!জব িবষয়ক িনেদ+িশকা: অ/মািণত িচিকৎসা —
67ােরা9ইন এবং হাইে>াি?ে7ােরা9ইন
বত# মােন ()ােরা+ইন ও হাইে/াি1ে)ােরা+ইন ওষু ধ 56 িনেয় অেনক
আেলাচনা হে=। িব> (নতারা এই ওষু ধ@েলার Aচারণা চািলেয়েছন, িবDানীরা
(কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় ওষু ধ@েলার ভূিমকা িনেয় গেবষণা করেছন এবং
সারা িবে> সামািজক (যাগােযাগ মাQেম িবিভR িমSা দািব, ভীিত এবং আতU
িবরাজ করেছ। সংবাদমাQম@েলাও সমানতােল এই অAমািণত িচিকৎসা পWিত
Aচার কের চেলেছ।
ইেXােনিশয়ার রাZপিত (জােকা উইেদােদা এই ওষু ধ6 “ অ\া\ (দেশ
(কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় কায#কর Aমািণত হেয়েছ” বলার পর (দশ6েত
ডা]ােরর পরামশ# ছাড়াই ()ােরা+ইন (কনার ধু ম পেড় যায়। যু ]রােZর
রাZপিত (ডানা_ `াa এ6 সব িকছু ঘু িরেয় িদেয়েছ বেল (য দািব কেরন,
উইেদােদা (সই ব]c উেdখ কেরন। পরবতfেত ইেXােনিশয়ার রাZপিত তাঁর
ব]c িবhািiকর িছেলা বেল jীকার কেরন।
িবিভR অনলাইন (ফারাম এবং টুইটােরও ()ােলােরা+ইন এবং
হাইে/াি1ে)ােরা+ইন িনেয় Am ও মic করেত (দখা যায়:

তাহেল এই ওষু ধ,েলা িক আর আমরা এ,েলার ওপর িকভােব
দািয়7শীল :িতেবদন করেত পাির?

!"ােরা&ইন এবং হাইে-াি/ে"ােরা&ইন
িক?
সnিত খবের এেসেছ (য ()ােলােরা+ইন এবং
হাইে/াি1ে)ােরা+ইন (কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় cবহার করা
(যেত পাের।
()ােলােরা+ইন এবং হাইে/াি1ে)ােরা+ইন দীঘ#িদন ধের
oােলিরয়ার িচিকৎসায় cবpত হেয় আসেছ। ১৯৩৪ সােল
ওষু ধAsতকারী Aিতtান বায়ার
এ ওষু ধ 56 িরউমাটেয়ড আu#াই6স ( এক6 দীঘ#েময়াদী (রাগ
যার ফেল িগরায় িগরায় cথা, (ফালা (দখা যায় এবং িগরা শ]
হেয় যায়) এবং লু পাস ((রাগ Aিতেরাধ cবwার এক6 অসু খ)
(রাগ56র িচিকৎসায়ও cবpত হয়।

1ােলিরয়ার ওষু ধ !কন?
ভাইরােসর ওপের কাজ কের?
(কািভড-১৯ হয় সাস#-কভ-২ নামক ভাইরােসর কারেণ এবং
()ােরা+ইন এবং হাইে/াি1ে)ােরা+ইন oােলিরয়ার বাহক
পরজীবী yাসেমািডয়ােমর িবzেW কায#কর হেলও
কেরানাভাইরােসর ({ে|ও একইভােব কাজ কের িক না তা
জানা যায় িন।

১
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এ'েলা িক =কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় বা =কািভড-১৯
/িতেরােধ কাজ কের?

