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বিপদে িাবিদে ক াবিড-১৯ বিব ৎসা 
 

 
িূবি া 

 

বিশ্ব আজ এক বিরূপ পবিবিবিতি। কতিোনো মহোমোিীতি বিপর্যস্ত বিতশ্বি প্রবিটি দেশ। এিই ধোিোিোবহকিোয় আমোতেি 

দেতশও  শুরু হতয়তে কতিোনোি বিিীয় দেউ। পবিবিবি ক্রমোন্বতয় এমনই বিরূপ পবিবিতি চতে র্োতে দর্, বচবকৎসো 

িযিিোয় বচবকৎসকসহ পুতিো স্বোিয িযিিো বহমবশম খোতে। এরূপ পবিবিবিতি দকউ কতিোনোয় আক্রোন্ত হতে এিং 

হোসপোিোে িো বিবনতক বচবকৎসোি িযিিো কিো সম্ভি নো হতে র্োতি প্রোথবমক বচবকৎসোি ঘোটবি নো হয় দস েতযযই 

এই বেক-বনতেয শনোমূেক প্রবিতিেন। েযয একটোই, র্োতি দকোবিড-১৯ এ আক্রোন্ত দকোতনো দিোগী প্রোথবমক অিিোয় 

িোবিতি িতস প্রোথবমক এিং দযতে বিতশতে (হোসপোিোে িো বিবনক এ জোয়গো নো দপতে) সঠিক পদ্ধবিতি িোবিতি 

বচবকৎসো বনতি পোতিন। িতি, এিই মোতে দর্োগতর্োগ িোখতি হতি বিবিন্ন হোসপোিোে িো বিবনতকি সোতথ- র্োতি 

প্রতয়োজতন দিোগীতক দসখোতন িোনোন্তি কিো র্োয়। 

 
প্রারবি   থা 

 

1. গি একটি িেি ধতি মোনিজোবিি উপি মোিনোস্ত্র বহতসতি আবিযিূি হতয়তে Corona Virus Disease-19 

(Covid-19)। ২০২০ সোতেি িিয মোন সমতয় এি প্রিোি এিং প্রোদুিয োি দর্ পর্যোতয় বেে এই ২০২১ সোতেি এই 

সমতয় িো সকে স্তি অবিক্রম কতিতে। 

2. ২০২০ এ এটি দর্ িীব্রিো িো ইনতেকটিবিটি বনতয় এতসবেতেো এিোি  িো আতিো িহুগুতে দিতি আমোতেি দেশসহ 

সোিো বিতশ্ব িযোপক আকোতি আঘোি হোনতে। এি মূে কোিে হতেো এই িোইিোতসি িোিিোি স্বিোিগি পবিিিয ন- র্ো 

মূে িোইিোসটিি জীতনি (Gene) এি ঘনঘন রূপ পবিিিয তনি েতে সংঘটিি হতে। এই বিেয়টিই হতেো বমউতটশন 

(Mutation)। একটো সময় সমগ্র বিতশ্ব র্খন এি প্রোদুিয োি প্রোয় কতম আসবেতেো, ঠিক িখনই ইউতিোতপি একটি 

দেশ ইংেযোতে (ইউ.দক) এিই আতিকটি রূপ িো দেইন (Strain) ধিো পতি- র্োি ইনতেকশন েিোতনোি হোি 

এিং এি প্রিোতি মোিোত্মক েযেোবেও আেোেোিোতি ধিো পতি। ধীতি ধীতি এটি দসখোন দথতক প্রোয় সমগ্র বিতশ্ব েবিতয় 

পতি। সোিো বিতশ্ব মূেি ৩ ধিতনি দকোবিড-১৯ পবিেবযি হতে। ১. ব্রোবজবেয়োন, ২. সোউথ আবিকোন, ৩. ইউ.দক 

(রু্ক্তিোজয) প্রকৃবিি। এতেি বিিি ১ ও ২ নং এি সংক্রোমে কিোি যমিো ইনতেকটিবিটি (Infectivity) 

দমোটোমুটি কম। িতি ইউতক িযোিোইটিি দ্রুি েিোতনোি ইবিহোস িতয়তে। িোংেোতেতশ িিয মোতন এই দর্ িোইিোতসি 

প্রিোতি দ্রুি ইনতেকশন েবিতয় পিতে িো মূেিঃ েবযে আবিকোি িোইিোতসি মতিো (৮১%) [সূে: 

ICDDRB]। িতি অতনক জনস্বোিয বিতশেতেি মি হতেো এটি মূেিঃ ইউতক িযোিোইটিি আচিতেি সোতথ বমতে 

র্োয়। 

3. এরূপ বিরূপ পবিবিবিতি র্োতি সকতে বনজ গৃতহ দথতক এই মিনঘোবি অসুখ দথতক পবিেোে দপতি পোতিন- 

দসজনযই িস্তিঃ এই বেক বনতেয শনোমূেক প্রবিতিেন। 
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লক্ষণাবে 

 

1. প্রধোনি দকোবিড-১৯ একটি িোইিোস জবনি দিোগ। িোই এি প্রোথবমক েযেোবে ঠিক অনযোনয িোইিোস দিোতগি 

েযতেি মিই। 

2. প্রোথবমক েযেোবে: েযে- জ্বি/শুকনো কোবশ/গোাঁ  িযোথো/মোথো িযোথো/খোিোতি অরুবচ/খোিোতিি স্বোে নো পোওয়ো/িবমিবম 

িোি/িবম হওয়ো/বিেন্নিো 

3. একটু আেোে িো িযবিক্রম েযনোবে: 

২০২০ সোতে িযবিক্রম েযেসমূহ খুি একটো প্রকোশ পোয়বন। িতি কতিোনোি এই ২য় দেউতয় এিোি িযবিক্রম েযেোবে 

