
 

 

চিচিৎসার শুরু িরার আগে মগে রাখা প্রগ াজে: 

 

১)মাদিাসক্ত মাগেই অপরাধী ে । 

২)অেয যে যিােও যরাগের মত মাদিসক্তক্তরও চিচিৎসা সম্ভাব। 

৩)সহােুভুচত এ সমগবদোর যিােও চবিল্প যেই। 

৪)শুধু চিচিৎসগির দাচ গে যেগে চদগে িেগব ো, পচরবাগরর সহগোেীতা অবশ্যই প্রগ াজে। 

৫)যিােও অবস্থাই হাে যেগে যদও ার মত ে , মাদিাসক্তগি স্বাভাচবি জীবগে চিচরগ  আো সম্ভাব। 

৬)মাদিাসক্তগি যদাষাগরাপ িরা, বা এমে যিােও িথা বো ো তার মগধয হতাশ্া বা হীেমেযতার সৃষ্টি িরগত পাগর 

.... তাগি যবশ্ী িগর মাদিাসক্তক্তর মগধয যেগে চদগত পাগর। 

৭)মাদিসক্তক্তর যিােও Short–Cut চিচিৎসা যেই। 

৮)সম্পূর্ ণ সুস্থ অবস্থা  চিচরগ  আোর জেয ধধে ণয ধরগত হগব এবং সম  চদগত হগব। 

৯)মাদিাসক্তক্তর আধুচেি চিচিৎসা অচতচরক্ত বযবহুে ে । 

১০)শুধুমাত্র চবগশ্ষজ্ঞ চিচিৎসগির সাহােয ও পরামশ্ ণ গ্রহর্ী । 

 

চি ভাগব বুঝগবে আপোর চপ্র জে মাদিাসক্ত চিো ? 

 

সাধারর্তঃ ধদেক্তিে জীবে োপগের বযস্থতার মগধয অগেি সম  পচরবাগরর তরুর্ সদসযগদর প্রচত েজর রাখা 

সম্ভব হ  ো, চবগশ্ষজ্ঞঃ িমব গষর তরুর্-তরুর্ী, চিগশ্ার -চিগশ্ারী, আজগির চদগে অগেিটা সম  বােী বাইগর 

িাটা । অচভভাগবগিরা চেক্তিত থাগিে এই যভগব যে তারা তাগদর যেখাপো, ষ্টটউশ্ে, যখোধূো, বনু্ধ বান্ধব চেগ  

বযস্ত আগে। চিন্তু তাাঁরা েচদ সামােয সজাে থাগিে তাহগে হ গতা অগেি চবপদ এোগো ো , িারর্ মাদিাসক্তক্তর 

েক্ষর্ গুগো শুরুগত যবাঝা ো । িােিেে, বযবহার বািেভচির পচরবতণে চেিট আত্নী গদর পগক্ষই ধরা সম্ভব। 

বযবহার িােিেগে চি ধরগের পচরবতণে আসগত পাগর মাদিাসগক্তর মগধয, তার এিষ্টট তাচেিা েীগি যদও া হে। 

 

* কু্ষদা হ্রাস বা বকৃ্তি 

* হোৎ বযস্ততার বকৃ্তি বা চবো িারগর্ বযস্ত ভাব যদখাগো 

* যবশ্ী িথা বো 

* খাদযাভযাস পচরবতণে 

* েতুে েতুে বনু্ধ 

* বযক্তক্তগের মগধয পচরবতণে * আগে যে সমস্ত ক্তজচেগস বা চবষগ  আগ্রহ চেে, যসসিে চবষগ  অোগ্রহ 

* পাচরবারীি চবষগ  অোগ্রহ 

* যেখাপো বা িাগজর মাগের অবেচত 

* স্মরে শ্ক্তক্ত িগম োও া, মেঃসংগোগের অভাব 

* সামােয িারগে উগেক্তজত হগ  যিাঁ িাগমচি িরা 

* উৎসাগহর অভাব..... সব চিেুগত চি হগব,প্রশ্ন 

* আত্মপ্রতয  ও আত্মসম্মাে যবাগধর অভাব 



* অল্পগতই যমজাজ েরম িরার প্রবেতা 

* অিারে উগেজো, রাে হতাশ্া, বা উদ্বীগ্নতা 

* যবপগরা াDont care ভাব 

* অস্বাভাচবি বযবহার, যবািা যবািা বা অপ্রাসচিি িথা বো 

* সগিহবাচতি 

* সবসম  চেগজর ক্তজচেস পত্র েুচিগ  রাখা বা চেগজর ঘর তাোবি রাখা 

* যোপে িরার যিিা বা প্রগশ্নর উের এচেগ  োও া। 

* হোৎ যবশ্ী টািার প্রগ াজে (বােীগত যোট যোট েহো বা খুিগরা টািা িুচর...োগত সাধারর্তঃ িাগজর যোিগিই 

