
 

মক্ষ্মা ননর্মলূর চাই ওলরয নিনরত প্রলচষ্টা 

ডা. এভ ভামুন 

 

 আজ ২৪ ভাচ ূ‘নফশ্ব মক্ষ্মা নদফ’ নদফটিয এফালযয প্রনতাদ্য ‘The Clock is Ticking’, মক্ষ্মা রযালকয ক্ষনতওয 

নদও নফলল ওলয স্বাস্থ্য, াভানজও  অথনূননতও নযণনত ম্পলও ূলচতনতা বৃনি এফং রযাকটি ননর্মলর ূাযানফলশ্ব নদফটি 

ানরত লে আলে। 
 

 ১৮৮২ ালরয এ নদলন ড. যফার্ ূরওাচ মক্ষ্মায জীফাণু আনফষ্কায, রযাক ননণেূ  ননযাভলেয থ উলন্াচন ওলযন। তালও 

স্মযণ ওলযই এই নদনটিলত মক্ষ্মা নদফ ানরত লে থালও। সুদীখওূার ধলয মক্ষ্মা নফশ্বব্যাী অন্যতভ প্রধান ংক্রাভও রযালকয 

স্থ্ান দঔর ওলয রযলঔলে। এ রযালক নফলশ্ব প্রনত ফেয রাঔ রাঔ ভানুললয মৃত্যয খলর্। নফলল ওলয দানযদ্র্য এফং খনফনতপূণ ূ

রদগুলরালত এয প্রলওা ফলচলে রফন। 
 

২০১৮ ালর রলেম্বয রথলও জানতংলখয উচ্চ মাূলেয বফঠলও মক্ষ্মা রযাক ননর্মলূর নফশ্ব রনতৃবৃন্দ এওভত ন। নদফটি 

উরলক্ষয নফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া যওায, সুীর ভাজ, নফনবন্ন ংস্থ্া, স্বাস্থ্য রফা রদো নফনবন্ন প্রনতষ্ঠানলও মক্ষ্মা রযাকী খ ুঁলজ 

ফাইলও নচনওৎা রদোয আহ্বান জাননলেলে। 
 

 এওর্া ভে ফরা লতা ‘মায ে মক্ষ্মা, তায নাই যক্ষা’ তলফ এঔন ধাযণাটি অলনও ফদলরলে। এযয মক্ষ্মা লে। 

ওাযণ টিনফ ফা মক্ষ্মা এওটি ভাযাত্মও ংক্রাভও রেোঁোলচ রযাক। মা প্রধানত ফুফুলও আক্রান্ত ওলয। মক্ষ্মা ফরলত াধাযণবালফ 

আভযা ফুফুলয মক্ষ্মারওই বুনি। এই রযাক Mycobacterium tuberculosis (MTB) এয ভাধ্যলভ প্রাথনভওবালফ 

ফুফুলও আক্রান্ত ওলয ভানফ যীলয োড়াে। তলফ ফুফু োড়া যীলযয নফনবন্ন স্থ্ালন মক্ষ্মা লত ালয। রমভন- রনওাগ্রনি, 

াড়  নকর্, অন্ত্র, হৃদনলেয আফযণ  ভনিলষ্কয আফযণ, নরবালয এভননও াওস্থ্নরলত লত ালয। নফলশ্ব টিনফ ংক্রভলণ 

ভানুললয মৃত্যযয ায নিতীে স্থ্ালন। মক্ষ্মা দনক্ষণ-পূফ ূএনোে প্রচনরত রযাক। এয ভলধ্য ২২টি রদ ঝুঁনওপূণ ূ রদলয তানরওাে 

যলেলে। 
 

 মক্ষ্মা এভন এওটি রযাক রমর্া োঁনচ, ওান ইতযানদয ভাধ্যলভ েড়াে। আভালদয বদননন্দন জীফলন প্রনতটি নযফালয অলনও 

