
মাঙ্কিপক্স সম্পর্কে ঙ্কিঙ্কিন্ন তথ্য 

মুশতাক হ ার্সন 

মাঙ্কিপক্স একটি িাইরাসজঙ্কনত প্রাঙ্কিজাত (Zoonotic) হরাগ। ১৯৫৮ সার্ে হেনমার্কে ঙ্কিজ্ঞানাগার্র একটি িানর্রর 

হের্  সি েপ্রথম এ হরাগ সনাক্ত  য় ির্ে এর্ক মাঙ্কিপক্স িো  য়। এ হরাগটির প্রাদুর্ি োি ১৯৭০ সাে হথর্ক প্রধানত মধ্য ও পঙ্কিম 

আঙ্কিকার ১১টি হের্শ হেখা যায়। ইঙ্কতপূর্ি ে এ ছাড়া ইউর্রাপ, উত্তর আর্মঙ্করকা, ঙ্কসঙ্গাপুর স  অনান্য হের্শও এ হরার্গর প্রাদুর্ি োি 

হেখা হগর্ছ। তর্ি হসসি হের্ে আক্রান্ত ব্যঙ্কক্তর্ের আঙ্কিকার হেশসমূর্  ভ্রমর্ির ইঙ্কত াস অথিা উক্ত হেশসমূ   র্ত আমোঙ্কনকৃত 

প্রািীর সংস্পর্শ ে আসার ইঙ্কত াস আর্ছ। এ িছর্রর (২০২২) হম মাস হথর্ক ইউর্রাপ, উত্তর আর্মঙ্করকা, অর্েঙ্কেয়ার্ত মাঙ্কিপর্ক্সর 

হরাগী পাওয়া হযর্ত থার্ক, যারা মধ্য ও পঙ্কিম আঙ্কিকার হরাগ উপদ্রুত অঞ্চর্ে ভ্রমি ঙ্ককংিা হস হের্শর মাঙ্কিপক্স িা ক হকার্না 

প্রাঙ্কির সংস্পর্শ েও আর্সন ঙ্কন। এটিই জনস্বাস্থ্য ঙ্কিজ্ঞানীর্ের িাঙ্কির্য় তুের্ছ। হকার্না হকার্না জনস্বাস্থ্য ঙ্কিজ্ঞানী ধারিা করর্ছন, 

 য়র্তা আর্গই এ সি হের্শ (ইউর্রাপ, উত্তর আর্মঙ্করকা) মাঙ্কিপর্ক্সর উপঙ্কস্থ্ঙ্কত ঙ্কছে। এখন হকার্না অজানা কারর্ি তা  ঠাৎ কর্র 

দ্রুত ছঙ্কড়র্য় পর্ড়র্ছ। ঙ্কিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া মাঙ্কিপর্ক্সর প্রাদুর্ি োির্ক ঙ্কির্শ্বর জন্য মাঝাঙ্কর ধরর্ির ঝুঁঙ্কক ির্ে ঙ্কিঙ্কিত কর্রর্ছ। 

মাঙ্কিপক্স িাইরার্সর বিজ্ঞাঙ্কনক নাম  র্ে অর্থ োপক্স িাইরাস। এ জাঙ্কতর িাইরার্সর মর্ধ্য রর্য়র্ছ গুটিিসন্ত ও কাউপক্স। 

এ জন্য মাঙ্কিপর্ক্সর সার্থ গুটিিসন্ত িা স্মেপর্ক্সর ঙ্কমে হেখা যায়। আিার মাঙ্কিপক্স িাইরার্সর রর্য়র্ছ দুর্’হ া হেে িা উপজাঙ্কত। 

একটি  র্ে মধ্য আঙ্কিকা হেে – এ উপজাঙ্কতর মাঙ্কিপর্ক্স মৃতুয ার ১০% পয েন্ত  র্ত পার্র। আর্রকটি  র্ে পঙ্কিম আঙ্কিকা হেে 

