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K‡ivbv fvBivm cÖwZ‡iv‡a
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¯^v¯’¨ †m±i, XvKv Avn&Qvwbqv wgkb

evwo 152/K, moK 6, wcwmKvjPvi nvDwRs †mvmvBwU
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মাদকাসক্তি ও মাদক নির্ভরশীলতায় ভুগতে থাকা মানুষের সাহায্যে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে তৎপর ঢাকা
Avn&Qvwbqv মিশন। বর্তমান বিশ্বে কভিড-১৯ (COVID- 19 Coronavirus Disease 2019) এর মহামারীর কারণে
মাদক নির্ভরশীলতা চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে সঠিক ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক
জার্নাল, সিডিসি (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন), ডাবলুএইচও (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন),
নাডাক (ন্যাশনাল এস�োসিয়েশন ফর এলক�োহলিজম এন্ড ড্রাগ এবিউজ কাউন্সেলর), আইইডিসিআর (ইন্সটিটিউট
অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ) এবং বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতার
প্রেক্ষিতে এই নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে।
GB wel‡q †Kvb wRÁvmv _vK‡j Rbve BKevj gvmy`, cwiPvjK, ¯^v¯’¨ †m±i, XvKv Avn&Qvwbqv wgkb Ges mfvcwZ, ms‡hvM
(gv`Kvmw³ wPwKrmv I cybe©vmb †K‡›`ªi †bUIqvK©) Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib| †gvevBj: 01714088968 Ges
B‡gBj: iqbalmasud@amic.org.bd, GB wb‡`©wkKvwU ˆZix‡Z mnvqZv K‡i‡Qb Wvt Zvmbyfv ûgvqiv, †UKwbK¨vj
Awdmvi, XvKv Avn&Qvwbqv wgkb|
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†ivMx fwZ©i mgq hv †g‡b Pj‡Z n‡e1. Suwy Kc~Y© †ivMx‡K fwZ© bv †bqv, †hgb- hvi R¡i, nuvwP, Kvwk, Mjv e¨_v ev K‡ivbv
fvBiv‡m msµg‡bi jÿY Av‡Q Zv‡K fwZ© bv K‡i †idvi Kiv
2. fwZ©i mgq `ÿ †gwW‡Kj ÷vd‡`i Øviv †PK Avc Kiv
3. †ivMx K‡ivbv fvBivm AvµvšÍ ev cÖevmx †Kvb gvby‡li ms¯ú‡k© †M‡Q wKbv †mB Z_¨
†bqv
4. †ivMxi AwffveK ev †ivMxi mv‡_ K_v ejvi mgq kvixwiK `~iZ¡ eRvq ivLv (Kg
K‡i 2 nvZ/ 3dzU)
5. Kg©Pvixiv Aek¨B wb‡R‡`i wbivcËvg~jK e¨e¯’v MÖnY Ki‡e, †hgb- gv¯‹, Møvfm&,
G¨v‡cÖvb, MMjm&, K¨vc, ï-Kfvi, n¨vÛ m¨vwbUvBRvi BZ¨vw` e¨envi Ki‡e
6. UvKv MÖn‡Yi c‡i n¨vÛ m¨vwbUvBRvi ev mvevb cvwb w`‡q fv‡jv K‡i nvZ ay‡q
†dj‡Z n‡e
7. fwZ©i mv‡_ mv‡_ †ivMxi †cvkvK cwieZ©b K‡i cyivZb †cvkvK †ivMxi AwffveK‡K
†diZ w`‡Z n‡e A_ev ev_iæ‡g †h‡q weøwPs cvDWvi ev wRevYybvkK w`‡q ay‡q
†dj‡Z n‡e
8. †ivMxi †gwW‡Kj †iKW© ev Z_¨ fv‡jv K‡i hvPvB Ki‡Z n‡e
9. Awffve‡Ki KvQ †_‡K wjwLZ m¤§wZcÎ MÖnY Kiv- †ivMxi K‡ivbv fvBivm msµvšÍ
†Kvb jÿY †`Lv w`‡j wPwKrmv †K›`ª †_‡K ZvrÿwYKfv‡e †idvi Kiv hv‡e, G‡ÿ‡Î
wPwKrmv †K‡›`ªi wm×všÍB PzovšÍ e‡j MY¨ n‡e|
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চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূ হের অভ্যন্তরীণ সাবধানতা
• চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূ হ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত
o যেহেতু কেন্দ্রগুল�োতে এমন র�োগী ভর্তি হয় যাদের দৈহিক ও মানসিক উভয় সু স্থতাই ঝুঁকির মাঝে
থাকে, তাই প্রতিটি কেন্দ্রকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হসেবে ধরা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়ম
অবশ্যই মেনে চলতে হবে
o স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত সকল ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে পরিগণিত করতে হবে এবং পরিষ্কার
পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে
o এই বিষয়ের উপরে সু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা পেতে এই ওয়েব লিঙ্কের সাহায্য নেয়া যেতে পারে
– https://www.amic.org.bd/updated-information-on-covid19-/ (https://www.amic.org.bd/
Information/AMIC_Guideline_for_Staff_Management_COVID19.pdf)

• ল�োকবল প্রস্তুত রাখুন
o স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুতির জন্য কর�োনা ভাইরাস ও র�োগের ধরণ, লক্ষণ ও প্রতিকার m¤ú‡K©
ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ দিন এবং পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করুন। অসু স্থ কর্মীদের ছু টি দিন অথবা
হাসপাতালে পাঠান, এবং কেন্দ্রে উপস্থিত সবার অংশগ্রহণে (র�োগী ও কর্মী নির্বিশেষে) সকল কাজ
সম্পন্ন করা উৎসাহিত করুন
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o র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা যেন শক্তিশালী থাকে তার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা (যেমন হেপাটাইটিস এ
ও বি) নিশ্চিত করুন। কর্মী ও েরাগীদের পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে উৎসাহিত করুন
o স্থানীয় ফার্মেসি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে অংশীদারিত্বে হাত ধ�োয়ার এবং স্যানিটাইজিং উপকরণসমূ হ
জ�োগাড় করে রাখুন
o হাত ধ�োয়া/স্যানিটাইজিং এবং কাশি/হাঁচি টিস্যু বা কনু ইতে উৎসাহিত করুন
o অপ্রয়�োজনীয় দর্শনার্থীদের জন্য প্রোগ্রােম অংশগ্রহণ সীমিত করুন অথবা বন্ধ করুন
o ড�োপ টেস্টের বা পরীক্ষা- নিরীক্ষার সময় বাধ্যতামূ লক কর্মী উপস্থিতি হ্রাস করুন এবং যার
একান্তই থাকা দরকার তার জন্য প্রতিরক্ষামূ লক উপকরণ যেমন মাস্ক, গ্লভস এবং গগলস নিশ্চিত
করুন
• কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন
o দৈনন্দিন ব্যবহারের স্থানগুল�ো নিয়মমত�ো স্যানিটাইজ করুন (ব্লিচিং পাউডার ও পানির মিশ্রণ
ব্যবহার করুন)
o সেবা প্রদানের স্থানগুল�ো (কাউন্সেলিং রুম, মেডিকেল অফিসারের রুম, ওষু ধ প্রস্তুতকরণ কক্ষ)
প্রতিটি র�োগীর জন্য সেবা দেয়ার আগে ও পরে নিয়মিত পরিষ্কার করুন
o পরিষ্কারের জন্য এলক�োহল-বেইজড ক্লিনার বা ব্লিচ সল্যুশন ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুল�ো পাওয়া না
গেলে পরিষ্কার পানিতে (১.৫ লিটার) অন্ততপক্ষে চার টেবিল চামচ ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার
করুন
o বাইরে থেকে আনা ওষু ধের প্যাকেট, খাবারের প্যাকেট, বাজারের ব্যাগ মুছে বা পরিস্কার করে
তারপরে কেন্দ্রের ভেতরে ঢ�োকাতে হবে
o রান্নাঘর, শেল্ফ, পড়ার জায়গা, প্রার্থনার জায়গা, বেসিন, দরজার হাতল, দরজা এবং অন্যান্য যেসব
জায়গায় হাতের স্পর্শ লাগে সেই সকল স্থান উল্লেখিত সল্যুশন/ব্লিচিং মিশ্রিত পানি দিয়ে নিয়মিত
পরিষ্কার করতে হবে
• খাদ্য, ওষু ধ এবং অন্যান্য উপকরণসমূ হের সরবরাহ নিশ্চিত করুন
o কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে আল�োচনা করে প্রয়�োজনীয় উপকরণসমূ হ যথেষ্ট পরিমাণে স্টকে আছে
কিনা তা দেখতে হবে
o জরুরী ওষু ধ, খাবার, নিরাপদ পানি, চিকিৎসার অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ, লাইট
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বাল্ব, ফ্যান, বিছানার চাদর, বালিশ কভার ইত্যাদি স্টকে আছে কিনা নির্দিষ্ট সময় পরপর হালনাগাদ
করুন
o কাপড় জাতীয় যেক�োন�ো উপকরণ সঠিক নিয়মে পরিষ্কার করা আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করুন
o জরুরী প্রয়�োজনে কেন্দ্রের প্রয়�োজনীয় উপাদানসমূ হের সরবরাহ ক্ষমতা কেমন সেটা নিয়ে আল�োচনা
করুন
• প্রোগ্রাম নিয়ে পরিকল্পনা করুন
o আপনার প্রয়োজনীয় পরিসেবাগুলির পর্যাল�োচনা করুন
