আল্ট্রাসেনাগ্রািফর
প্রেয়াজনীয়তা
সাউন্ড অর্থ শব্দ। কম্পমান বস্তু েথেক শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দ এক
ধরেনর শক্িত। আমরা শব্দ শুনেত পাই। েয েকােনা উৎেস শব্দ উৎপন্ন
হেয় তা বাতােস বা অন্য মাধ্যেমর মধ্য িদেয় ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র েঢউ
আকাের প্রবািহত হেত থােক। এ েঢউ আমােদর কােন এেস েপৗঁছেল আমরা
শব্দ শুনেত পাই। িকন্তু সব শব্দই আমরা শুনেত পাই না।

শব্দ উৎপন্ন করার সময় কম্পমান বস্তুিট প্রিত েসেকন্েড কতসংখ্যক
কম্পেনর সৃষ্িট কের, তার ওপর িনর্ভর কের আমরা শব্দিট শুনেত পাব
িকনা। প্রিত েসেকন্েড একবার কম্পন হেল তার নাম এক হার্টজ
(Hurty), এমন ২০ হার্টজ েথেক ২০ হাজার হার্টজ পর্যন্ত শব্দ আমরা
শুনেত পাই।
শব্েদর কম্পাঙ্ক প্রিত েসেকন্েড ২০ হার্টেজর কম হেল বা ২০
হাজােরর েবিশ হেল েস শব্দ আমরা শুনেত পাই না। ২০ হার্টেজর কম
কম্পাঙ্ক হেল েস শব্েদর নাম ইনফ্রাসাউন্ড, আর ২০ হাজােরর েবিশ
কম্পাঙ্ক হেল েস শব্েদর নাম আল্ট্রাসাউন্ড। এ আল্ট্রাসাউন্ড
ব্যবহার কের শরীেরর েভতেরর িবিভন্ন অঙ্েগর ছিব েতালা যায়। এ
পদ্ধিতর নাম আল্ট্রাসেনাগ্রাফ বা আল্ট্রাসাউন্ড ইেমিজং িকংবা
সেনাগ্রািফ।
আল্ট্রাসেনাগ্রািফেত আসেল ২০ হাজােরর েবিশ হার্টেজর কম্পাঙ্েকর
শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ জন্য প্রেয়াজন হয় একিট আল্ট্রাসাউন্ড
েমিশন স্ক্যানার। এ েমিশেন থােক মাইক্েরােফান আকৃিতর একিট
ট্রান্সিডউসার বা প্েরাব, যা একিট ক্যাবল বা তার িদেয় মূল
েমিশেনর সঙ্েগ যুক্ত থােক। এ প্েরাবিটেত িবদ্যুৎ প্রবােহর
মাধ্যেম কম্পাঙ্ক সৃষ্িট কের, অেনক েবিশ হার্টেজর আল্ট্রাসাউন্ড
উৎপন্ন করা হেয় থােক।
১৯৩০ সােলর েশষ িদেক অস্ট্িরয়ান িচিকৎসক Dr. Karl The done Dunik
েমিডক্যাল আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার কের মস্িতষ্েকর িটউমার িনর্ণেয়র
ওপর গেবষণা কেরন। তার এ গেবষণার ফল িতিন ১৯৪২ সােল এক
গেবষণাপত্ের প্রকাশ কেরন।
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আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার কের িপত্তথিলেত পাথর িনরূপণ করেত সক্ষম
হন। আর পঞ্চাশ দশেকর শুরুর িদেক স্কটল্যান্েডর িচিকৎসক Prot Ian
Donald আল্ট্রাসাউন্েডর ব্যবহািরক প্রযুক্িতর উন্নয়ন কেরন।
আমােদর েদেশ েমিডেকল আল্ট্রাসাউন্েডর ব্যবহার শুরু হয় ১৯৮০ সােলর
শুরুর িদেক।
আল্ট্রাসাউন্ড বাতােসর েভতর িদেয় বা হােড়র মেতা কিঠন পদার্েথর
েভতর িদেয় প্রবািহত হেত পাের না। শরীেরর হাড় বা ফুসফুেসর বাতাস
েভদ কের েযেত পাের না। শরীেরর ত্বেক েজল লািগেয় তার ওপর প্েরাবিট
হাত িদেয় ধের বসােল এ আল্ট্রাসাউন্ড শরীেরর েভতের প্রেবশ কের।
শরীেরর েভতর িবিভন্ন অঙ্গ েথেক এ শব্দ সাধারণ শব্েদর মেতা
প্রিতধ্বিনত হেয় িফের আেস েসই প্েরাবিটেত।
আল্ট্রাসাউন্ড েসই প্রিতধ্বিন প্েরাব েথেক ক্যাবল িদেয় চেল যায়
মূল স্ক্যানাের এবং েসখােন তা মিনটেরর পর্দায় শরীেরর িবিভন্ন
অঙ্েগর
চলমান
ছিব
িহেসেব
মুহূর্েতর
মধ্েয
েভেস
ওেঠ।
আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানােরর মিনটরিট েদখেত িটিভর মিনটেরর মেতাই।
এেত শরীেরর েভতেরর েকােনা অঙ্েগ ক্ষত, পাথর, িটউমার, েফাড়া,
পািন, রক্তপ্রবাহ ইত্যািদ চর্িব িহেসেব ফুেট ওেঠ। গর্ভবতীর
গর্ভস্থ বাচ্চার অবস্থান এসবও িনর্ণয় করা যায় আল্ট্রাসেনাগ্রািফর
মাধ্যেম।
আল্টাসেনাগ্রািফ পরীক্ষা েরাগীর জন্য উপকারী। এ পরীক্ষার েকােনা
েরিডেয়শন েনই। শরীেরও েকােনা ক্ষিত হয় না। খুব অল্প সময় এ
পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়। আল্ট্রাসেনাগ্রািফ পরীক্ষার খরচও কম।
েলখক : িবভাগীয় প্রধান, কার্িডওলিজ িবভাগ, মুন্নু েমিডেকল কেলজ ও
হাসপাতাল।

