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ডা. জাতও  হহানসে 

 

মােবসভ্ুিানও আজ হে-ওটি হ াক হুমতও  সমু্মঔীে ওন  ত্যনেনে , এইচআইতভ্/এইডস হসগুনো  মনে এওটি। এইডস 

এওাধান  এওটি মা ণ এবং সংক্রামও ব্যাতধ। সা া তবনেই আজ এই হ াকটি েতিনয় পনিনে। এই হ ানক  ভ্াই াস শ ীন  প্রনবশ 

ও নে শ ীন   হ াকপ্রতিন াধও হওাষ হেমে - হহেপা টি হসে, মনোসাইট, ম্যাক্রনেজ, হডেড্রাইটিও হসে , চনম ে  ল্যাঙ্গা নহন্স, 

মতিষ্ক  হকায়াে হসে ইিুাতিনও  আক্রমণ ওন  এবং হসগুনোনও ধীন  ধীন  ধ্বংস ওন  হিয়। েনে মােব হিনহ  স্বাভ্াতবও 

হ াকপ্রতিন াধ ক্ষমিা েষ্ট হনয় োয়। িঔে হে -হওানো সংক্রামও জীবাণু সহনজই এইচআইতভ্ আক্রান্ত ব্যতিনও আক্রমণ ও নি 

পান । এইচআইতভ্ ভ্াই াস আক্রান্ত হনয় হ াক প্রতিন াধ ক্ষমিা ওনম োয়া  অবস্থানও  এইডস বনে। এই অবস্থায় শ ীন  

প্রতিন াধ ও া  মনিা ওাে েও ী হওাষ ো থাওায় তবতভ্ন্ন হ াক মা াত্মভ্ানব েতিনয় পনি এবং শ ীন  োো উপসক েসহ এ  তবিা  

খটায়। 
 

 তবনে  অন্যান্য হিনশ  মনিা বাংোনিনশ প্রতি বে  ১ তডনসম্ব  তবে এইডস তিবস পাতেি হয়। ১৯৮৮ সাে হথনও 

হিনশ হিনশ  এ তিবসটি পাতেি হনয় আসনে। উনেশ্য এই হ াক সম্পনওে জাো এবং এ  প্রতিন ানধ েথােথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও া। 

পৃতথবীনি প্রায় ৪ হওাটি মানুষ শ ীন  এইডনস  জীবাণু বহে ওন  চনেনেে এবং এনও তেনয়ই হেঁনচ আনেে , তওন্তু িা  মনে প্রায় 

১ হওাটি হোনও  হওানো ধা ণাই হেই হে , িাঁনি  শ ীন  এই খািও ভ্াই াসটি  নয়নে। তিবসটি  এবান   প্রতিপাদ্য - ‘সা া 

তবনে  ঐওু, এইডস প্রতিন ানধ সবাই তেব িাতয়ত্ব (Global Solidarity, Shared Responsibility) 
 

এইডস এ  পুন া োম হনে এনওায়াড ে ইতমউনো হডতেতসনয়েতস তসেড্রম। ো  অথ ে হনে দুব েে শা ীত ও হ াকপ্রতিন াধ 

ব্যবস্থা ো হ াকী তেনজই অজেে ওন নে। এইডস হ াকটি  জীবাণুই হনে ভ্াই াস। এই ভ্াই ানস  সংতক্ষপ্ত োম এইচআইতভ্। ো  

পুন া োম হনো তহউম্যাে ইতমউনো ভ্াই াস। এই ভ্াই াস এও প্রওা  জীবাণু ো ব্যাওনটত য়া হথনও হোনটা এবং সাধা ণ 

মাইনক্রানকাপ তিনয় হিঔা োয় ো। 
 

তবে জুনি তচ তওৎসাতবজ্ঞােী া অক্লান্ত হচষ্টা চাতেনয় এঔনো এ হ ানক  তচতওৎসা ব্যবস্থা আতবষ্কা  ও নি সক্ষম হেতে। 