অিযন্ত প্রকট আকোতি প্রকোশ পোতে। 

⎯ হোেকো জ্বি িো গোতয় িযথোি সোতথ দপতটি অসুখ দিবশ দেখো র্োতে; বিতশে কতি পোিেো পোয়খোনো। 

⎯ শুধুমোে হোেকো কোবশ অথিো শুধুমোে িোন্ত িো অিসোে এিং সোতথ  গো মযোজমযোজ কিো অথিো খোিোতি স্বোে নো 

পোওয়ো। 

⎯ হোেকো জ্বিসহ দমরুেতে িযথো। 

⎯ িতি এ িেি অতনক দিোগী িতয়তেন র্োতেি দকোন েযেই প্রকোশ পোতে নো। 

⎯ অতনতক শুধুমোে অনয দকোতনো জটিে দিোতগ আক্রোতন্তি েযেোবে বনতয়ও দকোবিড-১৯ পতজটিি হতেন। 

অতনক দিোগী দেখো র্োতে দর্খোতন র্োিো দর্ দিোতগ িুগতেন িো চেমোন িোতেি দসই দিোগসমূতহি েযেোবে 

নিুনিোতি আিোি িীব্র আকোতি প্রকোশ পোতে। 

⎯ অতনতক শুধুমোে হোেকো জ্বিসহ দহাঁ চবক (Hiccup) বনতয়ও আতসন। 

মূেকথো হতেো কতিোনো িোইিোতস আক্রোন্ত হতে দ্রুি শনোক্ত হওয়ো জরুবি। অথযোৎ প্রথম বেতক শনোক্ত হতে 

বচবকৎসো দ্রুি দেয়ো সম্ভি হয় বিধোয় জটিেিো দর্মন কতম র্োয় দিমনী মৃিুয হোিও অতনক কম। 

 

 
পরীক্ষাবে 

 
1. মতন িোখতি হতি র্ি দ্রুি দিোগ বনেীি হতি, িিই িোি জনয মঙ্গে। িোই সোমোনয আকোতি দকোবিড-১৯ এি 

েযেোবে প্রকোশ দপতেই বনকটি এিং সুবিধোজনক িোতন RT-PCR পদ্ধবিতি পিীযো কিোতি হতি 

জরুবিবিবিতি। 

2. RT-PCR পতজটিি হতে দিোবগি েযেোবে পর্যতিযে কতি বনতনোক্ত পিীযোসমূহ কিতি হতি। 

(ক) CBC 

(খ) D-Dimer 

(গ) CRP 

(ঘ) S. Ferretin 

(ঙ) LDH 

প্রতয়োজনতিোতধ গ, ঘ, ঙ এি মোতে শুধু CRP কিো দর্তি পোতি। প্রতয়োজন হতে- 

(ক) S. Creatinine 

(খ) Urine For RIE 

(গ) RBS 

(ঘ) NS1 (দডঙু্গি েযেসমূহ বিতশে কতি জ্বি থোকতে প্রথম ৪ বেন) 

Anti Dengue (IgM, IgG): প্রথম সপ্তোতহি পি বিিিী বেতয় পুনিোয় েযেোবে প্রকোশ দপতে। 

3. দিোগীি র্বে কোবশ িো শ্বোসকষ্ট হয়, দসতযতে প্রোথবমক পর্যোতয়: 
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Plain X-ray Chest (CXR) [Digital] 
[টোকোি স্বল্পিো িো প্রিযন্ত অঞ্চতে CT নো কিতি পোিতে] 
 

CXR এ বকেু দৃবষ্ট দগোচি হতে িো দিোবগি কোবশ িো শ্বোসকষ্ট প্রকট হতে: 

High Resolution CT Scan [HRCT] 
 
 

4. দকোবিড-১৯ পতজটিি এি পোশোপোবশ ডোয়োতিটিস থোকতে 

 ক্রবমক ২ ও ৩ 

 FBS with 2 hr ABF 

 Urine For RE 

 S. Creatinine 

 ACR 

 eGFR (প্রতয়োজন দিোতধ) 

5. দকোবিড-১৯ পতজটিি এি পোশোপোবশ উচ্চিক্তচোপ থোকতে 

 ক্রবমক ২ ও ৩ 

 Lipid Profile (Fasting) 

 ECG 

 ECHO (প্রতয়োজন দিোতধ) 

6. দকোবিড-১৯ পতজটিি এি পোশোপোবশ অযোজমো থোকতে 

 ক্রবমক ২ ও ৩ 

 Ig E 

 Spiromestry  (প্রতয়োজন দিোতধ) 

7. দকোবিড-১৯ পতজটিি এি পোশোপোবশ বকড্বন বডবজজ থোকতে 

 ক্রবমক ২ ও ৩ 

 Urine For RIE 

 S. Creatinine 

 eGFR 

 ACR 

 S. Albumian 

 S. Electrolyte 

 USG of KUB 
8. দকোবিড-১৯ পতজটিি এিং পোিেো পোয়খোনো থোকতে 

 Stool for RIE 

 S. Electrolyte 
9. দকোবিড-১৯ পতজটিি এিং দেোক িো কযোন্সোি 

 স্ব স্ব বিতশেতেি পিোমশয অনুর্োয়ী পিীযোবেসমূহ 

 

লক্ষণ অনুযায়ী প্রাথবি  বিব ৎসা (কেস্ট পদেটিি হওয়ার পূদিে): 
 

• শুধু জ্বি থোকতে (১০০.৪ F এি উপতি থোকতে) 

Tab. Napa Extened (665 mg) 
(১ + ১ + ১) িিোতপতট- জ্বি থোকো পর্যন্ত। ওজন দিবশ থোকতে Tab. Napa (500 mg) (২+২+২) 

• সবেয /হোেকো কোবশ/এেোবজয  থোকতে 
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Tab. Fexo-120  
(১ + ০ + ১)  প্রতয়োজন মতিো 

