
 
 
 
  

 

প্রেস বিজ্ঞবি  

গুরুতর প্র োবিড-১৯ এ আক্রোন্ত হয়ে হোসপোতোযে িবতি  হও়েো প্ররোগীরো পরিতীযত ডো়েোযিটিস, শ্বোস ষ্ট 

এিং হৃদযযের জটিেতোর ঝ ুঁ ব যত থোয   - ইউএসএআইবড-র অথিো়েযে পবরচোবেত গযিষণো 

ঢো ো, িোংেোযদশ, ২১ মোচি  ২০২৩ – আজ আইসিসিসিআর,সি এিং িঙ্গিনু্ধ শেখ মুসজি শমসিকেল সিশ্বসিদ্যালয় (সিএিএমএমইউ) 

শ ৌথভাকি 'লং টামম সিকুকয়ল অফ শোসভি-১৯: অযা লংসিটুসিনাল ফকলা-আপ স্টাসি ইন ঢাো, িাংলাকদ্ে' েীর্মে এেটি শিসমনাকরর 

আকয়াজন েকর। িকির্ণায় অংেগ্রহণোরীকদ্র শোসভি-১৯ এ আক্রান্ত হিার প্রথম পাাঁ চ মাকির ফকলা-আকপর ফলাফল িম্প্রসি 

িকির্ণা িামসয়েী দ্য লযানকিট সরসজওনাল শহলথ িাউথইস্ট এসেয়ায় প্রোসেি হয়। ইউএিএআইসি-র অযালায়ান্স ফর েমিযাটিং 

টিউিারসেউকলাসিি ইন িাংলাকদ্ে (এসিটিসি) এই িকির্ণায় অথমায়ন েকর। এসেয়ার মকযয এটি প্রথম িকির্ণা শ খাকন শদ্খা  ায়, 

শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা শরািীরা পরিিীকি সিসভন্ন োরীসরে িমিযার উচ্চ ঝুাঁ সেকি থাকে,  াকে শপাস্ট-শোসভি-১৯ সিনকরাম 

(সপসিএি) িা লং শোসভি সহকিকিও অসভসহি েরা হয়। উক্ত শিসমনাকর 'লং শোসভি সিসনেযাল মযাকনজকমন্ট িাইিলাইন ফর 

সফসজসেয়ানি’ েীর্মে এেটি সনকদ্ম সেোও উপস্থাপন েরা হয়।  

সিএিএমএমইউ-এর ইন্টারনাল শমসিসিন সিভাকির শচয়ারমযান অযযাপে িা: শিাকহল মাহমুদ্ আরাফাি, োসিম ওলসজ সিভাকির 

অযযাপে িা: শচৌযুরী শমেোি আহকমদ্, এিং আইসিসিসিআর,সি-র সনউট্রিেন ও সিসনেযাল িাসভম ি সিভাকির িহক ািী সিজ্ঞানী এিং  

প্রযান িকির্ে িা: ফারজানা আফকরাজ িকির্ণার গুরুত্বপূণম ফলাফলগুকলা উপস্থাপন েকরন। িারা জানান, ২০২০ িাকলর ১৫ সিকিম্বর 

শথকে ২০২১ িাকলর ৩০ অকটািকরর মকযয ঢাোয় অিসস্থি দুটি শোসভি-১৯- সিকের্াসয়ি হািপািাকল সচসেৎিা শনওয়া শোসভি-১৯ 

আক্রান্ত (আরটি-সপসিআর দ্বারা েনাক্তেৃি) ১৮ িছকরর শিসে িয়িী ৩৬২ জন িযসক্তকে এই িকির্ণায় অন্তভুম ক্ত েরা হয়। 

অংেগ্রহণোরীকদ্র শোসভি-পরিিী জটিলিা সনণময় েরার জনয শিকর ওঠার ১ মাি, ৩ মাি এিং ৫ মাি পর ফকলা-আপ েরা হয়। 

িাকদ্র স্নায়সিে, হৃদ্ ন্ত্র, শ্বাি ন্ত্র এিং মানসিে স্বাস্থয িংক্রান্ত িমিযাগুকলা এই িকির্ণায় অন্তভুম ক্ত সছল। িকির্ণায় অংেগ্রহণোরীকদ্র 

দুই িছর যকর ফকলাআপ েরা হকি।  

িকির্ণায় শদ্খা  ায়, ৪০ িছকরর েম িয়িীকদ্র িুলনায় ৬০ িছকরর শিসে িয়িী শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা িযসক্তকদ্র 

োসিম ওভািকুলার িা হৃদ্ কন্ত্রর জটিলিা (উচ্চ রক্তচাপ, দ্রুি হৃদ্েম্পন,  িা পা ফুকল  াওয়া) এিং স্নায়সিে (শপসরকফরাল সনউকরাপযাসথ 

