সুন্দয ও সুস্থ ভাজ প্রতিষ্ঠায়ঃ ভানতক স্বাস্থ্স্থেয মস্থ্ে স্থ্েিন ওয়া প্রস্থ্য়াজন
আদতযয়া ইরাভ
নস্থ্বর কস্থ্যানা বাইযা (ককাতবট-১৯) ভাভাতযয প্রবাস্থ্ফ তফস্থ্েয অন্যান্য কদস্থ্য ভস্থ্িা ফাাংরাস্থ্দস্থ্ও ভানতক স্বাস্থে
ভস্যা কফস্থ্েস্থ্ে। মাযা ককাতবট-১৯ আক্রান্ত স্থ্য়স্থ্েন িাযাই নয় ফযাং মাযা এখস্থ্না এই কযাস্থ্গ আক্রান্ত নতন িাস্থ্দয ভাস্থ্েও
কফস্থ্েকে ভানতক নানাভস্যা। একইস্থ্ে মাযা ককাতবট-১৯ াংক্রভণ কেস্থ্ক সুস্থ স্থ্য় উস্থ্েস্থ্েন িাস্থ্দয ভাস্থ্েও কদখা তদস্থ্ে
নানাযকভ ভানতক স্বাস্থে ভস্যায প্রবাফ। এয পস্থ্র াভাতজকবাস্থ্ফও কদখা মাস্থ্ে নানাযকভ তফশৃঙ্খরা।
সুস্থতা লরা াযীরযক , ভানরক এফং াভারজকতায বাযাম্যপূর্ ণ মভরফন্ধন । াযীরযক সুস্থতায ালে ভানরক
সুস্থতালকও রফলফচনা মনা প্রস্থ্য়াজন রত গুরুলেয ালে । রকছু রকছু সুখ মমভন হৃদলযাগ , ডাালফটি, শ্বাতলেয মযাগ
এগুলরায মছলন কখলনা কখলনা ফাদ , দুরিন্তা, উলেগ আতযারদলক কাযর্ রললফ ধযা  । ভানরক উলেগ , দুরিন্তা মেলক
লত ালয ডাালফটি , হৃদলযাগ, কযান্সালযয ভলতা প্রার্ঘাতী মযাগ । এফ কাযলর্ রচরকৎকযা ফলরন ারফ ণক সুস্থতায জন্য
ারযযীক ও ভানরক মযালগয ভরিত রচরকৎা জরুরয । রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা যীলযয াাার ভনলক গুরুে রদল ভানরক মযাগ
ম্পলকণ লচতনতা সৃরিয রলযয ১৯৯২ ার মেলক
প্ররতফছয ১০ লটাফযলক রফশ্ব ভানরক স্বাস্থয রদফ রললফ মঘালর্া
কলযলছ। রদফটিয এফালযয প্ররতাদ্য রনধ ণারযত ললছ "Mental Health is an Unequal World" .
ফতণভান মুক্তফাজায ে ণনীরতয তীব্র প্ররতলমারগতায যুলগ ভানুললয দদনরিন জীফলনয অা অকাঙ্ক্ষা পূযর্ , বরফষ্যৎ
রনযাত্তা, রপ্রজন াযালনা নানাযরতয কাযলর্ রফরবন্ন ভ ভানুল ভানরক কলি মবালগ । রফরবন্ন কাযলর্ ভলনয কি ও
দুরিন্তায পলর লনক ভ রনরভত ঘুলভয ব্যাঘাত ঘলে । াভারজক মূল্যলফালধয ফয ব্যরক্ত অয ারযফারযক জীফনলক দাঁড়
কযালে কঠিন ফাস্তফতায মুলখামুরখ । এলফয জন্য দাী ভলনয মযাগ ম্পলকণ জ্ঞতা ।অয এআবালফআ ভানরক ভস্যায সূত্রাত
। াযীরযক, ভানরক ও াভারজক সুস্থতা রনলআ স্বাস্থয। রকন্তু অভযা ভুলর মাআ সুস্বাস্থয রনরিত কযলত ভানরক ও াভারজক
সুস্থতাও দযকায। ভানরক সুস্থতা ছাড়া ারফ ণক সুস্থতা ম্ভফ ন। ভানরক সুস্থতা লরা ভন ও ভনন, অলফগ ও অচযলর্য
সুস্থতা। জারতংঘ ২০৩০ ালরয ভলে মেকআ উন্নন রযযভাত্রা রতন নম্বলয –সুস্বাস্থয ও কল্যার্ জণলনয মযলত্র ভানতক
