জন্িডস েরাগ নয়, েরােগর উপসর্গ
েডস্ক িরেপার্ট
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ঢাকা : রক্েত িবিলরুিবেনর মাত্রা েবেড় জন্িডস আক্রান্ত হেত হয়।
িবিলরুিবন শরীেরর রং হলুদ কের েদয়। যখন যকৃত বা িলভার েকােনা
ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই জন্িডস ধের পেড়। অিতিরক্ত
অ্যালেকাহল পােন জন্িসস হেত পাের। মূলত জন্িডস েকােনা েরাগ নয়,
েরােগর উপসর্গ মাত্র। আর জন্িডেস ওষুধ না খাওয়ায় ভােলা। যিদও
ওষুধ েখেত হয়, অবশ্যয় িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেয় তা করেত হেব।
১. জন্িডস হেল হঠাৎ কের বিম বিম ভাব, েসইসঙ্েগ ক্ষুধামান্দ্য ও
দুর্বলতা েদখা েদেব। ধূমপায়ীেদর কােছ িসগােরট িবস্বাদ লাগেব।
েচাখ, ত্বক ও প্রস্রাব যেথষ্ট পািন খাওয়ার পরও হলুদ বর্েণর হেব।
গা চুলকােত পাের। এ ছাড়া ডান িদেকর পাঁজেরর িনেচ ব্যথাও করেত
পাের।
২. জন্িডস রেয়েছ বেল সন্েদহ হেল ভােলা েকােনা প্যাথলিজল্যাব েথেক
িসরাম
িবিলরুিবন,
এসিজিপিট,
িসরাম
অ্যালকাইন
ফসফােটজ
ও
এইচিবএসএিজ পরীক্ষাগুেলা কিরেয় িনন। এেত জন্িডেসর অবস্থা এবং তা
কতটুকু গুরুতর ও েকান ধরেনর, তা জানা যােব।
৩. এ সময় ঘের বেস পূর্ণ িবশ্রাম এবং স্বাভািবক খাবার গ্রহণ করুন।
িলভার িবেশষজ্ঞরা বারবার গ্লুেকােজর শরবত, আেখর রস, ডােবর পািন
ইত্যািদ ঘন ঘন েখেত বারণ কেরন। এেত েপট েফঁেপ েযেত পাের। কােজই
স্বাভািবক খাবারই খােবন। শুধু চর্িবজাতীয় খাবার পিরহার করেবন।
৪. জন্িডস হেল এবং জন্িডস েথেক রক্ষা েপেত িবশুদ্ধ পািন পান
করেবন।
৫. েহপাটাইিটস-িব ভাইরােস আক্রান্ত হেল েস ক্েষত্ের িবেশষ যত্েনর
দরকার রেয়েছ। এ ক্েষত্ের েরাগীর অবস্থা খারাপ হেল তােক হাসপাতােল
ভর্িত করেত হেব। েহপাটাইিটস-িব ভাইরাস খুবই মারাত্মক। এ েথেক
মৃত্যু হেত পাের। েহপাটাইিটস-িব ও িস নােমর ভাইরাস রক্ত
পিরসঞ্চালন, েযৗনকার্য, আক্রান্ত ব্যক্িতর ব্যবহৃত টুথব্রাশ,
েশেভর সরঞ্জাম, মুেখর লালা (চুমু) ও মােয়র বুেকর দুধ েথেক ছড়ায়।
কােজই েহপাটাইিটস-িব ভাইরােস আক্রান্ত েরাগীর ক্েষত্ের উপেরাক্ত
িবষয়গুেলা সতর্কভােব এিড়েয় চলেত হেব।

৬. প্রিতিদন িনয়িমত সাবান িদেয় েগাসল করেবন। আপনার ব্যবহৃত
েতায়ােল, প্েলট, গ্লাস, িবছানা পৃথক কের িনন। এ ব্যবস্থা অন্যেক
রক্ষা করার জন্য।
জন্িডেসর সময় েকােনা ওষুধ, এমনিক প্যারািসটামলও িচিকৎসেকর
পরামর্শ ছাড়া খাওয়ােবন না। এ সমেয় েকােনা ওষুধ না খাওয়াই ভােলা।
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