িচিকৎসেকরা মেন কেরন ()ােরা+ইন এবং হাইে/াি1ে)ােরা+ইন (কািভড-১৯ আ}াi (রাগীর (দহ (কােষ Aেবশ করেত এবং বংশবৃ িW
করেত বাধা (দেব। এও স•ব (য সাস#-কভ-২ ভাইরাস Aিতেরাধ করেত িগেয় যিদ অত•িধক cবpত হয় তাহেল এই ওষু ধ (রাগীর (রাগ
Aিতেরাধ cবwায় মারা‚ক ওভার িরঅ•াকশন ƒাস করেত পাের। গেবষণাগােরর গেবষণায় (দখা িগেয়েছ (য, ()ােরা+ইন সাস#-কভ-২
ভাইরােসর কম#কা„েক Aশিমত করেত পাের িক… এর জ\ (ডাজ বা মা|া সাধারণত (বিশ হেয় থােক এবং এর ফেল মানবেদেহ তী† িবষি}য়া
সৃ ি‡ হেত পাের।
তেব (কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় ()ােরা+ইন বা হাইে/াি1ে)ােরা+ইেনর cবহার িনেয় এখেনা িবতক# রেয় (গেছ। এখন পয#i এ িনেয় (বিশ
গেবষণা হয়িন এবং গেবষণার ({ে| নানা সীমাবWতা রেয়েছ ও পরˆরিবেরাধী ফলাফল পাওয়া িগেয়েছ। স‰ক মা|া এবং িচিকৎসার সময়কাল
িনধ#ারণ, পা>#Aিতি}য়া এবং দীঘ#েময়াদী Aভাব জানার জ\ আরও গেবষণা Aেয়াজন।
িব> jাw• সংwা বেলেছ (য (কািভড-১৯ এর (রাগীেদর িচিকৎসায় অথবা কেরানাভাইরাস ছড়ােনা (রাধ করার ({ে| ()ােরা+ইন অথবা
হাইে/াি1ে)ােরা+ইেনর কায#কািরতা িনধ#ারণ করার জ\ যেথ‡ উপাŠ (নই।
২৪ (শ এিAল, যু ]রােZর খা‹ ও ওষু ধ Aশাসন (এফিডএ) pৎিপে„র jাভািবক গিত cাহত হওয়ার ঝুঁ িকর কারেণ হাসপাতাল অথবা
ি)িনকাল `ায়ােলর বাইের (কািভড-১৯ এর জ\ হাইে/াি1ে)ােরা+ইন বা ()ােরা+ইন cবহােরর Aিত সতক# তা জাির কেরেছ।
এফিডএর সতক# তা বাত# ায় (কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় বা এ (রাগ Aিতেরােধ হাসপাতােল এর cবহােরর ফেল pৎিপ„ সং}াi জ6লতা এবং
মৃ তু•র ঘটনা ঘেটেছ বলা জানােনা হেয়েছ। এফিডএ এ ধরেনর সু র{া ঝুঁ িক তদi করার Aত•য় c] কেরেছ।
‹ ইনেফকশাস িডিজজ (সাসাই6 অব অ◌ােমিরকা, ‹ আেমিরকান কেলজ অব কািড#ওলিজ, এবং ‹ যু ]রােZর জাতীয় jাw• ইনিŽ6উটএর
Aেত•েক পরামশ# িদেয়েছ (য যতিদন পয#i না আরও Aমান পাওয়া যাে= (য এই ওষু ধ@েলা (কািভড-১৯ এর িচিকৎসায় িনরাপদ ও কায#কর
ততিদন (রাগীরা (কবলমা| ি)িনকাল `ায়ােলর অংশ িহেসেব ()ােরা+ইন বা হাইে/াি1ে)ােরা+ইন •হণ করেবন।
(কািভড -১৯ (রাগীর হাট#, িলভার বা িকডিনর সমস•া থাকেল পা>#Aিতি}য়ার ঝুঁ িক (বিশ থােক এবং ভাইরাস6র মানবেদেহ এই অ•@িলেকও
Aভািবত করার িবি=R Aিতেবদন রেয়েছ। †ািজেল সাnিতক এক সমী{ায় (দখা যায় অংশ•হণকারীেদর ()ােরা+ইেনর উ‘ মা|া (দওয়ার
পের হােট#র অিনয়িমত হােরর কারেন ()ােরা+ইন ব’ কের িদেত হেয়িছল।
(কািভড-১৯ এর িচিকৎসার জন• ()ােরা+ইন এবং হাইে/াি1ইে)ােরা+ইেনর ব•বহার পরী{া করার জন• ইিতমেধ• ২০ 6রও (বিশ ি)িনকাল
`ায়াল িনবি’ত হেয়েছ। িকভােব ি)িনকাল `ায়াল সaেক# দািয়”শীল Aিতেবদন •তির করেত হয় (স সaেক# পরামেশ#র জ\ এখােন (দখু ন।