Tab. Monas-10 

(০ + ০ + ১)  ১ মোস (র্োতেি এযোজমো িো েুসেুতসি দিোতগি পূিয ইবিহোস আতে িোিো েীঘযবেন খোতিন)। 
• পোিেো পোয়খোনো/িেহজম 

Tab. Femotid/Yamadin (20 mg)  
(১+ ০ + ১) খোিোতিি ২০ বমবনট পূতিয- প্রতয়োজন মতিো 

∑ ওিসযোেোইন (প্রবিিোি পোয়খোনোি পি ১ গ্লোস) 

বি:দ্র: িিয মোন গতিেেোয় িেো হতে দর্, Tab. Femotid/Yamadin (20 mg) ঔেধ র্বে কতিোনোয় আক্রোন্ত 

হতয়তে এমন দিোগীতক প্রথম ৪/৫ বেতনি মোতে দেয়ো হয় িোহতে জটিেিো কম পবিেবযি হয়। 

• পোিেো পোয়খোনো েীঘযসময় হতে 

Tab. AZ/Zimax/Azith (500 mg)  
(০ + ০ + ১)  ৫ বেন 

Tab. Femotid/Yamadin (20 mg)  
(১ + ০ + ১)  খোিোতিি ২০ বমবনট পূতিয - প্রতয়োজন মতিো 

∑ সযোেোইন পোবন (দপ্রসোি দচক কতি)/িোইস সযোেোইন/ডোতিি পোবন 

∑ স্বোিোবিক খোিোি 

• র্বে পোিেো পোয়খোনোি হোি দিতি র্োয় িোহতে উপতিি ঔেতধি পোশোপোবশ 

Tab. Recitril (100 mg)  
(১ + ১ + ১) প্রতয়োজন মতিো 

• র্বে পোিেো পোয়খোনো ও িে হজম একতে থোতক উপতিি বচবকৎসোি পোশোপোবশ 

Tab. zymet/suzyme 
(১ + ১ + ১) খোিোতিি পূতিয- প্রতয়োজন মতিো 

• র্বে িবম িবম িোি িো িবম হয় 

Tab. Emistat (8mg) 
(১ + ১ + ১) প্রতয়োজন মতিো 

• িবম ও পোয়খোনো দিবশ হতে, শিীতি পোবন শূনযিোি পোশোপোবশ দসিোম ইতেকতরোেোইট (দসোবডয়োম, পটোবশয়োম 

ইিযোবে) এি িোিসোময নষ্ট হতি পোতি। িোই িৎযেোি S. Electrolyte পিীযো কতি সযোেোইন এি ধিে বনধযোিে 

পূিযক সযোেোইন বেতি হতি। এ দযতে সোধোিেি 0.9% নিমোে সযোেোইন প্রতয়োগই র্তথষ্ট। িতি বিতপোটয -এ 

দসোবডয়োম, পটোবশয়োতমি ঘোটবি পবিেবযি হতে Inj. Koloride িো কতেিো সযোেোইন প্রতয়োগ িুবদ্ধমোতনি কোজ। 

এ দযতে িোবিি আশপোতশি দকোন প্রবশবযি নোসয িো বিবনতকি সোতথ দর্োগতর্োগ িযো কিতি হতি। প্রতয়োজন দিোতধ 

হোতি কযোনুেো (Canula) েোগোতি হতি। [কযোনুেো হতেো শিীতিি বশিোয় সযোেোইন িো ইনতজকশন প্রতিতশি এমন 

এক পদ্ধবি দর্খোতন সযোেোইন দশে হতে এি মুখ বেবপ বেতয় িন্ধ কিো র্োয়। আিোি প্রতয়োজতনি সময় বেবপ খুতে 

পুনিোয় সযোেোইন িো ইনতজকশতনি মোধযতম ঔেধ প্রতয়োগ কিো র্োয়]।  
• র্বে GERD (Gasto Oesophageal Refux Disease) িো র্খন টক দোঁ কুিসহ খোিোি প্রবিবনয়ি 

উপতিি বেতক দেতে উেতি চোয় এমন হতে, 

∑ Tab. Rabe (20 mg) অথিো Tab. Pantonix (20 mg) অথিো Cap. Seclo (20 mg) 

বেতি হতি। 

(১ + ০ + ১) (খোিোতিি পূতিয) 

∑ Tab. Motigut 
(১ + ০ + ১) (খোিোতিি পূতিয) 
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• র্বে টকটক পোবন মুতখ চতে আতস িো িুক জ্বতে র্োয়; িখন িুেতি হতি Acid এি পবিমোে ইতিোপূতিযই দিতি 

দগতে। িোই এতযতে- 

Tab. Entacyd Plus 
(২ + ২ + ২) 

অথিো 

Susp. Gaviscol 
২ চোমুচ ৩ িোি (খোিোতিি পি) 

 
এদক্ষদে বনদনাক্ত উপদেশসিূহ  ঠিনিাদি কিদন িলদে হদি। 
 

 এই সময় আাঁশ জোিীয় খোিোি খোতিন নো।  

 দুধ জোিীয় খোিোি িন্ধ িোখতিন। 

 সহজ েঘুপোচয খোিোি গ্রহে কিতি হতি। 

 টক, িোসী, েোে, িোজোতপোিো, দিেজোিীয় খোিোি, বমবষ্ট, চো, কবে, ধুমপোন, িোমোক পবিহোি কিতি হতি। 

 খোিোি সময় বনতয় মুতখ বচবিতয় বচবিতয় খোওয়োি অিযোস কিতি হতি- র্োতি পর্যোপ্ত েোেো খোিোতিি সোতথ বমবিি 

হতি পোতি। 

 খোিোি গ্রহতেি সময় পোবন পোন কিো দথতক বিিি থোকতি হতি। 

 খোিোি গ্রহতেি অন্তি ২০বম. পি পর্যন্ত পোবন পোন এিং িোিও আধোঘণ্টো পি েেমূে খোওয়ো দর্তি পোতি। মতন 

