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যদিও পারদিউটেদিয়াস িটরািারী ইন্ারটেিশি (দপদসআই) 
িটরািারী হাে্ট  দিদিি (দসএইচদি)-এর লক্ষণাবলী 
িমাটে পাটর, েবওু এটি দসএইচদি বা এর িি্য িায়ী 
ঝঁুদির দবষয়গদুলর কিািও সমাধাি িয়। িীবিযাত্ায় সসু্থ 
পদরবে্ট টি দসএইচদি-এর দচদিৎসায় এবং দপদসআই-এর 
োটলা ফলাফলগদুল বিায় রাখটে সাহায্য িরটে পাটর।

দপদসআই-এর  

পর আমার  

জীবন

ইএসদস ওযাদি্ট ং গ্রুটপর পক্ষ কেটি  

প্রফেসর জজউফসপ ররোজোফনো প্রস্তুে িটরটেি।

পদরিদপিে (িররুীদেদতিি িয়) িটরািারী অ্যাদজিওপ্াদটি িরার পটর, আপদি কসই দিটিই বা োর পটরর দিটি স্াোদবিোটব 

হাসপাোল কেটি বাদি চটল কযটে পারটবি। অদধিাংশ মািষু পদ্ধদেটির পটরর দিি বাদ়ি চটল যাি। আপিাটি বাদ়িটে দিটয় 

যাওয়ার িি্য িাউটি বটল রাখিু। 

আপদি হাসপাোল ো়িার আটগ, আপিাটি দিম্নদলদখেগদুলর দবষটয় পরামশ্ট কিওয়া হটব:

- আপিাটি কয ওষধুগদুল দিটে হটব

- আপিার খাি্যোদলিা এবং িীবিযাত্ায় উন্নদে ঘোটিা

- আপিার আটরাগ্যলাটের পব্ট চলািালীি ক্ষটের পদরচয্টা এবং সসু্াস্থ্যদবদধ সম্পদি্ট ে পরামশ্ট

আপিার উন্নদের পরীক্ষা িরার িি্য এিটি ফটলা-আপ সাক্ষাৎিার িরটে আপিাটি এিটি োদরখও কিওয়া হটে পাটর। 

িায্টাবলী, ওষধু, বা িীবিযাত্ায় পদরবে্ট টির দবষটয় আপিার োিা কযটিাটিা প্রশ্াবলী দিজ্াসা িরটে বা আপিার উটবেগ 

সদৃটিিারী অি্য কিাি দবষটয় িো বলার িি্য এই সময়টি ব্যবহার িরিু।

বোজ়িফে যোওয়ো

Supported by Servier in the form of  
an educational grant
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আফরোগ্য এবং পনুরুদ্োর: জি মফন রোখফে হফব

িখন আজম গোজ়ি চোলোফনো শুরু িরফে পোজর?

আজম িখন পনুরোয় িোফজ জেরফে পোজর?

প্রেম িটয়িদিি, ি্যাদেোর প্রটবশ িরাটিার স্থাটি ত্বটির িীটচ আপিার িালদশটে প়িটে পাটর। এটি গরুেুর 
িয়, দিন্তু দিেু দিটির িি্য এখাটি ব্যাো োিটে পাটর। িদেপয় কক্ষটত্, ক্ষেটিটে সংক্রমণ হটে পাটর। এটি 
যোযেোটব কসটর ওঠা পরীক্ষা িরটে এর ওপর িির রাখিু।

পদ্ধদেটির পটর আপদি বটুি স্পশ্টিােরো অিেুব িরটে পাটরি, দিন্তু এটি স্াোদবি এবং সাধারণেঃ 
িটয়িদিটির মটধ্যই ো আপিাআপদি চটল যায়। যদি প্রটয়ািি হয়, োহটল কযটিাটিা ব্যাোর উপশম ঘোটে 
আপদি প্যারাদসোমল দিটে পাটরি। 