– এ উপজাঙ্কতর মাঙ্কিপর্ক্স মৃতুয হতমন হনই। মাঙ্কিপর্ক্সর সুঙ্কিকাে সাধারিত ৬ হথর্ক ১৩ ঙ্কেন, তর্ি তা সি েঙ্কনম্ন ৫ ঙ্কেন হথর্ক 

সর্ি োচ্চ ২১ ঙ্কেন পয েন্ত  র্ত পার্র।  

মাঙ্কিপক্স হরার্গর সাধারি উপসগ েগুর্ো  েঃ জ্বর (৩৮০ হসঙ্কির্ের্ের হিশী তাপমাো), প্রিন্ড মাথা ব্যথা, শরীর্রর ঙ্কিঙ্কিন্ন 

জায়গায় েঙ্কসকােঙ্কি ফুর্ে যাওয়া ও ব্যথা (Lymphadenopathy), মাংসর্পশীর্ত ব্যথা, অিসােেস্ততা, ফুস্কুঙ্কড়– যা মুখ 

হথর্ক শুরু  র্য় পয োয়ক্রর্ম  ার্তর তালু, পার্য়র তালু স  শরীর্রর ঙ্কিঙ্কিন্ন জায়গায় ছঙ্কড়র্য় পর্ড় (সাধারিত জ্বর্রর ৩ ঙ্কের্নর মহধ্য)। 

উপসগ েগুর্ো সাধারিত ২ হথর্ক ৪ সিা  পয েন্ত স্থ্ায়ী  য়।  

উপসগ ে হেখা ঙ্কের্ে করিীয়ঃ (ক) সিার আর্গ ঙ্কনর্জর্ক অন্যর্ের কাছ  র্ত আোো কর্র রাখর্ত  র্ি; (খ) সার্থ সার্থ 

ঙ্কিঙ্ককৎসক/ ঙ্কনক স্থ্ স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হকন্দ্র/  াসপাতার্ে হযাগার্যাগ করর্ত  র্ি; (গ) সার্থ সার্থ আইইঙ্কেঙ্কসআর-এর   োইর্ন 

(১০৬৫৫) হযাগার্যাগ করর্ত  র্ি । 

মাঙ্কিপক্স হরাগীর হের্  েেি হেখা না ঙ্কের্ে হরাগী হথর্ক অন্য কার্রা মর্ধ্য িাইরাসটি ছড়ায় না। শরীর্র ফুস্কুঙ্কড় 

(vesicle, pustule) হেখা হেয়া হথর্ক শুরু কর্র ফুস্কুঙ্কড়র হখাসা (crust) পহড় যাওয়া পয েন্ত আক্রান্ত ব্যঙ্কক্ত  হত হরাগ 

ছড়ার্ত পার্র।  

তর্ি কার্রা কার্রা হের্ে এ া শারীঙ্করক জটিেতা সৃঙ্কি করর্ত পার্র (দুর্ি েে হরাগ প্রঙ্কতর্রাধ েমতা সম্পন্ন ব্যঙ্কক্ত হযমন- 

অঙ্কনয়ঙ্কিত োয়র্িটিস, ঙ্ককেঙ্কন হরাগী, কযান্সার্রর হরাগী, এইেস-এর হরাগী, নিজাতক ঙ্কশশু, গি েিতী নারী), এমনঙ্কক মৃতুয পয েন্তও 

 হত পার্র। শারীঙ্করক জটিেতাগুর্ো  র্োঃ ত্বর্ক সংক্রমি, ঙ্কনউর্মাঙ্কনয়া, মানঙ্কসক ঙ্কিভ্রাঙ্কন্ত, হিার্খ প্রো , এমনঙ্কক দৃঙ্কি শঙ্কক্ত হোপ 

হপর্ত পার্র। যার্ের মর্ধ্য এ হরার্গর ঝুঁঙ্কক হিশী  র্ত পার্রঃ নিজাতক ঙ্কশশু, গিেিতী নারী, দুর্ি েে হরাগ প্রঙ্কতর্রাধ েমতাসম্পন্ন 

