও সমানতায়ল 

দবয়ড়  া । তাই দ  দোয়না মূয়ে অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স িন্টতহত েরয়ত হয়ব, ন্টনয়ত হয়ব  িা ি সমন্টিত পদয়ক্ষপ। 

ন্টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া অ্গ্রান্টধোর ন্টিন্টিয়ত অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স িন্টতয়রাধ েরার িন্য পৃন্টিবীর িন্টতটি দদয়ের িন্টতটি সরোর, 

িয়তযে ন্টচন্টেৎসে, দরাগী, মানুষ, স্বাস্থ্যেমী ও সংন্টেষ্ট সবাইয়ে এন্টগয়  আসয়ত আহ্বান িান্টনয় য়ে। োরণ, এ ন্টবপ ে  সৃন্টষ্টোরী 

অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স দঠোয়না না দগয়ল খুব অ্সময় সময় র ময়েই মানব সিযতায়ে চরম মূে ন্টদয়ত হয়ব। 

ন্টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া এ ন্টবপদ ও ন্টবপ েয় র ি াবহতা উপলন্টি েয়র ন্টবশ্বজুয়ড় ন্টচন্টেৎসা ন্টবজ্ঞায়নর সয়ে সম্পন্টেেত এবং সংন্টেষ্ট সবাইয়ে 

িীবাণুর অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স িন্টতয়রায়ধ এন্টগয়  আসার আমেণ িান্টনয় য়ে এবং বাস্তবসম্মত ন্টবন্টিন্ন পদয়ক্ষপ গ্রহয়ণর িন্য 

সুপান্টরে দপে েয়রয়ে। 

অ্যান্টিবায় াটিয়ের  িা ি ও যুন্টিসেত ব্যবহারয়ে অ্যান্টিবায় াটিে ন্টস্ট্উ াড েন্টেপ বলা হ । অ্যান্টিবায় াটিয়ের ো েোন্টরতা ও 

মানুষয়ে দরন্টিস্ট্যাি িীবাণুর হাত দিয়ে রক্ষা েরার ও সংরক্ষয়ণর িন্য এই ন্টসউ াড েন্টেয়পর অ্ন্য দোয়না ন্টবেসময় দনই। 

ন্টবয়শ্বর েয় েটি দদয়ের হাসপাতাল ও দমন্টডয়েল অ্যায়সান্টসয় েন দরাগ ন্টনণ ে  ও ন্টচন্টেৎসা সংরান্ত এেটি গাইডলাইন িণ ন েয়রয়ে 

 ায়ত েয়র ো েের ও ন্টনরাপদিায়ব িীবাণু সংরমণ িন্টতয়রাধ ও িন্টতোর েরা  া  এবং অ্যান্টিবায় াটিয়ের অ্য় ৌন্টিে ও 

অ্ন্টন ন্টেত ব্যবহার বন্ধ েরা  া । িয়তযে সয়চতন মানুষ অ্যান্টিবায় াটিে ন্টস্ট্উ াড েন্টেয়প গুরুত্বপূণ ে ভূন্টমো পালন েরয়ত পায়র। 

েয় েটি উদাহরণ ন্টদয়ল ব্যাপারটি পন্টরষ্কার হয়ব। 

এে, শুধু িয় ািয়নই অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ েরুন। অ্িয় ািয়ন অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ েয়র ন্টনয়ি ঁকিন্টের ময়ে পড়য়বন না এবং 

অ্ন্যয়েও ঁকিন্টের ময়ে দফলয়বন না। দরায়গর িকৃন্টত বুয়ে সঠিে মাত্রা  ন্টনন্টদ েষ্ট সময় র িন্য অ্যান্টিবায় াটিে িয় াগ েরয়ত হয়ব। 

উদাহরণস্বরূপ, ৭ ন্টদয়নর িন্য ৫০০ ন্টমন্টলগ্রায়মর ১৪টি অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহয়ণর ন্টনয়দ েে িােয়ল ন্টনয়ির দখ ালখুন্টে ময়তা 

