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িনউেমািনয়ায় িশ  মৃত হার ােস েয়াজন ব প িতর সম য়

ঢাকা, ১১ নেভ র, ২০২০ 

িনউেমািনয়া কবলমা  এক ট অসুখ নয়
রােগর কৃত কারণ অনুস ান, পু হীনতা াস এবং া

কম বয়সী িশ েদর মেধ  িনউেমািনয়া
িব  িনউেমািনয়া িদবস (১২ নেভ র 
আেয়া জত বাংলােদশ হলথ িরেপাটার
িশ  মৃত েরােধ করণীয় িবষয়ক এক ট আেলাচনায় এই তথ  পিরেবিশত হয়।

মািকন যু রাে র দাতা সং া ইউএসএইেডর সহায়তায় এই মতিবিনময় সভা ট আেয়াজন কের 
আইিসিডিডআর,িব-র িরসাচ ফর িডিসশন মকাস 
(িডফরআই)। বাংলােদশ হলথ িরেপাটার
রােশদ রা -সহ ১৪ জন সাংবািদক এই সভায় অংশ হন কেরন।

িশ  ব ব ািধ িবেশষ  েফসর ড
পিরচালক েফসর ড. সমীর কুমার সাহা
এর িসিনয়র সােয়ি  ড. মাহা দ জাবােয়র িচশতী
আইিসিডিডআর,িব-র মাতৃ ও িশ  া  
উপি ত সাংবািদকেদর সােথ িনউেমািনয়া জিনত িশ  মৃত েরাধ

আইিসিডিডআরিব,র এেসািসেয়ট সােয়ি  ড
অনু ত বাংলােদশ ডেমা ািফক এ
িনউেমািনয়ার পুনাং  িচিকৎসা স মতা আেছ। উ  সমী ায় আেরা
অ েজন কে ে টর নই। এক-তৃতীয়াংশ া েকে  অ েজেনর অন ান  সাসও অনুপি ত। মা
এক-তৃতীয়াংশ জলা হাসপাতােল পালস অ িমটার 
জন  া েকে  আনার বণতা দুবল
শ শালী করেত হেব, বেল মেন কেরন িতিন।

েফসর ড. মা. ল আিমন বেলন 
জিনত মৃত । এই মৃত হার ােস িতিন িশ েক 
বছর পয  মােয়র দুধ খাওয়ােনা চািলেয় যাওয়া
পু কর খাবার খাওয়ােনা, পিরেবশ দষূণ াস করা এবং াসক  হেল তৎ ণাৎ িনকট  া েকে  িনেয় 
যাওয়ার উপর চারণা চালােত সাংবািদকেদর অনুেরাধ কেরন।  

  

িনউেমািনয়ায় িশ  মৃত হার ােস েয়াজন ব প িতর সম য়

িনউেমািনয়া কবলমা  এক ট অসুখ নয়, নানামুখী শারীিরক জ টলতা থেক এই রাগ হয়। আর তাই 
পু হীনতা াস এবং া  ব ব ার সািবক উ য়েনর মাধ েম 

কম বয়সী িশ েদর মেধ  িনউেমািনয়া-জিনত মৃত হার াস করা স ব বেল মেন কেরন িবেশষ রা।
নেভ র ২০২০) উপলে  আইিসিডিডআর,িব-র মহাখালী ক া ােস 

আেয়া জত বাংলােদশ হলথ িরেপাটার'স ফারােমর সােথ এক ট মতিবিনময় সভায় িনউেমািনয়া জিনত 
িশ  মৃত েরােধ করণীয় িবষয়ক এক ট আেলাচনায় এই তথ  পিরেবিশত হয়। 

মািকন যু রাে র দাতা সং া ইউএসএইেডর সহায়তায় এই মতিবিনময় সভা ট আেয়াজন কের 
ফর িডিসশন মকাস (আরিডএম) ক  এবং ডাটা ফর ই া  

বাংলােদশ হলথ িরেপাটার'স ফারােমর সভাপিত তৗিফক মা ফ, সাধারণ
জন সাংবািদক এই সভায় অংশ হন কেরন। 

