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িবে1র )sাক )নতৃবৃn )sাক এবং )ডেমন:য়া pিতেরােধর জন> আমূল পিরবতBন সূচনা 

করেলন।  
 

িব# $sাক সংsা (World Stroke Organisation or WSO) এক, মূল $কৗশলগত কাঠােমা 
pকাশ কেরেছ যার লk; $sাক এবং িডেমনিশয়া pিতেরাধেক র@পাnর করা। 
 
The Lancet Neurology-র সবDেশষ সংsরেণ pকািশত, $sাক এবং িডেমনিশয়া pিতেরােধ 

িব#ব;াপী WSO-র $ঘাষণা, যা সাধারণ িবষয়gিল এবং পারsিরক িkয়াকলাপেক sীকৃিত $দয় এবং 
$sাক এবং িডেমনিশয়া ঝুঁিকর জন; সরকার এবং sাs;িবষয়ক সংsাgিলেক  জরTির ব;বsা gহেণর 

আhান জানায় নীিত সংsাgিল বতDমান pিতেরােধর $কৗশল,র সীমাবdতাgিল সমাধান করার জন;, 
কারণ িবগত দশ বছের pাp বয়েsর জীবেনর $sােকর ঝুঁিক, “pিত ৬ এ ১ জন” $থেক $বেড় “pিত 
৪ এ ১ জেন” দঁািড়েয়েছ। 
 
নতুন pমাণ-িভিtক হsেkপ না হেল WSO মেন কের বতDমান অবsায় চলেত থাকেল $য এ, এমন 
এক, $রাগ যােত বািষDক ১২ িমিলয়ন $sােকর মৃতু; হেব এবং ৫ িমিলয়ন মানুষ ২০৫০ সােলর মেধ; 

িডেমনিশয়ােত মারা যােব।  
 
sl ও মাঝাির ঝুঁিকপূণD জনেগাjেত, যারা $sাক এবং কািডDওভাসকুলার $রােগর $বাঝার ৮০% 
উপsাপন কের, তােদর জন; $ঘাষণা, চার, আnঃিনভDরশীল হsেkপ িচিhত কের যােত $sাক এবং 

sৃিতpংেশর ঘটনা এবং pসার উেlখেযাগ;ভােব hাস পােব। সরকার এবং সmpদােয়র িনিদDv 
চ;ােলwgিল $মাকািবলা করার জন; বতDমান pিতেরােধর পnা, িনm ও মধ;ম-আেয়র $দশgিলেত কম 

খরেচর মাধ;েম করা।  
 
)ঘাষণার মূল নীিতgিল 
 
১। জনসংখ;ার িবsৃত $কৗশল gহণ যা $sাক ঝুঁিক কারণgিলর সংsশDেক hাস কের $যমন তামাক, 
অ;ালেকাহল এবং খাদ; নীিত, পাশাপািশ পুেরা জীবনজুেড় বায়ু দূষণ সহ পিরেবশগত ঝুঁিকপূণD 

কারণgিল সমাধােনর ব;বsা কের।  
 



২। $pরণাদায়ী $মাবাইল pযুিk gহণ বাsবায়ন এবং pচার করTন। sতnt ঝুঁিক সনাk করেত এবং 
pাpবয়sেদর মেধ; জীবনধারা ঝুঁিকর কারণgিল কমােনার জন; WSO এই $sাকিরেsািমটার 