দোয়নারয়মই এর দবন্টে বা েম অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ েরা  ায়ব না। 

দুই, সাধারণ সন্টদ ে, োন্টে, জ্বর, গলাব্যিা বা অ্ন্যান্য িাইরাস সংরময়ণর োরয়ণ সৃষ্ট দরায়গ অ্যান্টিবায় াটিে পন্টরহার েরুন। ময়ন 

রাখয়বন, িাইরায়সর ন্টবরুয়ে অ্যান্টিবায় াটিে ো েের ন । ন্টতন, ব্যােয়র্ন্টর া  আরান্ত হয়ল আপনায়ে অ্বশ্যই অ্যান্টিবায় াটিে 



ন্টনয়ত হয়ব। তয়ব অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহয়ণর আয়গ পরীক্ষা-ন্টনরীক্ষার মােয়ম দিয়ন দন া দরোর আপন্টন দোন ব্যােয়র্ন্টর া  আরান্ত। 

তারপর ন্টচন্টেৎসে আপনায়ে সঠিে ও ো েের অ্যান্টিবায় াটিে িদান েরয়বন আপনার দরাগ সারায়নার িন্য। 

আন্দায়ির বা অ্নুমায়নর ওপর ন্টিন্টি েয়র ওষুধ িদান েরয়ল সংরামে দরাগ সারয়ব না, বরং দরাগী অ্য়হতুে পাশ্বেিন্টতন্টর ার ন্টেোর 

হয়ব। ন্টচন্টেৎসেয়দর অ্য়নয়েই অ্য় ৌন্টিেিায়ব োবয়রর্ন্টর পরীক্ষা োড়াই সংরামে দরায়গ ন্টবন্টিন্ন অ্যান্টিবায় াটিে িদান েয়র 

িায়েন। এিায়ব অ্যান্টিবায় াটিে িদান আর অ্ন্ধোয়র তীর দোড়া এেই েিা। 

দস িন্য িয়তযে সংরামে দরায়গ োবয়রর্ন্টর পরীক্ষা সম্পন্ন েয়র দরাগীয়ে ো েের অ্যান্টিবায় াটিে িদান েরয়ত হয়ব। চার, 

অ্যান্টিবায় াটিয়ের পূণ ে দোস ে সমাপ্ত েরুন। 

মােপয়ি অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ বন্ধ েরয়বন না। দরায়গর উন্নন্টত হয়ে দদখয়লও পূণ ে দোস ে সমাপ্ত েরুন। পূণ ে দোস ে অ্যান্টিবায় াটিে 

দসবন না েরয়ল েরীর িীবাণুমুি হ  না এবং বারবার ন্টবরন্টতর মােয়ম অ্প োপ্ত ওষুধ দসবয়নর ফয়ল ওষুয়ধর িন্টত িীবাণুর 

িন্টতয়রাধ ক্ষমতা বৃন্টে পা । 

পরবতী সময়  আর দোয়না অ্যান্টিবায় াটিে ওই সংরামে দরায়গ োি েয়র না। পঁচ, সংরামে দরায়গর দক্ষয়ত্র অ্ন্টিজ্ঞ, িগন্টতবাদী 

ও যুন্টিবাদী ন্টচন্টেৎসয়ের পরামে ে দন া আবশ্যে। সংরামে দরায়গর দক্ষয়ত্র অ্বয়হলা বা ঁকিন্টে দন া দিয়নশুয়ন িীবনয়ে ন্টবপন্ন েরার 

সমতুে। সংরামে দরায়গ আত্মন্টচন্টেৎসা আত্মঘাতী হয়ত পায়র। ে , অ্যান্টিবায় াটিয়ের দোয়না দডাি গ্রহণ েরয়ত ভুয়ল দগয়ল েী 

েরা উন্টচত তা ফাম োন্টসস্ট্ বা ন্টচন্টেৎসয়ের োে দিয়ে দিয়ন ন্টনন। 

সাত, অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণোয়ল দোস ে পূণ ে হও ার পর অ্বন্টেষ্ট ওষুধ পয়র গ্রহণ েরার িন্য দরয়খ না ন্টদয়  ধ্বংস েয়র দফলুন। তা 

