
ডেঙ্গু আক্রান্ত শশুয মত্নে অশববাফকত্নেয ত্নেতন ওয়া প্রত্নয়াজন 

মুাম্মে পয়সুর আরভ 

ফছত্নযয ফল ষা ডভৌসুত্নভ আভাত্নেয ডেত্ন ডেঙ্গু ডযাত্নগয প্রত্নকা ডেখা ডেয়। এশে ভায কাযত্নে এ ডযাগ য় । তাই ভায 

কাভড় ডেত্নক ফাচঁত্নত শফত্নল তকষতা প্রত্নয়াজন। কত্নযানা বাইযাত্ন আক্রান্ত ডযাগীয ত্নে তার শভশরত্নয় ডেঙ্গু আক্রান্ত শশু ডযাগীয 

ংখ্যাও ফাড়ত্নছ । ফাংরাত্নেত্ন ব্যাকবাত্নফ ছশড়ত্নয় ড়া ডেঙ্গুত্নযাত্নগ আক্রান্তত্নেয একটি ফত্নড়া অংই শশুু্। শশুযা াধাযেত 

তাত্নেয াযীশযক শযশিশত ম্পত্নকষ ত্নেত্নতন না ফা তকষ না ওয়ায় কাযত্নে তাত্নেয ওয এই ডযাত্নগয প্রবাফ ফত্নড়াত্নেয োইত্নত 

আযও বয়াফ ওয়ায আঙ্কা োত্নক । এ অফিায় শশুত্নেয ডেঙ্গু ডেত্নক যক্ষায় ভা-ফাফা ফা অশববাফকত্নেযত্নকই ত্নেতনতায 

াত্নে োশয়ত্বীর ভূশভকা যাখত্নত ত্নফ। 

ে ফছত্নযয আেশযয়া ডেঙ্গু আক্রান্ত ত্নয় যাজধানীয একটি ডফযকাশয াাতাত্নর বশতষ য়। শকন্তু বশতষ ওয়ায য 

শেশকৎকযা রক্ষয কযত্নরন শশুটিয ডেইন, শরবায, ার্ ষ এফং শকেশনও ঠিকভত্নতা কাজ কযত্নছ না । াঁে শেডনয ডবতত্নয শশুটিয 

োযটি অগ ষান কাজ কযা োশভত্নয় শের। ডকফর আেশযয়া না আেশযয়ায ভত্নতা অত্ননক শশু ডেঙ্গুত্নত আক্রান্ত ত্নে এফং 

মৃত্যযযত্নকাত্নর ঢত্নর ড়ত্নছ। 

শফত্নলজ্ঞত্নেয ভত্নত , এফাত্নয ডেঙ্গু তায েশযত্র ফের কত্নযত্নছ। ত্নয় উঠত্নছ বয়ংকয ও ভাযাত্মক। আয তাত্নত শশুযাই 

আক্রান্ত ত্নে ডফশ এফং ভয়ও াওয়া মাত্নে অল্প। শুরুত্নতই একাশধক অে (অগ ষান) আক্রান্ত ত্নয় মাত্নে। আত্নগ ডমখাত্নন ত্নক 

মাওয়া শশুত্নেয ভত্নে ৫ ডেত্নক ১০ তাংত্নয ভশিষ্ক ও হৃেমত্নে জটিরতা ত্নতা, এফায ডই ায ৩০ ডেত্নক ৩৫ তাংত্ন 

ডৌৌঁত্নছত্নছ । স্বািয অশধেপতত্নযয তথ্য ভত্নত, েরশত ফছত্নয এখন ম ষন্ত ডেঙ্গুত্নত আক্রান্ত ত্নয়ত্নছন ১৮ াজায ১১৫ জন। আয 

ফতষভাত্নন ডেত্নয শফশবন্ন যকাশয ও ডফযকাশয াাতাত্নর শেশকৎা শনত্নেন এক াজায ৯৯ জন। আয ডেঙ্গুত্নত আক্রান্ত ত্নয় 

মৃত্যযফযে কত্নযত্নছ ৫৯জন। 

াধাযেত ডেঙ্গুফাী এশে ভা কাভড় ডেওয়ায য সুি ব্যশিয যীত্নয ডেঙ্গুয বাইযা ছশড়ডয় ত্নড়। এই বাইযা 

