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মিমিয়া যেভাবে িানমিি স্াস্থ্য ও িােস্থ্যান্স অথ্যামেউজ িবেতনতায় 
িহায়তা িরবত পাবর । জনগণকে মানসিে স্াস্থ্য ও িাবস্থ্যান্স অথ্যাসবউজ িম্পসেকি ত সবষকে  
সিসষিত েরকত সমসিোর এেজন িদিথ্য সিকিকব, আপসন গুরুত্বপূণকি ভূসমো রাখকত পাকরন। 

মানসিে স্াস্থ্য ঠিে এটাই—স্াস্থ্য। িুতরাং এেজন মানসিে ররাগাক্ান্ত বথ্যসতিকে এেজন িারীসরে ররাগ রেমন েথ্যান্সার, 
িােকবটিি, এমনসে িাধারণ িসদকি আক্ান্ত বথ্যসতির রেকে রোকনা অংকিই আলাদাভাকব রদখা োে না। অথ্যালকোিল এবং 
ড্াকগর রনিা জটিল অিুখ, োকত প্ােই রমসিেথ্যাল সেসেৎিা ও আেরণগত রেরাসপ উভেই প্কোজন িে।

যে িারবে এটি গুরুত্বপেূ্ণ।যেমিরভাগ িিয়ই, িংোবের 

গল্প, টিমভ যিা, েলমচিত্র, এেং অনথ্যানথ্য মিমিয়া িানমিি অিসু্তাবি 

যনমতোেি মহবিবে উপস্াপন িবর—প্রমরিয়াটির িব্থ্য ছমিবয় যেয় 

ক্ষমতির গতানগুমতি ও যিবিবল কুিংস্ার। ফলস্রূপ ওই িানমিি 

স্াস্থ্য ও িােস্থ্যান্স অথ্যামেউজ মেষবয় মনন্া ও বেষিথ্য বতমর হয়, ো 

ভূক্তবভাগীবি তার প্রবয়াজন অনিুাবর িির্ণন পাওয়ার যক্ষবত্র ো্া 

মহবিবে িাজ িবর। েমেও িাে্ণত িিল িানমিি স্াস্থ্য পমরমস্মতই 

মেমিৎিাবোগথ্য, তেওু এই িিিথ্যার িম্খুীন যলািবের িাত্র ৪০ ভাগ  

যপিাোর িহায়তা যনয়।

আপমন ো িরবত পাবরন। রেকিতু আপসন আপনার প্োিনা, রস্িন, অেবা প্সতষ্াকন  
ইকভন্ট সনকে প্সতকবদন েকরন বা গল্প সলকখন, তাই অনগু্রি েকর সনক্াতি সবষেগুকলা মকন রাখুন।

• মানসিে অিুখ যে িাবরা হবত পাবর।

• িকত পাকর আপসন িানমিি অিখুগ্রস্ত িাউবি যেবনন সেন্তু েখকনা এটা বঝুকতও পাকরন না।

•  মানসিে অিুখ আশ্চেকিজনেভাকব িাধারণ,  আবিমরিার প্রায় প্রমতটি পমরোরবিই তারা  
ক্ষমতগ্রস্ত িবর।

•  প্াে ৪ জন প্রাপ্তেয়স্/মিবিার আবিমরিাবনর িব্থ্য ১ জনই এেটি সনণকিেকোগথ্য  
মানসিে স্াস্থ্য িমিথ্যা সনকে বাি েকর।

•  েসদ োকরা মাসনিে অিুস্তা রেকে োকে, রিটার অর্ণ এই না যে যি অিম্েূ্ণ,  
অলি, অপ্রতথ্যামিত, এিজন অপরা্ী মিংো মহংস্র।

•  প্েৃত পকষি, মানসিে স্াস্থ্য িমিথ্যা-িম্বসলত রেউ ১২ গুে যেমি অপরাব্র  
মিিার হবত পাবর অপরাধ িংঘটনোরী িওোর রেকে।

• িেল মানসিে ররাকগর ৫০ ভাগই রদখা রদে ১৪ েছবরর আবগ এবং ৭৫ ভাগ ২৪ বছকরর আকগ।

• গুরুতর সবষণ্নতাে রভাগা ৮০ ভাগ তরুণই পে্ণাপ্ত অরো আবেৌ যিান মেমিৎিা পায় না।

•  োেকিের সেসেৎিা িক্বেও  প্ররি লক্ষেটি ্রা পিার পর যরবি িানুষ মেমিৎিা খঁুজবত ও গ্রহে  
িরবত েীর্ণ িালবক্ষপন হয়–িখবনা িখবনা– এি েিি পার হবয় োয়।

