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ক�োভিড-১৯ -এর জন্য ঘটে যোওযো মত্ৃ্য ও প্োণসংশয আমোটের ক�োণঠোসো 
�টর ভেটযটে, জীবন ও জীভব�ো’র মট্্য থো�ো িোরসোম্য তেনে �টর 
ভেটযটে। যভেও এখটনো অবভ্ অল্প সংখ্য� ভিভ�ৎসো পদ্ধভত েোডো ভবটবের 
স্োস্্য �তৃতৃ পক্ষ-রো আমোটের ভেশো কেখোটত পোটরভন যোটত ক�োভিড-১৯ 
এর �োরটণ ঘটে যোওযো মত্ৃ্য সংখ্যোয বো হোসপোতোটে িভততৃ  হওযোর 
সংখ্যোয রোশ েোনো যোয।  
এই কঠিন পরিরথিরি তি দাঁর়িয়ে অযনক ডাক্াি আইভািযেরটিন নােক একটি ওষুধ রদয়ে 
তকারভড-১৯ আক্ান্ত ব্যরক্ তদি সফলিাি সাযে সার়িয়ে িুলযেন।

তেক প্রজািন্ত্র, বরলরভ়ো, হনু্িাস, তপরু, ত্াভারক়ো, দরষিণ আররিকা, রজ্ ম্াযবায়ে, 
ইি্যারদ তদযে রবগি এক বেি ধযি তকারভড-১৯ এি রবরুযধে প্ররিযিাধ ষিেিা গয়ি 
িুযল ও তসটাি রেরকৎসা কিযি আইভািযেরটিন প্রয়োগ কিা হয়েযে। এই প্রয়োগ স্বরুপ 
পাও়ো প্রোযণি রভরতি তি ডাক্াি ও রবজ্ানী-িা রবশ্বব্যাপী আইভািযেরটিন এি প্রয়োযগি 
পযষি সও়োল িুলযেন।

আইিোরটমভটিন ভ�?  
আইভািযেরটিন একটা ওষুধ তেটা েরলিে বেি ধযি পিজীবী সংক্েযণি রেরকৎসা কিযি 

প্রাপ্তব়েস্ক ও রেশু তদি ওপি প্রয়োগ কিা হয়েযে। এটাি অ্যারটিভাইিাল ও 
অ্যারটি-ইনযলেযেযটারি গুযনি জন্য এটা তক রনিাপদ ও কাে্যকি ওষুধ রহযসযব 
গ্াহ্য কিা হ়ে। এিকাল োবৎ সায়ি রিন রবরল়েন তডাজ্  োনব তদযহ প্রয়োগ 
কিা হয়েযে। রবশ্ব স্বাথি্য সংথিা (হু) এি ‘েযডল রলস্ট অফ এযসনরে়োল 
তেরডরসন’ এ এই ওষুযধি উযলিখ আযে। ২০১৫ সাযল এই ওষুযধি আরবষ্ািক 
তদি তনাযবল উপারধ প্রদান কিা হ়ে। 

২০২০ সাযলি রডযসম্ি োযস বাে রনবাসী গযবষক ও ডাক্াি তটস লরি (রেরন 
‘এরভযডন্স তবসড্  তেরডরসন কনসালযটরন্স’ পরিোলনা কযিন) আইভািযেরটিন রনয়ে 
উৎসাহ প্রকাে কযিন। িাি এই উৎসাযহি তপেযন রেযলা ডঃ রপয়েি তকারি’ি োরক্য ন 
তসযনটি তদি কাযে কিা আযবদন, তেখাযন রিরন িাযদি তকারভড-১৯ এি রেরকৎসা়ে 
আইভািযেরটিন ব্যাবহাযিি অনযুোদযনি জন্য অনযুিাধ কিযেন। ডঃ তকারি’ি গযবষণা 
পত্র পে্যাযলােনা কিাি পি ডঃ লরি ও িাি অরভজ্ সিীে্যিা তসই প্রোণ স্বরুপ 
গযবষণা ররিযটন সহ সািা পৃরেবী তি ের়িয়ে তদন।  

আইিোরটমভটিন েভবেো বেটে ভেটত পোটর। 

আইিোরটমভটিন – ক�োভিড যট্দ্ধ 
অ�ীভততৃ ত নোয�।  

আমোটের প্িোর�োটযতৃ সোভমে হন। 

‘এরভযডন্স তবসড্  তেরডরসন কনসালযটরন্স’ দযলি প্রোণ স্বরুপ 
গযবষণাপত্র ইরগিি কযি তে তকারভড-১৯ এি রেরকৎসা়ে 
আইভািযেরটিন তনও়ো ব্যরক্িা িা না গ্হণ কিা ব্যরক্যদি 
েিুৃ্যি রনরিযখ ৭০% তবরে রনিাপদ। োি সহজ োযন দাঁ়িা়ে 
– তে হাসপািাযল ১০০ জযনি েযধ্য ৯ জযনি েযধ্য েিুৃ্য 
হরছিযলা তকারভড-১৯ এি কািযণ, আইভািযেরটিন তসই সংখ্যা 
৩ এ নারেয়ে আনযি পাযি। গযবষণাপত্র এটাও ইরগিি কযি 
তে আইভািযেরটিন গ্হণ কিযল তকারভড-১৯ এি দরুন োিীরিক অবনরি হও়োি আেঙ্া অযনকটাই কযে 
ো়ে।   

...আইিোরটমভটিন কনওযো 
ব্যভতিরো তো নো গ্রহণ �রো 

ব্যভতিটের মৃত্্যর ভনভরটখ ৭০% 
কবভশ ভনরোপে। 

ডাক্াি তটস লরি
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আইভািযেরটিন – তকারভড েুযধে অকীরি্য ি না়েক।