িা হাত ও পায়ে অসাড়তা, সঝম সঝম েরা ও ব্যথা, স্বাদ্ ও িকন্ধর অস্বাভাসিেিা) জটিলিা হওয়ার িম্ভািনা সদ্বগুণ। এই শরাকির 

দ্ীর্মকময়াদ্ী প্রভািগুকলাও নারী-পুরুর্ শভকদ্ পৃথে; পুরুর্কদ্র িুলনায় মসহলাকদ্র মকযয শোসভি-পরিিী জটিলিার প্রকোপ শদ্ড় 

শথকে চার (১.৫-৪) গুণ প মন্ত শিসে শদ্খা শিকছ। হািপািাকল ভসিম েৃি এিং সনসিড় পসরচ মার প্রকয়াজন হকয়সছল এমন শরািীকদ্র মকযয 

দ্ীর্মকময়াদ্ী জটিলিার িম্ভািনা হািপািাকল ভসিম  না হওয়া শরািীকদ্র িুলনায় দুই শথকে সিন (২-৩) গুণ প মন্ত শিসে পাওয়া শিকছ।  

িায়াকিটিকি আক্রান্ত গুরুির শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা িযসক্তকদ্র সনয়সমি িায়াকিটিকির ওরু্য শিিন েরা িকেও রকক্ত 

অসনয়সন্ত্রি েেম রার (ব্লাি িুিার) িম্ভািনা  াকদ্র হািপািাকল ভসিম র প্রকয়াজন হয়সন িাকদ্র িুলনায় ৯ শথকে ১১ গুণ শিসে সছল এিং 

িাই  ারা হািপািাকল ভসিম  সছকলন িাকদ্র শিসে ইনিুসলন প্রকয়াজন হয়। এেটি েঙ্কার সির্য় হকলা হািপািাকল ভসিম  না হওয়া 

শরািীকদ্র িুলনায় হািপািাকল ভসিম  হওয়া শরািীকদ্র নিুন েকর িায়াকিটিকি আক্রান্ত হওয়ার হার সছল প্রসি ১,০০০ জকন ১০ জন। 

এেইভাকি, শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা িযসক্তকদ্র মকযয নিুন েকর সেিসন জসনি জটিলিা (হাই সক্রকয়টিসনন এিং শপ্রাটিসনউসরয়া) 

এিং সলভার জসনি জটিলিা (িসযমি সলভার এনজাইম)  উকেখক ািযভাকি শিসে সছল। আশ্বস্ত েরার মকিা সির্য় হল িমকয়র িাকথ 



 
 
 
  

 

িাকথ উভয় গ্রুকপর জটিলিাগুকলার শিসেরভাি হ্রাি শপকয়কছ। িকি শ্বািেষ্ট, দ্রুি হৃদ্েম্পন, শপাস্ট-ট্রমাটিে শেি সিিঅিম ার, 

উকদ্বি, সির্ণ্ণিা ইিযাসদ্র মকিা সেছু িমিযা শরািমুসক্তর ৫ মাি পকরও মৃদু-শোসভি-১৯ আক্রান্ত শরািীকদ্র উকেখক ািযভাকি হ্রাি 

পায়সন।  

এই ফলাফলগুকলা শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা িযসক্তকদ্র ফকলাআপ এিং প্রকয়াজনীয় সচসেৎিা শিিা গ্রহকণর প্রকয়াজনীয়িা সনকদ্ম ে 

েকর। উচ্চ ঝুাঁ সের োরকণ িয়স্ক এিং হািপািাকল ভসিম েৃি শরািীকদ্র হৃদ্করাি িংক্রান্ত জটিলিার জনয সনয়সমি প মকিক্ষণ েরা উসচি। 

হািপািাকল ভসিম  হকয় শোসভি-১৯ শথকে শিকর ওঠা িযসক্তকদ্র মকযয নিুন েকর িায়াকিটিি-এ আক্রান্ত হব্ার র্টনাও সিকের্ভাকি 

উকদ্বিজনে। োরণ এটি শদ্কে িায়াকিটিকির ঝুাঁ সেকে উকেখক ািযভাকি িাসড়কয় িুলকি পাকর। 

অযযাপে িা. শিাকহল মাহমুদ্ আরাফাি িকির্ণালব্ধ ফলাফকলর ওপর সভসি েকর সচসেৎিেকদ্র জনয লং শোসভি সিসনেযাল 