আমরা তরুণ িমাজকে তাকদর অবস্া দ্রুত সেসনিত েরা 

এবং েোেে সেসেৎিা প্দাকনর মাধথ্যকম বথ্যবস্া গ্রিকনর 

পসরবকতকি  িানমিি অিসু্তায় আবরা অেরুদ্ধ িরমছ, োবের 

রেউ রেউ মাত্র ৮ বছর বেিী। 

সিশু েলথ্যাণ বথ্যবস্ার অন্তত অব ্্ণি মিশু ও তরুবেরই 

মানসিে স্াস্থ্য িমিথ্যা রকেকছ,এর ৮৫ ভাগ সিশুই রোকনা 

রিবা পাে না।

সেসেৎিাবসচিত আকবগজসনত আেরণগত বথ্যাসধকত োো ৫০ 

ভাকগরও রবসি সিষিােথী হাই সু্ল যরবি ঝবর পবি; োরা 

সু্কল টিকে োকে, তাকদর মাত্র ৪২ ভাগ িাই সু্ল সিক্ামা 

সনকে গ্রাজকুেট িে।
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মনন্া জয় িরবত এি িাবর িাজ িরা
আমরা বসুঝ রে মানসিে স্াস্থ্য ও িাবস্থ্যান্স অথ্যাসবউজ জটিল সবষে, এবং সমসিোর িদিথ্যরা  
একষিকত্র সবকিষজ্ঞ নন। েসদ আপনার রোকনা প্শ্ন োকে রে েীভাকব মানসিে স্াস্থ্য এবং  
আিসতির সবষেগুকলা সনকে প্সতকবদন েরকবন, অনগু্রি েকর আমাকদর িকগে রোগাকোগ  
েরকত সবিধা েরকবন না।

•  েখন রোকনা সেসেৎিাবসচিত মানসিে বথ্যাসধকত োো সিশু প্াপ্তবেস্ িে, তখন তারা অনথ্য 
প্াপ্তবেস্কদর তুলনাে আকরা রবসি পসরমাকণ স্াস্থ্যকিবা বথ্যবিার েকর এবং স্াস্থ্যবিোর জনথ্য  
খরেও যেমি হয়। 

•  সেসেৎিাবসচিত রেকে রগকল বিিবের েথ্যাম্গুবলা যরবি োয় এবং সু্কল রেল েরা, োেসরর িুকোগ 
েসমকে রদো বা িাসরকে রেলা, এবং বেিোকল দাসরদ্রতার মত অধঃমসুখ েকক্র সদকে সনকে োে। 
অনথ্য রোকনা অিুখই এতটা প্েটভাকব এত পসরমাণ সিশুকদর ষিসত েকর না।

•  আত্মিতথ্যা িকছে ১৫-২৪ বছর বেিী মানকুষর িতুৃথ্যর মবিতীয় িীষ্ণ িারে (দঘূকিটনা ও খুকনর পর)।  

•  বাকেকলা পাবসলে সু্কল ৩০ ভাকগর মকতা িাই সু্ল সিষিােথীরা জাসনকেকছ রে তাকদর সবষণ্নতা  
ও িতািা এমন পেকিাকে রপৌঁকছকছ রে তা তাবের প্রাতথ্যমহি িি্ণিাণ্ড েথ্যাহত িবর, এবং এর 
১৪ ভাগই আত্মিতথ্যা েরার েো প্েটভাকব সেন্তা েকর। 

•   আত্মিতথ্যা েরা ৯০ ভাগ তরুণই মতুৃথ্যর িমে সবষণ্নতাে রভাকগ অেবা রেউ রেউ মনে্ণয় ও 
মেমিৎিাবোগথ্য অনথ্যানথ্য িানমিি অিুবখ আক্ান্ত োকে।

• সবষণ্নতাে বা আিসতিকত রভাগা এেজন সেকিার বা তরুণ েখকনাই এমন যিাবনা ্াবপর ি্থ্য  
মেবয় োয় না যে তা এোই েকল োকব। 

•   আিসতি এেটি েীর্ণবিয়ােী িিিথ্যা, ো োরোর িমস্তবকে এিন েথ্যাম্ িৃমটি িবর রে মসতিষ্ক 
অথ্যালকোিল বা রনিাদ্রবথ্য রখাঁকজ এবং বথ্যবিার েকর।

•  নে রেকে ১৭ বছর বেিী সিশুকদর ২১ ভাবগরই মনে্ণয়বোগথ্য িানমিি স্াস্থ্য ও আিমক্ত-িমৃটিিারী 
েথ্যাম্ আবছ, ো িামানথ্যতম িকলও ষিসতর োরণ।

•  যিান এিটি মনমে্ণ টি মেষয় যরবি ধারণা েরা োে না রে এেজন বথ্যসতি 
রনিাদ্রবথ্য বা অথ্যালকোিকলর প্সত আিতি িকে োকব সে না। আিসতির 
ঝঁুসে নানা রেম সবষকের িকগে িম্পসেকি ত, রেমন বথ্যসতিগত জীবসবদথ্যা, 
িামাসজে পসরকবি, এবং বেি বা রবকে ওঠার পেকিােগুকলা। 

•  দ্রুত িনাতিেরণ ও সেসেৎিা িঙ্কটপেূ্ণ ে ্্ণিানিীল িিয়গুবলা প্রমতবরা্ 
িবর, োর রেকে আকরাগথ্য লাভ েরা োে না এবং তরুণকদর 
অপ্কোজনীে রভাগাসন্ত এোকত িিােতা েকর। 

•  বাতিব অসভজ্ঞতা িমসেকিত প্রমতবরা্ এেং দ্রুত হস্তবক্ষপ যিৌিল সিশু  
ও তরুণকদর স্াভাসবে অবস্াে সেকর আিা এবং িেল িওোর িামেকিথ্য 
বাোকত িিােে িে।

িথ্যান্সার, হৃেবরাগ, এইিি, জন্মত্রুটি, যট্াি, 

মনউবিামনয়া, ইনফু্বয়ঞ্া, এেং েীর্ণস্ায়ী ফুিফুি 

েথ্যাম্র মিমলত িংখথ্যার যেবয়ও যেমি মিবিার  

ও তরুেরা আত্মহতথ্যায় িারা োয়  ।!
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