িোখতি হতি সন্ধযোি পি দকোতনো েেমূে গ্রহে সঠিক নয়। 

 িোতিি খোিোি গ্রহতেি পি কমপতয দেি ঘণ্টো পি বিেোনোয় দর্তি হতি। িোতিি খোিোতিি পি হোেকো একটু 

হটোহোটি কিো উিম। 

 উপতিি েযেসমূতহি সোতথ র্বে বহস্বক (Hiccough) থোতক িোহতে প্রথতমই  

∑ Tab. Motigut িো Omidon বেতন ২/৩ িোি গ্রহে কতি দেখো দর্তি পোতি। 
 

িতি নো কমতে:∑ 

∑ Tab. Beclo-5 (প্রতয়োজনতিোতধ দডোজ িোিোতনো দর্তি পোতি) 

(১ + ০ + ১) 

 ** সোতথ উপতিি উপতেশগুতেো দমতন চেতি হতি। 

 
 
 

িদন রাখদিন ঔষধ নয় পথযই সিাধান।  
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খ.  দরানা বিব ৎসায় প্রিবলে কপ্রসবিপশনস (কেস্ট পদেটিি োনার পর) 

 

প্রথি প্রিবলে কপ্রসবিপশন 
 

1. Tab. Ivera/Scabo/Ibac (6 mg)  
৩টি টযোিতেট একতে খোবে দপতট সকোতে - ০১ বেন 

* ৬০ দকবজ  ৩টি টযোিতেট 

* ৬০ দকবজ  ২টি টযোিতেট 

* আক্রোতন্তি ২/৩ বেতনি মতধয দখতে িোতেো 

2. Tab. Doxicap  
(১ + ০ + ১)  ৭ দথতক ১০ বেন 

অথিো 

Tab. AZ/Zimax/Azith (500 mg) 
(০ + ০ + ১)  ৭ দথতক ১০ বেন 

3. Tab. Fexo-120 
(১ + ০ + ০)   ১০ বেন 

4. Tab. Monus-10 
(০ + ০ + ১)   ১ মোস 

5. Tab. D-Rise (20000 - 40000 I.U)  
(০ + ১ + ০)  -১টো কতি প্রবি সপ্তোতহ ৬ সপ্তোহ। দযে বিতশে ১টি কতি একবেন পিপি ৫ বেন দেয়ো দর্তি পোতি। 

পোশোপোবশ দুপুতিি দিোে ২০ বম গোতয় েোগোতে দিবশ উপকোি পোওয়ো র্োয়। 

6. Tab. Xinc B অথিো Xinc (20 mg)   

(১+০+১)   ২ সপ্তোহ 

7. Tab. Femotid/Yamadin (20 mg)  
(১+০+১)   ২ সপ্তোহ 

8. Tab. Ceevit Forte (1000 mg) 
(১+০+০)  - খোওয়োি পতি, ½ গ্লোস কুসুম গিম পোবনতি বমবশতয় খোতিন। 

 
মতন িোখতিন র্ি কম ঔেধ িি িোতেো। বকন্তু িিয মোন দপ্রযোপতট ঔেধ দপ্রসবক্রপশতন নো বেখতে দিোগী মোনবসক িোতি 

অসহোয় দিোধ কতিন। িোই প্রচবেি বচবকৎসো উপতি দেওয়ো হতেো িতি মতন িোখতি হতি র্বে িবম িবম িোি িো িবম দিবশ হয় 

িোহতে ৫ দথতক ৮ পর্যন্ত ক্রবমতকি ঔেধগুতেো িন্ধ িোখো দর্তি পোতি। 

 
বিেীয় প্রিবলে কপ্রসবিপশন 

 

কতিোনোয় আক্রোন্ত এিং পোশোপোবশ র্োতেি Co-morbidity অথযোৎ অনয দকোন জটিে দিোগ (দর্মন, ডোয়োতিটিস, অযোজমো, 

বকডনী বডবজজ, হোটয  দেইেি, উচ্চ িক্তচোপ, দেোক, কযোন্সোি, িোইপোস িো বিং পিোতনো, অপুবষ্টজবনি দিোগ িো জটিে 

ইনতেকশতন আক্রোন্ত, বেিোি দিোগ ইিযোবে) িতয়তে িোতেি জনয বনতনোক্ত দপ্রসবক্রপশন আেোেো গুরুত্ব িহন কতি। মতন 

িোখতি হতি িিয মোতন দর্ বিরূপ পবিবিবি বিিোজ কিতে অথযোৎ ICU সংকট এিং হোসপোিোতে িবিয  িো বচবকৎসো দনয়ো 

সতন্তোসজনক নয়- দসখোতন বনতজতেি িযিিো প্রোথবমকিোতি বনতজতেিই কতি িোখতি হতি। এ প্রবেয়োয় উপতি িবেযি দিগীিো 

দিবশ বিপতে পিতেন। িোই হিোশ নো হতয় র্োতি ঘতি দথতক উপরু্ক্ত বচবকৎসো দনয়ো র্োয়, দস েতযযই এ বনতেয শনো প্রবিতিেন। 
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প্রোথবমকিোতি ১ম বনতেয বশি দপ্রসবক্রপশতনি ঔেধগুতেো শুরু কতি দিোগীতক মবনটবিং কিতি হতি। িবেযি পিীযোবে ও পোল্স 

অবিবমটোতিি বিবডং অনুর্োয়ী ২য় ধোতপি বচবকৎসো িোবিতি শুরু কিো দর্তি পোতি, র্খন দকোতনো হোসপোিোতে েোাঁ ই হতে নো। 

কিেীয়: 

1. অনেোইন দথতক ‘জরুবি অবিতজন সিিিোহ’ সোচয  বেতয় অবিতজন বসবেেোি সংগ্রহ কিো। 

2. িোবিি অবি বনকতট দকোতনো অনুতমোবেি হোসপোিোে িো বিবনতকি সোতথ দর্োগোতর্োগ কতি একজন বচবকৎসো সহকোিী 