স্বাস্থেমক ন্তভুণক্ত কলযলছ। অভালদয যকাযও এতিতজয এআ রযযভাত্রা ৩.৪ -এয ওয গুরুত্ব তদস্থ্ে। তফেব্যাী আস্থ্যকটি
গুরুিয স্বাস্থে ভস্যা স্থ্ে প্রতিফতিিা। ফাাংরাস্থ্দস্থ্য স্বাস্থেনীতি ও কভমসূতেস্থ্ি এ দু’টি তফলয়স্থ্কই তফস্থ্ল গুরুত্ব কদওয়া স্থ্য়স্থ্ে।
অভযা ফাআ চাআ সুস্বাস্থয ফজা োকুক । াযীরযক সুস্থতা অভযা রচরকৎলকয যর্ান্ন আ , রকন্তু ভানরক
ভস্যালক অভযা অভলর মনআ না। রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা ও জাতী ভানরক স্বাস্থয আনরিটিউে রযচাররত জরয নুমাী অভালদয
মদল প্রাপ্তফস্ক জনংখ্যায তকযা প্রা ১৬ দরভক ৮ তাং তফতবন্ন ধযলনয ভানরক মযালগ অক্রান্ত। ন্যরদলক ১৮ ফছলযয
কভ ফর রশু ও রকলাযলদয ভলে ভানরক মযালগ অক্রালন্তয ায ১৭ দরভক ৩ তাং। ভস্থ্নাস্থ্যাগ তেতকৎা তফস্থ্লজ্ঞযা

ফরস্থ্েন, ফিমভাস্থ্ন কপবুক ফধযস্থ্নয াভাতজক কমাগাস্থ্মাগ ভাধ্যভ ব্যফাযকাযীস্থ্দয ৯০ বাগই ১৮ কেস্থ্ক ২৯ ফেয
ফয়ত িরুণ মাস্থ্দয ভস্থ্ধ্য তফতবন্নবাস্থ্ফ প্রমৄতিয অব্যফাস্থ্যয পস্থ্র াইফায বুেতরাং এয ঝতুঁ ক উস্থ্েগজনক াস্থ্য ফােস্থ্ে।
তফস্থ্লজ্ঞযা ফরস্থ্েন এয মূর কাযণ স্থ্রা তফোয়স্থ্নয প্রবাস্থ্ফ াভাতজক, যাজননতিক, অে মননতিক প্রমৄতি ফখাস্থ্নই
অতিভাত্রায় ব্যফহৃি স্থ্ে। মায কেোঁয়ায় িরুণযা কফত প্রবাতফি স্থ্ে। আয প্রমৄতিস্থ্ি ভগ্ন োকায এই প্রফণিা এক
ধযস্থ্নয আতিস্থ্ি তযণি স্থ্ে। িরুণ প্রজস্থ্েয ভস্থ্ধ্য প্রমৄতিয ভাত্রাতিতযি আতিয কাযস্থ্ণ িাস্থ্দয ভানতক স্বাস্থে
তফলস্থ্য় িাতিউএইেও োযটি তফলয়স্থ্ক কফত গরুত্ব তদস্থ্য়স্থ্ে। এগুস্থ্রায ভস্থ্ধ্য এক নম্বয স্থ্রা াইফায বুেতরাং অে মাৎ
ইন্টাযস্থ্নট প্রমৄতি ব্যফায কস্থ্য কাউস্থ্ক তফযি, ক্ষতিগ্রস্ত, ট্রভাটাইজ কযা, কাস্থ্যা ককাকনা খাযা েতফ প্রকা ফা
ব্যােতফদ্রু কযা। াযীরযক সুস্থতা ম্পলকণ অভালদয ভালঝ একো স্পি ধাযর্া কাজ কলয । রকন্তু, মখন মদখা মা অভালদয
স্বাবারফক কাজগুলরাও ব্যাত লে , তখনআ ভানরক সুস্থতায প্রঙ্গ অল।
রশু মেলক রকলায ; রকলায মেলক তরুলর্ রযর্ত ওায ভ ভানরক ও াযীরযক রযফতণন ঘলে। একটি
ফঃরন্ধকারীন ংকে দতরয । ভো খুফ ঝরুঁ কপূর্ ণ। এ জন্য এ ভ ভানরক শুশ্রূলায প্রলাজন। রযফায, ফন্ধুফান্ধফ ও
রযকলক এআ দারে রনলত লফ। লনক ভ ভলনয মবতয পুলল যাখা কো ফরলত না মলযও ভানরক মযালগ অক্রান্ত  মকউ
