আপনার ও আপনার স�ােনর জনয্ ি�িনং েট�
আপনার গভর্ কালীন সময় ও পরবত�েত ি�িনং পছ� েবেছ েনবার
বয্াপাের গর�পূণর্ তথয্াবলী

আপনার গভর্ কালীন সময় ও স�ান জ� েনবার পর আপনােক েযসব ি�িনং েটে�র জনয্ বলা
হেব েস স�েকর্ এই পুি�কােত তথয্ �দান করা হেয়েছ। িবিভ� ধরেণর পরী�া িনরী�া ও
পরী�াগেলার মাধয্েম জানেত চাওয়া িবষয়গেলা এখােন বয্াখয্া করা হেয়েছ।
আমরা আশা কির পুি�কািট পড়ার মেধয্ িদেয় এিট আপনার িমডওয়াইফ ও ডা�ােরর সােথ
আেলাচনার জনয্ আপনােক ��ত করেত সাহাযয্ করেব যােত কের আপিন আপনার গর�পূণর্
��গেলা তােদরেক িজ�াসা করেত পােরন। তােদর সােথ আপনার সা�ােতর সময় এই পুি�কািট
আপনার সােথ রাখেল েসিট আপনার উপকাের আসেব। এই পুি�কােত বণ�ত েট�গেলা আপিন
করােবন িকনা েসিট আপনার িস�াে�র উপর িনভর্ র করেব।
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সূচনা
ি�িনং স�েকর্ আপনার যা যা জানা দরকার
ি�িনং েট�সমূহ কী কী?
একিট �া�য্গত সমসয্া িনেয় েকউ উ�তর ঝুঁ িকেত রেয়েছ িকনা েসিট িনণর্েয়র জনয্ই ি�িনং
েট� করা হয়। এর মােন হল তারা তােদর �াে�য্র বয্াপাের আেগ ভােগ, স�বত অিত
কাযর্করী িচিকৎসা �হণ করেত পােরন বা তােদর �াে�য্র বয্াপাের েজেনশেন িস�া� িনেত
পােরন। ি�িনং হল এমন একিট �ি�য়া েযিট ক�না করেল বুঝেত সহজ হেব েয, কাউেক
ছাকিন িদেয় েযন েছেক েনয়া হে�। অিধকাংশ েলাকজন েকান সমসয্া ছাড়াই পার হেয় যান
তেব অ� িকছু সংখয্ক েলাকজন ছাকিনেত আটেক যান। ছাকিনেত আটেক পড়া েলােকরাই
হেলন তারা যােদর �া�য্গত সমসয্ািট ি�ন-এ ধরা পড়ার পর তারা উ� ঝুঁ িকেত আেছন বেল
ধারণা করা হয়।
ি�িনং েট�গেলা িনখুঁত নয়। এছাড়াও অ� িকছু সংখয্ক েলাকেদর ে�ে� এমনিট বলা হেব েয
তােদর �া�য্ সমসয্ািটর দরন িতিন বা তােদর স�ান কম মা�ার ঝুঁ িকর মেধয্ আেছন যিদও
�কৃ তপে� তােদর সমসয্া রেয়েছ। এছাড়াও অ� িকছু সংখয্ক েলাকেদর ে�ে� এমনিট বলা হেব
েয তােদর �া�য্ সমসয্ািটর দরন িতিন বা তােদর স�ান কম মা�ার ঝুঁ িকর মেধয্ আেছন
যিদও �কৃ তপে� তােদর সমসয্া রেয়েছ।
ি�িনং ও তথয্ জানােনার েসশনগেলােত পাটর্নারেদর (স�ীেদর) অংশ�হণেক �াগত
জানােনা হয়।
ি�িনং েট� ও ডায়াগনি�ক েটে�র মেধয্ পাথর্ কয্ কী?
একিট �া�য্গত সমসয্া থাকার ফেল আপিন বা আপনার স�ান উ� মা�ার নািক িন� মা�ার
ঝুঁ িকেত আেছন েসিট ি�িনং েটে�র মাধয্েম িনণর্য় করা েযেত পাের। তেব সচরাচর এিট
িনি�তভােব আপনার ঝুঁ িকর মা�া িনণর্য় করেত পাের না, সুতরাং যারা একিট সমসয্ার কারেণ
উ� মা�ার ঝুঁ িকেত আেছন অিধকাংশ ে�ে� তােদরেক ি�তীয় আেরকিট পরী�ার জনয্ পাঠােনা
হেব। ি�তীয় এই পরী�ািটেক বলা হয় ডায়াগনি�ক েট� এবং এর মাধয্েম ‘হয্াঁ’ বা ‘না’
উত্তরিট অেনকটা িনি�ত ভােব জানা যায়।
গভর্কালীন সময় এবং এরপর পরবত�কােল পিরচািলত ি�িনং েট�সমূহ
েকান �া�য্গত সমসয্ার কারেণ আপনার বা আপনার স�ােনর সমসয্া হেত পাের িকনা েসিট
িনণর্েয়র জনয্ গভর্ কালীন সমেয় আপনােক ি�িনং েট�গেলা করেত বলা হেব। এই েট�গেলা –
আ�াসাউ� �য্া�, র� পরী�া এবং একিট ��মালা – গভর্ কালীন বা স�ান জে�র পর
আপনার পিরচযর্া বা িচিকৎসার বয্াপাের পছ�নীয়িট েবেছ েনবার ে�ে� আপনােক সাহাযয্
করেত পাের। গভর্ াব�া’র ৮ েথেক ১৪ স�ােহর মেধয্ করা দ েডিটং আ�াসাউ� �য্ান হল
িশশর জে�র িনিদর্ � তািরখ গণনা করার সবেচেয় সিঠক উপায়। িশশিটর েকান শারীিরক
অ�াভািবকতা আেছ িকনা েসিট জানার জনয্ একিট িমড�াগেন�ী আল�াসাউ� �য্ান করার
��াব করা হেব গভর্ ধারেণর ১৮-২১ স�ােহর মেধয্।
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িকছু িকছু ি�িনং েট� আপনার স�ােনর জে�র পর পরই করেত বলা হেব। আমরা এই
েট�গেলা এই কারেণ করেত বিল েযন দরকার হেল আপনার স�ানেক যথাস�ব শী�ই যথাযথ
িচিকৎসা �দান করা েযেত পাের।
বা�বস�ত িকছু িবষয়
েয সমসয্ািট িচি�ত করেত আপনার স�ানেক ি�ন করা হে� েসিট যিদ আপনার, স�ােনর
িপতা, বা পিরবােরর কােরা ইিতমেধয্ েথেক থােক তাহেল েসিট আপনার িমডওয়াইফেক
জানােবন।
ি�িনং েটে�র েকান ফলাফেলর জনয্ অেপ�ারত থাকাকালীন সময় আপিন বাসা পা�ােল দয়া
কের আপনার নতু ন িঠকানািট আপনার িমডওয়াইফ বা েহল্থ িভিজটরেক জািনেয় িদেবন।
আমােক িক এই ি�িনং েট�গেলা করােতই হেব?
ি�িনং েট� করােবন িকনা েসিট সবসময়ই আপনার বয্ি�গত পছে�র উপর িনভর্ র করেব
আর েসই িস�া� শধুমা� আপিনই িনেত পােরন। আপনােক করেত বলা ি�ন েট�গেলার
বয্াপাের আপিন আপনার �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীেদর সােথ কথা বলেত পােরন এবং আপনার
িনেজর অব�ার পিরে�ি�েত েট�গেলা করা িঠক হেব িকনা, েস বয্াপাের িস�া� িনেত পােরন।
এই পুি�কােত িকছু িকছু ি�িনং েটে�র কথা বণর্না করা হেয়েছ েযমন, সং�ামক েরােগর জনয্
র� পরী�া, ডায়ােবিটেস আ�া�েদর চ�ু পরী�া এবং নবজাতেকর জনয্ েট� েযগেলা
এনএইচএস (NHS) কতৃর্ ক সুপািরশকৃ ত। এই পরী�াগেলা এজনয্ করা হয় এখােন �া�
ফলাফলগেলা এিট িনি�ত করেত সাহাযয্ কের েযন আপিন বা আপনার স�ান মারাত্মক
সমসয্াগেলার জনয্ জররী িচিকৎসা েপেত পােরন।
িসকল েসল ও থয্ালােসিময়ার জনয্ করা ি�িনং েট�, ডাউন'স িসে�াম ও গভর্ ধারেণর
মাঝামািঝ সমেয় করা �য্ােনর ফেল আপনার একিট কিঠন িস�া� েনবার �েয়াজন হেত পাের
েযমন আপিন একিট ডায়াগনি�ক েট� করােত চান িকনা েযখােন গভর্ পােতর একিট ঝুঁ িক
থােক।
িসকল েসল ও থয্ালােসিময়ার জনয্ করা ি�িনং েট�, ডাউন'স িসে�াম ও গভর্ ধারেণর
মাঝামািঝ সমেয় করা �য্ােনর ফেল আপনার একিট কিঠন িস�া� েনবার �েয়াজন হেত পাের
েযমন আপিন একিট ডায়াগনি�ক েট� করােত চান িকনা েযখােন গভর্ পােতর একিট ঝুঁ িক
থােক। আরও পরী�া িনরী�া বা গভর্ পাত করােনার িস�া� সব সময়ই আপনার উপর িনভর্ র
করেব এবং এ বয্াপাের আপনার িস�া� যাই েহাক না েকন �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীগন
আপনােক সহায়তা করেবন। এই ি�িনং েট�গেলা আপিন করােত চান িকনা েস বয্াপাের আপিন
হয়েতা আরও েভেবিচে� িস�া� িনেত পােরন।
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ি�িনং এবং এনএইচএস
যেথ� তথয্ �মােণর উপর িনভর্ র কের এনএইচএস িস�া� িনেব েয েকান েকান ি�িনং েট�
আপনার জনয্ �েযাজয্। একদল িবেশষ� যােদরেক ইউনাইেটড িকংডম নয্াশনাল ি�িনং কিমিট
(ইউেক এনএসিস) বলা হয় তারা এনএইচএসেক পরামশর্ �দান কের।
এনএইচএস কতৃর্ ক �দত্ত সকল ি�িনং েট� িবনামূেলয্ �দান করা হয়। অেনক বয্ি� মািলকানাধীন

