(R)

অটিজভ ভাজজয বফাঝা নয়
ডা. পাযান আজাদ
অটিজভ ম্পজকে ফাাংরাজদজ াধাযণ জনগজণয দৃষ্টিবঙ্গী অজনকাাংজ বনষ্টতফাচক। অজনজক ষ্টফলয়টি সৃষ্টিকতোয
অষ্টবা ফজরও ভজন কজয। অটিজভ ব্দটি গ্রীক ব্দ ‘অজ া’ বথজক এজজছ। এয অথ ে স্বয়াং ফা স্বীয় ফা ষ্টনজ। আয ইাংজযষ্টজ
অটিজভ এয ফাাংরা অথ ে আত্মাংবৃষ্টত ফা ভানষ্টক বযাগষ্টফজল। এই বযাজগ আক্রান্ত ষ্টশুযা অস্বাবাষ্টফকবাজফ ষ্টনজজজদয গুটিজয়
যাজখ। এজন্য এটিজক অটিজভ নাভকযণ কযা জয়জছ।
অজনজকই অটিজভজক ষ্টজজাজেষ্টনয়া ফজর ভুর কজযন। ১৯৪৩ াজর আজভষ্টযকায ভজনাজযাগ ষ্টফজলজ্ঞ ষ্টরও কযানায
ফ েপ্রথভ ভনস্তাষ্টিক ভস্যায় আক্রান্ত ষ্টশুজদয ভজে কাজ কযজত ষ্টগজয় বযাগটি নাক্ত কজযন এফাং অটিজভ ব্দটি ব্যফায
কজযন। দ্য আজভষ্টযকান বষ্টযজ জ ষ্টডকনাষ্টয অফ দ্য ইাংষ্টর ল্যাগুজয়জ এয াংজ্ঞা অনুমায়ী অটিজভ জরা ষ্টশুয ষ্টফকাজষ্টনত
অভথ েতা, মায বফষ্টিয জরা াভাষ্টজক ষ্টভথষ্টিয়া ও বমাগাজমাজগয বেজে প্রফর ঘা ষ্টত এফাং ষ্টক্রয়াকরা ও ভজনাজমাজগয চযভ
ীভাফদ্ধতা এফাং ষ্টনষ্টদি ষ্টকছু আচযজণয পুনযাবৃষ্টি। অটিজজভ আক্রান্ত ষ্টশুজদয ভজে াভাষ্টজক বমাগাজমাগ, াভাষ্টজক আচযণ,
াভাষ্টজক কল্পনা ইতযাষ্টদ বেজে বফ ভস্যা রেণীয়।
ফতেভাজন াযা ষ্টফজে অটিজভ ষ্টনজয় অজনক গজফলণা জে। এ ভস্যায প্রকৃত কাযণ এখজনা ষ্টচষ্টকৎা ষ্টফজ্ঞানীযা বফয
কযজত াজযষ্টন। তজফ বকউ বকউ ভজন কজযন, অটিজজভয ষ্টছজন ষ্টজনগত ভস্যা ও ষ্টযজফজয ষ্টফলাক্ত উকযজণয প্রবাফ
যজয়জছ। অটিজজভ আক্রান্ত ষ্টশুয ষ্টডএনএ ষ্টজজন কষ্ট নম্বয অফ ববষ্টযজয়ন্ট (CNV) নাভক ত্রুটি ফন কজয। ষ্টযজফজয ষ্টফলাক্ত
উকযণ ষ্টজজনয ওয কাজ কজয স্দায়ুজকাল ধ্বাং কজয। বমফ যাায়ষ্টনক দ্রব্য অটিজজভয জন্য দায়ী তায ভজে উজেখজমাগ্য
জে, ভাকোষ্টয, বরড, বষ্টিাইড; গবোফস্থায় ভায ধুভান, এরজকার ফা েষ্টতকয ঔলধ এজফয প্রবাজফ অটিষ্টিক ষ্টশুয জন্
জত াজয।
এএষ্টড আক্রান্ত বযাগীজদয ষ্টনজয় গজফলণায় বদখা বগজছ ভষ্টস্তজেয বজযাজ াষ্টনন ফা অন্যান্য ষ্টনউজযাট্র্রান্পষ্টভ ায