(Nurse)-এি সোতথ দর্োগোতর্োগ িোখো দর্ন প্রোথবমক অিিোয় দিোগীি হোতি কযোনুেো কতি র্োতিন এিং সময় অনুর্োয়ী 

বনতনোক্ত দপ্রসবক্রপশন অনুর্োয়ী দিোগীি শিীতি ঔেধ প্রতয়োগ কিতিন। 

3. Co-morbidity সহ দকোবিড-১৯ পবজটিি দিোগী জটিেিোবিহীন অিিোয় থোতকন িখন বনতনোক্ত দপ্রসবক্রপশন 

িোতেি জনয সহোয়ক হতি পোতি। 

• Tab. Favinil/Faviravir/Viraflu (200 mg) [AntiViral: flavipiravir]  
(৮ + ০ + ৮)  ১ম বেন, [৮টি টযোিতেট দখতি নো পোিতে (৪ + ০ + ৪)] 

এিপি (৩+০+৩) ৯ বেন। 

• ১ম দপ্রসবক্রপশতনি  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ক্রবমক 

• Inj. Clexane (40mg) [Enoxaparin] 
1 PFS চোমিোি বনতচ বেতন দু’িোি - ৭ দথতক ১০ বেন। 

এিপি Tab. Rivarox (5 অথিো 10) [(Rivaroxaban)] [কোবডয য়োক অযোতিস্ট অথিো দেোতকি েুবক কমোয়] 

(০ + ০ + ১)   - ১ মোস 

 
 

েৃেীয় প্রিবলে কপ্রসবিপশন 
 

দকোবিড-১৯ পতজটিি, ডোয়োতিটিস অথিো হোটয  দেইেি, সোতথ জ্বি িো কোবশ অথিো HRCT-দি েুসেুস মোেোিীিোতি 

আক্রোন্ত অথিো দকোবিড-১৯ জবনি কোিতে প্রোথবমক বচবকৎসো দনয়োি ৭ বেন পি) 

• Tab Cefoclav/Axim cv (500/125 mg) 
(১ + ০ + ১)   - ৭ বেন 

• Tab. Pulfibro (Pirfenidone) 267 mg [অেোি কোিতে েুসেুসতক Fibrosis দথতক িযোকোিী 

ঔেধ] 

(১ + ১ + ১)   - চেতি 

• Tab. Predixa/Methigic (Steroid) (4mg) 
(৪ + ০ + ০)   - ৭ বেন 

(৩ + ০ + ০)   - ৭ বেন 

(২ + ০ + ০)   - ৭ বেন 

(১ + ০ + ০)   - ৭ বেন 

• Tab. Viscotin/Mucomist DT 600 (Acetyl cysteine) 
(১ + ০ + ১)   - পোবনতি বমবশতয়- কোবশ দিবশ হতে িো থোকতে। 

• Tab. Delpino/Ivanor/Ivaprex 5 (Ivabrodin: হোটয  দেইেি থোকতে) 

(১/২ + ০ + ১/২)  - চেতি 

• Tab. Rabe (20 mg) 
(১ + ০ + ১)   - খোিোতিি পূিয- Steroid ঔেধ চেো পর্যন্ত। 

• প্রথম দপ্রসবক্রপশতনি ৩ দথতক ৮ ক্রবমক (প্রতয়োজন অনুর্োয়ী) 

 



8 
 

িেুথে প্রিবলে কপ্রসবিপশন 
 

• দকোবিড-১৯ এি েযেোবে (মোেোিী িো িীব্র) 

• িীব্র অরুবচ অথিো ডোয়োবিয়ো িো িবমি কোিতে পোবন শূনযিো 

• প্রথম ক’বেন অবিিোবহি হিোি পি পুনিোয় িীব্রিো দিতি র্োওয়ো 

• অযোজমো, ডোয়োতিটিস, উচ্চ িক্তচোপ, দেোক, িোইপোস জোিীয় Co-morbidity থোকতে। 

• পোেস অবিতমট্রিতি অবিতজন সযোচুতিশন ধীতি ধীতি কতম র্োওয়ো (৯৫ এি বনতচ)। পোশোপোবশ বনকটি দকোতনো 

হোসপোিোে িো বিবনতক িবিয ি সুতর্োগ নো পোওয়ো। 

উপতিোক্ত কোিতে দিোগীতক িোবিতি দিতখ বনতনোক্ত উপোতয় বচবকৎসো প্রেোতনি িযিিো গ্রহে কতি পিিিীতি সুতর্োগ পোওয়ো 

দগতে হোসপোিোে িো বিবনতকি িযিিো গ্রহে কিতি হতি। 

প্রদয়ােনীয় পেদক্ষপ: 

∑ অবিতজন বসবেেোতিি সোহোতর্য মোস্ক বেতয় অবিতজন দেয়ো। 

∑ ঘনঘন কমপবিমোতন দপ্রোটিনরু্ক্ত িিে জোিীয় খোিোি দেয়ো। 

∑ জ্বি দিবশ হতে Suppository দেয়ো এিং শিীি Sponging কিো। 

∑ কিবডবসনসিূহ: 

• Inj. 0.9% Normal Saling- 1000 c.c [িবম িো দখতি নো পোিতে অথিো পোবন শূনযিো হতে] 

বশিোয় (কযোনুেো কতি বনতি হতি) প্রবি বমবনতট ৩০ দেোাঁ টো কতি। 

• Inj. Iventi/Moxibac/Moxquin 400 IV [Moxifloxacin (এবিিোতয়োটিক)] 

৪০০ বম. গ্রোম বশিো পতথ বেতি হতি (বমবনতট ১০ দেোাঁ টো কতি)। বেতন ১ িোি ৭ বেন। 
• Inj. Carbanem/I-Penam/Merobac/Meroren 1gm/vial 