সগিহ িরা হ ) 

* বােী আসা, োও া খাও া ঘুম ইতযাচদ routine এর পচরবতণে 

বাংোগদশ্ সবিাইগত যবশ্ী প্রিচেত মািদ্রবয চহসাগব ো াঁজা, যিেচসচিে এবং যহগরাইেগিই ধরা হ । যিেচসচিে 

(বা ঐ জাতী  )প্রিৃত পগক্ষ এিষ্টট Cough expectorant বা িাশ্ী সারাগোর ওষুধ। চিন্তু তাগদর মগধয এিষ্টট উপাদে 

‘‘যিাচিে’’ (Codeine) ধতরী হ ।আচিম (Opium) যথগি । এই ‘‘যিাচিে’’ এিষ্টট অতযন্ত প্রগ াজেী  ঔষুধ বযাথা 

েন্ত্রো জ্বাো ইতযাচদ । শ্াচররীি িগির উপশ্গমর জেয। চবন্তু যবশ্ী মাত্রা  যসবে িরগে ঐ ‘‘যিাচিে’’ এিষ্টট 

যেশ্ার বস্তুগত পচরর্ত হগব। যহগরাইে এিষ্টট চেচষি মাদি এবং এরও উৎস ঐ এিই আচিম। আচিম যথগি 

প্রস্তুত সিে মাদি দ্রবয বা ঔষধগি বো হ  Opioid agonist ো মক্তস্তগের এিষ্টট চবগশ্ষ জা ো  মােুষগি যেশ্াগ্রস্ত 

অবস্থা  যপৌগে যদ । আপোর িরেী ঃ আপচে েখে প্রথম জােগত পাগরে যে আপোর চপ্র  জে মাদিাসক্ত, 

স্বাভাচবিভাগবই আপোর চেজর মগধয প্রবে প্রচতক্তি া সৃষ্টি হ , ো যিাধ ও হতাশ্ার চমশ্রর্ । এ সম  

মাদিসক্তগি বিাবচি িরা বা শ্াচররীি শ্াক্তস্ত যদও ার িথা ভাবাও আপোর পগক্ষ সম্ভব। চিন্তু মগে রাখগবে 

তাগত িে চবপরীত হগত পাগর। মগে িরুে আপোর যিাে চেিটত্মী র TB বা অেুরুপ যিাে িষ্টেে বযাচধ হগ গে ... 

আপচে চি তাগি বিাবচি িরগবে? এগক্ষগত্রও আপোগি মাথা োন্ডা রাখগত হগব এবং পরবতী িরর্ী  চি তা চস্থর 

িরগত হগব। 

* আপোগি চিেু সম  মাদিাসক্তর জে্ে (চদোগন্ত এিবার হগেও ) বয  িগরগত হগব। ধধে ণয ধগর শুেগত হগব তার 

চি সমসযা । 

* তার ভাে গুেগুচেগি প্রশ্ংসা িরগত হগব । 

* তার যে hobby গুচে চেে (বা এখেও আগে), তাগত উৎসাহ চদগত হগব । 

* আপোর চেগজর েচদ যিাে যেশ্া থাগি (ধুমপাে বা মদযপাে), যসষ্টট তযাে িরগত পারগে খুবই ভাে, িারে যস 

যক্ষগত্র আপচে চেগজই এিষ্টট উদাহরে স্বরুপ হগ  োগেে তার িাগে। 

* আপোর পচরবাগরর মগধয স্মপ্রীচতর আবহাও া বজা  রাখগত হগব, মাদিাসক্ত আত্মী র মগধয এিাত্মগবাধ 

জাোগত হগব। 

* যস যে পচরবাগরর এিজে গুরুে পূর্ ণ সদসয যসটা যবাঝাগোর যিষ্ঠা িরুে। 

* খুব যবশ্ী িোিচে বা েজরবিীর িগর রাখার যিিা িরগবে ো ,তাগত মাদিাসক্তর মগের মগধয প্রচতগরাধ ধতরী 

হগব। 

* মগে রাখগবে ঔষগধর সাগথ পচরবাগরর সিগের ঘচেিতা ও ভােবাসা মাদিাসক্তক্ত চেরামগ র জেয এিান্ত 

প্রগ াজেী । 

 

মাদিাসক্ত যরােীর প্রচত িরেী  

 

