
মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ  স�েক�  তথ�াবলী  
 
পটভূিম: 
হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ (এইচ িব ও �) কেয়ক দশেকরও �বিশ সময় ধের পি�মা �দেশ ব�ল ব�ব�ত হেয়                 
আসেছ এবং এ� �ব�ািনক ভােব ব�-অধ�য়নকৃত ও নিথভু�। মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ            
অেনক-ওপের-ওঠার অসু�তার জন� ২০০০ সােল FDA র অনেুমাদন অজ� ন কেরিছল এবং এ� "অফ-�লেবল" নােম              
ব�ব�ত ও সীিমত ভােব কায�কর বেল মেন করা হয়। মাই� হাইপারবািরক �থরািপেত িফ�ারড অি�েজন ব�বহার করা                
হয় এবং এ� এক� �মা�েয় ফুেল ওঠা �চ�াের সরবরাহ করা হয়। মাই� হাইপারবািরক �চ�ার� ১.৩ চাপ (এ�এ) এ                  
৯১% +/- ৩% অি�েজন সরবরাহ কের। "মাই�" শ��র অথ� চাপ� ১.৩ এ�এ অিত�ম কের না। বিধ�ত চাপ �লািহত                  
কিণকা, �াজমা এবং শরীেরর অন�ান� তরল রস এ অিতির� অি�েজন সরবরাহ করেত সহায়তা কের ফেল �কাষ, �সু�,                 
��া�, �ি�, অ�-��ংগ, মি�� এবং শরীেরর িবিভ� অংেশ অি�েজন �হেণর পিরমাণ ও �মতা বাড়ায়। অিতির�               
অি�েজেনর ফল ��প �ফালা-ভাব, �দাহ কেম যায় এবং এসব অংেশ র�-স�ালন �বেড় যায় ও শরীেরর কম-অি�েজন                
�া� অত�াবশ�কীয় �কােষর �ণগত কায�-কলাপ বাড়ােত সাহায� কের।�িত� �কাষ আংিশক বা স�ূণ� ভােব পুনজ�িবত              
হেয় উঠেত পাের।তেব কত�েলা �সশেনর �েয়াজন হেব তা ��েতই বলা স�বপর নয়। ৪০ �র �বশী �সশন যিদ কােরা                  
িনেত হয় �সখােন নতূন র�নালী ও �তরী হেত পাের । 
 
�য কােরা �া�� পুন��ার এর কােজ সহেযািগতা করেত পারেল আমরা যারপর নাই স�ািনত ও আনি�ত �বাধ                
করেবা ।সকলেক মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ �চ�ার স�িলত তথ� �েলা জানােত আমরা আ�হী। যিদও এটা             
সু-দীঘ� িক� �েয়াজনীয়, িনঃসে�েহ ! বাংলােদেশ এখেনা হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ অিধকাংশ িচিকৎসকেদর কােছ             
অেনকটাই অজানা। শরীেরর  �ত/ঘা   সারােত  এইচ িব ও �  র জিুড় �নই।আমরা এই প�িতেক 
ধীের ধীের এক� সমি�ত িচিকৎসার পয�ােয় িনেয় িগেয় কে� থাকা মানষুেদর সাহায� করেত চাই। 
  
িনেদ�শাবলী :  
আমােদর �দয়া অবিহত-স�িত-ফরম� �থেম পুেরাপুির পড়েত হয়, �িত� পৃ�ার নীেচ ও �শষ পৃ�ায় সাইন কের তািরখ                
িদেত হয় এবং অিতিথেক মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ (মা হা অ �থ ) এর �থম �সশেন আসার সময় এই                  
স�িত-ফরম� িনেয় আসেত হয়। িনধ�ািরত সময় অনসুাের �কে� অিতিথেক �থম �সশেনর কমপে� ৪০ িমিনট আেগ               
�পৗঁছােত হয় । অিতিথর �া��� িনি�ত করেত অিতিথেক, �কে� পির�ার; হা�া ও আরামদায়ক �পাশাক (�যমনঃ              
পু�ষেদর পায়জামা+�বিনয়ান এবং মিহলােদর �শেলায়ার+কািমজ ইত�ািদ সুিতর কাপড় ) সে� কের িনেয় আসেত ও             
পিরধান করার জন� পরামশ� �দওয়া হে�। �কে� �পাশাক পিরবত� েনর এক� জায়গা থাকেব। হাইপারবািরক �কে�              
�কানও তী� এবং দাহ� ব� সােথ িনেয় আসা যােব না।এ ব�াপাের �কে� যেথ�  কড়াকিড় ব�ব�া  চাল ুথাকেব। 
 