[Meropenem: Antibiotic] 
১৫-৩০ বমবনট ধতি ধীতি ধীতি, বশিো পতথ ১২ ঘণ্টো পি পি ∑ ৭ বেন 

• Inj. Dexa/Decason [Dexamethasone] (0.5mg) 
অযোমু্পে বশিোপতথ ১২ ঘণ্টো পিপি – ৭-১০ বেন 

• Inj. Progut/Maxpro [Esomeprazole] (40mg/Vial) 

১ িোয়োে ১২ ঘণ্টো পিপি বশিো পতথ- ৭-১০ বেন 

• Inj. Clexane (40mg) [Enoxaparin] 
1 PFS চোমিোি বনতচ বেতন দু’িোি - ৭ দথতক ১০ বেন। 

এিপি Tab. Rivarox (5 অথিো 10) [Rivaroxaban] [কোবডয য়োক অযোতিস্ট অথিো দেোতকি েুবক 

কমোয়] 

(০ + ০ + ১)   - ১ মোস 

• Inj. Remivir/Ninavir – (100mg) 

১ম বেন: ২টি ইনবেউশন িযোগ 

৩০-১২০ বমবনট ধতি বেতি হতি। 

২য় বেন: ১টি ইনবেউশন িযোগ একই প্রবক্রয়ো দথতক 

৫ম বেন:  

[িতি এই ইনতজকশনটি হোসপোিোে েোিো অনযিোতন দেয়ো বনিোপে নো] 
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েটিলো 
 

⎯ কতিোনোয় আক্রোন্ত দিোবগতক মোতে মোতে পোেস অবিবমটোি বেতয় দেখতি হতি মোেো ৯৫ এি বনতচ এতেো বকনো। র্বে 

বনতচ আতস এিং দিোগী শ্বোসকষ্ট বকেুটো অনুিি কতি িতি বচবকৎসক িো হোসপোিোতেি িোিি হতি হতি। 

⎯ র্বে িবিয  হতি নো পোিো র্োয়, িোহতে বেতন ৫/৬ ঘণ্টো উপুি হতয় শুতয় থোকতে কষ্ট বকেুটো েোঘি হয়। 

⎯ আিোি সোমথয থোকতে িোসোয় িহনতর্োগয অবিতজন বসবেেোিও িোখো দর্তি পোতি।  

⎯ িিয মোতন দডিো দমথোসন র্ো এক প্রকোি দস্টিতয়ড হিতমোন এি প্রতয়োতগি কথো িেো হতে। আসে কথো হতেো দিোবগি 

পিীযো বনিীযো নো কতি অথিো অিীি ইবিহোস নো দজতন অথিো বিতশেে বচবকৎসতকি পিোমশয েোিো দকোতনক্রতমই 

এই ঔেধ প্রতয়োগ সঠিক নয়। দেখো র্োতি েোতিি দচতয় যবিই দিবশ হতয়তে। 

⎯ দর্ সমস্ত দিোগীি িবম অথিো পোিেো পোয়খোনোি েযে দিবশ িোিো ইতেক্ট্রেোইট ইমিযোতেন্স (দসোবডয়োম, পটোবশয়োম, 

দিোিোইড এি ঘোটবি)-এ পবিি হয় িোই িখন হোপোিোতে র্োিোি উপোয় নো থোতক িোহতে বনতনি পবিযো দুটি কিোতি 

হতি। 

১. S.Electrolyte 

২. S.Creatinine 

⎯ পিীযোি েেোেে পোওয়োি পি সম্ভি হতে দটবেতেোতনি মোধযতম ডোক্তোতিি সোতথ পিোমশয কতি পিিিী পেতযপ 

গ্রহে কিতি হতি। 

⎯ দকোবিড-১৯ এ আক্রোন্ত দিোগীি র্বে অনয দকোন অসুখ থোতক িোহতে িোতক পূেযবচবকৎসো র্থোর্থিোতি বনতি হতি। 

িো নো হতে জটিেিো আতিো জটিেিি হতি। 

⎯ একটি কথো মতন িোখতি হতি, র্িদ্রুি দকোবিড-১৯ শনোক্ত হতি- িিই িোি জনয মঙ্গে। অথযোৎ দ্রুি শনোক্ত হতে 

দ্রুি বচবকৎসো শুরু এিং জটিেিো ও িীব্রিো দথতক দিহোই পোওয়ো। িোই দকোবিড-১৯ পিীযো শনোতক্তি বিতপোটয  

পোওয়ো মোেই বচবকৎসো শুরু কিো উবচি। 

 
েীঘযতময়োেী: কতিোনো দথতক মুবক্ত পোওয়োি পি সিযোবধক আক্রোন্ত দিোগীি প্রথম অবিতর্োগ িীব্রিোতি দুিযেিো এিং অিসন্নিো 

(Fatigul) 

• Post Covid Syndrom: নোনো উপসগয বনতয় িোিিোি ডোক্তোতিি স্বিেোপন্ন হওয়ো। বর্বন দর্ দিোতগ িুগতেন িো 

িুতগবেতেন দসই সি দিোতগি েযেোবে পুনিোয় প্রকোশ পোওয়ো িো িীব্র আকোতি বেতি আসো। 
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ক াবিড-১৯ ও অবিদেন: ব ছু  থা (সংগৃবহে) 
 

কতিোনোকোতে দর্ নিুন শব্দগুতেোি সতঙ্গ মোনুে এিোি দিবশ কতি পবিবচি হতেো, িোি একটি ‘হোইতপোবিয়ো’। শিীতি অবিতজতনি 
মোেো কতম র্োওয়োতক বচবকৎসোবিেোতনি পবিিোেোয় হোইতপোবিয়ো িেো হয়। শিীতিি প্রবিটি অঙ্গপ্রিযতঙ্গি সুষু্ঠ কোর্যক্রতমি জনয 