যীত্নয প্রত্নফত্নয োয ডেত্নক ১০ শেত্ননয ভত্নে নানাধযত্ননয উগ ষ ডেখা ডেয় । তত্নফ ডেঙ্গু ডযাত্নগয রক্ষে আত্নগয োইত্নত এখন 

অত্ননকর্াই ফেত্নর ডগত্নছ । ডেঙ্গু ডমত্নত্নত্য বাইযাজশনত ডযাগ, তাই এই ডযাত্নগ জ্বত্নযয তাভাত্রা াধাযেত ১০১, ১০২ও ১০৩ 

শেশি পাত্নযনাইর্ ত্নত াত্নয । তত্নফ ডেঙ্গু ত্নরই ডম তীে জ্বয োকত্নফ, এভনর্া নয়। জ্বয ১০০ এয নীত্নে োকা অফিাত্নতও অত্ননক 

শশুয ডেঙ্গু ত্নত াত্নয । মূরত ডেঙ্গু জ্বত্নযয শতনটি বাগ যত্নয়ত্নছ প্রেভত ডপোইর ডপজ শশুয ডেঙ্গু জ্বয ২ ডেত্নক ৩ শেন ফা তায 

োইত্নত ডফশ িায়ী ত্নর; শিতীয়ত অযাত্নপোইর ডপজ এ ভয় ফাচ্চায আয জ্বয োত্নক না । াধাযেত এয ভয়কার ২-৩ শেন; 

তৃতীয়ত কনবাশরত্নন্ট ডপজ  মখন শশুয যীত্নয ম ষা  ডেখা মায়। এয ভয়কার োত্নক ৪-৫ শেন। অযাত্নপোইর ডপত্নজ 

অশববাফকত্নেয ডফশ তকষ োকত্নত ত্নফ । কাযে এই শক্রটিকযার ডপত্নজ শশুয জ্বয ফা যীত্নযয তাভাত্রা কত্নভ মাওয়ায য 

ডযাগটি ংকর্পূে ষ অফিায় েত্নর ডমত্নত াত্নয। এই ভত্নয় ডযাগীয যীত্নয প্লাজভা শরত্নকজ ত্নয় শফশবন্ন অংত্ন জভা ত্নয় োত্নক । এ 

কাযত্নে ডযাগীয ডর্  ফুত্নর মায়  ফা যিক্ষযত্নেয ভত্নতা ভস্যা ডেখা ডেয় এফং মায কাযত্নে শশুত্নেয ক শনত্নরাভ ত্নত াত্নয । 

তাই জ্বয ডত্নয মাওয়ায দুই ডেত্নক শতন শেন শশুত্নক াফ ষক্ষশেক নজযোশযত্নত যাখা প্রত্নয়াজন অশববাফকত্নেয। 

শশুত্নেয ভত্নে স্বাবাশফক োঞ্চরতা োত্নক না শশু শনত্নিজ ত্নয় ত্নড় এফং শঝত্নভাত্নত োত্নক । ডকাত্ননা কাযে ছাড়াই 

কান্নাকাটি কত্নয। এই ভয় শশুয ভত্নে প্রেণ্ড ক্ষুধাভান্দ্য ডেখা ডেয়, শকছুই ডখত্নত োয় না। ফশভ ফশভ বাফ য় ফা শকছু ডখত্নরই ফশভ 

কত্নয ডেয় । যীত্নয রারত্নে ম ষা  ডেখা শেত্নত াত্নয, ভাোব্যো, যীয ব্যো, ডর্ ব্যো ত্নত াত্নয । শুধু তাই নয় ৬-৮ ঘণ্টায 

ভত্নে শশুয প্রস্রাফ না ওয়া ডেঙ্গুয ভাযাত্মক রক্ষেগুত্নরায ভত্নে একটি। শযশিশত গুরুতয ত্নর অে ষাৎ ডেঙ্গুয কাযত্নে শশুয ত্নক 

মাওয়ায অফিা ত্নর তায ডর্ ফুত্নর ডমত্নত াত্নয ফা যীত্নযয শফশবন্ন িান ডেত্নক যিক্ষযে ত্নত াত্নয। ডমভন যিফশভ, ায়খানায 