েন্ত্রণািায়ও অওাে মৃত্যুই হনে এ খািও হ ানক আক্রান্তনি  হশষ পত ণতি। প্রমৄতি  উৎওনষ ে  মৄনক তবেবাসী এ হ াক তেনয় 

দুতিন্তা  আিঙ্কগ্রি। ওান া শ ীন  এইচআইতভ্ আনে তও-ো িা বাইন  হথনও হবাঝা োয় ো। শুধুমাত্র  ি প ীক্ষা ওন  এ 

ভ্াই ানস  সংক্রমণ সম্পনওে তেতিি হয়া োয়। এইডনস  ভ্াই াস দ্বা া সংক্রমণ হয়া  ওি বে  প  এইডস হনব িা  

হওানো তেতি েষ্ট সময়সীমা হেই। ওানয়ও মাস তওংবা ১০-১৫ বেন   মনে এই হ াক হিঔা তিনি পান । িনব  তবতভ্ন্ন কনবষণায় 

হিঔা হকনে, এইচআইতভ্ আক্রান্ত ব্যতিনি  মনে শিও া ৭৫ জনে  ১০ বেন   মনেই এইডস হনয়নে। 
 

 এই তে ব খািনও  জন্ম হওাথায় , তওভ্ানব িা তেনয় এঔনো তবজ্ঞােীনি  মনে চেনে তবিওে। িনব কনবষণা ওন  

হমাটামুটি এওটা তসদ্ধানন্ত আসা হকনে হে , পঞ্চানশ  িশনও আতি ওা  প্রিুন্ত অঞ্চনে িত দ্র কৃষও হেতণ  মনে প্রথম এ হ াক 

তবিা  োভ্ ওন । এ প  ষাট  সত্তন   িশনও পৃতথবী  অন্যান্য অঞ্চনে তওছু তওছু এইডনস  জীবাণু েতিনয় পনি। হওানো -

হওানো কনবষনও  মনি মে আতিওা  এও প্রওান   সবুজ বােন   হিনহ সব েপ্রথম এইডস বা এইচআইতভ্ ভ্া ই ানস  উপতস্থতি 

হিঔা োয়। 
 

 ১৯৮০ সানে সব েপ্রথম এ খািও হ াকটি শোি ও া হয়। ১৯৮১ সানে মাতওেে মৄি ানে তওছু তেউনমাতেয়া  হ াকী 

পায়া োয় ো  ওা ণ তেউনমাতসতিস ওুাত তেয়াই োমও এওটি জীবাণু , ো  বিেমাে োম তেউনমাতসতিস তজন ানভ্তস। পন  

আতিওায় প্রাদুভ্ োব খনট ওুানপাতসস সা নওামা োমও এওটি টিউমান  । এ টিউমা  হথনওই হ াকটি শোি ও া হয়। মা ণব্যাতধ 

এইডনস  উৎপতত্ত ভূতম তচতিি ও া  িাতব ওন নেে তবজ্ঞােী া। ১৯২০ এ  িশনও ওনঙ্গা   াজধােী তওেশাসায় (িৎওােীে 

তেনপান্ডতভ্ে) অতেয়তন্ত্রি হেৌোচান   েে তহনসনব এইডনস  সৃতষ্ট হ য় বনে েত্যে এও কনবষণায় উনে এনসনে। তওেশাসায় 

োকামহীে জেসংখ্যা বৃতদ্ধ  হসই সনঙ্গ অতেয়তন্ত্রি হেৌোভ্ুাসই এইডস সৃতষ্ট  মূে ওা ণ। 
 

প্রকৃিপনক্ষ এইডনস  হওানো সুতেতি েষ্ট েক্ষণ হেই। হিশ  স্থােনভ্নি এইডনস  েক্ষনণ  পাথ েওু হিঔা োয়। এইডনস  