এই ওষু ধ'িলর +াপাের /িতেবদন করার সময় য9শীল হওয়া দরকার =কন?
মানু ষ এই অAমািণত ওষু ধ cবহার করার কারেণ এই ওষু ধ@েলার সরবরাহ –ত ফুিরেয় আসেছ। যু ]রাজ•, থাই—া˜ এবং ™ােš এ ওষু ধ@েলার
সরবরাহ ঘাটিতর কথা জানা যাে=। এ6 56 কারেণ িবপ›নক:
• এর ফেল িরউমাটেয়ড আথ#ারাই6স এবং লু পাস (রােগ আ}াi ল{ ল{ মানু ষ তােদর Aেয়াজনীয় ওষু েধর অভােব ভুগেত পােরন।
• এর ফেল মানু ষ িনেজ িনেজ ও ওষু ধ @েলা cবহার করেত পাের যার পিরণিত মারা‚ক হেত পাের
২
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িনেজ িনেজ ওষু ধ =সবন করা =কন িবপUনক?
(কািভড-১৯ (থেক বাঁচার জ\ িনেজ িনেজ ()ােরা+ইন এবং হাইে/াি1ে)ােরা+ইেনর cবহার িবপ›নক হেত পাের। এ উভয়
ওষু ধ িচিকৎসেকর পরামশ# ছাড়া cবহােরর ফেল (চােখর সমœা ছাড়াও নড়াচড়া এবং মাংশেপিশর সমœা হওয়ার কথা জানা যায়। অ\া\
পা>#Aিতি}য়ার মেQ রেয়েছ কািড#ওমাইও•ািথ বা (দেহর িবিভR অংশ র] পিরবহন করেত pৎিপে„র cথ# হওয়া এবং এর ফেল pদি}য়া
ব’ হেয় (যেত পাের। অিতির] মা|ায় ()ােরা+ইন Aেয়ােগর ফেল (কােনা (কােনা (রাগীর ({ে| মারা‚ক কািড#য়াক অ•ািরথিময়া হেত
পাের। এই ধরেনর ({ে|, (রাগীর pৎিপে„র ˆXন অিত –ত, অিত ধীের, অিত আেগ অথবা অিনয়িমত হেত পাের।
যােদর িকডিনর সমœা রেয়েছ তারা িচিকৎসেকর পরামশ# ছাড়া ()ােরা+ইন এবং হাইে/াি1ে)ােরা+ইন cবহার করেল িকডিনর Ažাব এবং
বজ#• িনঃসরণ করার {মতা ব’ হেয় (যেয় জ6লতা সৃ ি‡ হেত পাের এবং এর ফেল িকডিন ন‡ হেয় (যেত পাের
()ােরা+ইেনর িবষি}য়ার সবেচেয় পিরিচত ঘটনা6 ঘেট আিরেজানার এক দaিতর ({ে| যারা (কািভড-১৯ এ মৃ তু•র ভেয় িনেজরা মােছর
ট•াংক পির ার করার কােজ cবpত ()ােরা+ইন ফসেফট •হণ কেরন। (লাক6 মারা যায় এবং তার ¡ীর অবwা এখেনা শUাজনক।