যরােীগি চিচিৎসা যেও ার উদ্ধুদ্ধ িরে: অথ ণাৎ যরােীগি চিচিৎসার জেয রাজী িরাগো। এজেয যরােীর বযক্তক্ত 

মে ণাদাগি মূেযা ে িরগত হগব। যিাে িষ্টেে িথা বো োগব ো, োগত তার মগে আঘাত োগে।চিচিৎসা যিে যেগব 

তার িারর্ বুক্তঝগ  বেগত হগব, ো চেগে চি হগব তাও বেগত হগব, োগত তার আত্মচবশ্বাস চিগর আগস।উদ্ধুি 

িরগের সম  আসক্ত বযক্তক্তর িথা ওসমসযা ধধ ণে সহিাগর শুেগত হগব তার সমসযা িরুোর যিাগখ যদখাই উেম 

এবং সমগঝাতার মাধযগম সমাধাে িরার যিিা িরাই সবগিগ  ভাে।চিচিৎসার স্বাগথ ণ পাোগোর জেয িমীগি 



অগেিচদে উদ্ধুি িরে িাজষ্টট িরগত হগত পাগর।সুতরাং মাদিাসক্তগি আপোর িথা উপেব্ধ বা যজগে চেগত 

সম  চদে।আসক্ত বযক্তক্তর চিেু দুব ণেতা, আগ্রহ বা দুক্তিন্তার চবষ  থাগি যস গুগোগি চিচিত িগর যসই সূগত্র ধগর 

তাগি চিচিৎসা  রাজী িরাগোর বযাপাগর িথা বেুে এবং এগত চিচিৎসার জেয রাজী িরাগো সহজ।আবার উচ্চ 

চশ্ক্ষার জেয বা ভাগো িাগজর জেয যদগশ্র বাইগর োগব এরিম সমসযা বেগে মাদিাসক্তগি চিচিৎসার জেয 

উিি িরা সহজ। প্রগ াজগে পচরবাগরর সদসয, আত্মী স্বজে মগোগরাে চিচিৎসি, মগোচবজ্ঞােী, সমাজ িেযার্ 

িমীর চিচিৎসা যেও ার বযাপাগর সাহােয যেও া যেগত পাগর। এ জেয যরােীগি সরিারী মাদিাসক্তক্ত চেরাম  

যিগে অচভভাবিসহ যরােীগি পাোগো যেগত পাগর। 

 

পচরগশ্গষ বো ো  যে, যে যিাে সমাগজর েুব সম্প্রদা -ই হগে সমস্ত প্রার্ শ্ক্তক্তর উৎস। এই প্রার্ শ্ক্তক্ত অবশ্যই 

িাগজ োোগত হগব।চিেচবগোদে যখোধূো, শ্ারীচরি প্রচশ্ক্ষে,চবচভন্ন প্রচতগোেীতা প্রভৃচতর মাধযগম েুব 

সম্প্রদা গি সহগোেীতামেূি বযবহার, চশ্ক্ষাদাে এবং িম ণবযস্তার মাধযগম জীবগের এি যঘগ চম যথগি স্বক্তস্ত 

যদও া যেগত পাগর। যে সিে বযক্তক্ত আসক্তক্তর মরর্ গ্রাগস চেপচতত হগ গেে তাগদর জেয চিচিৎসা অতযাবশ্যিী । 

অযােগিাহে এগোচেমাস ও োরগিাষ্টটি এগোচেমাস এর মগতা সংেেেগুগো আসক্তক্তর চবরুগি সামাক্তজি ও 

বযক্তেত ভাগব প্রচতগরাধ পগে যতাোর বযাপাগর উগেখগোেয ভূচমিা পােে িরগত পাগর। তওবা প্রভৃচতর মত ধমী  

অেুশ্াসেও এ বযাপাগর যবশ্ িাে ণিারী ভূচমিা রাখগত পাগর। মসক্তজগদর ইমাম ও অেযােয ধমী  যেতাের্, 

চিচিৎসি, মগোগরাে চবগশ্ষজ্ঞ, মগোচবজ্ঞােী, িাউক্তিোর, এক্স-এচিক্ট ও সমাজ চহততষী বযক্তক্তবগে ণর 

সহগোেীতা  পুে ণবাসে িম ণসূিীগত উগেখগোেয অবদাে রাখগত পাগর।  

 

েগবষর্া ও গ্রন্থো : িাক্তার মহাগদব িে মন্ডে আর.চপ. চসষ্টটচস, ঢািা প্রিাশ্ো ও প্রিার: ইস্কাটে মিার্ ণ যহেথ 

যি ার যোোগোে ষ্টেিাো: ৭৬,ইস্কাটে যরাি, রমো, ঢািা-১০০০।  


