COVID-19 অতিমারীর সময় মদ্যপান
COVID-19 অতিমারীর মতিা উতেগপূর্ণ ঘটনা ল াকজতনর মদ্যপাতনর ধরনতক প্রভাতিি করতি
পাতর। আকতিকভাতি আয় হারাতনা, তনকট আত্মীয়তক হারাতনা, একতঘতয় াগা িা সাম াতনার অনয
লকাতনা উপায় না থাকার জনয ল াকজন লিতি মদ্যপান করতি পাতরন। তনম্ন-আতয়র অঞ্চ গুত তি
এিং কৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রদ্ায়গুত র মতধয লেখাতন COVID-19 এিং ির্ণিাদ্ সিতথতক লিতি লসখাতন স্বজন
হারাতনা এিং মানতসক চাপ লিতি িীব্র এিং স্থায়ী হতি পাতর। স্বাস্থয সম্পতকণ ি িহুতিধ ঝুঁ তক তনতয়ও
প্রচর মানষ মদ্যপান উপতভাগ করতি পাতরন তকন্তু উতেগপূর্ণ পতরতস্থতিগুত সাম াতনার জনয
মদ্যপান, আপনার মদ্যপান তনয়ন্ত্রর্ িা সীতমি করার চযাত ঞ্জতক আতরা ক্ষতিগ্রস্ত করতি পাতর।
বুঝেশুঝন পান করা
িতঝশুতন পান করা আপনাতক স্বাতস্থযর কথা মতন লরতখ আপনার মদ্যপাতনর একটি সীমা তস্থর করতি
সহায়িা করতি। তনম্নত তখি লকৌি গুত সহায়িা করতি পাতর:
• আপতন কিখাতন পান কতরন, এিং কখন ও লকাথায় লিতি পান কতরন িা লনাট করুন।
o আপনার পান করার প্রতরাচকগুত র তদ্তক লখয়া রাখন। আপনার পান করার
ইচ্ছাতক িাতিতয় লিাত এমন জায়গা, অতভজ্ঞিা, তদ্তনর সময় এিং ল াকজতনর
সম্পতকণ ত খন।
• আপতন উতেগ সাম াতনার জনয পান করত , উতেগ লথতক মতি পাওয়ার অনয উপায়গুত
খুঁতজ লির করুন।
o অনযানযতদ্র লথতক 6 ফট দ্ূরত্ব িজায় লরতখ িাইতর িরীরচচণা করুন িা হাুঁটন এিং
একটি মতখর আিরর্ পরুন। লসািযা তমতিয়া এিং সংিাদ্ লথতক দ্ূতর থাকুন;
তপ্রয়জনতদ্র সাতথ গল্পগুজি করুন।
o অনযতদ্র সাতথ ঘতর থাকা উতেগপূর্ণ হতি পাতর। প্রতিযকতক একা তনতজর মতিা তকছ
সময় কাটাতি লদ্ওয়ার জনয আপনার পতরিার িা রুমতমটতদ্র সাতথ কথা ি ন।
• আতগ লথতক প্ল্যান করুন। এক তদ্তন আপতন কিগুত পানীয় তনতি চান িার একটি মাত্রা
তস্থর করুন এিং লসটি ত খন।
o লদ্াকাতন োতি িারংিার লেতি না হয় িার জনয আপতন হয়ি লিতি পতরমাতর্ মদ্
তকতন রাখতছন। এটি আপনার মদ্যপাতনর পতরমার্তক কীভাতি প্রভাতিি করতছ িা
লখয়া রাখন।
• অতনক লিতি সময় ধতর পান করুন এিং মদ্যপাতনর সমতয়র মতধয লসািা ওয়াটার িা
লস টসার িা জত র মতিা অযা তকাহ না থাকা পানীয়ও পান করুন। অযা তকাহ না থাকা
পানীয়গুত মতদ্র তিহাইতেটিং প্রভািগুত দ্ূর করতি সহায়িা কতর এিং আপনার িরীতরর
মতদ্র লিাষর্তক ধীর কতর লদ্য়।
• পান করার সাতথ খািার খান। খািার আপনার িরীতরর মতদ্র লিাষর্তক ধীর কতর এিং
পতরর তদ্তনর হজমজতনি অসতিধার ঝুঁ তক হ্রাস কতর।
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মদ্যপান লকতিক নয় এমন কােণক াপগুত তি অংিগ্রহর্ করুন।

