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দেশে বছশে ২০ হাজাে মানুষ দহপাটাইটিশে মাো যায় 

 ববশ্ব দহপাটাইটিে বেবে আজ  

বিবিল মািবিি ॥ বলভাে বেশোবেে ও বলভাে ক্যান্সাশেে জন্য প্রধািত োয়ী দহপাটাইটিে। দোগটি ববশ্বব্যাপী মহামােী আক্াশে 

ছবিশয় পিাে োমর্থ্য োশি। ববশেষজ্ঞো বলশছি, ববশশ্বে প্রায় ৩৫ দক্াটি মানুষ দহপাটাইটিে ভাইোশে আক্রান্ত। প্রবতবছে 

দহপাটাইটিেজবিত দোশগ ববশশ্বে প্রায় ১৪ লাি মানুশষে মৃত্যয হয়। বাাংলাশেশে দমাট আক্রাশন্তে োংখ্যা প্রায় এক্ দক্াটি, প্রবত বছে 

মাো যায় প্রায় ২০ হাজাে দোগী। আক্রান্ত দববেেভাগ মানুষই জাশি িা তাো দহপাটাইটিে ভাইোশে আক্রান্ত। ববশেষজ্ঞো বলশছি, এটি 

যকৃতপ্রোহজবিত এক্টি দোগ। মা আক্রান্ত হশল বেশুে োংক্রমশেে আেঙ্কা থাশক্। এছািা েক্ত পবেেঞ্চালি, দযৌিবক্রয়া, োংক্রবমত 

স ুঁচ বা দেজাে ব্যবহাশেে মাধ্যশম এ ভাইোে ছিায়। এমি বাস্তবতাে মধ্য বেশয় আজ েবববাে পাবলত হশে ববশ্ব দহপাটাইটিে বেবে। 

দহপাটাইটিে ভাইোেজবিত দোশগে বচবক্ৎো খুবই ব্যয়বহুল। ব্যাপক্ জিেশচতিতা সৃবিে পাোপাবে প্রশয়াজিীয় বচবক্ৎো সববধা 

বিবিত ক্ো জরুেী বশল মশি ক্শেি ববশেষজ্ঞো। দহপাটাইটিে ‘এ’ ও ‘বব’ ভাইোশেে ক্ায যক্ে ভযাক্বেি বাজাশে পাওয়া যায়। ‘বি’- 

এে োংক্রমশেও এটি ব্যবহাে ক্ো যায়। তশব ‘ই’ ভাইোশেে ভযাক্বেি ততবে হশলও এিিও েহজলভয হশয় ওশেবি। ‘বে’ ভাইোশেে 

দক্াি ভযাক্বেি এিিও ততবে ক্ো যায়বি।  

ঢাক্াে এযাশোবেশয়েি ফে দ্য স্টাবি অব দ্য বলভাশেে মহােবচব িাাঃ মামুি আল মাহতাব জািাি, েীর্ য বছে ধশে দহপাটাইটিে 

ভাইোে প্রবতশোশধ ক্াজ ক্শে যাশে আমাশেে এযাশোবেশয়েি। বাাংলাশেশে োধােেত ‘এ, বব, বে ও ই’ ভাইোশেে মাধ্যশম বলভাে 

দহপাটাইটিে হশয় থাশক্। জবিে দেিা বেশল দোগটি ধো যায়, যবেও বিবিত হওয়াে জন্য দোগীে েশক্ত ভাইোশেে বিবে যি এযাবিশজি 

বা এবিববি উপবিত থাক্া প্রশয়াজি। দহপাটাইটিে জবিে বহশেশব বা জবিে ছািাও ধো পিশত পাশে। দহপাটাইটিে বব দ্বাো আক্রান্ত 

দববেেভাগ দোগীে দেশহ ভাইোেটি বাহক্ বহশেশব সপ্ত অবিায় থাশক্। দক্াি ধেশিে উপেগ য দেিা যায় িা বশল এ োংক্রান্ত জটিলতা 

দেিা িা বেশল দোগীো োধােেত বচবক্ৎেক্শেে েেোপন্ন হি িা। এ োংক্রান্ত দোশগে ব্যাপক্তা বিভ যে ক্শে জীবাণুটি ক্িি েেীশে 

প্রশবে ক্শেবছল এবাং ব্যবক্তে দোগ প্রবতশোধ ক্ষমতা ক্তটুকু। তাই দহপাটাইটিে ভাইোে প্রবতশোশধ েশচতি থাক্া েেক্াে। বতবি 

জািাি, বাাংলাশেশে দহপাটাইটিে ভাইোশে আক্রাশন্তে োংখ্যা প্রায় এক্ দক্াটি এবাং প্রবত বছে মাো যায় প্রায় ২০ হাজাে দোগী। 

েেক্ােী হােপাতাশল বববভন্ন দোশগ মৃত্যযে দমাট োংখ্যাে মশধ্য বলভােজবিত মৃত্যযে োংখ্যা বতি িম্বশে।  

ববশ্ব স্বািয োংিা জািায়, প্রবতবছে দহপাটাইটিেজবিত দোশগ ববশশ্বে প্রায় ১৪ লাি মানুষ মাো যায়। আক্রান্ত দববেেভাগ মানুষই 

জাশি িা তাো এ ভাইোশে আক্রান্ত। এভাশব বিশজে অজাশন্তই আক্রান্ত ব্যবক্ত ভাইোেটি অন্যশেে মাশে ছবিশয় দেয়। আে েেীশে 

থাক্া ভাইোেটি দয দক্াি েময় েবক্রয় হশয় আক্রান্ত ব্যবক্তশক্ দমশে দফলশত পাশে, তাশক্ োেীবেক্ অক্ষম ক্শে দফলশত পাশে। এটি 