অদধিাংশ মািষু দপদসআই কেটি আটরাগ্যলাে িটরি এবং হাসপাোল কেটি কফরার এি সপ্াটহর মটধ্য িাটি দফটর 
যাি। আপদি হাসপাোল ো়িার পটর আপিার দচদিৎসি আপিার অগ্রগদে পরীক্ষা িরটে চাইটবি। ফটলা-আপ 
সাক্ষাে চলািালীি, আপিার দচদিৎসি আপিাটি পরীক্ষা িরটবি, আপিার ওষটুধ পদরবে্টি ঘোটবি (যদি প্রটয়ািি 
হয়), কযটিাটিা প্রটয়ািিীয় পরীক্ষা িরটবি, এবং আপিার সামদগ্রি আটরাগ্য পরীক্ষা িরটবি।

এিটি িটরািাদর অ্যাদজিওপ্াদটি হওয়ার পটর এি সপ্াটহর িি্য আপিার গাদ়ি চালাটিা উদচৎ িয়। 
শধুমুাত্ যখি আপিার দচদিৎসি বলটবি কয এটি িরা দিরাপি েখিই আবার গাদ়ি চালাটিা শরু ু
িরটবি।

যদি আপিার পদরিদপিে (িররুীদেদতিি িয়) িটরািাদর অ্যাদজিওপ্াদটি হটয় োটি, োহটল এিসপ্াহ 
পটরই আপিার িাটি দফরটে পারা উদচত্ ।

দিন্তু, যদি আপিার হাে্ট  অ্যাোটির পর এিটি R³fµ³féèg²èŠöY² অ্যাদজিওপ্াদটি হটয় োটি, োহটল 
সম্পপূণ্টরপূটপ সসু্থ হটে এবং িাটি দফটর আসটে িটয়ি সপ্াহ বা িটয়ি মাস লাগটে পাটর।

দপদসআই-এর পর আমার িীবি
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STOP

আমোফি জি আমোর জীবনযোত্োয় পজরবে্ত ন িরফে হফব?

আজম জি সোমোন্য ধূমপোন িরফে পোজর?

যদি আপিার এিটি িটরািাদর অ্যাদজিওপ্াদটি হটয় োটি, োহটল েদবষ্যটে আপিার পিুরায় সমস্যা 
হওয়ার ঝঁুদি িম িরার িি্য পিটক্ষপগদুল গ্রহণ িরা এখিই গরুতু্বপপূণ্ট। এর মটধ্য অন্তেু্টক্ত হটে পাটর:

• যদি আপিার ওিি কবদশ োটি, োহটল ওিি িমাটিার কচটিা িরা

• যদি আপদি ধপূমপাি িটরি, োহটল ধপূমপাি বন্ধ িরা

• এিটি স্াস্থ্যির খাবার খাওয়া যাটে ফ্যাে এবং লবটণর পদরমাণ িম োটি

• সদক্রয় োিা এবং দিয়দমেোটব ব্যায়াম িরা

নো, ধমূপোন বন্ধ িরুন!!!

যদি আপদি এখিও পয্টন্ত অে্যাসটিটি ো়িটে িা পাটরি, োহটল এটি দিটয় গেীরোটব োবার সময় 
এটস কগটে। এমিদি িটয়িটি দসগাটরেও ক্ষদে িরটে পাটর।

এখাটি কিখাটিা হল কয এটি দিোটব আপিার হৃিদপটডের ক্ষদে িটর: 

•  ধপূমপাটির ফটল অস্থায়ীোটব আপিার রক্ত চাপ কবট়ি যায়। সমটয়র সাটে সাটে এর ফটল ধমিীটে ক্ষটের সদৃটি হয়। এলদিএল, 
দিম্ন-ঘিটত্বর লাইটপাটপ্রাটিিগদুল – অে্টাৎ “খারাপ” কিাটলটটিরল – ক্ষদেগ্রস্ত টিস্ুযটে আবদ্ধ োটি, যা কবেে রক্ত িদণিার সাটে 
যকু্ত হয়, এবং রটক্তর দপডে তেদর িটর। 

•  ধপূমপাি এইচদিএল, উচ্চ-ঘিটত্বর লাইটপাটপ্রাটিি– অে্টাৎ “োটলা” কিাটলটটিরল িমায়, যা প্াি তেদর প্রদেটরাধ িরটে সহায়ো 
িরার িি্য প্রটয়ািিীয়। 

• ধপূমপাি িরা শরীরচচ্ট াটি আরও কবদশ িঠিি িটর কিয়।
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আমোর জি আমোর ওজফনর জবষফয় উজবিগ্ন হওয়ো উজচৎ?

