
 
েড ী  আর েড ী  েহমােরিজক j র:  সুনামী েথেক রkা pা p  মানুষেদর জন  p  
আর ut র 
 
েড ী  কী? 
েড ী  (ucা রণ েডঙ’গী) হল eকটা aসুখ যা ঘিন  সmর্ েকর চারেট জীবাণুর (িড i eন - 1, িড i eন - 2, িড i eন 
- 3, িড i eন - 4) েয েকা ন eকটা েথেক হয়। েকা ন সংkরািমত মশার কামড় েথেক মানুেষর ei aসুখ হয়। িহেসব 
aনুযায়ী p িত বছের সারা পৃিথবীেত 1000 লেk রo েবিশ মানুেষর েড ী  হয়। 
 
েড ী  েহমােরিজক j র (িড eiচ eফ) কী? 
িড eiচ eফ হল েড ী র আেরা  তীb  aবsা । eটা মারাt ক হেত পাের যিদ েবা ঝা না যায় আর িঠকঠাক িচিকত্ সা  না 
হয়। েড ী  েয জীবাণু েথেক হয় িড eiচ eফo েসi জীবাণুর সংk মণ েথেক হয়। িচিকত্ সা র ভাল ব বsা  থাকেল িড 
eiচ eফ-eর কারেণ মৃতু  1%-eর কম হেয় যায়। 
 
েড ী  আর েড ী  েহমােরিজক j র (িড eiচ eফ) কী ভােব ছড়ায়? 
ঈিডস মশা যখন েড ী  জীবাণু েথেক সংkা িমত হেয় েলা কেক কামড়ায় তখন েড ী  হয়। েড ী  aথবা িড eiচ eফ-
eেত আkা n  মানুষেক মশা কামড়ােল মশাটা েড ী  জীবাণু েথেক সংkা িমত হয়। eরপর pা য় eক সpা হ বােদ 
eকজন সুs  মানুষেক মশাটা কামেড় জীবাণু ছিড়েয় িদেত পাের। েড ী  সরাসির eকজন েথেক আেরক জেন ছড়ােত পাের 
না। 
 
aসুেখর লk ণ কী? 
েড ী র p ধান লk ণ হল খুব j র, মাথায়, িপেঠ, গঁােট তীb  ব থা, বিম ভাব আর বিম হoয়া, েচা েখ ব থা আর গােয় 
ফুসকুিড়। সাধারণতঃ েবিশ বয়সী বাcা  আর বড়েদর তুলনায় al  বয়সী বাcা েদর শরীর খারাপ কম হয়।  
 
েড ী  েহমােরিজক j র 2 েথেক 7 িদন aিb  থােক, আর তার সােথ িকছু সাধারণ লk ণ েদখা যায় যা aন  aেনক রকম 
aসুেখর েk েt  েদখা েযেত পাের (েযমন, বিমভাব, বিম হoয়া, েপেট ব থা, আর মাথায় ব থা)। eরপর েহমােরজ 
সংkা n  লk ণ p কাশ েপেত থােক, েযমন সহেজi কালিশরা পের যাoয়া বা চামড়ার aন  ধরেণর েহমােরজ, নাক আর 
মাঢ়ী েথেক রk  পরা, আর সm বতঃ শরীেরর েভতের রk পাত হoয়া। রেk র সবেচেয় েছা ট িশরাgেলা েক 
(ক া িপল া রীজ) তখন খুব সহেজ েভদ (“ফুেটা  মত”) করা যায়। যার ফেল িশরা েথেক তরল পদাথর্  েবিরেয় যায়। eর 
dা রা রk  চলাচেলর ব বsা  aেকেজা  হেয় েযেত পাের আর আঘাত সৃি  হেত পাের, যার েথেক মৃতু  হেত পাের যিদ 
রk  চলাচেলর ব বsা  aেকেজা  হেয় যাoয়া েশা ধরােনা  না হয়। 
 
েড ী র িচিকত্ সা  কী? 
েড ী  সংk মেণর িচিকত্ সা র জন  েকা ন িনিদর্  oসুধ েনi। যােদর মেন হেব েয তােদর েড ী  হেয়েছ তারা 
eন া লেজিসক  
(ব থা কমায়) আর eেসটািমেনা েফন খােবন আর েয oষুেধ eসেপিরন আেছ তা খােবন না। eছাড়া তারা িব া ম েনেবন, 
p চুর 
পিরমােণ জল খােবন আর ডাkা র েদখােবন। 
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েড ী : সুনামী েথেক রkা pা p  মানুষেদর জন  p  আর ut র 
(আেগর পাতা েথেক চলেছ) 
 
