
ওমিক্রনে ভয় েয়, সনেতেতা জরুমি 

অধ্যাপক ডা. মিাোঃ শািফুমিে আহনিদ 

২০১৯ সানেি ১ মডনসম্বি েীনেি উহাে শহনি সর্ বপ্রথি কনিাো ভাইিানস আক্রান্ত প্রথি মিাগী শোক্ত হয়। সিনয়ি পমিক্রিায় 

র্াাংোনদনশও এ ভাইিানসি সাংক্রিণ ছমিনয় পনি। র্াাংোনদনশ প্রথি কনিাো মিাগী শোক্ত হয়-২০২০ সানেি ৮ িাে ব। ইনতািনধ্য 

মর্মভন্ন রূপ ধািণ কনিনছ ভাইিাসটি। মর্নে এখনো দাপট মদখানে, কনিাোভাইিানসি মডল্টা মকাংর্া মর্টা ভযামিনয়ন্ট। এিই িনধ্য 

আমিকাি দমিণাঞ্চনে এর্াং মর্নেি শতামধক মদনশ শোক্ত হনয়নছ কনিাোি েতুে ভযামিনয়ন্ট অমত সাংক্রিক অমিক্রে। 

ওমিক্রনেি উৎপমি সম্পনকব এখনো মেমিত কনি মকছু জাো ো মগনেও এটুকু জাো যায় ময, দমিণ আমিকা মথনক মর্ে 

স্বাস্থ্য সাংস্থ্ানক এই ভযামিনয়ন্ট সম্পনকব প্রথি জাোনো হয় ২৪ েনভম্বি। র্তবিানে মযসর্ ভযামিনয়ন্ট িনয়নছ মসগুনোি সানথ ওমিক্রনেি 

র্নিা ধিনণি পাথ বকয িনয়নছ। মজনেটিক মর্নেষনণ মদখা যায় ময, এটি এনকর্ানিই মভন্ন একটি শাখা মথনক এনসনছ।  

ওমিক্রে দ্রুত ছমিনয় যানে মর্েব্যাপী। মডল্টাি মেনয় মৃতুযি হাি কি হনেও এটি সাংক্রিনণি মদক মথনক কনিো ভাইিানসি 

আনগি ময মকানো ভযামিনয়ন্ট র্া ধিেমক ছামিনয় মগনছ। ওমিক্রে মেনয় দুমিন্তা মযিে আনছ, মতিমে আনছ স্বমিি কািণও। আি মসটা 

হনো ওমিক্রে মডল্টাি িনতা প্রাণঘাতী েয়। মডল্টায় আক্রান্ত হনে মযখানে মৃতুযি হাি শতকিা ২ মথনক ৩ জে। মসখানে ওমিক্রনে 

আক্রানন্তি িনধ্য মৃতুযি হাি শতকিা ০.০৩ শতাাংশ। অথাৎ ওমিক্রনে আক্রান্ত হনে প্রায় ৩৩০০ জনেি িনধ্য একজনেি মৃতুয হয়। 

কনিাোয় আক্রান্তনদি হাসপাতানে ভমতবি মিনেও ওমিক্রে অনেক স্বমিকি। কািে মযখানে মডল্টায় আক্রান্তনদি একটা র্নিা অাংশই 

হাসপাতানে ভমতব হনয়মছে  মসখানে ওমিক্রনে আক্রান্তনদি হাসপাতানে ভমতবি হাি িাে ০.৩৯ শতাাংশ। 

গত ১৮ জানুয়ামি মকামভড-১৯ এি মজনোি মসনকানয়মি গনর্ষণাি ফোফে প্রকাশ কনিমছ। গত ৮ মডনসম্বি মথনক গত ৮ 

জানুয়ামি পয বন্ত সাংগৃহীত স্যাম্পনেি ২০ শতাাংশ ওমিক্রে ভযামিনয়ন্ট এর্াং ৮০ শতাাংশ মডল্টা মভমিনয়ন্ট পাওয়া যায়। গনর্ষণায় মিাট 