ওিি কবট়ি যাওয়া বা কমাো হটয় যাওয়া হৃিদপটডের করাটগর িি্য এিটি ঝঁুদির দবষয়।

•  স্াস্থ্যির খাওয়া এবং শরীরচচ্ট ার দবষটয় দিম্নদলদখে দচদিৎসাগে পরামশ্ট অিসুরণ িরা দিটয় শরু ুিরিু। 
আপিার খাি্যাে্যাস পদরবে্টি িরার িি্য এবং দিয়দমেোটব শরীরচচ্ট ার িম্টসপূচী শরু ুিরটে এই বিুটলটে 
োিা েে্য সহাদয়িা দহসাটব ব্যবহার িরিু।

•  কোটো কোটো ধারাবাদহি পদরবে্টি এিটি ব়ি পাে্টি্য গট়ি দিটে পাটর।

আপিার এিটি স্াস্থ্যির ওিি আটে দি িা বা আপিাটি দিেুো ওিি িমাটে হটব দি িা ো পরীক্ষা িরটে এই চাে্ট টি ব্যবহার িরিু।

দপদসআই-এর পর আমার িীবি
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আমোর জি এিটি খোদ্যেোজলিো অনসুরণ িরো উজচৎ? 

যজদ আজম পজুটি সংক্োন্ত সপুোজরশগুজল রমফন চজল েোহফল 

জি আমোর সজে্যই শরীরচচ্ত ো িরোর প্রফয়োজন আফে?

আপনোর খোদ্যেোজলিোটিফি অবফহলো িরফবন নো। 

আপিার ধমিীটে এিটি কটিন্ োিার অে্ট এই িয় কয আপদি উচ্চ কিাটলটটিরল এবং সম্পকৃ্ত ফ্যাে সমদৃ্ধ খাবারগদুল 
খাওয়া চাদলটয় যাটবি। 

খাবাটরর কলটবলগদুল যত্ন সহিাটর প়ুিি। ফ্যাে, কিাটলটটিরল এবং কসাদিয়াম গ্রহণ িম িরিু। "ট্ান্স" ফ্যাে এদ়িটয় চলিু এবং স্পি 
পদরমাটণ সম্পকৃ্ত ফ্যােযকু্ত োবার খাি। কলটবলগদুলর ওপটর োিা “িম ফ্যাে” এবং “কিাটলটটিরল মকু্ত” শব্দগদুলর মাটি িািিু, এবং মটি 
রাখটবি কয যদি কিাটিা খাবার কিাটিা দিেু “মকু্ত” হয়, োহটল কসটি অি্য দিেু দিটয় “পপূণ্ট” হটে পাটর। 

এো়িা, অটিি িাদি্ট ওলদিটি এিটি েপূ মধ্যসাগরীয়-ধরটির খাি্যোদলিার সপুাদরশ িটরি যাটে অন্তেু্টক্ত অদলে অটয়ল, ফল, শাি সবদি, 
এবং মাে, যা আপিার রক্ত চাপ িম িরটে সাহায্য িটর।

স্াস্থ্যির খাি্যাে্যাস বিায় রাখটে মপূলে কয দিদিসগদুল িরটে হটব ো এখাটি কিওয়া হল:

• প্রদে সপ্াটহ ২ বার মাে খাি যার মটধ্য অন্তে এিবার কযি কেলযকু্ত মাে োটি।
• প্রদেদিি অন্তে ৫ বার ফল এবং শাি সবদি খাি
• আপিার ফ্যাে গ্রহণ িরা, দবটশষ িটর সম্পকৃ্ত ফ্যাে গ্রহণ িদমটয় দিি।
• আপিার লবণ গ্রহটণর পদরমাণ িদমটয় দিি
• কিাটলটটিরল – “যে িম িরটবি, েে োটলা”