িশ  ব ব ািধ িবেশষ  েফসর ড. মা. ল আিমন; চাই  হলথ িরসাচ ফাউে শেনর িনবাহী  
সমীর কুমার সাহা; আইিসিডিডআর,িব-র িনউ শন এ  ি িনক াল সািভেসস

মাহা দ জাবােয়র িচশতী এবং আরিডএম এি িভ টর িচফ অফ পা ট
মাতৃ ও িশ  া  িডিভশেনর িসিনয়র িডের র ড. শামস এল আেরিফন

উপি ত সাংবািদকেদর সােথ িনউেমািনয়া জিনত িশ  মৃত েরাধ িবষেয় মতামত িবিনময় কেরন।

র এেসািসেয়ট সােয়ি  ড. আহেমদ এহসানুর রহমান বেলন, ২০১৭ 
অনু ত বাংলােদশ ডেমা ািফক এ  হলথ সােভ অনুযায়ী বাংলােদেশর মা  ৫% া

স মতা আেছ। উ  সমী ায় আেরা দখা যায়, ৫০% 
তৃতীয়াংশ া েকে  অ েজেনর অন ান  সাসও অনুপি ত। মা
পালস অ িমটার আেছ। অিভভাবকেদর মেধ ও স ানেক িচিকৎসার 

বণতা দুবল, া েক  েলােত সবা িন ত করেত হেল া
বেল মেন কেরন িতিন। 

ল আিমন বেলন ৫ বছেরর কম বয়সী িশ েদর মেধ  মৃত হােরর ১৮
িতিন িশ েক ৬ মাস বয়স পয  ধুমা  মােয়র দুধ খাওয়ােনা
চািলেয় যাওয়া, ৬ মােসর পর থেক মােয়র দুেধর পাশাপািশ 

পিরেবশ দষূণ াস করা এবং াসক  হেল তৎ ণাৎ িনকট  া েকে  িনেয় 
চালােত সাংবািদকেদর অনুেরাধ কেরন।   

িনউেমািনয়ায় িশ  মৃত হার ােস েয়াজন ব প িতর সম য় 

নানামুখী শারীিরক জ টলতা থেক এই রাগ হয়। আর তাই 
ব ব ার সািবক উ য়েনর মাধ েম ৫ বছেরর 

জিনত মৃত হার াস করা স ব বেল মেন কেরন িবেশষ রা। 
ক া ােস 

স ফারােমর সােথ এক ট মতিবিনময় সভায় িনউেমািনয়া জিনত 

মািকন যু রাে র দাতা সং া ইউএসএইেডর সহায়তায় এই মতিবিনময় সভা ট আেয়াজন কের 
ক  এবং ডাটা ফর ই া  

সাধারণ স াদক 

ফাউে শেনর িনবাহী  
র িনউ শন এ  ি িনক াল সািভেসস-

এবং আরিডএম এি িভ টর িচফ অফ পা ট ও 
শামস এল আেরিফন সভায় 

িবষেয় মতামত িবিনময় কেরন। 

২০১৭ সােলর 
া  কে  

% া  কে   
তৃতীয়াংশ া েকে  অ েজেনর অন ান  সাসও অনুপি ত। মা  

অিভভাবকেদর মেধ ও স ানেক িচিকৎসার 
েলােত সবা িন ত করেত হেল া  ব ব ােক 

১৮% িনউেমািনয়া 
খাওয়ােনা এবং দুই 

মােয়র দুেধর পাশাপািশ ঘের তরী 
পিরেবশ দষূণ াস করা এবং াসক  হেল তৎ ণাৎ িনকট  া েকে  িনেয় 



 

ড. সমীর কুমার সাহা বেলন য ধু মৃত হার নয়
সংখ া জানা পূণ। িতিন আেরা বেলন য 
িনউেমািনয়ার কারণ জানা যায় না। এই তথ  ছাড়া ভিবষ েত িনউেমািনয়ার িচিকৎসা দান
যােব বেল িতিন মেন। িশ  িনউেমািনয়া ােস া
িবেশষভােব ােরাপ কেরন এই িব ানী।