মযাকনজকমন্ট িাইিলাইন উপস্থাপন েকরন। সিসন উকেখ েকরন এেটি িুসনসদ্ম ষ্ট িাইিলাইকনর অনুপসস্থসি প্রায়েই িহকজ সনণময় েরা 

 ায় না এমন শোসভকির দ্ীর্মকময়াসদ্ প্রভািগুকলার সচসেৎিা এিং পুনিমািকন প্রসিিন্ধেিা িৃসষ্ট েকর। সিসন আো প্রোে েকরন, 

প্রস্তাসিি িাইিলাইন সচসেৎিেকদ্র িিমাসযে িাফকলযর িাকথ শরাি িনাক্তেরণ, সচসেৎিা এিং পুনিমািকন িহায়িা েরকি।  

আইসিসিসিআর,সি-র সনিমাহী পসরচালে ি. িাহসমদ্ আহকমদ্ িকির্ণার ফলাফকলর ওপর গুরুত্বাকরাপ েকর িকলন, "শোসভি-১৯ এর 

দ্ীর্মকময়াসদ্ ক্ষসিের প্রভাি এিং িার যরণ সনণমকয় এই িকির্ণার ফলাফল অিযন্ত গুরুত্বপূণম ভূসমো পালন েকরকছ। এটি প্রিীয়মান 

হকয়কছ শ  শোসভি-১৯-এ  ারা আক্রান্ত হকয়সছকলন িাকদ্র অকনকেরই সেছু স্বাস্থযিি িমিযার ঝুাঁ সে শিকড়  ায়।  িারা  সদ্ সনয়সমি 

ফকলাআপ েকরন এিং প্রকয়াজনীয় সচসেৎিা শিিা গ্রহণ েকরন িকিই এই িকির্ণা িাথমে হকি। " 

শিসমনাকর প্রযান অসিসথ সহকিকি উপসস্থি সছকলন সিএিএমএমইউ-র উপাচা ম অযযাপে ি. শমাোঃ েরফুসিন আহকমদ্। সিসন দ্ীর্ম শময়াসদ্ 

শোসভি জটিলিা ও িা িমাযাকনর জনয আইসিসিসিআর,সি এিং সিএিএমএমইউ-র সিজ্ঞানীকদ্র এই শ ৌথ প্রকচষ্টার প্রেংিা েকরন  

এিং এ িংক্রান্ত িকির্ণার আকরা নিুন সেছু যারণা শদ্ন । সিসন িকলন, " আসম আো েসর আইসিসিসিআর,সি ও সিএিএমএমইউ 

শ ৌথভাকি আকরা নিুন নিুন িকির্ণার মাযযকম জনস্বাস্থয িমিযা িমাযাকন গুরুত্বপূণম ভূসমো রাখকি। "।  

সিকের্ অসিসথর িক্তকিয স্বাস্থয অসযদ্প্তকরর শরাি সনয়ন্ত্রণ োখার পসরচালে অযযাপে িা: শমা. নাজমুল ইিলাম িকির্েকদ্র এিং 

িকির্ণা িংসিষ্ট িেলকে যনযিাদ্ শদ্ন। সিসন িকির্ণায় অথমায়কনর জনয ইউএিএআইসি-শে যনযিাদ্ জানান এিং আোিাদ্ িযাক্ত 

েকরন শ  িাকদ্র িহক াসিিা অিযাহি রাখকি।  

ইউএিএআইসি-র শহলথ এক্সপাটম  ি. িাসমনা শচৌযুরী শিসমনাকর সিকের্ অসিসথ সহকিকি উপসস্থি সছকলন। সিসন শোসভি-১৯ 

শমাোকিলায় িাংলাকদ্ে িরোকরর প্রকচষ্টায় ইউএিএআইসি-র সিসভন্ন িহক াসিিা ো মক্রকমর েথা উকেখ েকরন। সিসন িকলন, " 

িাংলাকদ্কে ২০ লাকখর শিসে মানুর্ শোসভি-১৯-এ আক্রান্ত হকয়কছ সেন্তু পরিিীকি িাকদ্র সে যরকণর স্বাস্থয জটিলিা শদ্খা সদ্কয়কছ 

এিং িার িযাসপ্ত শেমন সছল িা অজানা সছল। সেন্তু এই িকির্ণা শি সির্কয় অকনে গুরুত্বপূণম যারণা প্রদ্ান েকর। এই উকদ্যাকির জনয 

আইসিসিসিআর,সি ও সিএিএমএমইউ-শে অকনে যনযিাদ্। " 

শিসমনাকর সিসভন্ন শমসিকেল েকলকজর সচসেৎিে, সিএিএমএমইউ, আইসিসিসিআর,সি ও িণমাযযকমর প্রসিসনসযরা উপসস্থি সছকলন।  

# 