৭৬৯ মকামভড পনজটিভ মিাগীি ন্যানযাফযামিেমজয়াে মসায়ার্ স্যাম্পে মথনক মেক্সট মজোনিশে মসনকানয়মি এি  িাধ্যনি কনিাো 

ভাইিানসি মজনোি মসনকানয়মি কিা হয় । গনর্ষণায় ৯ িাস মথনক ৯০ র্ছি র্য়স পয বন্ত মিাগী অন্তর্ভ বক্ত কিা হয়। এি িনধ্য ২১ মথনক 

৫৮ র্ছি র্য়নসি মিাগীনদি সাংখ্যা মর্মশ। মকামভড আক্রান্ত মিাগীনদি িনধ্য যানদি মকা-িিমর্মডটি িনয়নছ, মযিে-কযািাি, োসতনেি 

মিাগ, হৃদনিাগ, ডায়ানর্টিস তানদি িনধ্য মৃতুযি সাংখ্যা মর্মশ। পাশাপামশ ষানটার্ধ্ব র্য়নসি মিাগীনদি মিতীয়র্াি সাংক্রিণ হনে মস মিনে 

মৃতুয ঝুঁমক মর্মশ পমিেমিত হয়।  

মজনোি মসনকানয়মি এি প্রাপ্ত ফোফে সর্ বনশষ ৮ মডনসম্বি ২০২১ মথনক ৮ জানুয়ামি ২০২২ পয বন্ত সাংগৃহীত স্যাম্পনেি ২০% 

ওমিক্রে ভযামিনয়ন্ট এর্াং ৮০% মডল্টা ভযামিনয়ন্ট পাওয়া যায়। এই ওমিক্রে ভযামিয়ন্ট ৪গুণ হানি বৃমি পানে। এই পয বন্ত র্াাংোনদনশ 

মিাট েমুো পিীিা হনয়নছ প্রায় ১ মকাটি ৩৫ োখ। মৃতুয হনয়নছ প্রায় ৩০ হাজাি জনেি। মর্নে এপয বন্ত মকামভড-১৯ আক্রানন্তি সাংখ্যা 

প্রায় ৪০ মকাটি, মৃতুয হনয়নছ প্রায় ৫৮ েি। 

মডল্টা ভযামিনয়ন্ট-এি মেনয় ওমিক্রে ভযামিনয়ন্ট-এ অনেক মর্মশ infection  ছিানে র্নে প্রমতয়িাে। ওমিক্রে ভযামিনয়ন্ট 

ভাইিানসি মজনেটিক মকাড এ মডল্টা ভযামিনয়ন্ট এি মেনয় মর্মশ মডমেশে মিউনটশে পাওয়া মগনছ, যাি মর্মশি ভাগ ভাইিাসটিি স্পাইক 

মপ্রাটিে িনয়নছ। এই স্পাইক মপ্রাটিে-এি উপি মভমি কনি মর্মশি ভাগ ভযাকমসে ততমি কিা হয়। স্পাইক মপ্রাটিে-এি র্দনেি জন্যই 

প্রেমেত ভযাকমসনেশনেি পনিও ওমিক্রে সাংক্রিনেি সম্ভার্ো মথনক যায়। এই মজনোি মসনকানয়মিাং-এ মকানো মকানো ওমিক্রে 

আক্রান্ত মিাগীি দুই মডাজ ভযাকমসে মদওয়া মছনো। তৃতীয়র্ানিি িত সাংক্রিে মিাগী পাওয়া মগনছ। হাসপাতানে ভমতবনিাগী মথনক 

সাংগৃহীত স্যাম্পনে মজনোি মসনকানয়ি কনি মডল্টা ভযামিনয়ন্ট পাওয়া মগনছ। মযনহতু ওমিক্রে সাংক্রিনণ মৃদু উপসগ ব িময়নছ, মসটা 

হাসপাতানে ভমতব মিাগীনত ওমিক্রে ো পার্াি কািণ হনত পানি। পাশাপামশ মৃদু উপসনগ বি মিাগীনদি িনধ্য মটস্ট ো কিাি প্রর্ণতাও 