অস্বাবাষ্টফক ভাোয় যজয়জছ। এইফ অস্বাবাষ্টফকতা ধাযণা বদয় বম ভ্রুণ বৃষ্টদ্ধয প্রাযষ্টিক অফস্থায় ভষ্টস্তজেয অস্বাবাষ্টফক বৃষ্টদ্ধয
কাযজণ এই ভস্যায সৃষ্টি জত াজয। অটিজভ বেকট্র্াভ ষ্টডজঅড োজযয মূর রেণ জরা- াভাষ্টজক ফা াষ্টযফাষ্টযক বমাগাজমাজগয
বেজে অঙ্গষ্টত।
বালাগত দেতায অবাফ , ষ্টফরম্ব ফা বদষ্টযজত বালাগত দেতা রাব , একই ব্দ ফা কথা ফাযফায উচ্চাযণ , পূণ ে ফাজকযয
ষ্টযফজতে একটি কজয ব্দ উচ্চাযণ ইতযাষ্টদ রেণও অটিজজভয বেজে বদখা মায়। প্রষ্টতষ্টক্রয়া
প্রকাজয বেজে বদখা মায় বম
এএষ্টড আক্রান্ত ষ্টশুযা ষ্টনজজয নাভ শুনজর ববাজফ প্রষ্টতষ্টক্রয়া প্রকা কজয না
, ষ্টযফাজযয বকউ আদয কযজর বজেজে
প্রষ্টতষ্টক্রয়া বদখায় না ফা বকাজনা ষ্টকছু কযজত ফরা জর এয ষ্টফযীত প্রষ্টতষ্টক্রয়া বদখায়। এ ধযজনয ষ্টশুযা বফষ্টযবাগ বেজে
অজন্যয উষ্টস্থ ষ্টত ম্পজকে উদাীন থাজক , ভফয়ষ্টজদয াজথ ভয় কা াজত অনীা প্রকা কজয , বকাজনা অনুষ্ঠাজন অাংগ্রজণ
অনাগ্র বদখায়, অজন্যয াংগ ে ছন্দ কজয না , ষ্টফষ্টবন্ন অঙ্গবষ্টঙ্গয ভােজভ ভজনাবাফ প্রকা কজয এফাং অজন্যয ষ্টদজক যাষ্টয
তাকাজনা বথজক ষ্টফযত থাজক। বকাজনা ষ্টনষ্টদ েি খাফাজযয প্র ষ্টত ষ্টফজল আষ্টক্ত , খাফাজযয বেজে যঙ ফা ফণ েজক প্রাধান্য বদওয়া এফাং
অস্বাবাষ্টফক ঘ্রাণ গ্রজণ আষ্টক্ত প্রকা কজয থাজক।
এছাযা এএষ্টড আক্রান্ত ষ্টশুজদয ভজে বখায অেভতা , ভজনাজমাজগয অবাফ , মৃগী বযাগ , অফজষ্টব কম্পারষ্টব
োয,
ষ্টডজঅড ষ্টডজস্ধষ্টিয়া (স্বাবাষ্টফক ষ্টফকা বযা ধ), দুষ্টিন্তা, ষ্টফলণ্ণতা, ফাইজারায ষ্টডজঅড োয (ঠাৎ ও ঘন ঘন ভজনয বাফ
ষ্টযফতেন), ঘুজভয ভস্যা ইতযাষ্টদ বদখা মায়। ষ্টনয়ষ্টভত ষ্টচষ্টকৎা , ডাক্তাজযয যাভে অনুমায়ী চরা , ঠিক মত্ন এফাং ম োপ্ত
কাউজন্পষ্টরাং এয ভােজভ অটিজজভ আক্রান্ত ষ্টশুজক স্বাবাষ্টফক জীফজন ষ্টপষ্টযজয় আনা ি ফ। তজফ এই বযাগ বফষ্টযবাগ বেজে
ম্পূণ েরূজ আজযাগ্যজমাগ্য নয়। ষ্টচষ্টকৎায় মাই বাক না বকন এই বযাগ বমন না য় বষ্টদজক ফায রেয যাখা উষ্টচত। অটিজভ
