
বাাংলাদেদে প্রসবজনিত নিস্টুলা নির্মদূল করণীয় 

ডাাঃ নসরাজুম মুনিরা 

একজি সুস্থ মা দেে ও জানত গঠদি একটি বদ া ভূনমকা রাখদত পাদরি। প্রসবকালীি জটিলতায় সবদেদয় গুরুতর ও দবেিা োয়ক 

দেসব ক্ষনত িারীর হদয় থাদক, দসগুদলার  একটি হদলা প্রসবজনিত (অবদেনিক) নিস্টুলা। নবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার তথ্য বলদে, 

বাাংলাদেদে আনুমানিক ১ লাখ ২০ হাজার িারী প্রসবজনিত নিস্টুলায় ভুগদেি। প্রনত ১ হাজার নববানহত িারীর মাদে ১ েেনমক 

৬৯ জি প্রসবজনিত নিস্টুলায় আক্রান্ত। গত ২৩দে দম ইউএিএিনপএর  কমসূূনে, কযাদেইি টু এন্ড নিস্টুলার আওতায় 

বাাংলাদেেসহ সারানবদশ্ব পানলত হদয়দে আন্তজাূনতক প্রসবজনিত নিস্টুলা নির্মলূ নেবস। নকন্তু বাস্তবতা হদে আমরা এখিও নিস্টুলা 

নির্মদূল অদিক নপনেদয় আনে।  

প্রসবজনিত জটিলতার কারদণ মানসদকর রাস্তার সাদথ র্মত্রথনল বা মলােদয়র এক বা একানিক অস্বাভানবক নেদ্র হদয় যুক্ত হওয়া। 

এর িদল দকাদিারকম নিয়ন্ত্রণ ো াই প্রস্রাব-পায়খািা দবর হদয় োয়। নবব্রতকর গন্ধ এবাং সাবকূ্ষনণক দভজাভাব স্বাভানবক 

জীবিোপদি বািা হদয় ো ায়।  

নবলনিত ও বািাগ্রস্ত প্রসব দবেিার দক্ষদত্র সঠিক সমদয় জরুনর ও উন্নত নেনকৎসা িা দপদল বাচ্চার মাথা েনে প্রসব পদথ 

েীর্কূ্ষণ আটদক থাদক তাহদল র্মত্রিালী, প্রস্রাদবর পথ এবাং পায়ুপদথর িরম অাংদে রক্ত েলােল বন্ধ হদয় পেি িদর, িলস্বরূপ 

নেদ্রহদয় প্রসবজনিত নিস্টুলা সৃনি হয় এবাং সািারণত দডনলভানরর ৭-৮ নেি পর দথদকই অিবরত প্রস্রাব-পায়খািা েরদত থাদক। 

এমি অবস্থায় অনিকাাংে িারী মৃত সন্তাি প্রসব কদর। নসজার বা অপাদরেদির মাধ্যদম নেশুর জন্ম, অন্য দে দকাদিা কারদণ তলদপট, 

দোনিপথ বা জরায়ুদত অপাদরেদির সময় অসাবিািতাবেত নিস্টুলা হদত পাদর। বাাংলাদেদে অপাদরেদিরজনিত নিস্টুলার 

সাংখ্যাও কম িয়, ো বতমূাদি নিস্টুলার ২৫ দথদক ৩০ েতাাংে। িারীদের জদিনিদয়র নিস্টুলার আদরা নকছু কারণ আদে, দেমি- 

দেৌি সনহাংসতা, স ক দুর্টূিা, জন্মগত ত্রুটি, কযান্সার, সাংক্রমণ ইতযানে।  

প্রসবজনিত নিস্টুলা কদয়ক িরদির হদয় থাদক। দসগুদলা হদলা দভনসদকা- ভযজাইিাল নিস্টুলা (Vesico-Vagainal 

Fistula)- এটি র্মত্রােয় এবাং দোনিপদথর মাদে সাংর্টিত হয়। ইউদরদরা- ভযাজাইিাল নিস্টুলা (Urethro-Vaginal 

Fistula)- এটি র্মত্রিালী এবাং দোনিপদথর মদধ্য হদয় থাদক। দরদটা-ভযাজাইিাল নিস্টুলা (Recto-Vaginal 