তওছু সাধা ণ েক্ষণ হেমে অনেওতিে বা বা  বা  জ্ব  হয় তওন্তু হওানো সুতেতি েষ্ট ওা ণ খ ুঁনজ পায়া োয় ো , অতিত ি অবসাি, 

শ ীন   জে দ্রুি হ্রাস পায়া , তেম্ফগ্রতি পৄনে ো , শুওনো ওাতশ , োসওষ্ট, হানি  জনয়ন্টগুনো পৄনে থাওা , খে খে তবতভ্ন্ন 

হ ানক আক্রান্ত হয়া হেমে েক্ষ্মা , তেউনমাতেয়া, প্রস্রানব  প্রিাহ। এ োিা িীখ েতিে ডায়ত য়া  সমস্যা ো স্বাভ্াতবও তচতওৎসায় 

হওানোক্রনমই ভ্ানো হয় ো , দৃতষ্টশতি  প্রঔ িা ওনম োয়া , িীব্র মাথাব্যথা ইিুাতি। িনব ওা  মনে এসব েক্ষণ হিঔা 

তিনেই িা  এইডস হনয়নে বনে তেতিি হয়া োনব ো তওন্তু ঝুঁতওপূণ ে ব্যতিনি  মনে  াঔনি হনব , এসব েক্ষণ হিঔা তিনেই 

তবেম্ব ো ওন  ডািান   শ ণাপন্ন হয়া উতচি। 
 

-২- 
 



অসনচিেিা, সঠিও দৃতষ্টভ্তঙ্গ  অভ্াব , সুস্থ জীবনে  অনুশীেে ো ও াটাই এ হ ানক  প্রধাে ঝুঁতও। সুতেতি েষ্টভ্ানব হেসব 

উপানয় এইচআইতভ্ েিানি পান  িা হনো- এইচআইতভ্ বা এইডস আক্রান্ত হ াকী   ি বা  িজাি পিাথ ে অন্য হওানো ব্যতি  হিনহ 

পত সঞ্চােে ও নে; আক্রান্ত ব্যতি ওর্তেও ব্যবহৃি টুথব্রাশ , সুচ, তসত ঞ্জ, ছুত , হলাড বা ডািাত  ওাঁতচ সম্পূণ ে জীবাণুমুি ো ওন  অন্য 

হওানো ব্যতি ব্যবহা  ও নে ; আক্রান্ত ব্যতি  অঙ্গ অন্য ব্যতি  হিনহ প্র তিস্থাপে ও নে ; এইচআইতভ্ বা এইডস আক্রান্ত মানয়  

মােনম (কভ্োবস্থায়, প্রসবওানে বা সন্তানে  মানয়  দুধ পােওানে ); অনেতিও  অতে াপি বা ওেডম োিা হেৌেতমেে ও নে ; 

সমওামী, বহুকামী ব্যতি এবং বাতণতজুও  ভ্াসমাে হেৌেওমী  সনঙ্গ অ তক্ষি হেৌেতমেনে  মােনম ; মৄবসমানজ  মনে হেশা  

আতধওু এবং এওই তসত নঞ্জ  মােনম বা  বা  মািওদ্রব্য গ্রহণ ; এইচআইতভ্ আক্রান্ত তবতভ্ন্ন হিনশ  সনঙ্গ তেতবি হভ্ৌনকাতেও 

অবস্থাে, িীখ ে সীমান্ত এোওা এবং এভ্ানবই তবতভ্ন্ন হিনশ আসা -োয়ায় উপন াি উপানয় এইচআইতভ্ েিানো  সম্ভাবো থানও ; 

েতমও অতভ্বাসে  মােব পাচা হ   েনে এইডস আক্রান্ত জেকনণ  হিনশ কমোকমে এ হ ানক  ঝুঁতও বািায় ; সনব োপত  এইচআইতভ্ 