ভূিমকা: 
বত� মােন আমরা মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ িনেয় কাজ �� কেরিছ, �যেহতু হাইপারবািরক অি�েজন             
�থরািপ িবষয়�ই বাংলােদেশ অপিরিচত।�থম �সশন �� করার আেগ অিতিথেক তথ��েলা �জেন িনেত হেব। এ�              
উ�-��সার (Pr.) এর আওতায় �চুর-অি�েজন (O2) সরবরাহ করার এক� �া��-র�া প�িত। হাইপারবািরক �থরািপ             
অন�ান� িনয়িমত িচিকৎসার সােথ ও ব�বহার করা �যেত পাের। সারা িবে� সু� মানষু, �ীড়ািবদ-তারকারা �রাগ               
�িতেরােধর জন� এবং তাঁেদর কম�-�মতা বাড়াবার জন� এই �থরািপ �ায়শই ব�াবহার কের থােকন।অ�জম ও �সের�াল               



পলিসেত ব�াবহার কের �বশ ফল পাওয়া �গেছ বেল কিথত।এর �থম উৎপি� সমেু�র গভীর �থেক হওয়ায়, �িত�                
�সশনেক সম�ুতলেদেশর ডাইভ ও বলা হেয় থােক। 
 
প�িত: 
অবিহত-স�িত প� পড়া এবং (�কে� এেস) �া�র করার পের অিতিথেক �থম �থরািপ �সশন �দয়া হেত পাের। অিতিথ                 
�চ�াের �েবশ কের �েয় বা বেস �থরািপ িনেত পােরন। এেত ভয় পাওয়ার �কান কারণ �নই।অিভভাবক (যােক অি�েজন                 
মা� সরবরাহ করা হয় না) �েয়াজনেবােধ তাঁর বা�ার সােথ হাইপারবািরক �চ�াের সােথ থাকেত পারেবন। অি�েজন               
িবতরণ িডভাইস �যমন এক� �ফসমা� বা �নজাল ক�ানলুা �দওয়া হেব। �ফসমা� বা ক�ানলুা� সম�ৃ-অি�েজন              
সরবরাহ কের। �কে�র কম�কত� া তারপর �জনােরটর এবং কনেডনসার চালু করেবন। একবার অিতিথ �চ�ােরর             
অভ��ের �েবশ করার পর �া��� �বাধ করেল কম�কত� া �চ�ােরর �চইন�েলা �টেন ব� কের �দেবন। অিতিথর               
জ�রী-বিহগ�মেনর জন� ব�ব�া ও এই �চ�াের আেছ।এই �মিশন �েলা টানা িহশ...শ� �তির কের যা অিতিথ               
অিধেবশন�র পুেরা সময়কােলর জন� �নেত পােবন। �চ�ার� যখন চাপ বা ��শার �দওয়া �� করেব, অিতিথ দইু                
কােন সামান� বিধ�ত চাপ অনভুব করেত পােরন যা িবমান ওপের ওঠার এবং নীেচ নামার সময় হেয় থােক। �সই ম�ুেত�                   
িচউইং গাম িচবােনার মেতা বা হাওয়া �গলা, অিতিথর কান পির�ার করেত সহায়তা করেব। এই অিধেবশন ষাট �থেক                 
ন�ই িমিনট পয�� চলেত পাের। একজন কম�কত� া পুেরা অিধেবশন চলাকালীন সমেয় উপি�ত থাকেবন এবং িতিন এক�                
�টিলেফান ও �� জানালার মাধােম অিতিথর সােথ �যাগােযাগ র�া করেত স�ম হেবন। অিতিথ কােনর চাপ যখন                
অনভুব করেবন তখন অিতিথর কান পির�ার করার �েচ�া �েলােক অব�াহত রাখার পরামশ� �দওয়া হে�।অিধেবশন              
�শেষ �চ�ােরর বাতাস �ছেড় �ছােটা কের �ফলা হয়। এই সমেয়, কম�কত� া আে� আে� �চ�ার�র ��শার কমােত ��                 
করেবন। এই �ি�য়া� অিতিথর আরােমর জন� ধীের ধীের স�� করা হেব। চাপ পুেরাপুির চেল িগেয় িমটার শনূ�েত চেল                  
আসেল কম�কত� া �চ�ার�েক আনিজপ কের �দেবন এবং অিতিথ সাহায� সহকাের �চ�ার �থেক �বিরেয় আসেত স�ম               
হেবন। 
 
