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অে#াবর ১৫, ২০২০  

!কািভড-১৯ আ,া- ব/ি0রা বািড়েত কী ধরেনর ওষুধ ও পথ/ খাে>ন 
বাংলােদশ )হলথ ওয়াচ )কািভড-১৯ আ7া8 ব9ি: যারা িচিক! সা )কে>র পিরবেতA  বািড়েত )থেক িচিক! সা কেরেছন, তারা কী ধরেনর 

ওষুধ ও পথ9 )খেয়েছন জানেত গত ৪ জুন )থেক ৩০ আগP পযA8 সময়কােল একS সমীTা কেরেছ। এই গেবষণা দেলর সদস9রা 
হেলন: ড. মুনতািসর ফয়সাল, ড. মাকসু[ল ইসলাম, নুহাত রাইসা )সওিত, ড. \সয়দা শবনম মািলক, নুসরাত জািবন, ]েফসর সাই[র 

রহমান (খস_) এবং ড. আবু জািমল ফয়সাল। 
 

বাংলােদেশ )া*+েসবাদানকারীেদর স1ট থাকায় (6িত ১০০০ জেনর জন+ মা= ০.৩ জন িচিকৎসক এবং ০.১৭ জন নাসD আেছ) 
Hকািভড-১৯ আMাN অেনেকই হাসপাতাল, িTিনক বা )া*+েকেU ভিতD  না হেয় বািড়েত Hথেক িচিক! সা িনেয়েছন। তারা 
বািড়েত Hথেক Hযসব িচিক! সা িনেয়েছন তার পYিত ও ব+ব*াপনা Hকমন িছল, তারা কী ধরেনর ওষুধ ও পথ+ Hখেয়েছন 
ইত+ািদ জানেত গত ৪ জুন Hথেক ৩০ আগa ২০২০ পযDN সময়কােল বাংলােদশ Hহলথ ওয়ােচর পc Hথেক সীিমত আকাের 
একd গেবষণা করা হেয়িছল। 
 
এই সমীcায় Hকািভড-১৯ এ আMাN হেয় সু* হওয়া ব+িfেদর Hটিলেফােনর মাধ+েম সাc! কার Hনয়া হেয়িছল। যােদর মেধ+ 
6ায় ৬৭ ভাগ িছেলন শহেরর বািসiা, এবং ৩৩ ভাগ পjী এলাকার বািসiা। 
 
উlরদাতােদর গড় বয়স িছল 6ায় ৩২ বছর এবং তােদর একd বড় অংশ উm িশcা সno কেরেছন। উlরদাতােদর 6ায় ৬৩ 
শতাংশ pাতক বা qাজুেয়ট পযDােয়র Hলখাপড়া Hশষ কেরেছন। 
 
গেবষণায় অংশ Hনওয়া উlরদাতােদর Hবিশরভাগ (৭১%) তােদর sর হওয়ার কথা জািনেয়েছন। এছাড়াও অন+ান+ Hয 
লcণtেলার কথা তারা বেলেছন তার মেধ+ সাধারণ হেলা — শারীিরক vবDলতা, শরীের ব+থা, কাঁিশ এবং গলা ব+থা করা। 6ায় 
১৭% তােদর xাণশিf হািরেয় Hফেলিছেলন এবং ২৩% উlরদাতা জািনেয়েছন Hয, তারা খাবাের )াদ Hপেতন না। 
 
গেবষণা Hথেক জানা যায় Hয, Hকািভড-১৯ আMাN ব+িfরা অসু* থাকাকালীন সমেয় গেড় 6ায় ১২ হাজার টাকা ওষুধ-পথ+ ও 
আনুষিyক খােত খরচ কেরেছন। 6েয়াজনীয় ওষুধ িনকটবতz ফােমDিসেত না পাওয়ার কথা জািনেয় তারা বেলেছন Hয, 
অেনকেcে= তােদরেক ওষুধ সংqহ করেত অিতিরf অথD খরচ করেত হেয়িছল। 
 
উlরদাতােদর 6েত+কেকই অসু*তার সময় অন+ান+ ওষুেধর সােথ প+ারািসটামল এবং িবিভo ধরেনর িভটািমন Hযমন িভটািমন, 
িস, এ ও িব Hসবন কেরেছন। আর অ+াি{বােয়াdক িহেসেব 6ায় ৭০ ভাগ Hরাগী অ+ািজে|ামাইিসন Hসবন কেরেছন, এরপরই 
রেয়েছ ডি}সাইিTন (১০%) এবং HTােরা~ইন ও হাইে�াি}েTােরা~ইন (৯%)। খুব অ� সংখ+ক Hরাগী অন+ান+ 
অ+াি{বােয়াdক Hযমন অ+ােমাি}িসিলন, Hলেভা�}ািসন এবং অ+ােমাি}িসিলন �াস Tাভুেরািনক অ+ািসড ইত+ািদ Hসবন 
কেরেছন। মা= কেয়কজন Hরাগী হাইে�ােকাdD েসান এবং ইভারেমকdন Hসবন করার কথা জািনেয়েছন। 
 
