FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
PREVENTION & TREATMENT PROTOCOLS FOR COVID-19

আইভারেমDন িনেয় 0ায়শই িজFাস' 0G
জবাব িদেলন ড. িপেয়র (কাির এবং ড. পল মািরক (এফএলিসিসিস অ/ালােয়+)
(সবEেশষ অদ/তন হেয়েছ: মাচE 10, 2021)

আইভারেমKেনর িবষেয় অেনক LM উঠেছ, এবং (সটা ন/ায/ও বেট। িনেQ, আমরা আমােদর পাওয়া সবেথেক
সাধারণ LMTিলর িবশদ এবং সবEাUীণ উWর Lদান করিছ। সবELথম, অেনেকই িজেXস কের, “আইভারেমKন িক
সিত/ই (সই সব কাজ করেত পাের, (যTিল আপনারা বলেছন (য (সY করেব—েকািভড 19 (রােগর সবকY পযEায়
Lিতেরাধ এবং উপচার করা? এY [নেত অিব\াস/ মেন হে]–েসই একই পুরেনা কথা।”
এই LেMর উWর এই তেথ/র উপর দঁ ািড়েয় রেয়েছ (য 40 বছর পূেবE এYেক িবকিশত করার সময় (থেক এই ওষ> ধY
ইিতমেধ/ই aবি\ক bােc/র উপর য> গাdকারী Lভাব আনায় এর eমতা Lমাণ কেরেছ, কারণ এর fারাই বg মহােদেশ
পরজীবী জিনত “প/ােhিমক” (রাগ িনমূল
E করা সiব হেয়েছ। এই সমj LভাবTিলর কারেণই আইভারেমKেনর
আিবkারকরা ঔষধিবXােনর (eেm 2015 সােলর (নােবল পুরnাের ভoিষত হন।
আরও সাPিতক ভােব, আইভারেমKেনর TরqrপূণE অ/াs-ভাইরাল আর অ/াs-ইনt/ােমটির TণTিল িচিuত
হেয়েছ। িনvদwxভােব (কািভড-19 এর (eেm, অধ/য়নTিলেত (দখা (গেছ (য এর অ/াs-ভাইরাল aবিশx/Tিলর মেধ/
অন/তম হল (য এY yাইক (LাYেনর সেU (বশ শzেপাz ভােব (লেগ যায়, যার কারেণ ভাইরাসY (কােষ Lেবশ
করার (থেক বাধা4j হয়। Lদাহ িনয়Tণ করার বg aবিশx/Tিলর সােথ সােথ, এই LভাবTিল ব/াখ/া কের (য (কন
পরীeাTিলেত এত ইিতবাচক ফলাফল Lিতেবিদত হেয়েছ, এবং িক ভােব (কািভড-19 িনমূল
E করার সােথ এই ওষ> ধY
একই ধরেণর য> গাdকারী পিরবতE ন আনার সiাবনা (দখাে]।
অনু4হ কের “েকািভড-19 এর (Lাফাইল/াি|স ও িচিকৎসায় আইভারেমKেনর ব/বহার সমথEনকারী উদীয়মান
Lমােণর পযEােলাচনা”-এর আমােদর এক পৃ@ার সংিe~সার প> ন (িপিডএফ; পূণE পযEােলাচনা এখােন)।

''ভাইরাসH মারার জন' যিদ Hসু'র ঘনেMর দরকার পেড় তাহেল তা অজOন করেত একজন 3রাগীর
পেR 3বিশ পিরমােণ 3ডাজ িনেত হেল কীভােব আইভারেমDন কাযOকরী হেত পাের?"
আইভারেমKেনর অ/াs-ভাইরাল কাযEকলাপ অনজE নীয় Yসু/ ঘনেrর উপর িনভE রশীল, এমন তTY ভ>ল, (যমনটা
িনQরপ:
1)

অেিলয়ার (মানাস িব\িবদ/ালেয়র ক/ািলর (সল কালচার গেবষণায়, একটা (কােনা িহউম/ান মেডল নয়, যিদও
অিত উ ঘনেrর আইভারেমKন ব/বহার করা হেয়িছল। মানুেষর (রাগ Lিতেরাধ ও সংবহন তT রেয়েছ যা
আইভারেমKেনর সেU তাল িমিলেয় কাজ কের, মানুেষর Lেয়াজনীয় ঘনেrর সেU একটা ল/ােবােরটির (সল
কালচাের ব/ব ত ঘনেrর সেU সামান/ই সকE রেয়েছ। তারওপর (কানও ওষ> েধর দীঘEািয়ত (ময়ােদ সংyেশEর
হয়েতা b-েময়াদী (সল মেডল এ|েপাজাের (ডােজর একY ভাংশ Lেয়াজন হেত পাের।

2)

এমন একািধক Lিয়া রেয়েছ যার মাধ/েম আইভারেমKন তার অ/াs-ভাইরাল Lভাব Lেয়াগ করেব বেল
মেন করা হয়, ইমেপাYEনTিল ক করার সiাব/তম Lিয়া সহ, (মানােসর উপেরর গেবষণায় (যমনটা তT
িহেসেব উেঠ এেসেছ। এই অন/ান/ Lিয়াTিলর মেধ/ সুLািফিজওলিজক (ডাজ বা ঘনেrর Lেয়াজন রেয়েছ
বেল মেন করা হয় না এবং এর মেধ/ অdভ>Ez

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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a. সাসE, (কািভড-2 yাইক (LাYেনর (হা িরেসার বাইিhং অেলর সােথ আইভারেমKেনর
Lিতেযািগতামূলক বাইিhং, এিসই-2 িরেসােরর সেU সীমাব বাইিhং;
b. সাসE (কািভড-2 আরএনএ-িডেপেh আরএনএ পিলেমরাস (RdRp)-র সেU বাইিhং, যার ফেল
ভাইরাল (রিেকশন আটকাব (েসায়ারিজয়াির, 2020);
c. (রিেকট বা Lিতিলিপ বানােনার জন/ ভাইরােসর একািধক Lেয়াজনীয় কাঠােমাগত এবং অকাঠােমাগত (LাYেনর সােথ বাইিhং/ ইারেফের+ দরকার হয়।
3)

(য তT বেল (য আইভারেমKন যােত কাযEকরী হেত পাের তার জন/ সুপারিফিজওলিজক Yসু/ ঘনেrর Lেয়াজন
তা এখন 24Y িনয়িTত িিনকাল ায়াল fারা দৃড়ভােব অbীকার করা হেয়েছ (যখােন আইভারেমKেনর
/াhাডE (ডাজ ব/বহার করা হেয়েছ তব> ও সংমণ, অবনিত এবং মৃত>/র হার াস করেত বড় রকেমর িিনকাল
Lভােবর কথা জািনেয়েছ।

’’আমার 0াইমাির 3কয়ার িফিজিশয়ান (িপিসিপ) আইভারেমDন 30সTাইব করেবন না। 3কাথা
3থেক আিম িKW 3পেত পাির?’’

জাতীয় বা আdজE ািতক (কািভড-19 িচিকৎসার গাইডলাইেন আনু@ািনকভােব এর ব/বহার bীকত হওয়ার আেগর
সময় পেবE আইভারেমKেনর জন. একটা (Lসিপশন পাওয়ার চ/ােলটা আমরা ব> েঝিছ এবং অন/েদর সমস/াটাও
ব> ঝেত (পেরিছ। তেব িনকট ভিবষ/েত এই িচিকৎসার গাইডলাইনTিল আপেডট হেব বেল আমােদর Lত/াশা।
পযEায়িমকভােব দয়া কের (কািডড-19-এ আইভারেমKেনর উপর আমােদর পা>িলিপ পযEােলাচনা (জেন িনন যা
একY িবিশx আেমিরকান (মিডক/াল জানEােল সহজসাধ/ িপয়ার-িরিভউ চলেছ এবং যিদ এটা িপয়ার িরিভউ পাস
কের যায় এবং Lকািশত হয়, তাহেল আমােদর Lত/াশা (য এটা আইভারেমKনেক আেরা Lসািরত করেব। তেব
যতeণ না এটা Lফাইল/াKক ও িচিকৎসার মাধ/ম উভয় িহেসেব এর ব/বহার আেরা িবjতভােব গৃহীত বা সুপািরশ
হে] অেনক ডাzারই এটা (LKাইব করেত অিনি]ক হেবন। আমরা (কবল িনQিলিখত পিতর পরামশE িদেত
পাির:
1)

আপনার Lাথিমক bাc/ পিরচযEাকারীর সেU আেলাচনা করqন। তঁ ারা যিদ (ডটা িনেয় িনিত না হন, তাহেল
তােদর আমােদর পা>িলিপY িদন যা এফএলিসিস অ/ালােয়+ ওেয়বসাইট
(https://covid19criticalcare.com/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-ofcovid-19/) অথবা ওএসএফ িL-িL সাভE ার (থেক (https://osf.io/wx3zn/) (থেক ডাউনেলাড করা (যেত
পাের। অণু4হ কের একথা ব> েঝ িনন গাইডলাইনস আপেডট হওয়া বা পা>িলিপ Lকািশত হওয়ার মেতা সময়
না আসা পযEd অেনেকই ইভারেমKেনর িচিকৎসা 4হণ এড়ােত চাইেবন।

2)

িfতীয় িবকY হেলা এমন একজন িচিকৎসেকর (চxা করা িযিন এখােন (টিলেমিডিসন পরামশE Lদান করেত
পােরন: ডাzার আইভারেমKন (Lসাইব করেছন। https://www.exstnc.com/ পরামেশEর আেগ (য (কােনা
িভিজেটর িফ সেকE িনিত (হান। আমােদর কােছ খবর আেছ িকছ> ডাzার অিতিরz িফ ধাযE করেছন।
আমরা আমােদর ওেয়বসাইেট (টিলেমিডিসন (যাগােযাগTিলর ([ধ> মাm মাvকwন য> zরা) একY তািলকাও
Lদান কির: আইভারেমKেনর একY (Lসিপশন Lা~ করqন

3)