প্রষ্টতজযাজধ বফষ্ট ফয়জ ফাচ্চা বনওয়া বথজক ষ্টফযত থাকা , গবেধাযণ পূফ েফতী ভজয় ভাজয়জদয রুজফরা ববকষ্টন বনয়া , গবোফস্থায়
ষ্টচষ্টকৎজকয যাভে ছাড়া বকাজনা ওষুধ খাওয়া বথজক ষ্টফযত থাকা, গবোফস্থায় ধূভান, অযারজকার ও ান/ জর্দ্ো খাওয়া বথজক
ষ্টফযত থাকা উষ্টচত। এছাযা ফাচ্চাজক প্রজয়াজনীয় বযাকষ্টজনয আওতায় আনজত জফ এফাং ষ্টশুয ছয় ভা ফয় ম েন্ত শুধুভাে
ভাজয়য বুজকয দুধ খাওয়াজত জফ। ষ্টযকষ্টল্পতবাজফ গবেধাযণ কযজত জফ, গবোফস্থায় দুষ্টিন্তা না কজয ম োপ্ত ঘুভ ও ষ্টফশ্রাভ ষ্টনজত
জফ, জফ োষ্টয প্রফ যফতীজত ষ্টশুয াজথ ষ্টনষ্টফড় ম্পকে স্থান কযজত জফ।
অটিজজভ আক্রান্ত ষ্টশুয ষ্টযচম োয় তায খাদ্যাবযা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে ভূষ্টভকা ারন কযজত াজয। গভ জাতীয় খাফায,
দুধ, সুগায ইতযাষ্টদ খাফায কভ খাওয়া উষ্টচত। আজস্ত আজস্ত ফাচ্চাজক াভাষ্টজকতা বখাজত জফ মাজত ব ষ্টযজফজয জঙ্গ খা
বখইজয় চরজত াজয। ব মা কযজত চায়, তাজক ব া কযজত বদওয়া উষ্টচত। প্রচুয বঘাযাঘুষ্টয কযাজনা উষ্টচত। সুন্দয ব্যফাজযয
ভােজভ ফষ্টকছু বফাঝাজত জফ।

-২বকাজনাও ষ্টশু অটিজজভ আক্রান্ত ভজন জর দ্রুত এ ষ্টফলজয় অষ্টবজ্ঞ ষ্টচষ্টকৎজকয যাভে ষ্টনজত জফ। প্রাথষ্টভক অফস্থায়
অটিজভ ষ্টনণ েয় কযজত াযজর এফাং উমৄক্ত ব্যফস্থা ষ্টনজর অটিজভ ফা অটিজভ বেকট্র্াভ ষ্টডষ্টজজ এয েষ্টতকাযক প্রষ্টতষ্টক্রয়াগুজরা
বথজক অজনকাাংজ যো াওয়া িফ। ষ্টশুয ষ্টক ধযজনয অস্বাবাষ্টফকতা আজছ ব া ঠিকবাজফ ষ্টনণ েয় কজয , ষ্টনষ্টদ েি ষ্টফলজয়
অষ্টবজ্ঞ ষ্টচষ্টকৎজকয যাভে অনুমায়ী ষ্টচষ্টকৎা কযজর বাজরা পর াওয়া িফ। অটিজজভ আক্রান্ত ষ্টশুজদয জন্য প্রচুয
ষ্টফজলাষ্টয়ত স্কুর আজছ , বখাজন তাজদয ষ্টফজলবাজফ ষ্টোদান কযা য়। এ ধযজনয স্কুজর বষ্টত ে য বেজে একজন অকুজনার
বথযাষ্টজিয যাভে ষ্টনজত জফ। ষ্টতষ্টন যাভে বদজফন , বকান ধযজনয স্কুর অটিষ্টিক ষ্টশুয জন্য উমৄক্ত জফ। এছাড়া ষ্টশুয
ভস্যাজবজদ ষ্টচষ্টকৎজকয যাভে অনুমায়ী ওষুধ বদওয়া জয় থাজক।
ষ্টযষ্টভত ষ্টযচম ো, স্কুর ষ্টবষ্টিক প্রষ্টেণ , ঠিক স্বাস্থযবফা এফাং প্রজয়াজজন ঠিক ওষুজধয ব্যফায ষ্টশুয অটিজজভয