�থরািপর সীমাব�তা: 
যিদও মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ �াে��র িবিভ� অব�ার উ�িতর জন� উপকারী বেল জানা �গেছ, এই               
�থরািপ� �কানও �রােগর স�ূণ� িনরামেয়র জন� দাবী করা হয় না এবং এখেনা �কানও �থরািপউ�ক ফলাফেলর               
িন�য়তা �দওয়া যায় না। �কােনা িচিকৎসার িবক� িহসােব ও হাইপারবািরক �থরািপর পরামশ� দাবী করা হয় না।                
পি�মা ও উ�ত �দশ�েলােত হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ িনেয় িনয়িমত �চুর উ�তমােনর পরী�া িনরী�া             
চলেছ।আমােদর অিফস এবং এর কম�চারীরা হাইপারবািরক �থরািপর কায�কািরতা স�িক� ত �কানও গ�ারাি� �দন না।�য             
�কউ তাঁর �া��র�ার জন� �য �কান �থরািপ/প�িত ব�বহার করার �চ�া কের যােবন, এটাই �াভািবক।আমরা              
ইিতমেধ�ই এক িশ�েক িদেয় �বশ ভােলা ফল �পেত �� কেরিছ।বাংলােদেশ এটা ��মা�।আমরা আ�াহর উপর স�ূণ�               
িনভ� রশীল! �েত�ক �রাগীর �িত যেথ� য� �নয়ার জন� আমরা �িত�িতবধ�।  
 
যখন �থরািপ �নয়া স�ক নয়: 
িকছু �মিডেকল ল�ণ এবং ঔষধ হাইপারবািরক �থরািপর সােথ সাম�স�পূণ� নয়।এই ল�ণ �েলা হ'ল: জ�গত              
��েরাসাইেটািসস, বত� মান ফুসফুস এর জ�লতা, �াস ও ফুসফুেসর ইনেফকশন, দীঘ��ায়ী সাইেনাসাই�স, কােনর            
মধাকার অপােরশান, ��তর এমফাইিসমা, িসওিপিড, িখচুঁিনর ইিতহাস, িনউেমােথারা� এবং মিহলােদর গভ� াব�া।তেব           
অিভ� হাইপারবািরক িচিকৎসকই এ ব�াপাের িস�া� িদেত পােরন। 
 
ঔষধ �েলা হ'ল িসস�া�ন, ডাইসালিফরয়াম (অ�া�ািবউস), ডে�া�িবিসন (অ�া�াইমাইিসন) এবং ি�ওমাইিসন। 
 



পা�� �িতি�য়া: (ন�ূনতম) 
অি�েজন বাতােসর এক� �মৗিলক পদাথ� ও ঔষধী।বাতােস ২১% অি�েজন না থাকেল আমরা বাঁচেতই পারতাম              
না।মাই� হাইপারবািরক �থরািপ সহেজই �হণ করা যায়। মানেুষ মানেুষ পাথ�ক� থাকায়, উে�েগর িকছু িবষয় থাকেত               
পাের যা আেলাচনা কের সহজ কের �নয়া যায় এবং এ স�েক� �সশন �নবার পূেব�ই �েত�েকর �জেন �নওয়া                 
উিচত।ই�ারেনেট ও �দখা �যেত পাের। 
 