সাংবািদক িহেসেব আপিন িকভােব
ভয় বা আতG সৃ িI না কের এবং ঝুঁিকপূ ণN আচরেণ উৎসািহত না কের
=PােরাQইন এবং হাইেRািSেPােরাQইন ওপের /িতেবদন Tতির করেবন?
িব>¢ িচিকৎসকেদর কাছ $থেক 'া( ত* 'চার ক-ন: রাজনীিতিবদেদর মেতা িচিকৎসক এবং গেবষকরা জনসমে{ কথা বলার জ\
সাধারণত (কােনা মাQম পান না। +শলতার সােথ িবেশষD িচিকৎসকেদর ব]c Aচার কzন এবং তS যােত আপনার পাঠেকর জ\
(বাধগo, Aাসি•ক এবং সরল ভাষায় Aকািশত হয় তা িনি¤ত করেত তােদর সােথ কাজ কzন।
সেত1র $2ে3 আেবগেক 'াধা8 $দেবন না: (যমন - অেনেক কেরানভাইরােসর কারেন তার (কােনা আ‚ীয়েক হািরেয়েছন এ6 এ
সংকেটর মানিবক িদক। এ ধরেনর আেবেগর বশবতf হেয় ()ােরা+ইন অথবা অ\ (কােনা সহজলভ• ওষু ধ cবহােরর পরামশ# Aচার করেবন
না। কেরানাভাইরােস আ}াi cি]েদর ব’ু এবং আ‚ীয়jজনরা িবেশষD িচিকৎসক বা িবDানী নন। তারা অসহায় অবwায় রেয়েছন এবং
তােদর ব]c আপনার Aিতেবদেনর মূ ল িবষয় হওয়া উিচত নয়।
:ায়াল=িলর সীমাবAতা=িল িক জানু ন: বত# মােন (কািভড-১৯ এর Aিতেরাধ এবং িচিকৎসার জ\ শত শত ওষু েধর `ায়াল চলেছ, এর
মেQ অেনক `ায়ালই হয়েতা তাড়া¥ড়া কের করা হে= এবং Aা¦ ফলাফেলর ({ে| হয়েতা Aথাগত পWিত এবং মূ —ায়ন অনু সরণ করা হয়
িন। িকভােব ি)িনকাল `ায়াল@িল িনেয় দািয়”শীলতার সােথ Aিতেবদন •তির করেবন (স সaেক# আরও পরামশ# (পেতএখােন (দখু ন।
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সাংবািদক িহেসেব আপিন িকভােব
ভয় বা আতG সৃ িI না কের এবং ঝুঁিকপূ ণN আচরেণ উৎসািহত না কের
=PােরাQইন এবং হাইেRািSেPােরাQইন ওপের /িতেবদন Tতির করেবন? (চলমান)
িবচ2ণ $হান। ()ােরা+ইন বা হাইে/াি1ে)ােরা+ইন িনেয় Aিতেবদন •তির করার সময় আপনার পাঠকেদর সকলেক এক6 (§িণেত (ফেল
িবেবচনা করেবন না। উ‘ মা|ায় cবহার Aা¦ বয়¨েদর জ\ িবপ›নক হেলও, ১-২ •ােমর মেতা অ© মা|ায় এর cবহারও (ছাট িশªেদর জ\
জীবনঘািত হেত পাের।। এখােন চািহদা রেয়েছ, তাই য«শীল হওয়া Aেয়াজন।
িবেশষণ Hবহােরর $2ে3 সতকI $হান: সরল সহজ সত• Aকাশ কzন। ‘আ¤য# ওষু ধ’ বা ‘অcথ# ওষু ধ’ এই ধরেনর শ¬ চয়ন কের আপনার
(লখােক আকষ#ণীয় করেবন না।
ভােলা তে*র KাL1িবিধ $মেন চলু ন: সাংবািদক িহেসেব িবকাল পাঁচটায় আপনার —াপটপ ব’ করার সােথ সােথ আপনার দািয়” (শষ হেয়
যায় না। আপিন (সাশ•াল িমিডয়ােত (কােনা িকছু (শয়ার করার বা পছX করার আেগ যাচাই কের িনন এবং িনি¤ত কzন (য এ ধরেনর তS
আপনার cি]গত অ•াকাউে-ও রাখেছন।অিব>াস• বা অযাচাইকৃত উৎস (থেক িনব’ বা তথ• ফেরায়াড# করার জ\ Aলু ® হেবন না।
ভুল ত* $দখেল HবLা িনন: যিদ আপিন অনলাইেন ভুল তS (দেখন বা (দেখন (য আপনার ব’ু -বা’ব বা পিরবােরর সদœরা ভুল তS
(শয়ার করেছ, তাহেল আপনার দািয়” তােদর স‰ক তS িনেদ# শ করা। িবতক# ªz করার Aেয়াজন (নই।
___________________________

এই িনেদ# িশকার িলটােরচার িরিভউেয়র ({ে| এিভেডš এইড সহায়তা কেরেছ। আপনার যিদ (কােনা Am থােক, যিদ (কােনা িরেসােস#র
অনু েরাধ করেত চান অথবা (কােনা মতামত থােক বা জানেত চান (য আমােদর টু লস @েলা কখন cবহার করা উপকারী, তাহেল আমােদর
covid-19@internews.org ‰কানায় ইেমইল কzন
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