েকা�ািনও ি�িনং েট� �দান কের েযগেলার জনয্ আপনােক মূলয্ পিরেশাধ করেত হেব। বয্ি�
মািলকানাধীন েকা�ািন কতৃর্ ক �দত্ত ি�িনং েটে�র গনগত মােনর িন�য়তা এনএইচএস িদেত
পাের না। https://www.gov.uk/guidance/private-screeningfor-health-conditions-nhsrecommendations ওেয়বসাইেট আরও পরামশর্ পাওয়া যােব।
গভর্কালীন সময় আপনার িনয়িমত ি�য়ার েট� (জরায়ু মুেখর কয্া�ার িনণর্ য়) করার
সময় হেয় আসেল - েসিট করােনার জনয্ স�বত আপনােক আপনার স�ান জে�র ১২
স�ােহর পর পুনরায় সময় িনধর্ ারণ করেত হেব।
েগাপনীয়তা
আইনগতভােব, এনএইচএস-এ কমর্রত, অথবা এর পে� কমর্রত, �েতয্েকই আপনার বয্ি�গত
েগাপনীয়তার �িত স�ান �দশর্ন করেত এবং আপনার স�িকর্ ত সকল তথয্ িনরাপদ রাখেত
দায়ব�। আপনার বয্ি�গত েগাপনীয়তার সুর�ায় এনএইচএস-এর কীভােব আপনার েরকডর্গেলা
বয্বহার করা উিচৎ েস বয্াপাের দয্া এনএইচএস ক�িটিটউশন (The NHS Constitution)-এ
িনেদর্ শনা েদয়া আেছ। েগাপনীয়তা বজায় রাখা হে� িকনা তা িনি�ত করেত এর পাশাপািশ
যথাযথ আইনও রেয়েছ।
ি�িনং েরকডর্গেলা শধুমা� েসই সকল কম�েদর সােথই েশয়ার করা হয় যােদর েসিট েদখার
দরকার হয়। এই �ি�য়ািট কেঠারভােব পিরচািলত হয়। ি�িনং-এর ফলাফল ও পিরেষবার
(েসবার)উ�য়েনর জনয্ িনরী�া ও গেবষণার কােজ অেনক সময় তথয্াবলী বয্বহার করা হয়।
ি�িনং-এর ফলাফল ও পিরেষবার েসবার)উ�য়েনর জনয্ িনরী�া ও গেবষণার কােজ অেনক
সময় তথয্াবলী বয্বহার করা হয়।
আরও সহায়তার জনয্

এই পুি�কােত উে�িখত েয েকান �া�য্গত সমসয্ার বয্াপাের সহায়তা �দােন স�ম �িত�ানেদর
একিট তািলকা জানেত অনু�হ পূবর্ক NHS Choices েদখুন।
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সং�ামক েরাগসমূহ
nhs.uk/infectiousdiseases
ি�িনং েট� কীেসর জনয্ করা হয়?
আপনার েহপাটাইিটস িব, এইচআইিভ (িহউময্ান
ইিমউনেডিফিসেয়ি� ভাইরাস), বা িসিফিলস আেছ িকনা।
েয সকল মিহলারা ইেতামেধয্ই এইচআইিভ বা েহপাটাইিটস িব-এ আ�া� তােদর গভর্ কালীন
পিরচযর্া পিরক�নার জনয্ তােদরেক �থম েথেকই িবেশষ� িচিকৎসেকর সােথ অয্াপেয়�েম�
করেত হেব।
এসব েরাগ স�েকর্
েযৗন সং�ব বা সং�িমত সূেচর মাধয্েম েহপাটাইিটস িব ও এইচআইিভ রে� ও শারীেরর তরেল
�েবশ কের। এই ভাইরাসসমূহ মােয়র কাছ েথেক স�ােনর মেধয্ ছড়ােত পাের।
েহপাটাইিটস িব ভাইরাস যকৃ েতর(িলভােরর) �িতসাধন করেত পাের এবং এিট তী� (তাৎ�িণক) ও
দুরােরাগয্ (দীঘর্েময়াদী) �া�য্গত সমসয্ার সৃি� করেত পাের। েহপাটাইিটস িব-এ আ�া� গভর্ ধািরণী
মােয়েদর জনয্ িবেশষ� পিরচযর্া �েয়াজন। জে�র �থম বছের নবজাতকেক িটকা েদয়া হেল
েসিট িশশিটর েহপাটাইিটস িব-এ আ�া� হবার ঝুঁ িক বয্াপকভােব কিমেয় েদয়।
এইচআইিভ েরাগ �িতেরাধ �মতা দুবর্ল কের েদয় ফেল সং�ামেণর সােথ যু� করা কিঠন হেয় পের।
অবেশেষ এিট এইডস (অয্ােকায়ার ইিমউন েডিফিসেয়ি� িসে�াম)-এ আ�া� হবার িদেক
এিগেয় িদেত পাের। িচিকৎসা করা না হেল, গভর্ কালীন সমেয়, জে�র সমেয় বা �নয্দােনর
মাধয্েম এিট মােয়র কাছ েথেক িশশর মেধয্ ছড়ােত পাের। গভর্ কালীন সমেয় িচিকৎসার মাধয্েম
িশশর মেধয্ এইচআইিভ ছিড়েয় পড়ার ঝুঁ িক বয্াপকভােব কিমেয় আনা যায় েযিট িকনা �িত ৪
জেনর মেধয্ ১ জেনর (২৫%) আ�া� হবার ঝুঁ িক েথেক কিমেয় �িত ১০০ জেনর মেধয্ ১
জেনরও কম জেন (০.৫%) আ�ান্ত হবার ঝুঁ িকেত িনেয় আেস।
ি�িনং এর ফেল ইংলয্া�-এ মা েথেক িশশর মেধয্ এইচআইিভ ছিড়েয় পড়ার
হার সব সমেয়র েচেয় কম।
িসিফিলস হল একিট সং�ামক েরাগ যােযৗন সং�েবর মাধয্েম ছড়ায়। গভর্ কালীন সময় এিট
মােয়র কাছ েথেক িশশর মেধয্ ছড়ােত পাের। িচিকৎসা না করা হেল িশশর জনয্ এিট
মারাত্মক �া�য্গত সমসয্া সৃি� করেত পাের অথবা অকালগভর্ পাত বা ি�লবাথর্ (মৃত িশশর
জ�) হেত পাের।
েট�িটেত িক করা হয়?
আপনার বাহ েথেক রে�র নমুনা সং�হ করা হেব।
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এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
েট�িটর সােথ েকান ধরেণর ঝুঁ িকর মুেখামুিখ হবার স�াবনা েনই।
আমােক িক এই েট�িট করেত হেব?
শর েথেকই িচিকৎসা ও পিরচযর্ার মাধয্েম আপনার �াে�য্র সুর�ার পাশাপািশ এিট আপনার
স�ান, স�ী বা পিরবােরর অনয্ কােরার মেধয্ ছিড়েয় পড়ার ঝুঁ িক বয্াপকভােব কিমেয় আনার
জনয্ই এই েট�গেলা সুপািরশ করা হেয়েছ।
আিম এই ি�িনং েট�টা করােত না চাইেল কী হেব?
আপনার গভর্ ধারেণর েশেষর িদেক অথর্াৎ ২৮ স�ােহর িদেক ি�িনংিট করার ��াব পুনরায়
আপনােক েদয়া হেব। িশশর িঠক জে�র আেগ পযর্� আপনােক ি�ন করা েযেত পাের। েযৗন
স�ী পিরবতর্ ন করেল বা আপিন ঝুঁ িকেত আেছন এমনিট মেন করেল আপিন আপনার
িমডওয়াইফ বা িজিপ’র িনকট েহপাটাইিটস িব, এইচআইিভ বা িসিফিলেসর েট�গেলা পুনরায়
করােনার জনয্ েয েকান সমেয় অনুেরাধ জানােত পােরন।
স�াবয্ ফলাফল
েট�গিল আপনােক জানােব আপিন এই সং�মণগেলার েকান একিটেত আ�া� িকনা।
আপিন েহপাটাইিটস িব-েত আ�া� হেল গভর্ কালীন সমেয় এবং িশশর জে�র পর িবেশষ�
িচিকৎসক দল আপনার �া�য্ পযর্েব�ণ করেব। আপনার স�ী ও অনয্ানয্ স�ানেদর ে�ে�ও এই
েট� স�� করা ও িটকা �হণ করার দরকার হেত পাের। িশশর েহপাটাইিটেস আ�া� হওয়া
েরাধ করার জনয্ তােক চারিট িটকা িদেত হেব:
• জে�র ২৪ ঘ�ার মেধয্
• িশশর বয়স এক মােসর সময়
• িশশর বয়স দুই মােসর সময়
• িশশর বয়স একবছর হেল েশষ িটকা �দান করেত হেব পাশাপািশ সং�মণ এড়ােনা
স�ব হেয়েছ িকনা েসিট িনি�ত হেত তার র� পরী�া করেত হেব।
যিদ বা�ার েহপাটাইিটস িব িটকার দরকার হয় তাহেল তােক েযন চারিট েডােজর
িশশেদর �াে�য্র সুর�ার জনয্ চারিট েডােজর সবগেলাই স�� করা অতয্� জররী। আপনার
িজিপ, �য্াি�স নাসর্ অথবা েহল্থ িভিজটারেক িজ�াসা করন যােত িনি�ত করা েযেত পাের
েয �েয়াজন হেল আপনার িশশেক এগেলা েদয়া হয়।
আপনার এইচআইিভ থাকেল িবেশষ� পিরচযর্া, ঔষধ েসবন, �সবকালীন পিরচযর্ার পিরক�না
ও িশশেক বুেকর দুধ না খাওয়ােনার মাধয্েম আপিন আপনার কাছ েথেক িশশর এইচআইিভেত
সং�িমত হবার ঝুঁ িক বয্াপকভােব কমােত পােরন।
