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করযোনো ভোভোবযয ভরধ্য নতুন করয  শুরু রেরছ ডডঙ্গুয তোণ্ডফ। োযো পৃবথফী ফোাংরোরদরয ভোনুরলয জীফনমোত্রো 

করযোনোয তোণ্ডরফ বফম যস্ত-বফধ্বস্ত, োয কযরছ ক্রোবিকোর। প্রোণঘোতী এ বোইযোরয আঘোরত আভোরদয ডদরয োভবিক বযবিবত 

বফরল করয বচবকৎোরেত্র অরনকটোই হুভবকয মুরে। ডকোরনো োোতোরর য্যো, েোড য, আইবইউ, এইচবডইউ েোবর ডনই। 

ডযোগীরদয অবিরজন, ডববিরররনয াংকট কোটিরে ঠো কষ্টকয রে রেরছ। কভ যযত ডোক্তোয, নো য, আেো, েোড যফে 

এফাং অন্যোন্য স্বোিযকভীযো ক্লোি   বযশ্রোি, আতঙ্কিস্ত। চরভোন করযোনো দুরম যোরগয ভরধ্য ডডঙ্গু জ্বরযয প্ররকো ডফরে মোেোে 

জনভরন উরেগ-উৎকণ্ঠো আরযো ডফরে ডগরছ। এবপ্রর-ডভ ডথরক শুরু করয ডরেম্বয-অরটোফয ম যি ডডঙ্গুয ভে। এটো প্রবতফছয 

রেই থোরক, ২০১৯ োররয অববজ্ঞতো আভোরদয আরছ। বকন্তু এফছয ঠোৎ করয করযোনোয তোণ্ডরফয োোোব ডডঙ্গুয োনো 

বযবিবতরক আয জটির করয তুরররছ। অন্যোন্য ডজরোে ডডঙ্গু বকছুটো বনেবিত থোকরর যোজধোনীরত আক্রোি  মৃতুযয োয 

প্রবতবদন ডফরেই চররছ। করযোনোয তোণ্ডরফ ডডঙ্গুয োনোে যোজধোনীফোীযো নোকোর। 

ডডঙ্গু রর জ্বয তীব্র ভোত্রোয ে, ১০৩ ডথরক ১০৫ বডবি ম যি রত োরয। ভোথোব্যথো  ডচোরেয ডছরন ব্যথো এফাং 

গোরে, ডকোভয, যীয  বগযোে বগযোে প্রচণ্ড ব্যথো ে। এটোরক ‘ডব্রক ডফোন বপফোয’ ফো 'োেবোঙো' জ্বয ফরর। জ্বরযয চোয-াঁচ বদন 

য োযো যীরয রোর এরোবজযয ফো ঘোভোবচয ভরতো ম যো  উঠরত োরয। প্লোটিররট করভ নোক,মুে, দাঁরতয ভোবয 

ডথরক যক্তেযণ,  যক্তফবভ   কোররো োেেোনো রত োরয। যক্তেযণ রর তোরক ফরর  'ডডঙ্গু বরভোরযবজক বপফোয’।  যক্তনোবরয 

ডবতয ডথরক যক্তয ডফবযরে ডরট, বুরক োবন জভরত োরয। ডকোন ডকোন ডযোগীয 'ডডঙ্গু ক বররোভ' রত োরয ডমটি  মৃতুযয 

কোযণ ে। ৪-৫ বদন য য জ্বয করভ মোে, এ ভরেই এই জটিরতোগুররো ডদেো ডদে, এরক ফরর 'বক্রটিকযোর ববযেড'। 

 

  করযোনোে জ্বয ে, তরফ এতটো তীব্র ভোত্রোয নে। ডকোববড ফোযফোয তোয চবযত্র ফদরোরে। ফতযভোরন ডম ধযনটি ছবেরে 

েরছ তোরত জ্বয তীব্র ভোত্রোয নে, আফোয দীঘ যিোেী নে। দু–বতন বদরনয ভোথোে জ্বয ডরয মোে। আফোয ডকোরনো জ্বয ফো উগ য 

ছোেো অরনক আক্রোি ডযোগী ডদেো মোে। অন্যোন্য রেণগুররো ররো ভোথোব্যথো, যীযব্যথো, ক্লোবি, অফোদ, গরোব্যথো, বদ য, কোব। 

এয োরথ অরুবচ  নোরক ঘ্রোণ ফো গন্ধ নো োেো ডকোববরডয একটি ফরেো রেণ, তরফ ফোয তো নো রত োরয। কোরযো কোডযো 

