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ঢাকা : িদন যত যাচ্েছ কর্েপােরট লাইেফ আমরা িনেজেদরেক ততই খাপ
খাইেয িনচ্িছ। রান্না করেত ইচ্েছ না করেল েরিড টু ইট খাবার। যিদও
বা রান্না কির হােতর কােছই রাইসকুকার, েরািটেমকার। অিফেসর গািড়
ড্রপ িদল না, চলুন ওলায় চেড় বিস। কােজর চােপ মাথা জ্যাম হেয়
িগেয়েছ।এই আর্িথক বছের েবতন বাড়ল না। তেব খরচ েবেড়েছ। স্ট্েরস
কাটােত পেকেট রেয়েছ সােধর স্মার্টেফান। হাত বাড়ােলই েসাশ্যাল
সাইট। িকছুক্ষেণর জন্য িচন্তামুক্িতর রসদ। রােত িবছানায় েযেতই
আবার িচন্তা। এমন একজন কর্েপােরটপার্সনেক খুঁেজ েবর করুন িযিন
িনশ্িচন্ত ঘুেম রাত কাটাচ্েছন। ৈদনন্িদন জীবেনর এই স্ট্েরস
কাটােত িমিছিমিছ ডাক্তারেক পয়সা েদওয়ার দরকার েনই। িনয়ম েমেন
স্িটমবাথ িনন। খুব তাড়াতািড় েদখেবন উচ্চ রক্তচাপ স্বাভািবক
মাত্রায় চেল এেসেছ। কর্েপােরট কালচাের অভ্যস্ত হেয় যাওয়া হািসটাও
েঠাঁেট েলেগ েনই। মােঝমােঝই চওড়া হািস েখেল যাচ্েছ একদা িচন্িতত
মুখ জুেড়। েগাছােগাছা ওযুধ, একগাদা েটস্ট, ডােয়ট চার্েটর েবাঝা
কিমেয় একলােফই েকমন েযন হালকা হেয় িগেয়েছন। এর িপছেন একটাই কারণ
েনেমেছ রক্তচাপ। শান্িতেত েচাখবুেজ একটা আধঘণ্টার স্িটম বাথ িনেয়
িনন। পুনরায় গিতর জীবেন যাওয়ার জন্য ৈতির হেয় যােবন।
৩০ িমিনেটর স্িটম বােথই চড়চড় কের নামেব রক্তচাপ। গেবষণা এমনটাই
েদখা িগেয়েছ। কারও রক্তচাপ ১৩৭ হেল একবার স্িটম বাথ িনেলই েহরেফর
ধরা পড়েব। েদখা যােব রক্তচাপ েনেম িগেয়েছ ১৩০-এ। কারওর স্িটম
বাথ েনওয়ার আেগ রক্তচােপর মাত্রা ৮২ থাকেল বােথর পর আর একবার
পরীক্ষা করেলই েদখা যােব ৭৫-এ েনেমেছ রক্তচাপ।
একইভােব অসুস্থতার মাত্রাও েনেমেছ পাল্লা িদেয়। স্বাভািবকভােবই
বািড়র েটনশন, বেসর তাড়ার মেতা উপসর্গ আপনার হৃদযন্ত্েরর
দ্রুতগামীতােক আর প্রভািবত করেত পারেব না। রক্েত িচিনর পিরমাণ
কমােত পারেল কেম যােব হৃদেরােগর সম্ভাবনা। শরীের রক্ত
সম্পর্িকত সমস্যাগুেলা একটু একটু কের িনয়ন্ত্রেণ আসেব।

চলাচল

একটা সময় িনেজই আিবষ্কার করেবন উচ্চ রক্তচাপজিনত সমস্যােক কীভােব
দূের েফেল এেসেছন। এবার গা ঝাড়া িদেয় উঠুন। েরাগজর্জর অবয়ব
েছেড় িনশ্িচন্েত জীবেন িনেজেক সইেয় েফলুন। তেব মােঝ মােঝ স্িটম

বাথ িনেত ভুলেবন না। েসই আপনার জীবনীশক্িতেক িফিরেয় িদেয়েছ।
হৃদেরাগ দূর করেত ১০০ জেনর উপের একিট পরীক্ষা চালায় ইউেরােপর
একিট জার্নাল। েসই পরীক্ষায় ১০০ জনেকই স্িটম বাথ করােনা হয় ৩০
িমিনট ধের। শুধু এটাই েদখার জন্য েয স্িটম বাথ েনওয়ার পর তাঁেদর
িক িক শারীিরক পিরবর্তন এেসেছ। েদখা িগেয়েছ, ৩০ িমিনেটর ব্যবধােন
কেমেছ রক্তচাপ জিনত শারীিরক জিটলতা। শুধু রক্তচাপ জিনত সমস্যাই
নয়, স্িটম বােথ কমেব শ্বাসকষ্ট জিনত সমস্যাও। তেব আর েদির েকন,
এখনই বািড়েত স্িটম বােথর েতাড়েজাড় শুরু করুন। খাটিন এড়ােত
চাইেল চেল যােত পােরন নামী স্পা েসন্টার বা পাঁচতারা েহােটেলও।
স্বাচ্ছন্দ্য েযখােন সহেজই মুেঠাবন্িদ হয়।
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