দাঁত উজ্জ্বল করার ঘেরায়া উপায়
একজন মানুেষর ব্যক্িতত্েবর প্রকাশ ঘটােত সুন্দর হািস এবং ঝকঝেক
দাঁত খুব জরুির। িকন্তু এমন অেনক কারণ আেছ েযজন্য দাঁেতর ঝকঝেক

ভাব চেল যায়, দাঁত খারাপ েদখায়। কখনও কখনও িকছু খাবার দাঁেতর
ফাঁেক আটেক দাঁেতর েসৗন্দর্য ব্যহত হয়। আবার কখনওবা দাঁেতর ফাঁেক
প্েলগ জেম দাঁত হলুদ েদখায়। যারা এই ধরেনর সমস্যায় ভুগেছন খুব
সহেজই িকছু ঘেরায়া সমাধােনর মাধ্যেম এগুেলা দূর করা যায়।
নারেকল েতল আপনার দাত পিরষ্কার করেত সাহায্য করেত পাের। এক চামচ
নারেতল েতল মুেখর মধ্েয িদেয় পাঁচ িমিনট দাঁত ব্রাশ করুন। এরপর
কুিল কের েফলুন। িকছুক্ষন পেরই এর ফলাফল েদখেত পােবন। দাঁত হেয়
উঠেব ঝকঝেক।
আেপল িসডার িভেনগাের এিসিটক এিসড, পটািশয়াম এবং ম্যাগেনিশয়াম
থােক যা খারাপ ব্যাকেটিরয়া ধ্বংস কের এবং দাঁেত জেম থাকা প্েলগ
িবনষ্ট কের। এছাড়া এেত থাকা পটািশয়াম দাঁেতর কােলা দাগ দূর করেত
সাহায্য কের। কেয়ক েফাটা আেপল িসডার িভেনগার দাঁেত লািগেয় দুই
িমিনট অেপক্ষা করুন। তারপর ধুেয় েফলুন। এেত দাঁত হেয় উঠেব সুন্দর
এবং পিরষ্কার।
েলবুর েখাসা িদেয় খুব সহেজই দাঁত পিরষ্কার রাখা যায়। এক টুকরা
েলবুর েখাসা িদেয় দাঁত ভালভােব ঘষুন। তারপর কুিল কের েফলুন।
েদখুন দাঁেতর উজ্জ্বলতা িফের আসেব।
েবিকং েসাডার সাহায্েযও দাঁত পিরষ্কার করা যায়। পািনেত সামান্য
পিরমােন েবিকং েসাডা িমিশেয় িনন। এরপর িমশ্রণিট দাঁেত লািগেয় এক
িমিনট ভালভােব ব্রাশ করুন। তারপর ভাল কের কুিল কের েফলুন। এেতও
দাঁত হেয় উঠেব ঝকঝেক ও সুন্দর।
সূত্র : টামইস অফ ইণ্িডয়া

েমৗসুিম অ্যালার্িজ
ঘেরায়া উপায়

দূর

করেত

যােদর েমৗসুিম অ্যালার্িজর সমস্যা আেছ ঋতু পিরবর্তেনর সঙ্েগ
সঙ্েগ তােদর অ্যালার্িজেত আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক বােড়। সবুজ ঘাস,

ফুেলর েরণু, বাতাস, পুরেনা কাপড়, উেলর ৈতির েপাশাক, ঘেরর ধূলা
বািল েযেকান িকছু েথেকই তারা অ্যালার্িজেত আক্রান্ত হেত পােরন।
এসময হাঁিচ িদেত িদেত অেনেকর নাক লাল হেয় যায়, েচাখ িদেয় পািন
পেড়, জ্বর জ্বর ভাব, মুড পিরবর্তন , েমজাজ িখটিখেট
হেত পাের।
কেয়কিদন হেলা শীেতর তীব্রতা েবেড়েছ। যােদর েকাল্ড অ্যালার্িজর
সমস্যা আেছ তারা েযেকােনা সময় অ্যালার্িজেত আক্রান্ত হেত পােরন।
যােদর এ ধরেনর েমৗসুিমগত অ্যালার্িজর সমস্যা আেছ তারা ঘেরায়া
পদ্ধিতেত িকছুটা হেলও িনরাময় েপেত পােরন।
সাইট্রাস জাতীয় ফেল প্রচুর পিরমােন িভটািমন িস থাকায় এগুেলা
শরীের অ্যান্িটঅক্িসেডন্েটর কাজ কের। এসব ফেলর মধ্েয কমলা, েলবু,
জাম্বুরা এগুেলা েবশ উপকারী। এ ধরেনর ফল বা জুস েমৗসুিম
অ্যালার্িজর সঙ্েগ রীিতমেতা যুদ্ধ কের শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ
ক্ষমতা বজায় রােখ। একারেন প্রিতিদন খাদ্যতািলকায় এ ধরেনর ফল রাখা
উিচত।
েপঁয়ােজর রস েমৗসুিম অ্যালার্িজ কমােত দারুনভােব সাহায্য কের।
শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ায়। িবেশষ কের হাঁিচ েরাধ করেত
এটা েবশ কার্যকর ভূিমকা পালন কের।
প্রিতিদন আখেরাট েখেল েমৗসুিম অ্যালার্িজর উপসর্গ কেম যায়। এেত
প্রচুর পিরমােন ম্যাগেনিশয়াম থাকায় এিট কািশ কমােত সাহায্য কের।
এেত থাকা িভটািমন ই শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং
শরীরেক অ্যালার্িজর হাত েথেক রক্ষা কের। অন্যিদেক েপঁয়ােজর রেসর
মেতা আেপলও েবশ উপকারী। গেবষণায় েদখা েগেছ, প্রিতিদন আেপল েখেল
েমৗসুিম অ্যালার্িজর ঝুঁিক অেনকাংেশ কেম যায়।
গরম এবং ঝাল খাবার নাক পিরষ্কার করেত সাহায্য কের। এছাড়া হারবাল
চা-ও েমৗসুিম অ্যালার্িজর জন্য দারুন উপকারী।
সূত্র : এনিডিটিভ

