ডাাবেটিস নিন্ত্রবে সবেতিতা
ডা. এম মামুি
১৪ িবেম্বর নেশ্ব ডাাবেটিস নিেস। নেবশ্বর অন্যান্য দিবের মবতা োাংলাবিবেও নেনেন্ন কমমসূনের মাধ্যবম ১৪ িবেম্বর
আন্তর্মানতক ডাাবেটিস নিেস পানলত হব আসবে। েতমমাি সরকার সাধারে মানুবের স্বাস্থ্যবসো প্রিাবির দেবে দৃঢ় প্রনতজ্ঞ।
আন্তর্মানতক ডাাবেটিস দেডাবরেি (আইনডএে) ২০২০ সাবলর নেশ্ব ডাাবেটিস নিেবসর র্ন্য নিম নিধ মারে কবরবেি, “The
Nurse and Diabetes” এ েেবরর প্রনতপাদ্য ডাাবেটিস নিন্ত্রে ও ব্যেস্থ্াপিার ব্যাপাবর িাবস মর গুরুত্ব তুবল ধরা হববে।
পনরকনিত ব্যেস্থ্াপিা ততনর করবত পারবল ডাাবেটিবসর পাোপানে নেনেন্ন ধরবির দরাগ নিন্ত্রবে রাখা সম্ভে। আমাবির দিবের
দপ্রোপবে ডাাবেটিস প্রনতবরাধ ও নিন্ত্রবে সবেতিতা বৃনির নেেটি অতযন্ত গুরুত্বপূে ম।
নেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মবত, পৃনিেীবত সেবেব উবেগর্িক ১০টি স্বাস্থ্য সমস্যার মবধ্য অন্যতম ডাাবেটিস। পৃনিেীবত এ
মুসৄবতম ৪০ দকাটি দলাক ডাাবেটিবস আক্রান্ত। োাংলাবিবে ডাাবেটিবস আক্রান্ত দরাগীর সাংখ্যা প্রা ৯০ লাখ, েেবর োড়বে আরও
১ লাখ দরাগী। আন্তর্মানতক ডাাবেটিস দেডাবরেবির মবত, প্রনত দুর্ি ডাাবেটিস আক্রান্ত মানুবের মবধ্য একর্ি র্াবিই িা দস
ডাাবেটিবস আক্রান্ত হবে। একর্ি প্রাপ্তেস্ক ডাাবেটিস আক্রান্ত মানুবের আকনিক মৃতুযর আেঙ্কা একর্ি সুস্থ্ মানুবের দেব
৫০ োগ দেনে। আেঙ্কা করা হবে দে, আগামী ৩০ সাবলর মবধ্য নেবশ্ব ডাাবেটিস দরাগীর সাংখ্যা ৫৫ দকাটি োনড়ব োবে এোং
২০৪০ সাল িাগাি নেশ্বব্যাপী মানুবের মৃতুযর পঞ্চম কারে হবে ডাাবেটিস। আর তখি মৃতুয দেবড় নেগুবেরও দেনে হবত পাবর।
োবলা স্বাস্থ্য সুস্থ্ র্ীেবির প্রতীক। ডাাবেটিস দরাবগর নেেব সবেতিতা একটি গুরুত্বপূে ম নেে। কারে িাগনরবকর
সুস্বাবস্থ্যর অোবে দিবের উৎপািিেীলতা কবম ো এোং এটি উন্নবির পবি অন্যতম অন্তরা। এর্ন্য সরকার দিেব্যাপী স্বাস্থ্য
অেকাঠাবমা উন্নি, প্রবার্িী ডাক্তার ও িাস ম নিবাগসহ অন্যান্য সুবোগ-সুনেধা বৃনিবত পে মাপ্ত উবদ্যাগ গ্রহে কবরবে। তবে
নেনেন্ন অসাংক্রামক ব্যানধসহ ডাাবেটিক দরাগ ক্রমান্বব োড়বে ো র্িস্বাবস্থ্যর র্ন্য হুমনকস্বরূপ। এ র্টিলতা োাংলাবিবে মৃতুয
ও পঙ্গুবত্বর ঝনুঁ ক নিবি নিবি োড়বে।
েকমরা, আনমে, দেহ, নেোনমি, খনির্ লেে ও পানি এই ে প্রকার খাোবরর মবধ্য দেবের নতিটি পনরপাবকর
প্রবার্ি হ িা। দেহ র্াতী খাোর পনরপাক দেবে নেনেন্ন প্রকার নলনপড ও নিসারাইড ততনর কবর ো েরীবর আত্তীকৃত হ।