মদ্যপান সম্পঝকে উতিগ্ন?
কখনও কখনও মানষ িাতদ্র মদ্যপান তনতয় সমসযায় পতিন। মদ্যপান সম্পতকণ ি সমসযায় আপতন িা
আপনার তপ্রয়জতনর উপকার হতি পাতর িা সহায়িা হতি পাতর, তনতজতক িা িাতদ্রতক তজজ্ঞাসা
করার মতিা এরকম তকছ প্রশ্ন তনতচ লদ্ওয়া হ 1।
গি িছতর, আপতন তক:
• এরকম তদ্ন তছ েখন আপতন লিতি পান কতর লফত তছত ন, তনধণাতরি সমতয়র লিতিক্ষর্
ধতর পান কতরতছত ন?
• আপতন এক িা একাতধকিার মদ্যপান কমািার িা িন্ধ করতি লচতয়তছন, িা লচষ্টা কতরতছন,
তকন্তু পাতরনতন?
• লনকক্ষর্ ধতর মদ্যপান কতরতছন, োর ফত অসস্থ হতয় পতিতছন িা হযাংওভার হতয়তছ?
• প্রি ইচ্ছা লিাধ করা -- মদ্যপাতনর প্রি ইচ্ছা িা আকাঙ্ক্ষা?
• মদ্যপান িা মদ্যপাতনর ফত অসস্থ হতয় পিার ফত , আপনার িাতি িা পতরিাতরর লদ্খাশুনা
করার লক্ষতত্র িযাঘাি ঘটতছ িত মতন হতচ্ছ? চাকতরর লক্ষতত্র সমসযা হতচ্ছ? িা স্কত সমসযা
হতচ্ছ?
• আপনার পতরিার িা িন্ধু্ তদ্র সাতথ সমসযা হওয়া সতত্বও মদ্যপান চাত তয় োতচ্ছন?
• মদ্যপান করার জনয, আপনার জনয গুরুত্বপূর্ণ িা আপনার আগ্রহ আতছ এমন কােণক াপগুত
িযাগ করতছন িা হ্রাস করতছন?
• মদ্যপাতনর সময় িা ঠিক িার পতর, একাতধকিার এমন পতরতস্থতির সম্মখীন হতয়তছ, ো
আপনার আহি হওয়ার সম্ভািনাগুত িাতিতয় িত তছ (লেমন গাতি চা াতনা, সাুঁিার কাটা,
েন্ত্রপাতি িযিহার করা, িা তিপজ্জনক অঞ্চত হাুঁটাচ া করা)?
• আপনাতক হিাি, উতেগ্ন কতর ি তছ িা স্বাস্থয সংক্রান্ত আতরা সমসযা হওয়া সতত্বও পান কতর
োতচ্ছন? িা িৃতিভ্রম হওয়ার পতরও?
• আপতন লে অনভূ তিটি পাওয়ার জনয আতগ পান করতিন লসটি লপতি আতগর লথতকও লিতি
পান করার প্রতয়াজন হতচ্ছ ? িা লদ্খতছন লে আপতন সাধারর্ি লে পতরমার্ পান কতরন
িাতি আপনার ঠিক সতন্তাষজনক অনভূ তি হতচ্ছ না?
• লদ্খতছন লে আপনার েখন মতদ্র লনিা চত োতচ্ছ, িখন আপনার ঘতমর সমসযা,
ধিফিাতন, তিরতি, উতেগ, হিািা, ক্লাতন্ত, গা লগা াতনা িা ঘাম হওয়ার মতিা উইথেয়াত র
উপসগণগুত হতচ্ছ? অথিা আতগ তছ না এমন অনভূ তিগুত লদ্খা তদ্তচ্ছ?
এক িা একাতধক প্রতশ্নর উত্তর হযাাঁ হত , আপতন মদ্যপান সম্পতকণ ি অতিতরি সহায়িার লথতক
উপকৃ ি হতি পাতরন।

নযািনা ইন্সটিটিউট অন অযা তকাহ অযাতিউস অযান্ড অযা তকাহত জম। িরীতরর ওপর অযা তকাহত র প্রভাি।
মদ্যপাতনর কারতর্ অসস্থিা। https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-use1

