বফশ্ব অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার ক্েতনতা প্তা : জনক্েতনতায গুরুত্ব
মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ প্রধান
গ্রাক্ভয াড়ায মভাড় ফা াটফাজাক্যই শুধু নয়, মখাদ যাজধানী ঢাকা ক্যই এভন অ্ক্নক ববিত ও
ক্েতন ভানুলজনও এখন অ্যাবিফাক্য়াটিক বকনক্ত মকান মযবজস্টাড ড বেবকৎক্কয দ্বাযস্ত ক্ত োন না। ওষুক্ধয
পাভডাবক্ত থাকা মকান ওষুধ বফক্রতায যাভক্ডই ওষুধ মকনায কাজটি মক্ড় মপক্রন এফং মডাজ মল না
কক্য ভাঝ ক্থই ওষুধ খাওয়া ফন্ধ কক্যন। একজন গ্রাম্য বদন ভজুয মথক্ক শুরু কক্য যাজধানীয উচ্চ মেবণয
ববিত ভানুলটিও অ্ফবররায় এই কাজটি কক্য মাক্েন। শুধু ভানুলজক্নয মদক্ই অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয ইক্েভক্তা
ব্যফায ক্ে ব্যাাযটি মকফর তাই নয়; ফক্েক্য় বক্য়য ব্যাায মে এই অ্মাবেত অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয
ব্যফায নানাবাক্ফ ছবড়ক্য় ড়ক্ছ খাভাক্য রারন-ারন কযা শু-াবখক্দয াযীক্যও। মযবজস্টাড ড বেবকৎক্কয
অ্নানুক্ভাবদত অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয ব্যফাক্যয পক্র ইক্তাভক্েই অ্ক্নকগুক্রা অ্যাবিফাক্য়াটিক মূরত এখন
ভানুক্লয মদক্ অ্কাম ডকয ক্য় মগক্ছ ফক্র বফক্লজ্ঞগণ জাবনক্য়ক্ছন। আগাভী বদনগুবরক্ত নতুন নতুন
অ্যাবিফাক্য়াটিক উদ্ভাফন না কযক্ত াযক্র বেবকৎা জগক্ত খাযা ভয়ই অ্ক্িা কযক্ছ ফক্র ভক্ন কযা
ক্য়ক্ছ। এ জন্য এখনই ক্েতনতা বৃবি কযা মগাটা বফক্শ্বয জন্যই জরুবয কাজ ক্য় দাবড়ক্য়ক্ছ ।
এবদক্ক, গত ১৮ নক্বম্বয মথক্ক বফশ্বব্যাব অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার ক্েতনা প্তা শুরু ক্য়ক্ছ মা ২৪
নক্বম্বয মল ক্ে। এই প্তা উরক্িয বফক্শ্বয নানা ংগঠন আক্রােনা বা, বক্পাবজয়াভ, কভডারা
কযক্ছ। আভাক্দয মদক্ও এযকভ মফ বকছু উক্যাগ মনয়া ক্য়ক্ছ। মদক্য স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় অ্ন্যান্য
মফযকাবয প্রবতষ্ঠানগুক্রাও ক্েতনতা বৃবিক্ত এবগক্য় এক্ক্ছ। বকন্তু অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয অ্মাবেত ব্যফাক্যয
পক্র আগাভীক্ত ভানুক্লয বেবকৎা মিক্ে কতটা বফম ডয় মনক্ভ আক্ত াক্য তা াধাযণ ভানুক্লয কাক্ছ
মফাধগম্য কক্য মতারাটা ভক্য়য ফড় েযাক্রঞ্জ ক্য় মগক্ছ।
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্দ যকাক্যয ি মথক্ক বফববন্ন বফবাগ মমভন ববডব, স্বাস্থ্য অ্বধদপ্তয, ঔলধ
প্রান অ্বধদপ্তয, শু পদ অ্বধদপ্তয াযাক্দব্যাী এ প্তা উদমান কক্যমছ। বফববন্ন আন্তজডাবতক
ংগঠন এফং মদবয় ংগঠক্নয ি মথক্ক ব্যাক কভডসূবে গ্রণ কযা ক্য়ক্ছ। জাতীয় ম ডাক্য়, বফবাগীয়