যিদ cানীয়ভােব সরবরাহ করা যায় তার (চেয় (বিশ িপেলর বাসনা থাকেল আপিন কানািডয়ান িকং ফামEািস
(www.canadianpharmacyking.com) (থেক Lচ>র পিরমােণ অডEার করেত পােরন, তেব এর জন/ আপনার
একY (Lসিপশন Lেয়াজন হেব।

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।

পৃ@া 2 / 15

www.flccc.net

FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
PREVENTION & TREATMENT PROTOCOLS FOR COVID-19

"আিম িক এফএলিসিসিস অ'ালােয়ে+র কাছ 3থেক িবেশষেFর পরামেশOর জন' আেবদন করেত
পাির?"
সক পিরমােনর অনুেরাধ এবং এফএলিসিস অ/ালােয়+ গঠনকারী িবেশষX িচিকৎসক সীিমত সংখ/ায় হওয়ার
কারেণ িচিকৎসকরা (কািভড-19 আাd (রাগীর জন/ িবেশষেXর পরামেশEর জন/ আলাদা অনুেরাধTিলর
Lিতিয়া জানােত সeম হন না। তার ওপর আমােদর সরাসির পিরচযEায় (নই এমন (রাগীর িচিকৎসার সুপািরশ
আমরা কের পাির না। তেব আমরা আ4হী (রাগী, পিরবার এবং bাc/পিরচযEাকারীেদর আমােদর (কািভড-19
িচিকৎসার অিভXতা এবং আমােদর Lকািশত এবং Lাক-Lকািশত পা>িলিপTিলেত থাকা গাইেড+ িদেত পাির।
(রাগীরা যােদর /াhাডE িচিকৎসা ব/থE হে] (দেখ (গেছ পরামেশEর জন/ (বিশরভাগ অনুেরাধ তঁ ােদর (থেকই আসেছ,
আমােদর পরামশE হেলা আ4হীরা (কািভড-19 সামলােত এফএলিসিসিস অ/ালােয়+ গাইেডর ‘‘স/ালেভজ (থরািপ’’
িভভাগY খিতেয় (দখ> ন (www.flccc.net/flccc-protocols-a-guide-to-the-management-of-covid-19/;
#24, p. 19)। (কািভড-19 \াসযেTর (রাগ নয়, বরং এY একY ‘‘অগEানাইিজং িনউেমািনয়া‘‘ এবং এই ধরেনর
(eেm, সূণE (eেm সাধারণত আমােদর (Lােটাকেলর মেতা উ মাmায় কYEেকােরেয়েডর Lেয়াজন হয়, আমরা
এই িবষয়Yেক Tরqr (দওয়ােক bীকিত িদি]। এর সমথEেন, ‘সাসE-েকািভড-2 অগEানাইেজশন িনউেমািনয়া’র উপর
আমােদর নিথY (দখ> ন (bmjopenrespres.bmj.com/content/7/1/e000724.full)। পিরেশেষ, (রােগর (য (কােনা
পযEােয় (কািভড-19’এ আাd (রাগীরা আইভারেমি|টন িনন, সেU থাকা পাh>িলিপ অনুযায়ী যা এই িচিকৎসার
সমথEেন বড় Lমােণর িভিWেক সংকলন ও পযEােলাচনা কের।

‘‘আইভারেমDন িক Zকায় 3কােনারকম ব'াহত করেব এবং Hকা 3নওয়ার পের িক আিম
আইভারেমDন 3নওয়া চািলেয় 3যেত পাির?"
নত>ন YকাTিলর (Lিeেত আইভােমKেনর Tরqr সেকE আমােদর (বাঝার িবষয়Y হেলা যতeণ না কাTিল
যােদর দরকার তােদর সকেলর জন/ উপল না হে] ততeণ পযEd আইভােমKন Lিফল/াি|সেক কাকরেণর
একটা পিরপূরক (সত> িহসােব িবেবচনা করা উিচত। এই সমেয়, এবং Yকা িবেশষXেদর সেU কথা বলার পেরও
আমরা মেন কির না (য আইভারেমKন Lিফল/াি|স Yকার কাযEকািরতা/Lিতেরাধ eমতায় (কােনারকম ব/াঘাত
ঘটায়, যিদও এYেক অবশ/ই bীকিত িদেত হেব (য এই LেMর আরও সুিনvদwxভােব উWর (দওয়ার জন/ (কানও িনvদwx
তথ/ এখনও হােত (নই। তেব Yকার িfতীয় (ডােজর 2 স~াহ পেরই (কবলমাm Yকা তার সবEািধক অনাম/তা
অজE ন কের, এই সময় পযEd আইভারেমKন স~ােহ দুবার (নওয়া য> িzয> z।

‘‘আইভারেমDন িক িনরাপদ এবং এর ব'বহাের িক 3কােনা িবর\প 0িতিTয়া রেয়েছ?
1975 সােল আইবারেমKেনর আিবkার 2015’এ (মিডক/ােল (নােবল সােন সািনত হেয়িছল, এর িব\ব/াপী
Lভাব হেলা মধ/ আিকা, লািতন আেমিরকা ও দিeণ-পূবE এিশয়ার মহামারী এলাকায় অনেকাসারিসয়ািসস
(রাইভার াইhেনস), িল /াYক িফিলিরয়ািসস এবং n/ািবস কমােনা। তারপের এY িব\ bাc/ সংcা (g)’র
"Lেয়াজনীয় ওষ> েধর তািলকায়’’ অdভ>Ez হেয়েছ যার মাধ/েম এখনও পযEd 4 িবিলয়ন (ডাজ (দওয়া হেয়েছ।
(বিশরভাগ গেবষণা পেm িবরপ Lিতিয়ার হার কম জািনেয়েছ, যার (বিশরভাগই মৃদ,ু eণcায়ী এবং অেনকটাই
মূলত পরজীবীর মৃত>/র জন/ শরীেরর Lদাহজনক Lিতিয়ার জন/ দায়ী এবং চ>লকািন, ফ>সক>িড়, (ফালা িল
(নাডস, জেয়ে যTণা, ¡র এবং মাথাব/থােক অdভ>Ez কেরেছ। একY গেবষণায় 50,000-রও (বিশ (রাগীেক িনেয়
ায়ােল সংিমি¢ত ফলাফলTিলর মেধ/ Tরqতর ঘটনা ঘেটিছল 1% এরও কম এবং মূলত (লায়া (লায়ায় আাd
(রাগীর সামলােনার সেU জিড়ত। তাছাড়া, ফামEািসউYক/াল (রফাের+ /াhাডE (লি|ক অনুসাের
আইভারেমKন ব/বহােরর জন/ (কমলমাm িবরপ Lিতিয়াTিল হেলা অ/াs-Yউবারকইউেলািসস ও কেলরা
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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Yকার একসেU চালু (যখােন অ/াsেকায়াTেল ওয়ারফািরেনর (ডাজ মিনটর দরকার পেড়। আেরকY িবেশষ
সতকE তা হেলা ইিমউেনাসােL£ড এবং অU Lিতcাপনকারী (রাগী যারা ক/ালিসিনউিরন ইনিহিবটােরর রেয়েছন
(যমন ট/াোিলমাস বা সাইোেyািরন বা ইিমউেনাসােLস/া িসেরািলমােসর ওষ> েধর মাmার িনিবড় পযEেবeণ
করা উিচত যখন আইভারেমKন (দওয়া হেব (সই ইারাকশন থাকেব যা এই jরTিলেক Lভািবত করেত পাের।
https://www.drugs.com/ivermectin.html-এর (ডটােবেস ওষ> েধর ইারঅ/াকশেনর একটা দীঘE তািলকা
পাওয়া যায়,Lায় সমj ইারঅ/াকশনই আইভারেমKেনর রেzর মাmা বি বা াস হওয়ার সiাবনা aতির কের।
গেবষণাTিল মানব শরীেরর উপর সহ/সীমা ও িবরপ Lিতিয়ার অভাব LদশEন কেরেছ, এমনিক আইভারেমKেনর
মবধEমান ও উ মাmায় (দওবা সেTও, িবষাzতা Lায় অসiব, যিদও jর কমােনার কারেণ কাযEকািরত কমা একটা
উেfেগর কারণ হেত পাের। পিরেশেষ, গভE বতী মিহলা, িশ[ এবং বাােদর (eেm আইভারেম্Kন িনরাপেদই ব/বহার
করা হেয়েছ।

‘‘িলভােরর তী] বা দীঘO^ায়ী 3রাগ রেয়েছ এমন 3রাগীেক িক আইভারেমDন 3দওয়া 3যেত পাের?’’
িলভােরর (রােগর (eেm, আইভারেমKন ভােলাভােবই সহ/ করা যায়, এযাবৎ একটাই (কস পাওয়া (গেছ (য ব.বহােরর
একমাস পর িলভােরর eিত হেয়েছ যা ¥ত (সেরও (গেছ। িলভােরর বড় সমস/া বা দীঘEcায়ী (রােগর সেU
আইভারেমKেনর (কােনা সমস/া (নই। এছাড়াও িলভােরর (রােগ আাd (রাগীেদর জন/ (ডােজর (কােনা (হরেফেরর
Lেয়াজন হয় না।

‘‘কাজ করেব না এমন একH িচিকৎসা 3নওয়ার আেগ িক এটা ‘‘0মাণ‘‘ করার জন' একটা বড়
ধরেনর, স`াব', ডাবল-aাইb, 3cসেবা-িনয়িTত গেবষণা করা উিচত নয়?"
চলিত সমেয় এই ধরেনর গেবষণা চালােনা অৈনিতক হেত পাের এমন িবিভ§ কারণ রেয়েছ। আমরা সত হেয়িছ (য
আেরা গেবষণা করা (যেত পাের ওবং করা উিচত তেব িনQিলিখত কারেণ (সেবা িনয়িTত আরিসY এড়ােনা উিচত:

§

বতE মােন, 3000-রও (বিশ (রাগীেক অdভ>Ez করা হেয়েছ র/াhামাইজড, িনয়িTত ায়ােল তী¨ Lত/য়ী অdের
TরqrপূণE িিনকাল ফলাফলTিলেত সামি4ক উপকার সেমত। এY (সেবা ব/বহার কের (মিডক/াল গেবষণার
ায়ােলর (eেm উে©খেযাগ/ eিত হওয়ার সiাবনা aতির কের যা (কািভড-19-এর সােথ সকE য> z অসুcতা
এবং মৃত>/হার অ4হণেযাগ/ িহসােব (বিশ হেব।