াত্নে যি মাওয়া ইতযাশে। 

ডভশেত্নকর যীক্ষায় মশে শশুয ডেঙ্গু ধযা ত্নড় তাত্নর শেশকৎত্নকয যাভ ষ অনুমায়ী প্রত্নয়াজনীয় ব্যফিা শনত্নত ত্নফ। 

ডেঙ্গু ত্নরই ডম শশুত্নক াাতাত্নর ডযত্নখ শেশকৎা শেত্নত ত্নফ শফলয়র্া এভন নয়। মশে শযশিশত শনয়েত্নেয ভত্নে োত্নক তাত্নর 

ফাশড়ত্নত ডযত্নখ শনশফড় শযেম ষায ভােত্নভ শশুত্নক ম্পূে ষ সুি কত্নয ডতারা ম্ভফ । শশুয ভত্নে মশে শফে শেহ্ন ডেখা ডেয়, তাত্নর 

শেশকৎকযাই তাত্নক াাতাত্নর বশতষয যাভ ষ ডেত্নফন। শশুয ভত্নে ডেঙ্গুয প্রােশভক রক্ষেগুত্নরা ডেখা শেত্নর শেশকৎকযা এ 



শফলত্নয় শনশিত ওয়ায জন্য শকছু াযীক্ষা কযাত্নত াত্নযন এগুত্নরা ত্নরা কভশপ্লর্ ব্লাে কাউন্ট(শশফশ), এন এ ওয়ান 

অযাশন্টত্নজন, এপশজশটি এফং এপশজওটি।  

জ্বত্নযয জন্য শশুত্নক প্যাযাশর্াভর ওষুধ শেত্নত ত্নফ। ফাযফায গা স্পঞ্জ কত্নয শেত্নত ত্নফ। প্যাযাশর্াভর ছাড়া 

অন্যত্নকাত্ননা অযাশশযন জাতীয় ওষুধ ডেওয়া মাত্নফ না। ফশভ ত্নর অশন্টইত্নভটিক শযা শেত্নত ত্নফ। যীত্নয চুরকাশন ত্নর 

অযাশন্টশস্টাশভন শযা শেত্নত ত্নফ।  প্রচুয শযভাত্নে তযর জাতীয় খাফায খাওয়াত্নত ত্নফ। শবর্াশভন শ জাতীয় খাফায ডমভন 

ডরবু, ভাল্টা এফং অন্যান্য পত্নরয য খাওয়াত্নত ত্নফ । প্রশতশেন কভত্নক্ষ ১.৫ ডেত্নক ২ শরর্ায তযর খাওয়াত্নত ত্নফ। প্রশতশেন 

খাফাত্নয দুধ,শেভ, ভাছ, ভাং যাখত্নত ত্নফ। 

শশুত্নেয ডেঙ্গু ডযাগ ওয়া ডেত্নক ফাঁোত্নত শুরুত্নতই এভন শযত্নফ শনশিত কযত্নত ত্নফ ডমন তাত্নেয ভা না কাভড়ায়। 

এশে ভায উৎ ধ্বং কযত্নত ত্নফ। এশে ভা াধাযেত গৃিাশরয শযষ্কায শিয াশনত্নত জত্নে তাত্নক, ডমভন ফুত্নরয র্ফ, 

গাশড়য র্ায়ায ফা োত্নফয ডখাত্নর বৃশিয জভা াশন ইতযাশে। ফাশড়য আশেনা শযষ্কায শযেন্ন যাখত্নত ত্নফ। শশুত্নেয শেত্নন ও যাত্নত 

ভাশযয ডবতত্নয যাখত্নত ত্নফ । শফত্নল কত্নয নফজাতক শশুত্নক াফ ষক্ষশেক ভাশযয ডবতত্নয যাখা জরুশয। শশুযা ডম ভয়র্ায় 

ফাইত্নয ছুর্াছুটি ফা ডখরাধুরা কত্নয, ড ভয়র্ায় তাত্নেয যীত্নয ডে, শক্রভ ফা ডজর ব্যফায কযা ডমত্নত াত্নয । শশু মশে অত্ননক 