আপিন িসিফিলেস আ�া� হেল আপনােক জররী িভিত্তেত একিট িবেশষ� িচিকৎসক দেলর
কােছ েরফার করার দরকার হেব। িচিকৎসা হে� সাধারণত অয্াি�বােয়ািটেকর একিট েকাসর্
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স�� করা। এগেলা িশশর জনয্ িনরাপদ। িবেশষ� িচিকৎসক দলিট আপনার স�ীেকও েট�
করােত বলেবন যােত কের আপনার স�ীর িচিকৎসার দরকার হেব িকনা েসিট জানা যায়।
জে�র পর আপনার িশশর পরী�া ও র� পরী�ার �েয়াজন হেব এবং তার অয্াি�বােয়ািটেকর
�েয়াজনও হেত পাের।
িশশর জে�র পর তােক অয্াি�বােয়ািটক েদবার দরকার হেত পাের।
এসব সং�ামেণর েয েকানিট �ারা আপিন আ�া� হবার ঝঁু িকর মেধয্ আেছন
এমনিট মেন করেল আপিন েয েকান সময় পুনরায় েট� করার জনয্ অনুেরাধ
করেত পােরন।
আমার ফলাফল পাওয়া
আপনার পরবত� অয্াি�নয্াটাল(�সবপূব)
র্ িভিজেটর আেগ বা ১৬ স�ােহর কাছাকািছ
সমেয়ফলাফল িনেয় আেলাচনা করা হেব এবং েসিট আপনার েনােট িলিপব� করা হেব।
এইচআইিভ, িসিফিলস বা েহপাটাইিটস িব-এর ি�িনং েটে�র ফলাফল যিদ ইিতবাচক হয়
তাহেল আপনার ফলাফল িনেয় আেলাচনা করা ও আপনােক িবেশষ� পিরেষবােত েরফার করার
জনয্ একজন �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবী আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন।
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িসকল েসল ও থয্ালােসিময়া
nhs.uk/sct
ি�িনং েট� কীেসর জনয্ করা হয়?
আপিন িসকল েসল বা থয্ালােসিময়ার িজন বহন করেছন িকনা এবং েসিট
আপনার স�ােনর মেধয্ ছড়ােত পাের িকনা েসিট জানার জনয্।
এসব েরাগ স�েকর্
িসকল েসল েরাগ (এসিসিড) এবং থয্ালােসিময়া েমজর একধরেণর মারাত্মক, বংশানু�িমক
রে�র সােথ স�িকর্ ত েরাগ। শরীের অি�েজন বহনকারী িহেমাে�ািবন, যা রে�র অংশ,
েসিটেক এিট ন� কের েদয়। যােদর এই েরাগ রেয়েছ তােদর সারাজীবন িবেশষ� পিরচযর্া
পাবার দরকার হেব।
আপনার গভর্ধারেণর সময়কাল ১০ স�াহ হবার পূেবর্ ই েট�িট কিরেয় েনয়া উত্তম।
এসিসিড-েত আ�া� েলাকজেনরা েয সব সমসয্ায় আ�া� হেত পােরন েসগেলা হল খুবই
মারাত্মক বয্থা অনুভব করা, মারাত্মক জীবনিবনাশী সং�ামেণর ঝুঁ িকেত থাকা আর তারা
সাধারণত র�শূনয্তায় ভু েগ থােকন (তােদর শরীেরর অি�েজন বহন করেত অসুিবধা হয়)।
িশশরা আেগ ভােগ িচিকৎসা �হণ করেত পাের, এর মেধয্ রেয়েছ িটকা �হণ ও অয্াি�বােয়ািটক
েসবন, যা, িপতামাতার সহায়তার পাশাপািশ, তােদর মারাত্মক অসুেখ েভাগার হাত েথেক েরহাই
েপেত পাের এবং তারা একিট সু� জীবন যাপন করেত পাের।
থয্ালােসিময়া েমজর থাকা েলাকজন খুব েবশী র�শূনয্তায় ভু েগন এবং �িত ৪ েথেক ৬ স�াহ
পর পরতােদর র� পিরস�ালন (�াড �া�িফউশন) করার দরকার হয় এবং
সারাজীবনতােদরেক ইনেজকশন ও ঔষধ �হেণর দরকার হয়। এছাড়া আরও অনয্ানয্
িহেমাে�ািবনজিনত েরাগ রেয়েছ েযগেলা কম েদখা যায় ও তেতাটা মারাত্মক নয়।
িসকল েসল ও থয্ালােসিময়া হল একিট বংশানু�িমক েরাগ েযিট রে�র অ�াভািবক িহেমাে�ািবন
িজেনর মাধয্েম িপতামাতার কাছ েথেক স�ানেদর মেধয্ ছিড়েয় পেড়। িজনগেলা হল আমােদর
শরীেরর িকছু িকছু িজিনেষর েকাড েযমন েচােখর রঙ ও রে�র �েপর মতন িজিনস।
িজনগেলা েজাড়ায় েজাড়ায় কাজ কের। আমরা বংশানু�িমকভােব যা িকছু পাই না েকন তার
একিট িজন হল মাতার আেরকিট হল িপতার।
কােরার দুইিট অ�াভািবক িহেমাে�ািবন িজন - একিট মােয়র আর অনয্িট িপতার কাছ েথেক
আসেল শধুমা� তারাই িসকল েসল বা থয্ালােসিময়ােত আ�া� হেবন। বংশানু�েম যারা
েকবলমা� একিট অ�াভািবক িজন বহন কেরন তারা ‘বাহক’ িহেসেব পিরিচত (অেনেক এিটেক
‘ৈবিশ�য্’ বেলন)। বাহকরা সু� সবল হন এবং তারা এই েরােগ আ�ান্ত নন, যিদও ে��
িবেশেষ তারা িকছু িকছু সমসয্ার মুেখামুিখ হেত পােরন সাধারণত েযসব ে�ে� তােদর শরীর
যেথ� পিরমাণ অি�েজন পায়না েযমন েচতনানাশক ঔষধ েনবার সময়।
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আপনার িশশর আ�া� হবার জনয্ িপতামাতা উভয়েকই বাহক হেত হেব।
েযে�ে� িপতামাতা উভেয়ই বাহক হন েসে�ে� �িতিট িশশর জনয্ েয ঝুঁ িক থােক:
• �িত ৪ জেনর মেধয্ ১ জন (২৫%) িশশ আ�া� হবার ঝুঁ িকেত থাকেব না – িশশিটর
েরাগ থাকেব না বা েস এিট বহন করেব না।
• �িত ৪ জেনর মেধয্ ১ জন (২৫%) িশশর ে�ে� অ�াভািবক িহেমাে�ািবন িজন ও
িহেমাে�ািবনজিনত অসুখ উভয়িটই িপতামাতার কাছ েথেক িশশিট উত্তরািধকার সূে�
েপেত পাের।
• �িত ৪ জেনর মেধয্ ২ জন িশশ (৫০%) অ�াভািবক িহেমাে�ািবন িজন িপতামাতার
কাছ েথেক উত্তরািধকার সূে� েপেত পাের এবং একজন বাহক হেত পাের।
িহেমাে�ািবনজিনত েরােগর বাহক েয েকউ হেত পাের। তেব, এিট সাধারণত েসইসব েলাকজেনর
মেধয্ েদখা যায় যােদর পূবর্পুরষ আি�কা, কয্ািরিবয়ান অ�ল, ভূ মধয্সাগরীয় অ�ল, ভারত,
পািক�ান, দি�ণ ও দি�ণ-পূবর্ এিশয়া ও মধয্ �ােচয্র েদশগেলা েথেক এেসেছন।
ি�িনং েটে�র সােথ েকান েকান িবষয় জিড়ত?
গভর্ কালীন সমেয় িসকল েসল ও থয্ালােসিময়ার ি�িনং েটে�র জনয্ র� পরী�ার দরকার হয়।
আপনার গভর্ ধারণ সময়কাল ১০ স�াহ হবার পূেবর্ এই েট�িট কিরেয় েনয়া উত্তম। গভর্ বতী
সকল মােয়েদরেক থয্ালােসিময়ার েট� করার জনয্ বলা হয় তেব সকল মােয়েদরেক সাধারণত
িনয়িমত িসকল েসল েট� করার জনয্ বলা হয় না। আপিন েয এলাকায় বাস কেরন তার
উপর িনভর্ র কের এই ি�িনং েটে�র ��াব করা হয়।
েয সব এলাকােত িহেমাে�ািবনজিনত েরােগর আিধকয্ সচরাচর েবশী থােক আপিন েসই সব
এলাকােত বসবাস করেল িসকল েসল েটে�র জনয্ আপনােক র� পরী�ার জনয্ বলা হেব।
েযসব এলাকােত িহেমাে�ািবনজিনত েরােগর �াদুভর্াব কম থােক েসখােন িশশর িপতা ও মাতার
পািরবািরক উৎস সনা� করার জনয্ একিট ��মালা বয্বহার করা হয়। ��মালার মাধয্েম যিদ
জানা যায় েয িপতা বা মাতার মেধয্র েয েকান একজন িসকল েসল বাহক হবার ঝুঁ িকেত
রেয়েছন তাহেল সংি�� মােক ি�িনং েট� করেত বলা হয়। এমনিক আপনার িশশ পািরবািরক
উৎেসর কারেণ িহেমাে�ািবনজিনত েরােগ আ�া� হবার উ� ঝুঁ িকেত না থাকেলও আপিন একিট
েট� কিরেয় েনবার অনুেরাধ করেত পােরন।