পদুটি এবং শারীদরি ব্যাযামগদুল এটি অপটরর সাটে সম্পদি্ট ে িারটণর ফটল আপিার রক্তিাদলিার িায্টাবলী উন্নে হয় যা প্রিারাটন্ত 
রক্ত-সংবহি েট্রের কক্ষটত্ উপিারী প্রোব কফটল। এর ফলস্রপু, িাইদট্ি অক্াইি, কযটি স্াস্থ্যির এটডোটেদলয়াটমর মপূল রক্ষািে্ট া, ো 
এল-আদি্ট দিি কেটি এটডোটেদলয়াল কিাটষর মটধ্য তেদর হয়, এল-আদি্ট দিি হল এমি এিটি অ্যামাইটিা অ্যাদসি যা আবদশ্যিোটব খাবার 
(সটব্টাতিম উৎসগদুল হল দবিস, মাে, শাি সবদি, ফল, এবং বািাম) কেটিই পাওয়া যায়। হালিা কেটি মাঝারী ধরটির শরীরচচ্ট ার 
মাধ্যটম িাইদট্ি অক্াইটির তেদর হওয়া দবটশষোটব উদ্ীপ্ হয়; পদুটি এবং োর সাটে সাটে শরীরচচ্ট া রক্তসংবহি ে্রে সংক্রান্ত ঘেিাবলীটি 
১ বের পটর ৫০%-এর কবদশ িম িটর!
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পদ্ধদেটির পর এটি হাঁোর িম্টসপূদচর এিটি উিাহরণ, িারণ হাঁো হল সবটচটয সহি ব্যায়াম। যদি আপদি চাি, োহটল আপদি দিটি ি ু
কেটি দেিবার বাইটর কবটরাটে পাটরি।

সপ্োহ ১ ৫-১০ দমদিে এি বাটর

সপ্োহ  ২ ১০-১৫ দমদিে এি বাটর

সপ্োহ  ৩ ১৫-২০ দমদিে এি বাটর

সপ্োহ  ৪ ২০-৩০ দমদিে এি বাটর

সপ্োহ  ৫ সপ্াটহর কবদশরোগ দিি ৩০-৪৫ দমদিটের লক্ষ্যমাত্া দস্থর িরিু।

যদি আপদি সদন্ধটে ব্যাো বা কিািও দচদিৎসা/অটত্াপচাটরর িারটণ হওয়া অবস্থার িারটণ এটি িা িরটে পাটরি, েটব অিগু্রহ িটর 
আপিার দচদিৎসটির, িাটস্টর, অেবা দফদিওটেরাদপটটির সাটে িো বলিু। 

জপজসআই-এর পর আজম জিভোফব শরীরচচ্ত ো িরো শুরু িরফে 
পোজর?

শোরীজরি িোয্তোবলী জি আমোর হৃদজপফডের ওপর অজেজরক্ত চোপ 
রেলফব নো?

হাে্ট  অ্যাোি, হাে্ট  সাি্ট াদর বা অ্যাদজিওপ্াদটির পটর অটিটি মটি িটরি কয োটির হৃিদপটডের ওপর অে্যদধি চাপ প়িা 
এ়িাটে োটির ব্যাযাম িা িরা উদচে। আসটল, এর দবপরীেটি হল সে্য। দিযদমে শারীদরি িায্টিলাপ আপিার 
হৃিদপটডের কপশীটি শদক্তশালী িরটে সাহায্য িরটে পাটর। এর ফটল আপিার হৃিটরাটগর ঝঁুদি িম হটে পাটর এবং 

হৃিদপটডের সমস্যা সদৃটিিারী দবষয়গদুল কযমি উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কিাটলটটিরল এবং স্থপূলোর মে দবষয়গদুলটি দিয্রেণ িরটে পাটর।

হৃিদপটডের করাগ োিা কযসব ব্যদক্তরা দিয়দমেোটব শরীরচচ্ট া িটরি এবং হৃিদপটডের পটক্ষ স্াস্থ্যসম্মে পদরবে্টিগদুল িটরি, োরা যারা 
দিেুই িটরি িা োটির কচটয় কবদশদিি বাঁটচি। এিটি অ্যাদজিওপ্াদটির পটর, যখিই আপিার দচদিৎসি আপিাটি ি়িাচ়িা শরু ুিরটে 
বলটবি েখি কেটিই ো িরা শরু ুিরিু।