েিকোি অবিতজন। েুসেুতসি শ্বসনপ্রবক্রয়োি মোধযতম িতক্তি দেোবহি িক্তকবেকো এই অবিতজন িহন কতি সোিো শিীতি েবিতয় 

দেয়। আি শিীতিি অবিতজতনি মোেো কতম দগতে বিবিন্ন গুরুত্বপূেয অঙ্গ বিকে হতি শুরু কতি। িোই কতিোনোিোইিোস সংক্রমে 

শুরুি পি দথতকই ঘতি ঘতি পোেস অবিবমটোি িোখোি প্রিেিো দেখো দগতে। দকোবিড-১৯-এি অনযিম উপসগয শিীতি 

অবিতজতনি পবিমোে কতম র্োওয়ো। িতি শুধু দকোবিড-১৯ নয়, অনযোনয অসুতখও হোইতপোবিয়ো হতি পোতি। এটি বকন্তু দকোতনো 

দিোগ নয়, দিোতগি উপসগয। 
 

ক ন হয় 

একজন সুি মোনুতেি শিীতি অবিতজতনি মোে ৯৭ দথতক ১০০ শিোংশ থোকো উবচি। েুসেুতস সংক্রমে িো বনউতমোবনয়ো 

হোইতপোবিয়োি অনযিম কোিে। েীঘযিোয়ী দিোতগি কোিতেও অতনতকি হোইতপোবিয়ো হতি পোতি, আিোি আচমকোও দেখো বেতি 

পোতি। বসওবপবড (ক্রবনক অিেযোকটিি পোেতমোনোবি বডবজজ) ও হোাঁ পোবন দিোগীতেি দযতে হোইতপোবিয়ো একটি পবিবচি সমসযো। 

েুসেুতসি কোর্যযমিোয় ঘোটবিি কোিতে িোাঁ তেি শিীতি এমবনতিই অবিতজন কম থোতক। িোই হোাঁ পোবন িো ক্রবনক ব্রঙ্ক্ষোইটিতসি 

দিোগীি  সমসযো দিতি দগতে শিীতি অবিতজতনি মোেো দ্রুি কতম র্োয়। িীব্র মোেোি িক্তস্বল্পিো িো অযোবনবময়োি দিোগীতেি মতধযও 

এই উপসগয দেখো র্োয়। হৃের্তে িো বকডবনতি সমসযো থোকতেও এই সমসযো হতি পোতি। 
 

দুঘযটনোি কোিতেও এটি হতি পোতি। দর্মন, শ্বোসনোবেতি দকোতনো খোিোি আটতক বগতয় িো দকোতনো িোতন আটকো পতি শ্বোসরুদ্ধকি 

পবিবিবি তিবি হতে, অতনক উঁচু পিযতিি ওপি িো অবিকোতেি িোতন অবিতজন কতম দর্তি পোতি। 
 

অবিদেদনর ঘােবে কিাঝার উপায় 

কতিোনোিোইিোতসি মতিো দিোতগ আক্রোন্ত হতয় হেোৎ দিবশ িোন্ত দিোধ কিতে, মোথো ঘুিতি শুরু কিতে, শিীি অবিবিক্ত অিসন্ন 

েোগতে, বেমুবন দিোধ হতে, সিবকেু এতেোতমতেো মতন হতে দ্রুি সিকয  হওয়ো উবচি। এ েোিো র্োাঁ িো হোইতপোবিয়োি েুাঁ বকতি 

িতয়তেন, িোাঁ তেি বনয়বমি অবিতজন মোেো পর্যতিযে কিো উবচি। পোেস অবিবমটোি নোতমি দেোট্ট র্েটি এখন প্রোয় িোবিতিই 

আতে, র্ো আঙুতেি মতধয েোবগতয় শিীতি অবিতজতনি মোেো ও পোেস দিট মোপো র্োয়। র্বে অবিতজন মোেো ৯২ শিোংতশি 

বনতচ দনতম র্োয় িতি মবস্ততস্ক ও অনযোনয অতঙ্গ অবিতজতনি ঘোটবি হয়। 
 

অবিতজতনি মোেো ক্রমোগি কমতি থোকতে হৃৎবপে, র্কৃৎ, বকডবন ইিযোবে বিকে হতি শুরু কতি। িয়স্কতেি দযতে কথোিোিয ো 

অসংেি হতি শুরু কিো গুরুত্বপূেয েযে। আিোি বকেু বকেু দযতে ‘সোইতেি হোইতপোবিয়ো’ হয়। অথযোৎ, অবিতজতনি মোেো 

কম, বকন্তু শ্বোসকষ্ট নো হওয়োয় বিবন িো উপেবি কিতি পোতিন নো। েতে বচবকৎসো দপতি অতনক দেবি হতয় র্োয়। দকোবিড-

১৯-এ আক্রোন্ত বকেু দিোগীি দযতে এ ঘটনো ঘতটতে। এতক িতে ‘হযোবপ হোইতপোবিয়ো’। দস দযতে িি িিসো হতেো পোেস 

অবিবমটোতিি সোহোতর্য অবিতজন দসচুতিশন দেখো। 

 
িোই বেতন অন্তি দু’িোি অবিবমটোতি শিীতি অবিতজতনি মোেো দমতপ দেখো উবচি। অবিবমটোতিি বিবডং র্বে ৯৪ শিোংতশি 

বনতচ দনতম র্োয়, িখনই হোসপোিোতে িবিয  হতি হতি। িতি অতনক হোাঁ পোবন ও বসওবপবডি দিোগীতেি শিীতি অবিতজতনি মোেো 

স্বোিোবিক অিিোতিই ৯৪ থোতক, িোই িোতেি দযতে ৯০-এি বনতচ নোমতে বিপজ্জনক। 
 

প্রবে াদরর উপায় 

িোইতি দথতক অবিতজন বেতয় দিোগীি শিীতিি অবিতজতনি অস্বোিোবিক ঘোটবি পূিে কিোই হতে বচবকৎসোি প্রথম ধোপ। দ্রুি 