িকডিনেত পাথর জমার লক্ষণ
িকডিনর পাথর জমা অিত পিরিচত একিট সমস্যা। এিট সাধারণত আকাের েছাট
হেয় থােক। িকডিনর িভতের কিঠন পদার্থ জমা হেয় িকডিনেত পাথর হয়।
সাধারণত খিনজ এবং অম্ল লবণ িদেয় িকডিনর পাথর ৈতির হয়। িকডিনেত
িবিভন্ন কারেণ পাথর হেয় থােক। তেব প্রস্রাব গাঢ় হেল তা
খিনজগুেলােক দানা বাঁধেত সহায়তা কের এবং তা পাথের রূপ েনয়।
েযেহতু িকডিনেত পাথর জমেল েয কারও জন্য তা ক্ষিতকারক হেত পাের
একারেণ এর উপসর্গগুেলা সবারই জানা উিচত। িকডিনেত পাথর হেল িপেঠ
িকংবা পাজেরর দুইপােশ, তলেপেট ব্যথা হয়, প্রসােবর পিরমাণ েবিশ
থােক, প্রসােবর সময় ব্যথা হয়, ইউরিরেনর রঙ েগালািপ, লাল, বাদািম
িকংবা গাঢ় রেঙর হয়। জ্বর এবং বিম বিম ভাবও হয়।
এগুেলার সবগুিলই েয একজেনর মধ্েয েদখা েদেব তা িকন্তু নয়।
এেককজেনর উপসর্গ এেককভােব েদখা েদয়। এটা পাথেরর আকৃিত এবং িকডিনর
েকান স্থােন জেমেছ তার উপর িনর্ভর কের।
িকডিনেত পাথর জমেল েকউ েকউ িঠকমেতা দাঁড়ােত, বসেত িকংবা শুেয়
থাকেত পােরন না। সবসময়ই অস্বস্িত েবাধ কেরন। েপেট অসহ্য যন্ত্রনা
হয়। কারও কারও আবার প্রসােব রক্ত েদখা েদয়।
িকডিনেত
পাথর
জমেল
রক্ত,
ইউিরন
পরীক্ষা,
এক্স
ের
,
আলট্রাসাউণ্েডর মাধ্যেম েরাগ িনর্ণয় করা যায়। একারেণ শরীের
উপসর্গগুেলার েযেকানিট েদখা িদেল এবং িনেজর কােছ সন্েদহ লাগেল
অবশ্যই িচিকৎসেকর পরামর্শ েনওয়া উিচত। সূত্র : ওেয়বএমিড

েয
১৪িট
েভাগ্য
পণ্য
ক্যান্সােরর ঝুঁিক বাড়াচ্েছ
আপিন িক জােনন, আপনার টুথেপস্ট েথেকও আপনার ক্যান্সার হেত পাের?
আমােদর িনত্য ব্যবহার্য নানা েভাগ্য পণ্য েথেকই আমােদর ক্যান্সার

হেত পাের এমনটা জানার পর েয েকউই মর্মাহত হেবন। িকন্তু েসটাই
বাস্তব। আসুন েজেন েনওয়া যাক এমন ১৪িট েভাগ্য পণ্য সম্পর্েক
েযগুেলা আমােদর ক্যান্সাের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক বহুগুেন বািড়েয়
তুলেত পাের।
১. অ্যালেকাহল
মদ পােন হৃদেরাগ হয়। এছাড়াও অ্যালেকাহল আামােদর েদেহ ৭ ধরেনর
ক্যান্সার সৃষ্িট করেত পাের। মলদ্বার, স্তন, খাদ্যনালী এবং মলাশয়
সহ আেরা নানা অঙ্েগর ক্যান্সার হয় মদপােনর কারেণ।
কারণ অ্যালেকাহল পাকস্থিলেত এমন এিসড ৈতির কের যা নািড়-ভুিড়র
ক্ষয় সাধন কের। অ্যালেকাহল িডএনএ-েতও ক্ষয় সাধন করেত পাের। যা
েথেক ক্যান্সার হেত পাের। অ্যালেকাহল িলভার েকাষ এবং ইস্ট্েরােজন
এর উৎপাদনও বাড়ায়। যা েথেক ক্যান্সার ছিড়েয় পেড়।
২. গ্রানাইট মার্েবল
অেনেকই বািড়র েমেঝেত গ্রানাইট মার্েবল ব্যবহার করেত চান। কারণ
েসগুেলা সহেজ পিরষ্কার করা যায় এবং দাগ পেড় না। িকন্তু গ্রানাইট
েথেক েরিডওঅ্যাকিটভ গ্যান র্যাডন েবর হয় যা ক্যান্সােরর ঝুঁিক
বাড়ায়। আর এই রঙহীন এবং গন্ধহীন গ্যাসিট েদখা যায় না। েযসব কারেণ
সবেচেয় েবিশ ফুসফুস ক্যান্সার হয় তার মধ্েয দ্িবতীয় শীর্ষস্থােন
আেছ এই র্যাডন গ্যাস।
৩. েমামবািত
েমামবািতেত আেছ কার্িসেনােজন এবং এমন অন্যান্য উপাদান েযগুেলা
ঘেরর েভতের বৃদ্িধ েপেত সক্ষম। েমামবািতর েধায়াঁয় আেছ প্যারািফন
ওয়াক্স বার্নস, টুেলন, অ্যালিডহাইডস, েকটনস কার্িসেনােজন সহ আেরা
িকছু জীবাশ্ম জ্বালািনর উপাদান। এসব েথেক ক্যান্সার হেত পাের।
৪. এয়ার ফ্েরশনার
বািড়েত বা গািড়েত ব্যবহৃত হয় এমন এয়ার ফ্েরশনাের আেছ এমন সব
রাসায়িনক যা আমােদর নােকর আর েকােনা গন্ধ শনাক্ত করার সক্ষমতা
নষ্ট কের েদয়। এসব রাসায়িনক ক্যান্সােররও কারণ হেত পাের।
৫. গািড়র েধাঁয়া
িবেশষত িডেজল চািলত গািড়র েধাঁয়া শ্বাসকষ্ট ফুসফুস ক্যান্সােরর
বড় কারণ। তেব সব ধরেনর জীবাশ্ম জ্বালািনেতই ক্যান্সার সৃষ্িটকারক
উপাদান রেয়েছ। গািড়র েধাঁয়ায় আেছ কার্বন মেনাক্সাইড এবং েবনেজন
এর মেতা মারাত্মক ক্ষিতকারক গ্যাস।