মকউ। পলর
নতুন নতুন ভস্যা মদখা মদ। ভাদলক অকৃি । এভন একটি ঘেনা এক রযােীয মযলত্র ঘলেরছর। একটি
মফযকারয মভরডলকর কলরলজ ড়লতা ম। ঠাৎ কলয এক মরভিালয ম পর খাযা কযর। কাযর্ নুন্ধান কযলত রগল মদখা
মগর ন্তানটি ভাদকাক্ত। ভা তখন মকালনা উাান্তয না মল ংায মপলর মযলখ ন্তানলক মদখবার কযা শুরু কযলরন।
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ততরদলন রযফালয মনলভ এললছ বাফ রফম ণ। এ রযরস্থরতলত ভা -ফাফালক বুঝলত লফ ন্তালনয কী ফস্থা। এজন্যআ ন্তালনয
ভানরক সুস্বাস্থয রনল রববাফকলদয লচতন োকলত লফ।
ভানরক ভস্যা নানাধযলনয । রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ংজ্ঞা নুমাী াযীযক , ভানরক, াভারজকবালফ বালরা োকায
নাভআ সুস্বাস্থয। রতন ধযলনয ভস্যায লঙ্গ ভানরক স্বাস্থয ঙ্গারঙ্গবালফ জরড়ত । স্দায়ুতলেয ভস্যা , ভানরক ভস্যা এফং
ভাদকারক্ত। ভন খাযা , উলেগ, ব- এগুলরা স্বাবারফক অলফগী প্রকা । দুঃখ ফা ব্যে ণতা মম কালযা ভন খাযা লত ালয ।
মমলকালনা দুঃংফাদ , উৎকণ্ঠা এফং ন্ধকালযয প্ররত বীরতলফাধ আতযারদও স্বাবারফক ন । রকন্তু মখন তা স্বাবারফক ভাত্রালক
রতক্রভ কলয ব্যরক্তজীফনলক রফম ণস্ত কলয মতালর তখনআ এলক মযাগ রললফ ধযা  । ভানরক মযাগলক দুআবালগ বাগ কযা
মা। একটি রনউলযার , ন্যটি াআলকার । মূরতঃ রফল ণ্নতা, উলেগারধকয, লতুক বীরত প্রভৃরত রনউলযারলয উদাযর্ ।
ন্যরদলক াআলকার মযাগীলদয অচায -অচযর্, ব্যফায-কোফাতণা রফশৃঙ্খরতা মদখা মা । ফাস্তলফয ালে তালদয ংলমাগ
োলক না। লনলকয ভালঝ লমৌরক্তক , রবরত্তীন রকন্তু দৃঢ় লি মদখা মদ । তাযা াধাযর্ত রনলজযা বুঝলত ালয না মম তাযা
মযাগাক্রান্ত। অালয ভানুললয কালছ তালদয অস্বাবাতফকিা রযররযত ।
ভানরক ভস্যা অক্রান্তলদয ভলে মফরয বালগয মযলত্র মদখা মা রফল ণ্নতা। াযারফলশ্ব ৩০০ তভতরয়স্থ্নয
কফত ভানুল রফলন্নতা কবাস্থ্গ। অভালদয মদলও উলেখলমাগ্য ংখ্যা রফল ণ্নতা অক্রান্ত মযাগী যললছ মা ক্রভািল ফাড়লছ।
গলফলকযা ফলরন , রফলণ্নতায কাযলর্ অত্মতযায ঝরুঁ ক োলক । রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ভস্থ্ি প্রতি ৪০ কস্থ্কস্থ্ে ১ জন ভানতক
কযাস্থ্গ আক্রান্ত স্থ্য় ভাযা মায়। রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায তযাংখ্যান অনুমায়ী প্রতিফেয তফেজুস্থ্ে আত্মিো কস্থ্য প্রয় ৮ রাখ
