মRদেNর িশরায় আঘাত - Pথম িদেকর িদনGিল
মRদেNর িশরােত আঘাত লাগার পর, সই আঘাত কতট কিঠন, Pথম কেয়ক সPাহ পযN কউ সট বলেত
পাের ন  সমS হল এই য, আঘাত পাওয়ার পর অিবলেM, যােক বল হয় ‘মRদেNর আকিক আঘাত’
Pকািশত হেত পাের  এর ফেল মRদেNর িশর যখােন আগাত লেগেছ, সই Sােনর নীেচর অংশ থেক
শরীেরর অN অংশর সে মাংশেপশীর য যাগােযাগ সট বN হেয় যায় 
যখন ‘মRদেNর আকিক আঘােতর’ সময়ট শষ হেয় যায়, তখন অেনক রাগীই অেনকট চতন িফের পান
এবং নড়াচড় করেত পােরন, অNেদর হয়ত সট হয় ন  ‘মRদেNর আকিক আঘােতর’ সমেয়, কান রকম
ডাKারী পরীK কের তার কতট ভাল হেব, সই ভিবত বানী কর সMব নয়  অতএব, ডাKার এবং নাসর যিদ
আপনার Pের সাজাSিজ উTর িদেত অসমথ হন এবং এর ফেল আপিন িনরাশ হন, তাহেল দয় কের এট বঝেত
চ করেবন য তার এই Pথম অবSায় আপনার Pের সিঠক উTর িদেত অসমথ  এই সমেয় তার আপনােক
অিতিরK আশ িদেত চান ন, িকN তার এটাও চান ন য আপিন রাগীর ভাল হওয়ার আশ ছেড় দন 
’মRদেNর আঘােতর সময়ট’ পার হেয় যাওয়ার পর আঘােতর সTতার িঠক িঠক MLায়ন কর সMব এবং
ভিবেত রাগীর সামথ কতট িফের আসেব স সMেN অেনকট িনভরশীল ভিবতবানী কর যায়  কান একজন
BিKর মRদেNর িশরােত আগাত লাগার পর সতকতার সিহত বতমান শারীিরক চলন এবং অNভিতর MLায়ন
কের, ভিবত Kমত িক হেব সট অেনক বশী িনভরেযাG ভােব বল সMব 
উপেরর িদেক মRদেNর িশরােত আঘাত লাগার মােন হল ঘােড় অথব িপেঠর উপেরর িদেক আঘাত লাগ  নীেচর
িদেক আঘাত লাগ যতই কঠন হাক ন কন, তার থেক উপেররি দেকর আঘাত লাগার ফল সবদাই GRতর  এট
খবই সMব য এর ফল হাত এবং পােয়র উপর পড়েব  যিদ তােদর মRদেNর, িশরায় আংিশকভােব (অসMন
ভােব) আঘাত লােগ, তাহেল তার হয়ত তােদর হােত এবং পােয় িকছট চলন এবং অNভিত িফের পেত পােরন 
িকছ িকছ উCতর পিরমােপর আঘােতর ফেল াস Pাস Gহেনর জN সাহােYর Pেয়াজন হেত পাের 
নীেচর িদেক মRদেNর িশরােত আঘাত লাগার মােন হল বেক এবং িপেঠর নীেচর িদেক আঘাত লাগ  রাগীর
হয়ত িকছট অNভিত এবং চলন িফের পেত পােরন, তেব এখােনও এট িনভর কের য, কতট আঘাত লেগেছ
তার উপর  হােতর চলন যিদ সMণ বজায় রাখ যায়, তাহেল Pিতিদেনর জীবনযাT অেনক সহজ হয়  এমনও হয়
য অেনক আKাN BিKই যখন SS হেয় উঠেবন তখন Sাধীনভােব জীবন যাপন করেত পােরন 
মRদেNর িশরায় আঘাত লাগার অবMাবী ফল যমন - শরীের যখােন আঘাত লেগেছ তার নীেচর থেক চলন
ব বাধ শিK কেম যাওয় ছাড়াও - সই BিK অNাN জিটল সমS ভাগ করেত পােরন  সMবত: সব চাইেত
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যটা মেন নওয় কিঠন, সট হল পায়খান এবং Pসােবর উপর সংযম কেম যাওয়ার Kমত  মRদেN আঘাত
লাগার পর Pথম িদেক এই সংযম হয়ত এেকবােরই থাকেব ন  পরবতী কেয়ক সPাহ ব মােস িবিভN মাTায় সংযম
িফের আসেত পাের, তেব সট িনভর কের কতট আঘাত লেগেচ এবং তার ফেলর উপর  যথাযথ ইিনং এবং
জারদার ইCাশিKর Dার এই অTাবক িKয়াকলাপ পিরচালনার জN Nতন িনয়মাবলী শখ যায়  য সকল
BিKেদর নীেচর িদেক ব অসMণ আঘাত লেগেছ তােদর সMবত: যেথ চলন এবং অNভিত থাকেত পাের এবং
যার ফেল তার িনেজরাই এই িনয়মGিল পিরচালন করেত পােরন  তেব একই সমেয় যােদর হােতর চলন এবং
অNভিত অTN িসিমত ব এেকবােরই নই তােদর হয়ত এই িনয়মGিল পিরচালনার জN অN লােকর উপর
িনভর করেত হেত পাের 

Pনবাসন
Pনবাসন হেC একট Kমাগত পDিত, যট আঘাত লাগার পর যত তাড়াতািড় সMব আরM হয়  এই Pনবাসেনর
লK হল যতট সMব Sাধীনভােব দীঘকাল ধের বাস করেত সাহাY কর  নানাধরেনর কাযKম এই Pনবাসন
পDিতর অNভK  ডাKার এবং নাসর এই কাযKেমর অNভK থাকেত পােরন যােত কান দীঘকালীন জিঠলত ন