েবনেজন অস্িথ মজ্জায় ক্ষয় সাধন করেত পাের এবং েবশ কেয়ক ধরেনর
রক্েতর ক্যান্সােরর কারণ হেত পাের।
৬. টুথেপস্ট
টুথেপস্েট আেছ ফ্লুওরাইড। এ েথেক হেত পাের হােড়র ক্যান্সার।
টুথেপস্েট আেছ ট্রাইক্েলােসন নােমর আেরকিট ক্যান্সার সৃষ্িটকারক
উপাদান। এ েথেক যকৃেতর ক্যান্সার।
৭. কসেমিটকস
সানস্ক্িরেনর মেতা কসেমিটকেস আেছ েবনেজােফনন-৩ এর মেতা রাসায়িনক।
সানস্ক্িরন ব্যবহােরর পর এিট েদেহ প্রেবশ কের েপশােবর সঙ্েগ েবশ
কেয়কিদন অবস্থান করেত পাের। যা েথেক পের ক্যান্সার হেত পাের।
নানা ধরেনর কসেমিটকস-এ আেরা েযসব ক্যান্সার সৃষ্িটকারী রাসায়িনক
আেছ েসগুেলা হেলা ফরমালিডহাইড, েবনেজন, টুেলন এবং ১.৪-িডওক্েসন।
৮. ডােয়ট েসাডা
এেত থাকা কৃত্িরম িমষ্িট বর্ধক উপাদান স্যাকািরন, অ্যাসপারেটম
এবং সাইক্লােমট মূত্রাশেয়র ক্যান্সার এবং ব্েরন িটউমার সৃষ্িট
করেত পাের।
৯. গরম চা
অিতিরক্ত গরম চা েখেল খাদ্যনালীর ক্যান্সার হেত পাের।
১০. ক্যানজাত খাবার
স্তন ক্যান্সার হয় ক্যানজাত খাবার েথেক। কারণ এসব ক্যােনর মুখ
বন্ধ করেত ব্যবহৃত হয় প্লাস্িটক েকািটং যােত থােক িবপজ্জনক
রাসায়িনক। যা খাবাের িবষক্িরয়া সৃষ্িট কের িডএনএ এবং হরেমানগত
পিরবর্তন কের স্তন ক্যান্সার সৃষ্িট করেত পাের।
১১. মাইক্েরাওেয়ভ পপকর্ন
পপকর্ন ব্যােগর েয েকািটং থােক তা েথেক পারফ্লুেয়ারুকট্যােনাইক
এিসড উৎপািদত হয়। যা েথেক প্রস্েটট এবং িলভার ক্যান্সার হেত
পাের।
১২. সানস্ক্িরন
েবিশরভাগ সানস্ক্িরেন িজঙ্ক অক্সাইড থােক। এই উপাদানিট েদেহ এমন
সব ফ্ির র্যািডক্যালস উৎপাদন কের যারা িডএনএন-েত ক্ষয় সাধন কের।
যার ফেল ক্যান্সার হয়।

১৩. েপাড়া খাবার
গ্িরলড খাবােরর মেতা অিতিরক্ত রান্না করা খাবার পাকস্থিল, মলাশয়
এবং অগ্নাশেয়র ক্যান্সার সৃষ্িট করেত পাের। মুরগীর মাংস, মাছ এবং
গরুর মাংেসর মেতা প্েরািটন সমৃদ্ধ খাবার অিতিরক্ত তাপিদেল
েসগুেলােত থাকা অ্যামাইেনা এিসড িহেটেরাসাইক্িলক অ্যামাইনস
(এইচিসএ) নােমর এিসড ৈতির কের যা েথেক ক্যান্সার হেত পাের।
১৪. জন্মিনয়ন্ত্রণ বিড়
এিট েথেক স্তন, সার্িভক্স এবং িলভার ক্যান্সার হেত পাের। সন্তান
জন্ম না িদেল স্তন ক্যান্সােরর ঝুঁিক বােড়। ৩০ বছর বয়েসর আেগই
সন্তান জন্মিদেল এবং সন্তানেক বুেকর দুধ পান করােল স্তন
ক্যান্সােরর ঝুঁিক কেম আেস।
সূত্র: এনিডিটিভ েহলথ

নাক ডাকায় অবেহলা নয়
চল্িলেশার্ধ্ব বয়েস অল্প-িবস্তর নাক ডাকা েযমন ক্ষিতকর নয়; তেব
িবকট শব্েদ নাক ডাকা এবং বাচ্চােদর নাক ডাকা সবসময়ই েকােনা
েরােগর কারেণ হেয় থােক। ঘুেমর মধ্েয দমবন্ধ হেয় আসা এবং শ্বাস
েনয়ার জন্য হাঁসফাঁস করা সবেচেয় খারাপ ধরেনর নাক ডাকা।

েকন ও েকাথায় হয়- শ্বােসর রাস্তায় বাতাস প্রেবেশ বাধা পাওয়ায় এ
সমস্যা হয়। নাক, তালু বা মুখগহ্বর নাক ডাকার উৎপত্িতস্থল। নােকর
হাড় বাঁকা, সাইনােস প্রদাহ, েমাটা মানুেষর গলায় অিতিরক্ত েমদ জমা
নাক ডাকার প্রধান কারণ, িশশুেদর এিডনেয়ড বা টনিসল বড় হেয় েগেল
এবং গলায় ঘনঘন ইনেফকশন হেল িশশু নাক ডাকেত পাের।
উপসর্গ- এ সমস্যায় আক্রান্ত েরাগীেদর বুদ্িধমত্তার ক্রমশ অবনিত,
অমেনােযািগতা, ব্যক্িতত্েবর পিরবর্তন, মাথা ব্যথা, সকােল মাথা
ভার হেয় থাকা, িদেনরেবলা ঘুমঘুম ভাব, িশশুেদর ঘন ঘন প্রস ◌াব করা
নাক ডাকার কারেণ হেয় থােক।