Fistula)- মলদ্বার এবাং দোনি পদথর মদধ্য হদয় থাদক।  

প্রসবজনিত নিস্টুলা প্রনতদরািদোগ্য, নিস্টুলা নির্মদূল প্রনতদরািই সব দথদক গুরুত্বপূণ।ূ প্রসবকাদল সব িারীর পাদে েক্ষ 

দসবাোিকারীর উপনস্থনত নিনিত করা এবাং প্রসবজনিত জটিলতায় জরুনর দসবা দেওয়ার মাধ্যদম সাবজূিীি মাতৃস্বাস্থয নিনিত 

করা ও নিস্টুলা প্রায় নির্মলূ করা দেদত পাদর। বাল্যনববাদহর অবসাি র্টিদয় এবাং দমদয়দের প্রথম গভিূারদণর সময়টা নপনেদয় 

দেওয়ার মাধ্যদম প্রসবজনিত নিস্টুলার হার কমাদিা সম্ভব। িারীদের পনরবার পনরকল্পিার দসবার আওতায় আসার সুদোগ দেওয়া 

এবাং তাদের দেৌি ও প্রজিি স্বাদস্থযর নবষদয় অনিকার নিনিত করা। প্রসবজনিত নিস্টুলা টিদক থাকা মাদি িারীর প্রজিি স্বাস্থয 

দসবা এখদিা নিনিত করা োয়নি।  

  স্বাস্থয দকিগুদলাদত অবকাঠাদমার উন্নয়ি, দ্রুতগামী পনরবহণ ব্যবস্থা নিনিত করা প্রদয়াজি। নেনকৎসা দকিগুদলাদত 

অদরাপোদরর জন্য প্রদয়াজিীয় েন্ত্রপানত ও কমীদের উপনস্থনত জরুনর। দে দকাদিা অপাদরেি অতযন্ত সতকতূার সাদথ করা উনেত। 

আথসূামানজক অবস্থা ো-ই দহাক িা দকি সবদেদয় প্রানন্তক ও ঝুঁনকপূণ ূিারীসহ সবাইদক দেৌি প্রজিি স্বাস্থযদসবা এবাং প্রদয়াজিীয় 

তথ্য নেদত হদব। দেেব্যাপী সব সম্প্রোদয়র িারীর নেক্ষা ও ক্ষমতায়ি নিনিত করা, োদত পনরবাদরর অবদহলার নেকার িা হদত 

হয়।  

  সমাদজর সব সম্প্রোদয়র মানুষদক নিস্টুলা প্রনতদরাদির উপায় এবাং বতমূাদি প্রেনলত নেনকৎসা সেদক ূসদেতি কদর 

তুলদত হদব। অদিক িারী সঠিক নেনকৎসা নিদয় নিস্টুলা দথদক পনরত্রাণ দপদয়দেি। তাদের মদধ্য অদিদকই কনমউনিটি নিস্টুলা 

এডদভাদকট হদয় দরাগটির ঝুঁনক ও নেনকৎসা সেদক ূপ্রোর োলাদত এবাং সদেতিতা বা াদত পাদরি। একটি তদথ্যর প্রোর েরকার- 

প্রসব দবেিা ওঠার ১২ র্ণ্টার মদধ্য সন্তাদির জন্ম িা হদল গভবূতী িারীদক জরুনরনভনিদত হাসপাতাদল নিদত হদব। বান দত িয়, 

নিকটস্থ হাসপাতাদলই দডনলভানরর জন্য উিম স্থাি।  

দটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রার সাদথ সামঞ্জস্য দরদখ বাাংলাদেে সরকার ইউএিএিনপএ বাাংলাদেে এর দটকনিকযাল 

সহায়তায় ২০৩০ সাদলর মদধ্য দেেদক নিস্টুলা মুক্ত করার একটি বদ া উদযাগ নিদয়দেি। স্বাস্থয ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

ইউএিএিনপএ বাাংলাদেে এর সহায়তায় প্রসবজনিত নিস্টুলা নির্মদূলর নদ্বতীয় দকৌেল পত্র প্রণয়ি কদরদে। এরই িারাবানহকতায়াঃ- 