ভস্যা ষ্টনয়ন্ত্রজণ আনজত অজনকখাষ্টন ায়ক ভূষ্টভকা যাজখ। এছাড়াও , মথামথ জচতনতায সৃষ্টি ও জ্ঞান রাজবয ভােজভ
অটিষ্টিক/ অটিজভ বেকট্র্াভ ষ্টডষ্টজঅড োয এ আক্রান্ত ষ্টশুজদয ঠিকবাজফ বফজড় ওঠা ও ষ্টফকা রাব ষ্টনষ্টিত কযা বমবত াজয।
আভাজদয বদজ অটিজভ ও ষ্টনউজযা -বডজবরজভন্টার ষ্টডজঅযাষ্টফষ্টরটিজ (এনষ্টডষ্টড) ধাযণাটিয ফহুর ষ্টযষ্টচষ্টতয বছজন
মায অফদান ফজচজয় বফষ্ট ষ্টতষ্টন জরন আভাজদয প্রধানভন্ত্রীয কন্যা ফাাংরাজদজয অটিজভ ষ্টফলয়ক জাতীয় উজদিা কষ্টভটিয
বাষ্টত ায়ভা ওয়াজজদ বাজন। প্রষ্টতফন্ধী ব্যষ্টক্ত বম ভাজজয বফাঝা নয় ; তাজদযজক ষ্টো , স্বাস্থয ও কভোংস্থাজনয সুজমাগ
বতষ্টয কযায ভােজভ আভাজদয উন্নয়নজক এষ্টগজয় বনওয়া মায় , এ ধাযণাটি বতষ্টয কজযজছন ষ্টতষ্টনই। তাঁয ষ্টনযর প্রজচিায়
ফাাংরাজদ আজ অটিজভ ষ্টফলজয় াযাষ্টফজে বনতৃত্ব ষ্টদজে।
অটিজভ বফষ্টিযম্পন্ন ষ্টশুয/ব্যষ্টক্তয াযীষ্টযক, ভানষ্টক ও অথ েননষ্টতক সুজমাগ-সুষ্টফধা যাষ্ট্রীয় ম োজয় জত ষ্টনষ্টিত
কযজত ফাাংরাজদজ যকাজযয আইষ্টন সুযো ষ্টনষ্টিত কজযজছ। বমভন-অটিজভ, ডাউন ষ্টনজরাভ, বুষ্টদ্ধপ্রষ্টতফষ্টন্ধতা ও বষ্টযব্রার
ারষ্ট আক্রান্ত ব্যষ্টক্তজদয অষ্টধকায সুযোয় ২০১৩ াজর ষ্টনউজযা-বডজবরজভন্টার প্রষ্টতফন্ধী সুযো ট্র্াি আইন-২০১৩; প্রষ্টতফন্ধী
ব্যষ্টক্তজদয অষ্টধকায ও সুযো আইন ২০১৩ এফাং ফাাংরাজদ ষ্টযযাষ্টফষ্টরজ ন কাউষ্টন্পর আইন-২০১৮” প্রনয়ণ কযা জয়জছ। এই
আইনটিয পজর বদজয ষ্টফদ্যভান প্রষ্টতফন্ধী ব্যষ্টক্তযা ষ্টকাংফা দুঘ ে নায পজর ঙ্গুত্বফযণকাযী প্রষ্টতফন্ধী ব্যষ্টক্তজদয ষ্টচষ্টকৎা বফায
াাাষ্ট পুন েফান প্রষ্টক্রয়া গ্রণ কযা জফ।
যকায অটিজজভ আক্রান্তজদয কল্যাজণ ফদ্ধষ্টযকয তাই যাজধানীজত অটিজভ াংক্রান্ত অজনকগুজরা ষ্টচষ্টকৎা
ায়তাজকন্দ্র প্রষ্টতষ্ঠা কজযজছন। ইন্পটিটিউ পয বষ্টডয়াষ্টট্র্ক ষ্টনউজযা-ষ্টডঅড োয এন্ড অটিজভ (IPNA), ফঙ্গফন্ধু বখ মুষ্টজফ