সম্পনওে সনচিেিা  িনে  অভ্ানব হ াকটি েিানো  ঝুঁতও থানও। 
 

 তওছু তওছু তবষনয় অনেনও  মনে তবভ্রাতন্ত থানও এইডনস  তবিা  তেনয়। হেসব হক্ষনত্র এইচআইতভ্ েিানো  সম্ভাবো 

এনওবান ই হেই, িা হনো- বায়ু, পাতে, ঔাদ্য, মশা, মাতে বা হপাওামাওনি  ওামনি ; এইডস হ াকী  হোঁয়ায় বা স্পনশ ে , হাঁতচ, ওাতশ, 

থুথু বা োস -প্রোনস  মােনম , ও মি েে, এওই খন  বসবাস , হমোনমশা, চোনে া  হঔোধুো ও নে ; আক্রান্ত ব্যতি  ব্যবহৃি 

পায়ঔাো, বাথরুম, হবতসে, থাোবাসে, গ্লাস, তবোো, বাতেশ ইিুাতি ব্যবহা  ও নে; এইডস হ াকী  তচতওৎসায় ওিেব্য ি তচতওৎসও, 

োস ে  অন্য স্বাস্থুওমী া ঝুঁতওমুি; হাসপািানে এইডস আক্রান্ত ভ্তিে হ াকী  আশপানশ অন্য হ াকীনি  েিানো  ঝুঁতও হেই। 
 

 এওবা  আক্রান্ত হনয় হকনে এ  হথনও তেিা  পায়া অিুন্ত  দুরূহ। িাই এইচআইতভ্ সংক্রমনণ  উপায়গুনো হজনে এ  

প্রতিন াধই সবনচনয় গুরুত্বপূণ ে। এইডস প্রতিন ানধ হেসব ব্যবস্থা গ্রহণ ও া োয় িা হনো - প্রনয়াজনে অনন্য   ি গ্রহনণ  আনক 

 িিািা   নি এইচআইতভ্ আনে তওো প ীক্ষা ওন  হেয়া ; অঙ্গ প্রতিস্থাপনে  হক্ষনত্র অবশ্যই এইচআ ইতভ্ প ীক্ষা ওন  তেনি 

হনব; ইেনজওশে হেয়া  হক্ষনত্র প্রতিবা ই েত্যে সুচ বা তসত ঞ্জ ব্যবহা  ও া এবং অনন্য  ব্যবহৃি সুচ বা তসত ঞ্জ ব্যবহা  ো ও া ; 

অতে াপি হেৌে আচ ণ হথনও তব ি থাওা , হেৌে তমেনে  সময় অবশ্যই ওেডম ব্যবহা  ও া; এইচআইতভ্ বা এইডস আক্রান্ত মানয়  

সন্তাে গ্রহণ বা সন্তােনও বুনও  দুধ হিয়া  হক্ষনত্র ডািান   প ামশ ে হেয়া; ধমীয় অনুশাসে েথােথভ্ানব হমনে চো; জেসনচিেিা 

বািানি তবতভ্ন্ন তমতডয়ায় প্রতিন াধমূেও িে তেয়তমি প্রচান   মােনম জেকণনও সনচিে  এইডস প্রতিন ানধ উদ্বুদ্ধ ও নি হনব। 
 

 বিেমানে ইউন াপ , আনমত ওা, আতিওা োতিনয় এতশয়া মহানিনশ এ হ াক েতিনয় পনিনে। আমানি  প্রতিনবশী হিশ 

ভ্া ি ইনিামনে োম তেতঔনয়নে তবনে  প্রথম বৃহৎ এইডস হ াকী  হিশ তহনসনব। প্রথম এইচআইতভ্নি আক্রান্ত ব্যতি শোি হয় 

১৯৮৯ সানে। এ প  হথনও এঔে পে েন্ত হিনশ জেনকাষ্ঠী  মনে এইচআইতভ্  সংক্রমণ শূন্য িশতমও শূন্য ১ শিাংনশ  ওম। এ 

