
        বাইপ ালার ডিসঅি ডার 

মুহম্মদ জসীম উদ্দিন 

 

বাইপ ালার ডিসঅি ডার যাপে  ম্যাডিে ডিপেশি বলা হয়, এটি এেটি মািডসে স্বাপযের অবযা যা চরম 

মমজাপজর  ডরবর্ডি ঘটায় যার মপে মািডসে উচ্চর্া (ম্যাডিয়া বা হাইপ াম্যাডিয়া) এবং ডিম্ন (ডবষণ্নর্া) অন্তর্ভ ডক্ত 

থাপে। এক্ষেক্ষে চরম আনন্দ বা  দ্দবষন্নতা যেক্ষ ান এ টিক্ষত পদ্দরবর্তন লেয  রা োয়। এক্ষ  ম্যাদ্দন  দ্দিক্ষেসন'ও 

বক্ষল, োক্ষত ব্যদ্দির দদনদ্দন্দন জীবন েদ্দতগ্রস্ত হয়। এটি যজক্ষনটি  বা দ্দজনগত এ টি যরাগ। 

  

  খক্ষনা  খক্ষনা মন অদ্দতদ্দরি েফুল্ল থা া, আবার  খক্ষনা  খক্ষনা এক্ষ বাক্ষর দ্দবষণ্ণ হক্ষয় পড়া 

বাইক্ষপালার মুি দ্দিজঅি ডার যরাক্ষগর লেণ। মানুষ যখি হর্াশাগ্রস্ত হয়  পে, র্খি দু:ডখর্ বা আশাহীি মবাধ 

েপর এবং মবডশরভাগ োপজ আগ্রহ বা আিন্দ হাডরপয় মেপল। যখি মানুপষর মমজাজ ম্যাডিয়া বা 

হাইপ াম্যাডিয়াপর্  ডরবডর্ডর্ হয় (ম্যাডিয়ার মচপয় েম চরম), র্খি মস উচ্ছ্বডসর্, শডক্তপর্ পূর্ ড বা 

অস্বাভাডবেভাপব ডখটডখপট মবাধ েরপর্  াপর। এই মমজাপজর  ডরবর্ডিগুডল ঘুম, শডক্ত, দদনদ্দন্দন  াজ , ডবচার, 

আচরর্ এবং স্পষ্টভাপব ডচন্তা েরার ক্ষমর্াপে েভাডবর্ েরপর্  াপর। মমজাজ  ডরবর্ডপির ডবষয়টি খুব েমই 

বা বছপর এোডধেবার ঘটপর্  াপর। যডিও মবডশরভাগ মানুষ ডেছু মািডসে উ সগ ড অনুভব েরপব, আবার োপরা 

োপরা মোিও অডভজ্ঞর্া িাও হপর্  াপর। যডিও বাইপ ালার ডিসঅি ডার এেটি আজীবপির সমস্যা,  ডিডি ডষ্ট 

ডচডেৎসা  ডরেল্পিা অনুসরর্ েপর ব্যডক্ত মমজাপজর  ডরবর্ডি এবং অন্যান্য লক্ষর্গুডল স্বাভাডবে রাখা সম্ভব। 

মবডশরভাগ মক্ষপে, বাইপ ালার ডিসঅি ডার ওষুধ এবং মিস্তাডিে  রামশ ড (সাইপোপথরাড ) ডিপয় ডচডেৎসা েরা 

হয়। এপরাগ ডবডভন্ন ধরপর্র হপয় থাপে। এর মপে ম্যাডিয়া বা হাইপ াম্যাডিয়া এবং ডবষণ্নর্া অন্তর্ভ ডক্ত থােপর্ 

 াপর। লক্ষর্গুডল মমজাজ এবং আচরপর্ অের্োডশর্  ডরবর্ডি ঘটাপর্  াপর, যার েপল ব্যডক্তজীবি অডর্ষ্ঠ হপয় 

ওপে। 

    

 বাইক্ষপালার দ্দিসঅি ডার যরাক্ষগর সবক্ষচক্ষয় েচদ্দলত  ারণগুক্ষলার মক্ষে মদ্দস্তক্ষের আঘাত, দৈৈক্ষবর 