10

এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
ি�িনং েট�িট আপনার বা আপনার স�ােনর েকান �িত করেব না তেব এই েট�িট আপিন
করেবন িকনা েসই িস�া�িট েভেবিচে� েনয়াটা গর�পূণর্। ি�িনং েটে�র মাধয্েম �া� তেথয্র
িভিত্তেত আপনার আরও গর�পূণর্ িস�া� �হেণর দরকার হেত পাের। উদাহরণ�রপ, পরবত�েত
আপনােক আরও িকছু েট� করার জনয্ বলা হেত পাের েযগেলােত গভর্ পােতর ঝুঁ িক থাকেত
পাের।
িপতােদর ে�ে� – মাতা যিদ বাহক হন তাহেল আপনার েট� করােনাটাও গর�পূণর্।
আমােক িক এই েট�িট করেত হেব?
আপনােক ি�িনং েট�িট করেতই হেব এমন েকান বাধয্বাধকতা েনই। িকছু েলাকজন জানেত
চান তােদর স�ােনর িসকল েসল বা থয্ালােসিময়া েরাগ আেছ িকনা আবার িকছু েলাকজন েসিট
জানেত চান না।
আিম এই েট�িট না করার িস�া� িনেল কী হেব?
গভর্ কালীন সমেয় আপিন ি�িনং েট� না করার িস�া� িনেল েসে�ে� িশশিট িসকল েসল েরােগ
আ�া� িকনা েসিট জানেত িশশর জে�র পর পাঁচ িদন বয়েসর সময় তার �াড �ট ি�িনং
েট� করা হেব।
স�াবয্ ফলাফল
েটে�র মাধয্েম জানা যােব আপিন বাহক িকনা বা আপিন িনেজই এই েরােগ আ�া� িকনা।
আমার িক আরও েট� করােনার দরকার হেব?
আপিন যিদ িহেমাে�ািবনজিনত েরােগর বাহক হন, তাহেল িশশিটর িপতােক র� পরী�া করেত
বলা হেব। িশশিটর িপতাও যিদ বাহক হন তাহেল িশশিট আ�া� হেয়েছ িকনা েসিট জানার
জনয্ আপনােক একিট ডায়াগনি�ক েট� করেত বলা হেব।
িশশিটর িপতােক যিদ না পাওয়া যায় এবং আপনােক একজন বাহক িহেসেব িচি�ত করা হয়
েসে�ে� আপনােক ডায়াগনি�ক েট�িট করেত বলা হেব।
�িত ১০০ িট ডায়াগনি�ক েটে�র মেধয্ ১ িটেত (১%) অকালগভর্ পােতর ঝুঁ িক থােক।
পরবত� েট� করােবন িকনা েসিট আপনার িস�াে�র উপর িনভর্ র করেব।
দুই ধরেণর ডায়াগনি�ক েট� রেয়েছ।
িসিভএস (�িনক িভলুস সয্া�িলং) েযিট সাধারণত গভর্ ধারেণর ১১
েথেক ১৪ স�ােহর মেধয্ করা হয়। সাধারণত সূ� একিট সূচ মােয়র েপেটর মেধয্ িদেয় �েবশ
কিরেয় �ােস�া েথেক অিত �ু � একিট িটসুয্র নমুনা সং�হ করা হয়। িসকল েসল বা
থয্ালােসিময়া আেছ িকনা েসিট জানার জনয্ িটসুয্ েথেক �া� েকাষগেলােক পরী�া করা হয়।
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এিমেনােসি�িসস সাধারণত গভর্ ধারেণর ১৫ স�াহ পের করা হয়।
সূ� একিট সূচ মােয়র েপেটর মেধয্ িদেয় �েবশ কিরেয় মােয়র জরায়ু েথেক িশশিটেক িঘের
থাকা তরেলর সামানয্ একটু নমুনা সং�হ করা হয়। তরল নমুনােত িশশর িকছু েকাষ থােক
েযিট পরী�া কের জানা যায় েয তার িসকল েসল বা অনয্ ধরেণর থয্ালােসিময়া আেছ িকনা।
�া� ফলাফল েথেক যিদ জানা যায় েয িশশিটর িসকল েসল বা থয্ালােসিময়া আেছ তখন
আপনােক একজন �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীর সােথ একিট অয্াপেয়�েমে�র জনয্ ��াব েদয়া
হেব। িশশিট উত্তরািধকার সূে� েয েরাগ েপেয়েছ েস বয্াপাের আপিন তথয্ জানেত পারেবন এবং
আপনার জনয্ কী কী িবক� আেছ েস িবষয়গেলা িনেয় কথা বলেত পারেবন। িকছু িকছু েরাগ
অনয্ানয্ েরাগ েথেক মারাত্মক হয়।
িকছু মােয়রা তােদর গভর্ ধারণ অবয্াহত রাখার িস�া� িনেত পােরন আবার িকছু মােয়রা েসিট
না কের গভর্ পাত করার িস�া� িনেত পােরন।
আপনার ে�ে� এধরেণর িবক� েবেছ েনবার পিরি�িত আসেল আপনােক একিট িস�া� িনেত
সাহােযয্র জনয্ সহায়তা েদয়া হেব।
েটে�র মধয্ িদেয় যিদ জানা যায় েয আপিন একজন বাহক তাহেল পিরবােরর অনয্ানয্
সদসয্েদরও বাহক হবার ঝুঁ িকেত থাকার স�াবনা েথেক যায়। আপিন তােদরেকও একিট েট�
কিরেয় েনবার জনয্ উৎসাহ িদেত পােরন িবেশষ কের তারা যিদ বা�া েনবার পিরক�না
কেরন।
আমার ফলাফল পাওয়া
িযিন আপনার েট� স�� করেবন ফলাফল জানােনার বয্াপাের িতিন আপনার সােথ আেলাচনা
করেবন।
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ডাউন'স, এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম
nhs.uk/downs
ি�িনং েট� কীেসর জনয্ করা হয়?
িশশিটর ডাউন'স িসে�াম(এিট ি�সিম ২১ বা িট২১ নােম পিরিচত),
এডওয়াডর্'স িসে�াম (ি�সিম ১৮/ িট১৮)বা পাটাউ'স িসে�াম (ি�সিম
১৩ / িট১৩) থাকার স�াবনা কতটু কু েসিট জানার জনয্ এই ি�িনং
েট�িট করা হয়।
এসব েরাগ স�েকর্
আমােদর শরীেরর েকােষর িভতের এক ধরেণর �ু � অবকাঠােমা থােক
যােদর ে�ােমােজাম বলা হয়। এই ে�ােমােজামগেলা িজন বহন কের, আর এই িজন আমরা
কীভােব েবেড় উঠেবা তা িনধর্ারণ কের। �িতিট েকােষ ২৩ েজাড়া িজন থােক। যখন শ�াণু
বা িড�াণু েকাষ ৈতির হয় তখন সমসয্া শর হেত পাের এর ফেল একিট অিতির� ে�ােমােজাম
িনেয় একিট িশশর জ� হেত পাের।
েযেকান বয়েসর মােয়র িশশর ডাউন’স, এডওয়াডর্’স এবং পাটাউ’স িসে�াম হেত পাের িক�
মােয়র বাড়িত বয়েসর সােথ িশশর মেধয্ এই িসনে�ামগেলার মেধয্ েকান একিটর েদখা েদয়ার
স�াবনাও েবেড় যায়।
ডাউন'স িসে�াম (িট২১)
ডাউন'স িসে�ােমর ে�ে� �িতিট েকােষ ে�ােমােজাম ২১-এর একিট অিতির� �িতিলিপ থােক।
�িত ১,০০০ জ� েনয়া িশশর মেধয্ �ায় ১ জন এর �ারা আ�া� হয়।
ডাউন'স িসে�াম িনেয় জ� েনয়া একিট িশশর লািনর্ং িডসঅয্ািবিলিট থাকেব। এর অথর্ হল
নতু ন েকান িকছু েবাঝা ও েশখা তােদর জনয্ অিধকাংশেদর তু লনায় কিঠন হেব। পার�িরক
ভাব িবিনমেয় তােদর সমসয্া হেত পাের এবং ৈদনি�ন িকছু কাজ কমর্ সামলােতও অসুিবধা হেত
পাের। ডাউন'স িসে�ােম আ�া� একিট িশশর কতটু কু পিরমাণ লািনর্ং িডসঅয্ািবিলিট থাকেব
েসিট জানা অস�ব। এিট মৃদু েথেক উ� মা�া পযর্� হেত পাের।
ডাউন'স িসে�ােম আ�া� অিধকাংশ েছেলেমেয়রাই মূলধারার �াইমাির �ু েল যায়। ডাউন'স
িসে�ােম আ�া� েছেলেমেয়েদর সু� �িতভার িবকাশ কীভােব করা যায় েস বয্াপাের এখন
অেনক িকছু ই জানা েগেছ। ডাউন'স িসে�ােম আ�া� েলাকজেনরা একিট ভােলা মানস��
জীবন যাপন করেত পােরন। পিরবার ও অনয্ানয্েদর সহায়তার মাধয্েম অেনেকই চাকুরী েপেয়
থােকন এবং তােদর জীবন যা�া অেনকটা �াধীনভােবই চালােত পােরন।
ডাউন'স িসে�ােম আ�া� েলাকজনেদর মেধয্ িকছু িকছু �া�য্গত সমসয্া সচরাচর েদখা যায়,
েযমন হােটর্র সমসয্া, পিরপাক ত� এবং �বণ ও দশর্ন সং�া� সমসয্া। িকছু িকছু সমসয্া
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গরতর হেত পাের তেব এেদর অেনকগেলাই িনরাময়েযাগয্। ডাউন'স িসে�ােম আ�া� েকান
বয্ি� ভােলা �া�য্েসবা েপেল �ায় ৬০ বছর পযর্� েবঁেচ থাকেত পােরন।
ডাউন'স িসে�ােম আ�া� েলাকজনেদর েচাখ েদখেত কাঠবাদােমর আকৃ িতর মেতা হয় এবং
মুখাবয়ব �ত� হয় তেব এেদর সবাইেক েদখেত একরকম েদখায় না। অনয্ানয্ সকল
েছেলেমেয়েদর মেতা, তারাও তােদর িপতামাতার িকছু ৈবিশ�য্ ধারণ কের।
এডওয়াডর্'স িসে�াম (িট১৮)-এবং পাটাউ'স িসে�াম (িট১৩)
িট১৮ এ �িতিট েকােষ ে�ােমােজাম ১৮-এর একিট অিতির� �িতিলিপ থােক। িট১৮ এ �িতিট
েকােষ ে�ােমােজাম ১৮-এর একিট অিতির� �িতিলিপ থােক।
দুঃখজনকভােব, এডওয়াডর্'স বা পাটাউ'স িসে�াম থাকা অিধকাংশ িশশরা তােদর জে�র পূেবর্
মারা যায়, মৃত অব�ায় জ� েনয় বা জে�র পর পরই মারা যায়। িকছু িকছু িশশ �া�বয়�
হওয়া পযর্� েবঁেচ থাকেত পাের তেব েসিট িবরল।
এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম িনেয় জ� েনয়া িশশরা নানািবধ সমসয্ার মুেখামুিখ হেব, এই
সমসয্াগেলা সাধারণত খুবই মারাত্মক হেয় থােক - এগেলার মেধয্ মি�ে�র বড় ধরেণর
সমসয্াও অ�ভুর্ � থােক।
িট১৮ এ আ�া� িশশেদর হােটর্র সমসয্া, িবকৃ ত মাথা ও মুখম�ল, েবেড় উঠার সমসয্া এবং
দাঁড়ােত ও হাঁটেত না পারার সমসয্া থাকেত পাের। �িত ১০,০০০ জ� েনয়া িশশর মেধয্ �ায়
৩ জেনর িট১৮ সমসয্া হেত পাের।
িট১৩ এ আ�া� িশশেদর হােটর্র সমসয্া, িবকৃ ত েঠাট, েবেড় উঠার সমসয্া, িবকৃ ত েচাখ ও
কান, িকডিনর সমসয্া এবং েসাজা হেয় দাঁড়ােত ও হাঁটেত না পারার সমসয্া হেত পাের। �িত
১০,০০০ জ� েনয়া িশশর মেধয্ �ায় ৩ জেনর িট১৮ সমসয্া হেত পাের।
েট�িটেত িক করা হয়?
এসব েরাগ িনণর্েয়র জনয্ গভর্ ধারেণর ১০ েথেক ১৪ স�ােহর মেধয্ একিট ি�িনং েট� করা
যায়।
সমি�ত েট�িট আপিন করেত চাইেল আপনার রে�র নমুনা সং�হ করা হেব। েডিটং
আল�াসাউ� �য্ােনর সময় িশশর ঘােড়র িদেক থাকা তরেলর পিরমাপ করা হয় (এটােক
নুকাল �য্া�লুেসি� বলা হয়)। এই দুই েট� েথেক �া� তথয্ বয্বহার কের িশশিট িট২১ ও
িট১৮ / িট১৩ এ আ�া� িকনা েসিট জানা যায়।
ি�িনং করােবন িকনা েসিট আপনার িস�াে�র উপর িনভর্র করেব।
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আপনার গভর্ ধারণ সময় অেনক িদন অিতবািহত হেয় যাওয়ার ফেল যিদ সমি�ত িট২১ েট�িট
করার সময় েপিরেয় যায় তাহেল আপনার গভর্ ধারেণর ১৪ েথেক ২০ স�ােহর মেধয্ আপনােক
একিট র� পরী�া করেত বলা হেব। সমি�ত েটে�র মত এই েট�িট ততটা িনভুর্ ল নয়।
আপনার গভর্ ধারণ সময় অেনক িদন অিতবািহত হেয় যাওয়ার ফেল যিদ িট১৮ / িট১৩
সমি�ত েট�িট করার সময় েপিরেয় যায় তাহেল আপনার গভর্ কালীন সমেয়র মাঝামািঝ সমেয়
একিট �য্ান করেত বলা হেব যার মাধয্েম শারীিরক েকান অ�াভািবকতা আেছ িকনা েসিট খুঁেজ
েদখা হেব।
এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
ি�িনং েট�িট আপনার বা আপনার স�ােনর েকান �িত করেব না তেব এই েট�িট আপিন
করেবন িকনা েসই িস�া�িট েভেবিচে� েনয়াটা গর�পূণর্। আপনার িশশিটর ডাউন'স িসে�াম
বা এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম আেছ িকনা েট�িট েসিট বলেত পাের না। ডাউন’স,
এডওয়াডর্’স বা পাটাউ’স িসে�াম িক না। ি�িনং েটে�র মাধয্েম �া� তেথয্র িভিত্তেত আপনার
পরবত� গর�পূণর্ িস�া� �হেণর দরকার হেত পাের। উদাহরণ�রপ, পরবত�েত আপনােক আরও
িকছু েট� করার জনয্ বলা হেত পাের েযগেলােত গভর্ পােতর ঝুঁ িক থাকেত পাের।
আমােক িক এই েট�িট করেত হেব?
আপনােক ি�িনং েট�িট করেতই হেব এমন েকান বাধয্বাধকতা েনই। িকছু িকছু েলাকজন
জানেত চান েয তােদর স�ােনর ডাউন'স িসে�াম বা এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম আেছ
িকনা আবার িকছু েলাকজন েসিট জানেত চান না।
আপিন
•
•
•
•