ইউনিয়ি ও উপদজলা পোূদয়র স্বাস্থযদকদি ইদতামদধ্য অসাংখ্য প্রনেনক্ষত নমড-ওয়াইি নিদয়াগ করা হদয়দে। মাতৃস্বাস্থয 

ব্যবস্থাপিায় কনমউনিটি নিনিক এর সক্ষমতা বা াদিা হদয়দে। 

বাল্যনববাহ নিদরাি আইি ২০১৭ প্রণয়ি করা হদয়দে। ১৮ বেদরর আদগ নবদয় িয় ২০ বের এর আদগ সন্তাি িারণ িয়। 

প্রানতষ্ঠানিক দডনলভানরর হার বা াদিা ও নসজানরয়াি দডনলভানরর সাংখ্যা কমাদিার প্রনত দজার দেওয়া হদয়দে। নবনভন্ন সরকানর 

দমনডদকল কদলদজ নবিার্মদল্য েক্ষ িাত্রী প্রনেক্ষণসহ নবনভন্ন সদেতিতার্মলক কমসূূনে ও বাস্তবানয়ত হদে। নিস্টুলা দকয়ার প্লাস 

সাদপাদটডূ সাইদটর মাধ্যদম নিস্টুলা দরাগীদের বান  দথদক হাসপাতাদল আিা দথদক শুরু কদর সব িরদির নেনকৎসা ব্যয় বহি করা 

হয়। প্রসবজনিত নিস্টুলার নেনকৎসা নক? আনম কদব শুকদিা নবোিায় শুদত পারব? নিস্টুলা দরাগীদের কাে দথদক এমি িরদির 

প্রদের সমু্মখীি হদত হয় প্রনতনিয়তই। কারণ একজি নিস্টুলা দরাগীর অিবরত প্রস্রাব েরদত থাদক।  

প্রসবজনিত নিস্টুলার ভুক্তদভাগী একজি িারীর মািনসক অবস্থার পনরদপ্রনক্ষদত সেদকরূ উন্নয়ি করা, সহানুভূনতেীল 

আেরণ করা কনথত নবশ্বাস আেরণ ও দৃনিভনি দথদক দবর কদর নিদয় আসা এবাং তার কথা মদিাদোগ নেদয় দোিা অতযন্ত জরুনর 

এবাং তাদক দবাোদত হদব দে, প্রসবজনিত নিস্টুলার নেনকৎসা সম্ভব। দবনেরভাগ দক্ষদত্রই অদরাপোর কদর নিস্টুলা সম্পূণরূূদপ 

নিরাময় করা সম্ভব। এখাদি দোনিপথ ও প্রস্রাদবর পথদক আলাো কদর ক্ষনতগ্রস্ত স্থািটি অপাদরেি এর মাধ্যদম প্রনতস্থাপি কদর 

দেওয়া হয়। বাাংলাদেদে এই জন্য ঢাকা দমনডদকল কদলজ হাসপাতাদল স্থানপত ন্যােিাল নিস্টুলা দসন্টার দক দসন্টার অি এনিদলন্স 

নহদসদব মদিািীত করা হদয়দে। ইউএিএিনপ এর সহায়তায় বতমূাদি প্রায় ১০ টি সরকানর দমনডদকল কদলদজ নবিার্মদল্য নিস্টুলা 

দরাগীদের দসবা দেওয়া হয়। এো াও আরও সাতটি দবসরকানর দসবা প্রনতষ্ঠাি নিস্টুলা নিরামদয় নবদেষ দসবা নেদয় থাদক। দেমিাঃ 

দহাপ িাউদন্ডেি, ল্যাি হসনপটাল, ম্যামস ইিনেটিউট, কুমুনেিী হাসপাতাল, আেদ্বীি হাসপাতাল, ইতযানে।  

েনে নিস্টুলা হওয়ার স্বল্প সমদয়র মদধ্য অনভজ্ঞ নেনকৎসদকর দসবা পাওয়া োয় তখি নবিা সাজাূনরদত এনন্টবাদয়াটিক 

নেদয় এবাং র্মত্রথনলদত কদয়ক সপ্তাহ catheter দেওয়ার মাধ্যদম ক্ষুদ্র আকাদরর নিস্টুলা ভাদলা করা সম্ভব। নিস্টুলা অপাদরেি 