§

উপরª, (কািভড-19’র িচিকৎসায় মেনািনিবx সাব-েসকশন এবং ইউএনআইYএআইিডর- (নতrাধীন g অ/া«
অ/াি|েলেরটার (Lা4াম (www.who.int/initiatives/act-accelerator/about) িরসাচE কনসালেটেদর
িনেয়াগ কেরেছ (কািভড-19’এ সমj সিয় আইভারেমKন ায়ালTিলর একY িব\ব/াপী পিতগত
পযEােলাচনা এবং (মটা-িবে¬ষণ সনাz এবং সাদন করেত। কনসালেট আগািম 4 স~ােহর মেধ/ (বশ
কেয়কY অিতিরz ও বড় িিনকাল ায়াল (থেক ফলাফল Lাি~র Lত/াশা করেছ এবং এই ায়ালTিলেত
পযEা~ (রাগীর (ডটা সং4েহর যােত 2021-এর জানুয়ািরর মেধ/ (কািভড-19’এ আইভারেমKেনর ব/বহােরর পেe
বা িবপেe একটা িসাd ও সুপািরেশ (প®ছােনা যায়। কনসালেটেদর Lাথিমক িবে¬ষণTিল সPিত একY
আdজE ািতক গেবষণা সেলেন উপcাপন করা হেয়িছল এবং (সই সময় হািজর করা সমj ায়ােলর ফলাফল
(কািভড-19’এ আইভারেমKেনর কাযEকািরতােকই (জারােলাভােব সমথEন কেরেছ। আগামী মােস ায়ালTিলর
তেথ/র আনুমািনক পিরমােণর উপর িভিW কের যিদ g’র মাধ/েম (কািভড-19’এ আইভারেমKন ব/বহােরর জন/
একY সুপািরশ জাির করা হয়, তাহেল পিরকিত পরবতী¯ (সেবা-িনয়িTত ায়ালTিল বািতল করেত হেব।

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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‘‘পRপািতেMর উf ঝhঁিক সহ, 3বিশরভাগ jায়ালkিলই িক খh ব খারাপভােব নকশা করা এবং
সmাদন করা হয় না?"
সমj িিনকাল ায়ালTিল তােদর নকশা ও পিরকনায় পeপািতেrর ঝ>ঁিকেত ভ>গেছ, (যমনটা (কাচরান িরn অব
বায়াস Bias ট>ল fারাfারা মূল/ায়ন করা হেয়েছ (য ায়ালTিলেত পeপািতrেক (4েড ভাগ করা হেয়েছ ‘‘িকছ>টা
উেfগ, কম, মাঝাির, উ বা Tরqতর’‘ িহেসেব। তেব একদল (লখক (বশ িকছ> ায়ােলর পeপািতrেক মাঝাির (থেক
Tরqতর ঝ>ঁিক িহসােব মূল/ায়ন কেরেছন, এই ায়ালTিলর (মটা-িবে¬ষণ সাদন পৃথক পৃথক ায়ােলর
পeপাতদুxতা সেTও আরও সকভােব সক LভাবTিল সনাz করেত পাের। আমরা সহ একািধক (গা° এই
ায়ালTিলর (মটা-িবে¬ষণ কেরেছ, সকেলই এই ায়ালTিল মেধ/ সামস/পূণE সুিবধা (পেয়েছ। বাjেব িবিভ§
(সার ও (দশ এেলােমেলা এবং পযEেবeণ িনয়িTত উভয় (সট (থেক ায়ােলর ফলাফেলর ধারাবািহকতা এবং
ায়ােলর আকার ও (রােগর পযEায়Tিল উপকােরর অনুমানেক আরও (বিশ aবধতা (দয়। দুY বড় (মটা-িবে¬ষেণর
(রফাের+ / িল±Tিল িনেচ পাওয়া যােব, আমােদর পযEােলািচত পা>িলিপেত সািদত (Lািফলাি|স এবং িচিকৎসা
উভয় ায়ােলর (মটা-িবে¬ষণ ছাড়াও:
1) (কািভড-19’এ আইভারেমKেনর উপর এফএলিসিসিস অ/ালােয়ে+র পযEােলাচনা https://covid19criticalcare.com/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-ofcovid-19/;
2) https://ivmmeta.com/ – এই গেবষণা (গা°র (মটা-অ/ানািলিসস গণনা কেরেছ (য COVID-19-এ কাযEকর
হে] না আইভারেমKেনর (eেm 6 (কাY 70 লেeর মেধ/ একY;
3) াে+র ²লwও িব\িবদ/ালেয়র টি|েকালিজ অ/াh ফামEােকালিজ িডপাটEেম:
http://www.metaevidence.org/viewMApredictive2.aspx?exposition=684&pathology=87&sel
focus=1&selSubgroup=0&domain=12

‘‘3কািভড-19’এ আTাn মাoকpন যh qরােrর 3রাগীেদর বড় সংখ'ায় ও sত সংখ'া বtিuর পিরে0িRেত
একH বড় র'াbামাইজড কেvাল jায়াল িক sত করা যায় না?’’
(কেসর সংখ/া যখন েমই বাড়েছ, হাসপাতােল শয/া সংখ/া কেম আসেছ, এবং মৃত>/ও বাড়েছ এমন একটা ‘‘য> ে’’
থাকার সমেয় "িনখ> ঁত িিনকাল ায়ােলর’’ জন/ অেপeার করার ‘‘িপসটাইম’‘ Lিয়া হেলা অেযৗিzক এবং
উপেরর মতই অৈনিতকও। ওষ> েধর সমj িচিকৎসা সংাd িসাdTিলর সােথ অdvনwিহত ঝ>ঁিক/উপকােরর গণনা
জিড়ত থােক। যখন একY িনরাপদ, কম খরেচর, বgল পিরমােণ উপল ওষ> েধর কথা িবেবচনা করা হয় যােত বার
বার (দখা (গেছ (য ধারাবািহকভােব মৃত>/হার এবং সংমণ াস (পেত পাের, তখন ‘‘িনখ> ঁত’’ বা ‘‘অLাপ/‘‘ (ডটার
অেপeায় (থেক এই িচিকৎসা আটেক রাখা িনরাপদ, কম খরেচর (থরািপ 4হেণর কম ঝ>ঁিকর ত>লনায় আেরা (বিশ
eিত হওয়ার সiাবনাই (বিশ। আবার, নূ/নতম 24 Y িনয়িTত ায়ােলর ফলাফেলর উপর িভিW কের
আইভারেমKেনর অকাযEকর হওয়ার নিজর 6েকাY 70 লেeর মেধ/ একY (যমনটা উপেরর (কািভড-19 ািড িরসাচE
4qপও িহেসব িদেয়েছ। আইভারেমKন ভাল নকশা করা পযEেবeণমূলক ায়ােল যাচাই করা হেত পাের ও হেব যা
সমানভােব িনভ>Eল িসাdও িদেত পারেব।
(সই Lিতকoলতা যা, মাvকwন য> zরাে, আমােদর ঐিতহািসকভােব Lিতকoল অথEৈনিতক ও জনbােc/র Lভােবর
আেরা বড় মানিবক িবপযEেয়র িদেক (ঠেল িদে], (সটাই হেলা সূণEভােব বতE মান বাjবতা। মানবতাবাদী বাjববাদ,
িচিকৎসার উপকার/সুরeা গণনা ব/বহার কের বতE মান জনbাc/ স±েটর অবcা িবেবচনা কের অিতমাmায় কেঠার
Lমাণ িভিWক ওষ> েধর দৃxােdর জায়গায় (জার (দওয়া উিচত। উপরª, অেনক সাবধানী িবে¬ষণ কের িববরণ (দওয়া
হেয়েছ (য, আইভারেমKন িবতরণ Lচােরর অলTিলেত এই Lেচxা [রqর পরপরই (কেসর সংখ/া ও মৃত>/র হার
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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ব/াপকভােব কেমেছ, এটা (কািভড-19’র Lিফল/াি|স ও িচিকৎসায় অিবলেµ আইভারেমKন 4হেণর িসােdর
aবধতা ও িনভ>Eলতােক আেরা (বিশ সমথEন কের। উপরª, অেনক সাবধানী িবে¬ষণ কের িববরণ (দওয়া হেয়েছ (য,
আইভারেমKন িবতরণ Lচােরর অলTিলেত এই Lেচxা [রqর পরপরই (কেসর সংখ/া ও মৃত>/র হার ব/াপকভােব
কেমেছ, এটা (কািভড-19’র Lিফল/াি|স ও িচিকৎসায় অিবলেµ আইভারেমKন 4হেণর িসােdর aবধতা ও
িনভ>Eলতােক আেরা (বিশ সমথEন কের।

‘‘কাজ নাও করেত পাের এমন আেরা একH ওষh ধ ব'াপকভােব wহণ করার আেগ আমােদর িক আরও
3ডটার জন' অেপRা করা উিচত নয়?"
এই মুহoেতE একটা ঝ>ঁিক/উপকােরর িসাd (নওয়া, বতE মােন উপল 24 Y িনয়িTত ায়াল (থেক মৃত>/হার কমােনার
সুিবধার সােথ উ কাযEকািরতা এবং সুরeা LদশEনকারী ওষ> ধ 4হণ (কািভেড বতE মােন িনয> z িচিকৎসা পুেরাপুির
4হণ করেত ব/ব ত য> িzTিলর শিz এবং aবধতা অেনক (বিশ হয় LদW (য সবTিল 4হণ করা হেয়েছ িনvদwx
(সYংেয়
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

দুবEল িিনকাল LভাবTিল পিরমাপ করা হেয়েছ (িরেমিডসাইভার, মেনাোনাল অ/াsবিড, কনভ/ালেসস
াজমা);
(বিশ খরচ (িরেমিডসাইভার, মেনাোনাল অ/াsবিড, কনভ/ালেসস াজমা, Yকা);
উে©খেযাগ/ িবরপ Lভাব (িরেমিডসাইভার, Yকা);
ব/বহারেক সমথEন করেত দুবEল, পরyরিবেরাধী, অিjrহীন তথ/ Lমােণর িভিW (িরেমিডসাইভার, মেনাোনাল
অ/াsবিড, কনভ/ালেসস াজমা);
পরyরিবেরাধী িচিকৎসা গাইডলাইন (িরেমিডসাইভার – g এবং এনআইআই-এর সুপিরশ পরyরিবেরাধী)
নন-িপয়ার পযEােলাচনা ািডজ (িরেমিডসাইভার, মেনাোনাল অ/াsবিড, কনভ/ালেসস াজমা);
িবjত aবXািনক পযEােলাচনার জন/ উপলভ/ Lাক-মু¶ণ গেবষণা তথ/ না থাকা (Yকা)।

’’আইভারেমDন যিদ 3কািভড-19’এ এতটাই কাযOকরী হেব তাহেল 3কােনা 3দশ 3কন তােদর জাতীয়
িচিকৎসা গাইডলাইেন এেক wহণ কেরিন?’’