েয জনয্ ি�িনং করােত পােরন:
ডাউন'স, এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম
েকবল ডাউন'স িসে�াম
েকবল এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম
এই েরাগগেলার েকানিট না থাকেলও

আিম এই েট�িট না করার িস�া� িনেল কী হেব?
ডাউন'স, এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�ােমর জনয্ ি�িনং েট�িট আপিন না করােত চাইেলও
আপিন অনয্ানয্ েট�গেলা করােনা েবেছ িনেত পােরন।
এসব েরাগ িনণর্েয়র জনয্ আপিন ি�িনং েট�িট না করােত চাইেলও আপনােক এিট মেন রাখা
জররী েয আপনার গভর্ কালীন সমেয়র েয েকান পযর্ােয় �য্ান করা হেল িশশর শারীিরক
অ�াভািবকতা থাকেল েসিট ধরা পড়েত পাের। এিট িট২১ বা িট১৮ / িট১৩ এর সােথ
স�িকর্ ত হেত পাের তেব অনয্ানয্ সমসয্াগেলাও �য্ােন ধরা পড়েত পাের। আপনার �য্ান
স�াদনকারী বয্ি� েকান অ�াভািবকতা েদখেল েসিট সবর্দাই আপনােক জানােবন।
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স�াবয্ ফলাফল
ঝুঁ িক সং�া� দুিট ফলাফল আপনােক জানােনা হেব: একিট হল ডাউন’স িসে�াম এবং একিট
হল ইডওয়াডর্’স এবং পাটাউ’স িসে�ােমর জনয্।
ি�িনং েট�িটেত যিদ েদখা যায় েয িশশিটর ডাউন'স, এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম হবার
স�াবনা ১৫০ এর মেধয্ ১ এর েচেয় কম তাহেল এিটেক বলা হয় ‘�� মা�ার ঝুঁ িক’। �িত
১০০িট ি�িনং েটে�র মেধয্ ৯৫িট (৯৫%) ফলাফল �� মা�ার ঝুঁ িক হেব।
�� মা�ার ঝুঁ িক থাকার অথর্ এই নয় েয িশশিটর ডাউন’স, এডওয়াডর্’স বা পাটাউ’স িসে�াম
�ারা আ�া� হবার েকান ঝুঁ িকই েনই। ি�িনং েটে� যিদ েদখা যায় েয িশশিটর ডাউন'স,
এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম হবার স�াবনা ১৫০ জেনর মেধয্ ১ এর েচেয় অিধক অথর্াৎ
�িত ২ জেনর মেধয্ ১ জন েথেক শর কের ১৫০ জেনর মেধয্ ১ জেনর তাহেল এিটেক ‘উ�
মা�ার ঝুঁ িক স��’ ফলাফল বলা হেব।
ফলাফেলর মাধয্েম উ� মা�ার ঝুঁ িক রেয়েছ জানা েগেলও এর অথর্ এই নয় েয িশশিটর িনি�ত
ডাউন’স, এডওয়াডর্’স বা পাটাউ’স িসে�াম হেয়েছ।
আমার িক আরও েট� স�� করার দরকার হেব?
আপনার ফলাফল কম মা�ার ঝুঁ িক স�� হেল আপনােক পরবত� েটে�র জনয্ বলা হেব না।
আপনার ফলাফল উ� মা�ার ঝুঁ িক স�� হেল আপনার িশশর ডাউন'স বা এডওয়াডর্'স ও
পাটাউ'স িসে�াম আেছ িকনা েসিট জানার জনয্ একিট ডায়াগনি�ক েটে�র জনয্ বলা হেব।
ডাউন'স িসে�ােমর জনয্ করা ডায়াগনি�ক েট�িটেত ে�ােমােজাম ১৮ ও ১৩-ও েদখা হেব
সুতরাং িশশিটর এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম আেছ িকনা েসিট এই েটে�র মাধয্েম জানা
যােব। একইভােব, এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�ােমর জনয্ করা ডায়াগনি�ক েটে�ও ডাউন'স
িসে�াম িনণর্েয়র জনয্ ে�ােমােজাম ২১ েদখা হেব।
�ায় �িত ১০০ িট ডায়াগনি�ক েটে�র মেধয্ ১ িটর (১%) ফলাফল অকালগভর্ পাত হেত
পাের। পরবত� েট� করােবন িকনা েসিট আপনার িস�াে�র উপর িনভর্ র করেব।
ি�িনং-এর মাধয্েম সুিনি�ত উত্তর পাওয়া যায় না। আর েস কারেণই আপনােক
একিট ডায়াগনি�ক েটে�র জনয্ বলা হেত পাের।
দুই ধরেণর ডায়াগনি�ক েট� রেয়েছ।
িসিভএস (�িনক িভলুস সয্া�িলং) েযিট সাধারণত গভর্ ধারেণর ১১ েথেক ১৪ স�ােহর
মেধয্ করা হয়। সাধারণত সূ� একিট সূচ মােয়র েপেটর মেধয্ িদেয় �েবশ কিরেয় �ােস�া
েথেক অিত �ু � একিট িটসুয্র নমুনা সং�হ করা হয়। ডাউন’স, এডওয়াডর্’স বা পাটাউ’স
িসে�াম আেছ িকনা জানার জনয্ িটসুয্ েথেক �া� েকাষগেলােক পরী�া করা হয়।
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এিমেনােসি�িসস সাধারণত গভর্ ধারেণর ১৫ স�াহ পের করা হয়। সূ� একিট সূচ মােয়র
েপেটর মেধয্ িদেয় �েবশ কিরেয় মােয়র জরায়ু েথেক িশশিটেক িঘের থাকা তরেলর সামান্য
একটু নমুনা সং�হ করা হয়। সংগৃহীত তরেল িশশর শরীেরর েকাষ থােক েযিটেত ডাউন’স,
এডওয়াডর্’স বা পাটাউ’স িসে�াম আেছ িকনা েসিট েট� করা হয়।
ডায়াগনি�ক েট� করার পর অ� সংখয্ক মােয়েদর ে�ে� েদখা যােব েয তার িশশর ডাউন'স
বা এডওয়াডর্'স ও পাটাউ'স িসে�াম রেয়েছ। এরপর তােদর সামেন দুেটা িবক� থাকেব। িকছু
িকছু মােয়রা তােদর গভর্ ধারণ অবয্াহত রাখেত চান এবং সমসয্া আ�া� িশশিটর জনয্ ��িত
িনেত থােকন, অনয্িদেক িকছু িকছু মােয়রা গভর্ পাত কিরেয় এর অবসান ঘটান।
আপনার ে�ে� এধরেণর িবক� েবেছ েনবার পিরি�িত আসেল আপনােক একিট িস�া� িনেত
সাহােযয্র জনয্ সহায়তা েদয়া হেব।
আমার ফলাফল পাওয়া
আপনার ফলাফেল যিদ েদখা যায় েয ঝুঁ িকর মা�া কম রেয়েছ তাহেল েট� স�� হওয়ার দুই
স�ােহর মেধয্ই আপনােক তা জািনেয় েদয়া হেব।
আপনার ফলাফেল যিদ েদখা যায় েয ঝুঁ িকর মা�া েবশী রেয়েছ তাহেল আপনার র� পরী�ার
ফলাফল হােত আসার দুই কমর্ িদবেসর মেধয্ই আপনােক তা জািনেয় েদয়া হেব। েট� েথেক
�া� ফলাফল এবং পরবত� িবক� েবেছ েনবার িবষয়িট িনেয় আেলাচনার জনয্ আপনােক একিট
অয্াপেয়�েম� েদয়া হেব।
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শারীিরক অ�াভািবকতা
(গভর্ধারেণর মাঝামািঝ সমেয়র �য্ান)
nhs.uk/anomalyscan
�য্ানটা িকেসর জনয্?
িশশিটর েকান শারীিরক অ�াভািবকতা আেছ িকনা েসিট জানার জনয্। �য্ােন শধুমা� িশশিটর
সুিনিদর্ � িকছু সমসয্া জানা যায় এবং এর মাধয্েম িশশিটর সকল সমসয্া হয়েতা নাও জানা
েযেত পাের।
�য্ােনর মাধয্েম েয সমসয্াগেলা জানার েচ�া করা হেব
�য্ােনর মাধয্েম িশশিটর হাড়, হাটর্, মি��, েমরদ�,
মুখম�ল, িকডিন ও তলেপট িব�ািরতভােব েদখা হেব।
অিধকাংশ ে�ে� �য্ােন েদখা যােব েয িশশিটর উ�য়ন
আশানুরপ হে� তেব অেনক সময় সমসয্া েদখা যায় বা
সে�হ করা হয়। অেনক সমসয্া অনয্ানয্ সমসয্ার তু লনায়
সহেজই �� েবাঝা যায়।
উদাহরণ�রপ, অেনক িশশেদর ওেপন �াইনা িবিফডা
(েমরদে�র িবেশষ সমসয্া) নামক সমসয্া থাকার ফেল
তােদর েমরদ� �িত�� হয়। �য্ােনর মাধয্েম �াইনা িবিফডা সমসয্া সাধারণত ��ই েদখা
যায় এবং েযসব িশশেদর এই সমসয্ািট আেছ, তােদর �িত ১০ জেনর মেধয্ ৯ জেনর (৯০%)
সমসয্া সনা� করা যােব।
অনয্ানয্ িকছু িকছু সমসয্া েযমন হাটর্ সমসয্া েযিট সনা� করা অিধকতর কিঠন। �য্ােনর
মাধয্েম হােটর্ সমসয্া থাকা িশশেদর অেধর্কেকই (৫০%) সনা� করা যােব।
�য্ােনর মাধয্েম িকছু সুিনিদর্ � শারীিরক অ�াভািবকতা েদখার েচ�া করা হয় তেব
এর মাধয্েম সব সমসয্া সনা� করা যায় না।
িকছু িকছু সমসয্া েযগেলা �য্ােন ধরা পড়েব, তার অথর্ হল েয িশশিটর জে�র পর এ
সমসয্াগেলার িচিকৎসা বা সাজর্ািরর দরকার হেত পাের, উদাহরণ�রপ িবকৃ ত েঠাট। সামানয্
সংখয্ক ে�ে� িকছু মারাত্মক সমসয্া সনাক্ত করা যােব। সামানয্ সংখয্ক ে�ে� িকছু মারাত্মক
সমসয্া সনা� করা যােব, উদাহরণ�রপ, িশশিটর মি��, িকডিন, অভয্�রীণ অ��তয্� বা হাড়
েযগেলা যথাযথভােব েবেড় উেঠিন। িকছু িকছু মারাত্মক ে�ে�, যিদও েসিট িবরল, েদখা যায়
েয সমসয্ািটর েকান িচিকৎসা স�ব নয়, েসে�ে� িশশিট জে�র পরপেরই বা গেভর্ থাকা
অব�ায় মারা যােব।
গভর্ ধারেণর মাঝামািঝ সমেয়র �য্ােন েয সব �ধান সমসয্াগেলা েদখা হয় েস স�েকর্ আরও িব�ািরত
তেথয্র জনয্ অনু�হ পূবর্ক www.nhs.uk/anomalyscan.ওেয়বসাইটিট েদখুন।
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ি�িনং েটে�র সােথ েকান েকান িবষয় জিড়ত?
এসব সমসয্ার জনয্ �য্ান সাধারণত গভর্ ধারেণর ১৮ েথেক ২০ স�ােহর মেধয্ ও গভর্ ধারেণর ৬
িদেনর মেধয্ করা হয়। িবেশষভােব �িশি�ত কম�েদর �ারাই অিধকাংশ �য্ান করা হয় যােদরেক
সেনা�াফার বলা হয়। সেনা�াফার যােত কের িশশিটর একিট ভাল ছিব েপেত পােরন েসজনয্
একিট মৃদু আেলায় আেলািকত কে� �য্ানিট স�� করা হয়।
একিট শযয্ােত আপনােক শেয় পড়েত বলা হেব। অতঃপর আপনার পরেনর কাপড় বুক বরাবর
তু লেত এবং �াটর্ বা �াউজারিটেক েকামর বরাবর নামােত বলা হেব।
আল�াসাউন্ড েজল যােত আপনার কাপেড় না লােগ েসজনয্ কাপেড়র আেশপােশ িটসুয্ েপপার
ঢু িকেয় েদয়া হেব এরপর আপনার েপেটর উপর েজল লাগােনা হেব। এরপর িশশর শরীর
পরী�ার জনয্ সেনা�াফার হােত ধের রাখা যায় এমন একিট িবেশষ য� আপনার চামড়ার
উপর ঘুরােবন। িবেশষ য�িট ও আপনার �ক যােত ভােলাভােব পর�েরর সং�েশর্ থােক েসিট
েজল বয্বহােরর মেধয্ িদেয় িনি�ত করা হয়।
উদাহরণ�রপ, পরবত�েত আপনােক আরও িকছু েট� করার জনয্ বলা হেত পাের
েযগেলােত অকালগভর্পােতর ঝঁু িক থাকেত পাের।
�য্ানিট করােনােত আপিন েকান বয্থা পােবন না তেব িশশিটেক ভােলা ভােব েদখার জনয্
সেনা�াফার হয়েতা সামানয্ চাপ �েয়াগ করেত পােরন। এিট হয়েতা অ�ি�কর হেত পাের।
অতঃপর আল�াসাউ� ি�েন িশশিটর সাদাকােলা ছিব েদখা যােব। পরী�ািট করার সময়,
সেনা�াফার ি�নিট এমনভােব রাখেবন যােত কের িতিন িশশিটর ছিব ভােলাভােব েদখেত পান।
ি�নিট তােদর িদেক সরাসির বা েকানাকুিনভােব ঘুরােনা থাকেত পাের।
অয্াপেয়�েম�িট স�� হেত সাধারণত �ায় ৩০ িমিনট সময় লােগ। িশশিট যিদ মাতৃ গেভর্
েবকায়দায় শেয় থােক বা অেনক নড়াচড়া করেত থােক বা আপনার ওজন যিদ �াভািবেকর
েথেক েবশী হয় তাহেল অেনক সময় িশশিটর একিট ভােলা ছিব পাওয়া কিঠন হয়, তেব এর
মােন এই নয় েয দুি��ার েকান কারণ রেয়েছ। মূ�থিল পূণর্ অব�ায় আপনােক অয্াপেয়�েমে�
আসেত বলা হেত পাের। অয্াপেয়�েমে� আসার পূেবর্ই আপনার পিরচযর্ায় িনেয়ািজত থাকা
ডা�ার বা িমডওয়াইফ েসিট আপনােক জািনেয় িদেবন। আপিন িনি�ত না হেল তােদর সােথ
েযাগােযাগ কের েসিট েজেন িনেত পােরন।
গভর্ কালীন সমেয়র মাঝামািঝেত করা �য্ােন অেনক সময় িশশিটর সমসয্া ধরা পেড়। �য্ান
অয্াপেয়�েমে�র সময় আপিন কাউেক আপনার সােথ িনেয় আসেত পােরন। অিধকাংশ
হাসপাতােল �য্ােনর সময় বা�ােদর সােথ িনেয় আসার অনুমিত েদয়া হয়না কারণ েসখােন
সচরাচর চাই� েকয়ার সুিবধা পাওয়া যায় না। এ স�েকর্ জানেত দয়া কের আপিন আপনার
অয্াপেয়�েমে�র আেগই হাসপাতােল িজ�াসা করেবন।
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এই �য্ানিট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িকনা?
আল�াসাউ� �য্ান করােনােত িশশ বা মােয়র েকান �াত ঝুঁ িক েনই তেব আপিন �য্ান
করােবন িকনা েসই িস�া� েভেবিচে� িনেবন। �য্ােনর মাধয্েম এমন তথয্ জানা েযেত পাের েয
যার অথর্ হেত পাের আপনােক আরও গর�পূণর্ িস�া� িনেত হেব।
উদাহরণ�রপ, পরবত�েত আপনােক আরও িকছু েট� করার জনয্ বলা হেত পাের েযগেলােত
গভর্ পােতর ঝুঁ িক থাকেত পাের।
এই �য্ানিট িক আমােক করেত হেব?
আপনার �য্ানিট করার েকান বাধয্বাধকতা েনই। অেনক েলাকজন জানেত চান েয তােদর
স�ােনর েকান সমসয্া আেছ িকনা আবার িকছু েলাকজন েসিট জানেত চান না।
আিম এই �য্ানিট না করেত চাইেল িক হেব?
আপিন �য্ানিট না করেত চাইেল আপনার �সবপূবর্ (অয্াি�নয্াটাল) পিরেষবা �াভািবক িনয়েম