o ক�োন প্রোগ্রামগুল�ো অপরিহার্য এবং ক�োন প্রোগ্রামগুল�ো হ্রাস বা স্থগিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে
সিদ্ধান্ত নিন
• সঠিক তথ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিত থাকুন
o সর্বশেষ তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমগুল�ো পর্যবেক্ষণ
করুন
o সন্দেহজনক সংক্রমণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগকে সহয�োগিতা গ্রহণ করুন
o গুজবে কান দিবেন না
• কর্মচারী অনু পস্থিতির জন্য পরিকল্পনা করুন
o কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে কর্মীদের অনু পস্থিতিতে নিয়মিত কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা হবে সেটা আগে
থেকেই পরিকল্পনা করুন
o ঠাণ্ডা লাগা-জনিত র�োগের কারণে কর্মীদের ছু টি নিশ্চিত করুন
o টেলিফ�োন, ম�োবাইল ফ�োন, ভিডিও এবং ওয়েব নির্ভর এপ্লিকেশনের ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্রম
পরিচালনার চেষ্টা করুন
o পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে কিভাবে কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম চালান�ো যাবে সেই বিষয়ে লিখিত
পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখুন
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• ওষু ধের সরবরাহ নিশ্চিত করুন
o মনে রাখতে হবে যে কভিড-১৯ র�োগের কারণে প্রেসক্রিপশন ওষু ধের সহজলভ্যতা সীমাবদ্ধ হতে
পারে। স্টক কতটুকু আছে তা পর্যাল�োচনা করুন
o কেন্দ্রের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে মেডিকেল অফিসারের সাথে আল�োচনা সাপেক্ষে জরুরী
পরিকল্পনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন
o র�োগীদের এইচআইভি, এইচসিভি, মানসিক র�োগ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ওষু ধ গ্রহণের জন্য
সরবরাহ নিশ্চিত করুন
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• কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করুন
o কর্মীরা যেন কিছু ক্ষণ পরপর এবং প্রতি র�োগীর সেবা নিশ্চিত করার পর হাত ধ�োয় সেই ব্যাপারে
সতর্ক থাকতে হবে
o চলমান পানির নীচে অন্ততপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে (https://
www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E&t=6s)
o প্রয়�োজনে হ্যান্ড স্যানেটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে
o যেসব কর্মী প্রতিদিন বাহির থেকে আসা যাওয়া করে তারা যেন অবশ্যই কেন্দ্রে প্রবেশের আগেই
বাইরের কাপড় বদল করে বা কেন্দ্রের জন্য ঠিক করে রাখা প�োশাক পরে নেয় (সম্ভব হলে) এবং
সঠিক নিয়মে হাত ধ�োয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে
o কফ এটিকেট বা কাশি শিষ্টাচার (হাঁচি/কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার, না থাকলে কনু ইয়ের
ভাঁজে হাচি/কাশি দেয়া, শেষে টিস্যু নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, রুমাল নিয়মিত ধ�োয়া এবং হাত পরিষ্কার
করা) চর্চা করতে হবে
o সংক্রমণের ক�োন ধরণের সম্ভাবনা থাকলেই নির্দিষ্ট নিয়মে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে

8

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূ হের চলমান কার্যক্রম
নেশার সাথে লড়াই করা কারও জন্য রিকভারি প্রক্রিয়ায় ফেল�োশিপ একটি বড় অংশ। দুর্ভাগ্যক্রমে, যেহেতু
কর�োনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে এবং সামাজিক দূ রত্ব আদর্শ হয়ে উঠেছে, এই প্রক্রিয়াটি আরও
চ্যালেঞ্জের হয়ে উঠেছে।
• বাধ্যতামূ লক ব্যক্তি-পরিদর্শন বা ইন-পারসন ভিজিট হ্রাস বা বন্ধ করুন
• বাধ্যতামূ লক ফল�োআপ হ্রাস করুন
• ব্যক্তিগত পরিদর্শন বা ভিজিট আপাতত বন্ধ রাখুন