একািধক (দশ ও অল তােদর িচিকৎসা গাইডলাইেন আইভারেমKনেক আনু@ািনকভােব bীকিত িদেয়েছ,
এফএলিসিসিস অ/ালােয়ে+র স±িলত তেথ/র উপর িভিW কের, আের (বশ িকছ> (দশ অিত সPিত এমনY কেরেছ,
উদাহরণbরপ:
1)
2)
3)

(মেসেডািনয়া – 23 িডেসµর, 2020
(বিলজ – 22 িডেসµর, 2020
উWর ভারেতর উWর Lেদশ – 21 (কাY জনসংখ/ার একY রাজ/ – 2020 সােলর 10 অে«াবর আvলw (হাম

4)
5)
6)

·টেম িকটস অনুেমাদন কেরেছ যার মেধ/ আইভারেমKন রেয়েছ
প/ারাTেয়র অে¸া প/ারানা Lেদশ – 2020-র 6 (সেµর
উWর Lেদেশর রাজধানী শহর লে¹ৗ – 2020সােলর 22 আগ
(মি|েকার চায়াপাস Lেদশ – 2020 সােলর 1 আগ

7)
8)

(পরqর 8Y Lেদেশর bাc/ মTক – 2020-র বসd/4ীেº
িলমা, (পরq – অেনক িিনক, (জলা আইভারেমKন ব/বহার ও িবতরণ কের, অে«াবর পযEd হাসপাতালTিলেত
এর ব/বহার হয়িন।

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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‘‘আইভারেমDেনর িxিনকাল yািডেজর িবদ'মান 3সটkিল 3যেহতh 3ছাট, তাই 3সটা িক অ0ামািণক
নয়?’’
সংখ/ালঘ> যখন ‘‘েছাট’’ (সাধারণত 100- এরও কম (রাগী িহসােব সংXািয়ত হয়, িবেশষত যখন মৃত>/হারেকই
(শষিব»ু িহেসেব (দখা হয়), (বশ কেয়কেশা (রাগী সহ সংখ/াTরq ‘‘বড়’’। Lত/াশা অনুযায় (ছাট গেবষণাTিলেত
পিরসংখ/ানগতভােব তাৎপযEপূণE পাথEক/Tিল খ> ঁেজ পাওয়ার সiাবনা কম, তেব LিতY র/াhামাইজড কে¼া½ ায়াল
(আরিসY) যার মেধ/ 100-র (বিশ (রাগী থােক (সখােন TরqrপূণE িিনকাল ফলাফলTিলেত অত/d
পিরসংখ/ানগতভােব উে©খেযাগ/ পাথEক/ পাওয়া যায়, সংমণ, অ4গিত এবং মৃত>/র হার ােসর কথাই জানায়,
িনQরেপ:

§
§
§

100-রও (বিশ (রাগী িনেয় 4 Lিফেলি|স আরিসY - বড় সুিবধা, সমj পিরসংখ/ানগতভােব Tরqrপূণ;E
100-রও (বিশ (রাগী িনেয় 2 আউটেপেশ আরিসY - বড় সুিবধা, সমj পিরসংখ/ানগতভােব TরqrপূণE;
100-রও (বিশ (রাগী িনেয় 4 হাসপাতােল ভvতw (রাগীর আরিসY - বড় সুিবধা, সমj পিরসংখ/ানগতভােব
Tরqrপূণ;E

এছাড়াও, িনয়িTত ায়ালTিলর মেধ/ (মাট (রাগীর সংখ/ায় এখন 7000-র ওপর (রাগী অdভ>Ez, (সখােন
র/াhামাইজড কে¼ালড ায়ােল (কবল 3000-র (বিশ। এই জাতীয় র/াhামাইজড (রাগীর (ডটা এখন িরকভাির
র/াhামাইজড কে¼া½ ায়ােল িচিকৎসাভ>z (রাগীর সংখ/ার কাছাকািছ, এমন একY গেবষণা যার ফলাফল
অিবলেµ মাঝাির (থেক Tরqতর অসুcতায় আাd (রাগীেদর কYEেকােরেয়ডTিল (নওয়ার সােথ সােথ িচিকৎসার
পিরবতE ন হয়।

‘‘আইভারেমDেনর 0চার িক হাইেzা1াইেxােরাকhইেনর মেতা একইরকম নয় – যখন সম{
র'াbামাইজড কেvা| jয়াল 3দখায় এটা কাজ কের না, অথচ সকেলই দািব কের এটা কাজ কের?’’
মহামারীর Lথমিদেক হাইে¾াি|োেরাক>ইন (নওয়ার িসাd (নওয়া হেয়িছল, যখন, এই ব/বহারেক সমথEন করার
মেতা িিনকাল ায়াল (ডটার অভাব সেTও, তখন একটা aবXািনক য> িz িছল অ/াs-ভাইরাল এবং অ/াsইনেtেমটির aবিশx/Tিল Ljািবত Lাক-িিনকাল (ডটা। তাই (সই সমেয়র িসাdY এইচএসিকউ-র কম খরচ,
নূ/নতম Lিতকoল Lভাব (Lাফাইল, Lশj উপলতা/েযৗিগক bা]»/ এবং ব/বহােরর দীঘE ইিতহােসর িভিWেত ঝ>ঁিক /
উপকােরর গণনা হয়েতা সক িছল। এই ধরেনর িস¿াd পুেরাপুির িছল 1964 সােল Lথম সূmািয়ত (মিডেকল
গেবষণা সvকwত (হলিসি± চ>িzর 37 নং নীিত (মেন, যা (ঘাষণা কেরিছল (য ‘‘িচিকৎসেকর িবচাের যিদ (সটা Lাণ

বঁাচােনা, bাc/ পুনরqার বা দুদEশা লাঘেবর Lত/াশা থােক তেব িচিকৎসকরা (কােনা অLমািণত হjেeপ করেত
পােরন। এই হjেeপ পরবতী¯কােল গেবষণার িবষয়বÀ হওয়া উিচত।" (ঘাষণাপm 37-এর সােথ িমল (রেখ