Hরাগীেদর সকেলই ওষুধ ও �দনিiন/িনয়িমত খাবােরর পাশাপািশ পিরপূরক খাবার Hখেয়েছন। Hরাগীেদর একটা বড় অংশ গরম 
পািন িদেয় গড়গড়া কেরেছন (৮৪%), গরম পািনর ভাঁপ িনেয়েছন (৭৯%) এবং গরম পািন পান কেরেছন (৭৬%)। এছাড়াও 
6ায় ৩৫% Hরাগী �াস-6�ােসর ব+ায়াম কেরেছন, ি�-হ+া� ব+ায়াম কেরেছন (১০%) ও 6ণ-ে�িদং (prone breathing) 
কেরেছন (২০%)।  
 
এই গেবষণায় 6চুর চ+ােল� িছল। িবেশষ কের, Hকািভড আMাNেদর পূণD �কানা ও Hটিলেফান না�ার সংqহ করা অেনক 
ক�সাধ+ িছল। অেনেকর সােথই গেবষকগণ Hযাগােযাগ কেরিছেলন, িক� তােদর Hবিশরভাগ সব 6ে�র উlর িদেত রাজী 
হনিন। Hশষ পযDN গেবষকগণ ৮৯৪d Hফান কেলর মধ+ Hথেক ১০১ জেনর পূণDাy সাcা! কার িনেত Hপেরেছন। 
 
বাংলােদেশ Hকািভড-১৯ সংMমণ ও এর ভয়াবহতা Hশষ হেয় যায়িন। এই অব*ায় সবার জন+ পরামশD ও সহায়তার দরকার 
আেছ। এই গেবষণার মাধ+েম অন+ান+ িবষেয়র সােথ এdও সুপািরশ করা হেয়েছ Hয, সরকােরর িদক Hথেক Hকািভড-১৯ 
আMাN Hরাগীরা বািড়েত Hথেক কীভােব িচিক! সা িনে�ন তা িব�ািরতভােব জানার দরকার রেয়েছ। এেcে= এই গেবষণার 
ফলাফল সরকারেক Hকািভড-১৯ আMাN Hরাগীেদর বািড়েত িচিক! সা Hনওয়া সংMাN তথ+ জানেত সহায়তা করার পাশাপািশ 
আেরা বড় পিরসের জাতীয় পযDােয় Hকািভড-১৯ আMাNেদর বািড়েত )া*+েসবা ও যে�র ব+ব*াপনা িবষেয় 
গাইডলাইন/িনেদD শনা �তির ও বা�বায়ন করেতও সহায়তা করেব। 



 

[ 

 
অবশ+ই সবাইেক Hকািভড-১৯ আMাN হেয় অ-6েয়াজনীয় ওষুধ Hসবন করা Hথেক িবরত থাকার িবষেয় সেচতন হওয়া 
দরকার। এছাড়াও তােদর অবশ+ই জানা দরকার Hকান ধরেনর ওষুধ Hকািভড-১৯ িনরাময়/িচিক! সায় কাযDকর 6মািণত হয়িন 
এবং পা�D 6িতিMয়াও রেয়েছ। তােদর আেরা জানা দরকার Hয-েকােনা ধরেনর িব প পিরি*িতেত তােদর কী করা উিচ! । 
 
িভটািমন এবং িবিভo ধরেনর ফল ও মশলা খাওয়া cিতকর িকছু নয়। তেব, পুি�িবদরা যিদ সরকাির উেদ+ােগর মাধ+েম ন+াশনাল 
গাইডলাইন বা জাতীয় নীিতমালা ও িনেদD িশকার আওতায় Hকািভড-১৯ আMাNেদর বািড়েত Hসবায� ও িচিক! সা ব+ব*াপনার 
Hcে= Hকান ধরেনর িভটািমন, ফল ও মশলা খাওয়া Hবিশ t¡¢পূণD ও 6েয়াজনীয় তার একd তািলকা �তির Hদন তাহেল 
সবাই অেনক Hবিশ উপকৃত হেত পারেব। 
 
Hকািভড-১৯ আMাN ব+িfরা অেনক ধরেনর সতকতD ামূলক ব+ব*া িনেয়েছন যা খুবই সহায়ক িছল Hযমন �াস-6�ােসর 
ব+ায়াম। তেব, সরকার বতD মােন এই ধরেনর ব+ব*া Hনওয়ােক উ! সািহত করেছ না। এমন আেরা অেনক িবষয় রেয়েছ, যা 
িব�ািরতভােব Hকািভড-১৯ আMােNর বািড়েত য� ও Hসবা সংMাN জাতীয় িনেদD িশকায় অবশ+ই অNভুD f করার দরকার 
রেয়েছ। 
 

বাংলােদশ (হলথ ওয়াচ, ঢাকা 
১৫ অে5াবর ২০২০ 

 
 

 
 
 

 