বচবকৎসতকি শিেোপন্ন হওয়ো এিং বনিিবেন্ন অবিতজন চোবেতয় র্োওয়ো আিশযক। অবিতজন বসবেেোি িো অবিতজন 

কনতসতেটতিি সোহোতর্য দিোগীতক অবিতজন সিিিোহ কিো র্োয়। একই সতঙ্গ আক্রোন্ত িযবক্তি কতিোনো সংক্রমে িো অনয দর্ 

কোিতে হোইতপোবিয়ো হতে, িোি বচবকৎসো শুরু কিো জরুবি। 
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দিোগীতক অবিতজন দেওয়োি দযতেও বকেু ধোপ িতয়তে। প্রথতম নোজোে কযোনুেো িো দেস মোতস্কি সোহোতর্য দিোগীতক অবিতজন 

দেওয়ো হয়। এতযতে কোজ নো হতে উচ্চ প্রিোহরু্ক্ত মোতস্কি সোহোতর্য দিোগীি শিীতি অবিতজতনি িোিসোময বেবিতয় আনোি 

দচষ্টো কিো হয়। এতি দিোগীি শোিীবিক পবিবিবিি উন্নবি নো হতে িখন বনবিি পবিচর্যোতকতে দিবিতেটতিি মোধযতম অবিতজন 

দেওয়ো হয়। এ েোিো দশোয়োি ধিন পবিিিয ন কতিও (উপি হতয় দশোয়ো) অবিতজতনি মোেো বকেুটো িোিোতনো র্োয়। 
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আসল  থা 
 

• র্িই ঔেধ িো দপ্রসবক্রপশন েতেো কবি নো দকন সঠিক বনয়তম স্বোিযবিবধ দমতন চেো (দর্মন- সিযেো মোস্ক পবিধোন 

কিো, সঠিক পদ্ধবিতি হোি দধোয়ো, হযোে সযোবনটোইজোি িযিহোি কিো, সোমোবজক িো শোিীবিক িো সুিযো দূিত্ব িজোয় 

িোখো)। অনযবেতক শিীতি র্বে দিোগ প্রবিতিোধ যমিো নো থোতক িতি দকোন বকেুতিই বকেু হতি নো। উপতিোক্ত 

দপ্রসবক্রপশতনি দিশ কটি ঔেধই হতেো  দিোগ প্রবিতিোধ যমিো িো ইবমউবনটিতক সোতপোটয  দেয়োি জনয। 

• একটি বিেতয় সিযেো দখয়োে িোখতি হতি। দসটি হতেো হোি বেতয় মুতখ, দচোতখ এিং নোতক স্পশয কিতে কী নো। এ 

বিেতয় সিযেো স্বীয় অন্তিতক বসগনোে বেতয় িোখতি হতি। 

• র্বে জ্বি নো থোতক ঔেধ েিকোি নোই; র্বে সবেয /কোবশ নো থোতক ঔেধ েিকোি নোই; র্বে দপতটি সমসযো নো থোতক 

ঔেধ েিকোি নোই। অথযোৎ র্িকম ঔেধ িি বনিোপে। এমবনতিই অসুতখি সময় দখতি িোতেো েোতগ নো, উপিন্তু 

িবমিবম িোি সিযেোই বিিোজমোন; িোই প্রতয়োজন েোিো ঔেধ দসিন সঠিক নয়। িোহতে উপতি এি ঔেতধি কথো িেো 

হতেো দকন? িোস্তিিো হতেো কতিোনোি আকোি আকৃবি েোিো িোি সম্পতকয  র্ি িথযই উতে এতসতে- সিই 

হোইতপোবথবসস অথযোৎ অনুমোন বনিয ি। দর্তহিু দিোগটি মহোমোিীতি রূপ বনতয়তে িোই র্ি অল্প িযিিোপনোয় জীিন িযো 

কিো র্োয় িিটুকুই মনুেযসমোজ দনয়োি জনয হোিবিতয় দিিোতে; আসে কথো হতেো: 

- মতনোিে শক্ত িোখুন। আিবিি হতে ইবমউবনটি কতম র্োয়। সৃষ্টোকিয োি প্রবি বিশ্বোস িোখুন। 

- WHO এি কথো মতিো- 

-  Test, Test, Test এি সূে ধতি িেতি চোই 

মোস্ক, মোস্ক এে মোস্ক এিং Protein, Protein, Ultimately Protein। হযোাঁ , অনয অসুতখি কথো নো দিতি তেনবিন 
খোিোতি দপ্রোটিতনি পুিমোে বিগুে কতি বেতি হতি। 

- ধোন, গম, আেু, বচবনি প্রবি সংতিেনশীেিো কবমতয় আনতি হতি। 

- এই েতেি দমৌসুতম প্রবিবেন খোিোতিি খোবনযে পি েে দখতি হতি। মতন িোখতিন সন্ধযোি পি দকোন েে নয়। 

- বিবধ বনতেধ নো থোকতে প্রবিবেন ২.৫-৩ বেটোি পোবন িো িিে খোিোি িোিিোি দখতি হতি। 

- সোধযমি হোাঁ টোহোাঁ টি িযয়োম িো দর্োগিযোয়োম কিতি হতি। 

- মনতক িোখতি হতি প্রেুল্লবচতি, কথো িেতি হতি মন খুতে। বিেন্নিোতক বকেুবেন িুতে িোখতি হতি বসিুতক। 

 
সিার সুস্থো  ািনা  রবছ আর আশা  রবছ নেুন পবরচ্ছন্ন ক াবিডিুক্ত এ টি পৃবথিীর। 

 
 
 

ডা. ক  এি িুোবহদুল ইসলাি (লািীন) 
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