ডরট ব্যথো, ডোেবযেো রত োরয। ডকোববরডয জটিরতো শুরু ে জ্বয করভ মোেোয য, কোরযো াঁচ োত বদন য। পৄপৄরয 

াংক্রভরণয োয োভোন্য ডথরক অরনক বেোফ রত োরয। পরর কোব, শ্বোকষ্ট, বুরকব্যথো এফাং যরক্ত অবিরজরনয ভোত্রো করভ 

ডমরত োরয। এই ভডে দ্রুত োোতোরর ববতয কবযডে অবিরজন বদরত ে। প্ররেোজরন আই ব ইউ ফো এইচবডইউরত িোনোিয 

কযরত ে, তো নোরর ডযোগী ভোযো ডমরত োরয। 

ডডঙ্গুজ্বয এফাং ডকোববড -১৯ দুরটোই বোইযোজবনত ডযোগ রর দুরটোয ভরধ্য বকছু োথ যকয আরছ।  দুরটোরতই জ্বয 

প্রথভ  প্রধোন উগ য। ডডঙ্গুরত জ্বরযয ভোত্রো তীব্র রত োরয, ১০৩  ডথরক ১০৫ বডবি ম যি, আয করযোনোে জ্বয   এতটো তীব্র ে 

নো। ডডঙ্গুরত যীরযয ডমরকোরনো অাংর ব্যথো প্রচণ্ড রত োরয,তরফ করযোনোরত ব্যথো রর অরতোটো প্রচন্ড আকোয ধোযণ করয নো। 

ডডঙ্গুরত জ্বরযয ৪-৫ বদরনয ভোথোে যীরয ডয রত োরয, এভনবক যরক্তয প্লোটিররট করভ বগডে যীরযয ডমরকোরনো অাং ডথরক 

যক্তেযণ রত োরয। 

  করযোনোে যীরয ডয ে নো, এভনবক প্লোটিররট করভ বগডে যক্তেযরণয ঝুঁবক ডতভন ডনই। ডডঙ্গুরত যক্তনোবরয 

ডবতয ডথরক যক্তয ডফবযরে এর ডরট, বুরক োবন জভরত োরয। এই জটিরতো করযোনোে ে নো। করযোনোে ফরচডে আক্রোি 

করয পৄপৄ। পরর শ্বোকষ্ট, কোব, বুরক ব্যথো এফাং যীরযয অবিরজন করভ ডমরত োরয। এছোেো করযোনোে যীরযয 

ডমরকোডনো অাং আক্রোি রত োরয ডমভন বরবোয, বকডবন, োট য, ডব্রন, এভনবক যক্ত জভোট ফাঁধরত োরয। এ  ধযরনয জটিরতো 

ডডঙ্গুরত খুফ কভ াংখ্যক ডযোগীয রত োরয। তোরক ফরর' এিোনরডড ডডঙ্গু বনররোভ'। 

ডমরতু এেন দুরটো ডযোরগয ব্যোক াংক্রভণজবনত ক্রোবিকোর চররছ, আফোয একই ডযোগী ডকোববড এফাং ডডঙ্গুজ্বরয 

আক্রোি রত োরয। তোই জ্বয রর অফররো কযোয ডকোরনো সুরমোগ ডনই। বযফোরয ডছোরটো–ফরেো ডম কোরযো জ্বয রর তর্ক রত 

রফ। ডডঙ্গু জ্বরযয জটিরতো বশুরদয ডফব ে, এভনবক মৃতুযোয বশুরদয ডফব। আফোয ডকোববরড ফেস্ক, মোরদয ডোেোরফটি, 

উচ্চ যক্তচো, হৃদ্ডযোগ, বকডবন ডযোগ ইতযোবদ আরছ তোরদয াংক্রভরণয ঝুঁবক ডফব। অিঃত্ত্বো নোযীরদয জন্য দুটি ডযোগই ঝুঁবকপূণ য। 

দুটি াংক্রভণই আক্রোি ডযোগীয কোছ ডথরক অন্যরদয ভোরঝ ছবডডে েডত োরয, একটো ভোয কোভরেয ভোধ্যরভ, অন্যটো 

ডছাঁেোছুবে এফাং শ্বো-প্রশ্বোরয ভোধ্যরভ। তোই জ্বয এফাং অন্যোন্য উগ য রর বনরজরক বযফোরযয অন্য দস্যরদয ডথরক আরোদো 