না হয়ল অ্বন্টেষ্ট ওষুধ ঠিেময়তা সংরক্ষণ না হও ার োরয়ণ বা এক্সপা ার দডর্ পার হয়   াও ার োরয়ণ ব্যবহায়রর অ্নুপয় াগী হয়  

দ য়ত পায়র। আর্, অ্য়ন্যর িন্য দিসরাইব েরা অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ েরয়বন না। 

তায়ত ভুল হও ার সম্ভাবনা দবন্টে িায়ে। ন , ন্টচন্টেৎসেয়ে দোয়না দরায়গর িন্য অ্যান্টিবায় াটিে দিসরাইব েরার িন্য চাপ িয় াগ 

েরয়বন না। দে, অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণোয়ল দোয়না পাশ্বেিন্টতন্টর া দদখা ন্টদয়ল সয়ে সয়ে ন্টচন্টেৎসয়ের সয়ে দ াগায় াগ েরুন। 

এগায়রা, সংরামে দরায়গর উৎপন্টি ও ন্টবস্তার দরায়ধ দিার সমন্টিত িয়চষ্টা চালায়ত হয়ব। সংরামে দরায়গর বাহে দূন্টষত পান্টন ও 

অ্স্বাস্থ্যের খাবার। ন্টবশুে পান্টন ও উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থ্া ন্টনন্টিতেরণ সংরামে দরায়গর িাদুি োব বহুলাংয়ে েন্টময়  আয়ন। 

স্বাস্থ্যসম্মত িীবন াপন েরুন। ন্টন ন্টমত সাবান ও পান্টন ন্টদয়  হাত দধা ার অ্িযাস গয়ড় তুলুন। ন্টবয়েষ েয়র র্ য়লর্ ব্যবহার েরার 

পর এবং খাবার ততন্টর ও খাও ার আয়গ। োে-সবন্টি, ফলমূল খুব িায়লা েয়র পন্টরষ্কার না েয়র খায়বন না। ন্টবন্টিন্ন অ্নুষ্ঠায়ন 

পন্টরয়বন্টেত সালাদ খাও ার ব্যাপায়র সতেে িাকুন। সালাদ বহু সংরামে দরায়গর উৎস হয়ত পায়র। পােঘয়রর োয়ির দর্ন্টবলটি সব 

সম  পন্টরষ্কার রাখুন। বায়রা, আপনার ন্টেশুয়ে টিো দদ ার ব্যবস্থ্া েরুন। 

দোয়না দোয়না টিো মানুষয়ে ন্টডপয়িন্টর া ও হুন্টপং েয়ফর ময়তা সংরামে দরাগ দিয়ে রক্ষা েয়র। দতয়রা, আপন্টন দপন্টনন্টসন্টলয়নর 

িন্টত সংয়বদনেীল হয়ল পরীক্ষা না েয়র দপন্টনন্টসন্টলন গ্রহণ েরয়বন না। দচৌি, ন্টেশুয়দর সঠিেমাত্রার অ্যান্টিবায় াটিে িদান েরুন। 

ন্টেশুরা অ্যান্টিবায় াটিয়ের িন্টত অ্ন্টত সংয়বদনেীল এবং পাশ্বেিন্টতন্টর া  দবন্টে দিায়গ। পয়নয়রা, অ্যান্টিবায় াটিে গ্রহণ বা িদায়নর 

পর রাতারান্টত ো েোন্টরতা আো েরয়বন না। অ্যান্টিবায় াটিে োি শুরু েরয়ত সম  দন  এবং সুফল দপয়ত েম েয়র হয়লও দুই 

দিয়ে ন্টতন ন্টদন সম  লাগয়ত পায়র। 

দষায়লা, সংরামে দরায়গ আরান্ত হয়ল ন্টেশুয়দর স্কুয়ল না পাঠিয়  ন্টবশ্রায়ম িােয়ত ন্টদন। সুস্থ্ না হও া প েন্ত তায়দর  িা ি নিয়র 

