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ডায়ােবিটস রাগীর সংখ া িদন িদন বাড়েছ। বতমােন অেনকটা
মহামািরর আকার ধারণ করেছ ডায়ােবিটস। ঘের ঘের
ডায়ােবিটস কন হে , এই
এখন সবার মু
েখ ঘু
ের বড়ায়।
ধু
ি পু
রায় নয়, ডায়ােবিটস রাগী তলেয় বেড় যাে সম
ভারেতই। এর পছেনর কারণটা িঠক কী এবং এর থেক মু
ি
পাওয়ার জন আমােদর কী ব ব া হণ করেত হেব, তা একট
খিতেয় দখার সময় ইিতমেধ পাড় হেয় গেছ বেলই মেন হয়।
টাইমস অফ ইি য়ার কািশত ৯-৫-২০১৭ তািরেখর একিট
খবের জানা যায়, মহারা সরকার ঐ রােজ র সম ইশকু
েল
ফ াট, িচিন এবং নু
ন সমৃসম খাবার ব কের িদেয়েছ।
ইশকু
েলর কি েন এসব খাবার িবি করা যােব না। এমনিক,
ইশকু
েলর ক া ােসর মেধ ও িটিফন টাইেম কােনা ব বসায়ী,
কােনা ধরেণর প ােকট করা বা রা া করা খাবার িবি করেত
পারেব না। তার পিরবেত ক াি েন া স ত িক ধরেণর খাবার
িবি করেত হেব, তার িনেদিশকাও জাির কেরেছ মহারা
সরকার।
িবষয়টা নূ
তন িকছ নয়। বশ কেয়ক বছর আেগই, ক ীয়
সরকােরর নারী ও িশ উ য়ন ম ক, হায় াবােদর National
Institute of Nutrition-র িডের েরর নতৃ
ে একিট কিমিট
গেড় িদেয়িছল, ভারেতর খাদ স িকত পিরেবশ পিরি িত
খিতেয় দেখ,
াব রাখার জেন । এই কিমিট ২০১৪ সােলর
িডেস র মােসই ক ীয় সরকােরর কােছ িব ািরত িরেপাট ও
াব পশ কেরিছল। সই
াব মাতােবক, িসিবএসিস ২০১৬

াব পশ কেরিছল। সই
াব মাতােবক, িসিবএসিস ২০১৬
সােল জানু
য়াির মােস, তােদর অনু
েমাদন া
ল েলােক
িনেদশ িদেয়িছল, কি েন যন কােনা রকেমর জা ফু
ড
ও ফা ফু
ড সরবরাহ না কের। ঐ কিমিটর সই পরামেশর
িভি েত, মহারা সরকার তােদর রােজ , জা ফু
ড ও ফা ফু
ড
েল েল িনিষ কেরেছ।
সরকারী িব ি েতই ঐ কিমিটর পরামশ স েক যা উে খ
করা হেয়েছ, তা িঠক এই রকমঃ- The panel noted that
HFSS (High in Fat, Salt and Sugar) food increased
chances of obesity, diabetes, and dental and heart
problems. যার বাঙলা তজমা করেল দাঁ ড়ায়, অিতির চিব,
নু
ন আর িচিন যু খাবার লতা, ডায়ােবিটস এবং দাঁ ত ও
দেরােগর সমস া বাড়ােনার স াবনা তির কের। ইি য়ান
ডায়ােবিটক সাসাইিট ও অন ান সং া থেক এই ব ব া
হনেক াগত জানােনা হেয়েছ।
এবার দেখ নয়া যাক জা ফু
ড ও ফা ফু
ড কতটা িতকর
মানব শরীেরর জেন । কােবাহাইে ট তথা শকরা, তল ও
ািটন হেছ আমােদর খােদ র বড় উপাদান। গরম কেনা
কড়াইেত অেনক ন তল িদেয় অ বা মাঝাির আঁ েচ রা া
করেল, ঐ তল থেক া ফ াট উৎপ হয়। এই া ফ াট
একিট িতকারক ফ াট, যা দেরাগ ও ডায়ােবিটেসর স াবনা
বাড়ায়। এর সবেচেয় বড় উৎস হে
বকািরজাত সম
খাবার যমন কইক িব ট ইত ািদ এবং আমােদর রা াঘর।
রা ায় িবিভ তল উ তােপ যমন া ফ ােট পিরণত হয়,
এেত াকৃ
িতক ভােবও িকছ া ফ াট থােক। যাইেহাক,
এইসকল খাবােরর মেধ এইসব তল এবং েয়াজেনর
তলনায় অিতির কােবাহাইে ট চিব িহেসেব শরীের জমা হয়।
আমােদর কােবাহাইে েটর ধান উৎস হে ভাত এবং চাল
ও ময়দা িদেয় তির খাবার। এই চিব অন সব অ
তে র