গযবষক-িা প্রোণ স্বরুপ এই রসধোযন্ত তপৌঁযেযেন তে স্বাথি্য কেমী ও 
তকারভড-১৯ দ্ািা আক্ান্ত হও়ো োনযুষি ওপি আইভািযেরটিন 
প্রয়োগ অি্যন্ত কাে্যকিী। গযবষণা ইরগিি কযি তে এই দটুি দযলি 
েযধ্য োিা পযিন, োযদি সংক্রেি হও়োি সম্াবনা সবযেয়ে 
তবরে, িাযদি েযধ্য প্ররি ৫ জযন ৪ জযনি সংক্রেি হও়োি 

সম্াবনা করেয়ে তফলযি পাযি।  

২০২১ সাযলি তফব্রুআরি োযস ডঃ লরি এই প্রোণ স্বরুপ গযবষণাপত্র এক দল স্বাথি্য আরধকারিক তদি 
কাযে তপে কযিন। অিঃপি ৬৫ জযনি ‘বাড্য ’ প্যাযনল তকারভড-১৯ এি রেরকৎসা়ে দ্রুিিাি সাযে 
আইভািযেরটিন প্রয়োযগি পযষি েিােি জানা়ে। ডঃ লরি’ি দল িৎষিণাৎ ‘বাড্য ’ প্যাযনল এি এই েিােি 
ররিযটন এি িাষ্টী়ে রসধোন্তকািী েহযল জানা়ে। আযবদন তপৌঁে়ে ‘পারলিক তহলথ্  ইংল্যান্’, ‘দা ন্যাোনাল 
ইরন্সটিউট ফি তহলথ্  অ্যান্ তক়োি এক্সযসযলন্স’, ‘দা তেরডরসন্স অ্যান্ তহলথ্ তক়োি তপ্রাডাটিস্  তিগুযলটরি 
এযজরন্স’ ও অন্যান্য আন্তজ্য ারিক রন়েন্ত্রক সংথিা়ে।     

তোহটে ভরিটেন এ আইিোরটমভটিন প্টযোগ বো্োর সম্খ্ীন হটছে ক�টনো?  
এই প্রযনেি উতিি জটিল এবং কয়েকটা অস্বরতিকি সযি্যি সােযন এযন আোযদি দা়ি কিাযব, প্রসগিি 
তেভাযব এই অরিোরি তিাধ কিাি জন্য পদযষিপ তনও়ো হয়েযে জািী়ে ও আন্তজ্য ারিক তিযি। িবওু 
‘বাড্য ’ এই অোরেি বাধা অরিক্ে কযি বদল আনযি দঢৃ়প্ররিজ্। 

আমরো আপনোটের সমথতৃন িোই! 
তকারভড-১৯ –এি রেরকৎসা়ে আইভািযেরটিন প্রয়োযগি সাফল্য সংক্ান্ত সঠিক িে্য িুযল ধিাই ‘বাড্য ’ 
এি লষি্য। িাি প্রধান কািণ একটা কাে্যকিী ওষুধ ব্যাবহাি কিযি পািা আপনাি তেৌরলক অরধকাি। 
সাোরজক ভাযব আইভািযেরটিন রনয়ে কো বযল, 
ডাক্াি তদি সাযে আযলােনা কযি, আপনাি রনব্যােন 
তকয্রেি এে. রপ. ’ি কাযে রবষ়ে-টা িুযল ধযি 
ও তসটা তক রনয়ে েে্য া কযি আপরন আোযদি এই 
ল়িাইয়ে সাহাযে্যি হাি বার়িয়ে রদযি পাযিন।    

bird-group.org – আোযদি ওয়েবসাইট -এ সেতি 
প্রোণ স্বরুপ গযবষণা িুযল ধিা আযে। তসখাযন 
আোযদি ‘তেইরলং রলস্ট’ -এ সংেুক্ হন।  

এই জরুিী িে্যারদ প্রসাি কিযি আোযদি সাহাে্য 
করুন। 

্ন্যবোেোটতে, ‘বোডতৃ ’। 

bird-group.orgআমোটের প্িোর�োটযতৃ সোভমে হন। 

এই প্রোিপত্র ের়িয়ে রদন! আোযদি ওয়েবসাইট তেযক 
ডাউনযলাড করুন।  

েোয-অস্ী�ৃভত: এই প্রোিপযত্র রেরকৎসারবদ্যা, রেরকতসা পিােে্য বা তকানও ধিযণি তিাগ রনণ্য়ে বা 
রেরকতসা সিবিাহ রবষ়েক তকাযনা িকযেি পিােে্য তদও়ো তনই। তেযকাযনা রেরকৎসারবদ্যা রবষ়েক রসধোন্ত 
একান্তই আপনাি বা আপনাি ডাক্াি -এি। আপরন বা আপনাি ডাক্াি 
‘বাড্য ’ এি দ্ািা প্রকারেি িে্যারদি ও রুগীি রেরকৎসা রবষ়েক ইরিহাস 
এবং অবথিাি জ্ান রবযবেনা কিযি পাযিন তকাযনািকে রসধোযন্ত তপৌঁেযনাি 
আযগ। ‘বাড্য ’ দ্ািা প্রকারেি িে্যারদ তপোদাি স্বাথি্য কেমী বা রেরকৎসক-
তদি রবযবেনাি জন্য িুযল ধিা এবং সাধািণ িযে্যি প্রোি কিাি জন্য 
তদও়ো হ়ে, জনসাধািণ তক রেরকৎসারবদ্যা রবষ়েক পিােে্য তদও়োি জন্য 
ন়ে।
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