ব্যঙ্কক্ত (র্যমনঃ অঙ্কনয়ঙ্কিত োয়র্িটিস, ঙ্ককেঙ্কন হরাগী, কযান্সার্রর হরাগী, এইেস-এর হরাগী)। এ সমস্ত হরাগী মাঙ্কিপর্ক্স আক্রান্ত 

 িার সার্থ সার্থ ঙ্কিঙ্ককৎসর্কর পরামশ ে ে ি করর্ত  র্ি। 

হিশীরিাগ হের্েই উপসগ েগুর্ো আপনা আপঙ্কন উপশম  র্য় যায়। ফুস্কুঙ্কড়র হখাসা দূর না  ওয়া পয েন্ত হরাগীর ত্বক, হিাখ 

ও মুর্খর যত্ন ঙ্কনর্ত  র্ি। ত্বক-র্িাখ-মুখ পঙ্করস্কার রাখর্ত  র্ি। তর্ি উপসগ ে খুিই কিকর  র্ে তা ঙ্কনরামর্য় ঙ্কিঙ্ককৎসা ে ি করর্ত 

 য়। হযমন জ্বর  র্ে প্যারাঙ্কস ামে, ফুস্কুঙ্কড় শুকর্না রাখা, পুঙ্কিকর খািার ে ি, পঙ্করঙ্কমত ঙ্কিশ্রাম, পয োি পাঙ্কন ও তরে জাতীয় 

খািার ে ি, ইতযাঙ্কে।  

মাঙ্কিপর্ক্সর ঙ্কিঙ্ককৎসার জন্য হ র্কাঙ্কিঙ্করম্যা  (Tecovirimat) নার্ম একটি ঔষধ ২০২২ সার্ের জানুয়াঙ্করর্ত 

ইউর্রাঙ্কপয়ান হমঙ্কেঙ্কসন এর্জঙ্কন্স অনুর্মােন ঙ্কের্য়র্ছ। তর্ি ঔষধটি িহুেপ্রাপ্য নয়। িাচ্চার্েরর্ক প্রর্য়াজন মাঙ্কিক ঙ্কি াঙ্কমন এ হেয়া 

হযর্ত পার্র। 

মাঙ্কিপর্ক্স আক্রান্ত িানর হথর্ক; ইঁদুর্র, কাঠঙ্কিড়াঙ্কে, খরহগাশ ইতযাঙ্কে হপাষক (Reservoir) প্রাঙ্কির মাধ্যর্ম এ হরাগ 

ছড়ার্ত পার্র। এসি প্রাঙ্কি িাইরাস ি ন কর্র, ঙ্ককন্তু ঙ্কনর্জরা আক্রান্ত  য় না। এ জন্য এর্েরর্ক হপাষক প্রাঙ্কি িো  য়। তর্ি 

সাধারিত গৃ পাঙ্কেত প্রািী (হযমনঃ গরু, ছাগে, হিড়া,  াঁস, মুরগী, মঙ্ক ষ) হথর্ক এ হরাগ ছড়ায় না।  

মানুষ হথর্ক মানুর্ষ সংক্রমি ঘর্  আক্রান্ত ব্যঙ্কক্তর সরাসঙ্কর শারীঙ্করক সংস্পশ ে, ফুস্কুঙ্কড়র রস (vesicle, pustule)-

এর সংস্পশ ে, শরীর্রর ঙ্কনঃসরি (body fluid)-এর সংস্পশ ে,  াঁঙ্কি, কাঙ্কশর মাধ্যর্ম (েীঘ ে সময় সংস্পর্শ ে থাকর্ে), হরাগীর 