ও�ক �ব�েরা�মা: এ� কােনর পদ� ায় আঘােতর এক� অব�া। অিতিথর কােনর চাপেক সমান করেত না পারেল কােন                
তী� ব�থা/অ�ি� অনভুব হেত পাের। �যেহতু �চ�ার�েত বাতােসর চাপ সৃি� হয় তাই �সশেনর ��েত এবং �শেষ ��শার                 
পিরবত� ন এর সােথ সােথ অিতিথেক (�সশন �� ও �শেষ) অবশ�ই অিতিথর কােনর চাপ�িলেক সমান কের �ফলেত হেব।                 
অিতিথ �ঢাক �গলার �চ�া করেত পােরন, চুইংগাম �চবােনার মেতা বা আ�লু িদেয় িনেজর নাক �চেপ ধের মখু ব� কের                   
দইু কােনর ওপর চাপ িদেত পােরন। যিদ এেত ও কান পির�ার না হয় বা অিতিথ �মাগত কােন চাপ/ব�থা অনভুব করেত                    
থােকন তেব অিতিথেক অবশ�ই অিবলে� কম�কত� ােক অবিহত করেত হেব। কম�কত� া তারপের �চ�ার এর চাপ� অিতিথর               
জন� �া�ে��র এক� �ের িনেয় আসেত পােরন। �চ�ােরর চাপ কমােনার পেরও যিদ অিতিথর কােনর মেধ� চাপ/ব�থা                
অব�াহত থােক ও সেহ�র বাইের চেল �যেত থােক, তেব অবশ�ই এই �সশন ব� করা উিচত এবং অিতিথর �সশন পুনরায়                   
মলূ�ায়ন করেত হেব। অিতিথর পরবত� �সশেন আসার জন� পিরি�িত কা�েয় উঠেত অিতিথেক �েয়াজনীয় পরামশ�              
�দওয়া হেব এবং অিতিথেক কান পির�ার করার �চ�া অব�াহত রাখেত হেব।তাই বেল কখেনাই কান �খাঁচােনােক               
অনেুমাদন �দয়া যােব না। 
 
সাইনাস, সিদ� , ভাইরাস বা �র �থেক ব�থা :  
�কউ যিদ এইরকম �কানও পিরি�িতেত ভুগেছন তেব তাঁর �থরািপর �সশন� িনধ�ারণ করা উিচত হেব না। এই ক��েলা                 
অ�ালািজ� ক রাইনাই�েসর মেতা দীঘ��ায়ী হয় বা তী� সাইনাস সং�মেণর সােথ িকছু �লােকর মেধ� �দখা িদেত পাের।                
��সারাইেজশেনর সময় যিদ �কউ এই ক� �েলা �থেক অ�ি� অনভুব কেরন তেব তাঁেক অবশ�ই অিবলে� কম�কত� ার                
সােথ �যাগােযাগ করেত হেব এবং �সশন� ব� করা হেব। পরবত� �সশন �নবার আেগ বাড়ীেত কােনর ��শার কমােনার                 
চচ� া�েলা িনয়িমত অব�াহত রাখেত হেব।অথবা একজন নাক, কান ও গলা িবেশষে�র পরামশ� িনেয় িনেত বলা হেত                
পাের।  
 
পালেমানাির হাইপার এ�পানশন:  
মাই� হাইপারবািরক �থরািপর অধীেন এই অব�া সাধারণত িবরল। তেব অিতির� সতক� তা অবল�ন করার জন�,              
��শার বাড়ার সমেয় অিতিথর �াভািবক �াসেক অবশ�ই চাল ুরাখা উিচত। 
 
কােরা শরীেরর িভতের যিদ �কান �মিডেকল িডভাইস �থেক থােক তেব তাঁর �থম �সশেনর আেগ, �কে�র িচিকৎসক                
এবং/অথবা �কে�র কম�কত� ার সােথ �থরািপেত অংশ �নওয়ার আ�েহর সময় অবশ�ই আেলাচনা করা আবশ�ক। মাই�              
হাইপারবািরক �থরািপর কারেণ শরীেরর িভতরকার �য �কােনা �মিডেকল িডভাইেস �কানও ��র জন� Dr. Raghib              
O2 ও  িচিকৎসক/কম�চারীরা �কান রকমভােব দায়ী থাকেবন না । 
  