আনমে হবত নেনেন্ন এমাইবিা এনসড ততনর হব দিবহ আত্তীকরে ঘবে। পনরপাক দেবে েকমরা গ্লুবকার্ ো সুবক্রাবর্ রুপান্তনরত
হ। অবপোকৃত সরল আিনেক গঠবির গ্লুবকার্ দিবহ দোনেত হ। শ্বসি প্রনক্রা গ্লুবকার্ দেবঙ্গ কাে মিডাই অক্সাইড, পানি ও
েনক্ত উৎপািি কর। গ্লুবকাবর্র র্ারে প্রনক্রা উৎপন্ন েনক্তই মূলত মানুে এোং সমস্ত প্রানেবিবহর সকল েনক্তর দোগাি দি।
দেহ র্াতী খাোরও দিবহ েনক্ত দোগা, তবে এবেবে প্রনক্রাো একটু র্টিল এোং সম সাবপবে। মািেবিবহ র্রুনর প্রবার্বি
েনক্তর দোগাি নিব িাবক গ্লুবকার্।
কাবে মাহাইবেে ো েকমরা র্াতী েস্তু পনরপাক হব সরাসনর শ্বসি প্রনক্রা অাংে দি িা। েকমরা র্াতী খাোর
পনরপাক দেবে নেনিষ্ট হব অবপোকৃত সরল আিনেক গঠি নেনেষ্ট গ্লুবকার্ অনু উৎপন্ন কবর। এই গ্লুবকার্ পাকস্থ্লীর ক্ষুদ্রাবন্ত
দোনেত হব রক্তরস োরা োনহত হব দিবহর নেনেন্ন দকাবে দপ ুঁো এোং শ্বসি প্রনক্রা র্ানরত হব েনক্ত উৎপািি কবর।
োড়নত গ্লুবকাবর্র কবক হার্ার অনু একনে হব িাইবকাবর্ি ও স্টাে ম িামক গ্লুবকাবর্র পনলমার গঠি কবর। িাইবকাবর্ি ও
স্টাে ম নলোর/েকৃবত সনঞ্চত িাবক এোং দিবহর প্রবার্ি অনুোী পুিরা রবক্ত প্রবেে কবর এোং শ্বসি প্রনক্রা েনক্ত ততনরবত
অাংে দি। গ্লুবকার্ হবত িাইবকাবর্ি ো স্টাে ম (গ্লুবকাবর্র পনলমার) গঠবি প্রোেক নহবসবে কার্ কবর অগ্নাে নিিঃসৃত হরবমাি
ইিসুনলি। োবির অগ্নােব ইিসুনলবির উৎপািি হ্রাস পা ো েন্ধ হব ো তাঁবির রবক্তর গ্লুবকার্ হবত িাইবকাবর্ি ো স্টাে ম
উৎপািিও ব্যহত হ অিো েন্ধ হব ো। েবল োড়নত সুগার/গ্লুবকার্ নলোবর সনঞ্চত িা হব রবক্তই দিবক ো। েবল
রক্তরবস গ্লুবকার্/সুগাবরর পনরমাে ক্রমান্বব োড়বত িাবক। এই অেস্থ্াবকই েলা হ ডাাবেটিস। আমাবির েরীবর সাধারেত
গ্লুবকাবর্র পনরমাে ৩.৩ দিবক ৬.৯ নমনল. দমাল/নল. িাবক। খানল দপবে েনি ৭ নমনল. দমাল/নল. এোং খাোর গ্রহবের পর ১১ এর
দেনে িাবক তবে ডাাবেটিস দরাগ আবে েবল ধবর দিওা হ।
ডাাবেটিস দরাগটি দে-দকাবিা েবসর মানুবের হবত পাবর। ডাাবেটিস দরাগ হবল দেনের োগ দেবেই সাধারে নকছু
তেনেষ্টয প্রতীমাি িাবক দেমি- ঘি ঘি প্রসাে হওা, মুখ ও গলা শুনকব োওা; দুে মলতা, ক্ষুধা লাগা, ওর্ি কবম োওা,
নকডনি, দোখসহ দিবহর নেনেন্ন অঙ্গ-প্রতযবঙ্গ র্টিলতা দিখা নিবত পাবর। ডাাবেটিস দরাগীর োরীনরক র্টিলতা অবিক তবে
এটি প্রনতবরাধ করা সম্ভে। স্বাস্থ্যসম্মত র্ীেিােরবের এ দরাগ নিন্ত্রবে দরবখ কমমমুখর র্ীেিোপি সম্ভে। এ দেবে সবেতিতা
োড়াবত হবে।