ব্যিহার্ য সামেীর সংস্পশ ে দ্বারা। 

এ হরাগ হথর্ক ঙ্কনর্জদেরহক ঙ্কনরাপে রাখার উপায়ঃ (ক) আক্রান্ত ব্যঙ্কক্তর সরাসঙ্কর সংস্পর্শ ে আসা হথর্ক ঙ্কিরত থাকা; 

(খ) আক্রান্ত ব্যঙ্কক্ত এিং হসিা প্রোনকারী উির্য় মাস্ক ব্যি ার করা; (গ) সািান পাঙ্কন ঙ্কের্য় ঙ্কনয়ঙ্কমত  াত হধায়া (৩০ হসর্কন্ড 

ধর্র); (ঘ)  যান্ড স্যাঙ্কন াইজার ব্যি ার করা; (ঙ) আক্রান্ত ব্যঙ্কক্তর ব্যবহৃত দ্রব্যাঙ্কে সািান/ জীিাণুনাশক/ ঙ্কে ারর্জি ঙ্কের্য় 



জীিাণুমুক্ত করা; (ি) আক্রান্ত জীঙ্কিত /মৃত িন্য প্রািী অথিা প্রাকৃঙ্কতক হপাষক (হযমন ইঁদুর্র কাঠঙ্কিড়াঙ্কে, খরর্গাশ) হথর্ক ঙ্কনরাপে 

দূরর্ত্ব থাকা। আক্রান্ত ব্যঙ্কক্তর সার্থ ঙ্কনঙ্কিড় বেঙ্ক ক সম্পর্য/ হযৌন ঙ্কমের্ন এ হরাগ ছড়ার্ত পার্র। মাঙ্কিপর্ক্স এর্কর অঙ্কধকিার 

সংক্রমি সাধারিত  য় না। 

িয়স্কর্ের তুেনায়, িাচ্চার্ের সংক্রঙ্কমত  িার আশংকা হিশী। িাচ্চার্ের হরাগ প্রঙ্কতর্রাধ েমতা হযর্ তু দুর্ি েে, হসর্ তু 

তার্ের সংক্রঙ্কমত  িার ঝুঁঙ্কক হিশী। গি েধারিকারী মার্য়র কাছ হথর্ক গি েস্থ্ ঙ্কশশু-ও সংক্রঙ্কমত  র্ত পার্র। গুটিিসর্ন্তর টিকা, 

মাঙ্কিপর্ক্সর প্রঙ্কতর্ষধক ঙ্ক সার্ি অর্নকাংর্শই কায েকর  র্ি। তর্ি, ঙ্কিশ্বব্যাপী এ টিকা এখন স জেিয নয়। গুটিিসন্ত ও মাঙ্কিপক্স 

প্রঙ্কতর্রার্ধ ২০১৯ সার্ে আর্রা একটি অঙ্কধকতর ঙ্কনরাপে টিকা কর্তেপর্ের অনুর্মােন োি কর্রর্ছ। তর্ি দুর্’হোর্জর এ টিকাও 

িহুেপ্রাপ্য নয়। উর্েখ্য, যারা ইঙ্কতপূর্ি ে গুটিিসর্ন্তর টিকা ে ি কর্রর্ছন (১৯৮০ সার্ে সি ের্শষ গুটিিসর্ন্তর টিকা হেয়া  য়), তারা 

মাঙ্কিপক্স সংক্রমি হথর্ক অর্নকাংর্শ সুরঙ্কেত।  

এ হরাগটি ছঙ্কড়র্য় পড়া ঙ্কনয়িি করর্ত  র্ে এর জনস্বাস্থ্যঙ্কিঙ্কত্তক ব্যিস্থ্াপনা করর্ত  র্ি। যার্ের হের্  মাঙ্কিপর্ক্সর 

েেি হেখা হের্ি, সর্ে   িার সার্থ সার্থ তার্ক অন্য সুস্থ্ মানুষ হথর্ক পৃথক কর্র হরর্খ হসিা ও ঙ্কিঙ্ককৎসার ব্যিস্থ্া করর্ত  র্ি। 