করয ডনরফন। আররো ফোতোপূণ য একটি আরোদো করে বফশ্রোভ বনন । প্রচুয োবন, তযর  পুবষ্টকয েোফোয িণ করুন।  মত দ্রুত 

ম্ভফ ডটবররপোরন, অনরোইরন ফো োোতোরর বগরে বচবকৎরকয যোভ য অনুমোেী ডডঙ্গু বনণ যরেয জন্য এনএেোন অযোবিরজন  



-২- 

আয ডকোববড বনণ যরেয জন্য আযটি–ববআয ফো ডযবড এবিরজন ডটস্ট করয ডপলুন। এছোেো যরক্তয কভবপ্লট ব্লোড কোউি  দুই 

ডেরত্রই দযকোয রফ। রয দুটি ডযোরগয জন্য আরোদো বকছু যীেো কযোয প্ররেোজন রত োরয। 

ডোক্তোরযয যোভ য ছোেো বনরজ বনরজ এয য কথোে ফো োভোবজক ডমোগোরমোরগয ভোধ্যরভ  ষুধ েোরফন নো। এরত বরত 

বফযীত রত োরয। কোযণ  ডযোগ নোক্ত নো করয ষুধ েোেো বফজ্জনক। ডডঙ্গুরত জ্বয ফো ব্যথোে প্যোযোবটোভররয ফোইরয অন্য 

ডকোরনো ব্যথোনোক ষুধ েোেো মোরফ নো। তোরত যক্তেযরণয ঝুঁবক ফোেরত োরয। এভনবক ডোক্তোরযয যোভ য ছোেো ডকোরনো 

এবিফোরেোটিক েোেো উবচত রফ নো। োোোব োবন  যফত এগুররো ডফব ডফব ডেরত রফ। মৃদু ডকোববরডয ডেরত্র ডতভন 

ডকোরনো ষুধ রোরগ নো। এ ডযোরগয ডকোরনো সুবনবদ যষ্ট ষুধ ডনই, রেণবববিক বচবকৎো বদরত ে। তোই আররবভ নো করয 

ডযোগোক্রোি েোয যযই বচবকৎরকয যোভ য বনরত রফ। বনরজরদয ইেোভরতো ষুধ েোেো মোরফ নো। অবিরজরনয ভোত্রো 

৯২/৯৩-এ ডনরভ এরর অফশ্যই বচবকৎরকয যোভ য বনরত রফ। প্ররেোজরন োোতোরর ববতয রত রফ। 

 

  করযোনো এফাং ডডঙ্গু দুরটোই বোইযোজবনত, একই ব্যবক্তয ডডঙ্গু  ডকোববড একরে রত োরয এফাং ঝুঁবকটো ে 

ফরচডে ডফব। তোই জ্বয, বদ যকোব  গরোব্যথো রর ডডঙ্গুু্ এফাং করযোনো দুটিযই যীেো কযোরত রফ। ষুধ-যীেো ফবকছুই 

ডোক্তোরযয যোভ য অনুমোেী বনরত রফ। অফররো কযো মোরফ নো। দুটি ডযোরগয বচবকৎো একরেই চররত োরয। তরফ ডফব 

তকযতো দযকোয ে। কোযণ ডকোববরড যক্ত জভোট নো ফাঁধোয জন্য যক্ত তযরীকযরণয ষুধ ডদেো ে, বদরক ডডঙ্গুরত 

যক্তেযণ একটি ফরেো ভস্যো। এফ বচবকৎো অফশ্যই োোতোরর ববতয রে বনরত রফ। 

 

  ডডঙ্গু  ডকোববড দুরটোই প্রবতরযোধরমোগ্য। ফতযভোন ভরে এ ধযরনয ডযোগীয আক্রোি েোয োয  মৃতুযয াংখ্যো 

ফোেরছ, োোতোরগুররো বযপূণ য, তেন ফোইরক রফ যোচ্চ তকযতো অফরম্বন কযরত রফ। ডডঙ্গু প্রবতরযোধ কযো মোে এবড ভো 

বনর্ম যররয ভোধ্যরভ। জরভ থোকো বযষ্কোয োবনরত এবড ভো বডভ োরে। আয এই বডভ ডথরক রোব যো এফাং রয  ডডঙ্গুফোবত এবড 

ভোয ফাংবফস্তোয ে। এ ছোেো বৃবষ্টয জভো োবনরত ভো বডভ োরয এফাং তো ডথরক রোব যো রে এবড ভো ে। এবোরফই ডডঙ্গু 