চলেত থাকেব।
স�াবয্ ফলাফল
অিধকাংশ �য্ােনই েদখা যায় েয িশশিট আশানুরপ েবেড় উঠেছ এবং েকান সমসয্া পাওয়া যায়
না।
েকান সমসয্া পাওয়া েগেল িকংবা অনুমান করা েগেল সেনা�াফার হয়েতা অনয্ আেরকজন
সহকম�র কাছ েথেক ি�তীয় আেরকিট মতামত জানেত চাইেত পােরন।
�য্ােনর মাধয্েম সব সমসয্া জানা যায় না। এই স�াবনা সবসময়ই থােক েযখােন িশশিট একিট
সমসয্া িনেয় জ� �হণ করেত পাের েযিট �য্ােনর মাধয্েম িচি�ত করা যায়িন।
আমার িক আরও েট� এর দরকার হেব?
সমসয্া পাওয়া েগেল েসিট িনি�ত করেত আপনােক হয়েতা আেরকিট েট� করােনার জনয্ বলা
হেত পাের।
আপনােক আরও েট� করােনার কথা বলা হেল েস স�েকর্ আপনােক আরও তথয্ �দান করা
হেব যােত কের এই েট�গেলা আপিন করােবন িকনা েস বয্াপাের িস�া� িনেত পােরন। আপিন
আপনার কনসয্ালটয্া� বা িমডওয়াইেফর সােথ এ বয্াপাের আেলাচনা করেত স�ম হেবন।
দরকার হেল, আপনােক একজন িবেশষ� িচিকৎসেকর কােছ পাঠােনা (েরফার করা) হেত পাের
আর েসিট স�বত অনয্ একিট হাসপাতােল হেত পাের।
আমার ফলাফল পাওয়া
�য্ােনর সময় সেনা�াফার আপনােক �য্ােনর ফলাফল জািনেয় িদেত পারেবন।
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ডায়ােবিটেস আ�া� মােয়েদর চ�ু সমসয্া
nhs.uk/diabeticeye
এই েট�িট িক জনয্ করা হয়?
আপিন যিদ গভর্ বতী হন এবং আপনার টাইপ ১ বা টাইপ ২ ডায়ােবিটস থােক তাহেল েস
কারেণ আপনার ডায়ােবিটক েরিটনাপয্ািথর ল�ণ আেছ িকনা েসিট জানেত ও অনয্ানয্ চ�ু
সমসয্ার পাশাপািশ আপনার েচােখর �া�য্ তদারিকর জনয্ এই েট�িট করা হয়। গভর্ ধারেণর
পূেবর্ আপনার ডায়ােবিটস না থাকেল আপনার ডায়ােবিটস আই ি�িনং-এর দরকার হেব না।
িকছু মিহলােদর মেধয্ গভর্ াব�ার েশেষর িদেক (২৮ স�াহ বা তার েচেয় েবিশ) গভর্ জিনত
ডায়ােবিটস েদখা েদয়। আহাের পিরবতর্ ন কের গভর্ জিনত ডায়ােবিটেসর িচিকৎসা করা েযেত
পাের এবং সাধারণত িশশর জে�র পর এটা চেল যায়। গভর্ ধারেণর পূেবর্ আপনার ডায়ােবিটস
না থাকেল আপনার ডায়ােবিটস আই ি�িনং-এর দরকার হেব না।
গভর্ধারেণর পূেবর্ আপনার ডায়ােবিটস থাকেলই েকবল আপনােক ি�িনং-িট করেত বলা
হেব।
এই সমসয্ািট স�েকর্
েচােখর েপছেন েরিটনার �ু � �ু � র� নালীেত ডায়ােবিটস আঘাত হানার ফেল ডায়ােবিটস
েরিটনাপয্ািথর সৃি� হেত পাের।
ডায়ােবিটেস আ�া� সবাইেক আই ি�িনং-এর জনয্ বলা হয় তেব আপনার গভর্ কালীন সমেয়
এই ি�িনংিট করােনা খুবই গর�পূণ,র্ কারণ েচােখর গরতর সমসয্ােত েভাগার ঝুঁ িক েস সময়
েবশী থােক।
েটে�র সােথ িক িক িবষয় জিড়ত?
আপনার �থম অয্াি�নয্াটাল ি�িনক িভিজেটর সমেয় বা এরপর পরই এবং গভর্ ধারেণর ২৮
স�াহ পেরও ি�িনং-এর জনয্ বলা হেব। �থম ি�িনং-এ যিদ েরিটেনাপয্ািথ �াথিমক পযর্ােয়
আেছ এমনিট ধরা পেড় তাহেল আপনার গভর্ ধারেণর ১৬ েথেক ২০ স�ােহর মেধয্ আপনােক
আেরকিট েট� করেত বলা হেব। েয েকান ি�িনং-এ যিদ গরতর েরিটেনাপয্ািথ পাওয়া যায়
তাহেল আপনােক একজন চ�ু িবেশষে�র কােছ পাঠােনা হেব।
আপনার
েরিটনাল
করেবন।
আপনার