ড. মাহা দ জাবােয়র িচশতী হাসপাতােল পালস অ িমটার
করার  িবষেয় আেলাকনা কেরন। উদাহরণ িহেসেব িতিন উে খ
িসপ াপ  িনউেমািনয়া জিনত িশ  মৃত হার 
অপু র িশকার িশ েদর মেধ  িনউেমািন
যায়। 

সভায় সাংবািদকরা িনউেমািনয়া জিনত মৃত
তােদর  ও মতামত তেল ধেরন। 

গত দুই দশেক, িশ  মৃত  হার ােস এবং সামি ক া খােত বাংলােদশ
তারপেরও, দুঃখজনক হেলও সত  য
বাংলােদশ ডেমা ািফক এ  হলথ সােভ 
কমবয়সী িশ েদর মেধ  মা  ৪২ শতাংশেক িনকট
৩৪ শতাংশ এি বােয়া টক ওষুধ হণ কের। বাংলােদশ হলথ ফ ািসিল ট সােভ
িনউেমািনয়া জিনত িশ  মতৃ র ৪৫ 
অ তলতার এক ট িচ ও এ থেক বাঝা যায়।

িব ািরত তেথ র জন  যাগােযাগ ক ন

# 

স াদক বরাবর 

আরিডএম: 

ইউএসএইেডর সহায়তায় পিরচািলত আরিডএম এক ট পাচঁ
তথ  ও নীিত িবে ষেণর মাধ েমবাংলােদেশর 

া ামবা বায়েনর মাধ েম দেশর া খােত সািবক উ য়েনর অংশীদার হওয়াএই কে র মুখ  
উে শ । 

আইিসিডিডআর,িব:   

আইিসিডিডআর,িব এক ট আ জািতক জন া  গেবষণা িত া
িত ান ট দির  জনেগা র া েসবা
ােনর সাের অ ণী ভূিমকা পালন কের আসেছ। গেবষণা ও িচিকৎসা সবার

সমীর কুমার সাহা বেলন য ধু মৃত হার নয়, কত সংখ ক িশ  িনউেমািনয়ায় আ া  হে  সই 
আেরা বেলন য বাংলােদেশ এখন পয  ৫০% রাগীর ে  

জানা যায় না। এই তথ  ছাড়া ভিবষ েত িনউেমািনয়ার িচিকৎসা দান
যােব বেল িতিন মেন। িশ  িনউেমািনয়া ােস া  ব ব ার জন  সকেলর স িলত য়ােসর উপর 

এই িব ানী। 

মাহা দ জাবােয়র িচশতী হাসপাতােল পালস অ িমটার, মূেল র দশীয়  অ েজন তা
করার  িবষেয় আেলাকনা কেরন। উদাহরণ িহেসেব িতিন উে খ কেরন াি ক বাতল িদেয় তরী বাবল 

মৃত হার ৭৫% পয  কিমেয় আনেত স ম। িতিন আেরা বেলন
অপু র িশকার িশ েদর মেধ  িনউেমািনয়া-জিনত মতৃ র বণতা ১৫ ন বিশ বেল গেবষণায় দখা 

সভায় সাংবািদকরা িনউেমািনয়া জিনত মৃত , িনউেমািনয়ার কারণ ও িতকার সং া  নানান  িবষেয় 
 

িশ  মৃত  হার ােস এবং সামি ক া খােত বাংলােদশ ভূত উ িত সাধন কেরেছ। 
দুঃখজনক হেলও সত  য, দেশ িতবছর ২৪,৩০০ জন িশ  িনউেমািনয়ায় মৃত বরণ কের। 
ডেমা ািফক এ  হলথ সােভ ২০১৭ অনযুায়ী, ফুসফুেস সং মণ দখা দয়া 

শতাংশেক িনকট  া েকে  বা হাসপাতােল নওয়া হয় এবং মা  
শতাংশ এি বােয়া টক ওষুধ হণ কের। বাংলােদশ হলথ ফ ািসিল ট সােভ ২০১৭ অনুযায়ী 