ভানুল। িস্থ্ফ আত্মিোজতনি মৃত্যেয অতধকাাংই প্রতিস্থ্যাধস্থ্মাগ্য। তকছু তনতদ মষ্ট খাফায যস্থ্য়স্থ্ে, কমগুস্থ্রা ভানতক স্বাস্থে
ম্পতকমি ভস্যাগুস্থ্রায ভাধান কযস্থ্ি াস্থ্য। তিতনকার ায়িা োোও, ভানতক স্বাস্থে াংক্রান্ত ভস্যায় মাযা
ভুগস্থ্ে িাযা এই প্রাকৃতিক উায়গুস্থ্রা কেস্থ্কও মুতি কস্থ্ি াস্থ্য। কমভন-তেয়াতি এটি ওস্থ্ভগা-৩ পোটি অোতি মৃদ্ধ,
মা তিস্থ্প্রন কেস্থ্ক মুতি তদস্থ্ি ায়িা কস্থ্য; তিভ- এস্থ্ি উতস্থি পতরক অোতি, ফাস্থ্য়াটিন এফাং ককাতরন ভতস্তস্থ্েয
ককাল ও স্দায়ুয তফকাস্থ্য জন্য প্রকয়াজনীয়; দই- গস্থ্ফলণায় াওয়া কগস্থ্ে দই কখস্থ্র কে এফাং উস্থ্েগ কভ য় । এটি
যাতয ব্যতিয মুিস্থ্ক প্রবাতফি কস্থ্য। করাকতর-এস্থ্ি প্রচুয তযভাস্থ্ণ টাতয়াভ যস্থ্য়স্থ্ে, মা ভতস্তস্থ্েয তক্রয়াকরা
ফাোয় এফাং ভতস্তেস্থ্ক স্থ্িজ যাস্থ্খ; ফাদাভ- এগুস্থ্রাস্থ্ি উচ্চ তযভাস্থ্ণ ম্যাোতনজ, কস্থ্রতনয়াভ এফাং িাভা যস্থ্য়স্থ্ে, মা
ভতস্তস্থ্েয কাম মকাতযিা উন্নি কযস্থ্ি এফাং ভানতক অসুস্থিা উভ কযস্থ্ি ায়িা কস্থ্য ইিোতদ।

াভারজক যাধ শুধু লয ন, গ্রালভও ছরড়ল লড় কে ব্যাক ালয। তাআ ভানরক স্বাস্থয সুযযা কাম ণক্রলভ গ্রালভয
রদলক সুনজয মদওা প্রলাজন। গ্রাভীর্ ডাক্তাযযা প্রারন্তক ম ণালয ারফ ণক স্বাস্থযলফা ব্যফস্থা গুরুেপূর্ ণ ভূরভকা ারন কলযন।
এআ রফার প্রররযত গ্রাভীর্ স্বাস্থযলফা প্রদানকাযীলদযলক ভানরক স্বাস্থয রযচম ণা ম্পলকণ প্ররযর্ রদল প্রারতষ্ঠারনকবালফ
দয মাদায কলয দতরয কযা রযাম ণ। যকাযও এস্থ্ক্ষস্থ্ত্র কাম মকয উকযাগ তনস্থ্য়স্থ্ে। গত দুআ দকক জাতী ভানরক স্বাস্থয
ণ তৃর্মূর ম ণাল ভানরক স্বাস্থযলফা
আনরিটিউে, ডাক্তায, স্বাস্থযকভী, ভরজলদয আভাভ ও ভালজয মনতৃস্থানী ব্যরক্তফগলক
প্রদালন প্ররযর্ রদল অলছ। এ ম ণন্ত আনরিটিউলেয ভােলভ প্রা ৫ াজায স্বাস্থযকভী, ৪ াজায ডাক্তায, ৫০ ররবর াজণন
ও ২ত আভাভ ভানরক স্বাস্থয রফলল প্ররযর্ মললছন। াাতালরয মদওা যাভলণ রচরকৎায মযলত্র তৃর্মূর ম ণাল
অভালদয করভউরনটি রিরনকগুলরা ব্যাত পলরাঅ মফা রদলত ালয ফলরও ভলন কলযন প্রধানভেী মখ ারনা।
ফাংরালদলয করভউরনটি রিরনক ফতণভালন াফ ণজনীন স্বাস্থয কভণসূরচ প্রদালন একটি কাম ণকয ভলডর রললফ রফশ্বব্যাী স্বীকৃত,
মালত প্ররতলযাধমূরক ভানরক স্বাস্থযলফা ও প্ররতফন্ধী ব্যরক্তলদয জন্য মভৌররক মফা ন্তভুণক্ত। এআ করভউরনটি রিরনক ভলডর
প্রধানভেীয উদ্ভাফন।