রাখুন। বেয়রর দোয়না না দোয়না সম  পন্টরবায়রর সদস্যরা সন্টদ ে, োন্টে, সাধারণ জ্বর, গলাব্যিার ময়তা িাইরাস দরায়গ আরান্ত হ । 

ন্টেশুরা এসব দরায়গ দবন্টে আরান্ত হ । ন্টেশুয়দর ন্টচন্টেৎসয়ের োয়ে ন্টনয়  দগয়ল মা-বাবা স্বিাবতই আো েয়রন, তাড়াতান্টড় সুস্থ্ 

হও ার িন্য তায়দর সন্তানয়ে ন্টচন্টেৎসে অ্যান্টিবায় াটিে িদান েরয়বন। অ্য়নে ন্টচন্টেৎসে েয়রনও তাই  ায়ত মা-বাবা খুন্টে হন। 

দোয়না ন্টচন্টেৎসে এসব দরায়গ অ্যান্টিবায় াটিে না ন্টদয়ল মা-বাবা ন্টক্ষপ্ত হন এবং ন্টচন্টেৎসেয়ে অ্যান্টিবায় াটিে, েফ ন্টসরাপ, 

অ্যান্টিন্টহস্ট্ান্টমন িাতী  ওষুধ িদান েরার িন্য চাপ িয় াগ েয়রন। দোয়না ন্টচন্টেৎসে তারপরও  ন্টদ ওষুধ ন্টদয়ত অ্পারগতা িোে 



েয়রন, তাহয়ল আপনায়দর দবাো উন্টচত ন্টচন্টেৎসে আপনার ন্টেশু তিা পুয়রা পন্টরবায়রর িন্টত এে বড় ধরয়নর উপোর েয়র 

আপনায়দর ধন্য েয়রয়েন। এ ধরয়নর ন্টচন্টেৎসয়ের িন্টত আমায়দর ন্টবরূপ ধারণা দপাষণ না েয়র বরং সবার সম্মান ও শ্রো িানায়না 

উন্টচত। 

সয়তয়রা, ন্টবয়শ্বর খ্যাতনামা ফাম োন্টসউটিেযাল দোম্পান্টনগুয়লায়ে ের দর াত বা দপয়র্ি সুন্টবধা িদায়নর মােয়ম নতুন নতুন ো েের 

অ্যান্টিবায় াটিে আন্টবষ্কায়রর িন্য উেুে ও অ্নুয়িরণা দিাগায়ত হয়ব। দেননা, দ  অ্নুপায়ত িীবাণুর িন্টত অ্যান্টিবায় াটিয়ের 

িন্টতয়রাধ ক্ষমতা বাড়য়ে দস অ্নুপায়ত নতুন নতুন অ্যান্টিবায় াটিে আন্টবষ্কৃত না হয়ল মানবসিযতা আগামী ন্টদন চরম ন্টবপ েয় র 

সমু্মখীন হয়ব। 

আঠায়রা, অ্যান্টিবায় াটিয়ের িন্টত ন্টনি েরেীলতা েমায়নার লয়ক্ষয সংরামে দরাগ ন্টচন্টেৎসা  ন্টবেসময় ওষুয়ধর সন্ধায়ন ওষুধ ন্টবজ্ঞানীয়দর 

তৎপর হয়ত হয়ব। সাধারণ সংরামে দরায়গর িন্টতোয়র িযােন্টসন উদ্ভাবয়নর ন্টচন্তা ন্টবয়বচনা  দন ার েিা আিোল গুরুত্বসহ দন া 

হয় য়ে। উন্টনে, সাধারণত হাসপাতালগুয়লায়ত সংরামে দরায়গর উৎপন্টি ও ন্টবস্তার লাি ঘয়র্ দবন্টে। 

মান্টেেন যুিরায়ে হাসপাতালগুয়লায়ত িন্টত বের এ ধরয়নর সংরামে দরাগ িন্টতোয়র ৬০০ দোটি র্াো ব্য  হ । হাসপাতায়ল 