ও ময়দা িদেয় তির খাবার। এই চিব অন সব অ
তে র
সােথ িলভােরও জমা হয়। িলভােরর মেধ তার িনজ ওজেনর
৫ থেক ১০ শতাংেশর বিশ পিরমােণ ফ াট জমা হেলই তােক
ফ ািট িলভার আখ া দয়া হয়। সে শরীেরর অন ান অ
ত ে যিদ দীঘিদন চিব জেম থােক তখন এই জমাট চিবও
একটা নূ
তন অ িহেসেব পিরণিত লাভ কের এবং একেযােগ
একধরেনর হরেমােনর উৎস িহেসেবও কাজ
কের এবং
তা এমতাব ায়, অনবরত এক ধরেণর হরেমান সৃ
ি কের। এই
হরেমানেক ইিনসু
িলন রিজ া হরেমান বলা হয়। ফেল রে
সু
গােরর মা া বেড় যেত থােক ায় সম
ে ই। দখা দয়
ডায়ােবিটস, দেরাগ সহ কেয়কিট িনক ভয় র রাগ।
এবার আ জািতক পিরি িতটা একট দেখ নয়া যাক।
ডায়ােবিটস এবং হাট িডিসজ ও া ঝু
ঁ িক কমােত যুরাে র
খাদ ও ওষু
ধ শাসন িবভাগ (এফিডএ) ‘ া ফ াট’ িনিষ
করেত উেদ াগ িনেয়িছল ২০১৩ সােল। এফিডএ বলেছ,
কৃ
ি মভােব তির ফ ািট অ ািসড সমৃ তলজাতীয় িতকর
এই ব িনিষ হে । এটা িনিষ করা গেল বছের অজ
মৃ
ত এড়ােনা যােব।
া ফ াট এক কার হাইে ােজেনেটড অেয়ল। রাসায়িনক
িবি য়ায় হাউে ােজন গ াস থেক পা িরত তল
হাইে ােজেনেটড অেয়ল নােম পিরিচত যা কালে ােরলও
বািড়েয় দয়।
‘ া ফ াট’ া আইেসামার ফ ািট অ ািসড িহেসেবও পিরিচত,
যা কৃ
িতেত িবরল িক সহেজই তির করা যায়। অেনক বছর
ধের া ফ ােটর িতর িদকটা অ ীকার কের আসিছল
যুরা । িক
মবধমান া ঝু
ঁ িক িনেয় িনেজরা উি
বেল জািনেয়িছেলন এফিডএ কমকতাগণ। মািকন সরকােরর
এই উেদ াগেক াগত জািনেয়েছ জন া সেচতন আপামর