সংখ্যাটি এইচআইতভ্ সংক্রমনণ  জন্য ঝুঁতওপূণ ে েয়। িনব প্রতিনবশী হিশগুনো  ওা নণ এইচআইতভ্  ঝুঁতওনি  নয়নে বাংোনিশ। 

হিনশ এঔে পে েন্ত ৭ হাজা  ৩৭৪ জে শোি হনয়নে। এ  মনে হ াতহঙ্গা ১০৫ জে। 
 

 বাংোনিনশ ১৯৮৯ সাে হথনও এঔে পে েন্ত ৭ হাজা  ৩৭৪ জে এইচআইতভ্/এইডস হ াকী শোি হয় এবং মৃত্যুব ণ ওন নে 

১৭০ জে। হিনশ  ২৩টি হজোয় এইচআইতভ্ হ াকী হবতশ শোি হয়ায় হসসব এোওানও হবতশ গুরুত্ব তিনয় ওম েসূতচ বািবায়ে ওন নে 

স ওা । বিেমানে হিনশ  ২৮টি প ীক্ষানওনে ১১টি হসবা হসন্টান  এইচআইতভ্ সংক্রতমি ব্যতিনি  হসবা হিয়া হনে। ো  মনে ৪টি 

স ওাত  হাসপািাে হথনও এইডস আক্রান্ত হ াকীনি  তবোমূনল্য ষুধ স ব াহ ও া হনে। বাংোনিনশ মানস এওজে এইডস হ াকী  

তপেনে স ওান   ঔ চ ২০ হথনও ২৫ হাজা  টাওা। 
 

 স ওা  প্রতিটি মানুনষ  স্বাস্থুনসবা তেতিি ও নি বদ্ধপত ও । স ওা  হটওসই উ ন্নয়ে েক্ষুমাত্রা  (এসতডতজ) 

এইচআইতভ্/এইডস তবষয়ও েক্ষু অথ োৎ ২০৩০ সানে  মনে হিশ হনি এইডস হ াকটি তেমূ েে ও া  জন্য জাতিসংনখ  তেওট 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। িাই স ওান   পাশাপাতশ আম া সওনে তমনে ঐওুবদ্ধভ্ানব ওাজ ও নে তেধ োত ি সমনয়  মনে আম া এইডস তেমূ েে 

ও নি সক্ষম হব। 
 

 এই মা ণব্যাতধ এইডনস  হাি হথনও বাচাঁ  জন্য সওেনও তবনশষ ওন  িরুণ প্রজন্মনও সনচিে ওন  ত্যেনি হনব। শুধু 

অসনচিেিা  ওা নণ আমানি  হিনশ এইডনস আক্রান্ত হ াকী  সংখ্যা তিেতিে বৃতদ্ধ পানে। এইডস প্রতিওান   ব্যবস্থা হেনহত্য এঔনো 

অজ্ঞাি, হসনহত্য প্রতিন াধই হনব এইডস হথনও  ক্ষা পায়া  এওমাত্র পথ। প্রতিন ানধ  জন্য সৃতষ্ট ও নি হনব ব্যাপও কণসনচিেিা। 

স ওান   পাশাপাতশ হবস ওাত  প্রতিষ্ঠােনও উপমৄি ওাে েক্রম তেনয় এতকনয় আসনি হনব। সবনশনষ প্রতিপানদ্য  সুন  বেনি হয় , 

আসুে ঐনওু  হাি ত্যতে , এইচআইতভ্ প্রতিন াধ ওত । এইচআইতভ্ প্রতিন ানধ জা ো  হশাো  তবওল্প হেই , এনও তেয়ন্ত্রণ বা তেমূ েে 

ও া  জন্য ওাজ ও নি হনব আমা , আপো , আমানি  সবা । 
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