সংরামে দরায়গর উৎপন্টি ও ন্টবস্তারয়রাধ ৬ েতাংে েন্টময়  আনয়ত পারয়ল এ ন্টবপুল ব্যয় র এে-বৃহদাংে অ্য়ি ের সাশ্র  হয়ব। ন্টবে, 

অ্যান্টিবায় াটিয়ের যুন্টিসেত ব্যবহার এবং িয় াগ সম্পয়েে ন্টচন্টেৎসে ও দিািায়দর ন্টেন্টক্ষত েয়র তুলয়ত হয়ব। সব দদয়েই দিািা 

ও ন্টচন্টেৎসেরা ওষুধ সম্পয়েে তথ্যাবন্টল দপয়  িায়েন দোম্পান্টন েতৃেে িচান্টরত পক্ষপাতদুষ্ট ন্টবজ্ঞাপন দিয়ে। 

এ অ্বস্থ্া দিয়ে অ্ব্যাহন্টত দপয়ত হয়ল ন্টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার ন্টনরয়পক্ষ তথ্যাবন্টলসমৃে অ্তযাবশ্যেী  ওষুয়ধর তান্টলো এবং স্ট্যান্ডাড ে 

ন্টট্রর্য়মি গাইডলাইন অ্নুসরণ েরয়ত হয়ব। একুে, নেল, দিিাল ও ন্টনুমায়নর অ্যান্টিবায় াটিে সম্পয়েে সতেে িাকুন। নেল, দিিাল 

ও ন্টনুমায়নর অ্যান্টিবায় াটিে দরাগ সারায়ত সক্ষম ন , বরং এসব ওষুধ অ্যান্টিবায় াটিে দরন্টিস্ট্যান্স সৃন্টষ্টয়ত গুরুত্বপূণ ে ভূন্টমো পালন 

েয়র। বাইে, অ্নুন্নত দদয়ে দিসন্টরপেন ওষুয়ধর ওপর ন্টন েণ না িাোর োরয়ণ ওষুয়ধর অ্পব্যবহার ও যুন্টিহীন ব্যবহার অ্ন্টত 

দবন্টে। 

তাই সরোরয়ে দিসন্টরপেন ওষুয়ধর ওপর ন্টন েণ িন্টতষ্ঠা েরয়ত হয়ব। দতইে, অ্যান্টিবায় াটিয়ের অ্পব্যবহার দরাধেয়সময় ন্টচন্টেৎসে 

সমাি এে গুরুত্বপূণ ে অ্বদান রাখয়ত পায়র। দরাগীয়ে িকৃত তথ্য িদান, সতেে েরা, দিসন্টরপেয়ন শুধু িয় ািনী  ওষুধটি ন্টদয়  

দ ৌন্টিে ও ন্টবজ্ঞানসম্মত ন্টচন্টেৎসা ন্টদয়ত পায়রন শুধু ন্টচন্টেৎসেরাই। 

তাই আমরা আো েরব, মুনাফার ব্যবসান্ট ে ময়নাবৃন্টি েন্টময়  বা বাদ ন্টদয়  মানবতা ও তনন্টতেতার সয়ে ন্টচন্টেৎসা িদায়ন 

ন্টচন্টেৎসেরা সয়চষ্ট হয়বন। 

তা না হয়ল অ্যান্টিবায় াটিয়ের যুন্টিহীন অ্পব্যবহারিন্টনত িীবাণুর িন্টতয়রাধ ক্ষমতার ন্টবস্তার লাি অ্ব্যাহত িােয়ল আগামীয়ত 

আমরা এে চরম ন্টবপদ ও ন্টবপ েয় র সমু্মখীন হব। চন্টিে, ওষুধ খাও ার আয়গ না পয়র খায়বন, তা ন্টচন্টেৎসে বা ফাম োন্টসয়স্ট্র োে 

দিয়ে দিয়ন ন্টনন। 

মুনীরউন্টিন আহমদ : অ্োপে, ফায়ম েন্টস ন্টবিাগ, দডয়ফান্টডল ইিারন্যােনাল ইউন্টনিান্টস েটি 

drmuniruddin@gmail.com 

 