এই উেদ াগেক াগত জািনেয়েছ জন া
জনগণ।

সেচতন আপামর

া ফ াট ডায়ােবিটস ও হােটর যেকােনা রােগর জন একিট
ত শি শালী উপাদান। া ফ াট িনিষে র পদে প
মানু
ষেক মৃ
ত র িদেক ত এিগেয় যাওয়া অেনকটা কমােব বেল
ম ব কেরেছ িবিভ এনিজও এবং িব ান ও া িবষয়ক
িত ােনর অেনক কমকতা।
িনউইয়েক ম াকেডানা সহ বড় বড় র ের এবং চইনশেপ
তােদর াই করা খাবাের া ফ াট ব বহার িনিষ কেরেছ।
িকছ ইউেরাপীয় দশও ইদািনং একইরকম পদে প িনে ।
এিদেক অেনক আেগই, া ফ াট রেয়েছ এমন অেনক খাবার
ডনমাক, সু
ইজারল া এবং আয়ারল া িনয় েণ রেখেছ।
িকছ ি য়াজত পণ যমন, কক, িব ট, পাউ িট, পাই,
িহমািয়ত িপ া, পপকন, কিফ ভৃ
িত
েত া ফ াট
সরাসির ব বহার করা হয়।
কৃ
ি ম এই চিব ি য়াজাত খাবার এবং র েরে খাবােরর
াদ-গ বাড়ােনার জন ও ব বহার হয়।
পু
ি িবদরা এর সমােলাচনা কের বেলন, পিরপূ
ণ চিব হণ করার
চেয় হােটর রােগ এই তল বিশ িতকর।
িকছ কা ািন ২০০৬ সােল া ফ াটেক নতন মাড়েক
এর পু
ি ণ দিখেয় খাদ তািলকার অ ভ কেরিছল। িক
িনউইয়কসহ িকছ ানীয় শাসন এিট িনিষ কের। তথািপ
িকছ র ের অিবরতভােব এিট মাইে াওেযভ পপকন,
িহমািয়ত িপ া এবং িবিভ
াইেয়র কােজ ব বহার করেছ।
আেমিরকান হাট অ ােসািসেয়েশন বলেছ, এফিডএর এই
উেদ াগ একিট
পূ
ণ পদে প যা হােটর রাগ কমােব।

উেদ াগ একিট
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ডায়ােবিটস একিট িনক রাগ। রাগিট এক রকম মহামাির
আকার ধারণ কেরেছ। ডায়ােবিটস বলেত বাঝায় রে সু
গােরর
পিরমাণ াভািবেকর চেয় বেড় যাওয়া। এটা িবিভ কারেণ
হেত পাের। যমন, কখেনা দখা যায় য জ গতভােবই কউ
ডায়ােবিটস িনেয় জ ায়। এটােক টাইপ ওয়ান ডায়ােবিটস বলা
হয় যা সচরাচর বা ােদরই হেয় থােক। এটা সাধারণত ইনসু
িলন
িনভর। দখা যায়, ইনসু
িলন অ াশয় থেক তিরই হে না, য
কারেণ সু
গার বিশ থাকেছ। কারণ, ইনসু
িলন সু
গারেক িনয় ণ
কের। আেরক ধরেনর ডায়ােবিটস আেছ যটা সাধারণত
া বয় েদর হয়। যােক আমরা টাইপ ট ডায়ােবিটস বিল।
এটা হেলা ইনসু
িলন রিজেট ডায়ােবিটস। ইনসু
িলন শরীের
তির হে , তেব স তার জায়গা মেতা কাজ করেত পারেছ না।
য কারেণ সু
গার বাড়িত থাকেছ। কারণ িহেসেব যিদ আমরা
পযােলাচনা কির, দখা যায় য খাদ াভ াস, সেড াির কাজ,
এ েলা িত কের। একজন মানু
ষ যিদ সারা ণ বেস বেস
কাজ কের, তার যিদ শারীিরক পির েমর কাজ না হয়, তখন
তার শরীের ু
েকালাইেজশনটা হয় না। এই কারেণ ু
েকােজর
মা াটা তখন বিশ থােক। আর একিট কারণ হেলা খাদ াভ াস।
আমরা যারা ঝালযু, তলযু খাবার খেত পছ কির,
তােদর
ে দখা যায় ডায়ােবিটেসর একিট বণতা থােক।
িনেজর জন বাঁ চার েয়াজেনর ব ায়ােম আমােদর আকষণীয়
শরীেরর চেয় কম ম শরীর
পায়। কম মতা বা
চলিত কথায় “দম” (physical ﬁtness ) িনভর কের আপনার
দিপ , ফু
সফু
স ও র নালীর স ব ি য়া পিশেত একক
সমেয় কত বিশ অি েজন সমৃর সরবরাহ করেত পাের
এবং পিশ ওই র
থেক কত বিশ পিরমােণ অি েজন
িন াশন করেত পাের তার উপর। শারীিরক দ তার এই
ঊ সীমােক িব ােনর পিরভাষায় “িভ-ও-ট ম া (VO2