-২ডাাবেটিস আক্রান্ত হবল সে ম প্রিম খাদ্যােযাবসর পনরেতমি করবত হবে। সাবি সাবি কানক পনরশ্রবমর মাধ্যবম এ
দরাগ নিন্ত্রবে রাখবত হবে। এ দরাবগ আক্রান্ত হবল রবক্তর গ্লুবকাবর্র পনরমাে নিন্ত্রবের মাধ্যবম এ দরাগ নিন্ত্রবে রাখবত হবে।
এর্ন্য প্রিবমই িরকার কাবে মাহাইবেে/েকমরা র্াতী খাোর দেমি নমনষ্ট র্াতী খাোর, োত, আলু, সুনর্, রুটি ইতযানি খাোর
পনরমাে মবতা দখবত হবে। নমনষ্ট র্াতী খাোর এবকোবরই পনরহার করা উনেৎ। পোন্তবর দেনে কবর োক সেনর্ ও েলমূল
দখবত হবে। আঁে র্াতী খাোর দেনে দখবত হবে। দতল ও েনে ম র্াতী খাোর ও োস্ট পৄড ও দকাল্ড নোংকস পনরহার করবত
হবে। মবি রাখবত হবে, নিনন্ত্রত ও শৃঙ্খলাপূে ম র্ীেি োপি এ দরাবগর েনতকর প্রোে হবত আমাবিরবক রো করবত সেম।
ডাাবেটিস অনিরামবোগ্য নকছু নিন্ত্রেবোগ্য দরাগ। এ দরাবগ একোর আক্রান্ত হব তা আর োবলা হ িা। নকন্তু
নিন্ত্রত খাদ্যােযাস, সঠিক নেনকৎসা, পে মাপ্ত কানক শ্রম এোং শৃঙ্খলাপূে ম র্ীেিোপি এ দরাবগ আক্রান্ত ব্যনক্তবক রাখবত পাবর
সুস্থ্ এোং করবত পাবর িীঘ মায়ু। ডাাবেটিবসর সঠিক কারে এখবিা র্ািা োনি। তবে ধারো করা হ অনতনরক্ত মািনসক োপ,
কম োরীনরক পনরশ্রম, েবড়া ধরবির আঘাত, সাংক্রামক দরাগ, অবরাপাোর, অসম ও অনিনন্ত্রত খাদ্যােযাস, অবেনসটি ো স্থ্ূলতা
এোং োংেগত কারবে এ দরাগ হব িাবক। নমনষ্ট র্াতী খাোর পনরহার করা োঞ্চিী নকন্তু নমনষ্ট র্াতী খাোর এ দরাবগর কারে
ি।
ডাাবেটিসবক কবকটি োবগ োগ করা ো। প্রিমটির দেবে এই ধরবির দরাগীর দিবহ ইিসুনলি এবকোবরই ততনর
হ িা। সাধারেত ৩০ েেবরর কম েবস এটি হবত পাবর। এ দেবে দরাগীর েরীর ক্রামান্বব শুনকব দেবত পাবর এোং ইিসুনলি
নিবতই হ। নেতীটির দেবে ৩০ েেবরর দেনে েবস এ দরাগ হবত পাবর, এ দরাগীর দেবে দিবহ ইিসুনলি ততনর হবলও
অপে মাপ্ত, তবে এ ধরবির দরাগীর সেসমই ইিসুনলি দিওার প্রবার্িীতা িাবক িা। ব্যাাম, উপমৄক্ত খাদ্যােযাস,
নিমমানেক প্রাতযনহক র্ীেিোপবি নিন্ত্রবে িাকা সম্ভে। এ ধরবির দরাগীরা স্থ্ূলকা হব পবড়। এ োড়াও দর্বিটিক কারবে,
অগ্নােবর নেনেন্ন দরাবগর কারবে এ দরাগ হবত পাবর, এ সে কারবে ডাাবেটিস োবির িাবক তারা অপুনষ্টবত দোবগ এোং ধীবর
ধীবর োরীনরকোবে দুে মল হব শুনকব দেবত িাবক। আবরক ধরবির ডাাবেটিস হ গেমকালীি সমব প্রসূনতবির দেবে। দেনের
োগ সমব এ ডাাবেটিস প্রসবের পর িাবক িা। তবে এবেবে ভ্রুবের সদ্য প্রসূত সন্তাবির েনত হবত পাবর।
অনিনন্ত্রত ডাাবেটিবসর েবল মানুে পাোঘাত, হৃিবরাগ, েক্ষুবরাগ, পঁেিেীল েত, মানড়র প্রিাহ, অযাকনর্মা,