ম ডাক্য়, মজরা ও উক্জরা ম ডাক্য় একক্মাক্গ প্তাটি ারন কযা ক্য়ক্ছ। বফগত কক্য়ক ফছয ধক্যই
অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার ক্েতনতা বনক্য় ফাংরাক্দক্ বফববন্ন ম ডাক্য় কাজ ক্য় আক্ছ, মা আন্তজডাবতক বফববন্ন
ংস্থ্ায দৃবি আকল ডণ কক্যক্ছ।
এ ফছয এ প্তাক্য শুরুটা ফাংরাক্দক্য জনগক্ণয জন্য মকফরই আনক্েয। মকননা, বফমশ্বয দযফাক্য
ফাংরাক্দ আক্যকফায মনতৃক্ত্বয আক্ন আীন ক্য়ক্ছ এই অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার মযববস্টযান্স ংফযণক্ক
াভক্ন মযক্খ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্দ যকাক্যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনক্নেী মখ াবনা আগাভী ২ ফছক্যয
জন্য WHO, FAO I OIE KZ©„K One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance
এয মকা-মেয়ায বক্ক্ফ ভক্নানীত ক্য়ক্ছন। শুধু বনক্জয মদক্ নয়, াযা বফমশ্বয অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার
মযবস্টযান্স ংফযক্ণ মনতৃক্ত্বয ভূবভকায় থাকক্ফ এই গ্রু। ইক্তাভক্েই মগাটা মদফাী স্বাস্থ্য ও বযফায
কল্যাণ ভন্ত্রণারক্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ জাবদ ভাক্রক এভব, ভন্ত্রণারক্য়য বেফদ্বয় কর স্তক্যয
কভডকতডা-কভডোযীক্দয ি মথক্ক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনক্নেী মখ াবনাক্ক এই বফযর অ্জডক্নয জন্য
শুক্বো ও অ্ববফাদন জাবনক্য়ক্ছন।
াযা বফশ্ব জুক্ড় অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার মযবজস্টযান্স একটি স্বাস্থ্য ভস্যা বক্মফ মদখা বদক্য়ক্ছ এফং
জীফাণুমূ অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয প্রবত তাক্দয প্রবতক্যাধ িভতা বৃবি কক্যই েক্রক্ছ। জীফাণুমূ ফহু প্রকায
অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয প্রবত প্রবতক্যাধী ক্য় ক্ড়ক্ছ। পরশ্রুবতক্ত কভ ফা মফব দাবভ কর প্রকায অ্যাবিফাক্য়াটিক
ংরভন বেবকৎায় অ্কাম ডকয ক্য় মাক্ে; ফাংরাক্দও এয ব্যবতরভ নয়। এ ধযক্নয মযাগ জীফাণু ব্যবিয

-২জন্য প্রাণঘাতী ওয়া ছাড়াও ভাক্জ ব্যাক প্রাদুবডাফ সৃবি কযক্ত াক্য। উক্েখ্য, World Health
Assembly, 2015-Antimicrobial Resistance Preparedness, Surveillance & Response” Agenda

বক্ক্ফ অ্ন্তভূডি কক্যক্ছ। তা ছাড়াও বফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া বফশ্বব্যাী জনক্েতনা বৃবি বরব ও বনক্দ ডবকা
প্রণয়নপূফ ডক অ্যাবিফাক্য়াটিক ব্যফাক্যয উয কাম ডরভ োবরক্য় মাক্ে।
আভাক্দয মদক্য স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুক্ত্বয াক্থ গ্রণ কক্য ইক্তাভক্েই মকৌরে,