disorders। অযাতেস করা হতয়তছ 5ই লম, 2020।
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কীভাঝব অতিতরক্ত সহায়িায় অযাঝেস করঝবন
COVID-19 এর ফত উদ্ভূ ি মানতসক চাপ, লেতির অনতমাতদ্ি সতহংসিার সাম্প্রতিক কােণক াপ
এিং তন ণজ্জ ির্ণিাদ্ প্রথমিাতরর জনয মদ্যপাতনর সাতথ আপনার সম্পকণ তক লনতিিাচকভাতি প্রভাতিি
করতি পাতর। এমনতক মদ্যপাতনর কারতর্ তিদ্যমান চযাত ঞ্জগুত আতরা খারাতপর তদ্তক োতচ্ছ িত
আপতন ক্ষয করতি পাতরন। উপরন্তু, তনম্ন আতয়র, কৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রদ্াতয়র মতধয প্রায়িই অযা তকাহত র
খচতরা িযিসায়ীর সংখযাতধকয পতর তক্ষি হয়, োর অথণ আিাতসকতদ্র লসখাতন োিায়াি লিতি এিং
মাত্রাতিতরি মদ্যপান এিং িার সাতথ সংতিষ্ট ক্ষতির ঝুঁ তক লিতি থাতক। তিতিষ কতর তনতজতদ্র
জীিতনর তিতভন্ন অংতি অতিমারীর প্রভািগুত া সাম াতনা মানষতদ্র িা অতিমারীর আতগ অিযন্ত
চাতপর মতধয জীিন অতিিাতহি করা মানষতদ্র অতিমারীর সমতয় তরতসাসণগুত খুঁতজ লির করা আতরা
কষ্টকর হতয় উঠতি পাতর। মদ্যপান জতনি কারতর্র জনয সহায়িা চাওয়াতি লকাতনা অসতিধা লনই।
এই উতেগপূর্ণ সমতয় এিং ভতিষযতি মদ্যপাতনর সিতথতক তনরাপদ্ উপায় তস্থর করতি অযা তকাহত র
সাতথ আপনার সম্পকণ সম্পতকণ সািধান থাকা সহায়িা করতি পাতর। আপতন েতদ্ মতন কতরন লে
মদ্যপান আপনার জীিনতক লনতিিাচকভাতি প্রভাতিি করতছ, আপতন তিশ্বাস কতরন এমন কাতরার
সাতথ কথা ি ন, লেমন একজন ঘতনষ্ঠ িন্ধ, পতরিাতরর সদ্সয, মানতসক লরাতগর তচতকৎসক িা
তচতকৎসা লসিা প্রদ্ানকারী। অতিতরি সহায়িার তিকল্পগুত র জনয তনঝে দদ্খুন।
আপতন মদ্যপান লছতি লদ্ওয়া তস্থর করত , মতন রাখতিন লে আপতন েতদ্ দ্ীঘণতদ্ন ধতর প্রচর
পতরমাতর্ মদ্যপান কতর থাতকন, িাহত আপনার গা লগা াতনা, লঘতম োওয়া, তিহরর্, উতেগ, ক্লাতন্ত,
দ্ৃতষ্টতিভ্রম, তখুঁচতন, এিং মৃিয সহ উইথেয়া উপসগণগুত লদ্খা তদ্তি পাতর। আপনার তচতকৎসা
সংক্রান্ত িত্ত্বািধান প্রতয়াজন আতছ তকনা িা জানতি মদ্যপান িন্ধ করার আঝে একজন স্বাস্থয লসিা
প্রদ্ানকারীর সাতথ কথা ি ন।
অতিতরক্ত সহায়িা উপলব্ধ:
•

•

NYC Well সস্থিা এিং মানতসক সহায়িার িহু সংখযক অযাতপর প্রস্তাি লদ্য় (উপাদ্ান
িযিহাতরর অযাপ সহ) ো আপনাতক সাম াু্তি সহায়িা করতি
পাতর: nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library।
o NYC Well কমীরা 24/7 উপ ভয এিং সংতক্ষপ্ত কাউতন্সত ং এিং পতরচেণার
লরফাতর প্রদ্ান করতি পাতরন 200টিরও লিতি ভাষায়। সহায়িার জনয
888-692-9355 নম্বতর লফান করুন িা nyc.gov/nycwell এ তগতয় অন াইতন
চযাট করুন।
তনউ ইয়কণ লেট আসতি পতরতষিা কােণা য় এিং সহায়িা (New York State Office of
Addiction Services and Supports, OASAS)িযতি ও পতরিারিগণতক অযা তকাহ এিং
অনযানয উপাদ্ান িযিহার সম্পতকণ তিতক্ষি কতর লিাত । আপনার অঞ্চত তচতকৎসার তিকল্প
খুঁজতি আপতন িাতদ্র তচতকৎসা তনর্ণায়ক সরঞ্জাম (treatment locator tool) িযিহার করতি
পাতরন।
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"Friends of Recovery New York" (লেন্ডস অফ তরকভাতর তনউ ইয়কণ ) তিতভন্ন ধরতনর
সংস্থার ত ঙ্ক প্রদ্ান কতর ো িযতি এিং পতরিারিগণ উভয়তকই অন াইন সহায়িার গ্রুপ
এিং তরতসাসণগুত র প্রস্তাি লদ্য়। আরও িতথযর জনয for-ny.org/get-help লদ্খন।
আপতন ভাচণ য়া তমটিংতয়র মাধযতম কাউতন্সত ং এিং সহায়িা গ্রুপগুত তি অংিগ্রহর্ করতি
পারতিন। "Harm reduction online support group" (ক্ষতি হ্রাস করার অন াইন
সহায়িা গ্রুপ), "Medication Assisted Recovery Anonymous" (লমতিতকিন অযাতসসতটি
তরকভাতর অযাতনাতনমাস), "Alcoholics Anonymous" (অযা তকাহত ক অযাতনাতনমাস) িা
"SMART Recovery" (িাটণ তরকভাতর) এর মতিা িাকযাংিগুত িযিহার কতর অন াইন
গ্রুপগুত র জনয অনসন্ধান করতি পাতরন।
আতথণক সহায়িা, খাদ্য, স্বাস্থয লসিা িা তিমা কভাতরতজর মতিা সমসযা এিং োিিীয় তকছর
সমাধাতনর অতিতরি সংস্থাতনর জনয িযাপক সংস্থাতনর তনতদ্ণ তিকা লদ্খন।

পতরতিতি দেমন হঝব দসই অনুোয়ী NYC স্বািয দ্প্তর িার সুপাতরশগুতল পতরবিেন করঝি পাঝর।
6.30.20
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