৪৫ শতাংশ ঘেট া  কে । া েক  সমেূহর িচিকৎসাজিনত 
থেক বাঝা যায়। 

িব ািরত তেথ র জন  যাগােযাগ ক ন: সু তা খান, িডফরআই ( ফান: ০১৭১৩২০৯০৯১

র সহায়তায় পিরচািলত আরিডএম এক ট পাচঁ-বছরেময়ািদ গেবষণা ক । গেবষণাল  
িবে ষেণর মাধ েমবাংলােদেশর ৪থ া , জনসংখ া ও পু িবষয়ক স র 

া ামবা বায়েনর মাধ েম দেশর া খােত সািবক উ য়েনর অংশীদার হওয়াএই কে র মুখ  

িব এক ট আ জািতক জন া  গেবষণা িত ান। ১৯৬০ সােল িত ত 
িত ান ট দির  জনেগা র া েসবা িন েত মেূল র সমাধান আিব ার ও সংি  গেবষণাল  

সাের অ ণী ভূিমকা পালন কের আসেছ। গেবষণা ও িচিকৎসা সবার মাধ েম মানব 

িনয়ায় আ া  হে  সই 
রাগীর ে  

জানা যায় না। এই তথ  ছাড়া ভিবষ েত িনউেমািনয়ার িচিকৎসা দান ক ঠন হেয় 
ব ব ার জন  সকেলর স িলত য়ােসর উপর 

মূেল র দশীয়  অ েজন তা দরূ 
বাতল িদেয় তরী বাবল 

আনেত স ম। িতিন আেরা বেলন, 
বিশ বেল গেবষণায় দখা 

িনউেমািনয়ার কারণ ও িতকার সং া  নানান  িবষেয় 

ভূত উ িত সাধন কেরেছ। 
জন িশ  িনউেমািনয়ায় মৃত বরণ কের। 

দয়া ৫ বছেরর 
া েকে  বা হাসপাতােল নওয়া হয় এবং মা  

অনুযায়ী 
সমেূহর িচিকৎসাজিনত 

০১৭১৩২০৯০৯১)। 

বছরেময়ািদ গেবষণা ক । গেবষণাল  
জনসংখ া ও পু িবষয়ক স র 

া ামবা বায়েনর মাধ েম দেশর া খােত সািবক উ য়েনর অংশীদার হওয়াএই কে র মুখ  

িত ত এই 
িন েত মেূল র সমাধান আিব ার ও সংি  গেবষণাল  

মাধ েম মানব 



 

জীবনর ায় তী এই িত ান ট বতমান
যাে । 

িডফরআই: 

ইউএসএইেডর অথায়েন িত ত ডাটা ফর ই া  
সহেযাগী সং া িহেসেব া খােতর
মাধ েম া  ক , নীিত তথা া খােতর সািবক উ য়েন িডফরআই
কের যাে । তথ সং হ, িবে ষণ ও
বৃ েত সহায়তা করাও িডফরআই-

# # 

 

জীবনর ায় তী এই িত ান ট বতমান িবে র িবিভ  জন া  িবষয়ক পূণ িবষেয় কাজ কের 

ইউএসএইেডর অথায়েন িত ত ডাটা ফর ই া  (িডফরআই) িমজার ইভ ালুেয়শেনর এক ট 
সহেযাগী সং া িহেসেব া খােতর উ য়েন কাজ কের যাে । মান স  তথ  উৎপাদন ও ব বহােরর

নীিত তথা া খােতর সািবক উ য়েন িডফরআই িবিভ  দশেক সহায়তা দান 
িবে ষণ ও ব বহােরর দ তা বৃ র মাধ েম ানীয় সং া সমূেহর স মতা 

-এর অন তম ল । 

জন া  িবষয়ক পূণ িবষেয় কাজ কের 

িমজার ইভ ালুেয়শেনর এক ট 
স  তথ  উৎপাদন ও ব বহােরর 

িবিভ  দশেক সহায়তা দান 
ব বহােরর দ তা বৃ র মাধ েম ানীয় সং া সমূেহর স মতা 