অপব্যবহাক্ষরর ইদ্দতহাস, দীঘ ডস্থায়ী যেস, স্নায়ুদ্দব  আঘাত এবং পাদ্দরবাদ্দর  ইদ্দতহাস অন্যতম। ২০-৩৫  

বয়সসীমার মক্ষে এ যরাগীর সংখ্যা সবক্ষচক্ষয় যবৈী। এখাক্ষন ওষুক্ষের গুরুত্ব খুব যবদ্দৈ। ওষুে যরাগক্ষ   মাক্ষব এবং 

েদ্দতক্ষরাক্ষেও  াজ  রক্ষব। ওষুক্ষদর মােক্ষম যরাদ্দগ  দ্রুত উন্নদ্দতর দ্দদক্ষ  চক্ষল োয়। োরা খুব সৃজনৈীল যলা , 

তাক্ষদর মক্ষে বাইক্ষপালার মুি দ্দিজঅি ডাক্ষরর লেণ যবদ্দৈ। অক্ষন  বড় বড় অদ্দিক্ষনতার মক্ষেও সমস্যাটি রক্ষয়ক্ষে। 

ডবষণ্নর্া বা ম্যাডিয়ার মোপিা লক্ষর্ থােপল িাক্তার বা মািডসে স্বাযে ম শািারপে মিখাপিা উডচৎ। এপরাগ  

ডিপজ মথপে ভাপলা হয় িা। অডভজ্ঞর্াসম্পন্ন এেজি মািডসে স্বাযে ডবপশষপজ্ঞর সাপথ  রামশ ড েপর এপরাপগর 

লক্ষর্গুডল ডিয়ন্ত্রপর্ রাখপর্ সহায়র্া  াওয়া যায়। 

 

 এ েসক্ষে জাতীয় মানদ্দস  স্বাস্থয ইনদ্দিটিউক্ষের সহ ারী অোপ  অর দ দাস যিিদ্দম  বক্ষলন, যরাগী 

িাক্ষব তাক্ষ  অক্ষন   াজ  রক্ষত হক্ষব। তার ঘুমাক্ষনার দর ার যনই।  থা এত যবদ্দৈ বক্ষল যে মাক্ষে মাক্ষে  থার 

যখই হাদ্দরক্ষয় যেক্ষল। যস দ্দবৈাল বড় স্বপ্ন যদক্ষখ। তক্ষব দ্দবষণ্ণতা যরাক্ষগ ব্যদ্দি  াক্ষজ মক্ষনাক্ষোগ দ্দদক্ষত পাক্ষর না, 

এখাক্ষন দ্দদক্ষত পাক্ষর। ব্যদ্দি মক্ষন  ক্ষর তার খাওয়ার দর ার যনই বা ঘুক্ষমর দর ার যনই। যেন অক্ষন  ৈদ্দি ও 

েমতা এক্ষস ব্যদ্দিটির ওপর ির  ক্ষরক্ষে। আবার  খক্ষনা অবসাদ এত গিীর হয় যে আক্রান্ত ব্যদ্দি আত্মহতযা 

 ক্ষর। দ্দ ছু যেক্ষে এ টি দ্দমশ্র অবস্থাও যদখা োয়। যমজাজ পদ্দরবদ্দতডত হক্ষত থাক্ষ  এবং চরম রূপ োরণ  ক্ষর, 

ো ব্যদ্দির জন্য েদ্দত র হয়। 

বাইক্ষপালার দ্দিসঅি ডাক্ষরর সঠি   ারণ অজানা, তক্ষব যজক্ষনটিক্স, পদ্দরক্ষবৈ, মদ্দস্তক্ষের গঠন এবং রসায়ন 

এ টি ভূদ্দম া পালন  রক্ষত পাক্ষর। আক্ষমদ্দর ান অযা াক্ষিদ্দম অি চাইল্ড অযান্ড অযাক্ষিাক্ষলক্ষসন্ট সাইদ্দ য়াদ্দির এ  

দ্দরক্ষপাক্ষে ড বলা হয়, বাইক্ষপালার মুি দ্দিজঅি ডাক্ষর আক্রান্ত ৈত রা ৬০ িাগ বয়স্  ব্যদ্দির যেক্ষে েথম লেণ 