ররাও এওলে ফফা ওলয। এওজন আক্রান্ত লর নযফালযয অন্যান্য ররাও আক্রান্ত লত ালয, আয রই জন্যই প্রনত ফেয 

মক্ষ্মা ফা টিনফয নত্যন নত্যন রযাকী বতনয লে। 
 

 াধাযণবালফ ফরা মাে মক্ষ্মা ফা টিনফ রযালকয প্রধান রক্ষণগুলরা লরা- াধাযণত নতন প্তারয রফন ভে ধলয ওান 

 জ্বয; ওানয লে ওপ এফং যক্ত আা; বুওব্যাথা অথফা শ্বা রনোয ভে অথফা ওানয ভে ব্যথা ো; জন ওলভ 

মাো; াযীনযও দুফরূতা ক্ষুধাভন্দা ফা ঔালদ্য অরুনচ, অফাদ অনুবফ ওযা ইতযানদ। যীলযয রম অংল মক্ষ্মায জীফাণু ংক্রনভত 

লফ রই অংটি ফুলর উঠলফ। রমভন- করায গ্লান্ড আক্রান্ত লর করা ফুরলফ, রভরুদে আক্রান্ত লর পুলযা রভরুদে ফুলর উঠলফ। 

রপারা অংটি খফ ক্ত ফা এওদভ ানন ানন লফ না, রনভ নরড লফ। রপারায আওায রফন লর ব্যথা লত ালয। নরবালয 

মক্ষ্মা লর রলর্ ানন চলর আল। তাই রর্ অস্বাবানফও ফুলর মাে। ভনিলষ্ক ংক্রনভত লর রঔালন াননয ভাত্রা রফলড় মাে। 

এোড়া চাভড়াে ফা অন্য রমঔালনই রাও না রওন রই অংর্া ফুলর লঠ। 
 

রক্ষযণীে রম মক্ষ্মা এফং রওানবড-১৯ রযালকয রক্ষলণ মলথষ্ট নভর যলেলে। তাোড়া রযাক েড়ালনায উাে প্রাে এওই 

ধযলনয। দুটি রযালকয রক্ষলত্রই ফুফুলয ংক্রভণ খলর্ থালও। তাই এই ভলে ওায মনদ দুই প্তা ধলয ওোঁনয রক্ষণ রদঔা 

রদে তালর অফশ্যই মক্ষ্মায যীক্ষা ওযালত লফ। 
 

 রদলয রভার্ জনংখ্যায এওটি অং জন্কতবালফই মক্ষ্মা রযালকয জীফাণু ফন ওলয থালও। তলফ যীলয জীফাণু থাওা 

ভালনই এই নে রম ব্যনক্ত রযালক আক্রান্ত। তলফ জীফাণুয ধাযও ননলজ আক্রান্ত না লর তায ভাধ্যলভ অলন্যয যীলয মক্ষ্মা েড়ালত 

ালয। আয রর্া রমলওালনা অলেই লত ালয। আয এই জীফাণু রথলও তালদযই রযাক োয আঙ্কা রফন থালও মালদয রযাক 

প্রনতলযাধ ক্ষভতা দুফরূ। ডাোলফটিল আক্রান্ত রযাকী এফং এইচআইনব আক্রান্ত রযাকীলদয এই জীফাণুলত ংক্রভলণয ঝুঁনও অলনও 

রফন থালও। রদঔা রকলে, আনিওা নফলল ওলয নিভ আনিওা, আপকাননিান, চীন, যানো, ইলন্দালননো, উত্তয আলভনযওা, 

ানওিান বাযত  ফাংরালদলয ভানুললয ভালি মক্ষ্মায প্রলওা রফন।  
 

াধাযণত মক্ষ্মা ফা টিনফ দুই ধযলনয লে থালও, ফুফুল মক্ষ্মা  ফুফুফনর্ভতূ মক্ষ্মা। এয ভলধ্য ৮৫ তাং লরা 