• সক্ষম হলে ফ�োনে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখুন
• সাপ�োর্ট গ্রুপের মিটিং বা এনএ মিটিং আপাতত বন্ধ রাখুন
• ম�োবাইল ফ�োন, টেলিফ�োন, ভিডিও কল বা এসএমএস এর মাধ্যমে যতটা সম্ভব সেবা দেয়ার চেষ্টা
করুন
• ক�োয়ারেন্টাইন বা আইস�োলেশন অবস্থায় মানসিক চাপের কারণে অনেক র�োগী পুনরায় মাদক গ্রহণ
শুরু করতে পারে – এটা মাথায় রেখে কাউন্সেলিং সেবা চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন করনীয়
কি হতে পারে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ কাউন্সেলর বা মন�োবিজ্ঞানীর সাথে আল�োচনা করে ঠিক করুন
• ইনজেক্টবল মাদক ব্যবহারকারীর ফুসফুসের অসু খ, সির�োসিস বা এইচআইভি এর উপস্থিতি কভিড-১৯
এর সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়
• রিকভারি প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারীদের ধূ মপান ব্যবহার বন্ধ করুন
• চিকিৎসা কেন্দ্রে ধুমপান বন্ধ করুন
• এক সিরিঞ্জ যেন ক�োনভাবেই একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার না করে সে বিষয়ে মনে করিয়ে দিন
• যেক�োন�ো ওষু ধ গ্রহণের পূ র্বে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বারবার মনে করিয়ে দিন
• নিয়মিত হাত ধ�োয়া, কফ এটিকেট বা কাশি শিষ্টাচার (হাঁচি/কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার, না
থাকলে কনু ইয়ের ভাঁজে হাচি/কাশি দেয়া, শেষে টিস্যু নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, রুমাল নিয়মিত ধ�োয়া
এবং হাত পরিষ্কার করা) বিষয়ে মনে করিয়ে দিন
• সামাজিক/শারীরিক দূ রত্ব বজায় রাখতে উৎসাহিত করুন
• যে ক�োন স্বাস্থ্য সেবায় †iwR÷vW© চিকিৎসকের civgk© গ্রহণ করুন

• †ivMx‡`i mv‡_ AvZswKZ nIqvi g‡Zv Z_¨ mieivn †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e
• cwiev‡ii m`m¨‡`i Ae¯’v m¤ú‡K© †KD Rvb‡Z PvB‡j †ivMx‡`i‡K Av¯^¯Í Ki‡Z n‡e Ges AvZswKZ bv
nIqvi g‡Zv Z_¨ Rvbv‡Z n‡e
• mKj mgq weÁvb wfwËK wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v ev ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq KZ…K
© Aby‡gvw`Z e¨e¯’v
MÖnY Ki‡Z n‡e
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মানসিক সু স্থতা নিশ্চিতকরণ
বিশ্বে KwfW-19 মহামারী সকলের মাঝে মারাত্মক মানসিক চাপ সৃ ষ্টি করেছে। মাদক নির্ভরশীলতার
চিকিৎসায় যারা জড়িত তাদের জন্য মানসিক সু স্থতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূ র্ণ।
• কভিড-১৯ মহামারীর মত�ো দুর্যোগের ক্ষেত্রে আতংকগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, এমনকি রাগান্বিত ব�োধ
করাটাও খুব স্বাভাবিক
• বন্ধুবান্ধব/সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের মাঝে য�োগায�োগের সু য�োগ (ফ�োনের মাধ্যমে) এই অবস্থা
কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে
• স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের চর্চা করুন – সু ষম খাদ্য, পরিমিত ঘুম, নিয়মিত ব্যয়াম এবং সু স্থ বিন�োদনের
পর্যাপ্ত চর্চা অব্যাহত রাখুন
• ধূ মপান, অন্যান্য ওষু ধের (যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়) ব্যবহার এ অবস্থার ক�োন উন্নয়নই করতে
পারবেনা
• দরকার হলে প্রফেশনাল চিকিৎসক/কাউন্সেলরের সাহায্য নিতে হবে
• সঠিক তথ্য জানু ন। গুজবে কান দিবেন না
• শখ বা আগ্রহের বশে হঠাৎ ক�োন সিদ্ধান্ত নিবেন না
• সামাজিক বা শারীরিক দূ রত্ব বজায় রাখা মানে কিন্তু অসামাজিক হয়ে পড়া না। সামাজিকতা রক্ষায়
সামাজিক নেটওয়ার্ক মাধ্যম, টেলিফ�োন, ম�োবাইল ফ�োন ও ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করুন
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