যদখা যদয় দ ক্ষৈাক্ষর বা তার আক্ষগ। দ্দবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথ্য মক্ষত, বাইক্ষপালার দ্দিজঅি ডার সারা দ্দবক্ষশ্ব ষষ্ঠ 

অেমতার  ারণ। 

এই যরাগ েক্ষথষ্ট জটিল। তাই দ্দনণ ডক্ষয়র  াজটিও সহজ নয়। ম্যাদ্দনয়া  এদ্দপক্ষসাি তাড়াতাদ্দড় েরা পক্ষড়। 

যসই  ারক্ষণ মক্ষনাদ্দচদ্দ ৎসক্ষ রাও যরাগী এবং তাঁর পদ্দরবাক্ষরর যলা জনক্ষ  সত ড  ক্ষর যদন, লেণ ে াৈ যপক্ষলই 

দ্দচদ্দ ৎসক্ষ র পরামৈ ড দ্দনক্ষত।  ারণ, ওষুক্ষের তারতম্য আক্ষে। দ্দিক্ষেৈন হক্ষল এ  র ম ওষুে, বাইক্ষপালাক্ষরর 



যেক্ষে অন্য দ্দচদ্দ ৎসা। দ্দিতীয়টির যেক্ষে এ  বার যদক্ষখই যরাগ দ্দচদ্দিত  রা সম্ভব নয়। দ্দচদ্দ ৎস ক্ষ  এ টি 

দ্দনদ্দদ ডষ্ট সময় েক্ষর যরাগীক্ষ  পে ডক্ষবেণ  রক্ষত হয়। তাঁর পুরক্ষনা যরাগগুদ্দল সম্পক্ষ ড জানক্ষত হয়। এই যরাগীক্ষদর 

যেক্ষে দ্দরস্ক েযাক্টর অক্ষন  যবদ্দৈ থাক্ষ । সাোরণ অবসাদগ্রস্তক্ষদর যচক্ষয় এঁরা অক্ষন  যবদ্দৈ আত্মহতযােবণ হন। 

যনৈাসি হওয়ার েবণতাও যবদ্দৈ থাক্ষ । 

 

বাইক্ষপালার দ্দিসঅি ডাক্ষরর দ্দচদ্দ ৎসায় যমজাজ দ্দনয়ন্ত্রক্ষণ রাখার ওষুে, যথরাদ্দপ, জীবন োপন পদ্ধদ্দত 

সংক্ষৈােক্ষনর  ব্যবস্থা যনওয়া হয়। এক্ষেক্ষে দ্দবষন্নতা-দূর ারী ও মক্ষনাক্ষরাগ-দূর ারী ওষুে যদওয়া হয়। যথরাদ্দপ 

দ্দহক্ষসক্ষব আন্তঃব্যদ্দিগত যথরাদ্দপ যেখাক্ষন োতযদ্দহ   াজ ম ডগুদ্দল যেমন ঘুমাক্ষনা, খাওয়া েভৃদ্দতর উপর দ্দনয়ন্ত্রক্ষণর  

যচষ্টা  রা হয়। মক্ষনাদ্দবক্ষৈষজ্ঞ অর দ দাস যিিদ্দম  বক্ষলন, বাইক্ষপালার মুি দ্দিজঅি ডাক্ষর ম্যাদ্দন  এবং দ্দবষণ্ণতা 

দুক্ষো দ্দবষক্ষয়র এ সক্ষে দ্দচদ্দ ৎসা  রা হয়। এ যেক্ষে  ক্ষয়  েরক্ষনর ওষুে দ্দদক্ষয় দ্দচদ্দ ৎসা  রা হয়। এ যেক্ষে 

মুি িযাদ্দবলাইজার জাতীয় ওষুে দ্দদক্ষত হয়। যমজাজ স্বািাদ্দব  রাখার জন্য এ েরক্ষনর ওষুে ব্যবহার  রা হয়। 

দ্দবষণ্ণতা অথবা ম্যাদ্দন  পে ডায়, য াক্ষনাদ্দদ ই যেন যরাগীক্ষ  যপক্ষয় না বক্ষস, মনক্ষ  মােখাক্ষন েক্ষর রাখক্ষত এই 