জিটলতা- এ েরাগীেদর জীবেনর ওপর ঝুঁিক হেত পােরঅ্যােরস্ট, হার্ট েফইলুর ও িশশুেদর কট েডথ হয়।

কার্িডয়াক

করণীয়- েমদবহুল শরীর হেল ওজন কমােনা দরকার। ধূমপান ও মদপােনর
অভ্যাস থাকেল তা ত্যাগ করেত হেব। ঘুেমর ওষুধ েসবন েথেক িবরত
থাকেত হেব। িশশুেদর টনিসল ও এিডনেয়ড অপােরশন করা। নােকর হাড়
বাঁকার যথাযথ িচিকৎসা প্রেয়াজন। েকােনা অবস্থােতই এ সমস্যােক
েহলােফলা করেবন না।
অধ্যাপক ডা. জাহীর আল-আিমন। িবভাগীয় প্রধান, বারেডম
েমাবাইল েফান : ০১৭১৫০১৬৭২৭

েরাগ প্রিতেরােধ কলার ভূিমকা
‘কলা’ হেলা এমন একিট ফল যা স্বােদ অসামান্য হওয়ার
পুষ্িট মূল্েযও ভরপুর। েলা প্েরশার েমাকািবলা িকংবা
প্রিতেরাধ অথবা অ্যাজমা সারােত কলার জুিড় েমলা ভার।

পাশাপািশ
ক্যানসার

একিট মাঝাির মােপর কলার পুষ্িটমূল্য প্রচুর। এেত থােক ক্যােলাির
(১০৫), ফ্যাট (০.৪ গ্রাম), েসািডয়াম (১.২ গ্রাম), পটািসয়াম
(৪২২.৪ িম.গ্রা), কার্েবাহাইট্েরড (২৭ গ্রাম), প্েরািটন (১.৩
গ্রাম)। আমােদর আজেকর এই প্রিতেবদেন বাংলােদশ প্রিতিদেনর পাঠকেদর
জন্য রইেলা, িবিভন্ন েরাগ প্রিতেরােধ কলার ভূিমকা সম্পর্েক
িবস্তািরত১। হার্ট অ্যাটােকর ঝুঁিক কমায়কলার মধ্েয উপস্িথত পটািসয়াম সাধারণত হার্েটর কর্মক্ষমতােক
বািড়েয় েতােল। যার ফেল হার্ট অ্যাটােকর ঝুঁিক কেম। ব্লাড
প্েরশার েলেভলও িঠক থােক।
২। এনার্িজ বাড়ায়কলার

মধ্েয

েযেহতু

ক্যােলাির

ভরপুর

তাই

এিট

এনার্িজ

বুস্টার

িহসােবও কাজ কের। েয েকানও েখেলায়াড়রা িকংবা যারা িনয়িমত
ব্যায়াম কেরন তারা েখলার মােঝ বা ব্যায়ােমর মােঝ কলা েখেয় থােকন
এনার্িজ বাড়ােনার উদ্েদশ্েয।
৩। হজম ক্ষমতা বৃদ্িধ কেরকলার মধ্েয ফাইবােরর উপস্িথিত মানবেদেহর পাচন ক্ষমতােক উন্নত
কের। তাই যারা বদহজেমর সমস্যায় েভােগন তােদর জন্য কলা খুব
উপকারী।
৪। ক্যানসার প্রিতেরাধ কের কলাকলার মধ্েয এমন অেনক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রেয়েছ যা
ক্যানসার প্রিতেরােধ িবেশষ উপকারী। তাই সারা িবশ্েবর িচিকৎসকরা
কলা খাওয়ার উপর িবেশষ েজার িদেত পরামর্শ িদেয় থােকন।
৫। হাঁপািন প্রিতেরাধ কেরকলার মধ্েয িকছু এমন অ্যান্িট অ্যালার্িজক উপাদান আেছ যা হাঁপািন
কমােত িবেশষ উপকারী। তাই যাঁরা দীর্ঘিদন এই সমস্যায়
তাঁেদর িচিকৎসকরা িনয়িমত কলা খাওয়ার িনর্েদশ েদন।

ভুগেছন

৬। মানিসক অবসাদ েরােধকলায় অ্যামাইেনাজ অ্যািসড আেছ, যা স্ট্েরস কমােত এবং মুড ভাল
কের। মানিসক অবসােদ আক্রান্তেদর জন্যও কলা ভাল কাজ েদয়।
৭। ত্বেকর সুরক্ষায়কলা ত্বক ভাল রাখেতও সাহায্য কের। পাশাপািশ
বানােনা মাস্ক মুেখ লাগােল ত্বেকর উজ্জ্বলতা
পাশাপািশ স্িকন মেয়শ্চারাইেজর কাজও েমেট।

কলার সাহায্েয
বৃদ্িধ পাওয়ার

স্থূলতা
িনয়ামক

ডায়ােবিটেসর

প্রধান

ডায়ােবিটস একিট নীরব ঘাতক। স্থূলতার সঙ্েগ ডায়ােবিটেস আক্রান্ত
হওয়ার
সম্পর্ক
রেয়েছ।শুধু
তাই
নয়,
স্থূলতা
ডায়ােবিটেসর
ঝুঁিকগুেলার মধ্েয প্রধান িনয়ামক। সম্প্রিত মার্িকন গেবষণা
সংস্থা েজএএমএ-এর এক সমীক্ষায় এ তথ্য প্রকািশত হেয়েছ।
আমরা জািন, দুই ধরেণর ডায়ােবিটস রেয়েছ: ডায়ােবিটস টাইপ-১ ও টাইপ২। এর মধ্েয টাইপ-২ ডায়ােবিটস সবেচেয় িবপদজনক। মার্িকন গেবষকরা
১৮ েথেক ৩০ বছর বয়সী ৪২৫১ জন মার্িকন নাগিরেকর ওপর সমীক্ষা
চালান। এ গেবষণা চেল প্রায় ২৫ বছর।
এ গেবষণায় ডায়ােবিটেসর ক্েষত্ের গ্লুেকাজ িনেরাধ, বিড-মাসইনেডক্স, রক্তচাপ, রক্েত গ্লুেকােজর পিরমাণ, বাসস্থান, আর্থসামািজক প্েরক্ষাপট ইত্যািদ িনয়ামেকর প্রভাব পর্যােলাচনা করা হয়।
সকল তথ্য-উপাত্ত িবশ্েলষণ কের গেবষকরা িসদ্ধান্েত েপৗঁছান,
স্থূলতাই ডায়ােবিটেসর সবেচেয় বড় িনয়ামক বা কারণ।আপিন যিদ স্থূল
বা খুব েমাটা হন তেব প্রস্তুত থাকুন নীরব ঘাতেক আক্রান্ত হবার।
কারণ, শুধুমাত্র এই একিট কারেণ গ্লুেকাজ, রক্তচাপ, রক্েত চর্িব
বৃদ্িধ, বিড-মাস-ইনেডক্স ইত্যািদ ঝুঁিকেত থাকেবন আপিন।
তাই, স্িলম থাকুন, স্থূলতা এিড়েয় চলুন, নীরব ঘাতক েথেক মুক্ত
থাকুন।
সূত্র: িনউইয়র্ক টাইমস