এইচএসিকউ-র ব/াপক 4হেণর পর সেU সেUই অেনক (কDই তৎeণাৎ গেবষণা [রq কের িদেয়িছল। দুভEাগ/বশত,
সব আরিসYই (নিতবাচক ফালফল িদেয়িছল ফেল Lাথিমক পযEােয় (রােগ িবিe~ অব/াহত ব/বহার ছাড়া ¥ত িডঅ/াডপশন হয়। লe/ করqন (য হাজার হাজার মানুষ অসুc হে] ও মারা যাে]ন এর সামেন দঁ ািড়েয়
আইভারেমKেনর চলিত ব/াপক নন-অ/াডপশন বতE মােন (ঘাষণা 37-এর লÂন করা হে] উে¿শ/মূলকভােব এবং
yxতই এিড়েয় চলা হে] 3,000 এরও (বিশ (মাট (রাগী সহ এখন (বশ কেয়কY িনয়িTত ায়ােলর কাযEকািরতা /
ঝ>ঁিক মূল/ায়ন সেTও যা িরেপাটE কেরেছ সংমেণ ব/াপক াস এবং মৃত>/র হার ােসর কথা যখন এটা (কািভড-19
(রাগীেদর িচিকৎসায় ব/ব ত হেয়েছ। অ/াডপশেনর সমথEনকারী (ডটা এখন কYEেকােরেয়েডর কােছ (প®েছেছ,
(যখােন Lায় 6,000 (রাগীর িরকভাির ায়ােলর ফলাফেলর িরেপাYEংেয়র Lায় অিবলেµ ব/াপক ব/বহার [রq হেয়িছল
যা মৃত>/হারও কিমেয়েছ (এটা কYEেকােরেয়ড িদেয় ায়ােল মাm 2,000 (রাগীর িচিকৎসা হেয়িছল)
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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 ায় এবং এই
‘‘বতO মান ব}ল ব'ব~ত 3থরািপর জন' এনআইএইচ তােদর সুপািরেশ কীভােব 3পছ
সুপািরশkিলর 3যৗিqকতা 3বাঝা 3কন এত কন?"
িনেচর উদাহরণTিলর দৃxাd অনুযায়ী আমরা এনআইএইচ সুপািরশTিলর শিz এবং সময় সেকE একY
ধারাবািহক পিতর সনাz করেত এবং / অথবা সুপািরশTিলেত আপেডটTিল সনাz করেত অeম:
মহামারীর Lথমিদেক কনভােলেস cাজমা ব/বহারেক 4হণ করা হেয়িছল এবং (সই সমেয় সহায়ক িিনকাল
পরীeার Lমােণর অভাব এবং (বিশ খরচ / সদ ব/বহার এর সােথ য> z থাকা সেTও ব/াপক ব/বহার [রq
হেয়িছল। 2020 সােলর 17 জুলাই সবEেশষ সংেশািধত এনআইএইেচর বতE মান সুপািরশY হেলা ‘‘ব/বহােরর পেe বা
িবপেe Ljাব করার জন/ পযEা~ (ডটা (নই”। 2020 সােলর 26 িডেসµর পযEd 7 Y আরিসY এবং 6 Y ওিসY
পিরচািলত হেয়েছ একYও পিরসংখ/ানগতভােব TরqrপূণE িিনকাল ফলাফল (বিনিফেটর িরেপাটE ছাড়াই। এই
ায়ােলর ফলাফল সেTও (কানও নত>ন সুপািরশ করা হয়িন। ব/াপক ব/বহার অব/াহত রেয়েছ।
িরেমিডসাইভার - একY Lত/ািশত অ/াs-ভাইরাল এেজ, অি|েজন লাগেছ না হাসপাতােল ভvতw এমন
(রাগীেদর জন/ বতE মােন এনআইএইচ fারা "িনরেপe" সুপািরশ করা হেয়েছ, (যখােন (কবলমাm অিতিরz
অি|েজন লাগেছ হাসপাতােল ভvতw এমন (রাগীেদর মেধ/ এর সমথEেন B-IIa রেয়েছ (অথEাৎ উ Lবাহ বা যািTক
(ভsেলশেনর (কানও Lেয়াজন ছাড়াই)। একY B-IIa ইিUত কের (য সুপািরশY হেলা মাঝাির শিzর এবং এY হয়
বড় সীমাবতা সহ (কােনা আরিসY-র উপর িভিW কের অথবা (কােনা আরিসY-র সাব-4qপ িবে¬ষণ (থেক। এই
সুপািরেশর সমথEেন ব/ব ত আরিসY (দিখেয়েছ (য সাব-4qপ বা এমন (রাগী যঁারা 5িদন িরেমিডসাইভার (পেয়েছন
11তম িদেন তঁ ােদর িিনকাল অবcার উ§িত ঘেটেছ /াhাডE পিরচযEার ত>লনায় যিদও (য সাব-4qপ 10িদন (থরািপ
(পেয়েছন তঁ ারা 11তম িদেন উ§ত িিনকাল অবcা অজE ন করেত পােরনিন। এছাড়াও (নাট করqন (য িরেমিডসাইভার
(বিশ খরেচর (েডাজ Lিত $ 3,000 এরও (বিশ), আইিভর মাধ/েম চালােত হয়, এবং পিরসংখ/ানগতভােব এর িবরপ
Lিতিয়ার সংখ/া (বিশ। পিরেশেষ, (কানও আরিসY িরেমিডসাইভার (কািভড-19 (রাগীর মৃত>/হার কিমেয়েছ এবং
ব/বহােরর সমথEেন উপেরর এনআইএইচ সুপািরশY g’র 2020 সােলর 20 নেভµেরর সুপািরেশর সেU
পরyরিবেরাধী, (রােগর তী¨তা িনvবwেশেষ, (মাটামুY 7,০০০ (রাগী সহ আরও িতন আরিসY িদেয় তােদর
একmীকরেণর পরীeার ফলাফলTিলর উপর িভিW কের aতির। 28জন িিনকাল (কয়ার িবেশষX, 4 জন (রাগীঅংশীদার এবং একজন নীিতশাTXেক িনেয় aতির একY আdজE ািতক গাইডলাইন (ডভলপেম 4qেপর এই Lেচxা
সেTও এনআইএইচ (কািভড-19 িচিকৎসার গাইডলাইন, সবEেশষ আপেডট হেয়েছ 3 িডেসµর, (কািভড-19’এ
িরেমিডসাইভার ব/বহােরর পরামশEই চািলেয় (গেছ।
অ'া-আইএল -6 3থরািপ (েটািকিলজুমাব, িসিলটhি1মাব, স'ািরিলউমাব) - এনআইএইচ সুপািরশ, সবEেশেষ
3 নেভµর, 2020 আপেডট হেয়েছ, হেলা একY B-I ব/বহােরর িবরqে ( মাঝাির শিz, আরিসY (ডটার িভিWেত)।
বতE মােন, (কবল একY আরিসY পিরচািলত হেয়েছ এবং এY (নিতবাচক িছল, যিদও এY কYEেকােরেয়ড
ব/বহােরর জন/ সুপািরশTিলর আেগ পিরচািলত হেয়িছল, যা এটােক একটা /াh-অ/ােলান ইিমউেনামিডেলটাির
(থরািপ িহেসেব ইিUত কের, এটা অকাযEকর বেল মেন হয়। তেব, (মাট 2,931 (রাগী সহ 16 Y পযEেবeণমূলক
ায়ােলর ফলাফলTিলর একY (মটা-িবে¬ষণ বতE মােন ব/বহােরর সময় মৃত>/র হাের পিরসংখ/ানগতভােব
উে©খেযাগ/ কমার িরেপাটE কের। yxতই ব/বহােরর িবেরােধর পেe Lমাণ, সiবত একY "িনরেপe" সুপািরশY
আরও (বিশ উপয> z বেল Ljাব িদে], তেব এনআইএইচ (রYং িnমY এই উদাহরেণ পযEেবeণমূল ায়ালTিলর
(মটা-িবে¬ষেণর ত>লনায় একY একক আরিসY মােপর বেলই মেন হয়।

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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মেনােxানাল অ'াবিড - এই নেভল িরকমিবেন িহউম/ান (মােনাোনাল অ/াsবিড িদেয় গাইেডে+র পিত
আরও জYল / িবÅািdকর। বতE মােন (সTিলর (ক/ািসিরিভমব, ইমেডিভমব, এবং বামলািনিভমব) সবকYরই উ
ঝ>ঁিকর িদেক এেগােনা হালকা (থেক মাঝাির (রােগ আাd (রাগীেদর জন/ এফিডএ fারা একটা ইইউএ (ব/বহােরর
জন/ জরqির অনুেমাদন) রেয়েছ। এই ইইউএ, যিদও সুিনvদwxভােব বেলেছ (য এY এই পণ/Tিলর এফিডএ
অনুেমাদনেক (বাঘঝায় না, আপাতভাব এমন একটা ছাপ রােখ (য (সTিল হয় ব/বহােরর জন/ উপয> z অতবা
(কবলই িচিকৎসার িবক িহসােব ব/বহার করা (যেত পাের। যিদও, এইসব এেজTিলরত িবষেয় 2রা িডেসµেরর
এনআইএইচ সুপািরশY একY ‘‘িনরেপe‘‘, অথEাৎ, ‘‘এই সমেয় হমৃদু (থেক মাঝাির (কািভড-19’র
আউটেপেশেদর িচিকৎসার জন/ ক/ািসিরিভমেবর সেU ইমেডিভমেবর ব/বহার পেe বা িবপেe সুপািরশ করার
মেতা পযEা~ তথ/ (নই। আমরা এই কাজTিলর সামি4কতা ব/াখ/া কের (বাঝােত চাইিছ (য এই এেজTিল
ব/বহােরর জন/ অনুেমািদত, তেব অপিরহাযEভােব ব/বহােরর জন/ সুপািরশকত নয় এবং (সকারেণই িবষয়Y
িচিকৎসক/েরাগীর িবচােরর উপেরই (ছেড় রাখা হেয়েছ। এY লe করা উিচত (য উপেরর এই িয়াকলাপTিল একY
একক আরিসYর উপর িভিW কের িছল যার Lাথিমক Lাdিব»ু, যিদও একY ইিতবাচক, একY (রাগীহীন (কিDক
ফলাফল, 7 িদেনর মেধ/ ন/ােসােফেরিয়াল সাসE-েকািভড-2jের পিরবতE ন। (সেকhাির Lাdিব»ুY ইআর িভিজট বা
হাসপাতােল ভvতwর জন/ সিিলত চািহদা িছল, এবং িচিকৎসা করা হেয়েছ এমন (গা° কম হেলও উভয়েeেmই
ঘটনা কম িছল এবং (কানও ইিড পিরদশEেনর ত>লনায় হাসপাতােল ভvতwর দরকার পেড়েছ এমন (ডটা অÆoতভােবই
(দওয়া হয়িন। আবার, এTিলর ব/বহাের মৃত>/হার কমার (কানও সুিবধা পাওয়া যায়িন, (নােভল, (বিশ খরেচর এেজ,
উভয়ই আইিভ-র মাধ/েম চালােত হয়। যিদও এY আমােদর শীষEcানীয় সরকারী bাc/ এেজি+Tিলর ব/বহােরর
জন/ সতকE ও দুবEল সুপািরশ িহসােব (বাঝােনার মেতা (যাগ/ হেয়েছ বেল মেন হয়। এই কাজটার একY yx
ইিতবাচক িদক হেলা হাসপাতােল ভvতw আটকােনার আশা িনেয় Lাথিমক িচিকৎসার জন/ একY উপল িবক
িনিত করার জন/ সুyx Lয়াস। আইভারেমKেনর মেতা আরও কাযEকর এবং আরও বgল পিরমােণ উপল
ওষ> েধর পেরও আমরা এই জাতীয় Lেচxােক আরও উৎসািহত কির, অসংখ/ আরিসY'র সংমণ, হাসপাতােল
ভvতwর Lেয়াজন এবং Lাণহািনর সiবনা কম (দখােনায়।
এনআইএইচ-এর সুপািরশ করা আইভারেমDন – (ক, যখন আগ 27, 2020 তািরেখ অদ/তন করা হয়, তখন
(সYর ব/বহােরর িবরqে একY এ-III (দওয়া হেয়িছল, যা [ধ> মাm “িবেশষX মতামত”এর উপর িভিW কের
“েজারােলা jর” ইিUত কের। এই সুপািরশY একY িL-িL সাভE াের আমােদর পযEােলাচনার ম/ানুিKে Yেক
থােক এবং 8ই িডেসµর, 2020 (ত আসা ডাঃ (কাির (সেনেটর সাe/, জাতীয় এবং আdজE ািতক jের এই িবষয়Yর
উপর (বশ TরqrপূণE দৃÈপাত আকষEণ কের।
এর পর g এর িবেশষX উপেদxা, ডাঃ অ/ািÉউ িহল এর সহেযািগতা সহ এনআইএইচ গাইডলাইন প/ােনেল,
তিfদ/মান LমাণTিলর জন/ আমােদর িবশদ সংকলন উপcাপন করার লেe/ 6 জানুয়াির, 2021 তািরেখ
আমােদরেক আমTণ জানােনা হয়। তার পের, 14 জানুয়াির 2021 তািরেখ এনআইএইচ তােদর সুপািরশ আপে4ড
কের (ফেল এবং (কািভড-19 িচিকৎসা করায় আইভারেমKেনর ব/বহােরর “িবরqে” (কানও সুপািরশ না িদেয় এখন
(স আইভারেমKন (ক (কািভড-19 (রােগ ব/বহার করার মেতা একY িবক িহেসেব িবেবচনা কের। মেনািিনকাল
অ/াsবিড এবং কনভ/ােলেস াজমার Lিতও এ ধরেণর একY িনরেপe অবcান ধারণ করা হয়, উভয়ই িকª
মাvকwন য> zরাে (কািভড-19 িচিকৎসা করার জন/ ব/াপক ভােব ব/ব ত।
তেব, এফএলিসিসিস িবেবচনা কের (য (কািভড-19 (রােগর জন/ আইভারেমKেনর ব/বহােরর সমথEেন আরও
(বিশ িনvদwx িদশািনেদEশ (দওয়ার (eেm প/ােনেলর অিন]া Xাত িনদািনক, এিপেডিমেয়ালিজকাল, এবং
পযEেবeণমূলক উপােWর পিরেLিeেত Tরqতর ভােব অসUিতপূণ।E ইদানীং িবদ/মান Lমােণর িবষেয় প/ােনেলর
সমােলাচনা Lিত আমােদর িবশদ Lত>/Wর এখােন পাওয়া (যেত পাের।
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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''আইভারেমDেনর 3বিশরভাগ 3ডটা িক মূলত অিনয়িTত পযOেবRণমূলক jায়াল 3থেক আেস না?"
1)