যদি আপদি দপদসআই-এর পটর আটরাগ্য লাে িরটে শরু ুিটরি, োহটল ধীটর ধীটর শরীরচচ্ট া িরটে শরু ু
িরিু। সমটযর সাটে সাটে, আপিার স্াস্থ্য যে উন্নে হটব, েে আপিার িায্টিলাটপর মাত্া বা়িাি। 
উিাহরণস্রপূপ, আপিার িি্য স্াচ্ছন্্যমপূলি এমি এিটি গদেটে হাঁো শরু ুিরিু। প্রদেবার আপদি যখি 
হাঁেটবি, ধীটর ধীটর োর সময এবং িপূরত্ব বািাি। এটি অে্যাবশ্যিীয় কয আপিার অ্যাদজিওপ্াদটির পর আপদি ব্যায়াম িরটবি। শরীরচচ্ট ার 
ফটল আপিার পিুরায় হৃিদপটডের সমস্যা কিখা কিওয়ার ঝঁুদি িটম। 

দপদসআই-এর পর আমার িীবি
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শোরীজরি অনশুীলফনর েীব্রেো সঠিি জিনো েো আজম িীভোফব 
জনজচিে িরফে পোজর?

আপিার ব্যাযাটমর েীব্রোর মাত্া গরুতু্বপপূণ্ট। খবু িম সমটযর িি্য অিশুীলি সমটয়র অপচয এবং খবু েীব্রো 
সম্পন্ন অিশুীলি আপিার কিািও কোেখাটো বা ব়ি ধরটির হৃিদপটডের ঝঁুদি বদৃদ্ধ িরটে পাটর। আপিার শরীটরর 

বাে্ট া কশািার দবষয়টি মটি রাখটবি। আপদি শরীরচচ্ট া িরার সমটয় আপিার সব্টিা িো বলটে পারায় সক্ষম োিটে হটব। এটিটি 
'ওযাি-েি কেটি' বলা হয, এটি এিটি সাধারণ পরীক্ষা যা আপিার ক্ষমোর মটধ্য আপদি ব্যাযাম িরটেি দিিা ো দিদচিে িটর।

ব্যায়াটমর সময় ঘাম হওয়া; কপশীর ক্ান্ত হটয় যাওয়া খবু স্াোদবি। দিন্তু বটুির ব্যাো, োি, মাঝাদর কেটি গরুেুর বোসিটি, মাো কঘারা, 
বদম বদম োব, চরম ক্াদন্ত, বা আপদি পটর যাটবি এমি অিেুপূ দে হওয়া স্াোদবি িয।

আপদি যদি এগদুলর মটধ্য কিাটিা দিেু অিেুব িটরি েটব অদবলটবে আপিার দচদিৎসিটি িল িরিু।

আমোর িোয্তিলোফপর লক্্য মোত্ো জি?

জি ধরফনর িোয্তিলোপ আমোর জন্য সবফচফয় ভোফলো?

প্রদে সপ্াটহ মাঝাদর ধরটির শারীদরি িায্টিলাটপর িি্য ২.৫ ঘন্ার লক্ষ্য দস্থর িরিু। কসটি হল 
আটমদরিাি হাে্ট  অ্যাটসাদসটয়শটির সপুাদরশ িরা শরীরচচ্ট ার মাত্া। মাঝাদর ধরটির িায্টিলাপগদুলর 
উিাহরটণর অন্তেু্টক্ত হল হাঁো, সাইটিল চালাটিা, কিৌিা চালাটিা এবং দসদঁ়ি দিটয় ওঠািামা িরা। 

আপদি আিন্ পাি এমি এিটি িায্টিলাপ খুিঁিু। কসরা শরীরচচ্ট া হল আপদি কয ধরটির শরীরচচ্ট া 
িরটে পারটবি। যদি আপদি কসটি উপটোগ িটরি োহটল আপদি সম্াব্যরপূটপ কসটিই চাদলটয় কযটে 
োিটবি। আপিার পটক্ষ কিািটি দিরাপি ো দিটয় আপিার দচদিৎসটির সাটে আটলাচিা িরিু, োরপটর 
দবদেন্ন িায্টিলাপ দিটয় পরীক্ষাদিরীক্ষা িরিু যেক্ষণ িা পয্টন্ত আপদি সবটচটয কবদশ পেন্ িটরি এমি 
শরীরচচ্ট াগদুল কবটে দিটে পারটেি।

