
এইডস :৫০ ভাগই জােনন না তারা আ া
চলিত বছর আ া  ৯১৯ জন, মারা গেছন ১৭০, সেচতন হেল এ রাগ িতেরাধ স ব

কাশ : ০৭ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ এইচআইিভ/এইডেস আ া  রাগীর সংখ া বাড়েছ। অথচ
আ া েদর ৫০ ভাগই জােনন না য, তারা এইচআইিভ/এইডেস
আ া ।  িবেশষ রা  বলেছন,  এ  িবষেয়  রেয়েছ  সেচতনতার
অভাব।  সেচতন  হেল  এ  রাগ  িতেরাধ  করা  স ব।  জাতীয়
এইডস/এসিটিড  া াম  পিরচািলত  সমী ার  তথ  অ যায়ী,
চলিত বছর ২০১৯ সােল এইডেস নতুন কের আ া  হয় ৯১৯
জন। এর মেধ  শতকরা ৭৪ ভাগ পু ষ, ২৫ ভাগ নারী ও ১ ভাগ
া েজ ডার। নতুন আ া েদর মেধ  এরই মেধ  মারা গেছন

১৭০ জন। আ া েদর একিট বেড়া অংশ অিভবাসী            
কমী  ও  তােদর পিরবােরর  সদ । িববািহতেদর মেধ  এইডস
রাগীর সংখ া  বিশ,  সংখ ায় যা  ৫৮৭ জন। দেশ আ মািনক

এইডস রাগী ১৪ হাজার।

অিভবাসী  িমক  হেয়  ২০১৪  িবেদেশ  িগেয়িছেলন  (ছ নাম)
সালাম িময়া। িতিন দেশ িফের আেসন ২০১৭ সােল। পের তােদর একিট ক া স ান জ  হেয় মারা
যায়। এরপর িচিক সেকর পরামেশ র  পরী া করেত িগেয় জানেত পােরন সালাম িময়া ও তার ী ই
জেনই এইচআইিভ পেজিটভ। সালাম িময়া বেলন, এই রােগর নাম আেগ আমরা িনিন। এ িবষেয় িকছুই
জানতাম না। আমার রােগ এখন ীও আ া ।

দেশর িবপুলসংখ ক নারী-পু ষ অিভবাসী িমক হেয় কাজ করেছন িবেদেশ। অ তা আর অসেচতনতার
কারেণ  তােদর একটা  অংশ এইচআইিভ/এইডেস আ া  হে ন।  সই ব ি  দেশ িফের  ীর  সে
মলােমশার কারেণ আ া  হে ন তােদর ীও।

সংি  িব জেনরা বলেছন, আমােদর দেশ এ রাগ িনেয় সেচতনতার রেয়েছ বেড়া অভাব। আ া েদর
৫০ ভাগই জােনন না  য তােদর এই রাগ আেছ। আর যারা  জােনন তােদর এক তৃতীয়াংেশর বিশ
িচিক সা নন না। অথচ আ া েদর িনয়িমত ওষুধ সবন ও র  পরী া করােত হয়। তারা বলেছন,
ইউএনএইডেসর  এক  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  সাধারণ  মা েষর  চেয়  যৗনকমীেদর
এইচআইিভ/এইডেসর  ঝুঁিক  ২১  ভাগ  বিশ।  আর  ঝঁুিকপূণ  জনেগা ীর  মেধ  রেয়েছ  িশরায়  মাদক

হণকারী, নারী যৗনকমী, পু ষ যৗনকমী ও িহজড়া।

া ম ী জািহদ মােলক বেলন, বাংলােদেশ এইডস রাগীর হার দশিমক শূ  এক শতাংশ। সখােন িবে
ায় ৪ কািট এইডস রাগী রেয়েছ। এইডস রাগীেদর ওষুধ দওয়ার য কাভােরজ, তােতও বাংলােদশ

এিগেয়। তেব আমরা এেত স  না। িতিন বেলন, সেচতনতার েয়াজন আেছ। আমােদর ১ কািট মা ষ
দেশর বাইের থােক। তােদর মেধ  সেচতনতা বাড়ােত পারেল এ রাগ থেক র া পাওয়া সহজ হেব।
া ম ী বেলন, আমােদর চ ােল  এইচআইিভ িডেটকশন রট বাড়ােনা। এখন সিট ৫২ শতাংশ রেয়েছ।

আমােদর তা শতভােগ আনেত হেব। আ া েদর মেধ  নারীেদর তুলনায় পু েষর সংখ া িতন ণ। তাই

  মারেশদা ইয়াসিমন িপউ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

পু ষেদর সেচতন করেত হেব। ২০৩০ সােলর মেধ  এইডস িনমূেল আমােদর কাজ করেত হেব।

া  অিধদ েরর এসিটিড া ােমর লাইন িডের র অধ াপক ডা. শািমউল ইসলাম বেলন, ২০১৯ সােল
দেশ নতুন এইডস রাগী শনা  করা হেয়েছ। চলিত বছর এ রােগ আ াে র সংখ া ৯১৯ জন। নতুন

আ া েদর মেধ  এরই মেধ  মারা  গেছন ১৭০ জন। িববািহতেদর মেধ  এইডস রাগী  ৫৮৭ জন।
রািহ া জনেগা ী ১০৫ জন। এছাড়া ১৭৫ জন িসে ল, ১৭ জন িডেভাস, ১০ জন িবধবা ও চার জন

িভ মেতর। িতিন আেরা বেলন, ১৯৮৯ সাল থেক ২০১৯ পয  দেশ এইডস আ া  হেয়েছন ৭ হাজার
৩৭৪ জন। এর মেধ  মারা গেছন ১ হাজার ৩৪২ জন। স ত, ১৯৮৯ সােল দেশ থম এইচআইিভেত
আ া  রাগী শনা  হয়। এইচআইিভেত আ া  থম রাগী মারা যায় ২০০০ সােল। ২০১৮ সােল
মৃেতর সংখ া িছল ১৪৮ জন।
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