2)

3)

(কািভড-১৯’এ আইভারেমKন িনেয় গেবষণায় Lেত/কY পযEেবeনমূলক ায়াল (এক মুহoেতE র জন/ ব/াপক
(কস িসিরজেক উেপeা কের) ত>লনার জন/ িনয়Tণ 4qেপর সােথ ম/াচ কেরেছ, (LােপনিসY-ম/ািচং নােম একY
(কৗশল ব/বহার কের এবং আরও অেনেকর সােথ সমসামিয়ক, ভাল-ম/াচ কে¼াল 4qপTিলেক ব/বহার কের
যারা তঁ ােদর িচিকৎসারত ডাzােরর fারা আইভারেমKন পানিন (এTিল কতটা িমলেছ তা (দখার জন/ LিতY
গেবষণার একY িনিবড় পােঠর Lেয়াজন হেব)।
ইিতহােস (দখা (গেছ পযEেবeণমূলক িনয়িTত ায়ালTিল Lায় সমj (রােগর মেডল এবং অধ/য়নরত
িচিকৎসায় গেড় একইরকম িসােd (প®েছেছ র/াhামাইজড কে¼া½ ায়ালTিলর সােথ।এই ায়ােলর
নকশাTিল (থেক Lা~ ফলাফলTিলর ত>লনা কের পিতগত পযEােলাচনাTিলেত এই তথ/ জানা (গেছ এবং
একািধকবার (কাচরান ডাটােবেস তা Lকািশত হেয়েছ। Lমাণ-িভিWক ওষ> ধ সেকE এY একY বাjব এবং সত/
যা (বিশরভাগ অ/াকােডিময়াই হয় (শখানিন বা এর উপর (জার (দনিন, এই কারেণই্ সPিত এেদর "আরিসY
(মৗলবাদী" িহসােব বণEনা করা হেয়েছ। পযEেবeণমূলক ায়ালTিল aবXািনকভােব aবধ এবং এর উপর িনভE র
করা উিচত, এমনিক এই মহামারীেতও, তার (গাটাটাই আমরা মেন কিরেয় িদি]।
আইভারেমKেনর পযEেবeণমূলক ও র/াhামাইজড ায়ােলর মেধ/ অনুসÌােনর ধারাবািহকতা উভেয়রই গভীর
এবং অনন/ যখন (কােনা একটা িনvদwx ওষ> েধর গেবষণায় িবপুল সংখ/ার ায়াল একজায়গায় জেড়া করা হয়।
(বিশরভাগ (eেm যা হয়, যিদ ‘‘পরyরিবেরাধী ফলাফল‘‘-এর িনয়ম সাধারণভােব ায়ালTিলর মেধ/ না
পাওবা যায়, িবেশষ কের যখন ওষ> ধY (জারােলা নয় এবং/অতবা কেয়কY ায়াল খ> ব খারাপভােব নকশা করা
হেয় থােক। (কািভড-19’এ আইভারেমKন িনেয় গেবষণারত ায়ালTিলেত উে©খেযাগ/ ধারাবািহকতােত বাড়িত
(জার (দওয়া যায় না। এই ধারাবািহকতাY অনন/ এবং (বাধেযাগ/ (সই ায়ালTিলেত গেবষণারত (সার ও
(দশ এবং আকার ও নকশা এবং অসুcতার পযEায়Tিলর িবিভ§ (সেট। ক এই ধারাবািহকতাYই Lেফসর
পল মািরক এবং এফএলিসিসিস অ/ালােয়+েক আইভারেমKেনর কাযEকািরতা সেকE সতকE কেরিছল। এই
ধারাবািহকতা িনভE রেযাগ/ভােব অব/াহত রেয়েছ ¥ততার সােথ মবধEমান ায়ােলর ফলাফল হােত পাওবার
মুেখামুিখ পিরিcিতেতও।

‘‘িবদ'মান গেবষণাkিলর 3বিশরভােগরই িক এখনও িপয়ার-পযOােলাচনা করা হয়িন?"
1)
2)

5Y (কস িসিরেজর 2Y সহ 24 Y িনয়িTত ায়ােলর মেধ/ 14Yর ফলাফেলর িপয়ার পযEােলাচনা করা হেয়েছ।
িL-িL সাভE াের (পা করা ায়ােলর পা>িলিপ (থেক আিবkারTিলর Lেয়াগব িবXােনর বg (eেmই একটা
/াhাডE পিত হেয় দঁ ািড়েয়েছ, ওষ> ধ সহ, িবেশষ কের মহামারী চলাকালীন। (কা্িভড-১৯ চলাকালীন
(মিডক/াল L/াKেস LিতY অিভনব িচিকৎসা চচEাই ব/াপকভােব গৃহীত হেয়েছ িপয়ার-িরিভউ করা পাh>িলিপY
(মিডেকল কিমউিনY fারা িবে¬ষেণর জন/ উপল হওয়ার আেগই, হাইে¾াি|োেরাক>ইন ছাড়া যা (পা করা
বা Lকািশত (কােনা Lকািশত িিনকাল তথ/Lমাণ িভিW ছাড়াই Lাথিমকভােব গৃহীত হেয়েছ। িL-িL গৃহীত
িচিকৎসা চচEার উদাহরণTিল হ'ল (রেমিডসাইভাইর, কYEেকােরেয়ডস, মেনাোনাল অ/াsবিড,

3)

কনভ/ালেসস াজমা এবং কাTিল। আবার, িপয়ার-িরিভউ Lিয়া সফল করার আেগই এই সমjTিল
ব/াপকভােব গৃহীত হেয়িছল।
নজর করqন (য YকাTিল আরও একY অনন/ (eেm Lিতিনিধr কের কারণ নাগিরকেদর ইেনাক>েলশন [রq
হেয়িছল aবXািনক মহেলর Lশj পযEােলাচনার জন/ িL-িL পা>িলিপ পাওয়ার আেগই। তাই, িপয়ারপযEােলািচত জাবEালTিলেত [ধ> মাm 50% Lকািশত হেয়েছ এই য> িzেত আইভারেমKন ািডর (রজা¸Tিলর
মান খািরজ করেত ঠাৎই মহামারীর একY সমােলাচনামূলক পযEােয় একY নত>ন Lামািনক মাপকা বা

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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/াhাডE হািজর করা হেলা যা িL-িLTিল িচিকৎসা Xােনর ¥ত Lসারেণর পাশাপািশ (সTিল সৃÈর
কারণTিল উভেয়রই চরম Tরqrেক ই]াকতভােব অ4াহ/ করা হয়। িপয়ার-পযEােলাচনায় কেয়ক মাস সময়
লােগ। আমােদর হােত অতটা সময় (নই। Lিতিদন হাজার হাজার মানুষ মারা যাে]।

"এটা িক সমস'া নয় 3য সম{ jায়াল িবেদেশ করা হেয়িছল এবং আমােদর এখােন 3রাগীেদর সে
তা িমলেত নাও পাের?"
এজাতীয় উেfগTিল িবÍয়কর মাmার বণEবাদেকই Lিতফলন কের যা আমরা মেন কির (য মানবতার িবরqে আরও
eিতর িদেক িনেয় যােব। আমরা অbীকার করেত পাির না (য এই ধরেনর চচEােক Lভািবত করেত আমােদর
পা>িলিপেত সংকিলত LমাণTিলর পেe একY TরqrপূণE বাধা উপিcত রেয়েছ। সPিত আমরা (জেনিছ (য
মধ/Lােচ/ একY বড় হাসপাতাল পিরেষবা ব/বcার একY িচিকৎসা সংাd কিমY সPিত নেভµের
আইভারেমKেনর িবদ/মান ায়ালTিলর পযEােলাচনা কেরেছ এবং আইভারেমKন সুপািরশ না করার িসাd
িনেয়েছ, এর একY উে©খেযাগ/ কারণ হেলা, ‘‘(বিশরভাগ ািড িবেদেশ করা হেয়েছ এবং (সTিল সiবত আমােদর
(রাগীেদর পেe সাধারণীকরণেযাগ/ নয়"। একY শিzশালী অ/াs-ভাইরাল ওষ> ধ [ধ> মাm িবেদশীেদর মেধ/ কাজ
কের এবং মাvকwনীেদর মেধ/ কাজ করেব না এমন িব\াস হাস/কর এবং এটা একা চoড়াd সে»হবািতক বলা ছাড়া
আর (কােনা মdব/ বা ব/াখ/ার (যাগ/ নয় যা সরবরাহকারীরা (দখােত পােরন (য তারা [ধ> ই আইভারেমKেনর
কাযEকািরতায় "িব\াস কেরন না"।