আপদি সারা দিি ধটর ঘদুরটয় দফদরটয় শরীরচচ্ট া িরিু। আপিার শারীদরি িায্টাবলী বা়িাটিার অে্ট হল দিয়দমেোটব ব্যায়াম িরার 
েুলিায় কবদশ দিেু িরা- এটি হল আরও কবদশ সদক্রয় িীবিযাপি িরা। আপদি সারা দিি িটুি দিটিটি আরও সদক্রয় রাখার সটুযাগগদুল 
খুিঁিু। এর অে্ট হল গন্তব্যস্থল কেটি পাদি্ট ং আরও িপূটর িরা, দলফটের পদরবটে্ট  দসদঁ়ি ব্যবহার িরা, অেবা আপিার িপুটুরর দবরদের 
সময ১৫ দমদিটের িি্য হাঁো।



8

আমোর জি আমোর ওষুধগুজল গ্রহণ িরো চোজলফয় যোওয়ো উজচৎ?

যদিও দপদসআই িটরািারী হাে্ট  দিদিি (দসএইচদি)-এর লক্ষণাবলী িমাটে পাটর, েবওু এটি দসএইচদি বা 
কয কয ঝঁুদির িি্য এটি হটে পাটর কসগদুলর কিাটিা দিরাময় কিই। োই আপদি আপিার দচদিৎসটির সপুাদরশ 
িরা ওষধুগদুল গ্রহণ িরা চাদলটয় যাটবি।

•   কপ্রসদক্রপশি অিযুায়ী আপিার ওষধুগদুল গ্রহণ িরা গরুতু্বপপূণ্ট।
•  আপিার দচদিৎসটির সাটে প্রেটম পরামশ্ট িা িটর কিাটিা ওষধু কিওয়া বন্ধ িরটবি িা।
• শধুমুাত্ ঠাডো িটলর সাটে আপিার ওষধুগদুল কসবি িরটবি। 
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আমোর জীবফন রযৌনেোর জি রিোফনো জোয়গো আফে?

যদি পপূটব্ট আপিার কযৌি িীবি অ্যাজিাইিা বোরা প্রোদবে হটয় োটি, োহটল িটরািাদর 
অ্যাদজিওপ্াদটির পটর যখি আপদি দিটিটি প্রস্তুে বটল মটি িরটবি েখিই আপদি আরও কবদশ 
সদক্রয় কযৌিিীবি যাপি িরটে পারটবি।

যদি আপিার কিাটিাও উটবেগ োটি, োহটল আপিার দচদিৎসটির সাটে িো বলিু। দবটশষজ্টির 
মটে, িটয়িটি দসদঁ়ি ওঠার ফটল আপিার হৃিদপটডে কয চাপ পট়ি, কযৌিসঙ্গম িরটল হৃিদপটডে কসই 
এিই পদরমাণ চাপ পট়ি।

আপিার অগ্রগদের দিটি িির রাখিু। প্রদেদিি, আপিার িায্টাবলী করিি্ট  িরটে দলখিু বা এিটি কমাবাইল অ্যাদপ্টিশি ব্যবহার িরিু। 
এটি আপিার অগ্রগদেটে িির রাখটে সাহায্য িটর। লক্ষ্য দিধ্টারণ িরটে এবং অিপু্রাদণে োিার িি্য এই েে্য ব্যবহার িরিু। আপদি 
গদব্টে কবাধ িরটবি কয আপদি িেো উন্নদে িটরটেি। 

দপদসআই-পরবেতী করাগী সহ দস্থদেশীল অ্যাজিাইিা, সপু্ ইদকিদময়া, বা ব্যায়াম-প্রটণাদিে িটরািারী ঘেিাসমপূটহর উচ্চ সম্াবিা সহ িটরািারী 
আে্ট ারী বাইপাস গ্রাফটিং (দসএদবদি)-এর করাগীরা প্রদেটযাদগোমপূলি কখলাধপূটলায় অংশগ্রহণ িরার কযাগ্য িি।

দপদসআই-এর পর আমার িীবি