ফুফুলয মক্ষ্মা আয ১৫ তাং অন্যান্য মক্ষ্মা। াধাযণত ১৫ রথলও ৪০ ফেয ফেলয ররালওযা রফন আক্রান্ত লে থালও। াযা 

নফলশ্বয দটি মৃত্যযজননত ওাযলণয ভলধ্য মক্ষ্মা অন্যতভ। আয নফলশ্বয এও চত্যথাূং ভানুললয রদল এই রযাক সুপ্ত অফস্থ্াে আলে, 

মা াধাযণত ংক্রভণ খর্াে না, তলফ এলদয ভলধ্য োঁচ রথলও লনলযা বাক ভানুললয জীফলন মক্ষ্মায ংক্রভণ লত ালয। 
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তলফ এই রযাক ননেনভত নচনওৎাে ম্পূণ ূননর্মরূ ওযা ম্ভফ। মক্ষ্মা রযাকীয রের্, গ্লা, নফোনা আরাদা ওলয রদোয 

দযওায রনই। ওাযণ ফাতালয ভাধ্যলভ মক্ষ্মা রযালকয জীফানু োড়াে। এ রযালক আক্রান্ত ব্যনক্তয োঁনচ ফা ওানয ভাধ্যলভ েড়াে, 

তাই মায এ রযাক যলেলে তালও নওছু নফললে তওূ লত লফ। োঁনচ ফা ওানয ভে মুলঔ রুভার রদো, াত নদলে মুঔ ঢাওা 

অথফা এও নদলও লয ওান নদলত লফ। রমঔালন রঔালন ওপ ফা থুত্য রপরা মালফ না। আক্রান্ত ব্যনক্তয মুলঔয ওাোওানে নকলে 

ওথা ফরলর এ রযালকয জীফাণু েড়ালত ালয। রযাকীয ওপ ফা থুত্য নননদষূ্ট ালত্র রপলর তা ভাটিলত পু ুঁলত রপরলত লফ। 

 

 রযাক প্রনতলযাধ ক্ষভতায ওাযলণ মক্ষ্মায জীফাণু ধ্বং লে রমলত ালয। রযাক প্রনতরযাধ ক্ষভতা দুফরূ লর মক্ষায 

জীফাণু ফুফুল এফং যীলযয অন্যান্য অংল েনড়লে রমলত ালয এফং তা রযাক প্রনতলযাধী রওালগুলরা ধ্বং ওলয নদলত ালয। 

ফেলযয য ফেয ধলয মক্ষ্মায জীফাণু যীলয থাওলর যফতীলত এটি নক্রে মক্ষ্মায রূ ননলত ালয। াধাযণত ফে, লধ 

রফন, অপুনষ্ট, রওলভালথযাী, ভদান ইতযানদয জন্য রযাক প্রনতলযাধ ওলভ রকলর নক্রে মক্ষ্মা োয ঝুঁনও রফন থালও।  

 

 মক্ষ্মা নাক্ত োয য ননেভ রভলন পূণাূে রডাজ ষুধ রফন ওযলত ে মক্ষ্মা রযাকীলও। নওন্তু নওছুনদন ষুধ 

রফলনয য নওছুর্া বালরা ভলন লরই লধ ফন্ধ ওলয রদন রযাকীযা। অরনও রযাকী পূণাূে রডাজ আয রল ওলযন না। এলত ওলয 

ঐ রযাকীয নযভার মক্ষ্মা রথলও ষুধ প্রনতলযাধী মক্ষ্মায আক্রালন্তয আঙ্কা রদঔা রদে। অথাূৎ আলকয নযভার লধগুলরা ঐ 

রযাকীয যীলয আয ওাজ ওলযনা । মায ওাযলণ আলযা দানভ ষুলধয াাান উচ্চ দালভয ইনলজওন নদলত ে নডআয মক্ষ্মা 

রযাকীলও। 

 

 নফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভলত প্রনত ফেয ফাংরালদল প্রাে েে াজায মক্ষ্মা রযাকী ভাযা মালে। রগ্লাফারটিনফ নযলাূর্ ২০২০ 