ডছাত্নর্া য় ফা তাত্নেয যীত্নয শক্রভ ফা ডে ব্যফায কযা না মায়, তাত্নর তাত্নেয াত্নত ভকুইত্নর্া ডযত্নরন্ট ডফল্ট ফা ডাাত্নক 

প্যাে ব্যফায কযা ডমত্নত াত্নয। ভায কাভড় প্রশতত্নযাত্নধ শশুত্নেয ফুরাতায জাভা ও ফুর প্যান্ট শযত্নয় যাখা ডমত্নত াত্নয। ভা 

প্রশতত্নযাধ অযাত্নযার, ভায কত্নয়র ফা পাস্টষ কাে ষ শশু ডেত্নক শুরু কত্নয ফায জন্যই ক্ষশতকয ত্নত াত্নয। এয শযফত্নতষ 

ভকুইত্নর্া শকরায ফাল্ব, ইত্নরকশিক শকরায ল্যাম্প, ইত্নরকশিক কত্নয়র ইতযাশেয াাত্নে শনযাত্নে ভা ডঠকাত্ননা ডমত্নত াত্নয। 

তত্নফ এত্নক্ষত্নত্র যঞ্জাভগুত্নরা ডমন শশুয নাগাত্নরয ফাইত্নয োত্নক ড শফলত্নয় অশববাফকত্নেয অফশ্যই নজয যাখত্নত ত্নফ। 

কীর্তত্ত্বশফেত্নেয ভত্নত, এফয ডেঙ্গু ডযাত্নগয ফাক এশে ভায ফংশফিাত্নযয জন্য শযত্নফ অনুকূডর োকায় এ ডযাত্নগয 

প্রত্নকাও ডফশ। ম্যাত্নরশযয়া ডযাত্নগয ডক্ষত্নত্র াধাযে ভা ডমখাত্নন একজত্ননয ডফশ ভানুত্নলয ডেত্ন ডযাগ সৃশি কযত্নত  াত্নয না, 

ডখাত্নন একটি এশে ভা ৮ ডেত্নক ১২ জন ভানুত্নলয ডেত্ন আক্রভে কত্নয ডেঙ্গু ডযাত্নগয সৃশি কযত্নত াত্নয। তাই এফায এশে 

ভায ংখ্যা ডফশ ওয়ায কাযত্নে ডেত্ন ডেঙ্গু ডযাত্নগয প্রত্নকাও ডফশ। 

যকায প্রশতটি ভানুত্নলয স্বািযত্নফা শনশিত কযত্নত ফদ্ধশযকয। যকায ডেঙ্গুত্নযাত্নগয সুশেশকৎায জন্য ইশতভত্নেই 

৫টি াাতারত্নক শফত্নলাশয়ত াাতার শত্নত্নফ ডযত্নখত্নছন । এছাড়াও াযাত্নেত্নয কর াাতাত্নর ডেঙ্গু ডযাত্নগয 

শেশকৎায জন্য শফত্নল ব্যফিা কত্নযত্নছন। ঢাকায দুই শটি কযত্নাত্নযন এশে ভা শনয়েত্নে শেরুশন অশবমান োরাত্নেন। 

কীর্তত্ত্বশফেযা ডেঙ্গু শনত্নয় জশয কযত্নছ। আয ডই জশয শযত্নার্ ষ অনুাত্নয ব্যফিা ডনওয়া ত্নে। তত্নফ শুধু ডেঙ্গু ডভাকাশফরায় 

যকাত্নযয একায ত্নক্ষ ম্ভফ নয়। ডেঙ্গু ত্নেতনতায় যকাত্নযয াাাশ ডেত্নয ফ ষিত্নযয ভানুলত্নক এশগত্নয় আত্নত ত্নফ। 

ফকোয ডল কো ত্নে শুধু কত্নযানা শনত্নয় োকত্নর ত্নফ না, ডেঙ্গু শনয়েত্নে আত্নযা ডজাযত্নরাবাত্নফ কাজ কযত্নত ত্নফ। 

এশে ভা শনয়েত্নে আত্নযা কাম ষকয েত্নক্ষ শনত্নত ত্নফ। একই ত্নে সুযক্ষায শফলত্নয় ভানুলত্নক আত্নযা ত্নেতন ত্নত ত্নফ। 
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