িকডিন ভােলা থােক িক েবিশ েখেল
?
একজন মানুেষর পািন কতটুকু েখেত হেব, তা িনর্ভর কের তার কােজর
ধরন, েদেহর আকার, পিরেবশ, আবহাওয়া ইত্যািদর ওপর। পািনর চািহদা
েবাঝার জন্য মস্িতষ্েক আেছ িপপাসােকন্দ্র, যা িঠক কের েদয় কখন
কতটুকু পািন পান করেত হেব। তাই মস্িতষ্ক যতক্ষণ কাজ করেছ, ততক্ষণ
পািনর অভােব জিটলতা সৃষ্িটর অবকাশ েনই।
পািন েবিশ েখেলই েয িকডিন ভােলা রাখা সম্ভব, তাও পুেরাপুির িঠক
নয়; যিদও পর্যাপ্ত পািন পান মূত্েরর ঘনত্ব স্বাভািবক রােখ এবং
সংক্রমণ েরাধ কের। িকন্তু িকডিন খারাপ হওয়ার েপছেন আরও অেনক কারণ
থাকেত পাের। েযমন- অিনয়ন্ত্িরত ডায়ােবিটস বা উচ্চ রক্তচাপ িকংবা
িকছু ইিমউন েরাগ, যা পািন েখেয় েরাধ করা সম্ভব নয়।
রিতিদন অন্তত ৮ গ্লাস পািন বা তরল খাবার খাওয়া উিচত। তেব
অিতিরক্ত ঘাম হেল পািন খাওয়ার পিরমাণ আরও বাড়ােত হেব। পর্যাপ্ত
পিরমােণ পািন েখেল িকডিনেত পাথর হয় না এবং এর স্বাভািবক
কার্যক্রম িঠক থােক।
উচ্চ রক্তচাপ, ডায়ােবিটস, অিতিরক্ত ওজন অথবা পিরবােরর কারও িকডিন
সমস্যা থাকেল িকডিন েরাগ হওয়ার ঝুঁিক েবিশ থােক। যােদর িকডিন
েরােগর ঝুঁিক আেছ তােদর অবশ্যই িনয়িমত িকডিন পরীক্ষা করােনা
উিচত।

ভীিতকর েকােনা পিরস্িথিত েমাকােবলা করা এবং এর সমাধান করেত পারা
িকডিনর জন্য খুবই উপকারী। কারণ, এই ধরেনর কাজ মানিসক চাপেক দূর
কের এক ধরেনর প্রশান্িত েদয়, যা িকডিনেক শক্িতশালী করেত ও সুস্থ
রাখেত সহায়তা কের। িকডিনর সঙ্েগ শরীেরর িনেচর অংেশর িবেশষ
সম্পর্ক রেয়েছ।
পিরশ্রম

ও

ব্যায়ােমর

ফেল

েদেহর

পশ্চাৎেদশ

ও

পােয়র

মাংসেপশী

সমৃদ্ধ হয়। আর এই সমৃদ্ধ মাংসেপশী িকডিনেক আরও েবিশ শক্িতশালী
কের।
িকডিন ভােলা রাখার ১০িট উপায়
মানুেষর শরীের দুিট িকডিন থােক েযগুেলা শরীেরর পািনর ভারসাম্য
রক্ষা কের এবং িবিভন্ন দূিষত পদার্থ েছঁেক েফেল। িকডিন েরাগ একিট
নীরব ঘাতক। বাংলােদেশ িকডিন েরােগ আক্রান্ত েরাগীর সংখ্যা িদন
িদন বাড়েছ। প্রিতবছর অেনক মানুষ এ েরােগ মৃত্যুবরণ কের। এ ধরেনর
েরােগর িচিকৎসাও েবশ ব্যয়বহুল। তাই আেগ েথেকই িকডিনর যত্ন েনয়া
উিচত। েজেন িনন িকডিন ভােলা রাখার ১০িট উপায়।
পর্যাপ্ত পিরমাণ পািন পান করুন
প্রিতিদন অন্তত ৮ গ্লাস পািন বা তরল খাবার খাওয়া উিচত। তেব
অিতিরক্ত ঘাম হেল পািন খাওয়ার পিরমাণ আরও বাড়ােত হেব। পর্যাপ্ত
পিরমােণ পািন েখেল িকডিনেত পাথর হয় না এবং এর স্বাভািবক
কার্যক্রম িঠক থােক।