আমরা সুপািরশ কির �কউ িনেজর �াে��র য� �নওয়ার জন� এক বা একািধক িচিকৎসেকর সােথ �যাগােযাগ বজায়                
রাখেতই পােরন। তেব মাই� হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপেত অংশ �নওয়ার আ�েহর িবষেয় কাউেক তাঁর সকল              
িচিকৎসেকর সােথ আেলাচনা করা বাধ�তামলূক নয়, কারণ এইচ িব ও � বাংলােদেশর অিধকাংশ িচিকৎসকেদর কােছ               
এখেনা নতূন-িব�ান । িশ�েদর ��ে�, আমরা অিতিথেক িশ� িবেশষে�র পরামশ� �নওয়ার পরামশ� িদই; অিতিথর যিদ              
কািড� ওভাস�লার �রাগ হয় তেব �দেরাগ িবেশষে�র সােথ পরামশ� করেত বলা হয়; যিদ অিতিথর ক�া�ার হয় তেব                



�কানও অনেকালিজে�র সােথ পরামশ� করেত বলা হয়, যিদ অিতিথর িনউেরালিজকাল সমস�া থােক তেব             
িনউেরালিজে�র সােথ পরামশ� করেত বলা হয়, যিদ কােরা ফুসফুেসর অসুখ থােক, পালেমােনালিজে�র পরামশ� �নয়ার              
জন� উৎসািহত করা হয়, ইত�ািদ। আমােদর �ক� নানান-�রাগীেদর এইসম� এবং অন�ান� �া�� সমস�ার জন�              
িনয়িমতভােব �ণী �পশাদারেদর সােথ �যাগােযাগ রাখার �েয়াজনীয়তা আেছ বেল মেন কের। এই িচিকৎসকগণ চলমান              
ফেলা-আপ-য� সহ হাসপাতােল ভিত� র �েয়াজন হেল কাউেক এবং তাঁেদর পিরবারেক জ�রী িচিকৎসা �দােন সহেযািগতা              
করেত স�ম হেবন বেল জানােনা হয়। আমরা �েত�েকর িচিকৎসার িবক� ব�ব�া বা �া�� স�িক� ত �য �কানও সমস�া                 
স�িক� ত িবষেয় তাঁেদর ডা�ােরর সােথ সহেযািগতা করেত ও �যাগােযাগ হেল আনি�ত হই। আমােদর পরামশ� থাকেব               
�য �েত�েকর �া�� সং�া� �কােনা িস�া� �নওয়ার জন� তাঁর পিরবােরর িচিকৎসেকর (Family Physician) সােথ              
পরামশ� করেল তাঁরাও হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ ও এর সুিবধািদ স�েক�  জানেত পারেবন। 
 
এখেনা হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপর জন� �দয়-িফ �কানও �া��-বীমা পিরক�নার আওতায় আসেছ না। সুতরাং 
অিতিথেদর এখানকার িবল �কােনা বীমা-�কা�ািনর কােছ জমা না �দওয়ার জন� অনেুরাধ করা যাে�, যত�ণ পয�� না 
কােরা এেজ� তাঁেক িবল জমা িদেত অনমুিত �দন। 
 
�যাগােযাগঃ  
ডা�ােরর সােথ �দখা করার জন� 10648 ন�ের এ ি� কল ক�ন। �াভা �হলথ এ এই ি�িনক/�চ�ার। 
�সশন �নওয়ার এর জন�  Dr. Raghib O2, হাইপারবািরক অি�েজন �থরািপ �স�ার এ �যাগােযাগ (01711191947) 
কের িনিদ�� সমেয়র কমপে� ৪০ িমিনট পূেব� িরেপাট�  করার জন� অনেুরাধ করা হে�। 
 
 
 
 
 