কভডবযকল্পনা, বিবনকযার গাইডরাইন ইতযাবদ প্রণয়ন কক্যক্ছ। ইক্তাভক্েই জাতীয় কভডক্কৌরে প্রণয়ন
কযা ক্য়ক্ছ মমখাক্ন ২০২২ ার ম ডন্ত যকাক্যয উক্যাগমূ ঠিক কযা ক্য়ক্ছ। এ বফলক্য় একটি
াযক্বইল্যান্স েরভান যক্য়ক্ছ এফং াযক্বইল্যান্সটিক্ক আক্যা মফগফান কযফায জন্য কাম ডরভ েরভান যক্য়ক্ছ।
জাতীয় ম ডাক্য় মযপাক্যন্স ল্যাফক্যটবয প্রবতবষ্ঠত ক্য়ক্ছ।
ভবিতবাক্ফ ঔলধ প্রান, প্রাবণপদ, ভৎস্য অ্বধদপ্তয এফং অ্ন্যান্য ক্মাগী প্রবতষ্ঠাক্নয উক্যাক্গ
অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয ঠিক ব্যফায বনবিক্তয প্রক্েিা েরভান। কর ম ডাক্য়য স্বাস্থ্যক্ফাদানকাবয প্রবতষ্ঠাক্নয
জন্য IPC গাইডরাইন প্রণয়ন কযা ক্য়ক্ছ। গত ৬ ভাক্য ভক্েই প্রায় ৬০০০ বেবকৎক না ডক্দয এই বফলক্য়
প্রবিণ মদয়া ক্য়ক্ছ এফং কর াাতাক্র আইবব কবভটি ততবয কযা ক্য়ক্ছ। ব্যফস্থ্াে ছাড়া
অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার বফরয় বনয়ন্ত্রক্ণয দক্ি গ্রণ কযা ক্ে।
অ্যাবিভাইক্কাবফয়ার মযবজস্টযান্স নীয় ভাোয় আনয়ক্নয জন্য বেবকৎক কর ম ডাক্য়য স্বাস্থ্য
মফা প্রদানকাযীগক্ণয ক্েতনতা বৃবি কযা অ্তীফ প্রক্য়াজন। মই রক্িয বফববন্ন এডক্বাক্কব বায আক্য়াজন
কযা ক্য়ক্ছ। মকননা, অ্যাবিফাক্য়াটিক মযবস্টযান্স প্রবতক্যাক্ধ আভাক্দয কক্রযই ভূবভকা যক্য়ক্ছ।
মপ্রবরক্নয ভােক্ভ বেবকৎক মমভন ভূবভকা যাখক্ত াক্যন মতভবন মাযা অ্যাবিফাক্য়াটিক ব্যফায
কযক্ছন তাযাও ভূবভকা যাখক্ত াক্যন। অ্মথা অ্যাবিফাক্য়াটিক ব্যফায িবতয কাযণ। শুধুভাে মযবজস্টাড ড
বেবকৎক-এয মপ্রবরন অ্নুমায়ী অ্যাবিফাক্য়াটিক ক্যয় ও মফক্নয ভােক্ভ মযবক্স্টক্ন্সয ায
অ্ক্নকাংক্ কভাক্না ম্ভফ। যাবয ঔলক্ধয মদাকাক্ন াতুক্ড় ও অ্ন্য মকান মযাগীয, মপ্রবরন মভতাক্ফক
অ্যাবিফাক্য়াটিক রয় ফা মফন এক্কফাক্যই কাম্য নয়। মক্থাযুি অ্যাবিফাক্য়াটিক্কয ব্যফাযই আভাক্দয
ববফষ্যৎ ন্তানক্দয মযবক্স্টন্স জীফাণুক্দয ভযণঘাতী ংরভক্ণয াত মথক্ক যিা কযক্ত াক্য।
মল কথায় এটিই ফরা মায় মম, অ্যাবিভাইক্রাবফয়ার ব্যফাক্য মকফর মভবডক্কর মায় বনক্য়াবজত
ভানুলজনক্দযই ক্েতন ক্ত ক্ফ তা নয়; ফযং াধাযণ ভানুক্লয ভক্ন উরবিয জায়গাটি বনয়ভতাবন্ত্রকবাক্ফ
উন্নবত কক্য বনক্য় মমৌবিক দক্ি বনক্ত ক্ফ। এক্িক্ে মদক্য নাগবযক ভাজক্কও দাবয়ত্ব বনক্ত ক্ফ।
ভানুলক্ক উদ্ধুি কযক্ত শুধু অ্নুষ্ঠাক্নয ভক্েই ীভাফি থাকক্র েরক্ফ না। াধাযণ ভানুলজনক্দযক্কও ক্েতন
কযক্ত ক্ফ। আয ফ ভানুক্লয ক্েতনতায জন্য ব্যাক প্রোযণায বফকল্প মনই।
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