ঊ সীমােক িব ােনর পিরভাষায় “িভ-ও-ট ম া
Max )” বলা হয়।

(VO2

কােজর খািতের এই য পির ম, একট ভেব দখেলই বু
ঝেবন,
তােত অ ােরািবক ব ায়ােমর পু
েরা সু
ফল পাওয়া স ব নয়।
কােজর সময় খািনক খািনক কের িকছ িকছ পিশর স ালন
হয়। িক আমরা আদশ অ ােরািবক ব ায়াম কী হেব, স
ে র উ ের দেখিছ, একদফায় অ ত ৩০ িমিনট তী ,
দ
েনর হার বাড়ােনা ব ায়াম করা, যােত শরীেরর সম বড়
মাংশেপিশ েলােক বিশ কের খাটােত হেব।
ডায়ােবিটেসর রাগীরাও অ ােরািবক ব ায়াম করেবন
াভািবক াে র মানু
েষর মেতা কেরই, িক তাঁ েদর পােয় চট
কের ঘা হেয় যেত পাের বেল সিঠক জু
েতা পরা ও পােয়র য
খু
ব দরকার -– েয়াজেন িচিকৎসেকর কােছ পরামশ িনেত
হেব। ডায়ােবিটেসর রাগীেদর আর একটা কথা মেন রাখেত
হেব – ব ায়ােমর ফেল তাঁ েদর রে শকরার পিরমাণ যন
খু
ব কেম না যায়। অথাৎ দেরাগী, উ -র চােপর রাগী, ও
ডায়ােবিটেসর রাগীেদর অ ােরািবক ব ায়ােমর েয়াজন আেছ,
এবং তারা সটা করেতও পােরন, তেব িচিকৎসেকর পরামশ
িনেয়।
ই ারন াশনাল ডায়ােবিটস ফডােরশন ডায়ােবিটেসর াক
ল ণ িহেসেব একিট মানদ িনধারণ কেরেছ। এবার এটা দেখ
নয়া যাক। এই মানদ অনু
যায়ী পেটর পিরিধ ও অন চারিট
অব ার মেধ যেকােনা দু
িট অব া যিদ কােরা দখা দয়, তেব
বলেত হেব িতিন ডায়ােবিটেসর িদেক ত এেগাে ন।
থমত একজন পুেষর পেটর বড় হেত হেব ন ই এবং
একজন মিহলার হেত হেব আিশ সি িমটার পয । এর বিশ
হেল অন চারিট ল েণর মেধ যেকােনা দু
িট অব া। এই
অন চারিট অব া িনে া । একিট হেলা, খািল পেট রে

অন চারিট অব া িনে া । একিট হেলা, খািল পেট রে
সু
গার িত ডিসিলটাের ১০০ িম ার বিশ। আেরকিট হেলা,
খািল পেট রে
াইি সারাইেডর মা া িত ডিসিলটাের ১৫০
িম ার বিশ। তৃ
তীয়ত, িসসেটািলক র চাপ ১৪০ িমিম এবং/
অথবা ডায়াসটিলক র চাপ ৯০ িমিমর বিশ। চতথত, রে
ঘনে র কােলে রল িত ডিসিলটাের চি শ িম ার কম।
যােদর শরীেরর ওজন াভািবেকর চেয় বিশ, তারা এ ু
িন
নািভর মেধ ভঁ িড়র মাপটা মেপ িনেত পােরন।
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