বভষ্টডজকর ষ্টফেষ্টফদ্যারয়, জাতীয় ভানষ্টক স্বাস্থয ইন্পটিটিউ , চাইল্ড গাইজডন্প ষ্টিষ্টনক, ঢাকা ষ্টশু াাতার, ষ্টশু ষ্টফকা বকন্দ্র,
ষ্টিষ্টরত াভষ্টযক াাতার, প্রয়া ষ্টফজলাষ্টয়ত স্কুর, বভষ্টডজকর কজরজ াাতার এয ষ্টশুজযাগ/ভজনাজযাগষ্টফদ্যা ষ্টফবাগ ব
প্রজচিাযই প্রষ্টতপরন। তাছাড়া াযাজদজ বজরা দয াাতার/উজজরা স্বাস্থয কভজেি; যকায অনুজভাষ্টদত ষ্টফষ্টবন্ন
বফযকাষ্টয াংস্থা ও ষ্টফজলাষ্টয়ত স্কুর, প্রষ্টতফন্ধী বফা ও াায্য বকন্দ্র এফাং জাতীয় প্রষ্টতফন্ধী উন্নয়ন পাউজন্ডন বথজক এ াংক্রান্ত
বফা বদওয়া য়। ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় াযাজদব ১০৩টি বফা ও াায্য বকন্দ্র ষ্টফষ্টবন্ন কভেকাজন্ডয ভােজভ প্রষ্টতফন্ধী
ব্যষ্টক্তজদয উন্নয়জন কাজ কজয মাজে।
যকাজযয াাাষ্ট সূচনা পাউজন্ডন, প্রয়া,বায়াক, ষ্টষ্টডষ্টড, ষ্টএপষ্টডএ, স্কুর পয ষ্টগপজ ড ষ্টচরজরন, বাাইটি
পয দ্য ওজয়রজপয়ায অফ দ্য ইজন্টজরকচুয়াষ্টর ষ্টডজএযাফর (সুইড) ফাাংরাজদ, ীড ট্র্াি, অটিজভ ওজয়রজপয়ায পাউজন্ডন,
ষ্টফউটিফুর ভাইন্ড, ষ্টনষ্পা অটিজভ পাউজন্ডন, এপএআযই আযও অজনক বদীয় ও আন্তজোষ্টতক ষ্টফষ্টবন্ন উন্নয়ন অাংীদায,
ভাজ ষ্টনতলী ব্যষ্টক্ত, অটিজভ ও ষ্টনউজযা-বডজবরজভন্টার ষ্টডষ্টজএফষ্টরটি এয বফষ্টিযম্পন্ন ষ্টশুজদয ষ্টফকাজ আন্তষ্টযকবাজফ
প্রজচিা চাষ্টরজয় মাজে।
ফাাংরাজদ ষ্টযাংখ্যান বুযজযা কতৃেক ষ্টযচাষ্টরত এক ভীোয় বদখা মায় বম বদজয বভা জনাংখ্যায প্রায় দ
বাগ ভানুল বকাজনা না বকাজনাবাজফ ষ্টফজল চাষ্টদাম্পন্ন। এয একটি উজেখজমাগ্য অাং অটিজভ বেকট্র্াভ ষ্টডষ্টজজ এ আক্রান্ত।
এই ষ্টফপুর জনজগাষ্ঠীজক উজো কজয বদজয াভষ্টগ্রক উন্নয়ন বকাজনাবাজফই িফ নয়। রুকল্পঃ ২০২১, ব কই উন্নয়ন অবীি,
রুকল্পঃ ২০৪১ এফাং বডল্টা োন ফাস্তফায়ন কজয ব কই উন্নয়ন ষ্টনষ্টিত কযজত জর কর বশ্রষ্টণজায ভানুলজক ষ্টনজয়ই উন্নয়ন
ঘ াজত জফ। প্রষ্টতফন্ধী জনজগাষ্ঠীজক উমৄক্ত কাউজন্পষ্টরাং, পুনফ োন, প্রষ্টেণ ও উন্নয়ন কভেকাজে তাজদযজক ম্পৃক্তকযজণয
ভােজভই িফ ভষ্টিত উন্নয়ন।
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