েরক্ষনর ওষুে যদওয়া হয়। এ োড়া দ্দবষণ্ণতায় আক্রান্ত মনক্ষ  স্বািাদ্দব  অবস্থায় আনার জন্য অযাদ্দন্টদ্দিক্ষেৈন 

জাতীয় ওষুে ব্যবহার  রা হয়। পাৈাপাদ্দৈ ম্যাদ্দন  পে ডাক্ষয়র দ্দচদ্দ ৎসার জন্য অযাদ্দন্টসাইক্ষ াটি  ওষুে যরাগীক্ষ  

যসবন  রক্ষত যদওয়া হয়। অযাদ্দন্টসাইক্ষ াটি  ওষুেগুক্ষলা ম্যাদ্দনয়া যথক্ষ  নাদ্দমক্ষয় দ্দবষণ্ণতার পে ডাক্ষয় দ্দনক্ষয় আক্ষস। 

তখন মুি িযাদ্দবলাইজার ব্যবহার  রা হয়। মুি িযাদ্দবলাইজার জাতীয় ওষুে দ্দতন যথক্ষ  পাঁচ বের যখক্ষত হয়। 

এ যরাক্ষগর দ্দচদ্দ ৎসা না  রক্ষল ৈারীদ্দর  জটিলতা যদখা দ্দদক্ষত পাক্ষর এোড়াও এলক্ষ াহল বা ড্রাগ ব্যবহার এবং 

আত্মহতযা রার েবণতাও যদখা দ্দদক্ষত পাক্ষর। বাইক্ষপালার মুি দ্দিজঅি ডাক্ষরর যরাগী েখন দ্দবষণ্ণতায় থাক্ষ , যসই 

যেক্ষে সাইক্ষ াক্ষথরাদ্দপর দ্দ ছু ভূদ্দম া রক্ষয়ক্ষে। আসক্ষল যরাগীর মদ্দস্তক্ষের দ্দ ছু  যাদ্দম যাক্ষলর িারসাম্যহীনতা হয়। 

যেখাক্ষন যিাপাদ্দমন, যসক্ষরক্ষোদ্দনন, অক্ষন  রাসায়দ্দন  পদাথ ডগুক্ষলা িারসাম্যহীনতা হয়। অক্ষন  যেক্ষে যবক্ষড় োয়, 

অক্ষন  যেক্ষে  ক্ষম োয়। এগুক্ষলা সাোরণত  াউক্ষেদ্দলংক্ষয়র মােক্ষম সমাোন  রা সম্ভব নয়। আমাক্ষদর ৈরীর 

যচষ্টা  ক্ষর, ৈরীর চায় এই দ্দজদ্দনসটিক্ষ  দ্দনয়ন্ত্রণ  রক্ষত। যদখা োক্ষব দু-এ দ্দদক্ষনর জন্য আমাক্ষদর মনো যবদ্দৈ 

যবদ্দৈ উৎফুল্ল লাগক্ষতই পাক্ষর। দ্দ ন্তু এটি েদ্দদ চারদ্দদক্ষনর যবদ্দৈ হয়, তখন এক্ষ  অস্বািাদ্দব তা দ্দহক্ষসক্ষব েরা হয়।  

বাইক্ষপালার দ্দিসঅি ডার এ ে ার মানদ্দস  যরাগ। এটি িায়াক্ষবটিক্ষসর মক্ষতা দীঘ ডক্ষময়াদী যরাগ। 

যেক্ষ ানও মানুষই  এক্ষরাক্ষগ আক্রান্ত হক্ষত পাক্ষরন। এক্ষত লজ্জা বা িক্ষয়র দ্দ ছু যনই। দ্দনক্ষজ বা  াক্ষের য উ 

বাইক্ষপালার দ্দিসি ডাক্ষরর দ্দৈ ার বুেক্ষত পারক্ষল দ্দচদ্দ ৎসক্ষ র পরামৈ ড দ্দনন। ওষুে এবং দ্দচদ্দ ৎসার মােক্ষম 

যরাগটিক্ষ  দ্দনয়ন্ত্রক্ষণ রাখা োয়, তক্ষব পুক্ষরাপুদ্দর সুস্থ  ক্ষর যতালা োয় না।         

# 

দ্দপআইদ্দি দ্দেচার 

 