তারুলেয অলগআ দফ ফা দকলাযকার মেলক এ ধযলনয মফা রনরিত কযলত প্রােরভক ফা ভােরভক স্কুর ম ণাল
খণ্ডকারীন ফা স্থাী ভানরক স্বাস্থযকভী ফা রফললজ্ঞ যাখায রফলটি রফলফচনায দারফ যালখ।। ভানরক স্বাস্থয এফং ভানরক
দফকল্য ফা রফশৃঙ্খরা প্ররতলযাধ রফলল প্রচাযর্ায জন্য প্রােরভক ফা ভােরভক স্কুররবরত্তক কাম ণক্রভলক রক্তারী কযায ওয
গুরুে রদল এ রনল কাজ কযলছ যকায। ভানরক স্বাস্থয রফলল লচতনতা ও দযতা বৃরিয
প্ররযলর্ অআন প্রলাগকাযী
ংস্থায দস্য, অআনজীফী, রফচাযক, গর্ভােভকভীলদয ংগ্রর্ ফাড়ালনা জরুরয।

-৩-

ভানরক স্বাস্থযলক প্রােরভক স্বাস্থযলফায রফলেদ্য ং রললফ স্বীকৃরত মদওায জন্য রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায প্ররত
ফাযফায তারগদ রদললছন প্রধানভেী মখ ারনা। এলযলত্র তাঁয সুস্পি ভতাভত লরা, একআ ব্যরক্তয ভলে দুআ ফা তলতারধক
মযালগয উরস্থরতয মযলত্র ভানরক স্বালস্থযয রচরকৎা ন্যান্য মযাগ রনযাভল াক । মআ ালে াফ ণজনীন স্বাস্থয কভণসূরচয
গ্রারধকায রনধ ণাযলর্য মযলত্র প্রাআ ভানরক স্বাস্থয ও প্ররতফরন্ধতালক ফাদ যাখা । রকন্তু ভানরক মযাগ প্ররতলযালধ অভালদয
প্রররযত স্বাস্থযকভী ও দয মফাদান ব্যফস্থা োকা দযকায।
সুস্থ, স্বাবারফক ও ম্ভাফনাভ জীফন মলত লর প্রলতযক ভানুললয রকছু রনভ মভলন চরা প্রলাজন । সৃজনীর কালজ
রনলারজত মেলক রনভানুফতী জীফনমান ব্যরক্তলক নতুন অা উজ্জীরফত যালখ , সুখী লত াায্য কলয । প্ররতরদন মগার ,
রনরভত দাঁত ব্রা , ব্যরক্তগত রযেন্নতায ালে সুলভ খাফায ও পুতষ্টকয খাফায এফং রনরভত ব্যাাভ সুস্বালস্থযয জন্য
অতযাম।ম রনরভত খাফায গ্রর্ মমভন গ্যারিক -অরায াযীরযক সুস্থতায কাযর্ মতভরন তা ভানরক চা সৃরিকাযী
যলভালনয রনঃযর্ ফাড়া। ারযফারযক েন্দ্ব -কর, লিপ্রফর্তা, রভথ্যা ফরা , লতুক রংা, কুটিরতা, ন্যাবালফ লন্যয
ওয রনলজয ভতাভত চারল মদওায প্রফর্তা , মাগি জীফলন ননরতকতায চচ ণা , রধক রফরাী জীফলনয প্রতি মভা ভলনয
ওয ফাড়রত চা সৃরি কলয । এো এক ধযলনয ব্যারধ , মা রদলন রদলন ফাড়লত োলক । ভলনয জালন্ত ভানুল অলযা গুরুতয া
কালজয রদলক ধারফত  । রনরতয লভাঘ রনলভ প্রকৃরতয রবা ভানুললক ধ্বংলয রদলক োলন । রনলজয যরতয ালে ালে
রযফায ভালজয যরতও মমন প্ররতলযাে ল দাঁড়া । তাআ ভানরক স্বাস্থয সুযযা লচতনতা খুফআ জরুরয । অয ভানরক
সুস্বাস্থয াযীরযক ও াভারজক জীফলনও আরতফাচক প্রবাফ মপরলফ।
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