"এনআইএইচ দািব কেরেছ 3য COVID-19 এর িচিকসায় Ivermectin ব'বহােরর জন' বা িবপেR
তার পেR সুপািরশ করার জন' 'অপযOা 0মাণ' রেয়েছ"
আগ 27, 2020 তািরেখ aতির করা Lথম এনআইএইচ সুপািরশY, অিনবEচনীয় ভােব, ব/বহােরর িবরqে একY এIII িদেয়িছল, যা [ধ> মাm “িবেশষX মতামত”এর উপর িভিW কের “েজারােলা jর” ইিUত কের। এই সুপািরশY
একY িL-িL সাভE াের আমােদর পযEােলাচনার ম/ানুিKে Yেক থােক এবং 8ই িডেসµর, 2020 (ত আসা ডাঃ
(কাির (সেনেটর সাe/, জাতীয় এবং আdজE ািতক jের এই িবষয়Yর উপর (বশ TরqrপূণE দৃÈপাত আকষEণ কের।
এর পর g এর িবেশষX উপেদxা, ডাঃ অ/ািÉউ িহল এর সহেযািগতা সহ এনআইএইচ গাইডলাইন প/ােনেল,
তিfদ/মান LমাণTিলর জন/ আমােদর িবশদ সংকলন উপcাপন করার লেe/ 6 জানুয়াির, 2021 তািরেখ
আমােদরেক আমTণ জানােনা হয়। তার পের, 14 জানুয়াির 2021 তািরেখ এনআইএইচ তােদর সুপািরশ আপে4ড
কের (ফেল এবং (কািভড-19 িচিকৎসা করায় আইভারেমKেনর ব/বহােরর “িবরqে” (কানও সুপািরশ না িদেয় এখন
(স আইভারেমKন (ক (কািভড-19 (রােগ ব/বহার করার মেতা একY িবক িহেসেব িবেবচনা কের। মেনািিনকাল
অ/াsবিড এবং কনভ/ােলেস াজমার Lিতও এ ধরেণর একY িনরেপe অবcান ধারণ করা হয়, উভয়ই িকª
মাvকwন য> zরাে (কািভড-19 িচিকৎসা করার জন/ ব/াপক jের ব/ব ত। এনআইএইচ-এর িবগত আপেডটY 12
(ফ¨qয়াির 2021-এ Lকািশত হয় (যখােন তারা সুপািরশ করার জন/ “অপযEা~ Lমাণ”-এর উে©খ বজায় (রেখেছন।
তেব, এফএলিসিসিস িবেবচনা কের (য (কািভড-19 (রােগর জন/ আইভারেমKেনর ব/বহােরর সমথEেন আরও (বিশ
িনvদwx িদশািনেদEশ (দওয়ার (eেm প/ােনেলর অিন]া Xাত িনদািনক, এিপেডিমেয়ালিজকাল, এবং পযEেবeণমূলক
উপােWর পিরেLিeেত Tরqতর ভােব অসUিতপূণ।E ইদানীং িবদ/মান Lমােণর িবষেয় প/ােনেলর সমােলাচনার Lিত
আমােদর িবশদ Lত>/Wর, উWর িহেসেব (Lরণ করা এফএলিসিসস এর এই িচেত পযEােলাচনা করা (যেত পাের।
এম.আই.এইচ এর উে¿েশ/ এফএলিসিসিস অ/ালােয়ে+র Lত>/Wর (কািভড-19 এ আইভারেমKেনর ব/বহার সেকE
িদশািনেদEশ সিমিতর সুপািরশসমূহ তািরখ (ফ¨qয়াির 11, 2021

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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‘‘আেরা র'াbামাইজড িনয়িTত jায়াল না হওয়া পযOn িক আমােদর অেপRা করা উিচত নয়?"
24Y িনয়িTত ায়ােলর ফলাফেলর মেধ/ 12Y হল সiাব/ এবং র/াhামাইজড এবং এেত 2,000-এর (বিশ রqগী
অdভ>Ez িছেলন। আবার, নজর করqন (য (সই িরকভাির ায়াল যা (কািভড-19-এ কYEেকােরেয়ডসেক রাতারািত
পিরচযEার মান িহেসেব ধাযE কেরেছ তা িছল একটা র!hামাইজড িনয়িTত ায়াল যােত (ড|ােমেথসন িদেয় 2000
(রাগীেক অdভ>Ez করা হেয়িছল। আরিসY-েত এখন আইভারেমKন িদেয় িচিকৎসা করা (রাগীর সংখ/া 2 হাজােরর
কাছাকািছ (প®েছেছ। এছাড়াও 9 Y পযEেবeণ িনয়িTত ায়ােল (রাগীর সংখ/াও 4,000 এরও (বিশ। তাই, এখন
িবিভ§ আকার এবং িডজাইন এবং (দেশ আইভারেমKেনর আমােদর 24Y িনয়িTত ায়াল Lায় 7000 (রাগী
রেয়েছ, Lায় সবTিলই একY Lিফল/াKক িহসােব এবং (রােগর Lথম িদক এবং (শষ পযEােয়র (eেm কাযEকািরতার
সামস/পূণE, পুনরqÎপাদনেযাগ/, িবশাল পিরমাণ, পিরসংখ/ানগতভােব উে©খেযাগ/ অনুসÌানমূলক ফল িদেয়েছ।
সংমণ, হাসপাতােল ভvতw ও মৃত>/র এই লe/ণীয় াস হওয়ার পিরেLিeেত (সেবা ব/বহার কের পরবতী¯ (কানও
ািড অৈনিতক হেব। যার আরও িিনকাল ায়াল (ডটার Lেয়াজন, তােদর জন/ ভােলাভােব নকশা করা
পযEেবeণমূলক িনয়িTত ায়ালTিল হেলা একY যথাযথ aবধ িবক এবং িচিকৎসা এেজ িহেসেব 4হেণর পেরও
অেনেক তা পিরচালনা করেব (বা করা উিচত)।

‘‘িনয়Tণ-দল িনযh q কের না এমন নন-িপয়ার পযOােলািচত এিপেডিমওলিজক িবেষণ 3থেক 0া
ফলাফল 3কন আমােদর িবাস করা উিচত?"
আমােদর পা>িলিপেত উপcািপত মহামারী সংাd তথ/Tিল Lেয়াজন মেতা (মিডক/াল তথ/Lমােণর (জারােলা jর
(দিখেয় থােক কারণ এTিল বড়, বাjব-িবে\র ‘‘bাভািবক গেবষণা’’ িবেবিচত হওয়া উিচত যা িবে\র বg শহর ও
অেল bতঃÏoতE ভােব ঘেটিছল যখন cানীয় ও আািলক bাc/ মTক তােদর নাগিরক জনেগা°র মেধ/
ব/াপকভােব আইভারেমKন িবতরণ [রq করার িসাd িনেয়িছল। আইভারেমKন ব/বহােরর সােথ ত>লনামূলকভােব
ব/বহােরর (eেm, আইভারেমKন [রqর পের (কেসর সংখ/া ও মৃত>/ত ঘটনা অcায়ীভােন কম পাওবা (গেছ। আবার,
শহর (থেক শহর, অল (থেক অল এবং (দশ (থেক (দেশর (eেm Lসার ও Lজননেযাগ/তা LMাতীত। সমj (ডটা
সবEজনীনভােব ব/ব ত, (কািভড-19 এিপেডিমওলিজক (ডটােবসTিল (থেক সবEজনীনভােব ব/ব ত হেয়িছল। (চিমর
পা>িলিপ যা পুেরাপুির এই তথ/Tিলেক (কD কের aতির, বতE মােন Lকােশর জন/ জমা পড়ার মুেখ এবং এখন (সTিল
একY বড় (মিডক/াল গেবষণা িব\িবদ/ালেয়র একজন িডেনর িনেদEশনায় িবXানী ও গেবষকরা এY পিরমাজE ন ও
পযEােলাচনা করেছন। এই িবXানী, গেবষকেদর একটা অংশ এই ঐিতহািসক পা>িলিপর সহ-েলখক িহসােব (যাগদান
কেরেছন।

“েভটারনাির আইভারেমDন পণ'kিল িক ফামOােকালিজকাল ভােব মানুেষর জন' িনoমpত
ফমুOেলশেনর সমতhল' িহেসেব িবেবিচত এবং এkিলেক ব'বহার করা িক িনরাপদ?”
হঁ /া, ফামEােকালিজকাল ভােব উভয় ফরমুেলশনTিলই সমত>ল/, তেব LিতYেত িবদ/মান অ[তার পিরমােণ িকছ>টা
তফাত রেয়েছ। মানুেষর জন/ aতির করা ফমুEেলশনTিল (বশ কেঠার ভােব িনয়িTত, তাই বেল তার মেধ/ অ[তার
jর খ> ব িনQ। আমরা (ভটারনাির ফমুEেলশনTিল সুপািরশ করেত পািরনা, কারণ তােদর ব/বহার িঘের িনরাপWা
িবষয়ক উপােWর অভাব রেয়েছ, তেব আমরা এর সেU সংি¬x িবষাzতার সµেÌও সেচতন নই।

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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“আইভারেমDেনর একH অফ-েলেবল 30সিTপশন পাওয়া স`ব?”
িচিকৎসক যখন তার রqগীেদর জন/ িচিকৎসাগত ভােব যথাযথ বেল িবেবচনা কেরন, তখন আইভারেমKেনর মেতা
এফিডএ অনুেমািদত ওষ> ধTিলেক, (কানও অননুেমািদত ব/বহােরর জন/ (Lসাইব করা (যেত পাের (যােক “অফ(লেবল” বলা হয়) এফিডএ িিনিশয়ানেদর (সই সমj ওষ> ধ (Lসাইব করা এবং (সTিল ব/বহার কের িচিকৎসা
করার bাধীনতাY (দয়, (যTিল িদেয় রqগীর (¢@ মUল িনিত হেত পাের।