স্থূলতা ও স্তন ক্যান্সার
স্তন ক্যান্সার আমােদর েদেশ খুব পিরিচত েরাগ। প্রিত বছর অেনেক এই
েরােগ আক্রান্ত হয় এবং অেনেকই মৃত্যুবরণ কের। স্তন ক্যান্সােরর
সব কারণ আজও িকন্তু জানা সম্ভব হয়িন। তেব েবশ িকছু ‘িরস্ক
ফ্যাক্টর’ জানা সম্ভব হেয়েছ। স্থূলতা তার মধ্েয অন্যতম।

েযসব মিহলার ওজন েবিশ তােদর স্তন ক্যান্সার েবিশ হয়। েবিশরভাগ
মিহলার ক্েষত্েরই স্তন ক্যান্সােরর লক্ষণ হচ্েছ- স্তেন ব্যথাহীন
িপণ্ড। অেনেকই িবষয়িট গুরুত্ব িদেত চান না। অথচ একটু সেচতন হেলই
স্তন ক্যান্সার প্রথম িদেক ডায়াগনিসস করা সম্ভব। তােত সমস্যা
অেনক কেম যায়। েরাগীর পিরণিতও ভােলা হয়।
স্তন ক্যান্সাের িবিভন্ন উপসর্গ থােক। এর মধ্েয আেছ–
১। স্তেনর আকার বা আকৃিতেত পিরবর্তন।
২। স্তেন িপণ্ড।
৩। স্তেনর ত্বেকর পিরবর্তন।
৪। স্তেনর েবাঁটা েথেক তরল পদার্েথর িনঃসরণ।
৫। বগেল েগাটা।
৬। স্তেনর েবাঁটার পিরবর্তন।
এেককজেনর এেককরকম উপসর্গ হয়। সবার িকন্তু একরকম উপসর্গ হয় না।
যােদর
পিরবাের
স্তন
ক্যান্সােরর
ইিতহাস
আেছ
এবং
হরেমান
িরপ্েলসেমন্ট েথরািপ িনচ্েছন তােদর অবশ্যই িনয়িমত স্তন পরীক্ষা
করেত হেব। েকান সন্েদহ হেলই পরীক্ষা িনরীক্ষা করেত হেব। চল্িলশ
বছেরর পের প্রত্েযক মিহলারই প্রিতবছর ম্যােমগ্রাম করা উিচত।
ম্যােমাগ্রাম িকন্তু সব স্তন ক্যান্সার িনর্ণয় করেত পােরনা। তবুও
স্তন ক্যান্সার িনর্ণেয় ম্যােমাগ্রাম খুব ভােলা পরীক্ষা।
ওজন বাড়ার সঙ্েগ েযেহতু স্তন ক্যান্সােরর সুিনর্িদষ্ট সম্পর্ক
পাওয়া েগেছ, তাই েযসব মিহলার ওজন েবিশ তােদর অবশ্যই সেচতন হেত
হেব। েতল চর্িব বর্জন করেত হেব। িনয়িমত ব্যায়াম করেত হেব। ওজন
কমেল শুধু েয স্তন ক্যান্সােরর ঝুঁিক কমেব তা নয়, হার্েটর অসুখ
বা স্ট্েরােকর ঝুঁিকও কেম যােব।
স্তন ক্যান্সার হেল েয পিরবােরর েভাগান্িতর েশষ থােক না। সবারই
কমেবিশ কষ্েটর মধ্েয পড়েত হয়। তাই সাবধান হেতই হেব। স্থূলতার
ব্যাপাের সেচতন হেত হেব। েকােনাভােবই ওজন বাড়েত েদয়া যােব না।
স্তন ক্যান্সােরর সব কারণ দূর করা না েগেলও একটু সেচতন হেলই
স্থূলতা প্রিতেরাধ কের স্তন ক্যান্সার প্রিতেরাধ করা যায়। তাই
এিদেক সব েমেয়েদর দৃষ্িট েদয়া দরকার ।

েলখক :ডা. েমা. ফজলুল কবীর পােভল, েমিডিসন িডপার্টেমন্ট, রাজশাহী
েমিডেকল কেলজ

ওষুধ ছাড়াই প্রশান্িত
িপিরয়েডর ব্যথায়!