ঘটেত পাের এবং িফিজওেথরািপS এবং অকেপশনাল থরািপSর BিKগত শারীিরক Bায়ােমর কাযKম,
িKয়াকেমর ইিনং এবং Pেয়াজনীয় িনজS উপকারী িজিনসপেTর সরবরাহ এবং সতভােব Bবহার করেত সাহাY
করেবন 
ভিবেত, উেLখেযাG কাজ যমন খাওয় দাওয় কর, Sান কর, জাম কাপড় পর এবং িবছান থেক
Hইলেচয়াের SানাNিরত কর Pভিত কাজ Gিল সহেজ করেত পারার জN হাত প এবং হােড়র জাড়াGিল যােত
শK ন হেত পাের সজN আঘাত লাগার পর যত তাড়াতািড় সMব সিKয় এবং অিKয় কাযSচী আরM কর হয় 
PেTক BিK যার মRদেN আঘাত পেয়েছন, তােদর Pনবাসেনর কমSচী চলেত থাকাকালীন তােদর িনজS
দKত অNযায়ী কলােকৗশল এবং কাযKম শখােন হেব  এGিল তােদর শখােন হেব যােত তার িনেজরাই তােদর
দনিNন জীবন যাT ভালভােব পিরচালন করেত পােরন 
আঘােতর মান য রকমই হাক ন কন, পশী Gিল যত Dবল ভােবই কাজ কRক ন কন, Bায়ােমর Dার তােদর
শিK বাড়ােল Rগীর অেনক Sাধীন ভােব তােদর জীবন যাপন করেত পােরন  Pথম িদেক আঘােতর বদনার জN
চলােফর কাযKম হয়ত: িসিমত হেত পাের, িকN রাগীর আঘাত যত সারেত থােক, রাগীর Bায়াম করার Kমত
লKনীয় ভােব উNত হওয় উিচত 
একজন BিK িযিন মRদেNর িশরােত আঘাত পেয়েছন, তােক যিদ আবার Sাধীন ভােব বসবাস করার Sেযাগ
দওয় হয়, তাহেল সট তােক তার সামািজক জীবনেক সিKয় ভােব উNত কের এবং জীবেনর Pিত আSাবান
মেনাভাব গেড় তলেত সাহাY কের  এেত কবলমাT রাগীরই উপকার হয় ন, তার চারপােশর লাকজন, যমন
পিরবােরর অNাN সদSর, বNবাNব, সহকমী এবং SােSর যT Pদানকারী BিKর, যার সই BিKর জীবেনর
সে YK তােদর পেKও উপকারী হয় 
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আপনার ভিমকা
PেTক BিK িযিন মRদেNর িশরায় আঘাত পেয়েছন, তােদর আঘাত যাই হাক ন কন, তােদর উNিত হেবই 
কতট উNিত হেব সট যতট িনভর কের রাগীর এবং তার চারপােশ যার আেছন, ততটাই িনভর কের িতিন কতট
আঘাত পেয়েছন তার উপর  এমনিক তার যিদ আর নাও হাটেত পােরন তবও তার িচN করেত, পিরকLন
করেত, কাের যT িনেত, ভালবাসেত, আনN করেত, কাজ/চাকরী করেত এবং ভালভােব জীবন যাপন করেত
পারেবন  PYিK িবDার উNিতর মােন হল এই য, য সকল BিKর মRদেNর িশরায় আঘাত পেয়েছন তােদর
জN নান ধরেনর Sেযাগ পাওয় যােC, এবং তােদর বশীর ভাগ BিKরাই উNত এবং সিKয় জীবন যাপন করেত
সKম হেবন 
সাহাYকারী পিরবার এবং বNবাNব তােদর জীবেন সিTকােরর পাথK আনেত পােরন, িবেশষত: তার যিদ
থরািপর কমSচীেত সিKয় িমক নন  আঘাত পাবার পর যখন তােদর িPয় BিK িবিভN Sেরর িভতর িদেয়
যােCন এবং তােদর Nতন অবSার সে মানােত চ করেছন, তখন পিরবােরর সদSর এবং বNবাNবেদর, এই
কিঠন মাস Gিলেত এমন িক বসর Gিলেত তােদর েসই BিKেক অবই সাহাY Pদান করেত হেব 
রাগীর উপর মানিসক চাপ এবং এই অবSার জN তােদর িভতের য রাগ আেছ, সGিল তােদর অবSােক উNত
করার Pরনােক কমােত পাের  এই ধরেনর GRতর আঘােতর পর এই আেবগ Gিল অNভব কর খবই Sাভািবক
এবং Pায়শ:ই পিরবােরর সদSেদর, বNেদর যT নওয়ার কমীেদর এবং ডাKারেদর YK ভােব তােক এই কিঠন
সমেয়র ম িদেয় পার হেত সাহাY করেত হয় যােত রাগীর মানিসক অবS আরও দঢ় এবং Sাধীন হয় 
আপনার আঘাত পাওয় বN ব আTীয় তার জীবেন য পিরবতেনর মেখামিখ হেয়েছন, তার সে আপনােকও এই
অবSার সে মানােনার জN পিরবিতত হেত হেব  যমন আপিন হয়ত তার যT Pদানকারী BিK হেত পােরন
অথব পিরবােরর আিথক অবSার দািয়T বশী কের িনেত পােরন  এই পিরবতেনর পDিত আপনার জN আপনার
িPয়জেনর মত একই রকেমর  আপিন যিদ অSাভািবক িচNাধার এবং িবাস Dর কের বাSেবর সMখীন হেত
পােরন তাহেল এই অবSােক অেনকট সহজ করেত সাহাY হেব 
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