§

“অফ-(লেবল” ওষ> ধ (Lসাইব করার অনুশীলনY এতটাই Lচিলত (য, মাvকwন য> zরাে Lিত 5Yর মেধ/ 1Y
(Lসিপশন হল অফ-(লেবল ব/বহােরর জন/। এত ঘনঘন ভােব অফ-(লেবল (Lসিপশন (দবার িপছেন
কারণ হল (য একY িনvদwx (রাগ অথবা িচিকৎসাগত অবcা উপচার করার জন/ (কানও অনুেমািদত ওষ> ধ নাও
থাকেত পাের। এ ছাড়াও, রqগীরা সব ধরেণর অনুেমািদত িচিকৎসা (পেয়ও, (কানও উপকার না (পেত
পােরন।এনআইএইচ (কািভড-19 িচিকৎসা প/ােনল
(https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/introduction/) িববিত িদেয়েছ (য,
“LদানকতE ারা িবিভ§ Lিয়ার মাধ/েম—যার মেধ/ অdভ>Ez ইমােজE ি+ ইউজ অেথারাইেজশন (ইইউএ),
ইমাররেজি+ ইনেভÐেগশনাল িনউ ¾াগ (ইআইএনিড) Lেয়াগ, সদয়পূণE ব/বহার অথবা ওষ> ধ Ljতকারকেদর
সেU Lসািরত অ/াে|স (Lা4াম এবং/অথবা অফ-েলেবল ব'বহার—অন/ান/ ইিUেতর জন/ অনুেমািদত অথবা
লাইেস+কত অনুসÌানাধীন ওষ> ধ অথবা এেজ (Lসাইব করেত পােরন।”

§

প/ােনল এYও সুপািরশ (দয় (য সু-িবন/j, িনয়Tণব িিনকাল ায়ােল (কািভড-19 এর জন/ আশাLদ,
অননুেমািদত অথবা অ-লাইেস+কত িচিকৎসার অধ/য়ন করা (যেত পাের। এর মেধ/ অন/ান/ ইিUেতর জন/
অনুেমািদত অথবা লাইেস+কত ওষ> ধ অdভ>Ez। এY লe/ করা খ> বই TরqrপূণE (য সারা িব\ জুেড়
অেনকTিল Lকািশত, িপয়ার-িরিভউড ও িনয়Tণব িনদািনক ায়াল সািলত হেয়েছ (যTিল (কািভড-19
এর Lিতেরাধ এবং িচিকৎসায় আইভারেমKেনর কাযEকািরতার িদেক ইিUত কেরেছ।

§

প/ােনল এYও িনধEারণ কের (য তােদর িদশািনেদEশTিলেত িবদ/মান িচিকৎসার সুপািরশTিল আেদশমূলক নয়;
বরং এই (য “LিতY রqগীিবেশেষর (eেm িক করেত হেব বা িক করেত হেব না, (সই িনণEয়Y সবEেশেষ রqগী এবং
তার LদানকতE ােদরই 4হণ করেত হেব।”

ভােলা িচিকৎসাগত অনুশীলন এবং রqগীর (¢@ মUেলর জন/ এটা জরqির (য িচিকৎসকরা তােদর (¢@ Xান এবং
িবচার অনুযায়ী আইনসত ভােব উপলভ/ ওষ> ধ, বােয়ালিজ| এবং যTািদ ব/বহার কেরন। িচিকৎসকরা তােদর
ই]ানুরপ ওষ> ধ (Lসাইব করেত পােরন যতeণ তারা িব\াস কেরন (য তারা bয়ং ভােলা ভােব এই িবষেয় অবগত
এবং তােদর িসাdTিল য> িzসUত িচিকৎসাগত Lমােণর িভিWেত 4হণ করা হেয়েছ। তেব এটা মেন রাখা দরকার
(য, তারা যিদ অফ-(লেবল (Lসিপশন (দবার িসাd (নন, তাহেল আলাদা আলাদা সংcা অফ-(লেবল
(Lসিপশেনর জন/ তােদর িনজb /াhাডE িনধEারণ করেত পােরন।
অফ-(লেবল (Lসিপশেনর িবষেয় আরও পড়ার জন/: https://www.fda.gov/patients/learn-aboutexpanded-access-and-other-treatment-options/understanding-unapproved-use-approveddrugs-label

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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“একজন ফামOািসy িক একজন লাইেস+0া া^' পিরচযOা 0দানকতO া ারা িলিখত
আইভারেমDেনর একH বধ 30সিTপশন পূরণ করেত অীকার করেত পাের?”
না। যিদও এY সত/ (য মাvকwন য> zরাের িকছ> িকছ> অUরােজ/ ফামEািসেদর (Lসিপশন পূরণ করার (থেক
অbীকার করার অিধকার রেয়েছ, তব> ও তারা এমনY তখনই করেত পােরন যখন তারা রqগীর Lিত (কানও সiাব/
eিতর িবষেয় উিf হেয় ওেঠন, এমন একY উেfগ যা িনQিলিখত কেয়কY পিরিcিতর মেধ/ aবধ হেব:
4)

5)

6)

একH Fাত অ'ালাoজp–অথEাৎ ফামEািসেক আইভারেমKন িদেয় পূবEবতী¯ (কানও িচিকৎসার সময় এমন
অ/ালাvজw জিনত Lিতিয়ার একY নিথব ইিতহাস উে©খ করেত হেব, যার িবষেয় LদানকতE া ইিUত (দনিন
(য িতিন অবগত।
রqগী fারা গৃহীত অন/ (কানও ওষ> েধর সেU একH Fাত িবর\প িমথিKয়া। এই (eেm, ফামEািসেক অন/
(কানও ওষ> েধর সেU সহঘYত ব/বহােরর (eেm একY অকাট/ Lিত-ইিUত বা অ/াবেসািলউট ক¼াইিhেকশন
উে©খ করেত হেব। (যেহত> আইভারেমKেনর সেU (কানও ওষ> েধরই অ/াবেসািলউট ক¼া-ইিhেকশন নাই (িকছ>
িকছ> ওষ> েধর সেU [ধ> মাm মাmা কমেবিশ করা বা jেরর উপর নজর রাখার দরকার পেড়), সুতরাং এই কারণY
অৈবধ।
(Lসাইব করা মাmাY সুপািরশকত মাmার (থেক (বিশ — আইভারেমKেনর মাmাTিল ব/বহার করা
অধ/য়নTিলেত যা (দখা (গেছ, এফিডএ fারা সুপািরশকত 0.2 mg/kg মাmার 10 Tণও (কানও বvধwত jেরর
Lিতকoল Lভােবর সেU য> z নয়, সুতরাং এই কারণYও অৈবধ হেব। এ ছাড়াও, িচিকৎসকরা রqগীেদর জন/
bাভািবক মাmার ঊেÒE ওষ> ধপm (Lসাইব কেরন এবং করেত পােরন এবং এই অনুশীলনY সূণE ভােব
আইনসত। সবেশেষ, আইভারেমKন িদেয় (কািভড-19 এর অেনকTিল অধ/য়েনই, 0.3mg/kg অবিধ
মাÓ-েড মাmাব/বcা ব/বহার করা হেয়েছ এবং এমন করায় Lিতক>ল Lভােব (কানও বি Lিতেবিদত হয়িন।

মেন রাখেবন, যিদ ফামEািস এই দািব জািনেয় (Lসিপশন পূরণ করেত অbীকার কের (য “এY (কািভড-19 এর
জন/ সুপািরশকত বা অনুেমািদত নয়” তাহেল তােদরেক িনQিলিখত কথাTিলর িবষেয় অবগত করােত হেব:

§

§

এনআইএইচ কতEক িচিকৎসা িদশািনেদEশTিল আেদশমূলক নয় এবং (সই কারেণ (সTিল LদানকতE া fারা
এমন (কানও ওষ> ধ (Lসাইব করার িসাdেক সীমাব কেরনা, (যTিল এনআইএইচ প/ােনল fারা সুপািরশ
করা হয়িন। যথা (কািভড-19 এর জন/ এনআইএইচ িদশািনেদEেশর ভoিমকায় উি©িখত
রেয়েছ: http://bit.ly/3cu2p33:
–
“এর উপর (জার (দওয়া খ> বই জরqির (য এই িদশািনেদEশTিলেত (রট করা িচিকৎসার সুপািরশTিলেক
আেদশ িহেসেব িবেবচনা করা উিচত নয়। একজন একক রqগীর জন/ িক করেত হেব বা িক করেত হেব না,
চoড়াdভােব (সই িসাdY রqগী এবং তার LদানকতE াই 4হণ করেবন।
অন/ (কানও ইিUেতর জন/ এফিডএ-এর অনুেমাদন পাওয়া (কানও ওষ> েধর “অফ-েলেবল” (Lসিপশন, উভয়
আইনসত এবং Lচিলত। এ ছাড়াও, এমন অনুমান করা হয় (য আজেক (লখা প®াচটা (Lসিপশেনর মেধ/
একটা অফ-েলেবল ব/বহােরর জন/ হেব।

সুতরাং, যিদ (কানও ফামEািস অbীকার করার জন/ উপের উি©িখত bীকত ইিUতসমূহ ব/তীত অন/ (কানও কারেণ
(Lসিপশন পূরণ করেত অbীকার কের, তাহেল (সY “ঔষধীয় অনুশীলন” িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। (যেহত>
ফামEািসেদর ঔষধীয় অনুশীলন করার (কানও আইিন অিধকার (নই, সুতরাং এমতাবcায়, (ট (মিডেকল
লাইেসি+ং (বােডEর িনকেট নািলশ জানােনা যথাযথ হেত পাের। এ ছাড়াও, পাvমwট (হা½ার/েদাকােনর মািলক,
ভারLা~ ফামEািস, (Lসিপশন পূরণ করেত অbীকার করা ফামEািস, এবং (থাক িবেতা — সবাই রােজ/র (বাডE
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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অফ ফােমEিস fারা লাইেস+কত। যথাযথ (বাডE অফ ফােমEিসর িনকেট এেদর মেধ/ Lেত/েকর িবরqে অেপশাদাির
আচরেণর নািলশ জানােনা (যেত পাের।
(ট (বাডETিলর ফােমEিস: https://nabp.pharmacy/about/boards-of-pharmacy/
(ট (মিডেকল লাইেসি+ং (বাডEসমূহ: https://www.fsmb.org/contact-a-state-medical-board/

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ
+ 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, (রফাের+ ও তেথ/র জন/ অনু 4হ কের আমােদর ওেয়বসাইট (দখ> ন।
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