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কমরানা ভাইরাস মহামাঙ্করর ঙ্কিশ্ব মেমক এখমনা মশষ হয়ঙ্কন। এরমমধ্যই ঙ্কিমশ্ব আমরা একটি ভাইরাস মেঁমক িসিার উপক্রম করমে। 

সম্প্রঙ্কি যুক্তরাজ্য, ইিাঙ্কি, জ্াম মাঙ্কন, মনদারল্যান্ডস, মাঙ্ককমন যুক্তরাষ্ট্র, অমেঙ্কিয়া, কানাডাসহ কময়কটি মদমশ একটি ফুসকুঙ্কিসহ 

জ্বমরর ঘটনা ঘমটমে যা মাঙ্কিপক্স ঙ্কহমসমি ঙ্কনর্ ময় করা হয়। ঙ্কিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থ্া মাঙ্কিপক্সমক শনাক্তমযাগ্য ও ির্ মনশীি ব্যাঙ্কর্ ঙ্কহমসমি 

ির্ মনা কমরমেন। 

 

মাঙ্কিপক্স একটি ঙ্কডএনএ ভাইরাস। কাউপক্স, ভযাঙ্কক্সঙ্কনয়া এিং ভযাঙ্করওিা (স্ম্যািপক্স) এই গ্রুমপর ভাইরাস। এটি একটি জুমনাটিক 

ভাইরাস যার প্রােঙ্কমক সংক্রমর্ সংক্রঙ্কমি প্রার্ীর সামে সরাসঙ্কর মযাগামযামগর মাধ্যমম িা সম্ভিি িামদর অপয মাপ্তভামি রান্না করা 

মাংস খাওয়ার মাধ্যমম ঘমট িমি ঙ্কিশ্বাস করা হয়। উদাহরর্-জ্ংিী কুকুর, ইঁদুর, খরমগাশ, কাঠঙ্কিিাঙ্কি, িানর, সজ্ারু ইিযাঙ্কদ। 

 

১৯৫৮ সামি ল্যািমরটঙ্করমি প্রেম িানমরর মদমহ এই ভাইরামসর সংক্রমর্ প্রেম মদখা ঙ্কদময়ঙ্কেি িমি ১৯৭০ সামি এর নামকরন 

হয় মাঙ্কিপক্স।  

 

এই ভাইরামসর ২টা মেইন আমে। কমগা মিঙ্কসন মেন পঙ্কিম আঙ্কিকার মেইমনর মেময় মিঙ্কশ মারাত্মক। এই ভাইরাস পশু মেমক 

প্রার্ী এিং পশু মেমক মানুমষ সংক্রঙ্কমি হয়। মানুষ মেমক মানুমষ সংক্রমর্ই সিমেময় ভয়ংকর মাধ্যম িমি ঙ্কিমিঙ্কেি। ৯০% মরাগী 

১৫ িেমরর কম িয়ঙ্কস ঙ্কশশু। গুটিিসমের টিকা িন্ধ করা এর একটি কারর্ হমি পামর।  

 

আঙ্কিকামি ১-১০% পয মে মৃতুযর হার ঙ্করমপাট ম করা হময়মে, ঙ্ককন্তু মাঙ্ককমন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সামি প্রাদুভ মামি মকান প্রার্হাঙ্কনর ঘটনা 

ঘমটঙ্কন। জ্টিিিার মমধ্য রময়মে স্থ্ায়ী ক্ষি, ঙ্কিকৃি দাগ, মসমকন্ডাঙ্কর ব্যাকমটঙ্করয়া সংক্রমর্, ব্রমিাপঙ্কনউমমাঙ্কনয়া, শ্বাসকষ্ট, 

মকরাটাইটিস, কঙ্কন ময়ার আিসামরশন, অন্ধত্ব, মসঙ্কিমসঙ্কময়া এিং এনমসফািাইটিস। গুটিিসমের টিকা মাংঙ্ককপক্স মেমক ৮৫% 

সুরক্ষা প্রদান কমর। ২ সপ্তামহর মমধ্য, সম্ভি হমি  ৪ ঙ্কদমনর মমধ্য এটি ব্যিহার করমি হমি। ইনঙ্ককউমিশন ঙ্কপঙ্করয়ড গমি ১২ ঙ্কদন, 

৪ মেমক ২১ ঙ্কদন পয মে। প্রমরাম ১ মেমক ১০ ঙ্কদন স্থ্ায়ী হয়। জ্বরজ্ঙ্কনি অসুমখর সামে ঠান্ডা িাগা, ঘাম, প্রেন্ড মাোব্যো, ঙ্কপমঠ 