ভো ডফরে মোরে। এগুররো আফোয ফোোফোবেরত ঢুকরছ। কোযণ এই ভো ফোোফোবেরত থোকরত ছন্দ করয। এ জন্য ডকউ ডকউ এ 

ভোরক 'গৃোবরত' এভনবক' বদ্রভো' ফরর। বনরজয ফোোফোবে, আো বযেন্ন যোেরত রফ। টরফয নীডচ, ফোযোন্দোে, 

ীতোত বনেবিত মরিয নীডচ, ফোথরুরভ, পৄররয টরফ, ফোরবতরত, ডচৌফোচ্চোে এফাং ঘরযয আনোরচ কোনোরচ জভো োবন থোকরর 

ডেোরন ভো বডভ োরে। তোই ডকোথো ডমন বতন ডথরক াঁচ বদরনয ডফব জভো োবন নো থোরক। ঘরযয আনোরচ কোনোরচ বযষ্কোয 

যোেরত রফ। বিরজয নীডচ টরফ োবন ডমন নো থোরক, ডবদরক ডেেোর যোেরত রফ। অরনরক ছোদফোগোন করয, ডেোরন োবন জভোয 

ম্ভোফনো থোরক। ডেোরন তকযতোয রে োবন বযষ্কোয কযরত রফ। বনরজরক ভোয কোভে ডথরক ফাঁচোরত রফ । ভোগুররো 

বদরন কোভযোে, তোই বদরনয ডফরো ভোবয টোবনরে ঘুভোরফন। পৄরোতো জোভোকোে এফাং ফোচ্চোরদয পৄররি যোরফন। বযরররি 

বক্রভ রোগোরত োরযন। ঘরযয ফোইরযয কোজকভ য বটি কর যোরযন ফো প্রোরনয দোবেত্ব। ডকোরনো ডেোরো োত্র,ডোরফয ডেোো, 

বযতযক্ত টোেোরয ফো গ্যোরযরজ ডমন োবন নো জরভ থোরক। বনেবভত ভোয ষুধ বছটোরত রফ এফ জোেগোে। এবড ভোয বডভ 

এক ফছয ম যি বযরফর ফো ভোটিরত টিরক থোকরত োরয। বৃবষ্টয োবনয াংস্পর য এররই বডভ ডথরক রোব যো এফাং রয তো পূণ যোে 

ভো ততবয ে। তোই বযেন্নতো  ভো বনধন অববমোন ডকফর ফল যোে নে, োযোফছয ধরয চোরোরত রফ। োেো–ভল্লোয ফোই 

ঐকযফদ্ধবোরফ কোজ কযরত রফ তোররই ভোমুক্ত থোকো মোরফ। 

 

 অন্যবদরক ডকোববরডয োত ডথরক বনযোরদ থোকরত রর স্বোিযবফবধ বোররোবোরফ ভোনরত রফ। অফশ্যই ভোস্ক ব্যফোয 

কযরত রফ। ডমরকোরনো োফোন বদডে ২০ ডরকন্ড োত ডধোেোয চচ যো চোলু যোেরত রফ। অরন্যয রে ন্যযনতভ ৩ পৄট োযীবযক দূযত্ব 

ফজোে যোেরফন। জনফহুর এরোকো এবেরে চররত রফ। গণজভোরেত, জনভোগভ ডথরক বনরজরক সুযবেত যোেরত রফ। এয 

োোোব অফশ্যই টিকো বনরত রফ।  

   

  করঠোয রকডোউন উরঠ ডগরছ, তোয ভোরন এই নে ডম অকোযরণ ফোইরয ঘুরয ডফেোরফন, ইচই কযরফন, োটি য কযরফন। 

প্ররেোজন ছোেো ফোইরয এক মুহূতয নে, আয ফ যদো ঘডযয ফোইরয ডগরর ভোস্ক যরত রফ। ভরন যোেরত রফ, বনরজরক সুযবেত 

যোেো ভোরনই বযফোয বযজনরক সুযবেত যোেো। ডডঙ্গু ডযোরগয ত্রুটি দৃশ্যভোন অথ যোৎ এবড ভো,  বকন্তু করযোনোয ত্রু অদৃশ্য। 

ডডঙ্গু ডথরক ফাঁচরত রর ভো বনর্ম যর কযরত রফ এফাং এবড ভোয কোভে ডথরক বনরজরক ফাঁচোরত রফ। আয করযোনোয াংক্রভণ 

ডথরক ফাঁচোয দুটি থ- স্বোিযবফবধ ডভরন চরো এফাং টিকো ডনেো। 
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