িমলেব

িপিরয়ড নারীেদর কােছ একিট পিরিচত শব্দ।নারীর িপিরয়ড তােক প্রিত
মােস গর্ভধারেণর জন্য প্রস্তুত কের। িপিরয়ড শুরু হওয়ার আেগ ও
চলাকালীন নারীেদর িবিভন্ন ধরেনর শারীিরিক পিরবর্তন েদখা েদয়।
িপিরয়ড চলাকািলন সমেয় ও িপিরয়েডর আেগ েপট ব্যথা, বিমবিম ভাব হেত
পাের। এছাড়া শরীেরর হাত-পা, েকামড়, বুক ব্যথা হেয় থােক। এই সময়টা
অন্য সমেয়র েচেয় একটু েবিশ স্বাস্থ্য-সেচতন হেত হয়। কারণ আপনার
সামান্য অসাবধানতার কারেণ হেত পাের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁিক।
িপিরয়ড কী
প্রিত চন্দ্রমাস পরপর হরেমােনর প্রভােব পিরণত েমেয়েদর জরায়ু
চক্রাকাের েয পিরবর্তেনর মধ্েয িদেয় যায় এবং রক্ত ও জরায়ু িনঃসৃত
অংশ েযািনপেথ েবর হেয় আেস তােকই ঋতুচক্র বেল। মািসক চলাকালীন েপট
ব্যথা, িপঠ ব্যথা, বিম বিম ভাব হেত পাের।িপিরয়েড ভােলা মােনর
ন্যাপিকন ব্যবহার করা জরুির। এছাড়া েকােনাভােবই একই কাপড়
পিরষ্কার কের একািধকবার ব্যবহার করা যােব না। িপিরয়েডর সময় শরীর
েথেক েয রক্ত প্রবািহত হয়, তার মধ্েয ব্যাকেটিরয়া থােক।
িপিরয়েডর ব্যথা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। সব নারীেদরই কম েবিশ িপিরয়েডর
আেগ ও িপিরয়ড চলাকািলন সমেয় েপট ব্যথা ও বিম বিম ভাব হেয় থােক।
েপেটর ব্যথার কারেণ খুবই অস্বস্িতেবাধ হয়। এছাড়া স্বাভািবক
কাজকর্েম ব্যঘাত ঘেট। অেনক ব্যথার সহ্য করেত না েপের িবিভন্ন
ধরেনর ওষুধ েখেয় থােকন। তেব ওষুধ খাওয়া ছাড়া িপিরয়েডর এই ব্যথার
যন্ত্রণা েথেক আপিন প্রশান্িত েপেত পােরন।

তািলকা েথেক িকছু খাবার বাদ িদন :
িপিরয়ড চলাকালীন খাদ্য তািলকা েথেক িকছু খাবার বাদ িদন। বাড়িত
লবণ, চা-কিফ বা ক্যােফইন জাতীয় েয েকােনা পানীয়, িচিন ও দুগ্ধ
জাতীয় খাবার। এেত িপিরয়েডর সময় স্তন ও তলেপট ব্যথা হেত মুক্িত
পােবন।
ব্যায়াম :
অেনক েমেয়রই িপিরয়েডর আেগ ও পের স্তেন ব্যথা হয়। তাই সাবধােন
ব্যায়াম করেত করেত হেব। এমন েকােনা ব্যায়াম করেবন না যােত বুেক
চাপ পেড়। এমন ব্যায়াম করুন, েযগুেলা শরীেরর িনেচর অংেশ কার্যকর।
এক্েষত্ের সাইেকল চালােনা, হাঁটা, ভুল ব্যায়াম পিরস্িথিত আরও
খারাপ কের েদেব।
স্তেন ব্যথা কমােব :
িকছু

িবেশষ

ধরেনর

ব্যায়াম

আেছ,

েযগুেলা

এই

স্তেন

ব্যথা

কমায়।ডাক্তােরর সঙ্েগ কথা বেল েসই ব্যায়ামগুেলা করেত পােরন।
স্তনেক সােপার্ট েদয়, এমন ব্রা পিরধান করুন। সিঠক মােপর আরামদায়ক
ব্রা ব্যথা কমােত সহায়তা করেব।
ঠাণ্ডা লাগােনা যােব না :
িপিরয়ড চলাকালীন শরীের ঠাণ্ডা লাগােনা যােব না। এ সময় ঠাণ্ডা
লাগেল স্তন, হাত-পা ও েকামেরর ব্যথা েবেড় যােব। এছাড়া িপিরয়ড
চলাকালীন
বাড়েব।

স্তেন

েকােনা

প্রকার

চাপ

েদেবন

না,

এেত

ব্যথা

আরও

গরম পািনর েসক :
িপিরয়ড চলাকালীন তলেপট, স্তন, েকামর, হাত ও পােয়র ব্যথা অিতিরক্ত
েবেড় েগেল গরম পািনর েসঁকা িদেত পােরন। তেব হালকা গরম েতল িদেয়
ব্যথায় অংেশ ম্যােসজ পােরন। যিদ ব্যথা খুব বােড় তেব প্যারািসটামল
বা ব্যথা জাতীয় ওষুধ েখেত পাের। তেব অিতিরক্ত ওষুধ খাওয়া যােব
না।
িভটািমনসমৃদ্ধ খাবার
িপিরয়েডর ব্যথায় কমােত িভটািমন ই এবং িব েবশ উপকারী। িপিরয়েডর

সময় যােদর তীব্র ব্যথা হয় তারা িভটািমন ই, িব১, িব৬, ওেমগা-৩
ফ্যািট অ্যািসডযুক্ত খাবার েখেল উপকার পােবন। েযমন -িচনা বাদাম,
েপস্তা বাদাম, বাঁধাকিপ, আম, মাছ, ওটিমল, কলা, িডম, সবুজ
শাকসবিজ, গম, ডাল ইত্যািদ খাবারগুেলা েকেত পােরন। এই খাবারগুেলা
েপিশর সংেকাচনজিনত িপিরয়েডর ব্যথা েথেক স্বস্িত েপেত সহায়তা
করেব।
ব্যথা সারােত েমিথ
িপিরয়েডর ব্যথাসহ েয েকােনা ব্যথা সারােত ব্যথা েমিথর জুিড় েনই।
েমিথ একিট েভষজ ওষুধ। এক চা চামচ পিরমাণ েমিথ ভােলা কের ধুেয়
িনন। এবার েমিথটুকু িচিবেয় েখেয় েফলুন। েদখেবন ব্যথা েথেক মুক্িত
িমলেব।
ডাক্তােরর পরামর্শ:
শরীের েয েকােনা জায়গায় অিতিরক্ত ব্যথা অনুভব করেল ডাক্তােরর
পরামর্শ িনেত পােরন।
গাইিন কনসালেটন্ট, েবেদৗরা শারিমন।, েসন্ট্রাল হাসপাতাল িলিমেটড।