ীলওূ প্রনতলফদলন ফরা লেলে, ফাংরালদল রভার্ ২ রাঔ ৯২ াজায ৯৪২ জন মক্ষ্মালযাকী নাক্ত লেলে। র নললফ প্রনত রালঔ 

২২১ জন নত্যন এ রযালক আক্রান্ত লে থালও এফং প্রনত রালঔ ২৪ জন মৃত্যযফযণ ওলয। এলত ফরা ে মক্ষ্মা নচনওৎায আতা 

ফাড়ালনায রক্ষলত্র আলকয ত্যরনাে এনকলেলে ফাংরালদ। ২০১৯ ালর রদল মক্ষ্মা নচনওৎায আতাে রযাকীয ায নের ৮৫ 

তাং। ২০২২ ার নাকাদ এটিলও ৯০ তাংল উন্নীত ওযায রক্ষয যলেলে। এোড়া রদল ৯৬ তাং রক্ষলত্রই মক্ষ্মায 

নচনওৎায াপল্য নভলরলে ফলর প্রনতলফদলন উলেঔ ওযা ে। 

 

 ফাংরালদলয ওর উলজরা স্বাস্থ্য ওভলেক্স, রজরা দয াাতার ফক্ষব্যানধ নিননও াাতার, নকয স্বাস্থ্য রওন্দ্র, 

এননজ নিননও  রভনডলওর ওলরজ াাতারর্মল নফনার্মলল্য ওপ যীক্ষা, রযাক ননণেূ মক্ষ্মায নচনওৎা ওযা ে  

লধ রদো ে। মক্ষ্মা লর ত্বলওয যীক্ষা, যলক্তয যীক্ষা, ওপ যীক্ষা, বুলওয এক্স-রয অথফা নটি স্ক্যান এফং ওারচায 

রর্স্ট ওযালনা লে থালও।  

 

 মক্ষ্মা ননযাভলে ননেনভত ষুধ রফলনয াাান রযাকীয ঔাদ্যাবযালয নদওটি খফ গুরুত্বপূণ।ূ মক্ষ্মালযাকীয ঔাদ্য 

তানরওাে অফশ্যই মাূপ্ত নযভাণ ওযূা ফা ওালফাূাইলের্ থাওলত লফ। রওালনাবালফই ররা-ওাফ ূডালের্ রদো ঠিও লফ না। 

প্রধান ঔাফায লত ালয রার চালরয বাত, রুটি, নঔচুনড়, ালুো প্রভুনত। এোড়া আনভল ফা রপ্রাটি, নবর্ানভন, নভনারযর আেযন 

 নজংও মৃি ঔাফায রঔলত লফ।  

 

 যওায প্রনতটি নাকনযলওয স্বাস্থ্য রফায ভান উন্নেলন ফিনযওয। স্বাস্থ্যঔালত ভতা আনলত ওাজ ওলয মালে 

যওায। যওায নফনার্মলল্য মক্ষ্মা রযাকীলদয ষুধ নদলেন। এ োড়া ভাযণব্যানধ মক্ষ্মা ননণলূে নাভলনা লেলে উন্নত প্রযুনক্তয 

মন্ত্রানত ংলমানজত ভ্রাম্যভান কানড়। যওায ফাংরালদল মক্ষ্মায ষুধ বতনয ওযায নিান্ত ননলেলেন। 

 

 লফাূনয এওর্া ওথা ফরা মাে, অতীলত ভানুললয মক্ষ্মা ধযা ড়লর তা লে জীফন মান ওযলত লতা। ওাযণ তঔন 

মক্ষ্মায রওালনা লধ নেরনা। পলর ভানুল খফই বে রত। আজ আয রই নদন রনই। মক্ষ্মায ষুধ ননেনভত রফন ওযলর এফং 

ঠিও ননেলভ ঔাদ্যনফনধ রভলন চরলর মক্ষ্মা ম্পূণরূূল ননর্মরূ ওযা ম্ভফ। 
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