ব্যো, ক্ষুমর্াান্দ্য,  ফযাঙ্করঞ্জাইটিস, শ্বাসকষ্ট এিং কাঙ্কশ হময় োমক। 

 

ঙ্কিম্ফ্যামডমনাপ্যাঙ্কে জ্বমরর পমর ২-৩ ঙ্কদমনর মমধ্য ঘামির োরঙ্কদমক মদখা যায়। ১ মেমক ১০ ঙ্কদমনর মমধ্য ফুসকুঙ্কি তিঙ্কর হয়। 

ফুসকুঙ্কি প্রায়ই মুমখ শুরু হয় এিং িারপর শরীমরর িাঙ্কক অংমশ েঙ্কিময় পমি। এটি ২ মেমক ৪ সপ্তাহ র্মর েিমি োমক।  

 

এগুমিা মুখমন্ডি, শরীর, হাি-পা এিং মাোর ত্বক জ্ঙ্কিি। হামির িালু এিং পাময়র পািায় ক্ষি মদখা মযমি পামর। এগুঙ্কি 

ব্যোহীন হয়।  যঙ্কদ ব্যো োমক িাহমি এটি মসমকন্ডাঙ্কর ব্যাকমটঙ্করয়া সংক্রমমর্র কারমর্ হমি পামর। চুিকাঙ্কন োকমি পামর। 

মহমমামরঙ্কজ্ক এিং ফ্ল্যাট ফম ম, যা গুটিিসমের সামে মদখা যায়, মাঙ্কিপমক্সর মরাগীমদর মক্ষমে এটা মদখা যায় না। এই মরাগ সার্ারর্ি 

মসল্ফ ঙ্কিঙ্কমমটড।  

 

আক্রাে িা সমন্দ্হযুক্ত প্রার্ীর সংস্পমশ ম যাওয়া িন্ধ রাখমি হমি। প্রার্ীর কামি, আঁেি এিং িািা িা প্রস্রামির স্পশম মেমক মেঁমে 

োকা অপঙ্করহায ম। আর আক্রাে মরাগীমক হাসপািামি ভঙ্কিম কমর সকি ক্ষি শুকামনা পয মে আইমসামিশন আর মকায়ামরন্টাইন কমর 

ঙ্কেঙ্ককৎসা করা আিশ্যক।  

 

২০১৯ সামির মসমিম্বমর, এফঙ্কডএ গুটিিসে িা মাঙ্কিপক্স সংক্রমমর্র জ্ন্য উচ্চ ঝুঁঙ্ককমি োকা প্রাপ্তিয়স্কমদর টিকা মদওয়ার জ্ন্য 

একটি িাইভ, নন-ঙ্করঙ্কিমকটিং স্ম্িপক্স এিং মাঙ্কিপক্স ভযাকঙ্কসন অনুমমাদন ঙ্কদময়মে। ঙ্কসমডামফাঙ্কভর- মাঙ্কিপমক্সর জ্ন্য 

অযাঙ্কন্টভাইরাি রাগস্ম্িপক্স ভযাকঙ্কসন, মাঙ্কিপক্স ভযাকঙ্কসন উভয়ই িাইভ অযামটনুময়মটড ভযাঙ্কক্সঙ্কনয়া মেন মেমক উদ্ভুি। 

 

িাংিামদমশ এখমনা এই মরামগর মকান মরাগী র্রা পমি নাই। কমরানা মহামাঙ্করমক আমরা প্রর্ানমন্ত্রী মশখ হাঙ্কসনার মনতৃমত্ব মযভামি 

মমাকাঙ্কিিা কমরঙ্কে, ব্ল্যাক ফাগাসমক মযমনভামি িাংিামদমশ আিি সৃঙ্কষ্ট করমি মদই নাই, মসরকমভামি আমরা মাঙ্কস্কপক্স 

ভাইরামসর জ্ন্যও প্রস্তুি আঙ্কে। মদমশর মানুষমক ময মকান র্রমনর গুজ্ি িা আিি এঙ্কিময় েমি স্বাস্থ্য ঙ্কিমশষজ্ঞমদর পরামশ ম মমিা 

এই মরাগ মেমকও আমরা জ্াঙ্কিমক ঙ্কনরাপদ রাখমি পারমিা ইনশাআল্লাহ।  

# 

মিখক-উপাোয ম িগিন্ধু মশখ মুঙ্কজ্ি মমঙ্কডকযাি ঙ্কিশ্বঙ্কিদ্যািয় শাহিাগ, ঢাকা। 

 