বুেক
ব্যথা
অ্যাটাক নয়

মােনই

হার্ট

অেনসময়ই আমােদর বুেক প্রচণ্ড ব্যথা হয়। অেনেকই হয়েতা ভােবন এটা
হার্ট অ্যাটােকর লক্ষ্ণন। তেব সব ধরেনর বুেক ব্যথা মােনই িকন্তু
হার্ট অ্যাটাক নয়। অেনক কারেণই বুেক ব্যথা হেত পাের। গেবষণায়
েদখা েগেছ, দু-তৃতীয়াংশ ক্েষত্ের বুেক ব্যথা হেলা হার্ট
অ্যাটােকর প্রধান ও প্রথম লক্ষণ,িকন্তু এক-তৃতীয়াংশ ক্েষত্ের
অন্য িকছুও হেত পাের। তেব েকানটাই িকন্তু অবেহলার নয়।
ফ্েরােজন েশাল্ডার অ্যাটাক হেল অেনকসময় বুেক ব্যথা হয়। এক্েষত্ের
কাঁেধ প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং বুক েচেপ আেস। িলগােমন্ট নষ্ট হেল এ
ধরেনর সমস্যা হেত পাের।

গ্যােসর সমস্যা হেলও অেনকসময় বুেক ব্যথা হয়, চাপ ধের আেস। এটা
খুবই পিরিচত একটা সমস্যা। এটা িনেয় খুব েবিশ দুঃশ্িচন্তার িকছু
েনই। তেব এ ধরেনর সমস্যা যিদ খুব ঘন ঘন হয় তাহেল িবেশষজ্ঞর
পরামর্শ েনওয়া উিচত।
ডায়েবিটস হেল রক্েত িচিনর মাত্রা হঠাৎ কের কেম েযেত পাের , তখন
প্রচণ্ড ঘাম হয়। এর সঙ্েগ যিদ বদহজম থােক এবং ঘাম হয়, তখন অেনেকই
হার্ট অ্যাটাক বেল ভুল কেরন।
যারা ভাির ওজন িনেয় ব্যায়াম কেরন তারা েপশীর ব্যথার সঙ্েগ
পিরিচত। তেব শুধু ব্যায়াম নয় েয েকােনা ভাির িজিনস ওঠােনা েথেকই
এই ব্যথা হেত পাের। হুট কের ভাির ওজন েতালার কারেণ েপিশেত
অিতিরক্ত টান পড়ায় েপিশর িকছু অংশ িছঁেড় যায়,যা এই ব্যথার
কারণ।তখন বুেকও ব্যথা হেত পাের।
িঠক হার্ট অ্যাটাক নয়,তেব হৃদযন্ত্ের অন্য েকান সমস্যা থাকেলও
বুেক ব্যথা হেত পাের। এটােক কেরানাির আর্টাির িডিজজ বলা হয়। এ
ধরেনর সমস্যা থাকেল হৃৎিপণ্েডর েপিশেত রক্ত ও অক্িসেজন সরবরাহ
কেম যায়,বুেকও ব্যথা হয়।
তেব একটা কথা মেন রাখা উিচত, বুেক ব্যথা হেল তা অবেহলা করা িঠক
নয়। িচিকৎসেকর পরামর্শ েনওয়া উিচত। আবার বুেক ব্যথা না হেলও বুেক
ধড়ফড় করেল,দম বন্ধ ভাব হেল, শ্বাসকষ্েটর সঙ্েগ ঘাম হেল অবশ্যই
িচিকৎসেকর শরনাপন্ন হওয়া জরুির।

সূত্র : েহলথ

পািন পান করেবন িকভােব
িবেশষজ্ঞেদর মেত, সুস্থ থাকেত প্রিতিদন অন্তত ৮ গ্লাস পিরমােন
পািন পান করা উিচত। পািন শরীেরর তাপমাত্রা ধের রাখেত সাহায্য
কের। েসই সঙ্েগ হজেমও সহায়তা কের। তেব েযনেতন ভােব পািন করা িঠক
িঠক নয়।আয়ুর্েবেদ পািন খাওয়ার ক্েষত্ের িকছু িনয়ম আেছ যা আপনার
শরীর সুস্থ রাখেত সহায়তা করেব।
এক েঢাঁেক অেনক পিরমােন পািন পান করা িঠক নয়। ধীের ধীের চুমুক

িদেয় পািন পান করাটাই সিঠক পদ্ধিত।ঢক ঢক কের পািন েখেল
অ্যািসিডিট েবেড় েযেত পাের।একারেণ একটু একটু কের খাবার খাওয়ার
মেতা পািন পান করুন।
পািন িপপাসা েপেল শরীর নানাভােব সংেকত েদয়। েঠাঁট, িজহ্বা শুিকেয়
যায়।এরকম হেল অবশ্যই পািন পান করেত হেব।
ওজন কমােত পািন পান দারুনভােব সাহায্য কের। পািন পান করার সময়
একটা জায়গায় বেস পড়ুন। তারপর মুেখর েভতের একটু একটু পািন িদেয়
পান করুন।মেন রাখেবন, এক েঢাঁেক নয়,বরং চুমুক িদেয় একটু একটু কের
পািন পান করেলই আপনার হজমশক্িত বাড়েব।
দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় পািন পান করা িঠক নয়।কারণ তা শরীেরর জলীয়
ভারসাম্যেক নষ্ট কের। এেত আর্থারাইিটেসর সমস্যাও হেত পাের।
হালকা গরম পািন পািন করা শরীেরর জন্য েবশ উপকারী।এিট শরীেরর
েকােলস্েটরল িনয়ন্ত্রেণও সাহায্য কের।অন্যিদেক বরফ েমশােনা
ঠাণ্ডা পািন শরীেরর জন্য ক্ষিতকর।
সকােল ওেঠ খািল েপেট পািন েখেল শরীেরর টক্িসন বাইের চেল যােব।েসই
সঙ্েগ পিরস্কার থাকেব িকডিনও। একবাের েবিশ পািন না েখেয় প্রথেম
এক গ্লাস পািন পািন করুন। িকছুক্ষন পর আবার এক গ্লাস পািন পান
করুন।এিট আপনার শরীর সুস্থ রাখেত সহায়তা করেব । সূত্র : িজ িনউজ