মুোেবর দরাগ, নকডনি র্টিলতাসহ িািা ধরবির দরাগ হবত পাবর। েতমমাি নেবশ্ব ডাাবেটিস নিিঃসবেবহ মারাত্মক তবে
দোঁাবে ি। আবগ একসম ঘি ঘি প্রস্রাে হবল ডাাবেটিস হববে েবল ধবর দিা হবতা। গবেেো এটি ভুল প্রমানেত। দকেল
রবক্ত গ্লুবকাবর্র মাো পরীো কবরই দরাগ েিাক্ত করা সম্ভে। ডাাবেটিস দরাগীর দিবহ দে-দকাবিা েত শুকাবত সম লাবগ।
সেবেব দেনে েত হ পাব। ডাাবেটিস দরাগীর দেইি দরাক হ, নকডনি, দোখ ইতযানি অদঙ্গর েনত হ তবে পাবর েত্ম
করবত হ দেনে, কারে পেি শুকাবত দিনর হ েবল সাধারে মানুবের তুলিা পা দকবে দেলার প্রেেতা িাবক দেনে। রবক্ত
গ্লুবকাবর্র পনরমাবের তারতবে ডাাবেটিস কম-দেনে হ। খুে োড়বল হাইপার এোং কবম দগবল হাইবপা েলা হ। দুবোই
স্বাবস্থ্যর র্ন্য েনত। ইিসুনলি োরা নিব িাবকি তাবির অেশ্যই ডাক্তাবরর পরামবেম দডার্ নিধ মারে কবর নিবত হবে।
সরকার ডাাবেটিস আক্রান্ত দরাগীবির েিােি নেনকৎসা সে মিা তৎপর রববে। সরকানর হাসপাতাবল েনতম
ডাাবেটিস দরাগীবিরবক নেিামূবে ইিসুনলি সরেরাহ করা হবে। সরকানর হাসপাতাল ও নেনকৎসা দকন্দ্র হবত হাসপাতাবল েনতম
িি এমি দরাগীবিরবক হ্রাসকৃত মূবে ইিসুনলি দিওা হবে। এ দরাবগ আক্রন্তবির নেিামূবে নেনকৎসার পাোপানে প্রবার্িী
কাউবেনলাং করা হবে দেি তারা নিবর্রাই দরাগ নিন্ত্রবে রাখবত কাে মকর ভূনমকা পালি করবত পাবর। োরবডম এর আিবল
দিবের নেনেন্ন দর্লা ডাাবেটিস দরাগীবির নেনকৎসার র্ন্য নেবেোনত হাসপাতাল নিমমাে করা হববে এোং হবে। এ দরাগ
সম্পবকম র্িসবেতিতা সৃনষ্ট করবত স্বাস্থ্য মন্ত্রোলাধীি স্বাস্থ্যনেো নেোগ নিরন্তর কার্ কবর োবে। তাোড়া সরকানর
প্রনতষ্ঠাবির মাধ্যবম এ দরাগ সম্পবকম র্িসবেতিতা সৃনষ্টর লবেয নেনেন্ন প্রোর কাে মক্রম োস্তোি করা হবে। দর্লা ও উপবর্লা
স্বাস্থ্য কমবেবক্স ডাাবেটিক দরাগীবির দসো দিা হবে নেবেে ব্যেস্থ্া।
ডাাবেটিস একটি িীরে ঘাতক। সরাসনর এ দরাবগ মানুবের মৃতুযর হার তুলিামূলক কম হবলও পবরােোবে এর
কারবে লে লে দলাবকর প্রােহানি ঘবে নেশ্বব্যাপী। কারে এর প্রোবে দিবহ হার্াবরা দরাগ োসা োঁবধ। এসে দরাবগই মূলত মারা
ো ডাাবেটিস দরাগী। হার্াবরা প্রনতকূলতা সবেও পনরনমত আহার, নিনন্ত্রত র্ীেি োপি, সঠিক খাদ্যােযাস, পে মাপ্ত ব্যাাম ও
কানক শ্রম, সবে মাপনর সঠিক নেনকৎসা ডাাবেটিস দরাগীবক রাখবত পাবর অবিকোই সুস্থ্ এোং এবি নিবত পাবর িীঘায়ু র্ীেি।
প্রনতকার ি, প্রনতবরাধ এোং নিন্ত্রেই এ দরাবগর সবে মাত্তম নেনকৎসা। সবেতিতাই পাবর মানুেবক এ দরাবগর েন্ত্রিা দিবক মুক্ত
করবত।
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