জটিল এবাং েক্ষ সাজিূরাই এই অপাদরেি করদত পাদর। নিস্টুলা সারাদত অদরাপোদরর পাোপানে পুিবাূসি কমসূূনের আওতায় 

দরাগীদের পরামে ূও অন্যান্য সহদোনগতা দেওয়া হয়। এসদবর মদধ্য রদয়দে জীনবকা অজদূির জন্য প্রদয়াজিীয় েক্ষতা অজিূ। 

এদত ওই িারীরা সমাদজর সদি আবার নিদজদের যুক্ত কদর, িতুি কদর জীবি শুরু করার মোূো ও আো নিদর পাি।  

অবদেনিক নিস্টুলার নেনকৎসা িা নিদল তা দথদক িািাি িরদির োরীনরক েীর্দূময়ানে সমস্যা হদত পাদর। দেমিাঃ 

দোনি পদথ চুলকানি, ক্ষত, বারবার র্মত্রতদন্ত্রর সাংক্রমণ, স্নায়নবক ক্ষনত (ফুট ড্রপ, হাটার সমস্যা) োরীনরক নমলি ও সন্তাি িারদণ 

অক্ষমতা, নকডনিদত পাথর, ঘুম ও মািনসক স্বাদস্থযর উপর নবরূপ প্রভাদবর িদল নিদ্রাহীিতা অবসন্নতা ইতযানে। দসই সদি 

সামানজক লজ্জা প্রায় সময় িারীদের নবনেন্নতার নেদক দঠদল দেয়, িদল তারা পনরতযক্ত হদয় পদরি। অদিক দক্ষদত্র এই সমস্যা 

আক্রান্ত িারীদের তালাক নেদয় দেি তাদের স্বামীরা। পনরবার ও সমাজও তাদের আলাো কদর দেয়। এদত ওই িারীরা আরও দবনে 

কদর োনরদদ্রযর কবদল পদ ি। প্রসবজনিত নিস্টুলাদক তাই প্রায়ই একটি লুকাদিা েন্ত্রণ নহদসদব নবদবেিা করা হয়। ো িারী ও 

তাদের পনরবাদরর উপর প্রভাব দিদল। নিস্টুলায় আক্রান্ত িারীরা এই সমস্যাটি নিদয় লনজ্জত থাদকি এবাং এ নিদয় খুব একটা কথা 

বদলি িা তাদের দভাগানন্ত টা আ াদল রদয় োয়। এসদবর জন্য অদিদক নিদজদক অপরািী মদি কদর, তারা মদি কদর এটি তাদের 

দকাদিা পাদপর িল। অদিক িারী এই দুনবষূহ জীবি সহয করদত পাদর িা, পদর এমিনক আত্নহতযার পথও দবদে দিি।  

আমরা অতযন্ত গদবরূ সাদথ বলদত পানর, বাাংলাদেে সরকার মাতৃস্বাদস্থয অসািারণ অগ্রগনত সািি কদরদে এবাং এই 

কৃনতদত্বর জন্য আন্তজাূনতক স্বীকৃনত অজিূ কদরদেি। এখি সরকানর, দবসরকানর সাংস্থাসহ সবার সহদোনগতা এবাং সনম্মনলত 

প্রদেিায় দেদের সমস্ত নিস্টুলা দরাগীদক নেনকৎসার আওতায় এদি ও নেদল্পান্নত দেেগুদলার মদতা েক্ষ ব্যবস্থাপিার মাধ্যদম ২০৩০ 

সাদলর মদধ্য দেেদক নিস্টুলা মুক্ত করা সমদয়র োনব। আমাদের সকদলর মদি রাখদত হদব প্রসবজনিত নিস্টুলা এমি একটি 

সমস্যা ো একজি িারীদক সাবকূ্ষনণক োরীনরক ও মািনসক কদির পাোপানে তাদক সামানজকভাদব নবনেন্ন কদর দিদল। অদিক 

সময় তারা জীনবত দথদকও মৃত। তাই তার প্রনত সহায়তার হাত বান দয় দেওয়া প্রনতটি সদেতি িাগনরদকর কতবূ্য। 
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