এক্টি েীর্ যশময়ােী দোগ, তা েশেও ববশ্বব্যাপী দোগটি েম্পশক্য েশচতিতা অতযন্ত ক্ম। এমিবক্ স্বািযশক্ৌেল প্রেয়িক্ােী 

েফতেগুশলাও এ ববষশয় পুশোপুবে উোেীি। োধােেত পাঁচ ধেশিে ভাইোে দহপাটাইটিে দোশগে জন্য োয়ী। এগুশলাশক্ ইাংশেজী এ 

বব বে বি এবাং ই বেশয় বচবিত ক্ো হয়। এগুশলা োধােেত দূবষত পাবি ও িাবাশেে মাধ্যশম, আক্রান্ত ব্যবক্তে েশক্তে মাধ্যশম, 

দযৌিবাবহত হশয় দযৌি বক্রয়াজবিত ক্ােশে আক্রাশন্তে দক্াি তেশলে োংস্পশে য দগাটা দেশহ ছবিশয় পশি। পাঁচ ভাইোশেে মশধ্য ‘বব’ 

ভাইোেটি এশক্বাশেই োধােে। ভাইোেটি আক্রান্ত মাশয়ে েেীে দথশক্ িবজাতক্ বা দুগ্ধশপাষ্য বেশুে মশধ্য বাবহত হশত পাশে। 

এছািা দূবষত বেবেশেে মাধ্যশম মােক্ গ্রহেক্ােীশেে মাশে এ ভাইোে ছবিশয় পিাে আেঙ্কা প্রবল। ‘ই’ ভাইোেটি োধােেত দূবষত 

পাবি বা িাবাশেে মাধ্যশম ছবিশয় থাশক্। িবিউএইচও’ে তর্থ্ মশত উন্নয়িেীল দেেগুশলায় দহপাটাইটিে ছবিশয় পিাে জন্য প্রধািত 

‘ই’ ভাইোে োয়ী। উন্নত অথ যিীবতে দেেগুশলাশতও এে োংক্রমে ক্রশমই বািশছ। ‘এ’ ও ‘বব’ ভাইোশেে ক্ায যক্ে ভযাক্বেি বাজাশে 

পাওয়া যায়। এটি ‘বি’ে োংক্রমশেও ব্যবহাে ক্ো যায়, ‘ই’ ভাইোশেে ভযাক্বেি ততবে হশলও এিিও েহজলভয হশয় ওশেবি। আে 

‘বে’ ভাইোশেে দক্াি ভযাক্বেি এিিও ততবেই ক্ো যায়বি। 



বাাংলাশেশে এিিও দহপাটাইটিে ভাইোেজবিত দোশগে বচবক্ৎো ব্যয়বহুল বশল দোগটি েম্পশক্য ববশেষ েশচতি থাক্াে পোমে য 

বেশয়শছি বচবক্ৎো ববশেষজ্ঞো। এযাশোবেশয়েি ফে দ্য স্টাবি অব দ্য বলভাশেে েভাপবত অধ্যাপক্ দেবলমুে েহমাি জিক্ণ্ঠশক্ 

বশলি, বতযমাশি দেশে দহপাটাইটিে ‘বব পবজটিভ’ ও ‘বে পবজটিভ’ ভাইোশেে জীবাণু বহিক্ােী মানুশষে োংখ্যা বািশছই। 

দহপাটাইটিে ‘বব’ ও ‘বে’ োধােেত েক্ত, স ুঁচ ও বেবেশেে মাধ্যশম েেীশে দঢাশক্। এজন্য বিয়বমত পেীক্ষা ক্োশিা উবচত। দোগীে 

েেীশে অন্য ক্ােও েক্ত প্রশবে ক্োশিাে আশগ তা ভালভাশব পেীক্ষা ক্ো উবচত। স ুঁচ ব্যবহাশে োবধািতা অবলম্বি ক্েশত হশব। আে 

বিেশপাবজবল বেবেে ব্যবহাে ক্েশত হশব। দহপাটাইটিে ‘এ’ ও ‘ই’ ভাইোে প্রবতশোশধ ববশুদ্ধ পাবি দিশত হশব। বতবি বশলি, ‘বব 

পবজটিভ’ ভাইোশে আক্রান্তশেে বচবক্ৎোয় ট্যাবশলট ও ইিশজক্েি ব্যবহৃত হয়। প্রবতটি ২৫ টাক্া দথশক্ ২ে’ টাক্া োশমে ট্যাবশলট 

েীর্ যবেি ধশে দিশত হয়। আে প্রবতটি ১৫ হাজাে দথশক্ ২০ হাজাে টাক্া োশমে ইিশজক্েি প্রবত েপ্তাশহ এক্টি ক্শে বিশত হয়। 

দোগীে অবিা অনুযায়ী ছয়মাে দথশক্ এক্বছে ধশে এ ইিশজক্েি বেশত হয়। তশব ‘বে’ ভাইোশেে বচবক্ৎোয় ট্যাবশলট বেশয় চশল 

িা। শুধুমাত্র ইিশজক্েি বেশয় ক্োশত হয়। এজন্য বচবক্ৎোব্যয়ও দববে। এ েব ভাইোেজবিত দোশগে হাত দথশক্ দেহাই দপশত স্বািয 

েশচতিতাে ওপে ববশেষ দজাে বেশয়শছি বঙ্গবন্ধু দেি মুবজব দমবিক্যাল ববশ্বববদ্যালশয়ে অধ্যাপক্ দেবলমুে েহমাি। 

 

 