যতঙ্কেন পয েন্ত তার শরীর্রর ফুস্কুঙ্কড়গুর্ো দূর না  য় এিং ফুস্কুঙ্কড়র হখাসাগুর্ো ঝর্র না যায়, ততঙ্কেন তার্ক আোো রাখর্ত  র্ি। 

সনাক্তকৃত মাঙ্কিপক্স হরাগীর হের্  েেি হেখা হেয়ার পর হয সমস্ত ব্যঙ্কক্ত তাঁর সংস্পর্শ ে এর্সর্ছন তার্ের মর্ধ্য কার্রা মাঙ্কিপর্ক্সর 

েেি আর্ছ ঙ্কক না তা খু ুঁজর্ত  র্ি। েেি হেখা না হেয়া পয েন্ত সংস্পঙ্কশ েত ব্যঙ্কক্ত স্বািাঙ্কিক কাজকম ে করর্ত পারর্িন। তর্ি 

সংস্পঙ্কশ েত ব্যঙ্কক্ত কাউর্ক রক্ত, হে  হকাষ (টিসুয), অঙ্গ-প্রতযঙ্গ, বুর্কর দুর্ধ, িীয ে োন করর্ত পারর্িন না (সুঙ্কিকাে পার না  ওয়া 

পয েন্ত, মাঙ্কিপক্স হরাগীর সংস্পর্শ ে আসার পর্র ২১ ঙ্কেন পয েন্ত)। হয সমস্ত স্বাস্থ্যকমী অরঙ্কেত অিস্থ্ায় (মাস্ক না পর্র) মাঙ্কিপর্ক্সর 

হরাগী িা তার ব্যি ায ে িস্তুর সংস্পর্শ ে আসর্িন, তার্ের কাজ হথর্ক ঙ্কিরত রাখার প্রর্য়াজন হনই। তর্ি তাঁর শরীর্র মাঙ্কিপর্ক্সর 

েেি প্রকাশ হপে ঙ্কক না তা সঙ্কক্রয়িার্ি নজরোঙ্কর করর্ত  র্ি ঙ্কের্ন অন্তত ২ িার ২১ ঙ্কেন পয েন্ত। 

সি ের্শষ তথ্যমর্ত ৪৪টি হের্শ এ হরার্গর নতুন প্রাদুর্ি োর্ির তথ্য পাওয়া হগর্ছ (০৫-০৬-২০২২ পয েন্ত)। এ পয েন্ত ঙ্কনঙ্কিত 

হরাগীর সংখ্যা ৯২০ জন। প্রায় সকে ম ার্ের্শই এ হরাগটি ছঙ্কড়র্য় পর্ড়র্ছ। 

িাংোর্েশ সরকার্রর পে হথর্ক স্বাস্থ্য অঙ্কধেির্রর সমঙ্কিত ঙ্কনয়িি হকর্ন্দ্র মাঙ্কিপক্স হরার্গর হয হকান তথ্য জানার্ত 

অনুর্রাধ করা  র্য়র্ছ। এ ছাড়াও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্তেপে িা সরকারী হয হকার্না কর্তেপের্ক এ সংক্রান্ত খির জানার্ে তারা উপযুক্ত 

কর্তেপর্ের মাধ্যর্ম প্রর্য়াজনীয় ব্যিস্থ্া ে ি করর্িন। হরাগতত্ত্ব, হরাগ ঙ্কনয়িি ও গর্িষিা ইনঙ্কিটিউর্  (আইইঙ্কেঙ্কসআর) এ হরার্গর 

পরীো করার ব্যিস্থ্া আর্ছ। সংক্রামক ব্যঙ্কধ  াসপাতার্ে, হমঙ্কেকযাে কর্েজ ও হজনার্রে  াসপাতার্ের সংক্রামক ব্যঙ্কধ ওয়ার্ে ে 

এ হরার্গর ঙ্কিঙ্ককৎসার ব্যিস্থ্া রর্য়র্ছ। 
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