অ;াপেক যেথv ব;াবহার করেত বেলেছ।  
 

৩। মধ;বয়সী এবং বয়s মানুষেদর জন; অnত d, আচরণগত বা িkিনকাল $sাক ঝুঁিকর কারণ 

থাকেল, কম $ডাজ সংিম�েণ $জেনিরক রkচাপ এবং িলিপড-hােসর এক, পিলিপেলর $থরািপ।  
 

৪। বাsবায়েনর সুিবধােথD িবিনেয়াগ, কিমউিন, sাs;কম�েদর pিশkণ এবং কােজ লাগােনার 

ব;াবsাgহণ।  
 
WSO জানায় $য তঁােদর সিmিলত গেবষণা pমাণ কের $য এই হsেkপgিল $sােকর ঘটনা ৫০% 

এবং িডেমনিশয়া ৩০% hাস কের। অন;ান; অসংkামক $রাগ যা সাধারণ ঝুঁিকর কারণgিল ভাগ কের 

তার pবণতা hাস করেতও এ, সাহায; কের।  
 
পdিতর আেরক, psাব হ'ল, sাs; $পশাদার dারা $রাগীেদর ঝুঁিক,র সmেকD অিভগত করার উপায় 

পিরবতDন করা। িনm, মধ;ম এবং উc- $ত $sাক ঝুঁিকর বতDমান $�িণিবন;াস $রাগীেদর সুরkার এক, 
িমথ;া ধারণা িদেত পাের। $য $রাগীেদর কম বা মাঝাির ঝুঁিক, তারা  উপিsত সমs ঝুঁিক কারণgিল 

িবেবচনায় না িনেত পাের। দ; $gাবাল $sাক বিড আরও এক, সামিgক পdিতর জন; আhান জানায় 
যা $sােকর ঝুঁিকর ধারাবািহকতা রােখ এবং তাড়াতািড় হsেkপ এবং ঝুঁিক কমােনার জন; জীবনযাtার 

পdিতেক উ�সাহ $দয়।  
 
িব# $sাক সংsার (WSO) সভাপিত অধ;াপক মাইেকল $bিনন, সংsা,র pিতেরাধ pেচvার  শীষD 
আিধকািরক বেলেছন $য ‘COVID-19 িব#জুেড় পূেবD অকlনীয় সরকাির হsেkপ $পেয়েছ এবং 

pেত;েকর আচরণ পিরবিতDত হেয়েছ, িকnt আমরা বছেরর পর বছর ধের $sাক মহামারীর জেন; 

বেলও  এক, ব;থD pিতেরােধর $কৗশল pিkয়ার সােথ কাযDকরভােব বসবাস করিছলাম।  
 

$মৗিলক ব;াবsার pেয়াজনীয়তা খুবই sv এবং আমােদর pিতেরােধর নীিতgিল কম খরেচ সরবরাহ 
কের, pমাণ-িভিtক পdিতgিল িব#ব;াপী pেয়াগ করা হেল, $কবল লk লk জীবন বঁাচােব না উপরnt 

বছের কেয়কেশা িবিলয়ন ডলার স�য় করেব। িব#ব;াপী sাs; ব;বsা শিkশালী করার জন; এই অেথDর 
pেয়াজন যা COVID-19 এর পিরেpিkেত অথDৈনিতক পুনরTdারেক উ�সািহত করেব ’ 



 
আরও তেথ;র জন; অনুgহ কের অিনতা ওয়াইজম;ান awiseman@kenes.com এ $যাগােযাগ 

করTন 
 

$শষ 
 
সmাদকেদর $নাট 

১। ওয়াlD $sাক অগDানাইেজশন (WSO) একমাt িব#ব;াপী সংsা যা সmূণDর@েপ $sােকর উপর 

দৃ� িনবd কের। িব# জুেড় $দশgিল $থেক pায় ৯০ , সাংগঠিনক সদস; রেয়েছ, আমরা িkিনকাল, 

সমথDন এবং সmpদায় $থেক ৫৫০০০ এরও $বিশ $sাক িবেশষেjর pিতিনিধt কির। WSO-র  
দৃ�ভি� এক, “$sাকমুk জীবন”। আমরা এক, $কৗশলগত $pাgােমর মাধ;েম এই দৃ�ভি�র িদেক 
কাজ কির যা সারা িবে#, আ�িলক এবং জাতীয় sের $sাক মৃতু;র ও অসুsতার মূল কারণgিলেক 
$মাকািবলা কের। আমােদর $কৗশল pমাণ-িভিtক অ;াডেভােকিস, pসে� সংেবদনশীল 
গাইডলাইন,টুলিকটস, িkিনকাল িশkা এবং pিশkণ $pাgাম এবং সবDজনীন pচার যার লk; $sাক 

এবং $sাক pিতেরােধর লkণgিল সmেকD সেচতনতা বাড়ােনা।  
 
২। WSO এক, NGO যারা জািতসংেঘর অথDৈনিতক ও সামািজক কাউিnল এর অিফিসয়াল 

পরামশDদাতা এবং এ, িব# sাs; সংsা (WHO)-র pধান অংশীদার। 