মদখা যানে। তাই প্রাপ্ত ফোফনেি মেনয়ও অনেক মর্মশ ওমিক্রে আক্রান্ত মিাগী undetected অর্স্থ্ায় আনছ। প্রনতযক কনিাো 

ভাইিাস ভযামিনয়ন্ট মর্পদজেক এর্াং িািাত্মক অসুস্থ্তা এিেমক মৃতুযও হনত পানি। পাশাপামশ ভাইিানসি মেয়মিত মিউনটশনেি 

আিানদি প্রেমেত স্বাস্থ্য ব্যর্স্থ্ানক ঝুঁমকপূণ ব কিনত পানি। তাই কনিাো সাংক্রিণ প্রমতনিানধ স্বাস্থ্যমর্মধ মিনে েেনত হনর্। 

 



অমিক্রনেি উপসগ ব এর্াং অমিক্রনে োক মদনয় পামে পিাি প্রর্ণতা মদখা যানে ৭৩ শতাাংনশি ; িাথাব্যথা থাকনছ ৬৮ শতাাংশ 

মিনে ; ক্লামন্তনত অর্সন্ন অনুভর্ কিনছে ৬৪ শতাাংশ মিাগী ; ৬০ শতাাংশ মিাগীি হাঁমে হনে ; গো ব্যথাও হনে ৬০ শতাাংশ মিনে ; 

৪৪ শতাাংশ মিাগীি খুর্ কামশ থাকনছ ; ঠান্ডায় গো মভনে যাওয়াি প্রর্ণতা ৩৬ শতাাংনশি ; কাঁপুমে হনে ৩০ শতাাংশ মিাগীি ; জ্বি 

আসনছ ২৯ শতাাংশ মিাগীি ; িাথা মিিমিি কিাি প্রর্ণতা ২৮ শতাাংনশি ; িমিনে মধায়াশাি প্রর্ণতা আনছ ২৪ শতাাংনশি ; ২৩ 

শতাাংনশি মপশীনত ব্যথা, টাে ধিনছ এর্াং এর্াি গনেি অনুভূমত হািানেে িাে ১৯ শতাাংশ মিাগী  এর্াং ১৯ শতাাংশ মিাগীি মিনে 

বুনক ব্যথা মদখা যায়। 

মডল্টাি মেনয় ওমিক্রনণ আক্রান্ত মিাগীি অসুস্থ্তা তুেোমূেক কি হনেও ওমিক্রণ মর্পদজেক হনত পানি। মর্নশষ কনি যািা 

টিকা গ্রহণ কনিেমে তানদি জন্য। মেনজনক, পমর্ািনক এর্াং মদশর্াসীনক কনিাোি ভয়ার্হতা মথনক িিা কিাি জন্য সিকাি মঘামষত 

স্বাস্থ্যমর্মধ মিনে েেনত হনর্। পাশাপামশ, র্াসাি র্ামহনি মগনে মেয়মিত িাস্ক ব্যর্হাি কিনত হনর্। কনিাো পিীিাি পমিিাণ র্ািানত 

হনর্। পিীিাি পি মিাগ শোক্ত হনে দ্রুত মকায়ানিমন্টনে র্া আইনসানেসনেি ব্যর্স্থ্া কিনত হনর্। টিকা গ্রহণকািীনদি সাংক্রিনণি হাি 

খুর্ কি। তাই টিকা কায বক্রনি সর্াইনক অাংশগ্রহণ কিনত হনর্। সকে ধিনেি সািামজক, িাজনেমতক, ধিীয় ও অন্যান্য জেসিাগি 

এমিনয় েেনত হনর্। 

সর্ বনশষ সিকাি মঘামষত স্বাস্থ্যমর্মধ সর্াইনক মিনে েেনত হনর্। ওমিক্রে র্া মডল্টা ময ধিেই মহাক ো মকে, সর্াইনক সতকব 

থাকনতই হনর্। তা ো হনে অনেক মর্মশ মূল্য মদনত হনর্ আিানদি সর্াইনক। আগািীনত কনিাোমুক্ত মহাক ধিণী এই প্রতযাশা কমি। 
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