েড ী  েহমােরিজক j র (িড eiচ eফ)-eর কী েকা ন ফলদায়ক িচিকত্ সা  আেছ? 
েড ী র মত িড eiচ eফ-র েকা ন িনিদর্  oষুধ েনi। তেব e েk েt  যিদ তাড়াতািড় ধরা পেড় তাহেল শরীেরর তরল 
পদাথর্  বদল কের ফল পাoয়া েযেত পাের। িড eiচ eফ-েক ভালভােব সামলােত drত হাসপাতােল েদoয়া দরকার। েয 
ডাkা ররা সেn হ করেছন েকা ন rগীর িড eiচ eফ হেয়েছ, আেরা  িবশদ তেথ র জন  িস িড িস-র েড ী  িবভােগর 
সােথ তারা আেলা চনা করেত চাiেত পােরন।   
 
েড ী  েকা থায় ভয়ানক হেত পাের? 
েড ী  মূলতঃ েসi সব a েল ভয়ানক হেত পাের েযখােন ঈেডস ঈিজpাi (কখেনা  কখেনা  ঈেডস আলেবা িপkা সo 
বলা হয়) মশা থােক। পৃিথবীর aিধকাংশ গরম শhের a ল eর মেধ  পেড়। েকা ন eকিট a েল েড ী র জীবাণু 
মণকারীেদর মাধ েম ঢুেক েযেত পাের, যখন েসi মণকারীরা েড ী  আেছ eমন aন  গরম জায়গায় েবড়ােত িগেয় 

সংkা িমত হেয় যায়।        
 
েড ী  হoয়ার ঝুিঁক কমােত কী করা েযেত পাের? 
েড ী  আটকােনা র জন  েকা ন িটকা েনi। েয a েলঈেডস ঈিজpাi মশার uপd ব আেছ েসখােন যারা বাস কের 
তােদর পেk  েড ী  আটকােনা র সবেচেয় ভাল uপায় হল েয পাt gেলা েত মশা িডম েদয় েসgেলা েক সিরেয় েদoয়া। 
ei পাt gেলা েত জল রাখা হয় আর egেলা  মূলতঃ কৃিt ম হয় মােন pা কৃিতক নয়।  
 
েয পাt gেলা েত বৃি র জল ধরা হয় বা জল জিমেয় রাখেত ব বহার করা হয় (েযমন, pা িs েকর পাt , 55-গ া লেনর 
া ম, বালিত, aথবা গািড়েত ব বহার করা পুরেনা  চাকা) েসgেলা  ভালভােব েঢেক রাখেত হেব বা িঠকভােব েফেল িদেত 

হেব। জnt  জােনা য়ার o পািলত প েক জল েদবার পাt  eবং ফুলদানী সpা হে◌ an তঃ eকিদন জল েফেল পির া র 
করেত হেব। eর ফেল মশার িডম আর বাcা  ন  হেয় যােব eবং ei সব a েল মশার সংখ া  কমেব। েয a েল 
েড ী  আেছ েসখােন যারা েবড়ােত যােবন বা যারা থােকন তােদর মশার কামড় খাoয়ার সmা বনা কমােনা র uপায় হল শীত-
তাপ িনয়nt েণর যnt  বা eয়◌ার-কিn শনার aথবা জানালা আর দরজায় তােরর জাল ব বহার করা। মশা তাড়ােনা র 
িজিনস, যােত 20% েথেক 30% িড i i িট সিk য় uপাদান িহেসেব ব বহার করা হেয়েছ, েখা লা গােয় eবং েপা ষােক 
যথাযথভােব লাগােল মশার কামড় খাoয়ার সmা বনা কেম যায়। আnর্ জািতক মণকারীেদর েk েt  েড ◌ীর 
সংk মেণর ঝুিঁক মেন হয় কম, যিদ না মহামারী ঘেট। 
 
  
 
 

িবশদ তেথ র জন  েদখুন, www.bt.cdc.gov/disasters/tsunamis, aথবা িস িড িস-র পাবিলক েরসপn  
888হটলাiেন েফা ন কrন -246-2675 888(iংিলশ), -246-2857 (s া িনশ),  
বা 866-874-2646 (িট িট oয়াi)। 
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