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মূল বাত' া: (রািহ,া ও আ/য়দানকারী কিমউিন6েত (ড,ু 

 
তািরখ: ১৫ িডেস>র ২০২১ 

 

(ড,ু িক? এর ঝঁুিকDেলা িক িক? 
 

• • !ড#ু %ু ধরেনর ভাইরাসজিনত এক3 !রাগ (5র) যা এিডস নামক সাদাকােলা !ডারাকাটা দাগিবিশ= এক ধরেণর মশার মা?েম ছড়ায়।  

• • আDাE FিGেক কামড়ােল মশার শরীের এ ভাইরাস Iেবশ কের। পের এ মশা অL মানুষেক কামড়ােল তারাও আDাE হয়।  

• • আDাE মশা কামড়ােনার আনুমািনক ৫-৭ িদন পর !থেক Iাথিমক উপসগT !দখা !দয়। 

• • সাধারণ উপসগTVেলার মেধW রেয়েছ - হঠাৎ তীZ 5র ও মাথাFথা, !চােখর িনেচ তীZ Fথা, তীZ গােয় Fথা, \াশ এবং বিমভাব বা বিম।    

• !ড#ু খুব ^ত ছড়ায় এবং Fাপকহাের মানুষেক আDাE করেত পাের।  

• _াভািবকভােব !ড#ুর কারেণ মাঝাির ধরেনর অসুaতা ঘেট তেব এ3 কারও কারও !cেd মারাeক হেত পাের। মারাeক !ড#ুর !cেd, রGপাত এবং 

কখেনা কখেনা শক ঘেট থােক যার ফেল মৃতু W ঘটেত পাের।  

• !ড#ু !রাগ3 জীবনঘাতী হেত পাের তেব আেগভােগ শনাG করা !গেল এবং িচিকৎসা করা !গেল জীবন বাঁচােনা যায়। 
 
 
কােদর (ড,ু হয়? 

• !য কারও !ড#ু হেত পাের। তেব !ড#ু আDাE গভT বতী নারী, নবজাতক এবং িশjেদর !cেd !রােগর তীZতা মারাeক হওয়ার ঝঁুিক !বিশ থােক।  
 

 
িকভােব িনেজেক রGা করেবন? 
 

• !কান মশা !ড#ু ভাইরাস বহন করেছ তা বলা যায় না। কােজই !য !কােনা মশার কামড় !থেক !বঁেচ থাকা জkির। 

• িদেন এবং রােতর !বলা মশাির টািনেয় ঘুমান।  

• !ভারেবলা, পড়E িবকােল এবং সl Wার jkর িদেক ঘেরর !ভতের মশার কেয়ল 5ালান, তেব !খয়াল রাখেবন যােত িশjরা আVেন না হাত !দয়। 

• ফুল হাতা জামা পড়ুন এবং যতটা সmব শরীর !ঢেক রাখুন। 
 
িকভােব (ড,ুর িবHার (রাধ করা যায়? 

• !ড#ুর িবoার !রাধ করার সবেচেয় ভােলা পpিত হেলা মশা জqায় এরকম জায়গাVেলা ন= করা। !ড#ু !রােগর বাহক মশা বাসাবািড়র !য সব বrেত 

পািন জেম থােক !যমন 3ন, ক Wান, নারেকেলর মালা, Iভৃিতেত বংশ িবoার কের।  



 
 

 
  

• বািড়র চারপাশ পিরsার কkন এবং !খয়াল রাখুন যােত এসব aােন পািন জমেত না পাের। !কােনা জায়গায় কেয়কিদেনর !বিশ পািন জমেত !দেবন 

না। 
• !য পািনর পাd বা কনেটইনার !থেক পািন পান কেরন তা Iিতিদন পিরsার কkন এবং !যসব পােd পািন জমা কের রাখা হয় !সVেলার মুখ সবTদা 

!ঢেক রাখেত হেব যােত মশা !সখােন বংশ িবoার করেত না পাের।  
• Iিতবার বৃি= হবার পের পািন জমেত পাের এমন পাd !যমন কনেটইনার, পুেরােনা টায়ার, বালিত, !গাসলখানার পািনর !চৗবাuা বা পাd, পািনর ট Wাংক, 

3ন, ক Wান, vাম Iভৃিত !থেক পািন !ফেল িদন। 
 

 
যিদ আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও (ড,ু হয় তখন? 
 

• সাধারণত অসুaতার ৩য় এবং ৫ম িদেন জ3লতা সৃি= হয়। উপসগT !দখা !দওয়ার সােথ সােথ ডাGােরর কােছ / _াa W !কেx বা হাসপাতােল যান।  

• আপনার কিমউিন3র _াa W কমyর সােথও !দখা করেত পােরন।  

• তাপমাdা িনয়zেণ রাখার জL কপাল এবং শরীর িভজা !তায়ােল িদেয় মুেছ িদন।  

• পািন_{তা !রাধ করেত িব|াম িনন এবং Iচুর তরল জাতীয় খাবার (পািন, ডােবর পািন, !লবুর শরবত, ফেলর রস, সু Wপ, }ধ) খান। পূণTবয়� একজন 

FিG Iিতিদন ৬-৮ �াস পািন পান করেবন, িশjরা Iিতিদন ৪-৬ �াস পািন পান করেব।  

• !ড#ু আDাE FিGেক কামড়ােনার পের মশা !ড#ুর ভাইরােস আDাE হয়। !ড#ুর িব(ার !ঠকােনার জ/ !ড#ু আ1া2 3ি4েক যােত মশা 

কামড়ােত না পাের !সজ/ মশাির 3বহার ক=ন। 

•  >র চেল যাওয়ার ২ িদন পর পযE2 !রাগীেক পযEেবHণ ক=ন। 5র কমেত থাকেল, সাবধানতামূলক িচ�Vেলা !খয়াল কkন (৪থT !থেক ৭ম 

িদন পযTE)। এই লcণVেলা !দখা িদেল, !রাগীেক সােথ সােথ ডাGার/_াa Wেকx/ি�িনক বা হাসপাতােল িনন: 
o গােয় লাল দাগ, নাক বা মুখ !থেক রG পড়া 
o Dমাগত রGসহ বা রGছাড়া বিম  
o কােলা পায়খানা 
o তীZ !পেট Fথা  
o ঘুম ঘুম ভাব 
o অত Wিধক তৃ�া / মুখ jিকেয় যাওয়া 
o িববণT, ঠা�া অথবা িচটিচেট �ক 
o �াসক=  

 
----XXX---- 