লবণ কম খান
খাবাের অিতিরক্ত লবণ খাওয়া িকডিনর স্বাস্থ্েযর জন্য ক্ষিতকর।
মানুেষর শরীের প্রিতিদন মাত্র ১ চা চামচ লবেণর চািহদা থােক। তাই
িকডিন সুস্থ রাখেত অিতিরক্ত লবণ খাওয়া পিরহার করার অভ্যাস করুন।
অিতিরক্ত প্রািণজ প্েরািটন খাওয়া েথেক িবরত থাকুন
গরুর মাংস, শুকেরর মাংস ইত্যািদ েখেল িকডিনর ওপর অিতিরক্ত চাপ
পেড়। এমনিক িচপস, ফাস্টফুড, প্রক্িরয়াজাত খাবার, ইন্সট্যান্ট
নুডলস এবং লবণ িদেয় ভাজা বাদামও িকডিনর জন্য অত্যন্ত ক্ষিতকর।
খাবার তািলকায় অিতিরক্ত প্েরািটন থাকেল িকডিনর ওপর চাপ পেড় এবং
িকডিনর দুর্বল েকাষগুেলার ক্ষিত হওয়ার আশংকা থােক। তাই প্রািণজ
প্েরািটন এিড়েয় মাছ বা ডাল জাতীয় প্েরািটন রাখুন।
রক্তচাপ স্বাভািবক রাখুন
রক্তচাপ ১৪০/৯০ এর উপের থাকেল িকডিনর সমস্যা হওয়ার ঝুঁিক েবেড়
যায়। তাই িকডিন ভােলা রাখেত রক্তচাপ সবসময় ১৩০/৮০ অথবা এর কম
রাখার েচষ্টা করুন। রক্তচাপ কিমেয় রাখেত িনয়িমত ব্যায়াম করা ও
লবণ কম খাওয়া জরুির।
ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেণ রাখুন
ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেণ না রাখেল িকডিনর েরােগর ঝুঁিক েবেড় যায়।
িনয়িমত রক্েতর সুগােরর পিরমাণ পরীক্ষা করান। সুগার েবিশ থাকেল
িমষ্িটজাতীয় খাবার এিড়েয় চলুন।
ওষুধ খাওয়ার ক্েষত্ের সাবধান
কম েবিশ প্রায় সব ওষুধই িকডিনর জন্য ক্ষিতকর। িবেশষ কের
ব্যথানাশক ওষুধগুেলা িকডিনর জন্য এেকবােরই ভােলা নয়। িনয়ম না
েজেন িনেজ িনেজ ওষুধ িকেন েখেল আপনার অজান্েতই িকডিনর বড় েকােনা
ক্ষিত হেয় যােব। তাই েয েকােনা ওষুধ খাওয়ার আেগ ডাক্তােরর
পরামর্শ িনেয় িনন।
প্রেয়াজেনর েবিশ িভটািমন িস খােবন না
মানুেষর শরীের প্রিতিদন ৫০০ িমিলগ্রােমর েবিশ িভটািমন িস এর
প্রেয়াজন েনই। িনয়িমত প্রেয়াজেনর েচেয় েবিশ িভটািমন িস যুক্ত

খাবার েখেল িকডিনেত পাথর হওয়ার আশংকা থােক। তাই প্রিতিদন ৫০০
িমিলগ্রাম বা এর কম িভটািমন িস গ্রহণ করুন।
েকামল পানীয় ত্যাগ করুন
অেনেকই পািনর বদেল েকামল পানীয় বা িবিভন্ন রকেমর এনার্িজ
ড্িরঙ্কস েখেয় থােকন। এ ধরেনর পানীয় িকডিনর জন্য অত্যন্ত
ক্ষিতকর। তাই েকামল পানীয় এিড়েয় চলুন এবং যখনই তৃষ্ণা পায় পািন
েখেয় িনন।
ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করুন
ধূমপান ও মদ্যপােনর কারেণ ধীের ধীের িকডিনেত রক্ত চলাচল কেম েযেত
থােক এবং এর ফেল িকডিনর কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। ফেল ধূমপায়ী ও
মদ্যপায়ী ব্যক্িত একপর্যােয় িগেয় িকডিনর েরােগ আক্রান্ত হয়।
িকডিনর পরীক্ষা করান
উচ্চ রক্তচাপ, ডায়ােবিটস, অিতিরক্ত ওজন অথবা পিরবােরর কারও িকডিন
সমস্যা থাকেল িকডিন েরাগ হওয়ার ঝুঁিক েবিশ থােক। যােদর িকডিন
েরােগর ঝুঁিক আেছ তােদর অবশ্যই িনয়িমত িকডিন পরীক্ষা করােনা উিচত