ডায়ােবিটস থাকাকালীন সমেয় করা িনয়িমত আই ি�িনং আর গভর্ ধারেণর সময় করা
ি�িনং একই। ি�িনং স��কারী কম� আপনার িব�ািরত ও দৃি�শি�র মা�া িলিপব�
েরিটনা যােত �� েদখা যায় ও আপনার েরিটনার িডিজটাল ছিব েতালার জনয্
েচােখর মিন বড় েদখােত তারা আপনার েচােখ কেয়ক েফাঁটা �প িদেবন।

ছিবগেলা যিদ যেথ� �� না হয় তাহেল অনয্ আেরকিট েট� করার জনয্ আপনােক একজন
চ�ু েরাগ িবেশষে�র কােছ েরফার করা হেব।
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এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
ছিব েনয়ার �ি�য়ািট বয্থাহীন এবং কয্ােমরািট েচােখর সং�েশর্ আেস না। েচােখর �প হয়েতা
কেয়ক েসেকে�র জনয্ হল ফু টার নয্ায় য�ণাদায়ক হেত পাের ও েট� েশষ হবার ২-৬ ঘ�া
পযর্� েচােখ ঝাপসা লাগেত পাের। আপনার সচরাচর বয্বহৃত চশমাগেলা সােথ িনেবন। ঘের
েফরার সময় পরার জনয্ সােথ সান�াস িনেয় যােবন কারণ ি�িনং েটে�র পর সবিকছু খুব
উ�ল েদখা েযেত পাের।
পাবিলক �া�েপাটর্ বয্বহােরর জনয্ বয্ব�া করেবন বা ঘের েফরার জনয্
কাউেক িলফট িদেত বলেবন। ি�িনং-এর পর গািড় চালােবন না কারণ

আই �প বয্বহােরর ফেল েচােখ ঝাপসা েদখেত পােরন।
এেকবাের িবরল ে�ে� �প বয্বহােরর ফেল েচােখর চাপ আকি�ক
বা হঠাৎ বৃি� পাবার স�াবনা থােক। চাপ বৃি� পাবার ল�ণগেলার
মেধয্ রেয়েছ:
• েচাখ বয্থা বা মারাত্মক অসুিবধা েবাধ করা
• েচােখর সাদা অংশ লালেচ হওয়া
• েচােখ ঝাপসা েদখা অবয্াহত থাকা
ি�িনং-এর পর আপিন এসব ল�েণর েকানিট অনুভব করেল আপিন সংি�� চ�ু িবভােগ েফরত যােবন
বা অয্াকিসেড� এ� ইমােজর্ি� িবভােগ যােবন।

এই েট�িট করা িক আমার জনয্ �েয়াজনীয়?
গভর্ ধারেণর পূেবর্ই আপনার ডায়ােবিটস থাকেল েট�িট করার জনয্ আপনােক েজার সুপািরশ
করা হে�।
আপনার ডায়ােবিটস বয্ব�াপনার অংশ িহেসেব আই ি�িনং করা হয় আর ডায়ােবিটক
েরিটেনাপয্ািথর িচিকৎসার আেছ িবেশষত েসিট যিদ আেগ ভােগ ধরা পেড়।
আিম এই েট�িট না করার িস�া� িনেল কী হেব?
ডায়ােবিটস থাকা েলাকজন আই ি�িনং-এ না যাওয়ার িস�া� িনেত পােরন।
আপিন েট�িট করােত না চাইেল আপনার গভর্ কালীন সমেয় ডায়ােবিটস পিরচযর্ায় িনেয়ািজত
িচিকৎসকেক েসিট জানােবন।
স�াবয্ ফলাফল
ি�িনং েট�িট করা হেল স�াবয্ েযসব ফলাফল হেত পাের:
• েরিটেনাপয্ািথ েনই
• েরিটেনাপয্ািথর ল�ণ �াথিমক পযর্ােয়র
• েরিটেনাপয্ািথ মারাত্মক আকার ধারণ কেরেছ যার জনয্ একজন িবেশষে�র কােছ
পাঠােতহেব।
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েটে�র মাধয্েম যিদ েদখা যায় েয আপনার েরিটেনাপয্ািথর ল�ণ �াথিমক পযর্ােয় রেয়েছ তাহেল
গভর্ কালীন সমেয় আপিন আপনার ডায়ােবিটেসর যত্ন কীভােব িনেবন েস বয্াপার আপনার �া�য্
িবষয়ক েপশাজীবী আপনােক পরামশর্ িদেবন এবং গভর্ কালীন সমেয় আপনােক আরও ি�িনং
েটে�র জনয্ বলা হেব। যিদ আপিন ধূমপায়ী হেয় থােকন, েসে�ে� এিটেক কিমেয় আনা বা
ব� করার জনয্ উপায় অনুস�ান করন।
েটে�র মাধয্েম যিদ েদখা যায় আপনার েরিটেনাপয্ািথ এমন পযর্ােয় েয আপনােক িবেশষে�র
কােছ পাঠাবার �েয়াজন তখন আপিন একজন চ�ু িবেশষে�র সােথ একিট অয্াপেয়�েম�
পােবন।
আমার ফলাফল পাওয়া
আপনার ি�িনং অয্াপেয়�েমে�র ৬ স�ােহর মেধয্ আপনােক ও আপনার িজিপর কােছ একিট
িচিঠ পাঠােনা হেব।
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হাটর্, েচাখ, েকামর ও অ�েকাষ (শারীিরক পরী�া)
nhs.uk/newborninfantexam
ি�িনং েট� কীেসর জনয্ করা হয়?
স�ান �সেবর ৭২ ঘ�ার মেধয্ সামি�কভােব আপনার স�ােনর একিট শারীিরক
পরী�া করা হেব। এর মেধয্ থাকেব চারিট সুিনিদর্ � ি�িনং েট� যার মেধয্
িদেয় েদখা হেব েয আপনার স�ােনর েচাখ, হাটর্, েকামর বা, েছেল হেল তার
অ�েকােষ েকান সমসয্া আেছ িকনা আর েসে�ে� েসগেলার আেগ ভােগই
পরী�া করা ও স�াবয্ িচিকৎসার বয্ব�া করার সুিবধা েনওয়া যােব।
িশশর ৬-৮ স�াহ বয়েসর মেধয্ আবােরা ি�িনং েট� করা হেব কারণ িকছু
িকছু সমসয্া এর আেগ িবকিশত হয় না বা েদখা যায় না।
ি�িনংিট হল আপনার িশশর পা েথেক মাথা পযর্ � শারীিরক
পরী�ার একিট অংশ।
এই অব�াগেলার িবষেয়
শারীিরক পরী�া িনরী�ার �েতয্কিট অংেশ িভ� িভ� সমসয্া েদখার জনয্ তা করা হয়।
েচাখ - এই পরী�ােত েচােখর আকার ও সচলতা পরী�া করা হয় এবং আপনার িশশিটর
েচােখর ছািন ও অনয্ানয্ সমসয্া আেছ িকনা েসিট খুঁেজ েদখা হয়। �িত ১০,০০০ জন িশশর
মেধয্ �ায় ২ বা ৩ জন িশশ েচােখ ছািন িনেয় জ� �হণ কের – েচােখর িভতেরর �� েল�
ঝাপসা হেয় যায়। পরী�ার মাধয্েম বলা যায় না েয আপনার স�ােনর দৃি�শি� েকমন হেব।
হাটর্ - আপনার িশশর হােটর্র উপর একিট সাধারণ পরী�া রেয়েছ এবং এই পরী�ােত অেনক
সময় হােটর্ অ�াভািবক শ� শনেত পাওয়া যায়। হােটর্র মেধয্ িদেয় র� �বািহত হবার সময়
এই অ�াভািবক শ� ৈতির হয়। এই অ�াভািবক শ� েশানা েগেলও �ায় �িতিট ে�ে� হাটর্িট
�াভািবক থােক। িশশেদর মেধয্ অ�াভািবক এই শ� েশানা �াভািবক এবং এর অথর্ সব সময়
এই নয় েয িশশিটর একিট সমসয্া রেয়েছ। তেব, হােটর্র সমসয্া থাকা �িত ২০০ িশশর মেধয্
১ জেনর িচিকৎসার দরকার হয়।
েকামর - েকামেরর েজাড়ার হাড় পুেরাপুির সুগিঠত না হেয়ও অেনক িশশ জ� িনেত পাের
এবং এিটর িচিকৎসা করা না হেল পিরণিতেত েখাঁড়া হেয় হাঁটেত হেত পাের ও েজাড়ায় সমসয্ার
সৃি� করেত পাের। েকামের সমসয্া থাকা �িত ১০০০ জন িশশর মেধয্ ১ বা ২ জন িশশর
িচিকৎসার দরকার হয়।
অ�েকাষ – অ�েকাষ সিঠক �ােন আেছ িকনা েসিট িনি�ত হেত েছেল স�ানেদর পরী�া করা
হয়, উদাহরণ�রপ েসগেলা িনেচর িদেক েনেমেছ িকনা। অ�েকাষ সিঠক �ােন েনেম আসেত
কেয়ক মাস পযর্� সময় লাগেত পাের।
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এই পরী�ােত েকান িবষয়িট জিড়ত?
�া�য্-েপশাজীবী আপনার িশশর শারীিরক পরী�া করেবন এবং আপনােক আপনার িশশর
খাওয়া দাওয়া, সেচতনতা ও তার ৈদনি�ন ভােলামে�র িবষেয় �� িজ�াসা করেবন। পরী�ার
অংশ িহেসেব আপনার িশশিটর কাপড় েচাপড় খুেল েফলার দরকার হেব।
পরী�ার সময় �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবী যা যা করেবন:
• আপনার িশশর েচােখর িদেক তািকেয় তার েচােখর আকার ও নড়াচড়া পযর্েব�ণ
করেবন।
• একিট ে�েথাে�াপ য� বয্বহার কের হােটর্র শ� শেন সমসয্া িনণর্য় করেবন।
• েকামর পরী�া কের েদখেবন েযন েজাড়াগেলা সিঠক অব�ােন আেছ িকনা
• েছেল স�ান হেল তার অ�েকাষ পরী�া কের েদখেবন েয েসিট সিঠক অব�ােন আেছ
িকনা।
িশশর জে�র ৭২ ঘ�ার মেধয্ই এই ি�িনং েট�িট করা হয় এবং িশশর ৬ েথেক ৮ স�াহ
বয়েসর মেধয্ েট�িট পুনরায় করা হয়।
িশশর জে�র ৭২ ঘ�ার মেধয্ই ি�িনং করা হয় এবং িশশর ৬-৮ স�াহ বয়েসর মেধয্ আবােরা
েসিট করা হয়।

এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
এই েট�িট স�� করার সােথ েকান ঝুঁ িকর িবষয় জিড়ত েনই।
আমার স�ােনর পরী�ািট িক করা দরকার আেছ?
পরী�ািট করার উে�শয্ হল যিদ েকান সমসয্া থােক তাহেল েসিট আেগ ভােগ িচি�ত করা
যােত কের যথাস�ব শী�ই িচিকৎসা শর করা যায়।
আর েসজনয্ এই ি�িনংিট সহ সাধারণ শারীিরক পরী�া করােনা আপনার স�ােনর জনয্
সুপািরশ করা হয়।
আমার স�ােনর জনয্ এই পরী�ািট না করােনার িস�া� িনেল কী হেব?
েয েকান একিট সমসয্া বা সবগেলা সমসয্ার বয্াপাের আপিন আপনার স�ােনর পরী�া ও
ি�িনং করােনার িস�ান্ত িনেত পােরন। আপনার েকান উে�গ থাকেল েসিটর বয্াপাের আপিন
আপনার িমডওয়াইফ বা �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীর সােথ আেলাচনা করেত পােরন।
স�াবয্ ফলাফল
সাধারণত িচি�ত হবার মত িকছু ই পাওয়া যােব না। �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবী যিদ একিট
স�াবয্ সমসয্া েদখেত পান তাহেল আরও পরী�া িনরী�া ও েটে�র জনয্ আপনার স�ানেক
েরফার (িবেশষে�র কােছ পাঠােনা)কর হেব।
সমসয্া আেগ ভােগ িচি�ত করার অথর্ হল �ত িচিকৎসা শর করা এবং �া�য্ িবষয়ক
ভােলা ফলাফল পাওয়া।
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আমার ফলাফল পাওয়া
পরী�া স��কারী �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবী সােথ সােথই আপনােক ফলাফল জানােবন। আরও
পরী�া িনরী�ার জনয্ যিদ েরফার করার দরকার হয় তাহেল পরী�ার সমেয়ই েসিট িনেয়
আপনার সােথ আেলাচনা করা হেব।
পরী�ার ফলাফল আপনার স�ােনর বয্ি�গত �া�য্ েরকেডর্ (‘েরড বুক’) িলেখ রাখা হেব। এই
েরকডর্িট আপনােক িনরাপেদ রাখেত হেব এবং যখনই িশশিট একজন �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীর
সােথ েদখা করেব তখন এটা িনি�ত করেবন েয এটা েযন সােথই থােক।
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�বণশি� হারােনা
nhs.uk/newbornhearing
ি�িনং েট� কীেসর জনয্ করা হয়?
�বণশি� হারােনার সমসয্া থাকা িশশেদরেক খুঁেজ েবর করা যােত কের �থম েথেকই সহায়তা
ও পরামশর্ �দান করা েযেত পাের।
�বণজিনত সমসয্া িনেয় জ�ােনা অিধকাংশ িশশেদর পিরবাের এই সমসয্ািট থােক না।
এই সমসয্ািট স�েকর্
�িত ১০০০ জন িশশর মেধয্ ১ েথেক ২ জন তােদর এক বা উভয়ই কােন �ায়ী �বণশি�
হারােনার সমসয্া িনেয় জ� েনয়। এসব িশশেদর অিধকাংশরই জ� হয় এমন সব পিরবাের
েযখােন পিরবােরর কােরার �বণজিনত সমসয্া েনই।
�ায়ী �বণশি� হারােনা িশশর েবেড় উঠার ে�ে� উে�খেযাগয্ বাধার সৃি� হয়। সমসয্ািটর আেগ

ভােগ িচি�তকরণ এসব িশশেদর কথাবাতর্ ার উ�য়ন ও ভাষাগত উৎকষর্তা
বৃি�র ে�ে� ভােলা সুেযাগ কের েদয়। এিট িশশেদরেক েছাটেবলা েথেকই
তােদর পিরবার ও েকয়ারারেদর সােথ সেবর্া� স�কর্ গেড় তু লেত সাহাযয্
করেব।
েট�িটেত িক করা হয়?
অেনক হাসপাতােল আপনােক বাসায় েছেড় েদবার পূেবর্ই বা অনয্ একিট
ি�িনেক অয্াপেয়�েম� কিরেয় িশশিটর �বণশি�র উপর একিট ি�িনং
েট� কের; আবার িকছু িকছু এলাকােত িশশিটর জে�র �থম কেয়ক
স�ােহর মেধয্ েহলথ িভিজটর এই েট�িট স�� কেরন। আদশর্ভােব, এই
পরী�ািট �থম ৪ বা ৫ স�ােহ করা উিচত িক� এটা িশশর বয়স ৩
মাস হওয়া পযর্� করা যায়।
এই েট�িটেক এওএই (অেটােমেটড অেটাঅয্াকি�ক এিমশন) বলা হয় আর এিট স�� করেত

কেয়ক িমিনট সময় লােগ। আপনার স�ােনর কােনর বাইেরর িদেক একিট নরম িবেশষ কােনর
য� বিসেয় মৃদু ি�িকং শ� েশানােনা হয়। কােন যখন শ� �েবশ কের তখন কােনর িভতেরর
অংেশর (যােক ককিলয়া বলা হয়) সাড়া পাওয়া যায় এবং েসিট ি�িনং যে� ধরা পেড়।
�থম েট�িট েথেক �� সাড়া পাওয়া সবসময় স�ব হেয় উেঠ না। এর অথর্ এই নয় েয
আপনার স�ােনর �বণজিনত সমসয্া আেছ। এর অথর্ হেত পাের:
• েট�িট করার সময় আপনার স�ান সুি�র িছল না।
• আেশ পােশ শ� উপ�ব িছল।
• আপনার স�ােনর কােনর িভতর তরল জাতীয় িকছু িছল বা সামিয়ক ভােব কান ব�
িছল – এটা খুবই সাধারণত েদখা েদয় এবং সমেয়র সােথ-সােথ িঠক হেয় যায়।
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•

আপনার স�ােনর �বণজিনত সমসয্া আেছ।

এে�ে� আপনার স�ানেক আেরকিট েট� করােত বলা হেব। এই েট�িট �থম েট�িটর মত
একই েট� হেত পাের বা অনয্ আেরকিট েট� যােক এএিবআর (অেটােমেটড অিডটির
ে�ইনে�ম েরসপ�) েট� বলা হয়।
েট�িট স�� করেত আপনার িশশর মাথা ও গলায় িতনিট েছাট েস�র লাগােনা হেব।
আপনার িশশর কােন নরম েহডেফান লাগােনা হেব এবং মৃদু ি�িকং শ� েশানােনা হেব। এই
েট�িট স�� হেত পাঁচ েথেক পেনর িমিনট সময় লােগ।
িহয়ািরং েট�িট একদম ঝােমলািবহীন এবং অিধকাংশ িশশরা এই সময় ঘুিমেয় থােক।
এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
এই েট�িট করােনার সােথ েকান ঝুঁ িক জিড়ত েনই।
আমার স�ােনর িক এই েট�িট করােনার দরকার আেছ?
আপনার স�ােনর এই েট�িট স�� করার জনয্ সুপািরশ করা হয়। �বণজিনত সমসয্া আেগ
ভােগ িচি�ত করা আপনার স�ােনর েবেড় উঠার জনয্ গর�পূণর্।
আমার স�ােনর জনয্ েট�িট না করােনার িস�া� িনেল কী হেব?
নবজাত িশশেদর জনয্ িহয়ািরং ি�িনং েট�িট করােত না চাইেল আপনােক একিট েচকিল�
েদয়া হেব, আপনার স�ান েবেড় ওঠার সােথ সােথ তার �বণশি� যােত আপিন িমিলেয় েদখেত
পােরন েসই বয্াপাের সাহােযয্র জনয্ এিট েদয়া হেব এবং আপনার েকান উে�গ থাকেল আপিন
আপনার েহল্থ িভিজটর বা িজিপর সােথ কথা বলেবন।
স�াবয্ ফলাফল
আপনার স�ােনর উভয় কােনই যিদ �� সাড়া �দান ল�য্ করা যায় তাহেল তােদর
�বণজিনত সমসয্া হবার কথা নয়। তেব, নবজাত িশশেদর উপর করা িহয়ািরং ি�িনং-এ সব
ধরেণর �বণ সমসয্া ধরা পেড় না এবং িশশেদর পরবত�েতও �বণজিনত সমসয্া হেত পাের।
আপনার স�ােনর েবেড় উঠার সােথ সােথ তােদর �বণশি� পরী�া কের েদখা গর�পূণ।
র্
কীভােব পরী�া করা যােব েসিট আপনার স�ােনর বয্ি�গত �া�য্ েরকেডর্র (‘েরড বুক’)
েচকিলে� েদয়া আেছ। আপনার স�ােনর �বণশি�র বয্াপাের েকান উে�গ থাকেল েসিট আপনার
েহল্থ িভিজটর বা পািরবািরক ডা�ারেক জানােবন।
ি�িনং েটে�র ফলাফেল যিদ েদখা যায় েয আপনার স�ােনর উভয় বা একিট কােন �� সাড়া
পাওয়া যায়িন তাহেল অিডওলিজ িবভােগর একজন িহয়ািরং িবেশষে�র সােথ একিট
অয্াপেয়�েম� কের েদয়া হেব। �িত ১০০ জন িশশর মেধয্ �ায় ২-৩ জন িশশ ি�িনং
েট�গেলােত �� সাড়া �দান কের না। পরবত� আরও েটে� পাঠােনার মােন এই নয় েয
আপনার স�ােনর �বণজিনত সমসয্া আেছ।
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আপনার স�ােনর িহয়ািরং ি�ন স�� হবার পর একজন িবেশষ� চার স�ােহর মেধয্ আপনােক
েদখেবন। আপনার জনয্ অয্াপেয়�েম�িটেত যাওয়া গর�পূণর্ এই কারেণ েয আপনার স�ােনর
�বণজিনত েকান সমসয্া থাকেত পাের।
আমার ফলাফল পাওয়া
িহয়ািরং েট�িট স�� হবার পরপরই আপনােক আপনার স�ােনর েটে�র ফলাফল জানােনা
হেব।

29

�াড �ট
nhs.uk/bloodspot
এই েট�িট িক জনয্ করা হয়?
এিট করা হয় এজনয্ েয আপনার স�ােনর নয়িট িবরল িক� মারাত্মক
অসুেখর মেধয্ েকান একিটও আেছ িকনা েসিট জানার জনয্। আেগ ভােগ
িচিকৎসা �হণ করা হেল আপনার স�ােনর �াে�য্র উ�িত হেত পাের এবং
তােক মারাত্মক �িতব�ী হওয়া বা মৃতুয্র হাত েথেক বাঁচােনা েযেত পাের।
যিদ আপনার িক�া স�ােনর িপতার বা পিরবােরর অনয্ কােরার এসব সমসয্ার
েকান একিট থােক তাহেল সরাসির েসিট আপনার �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীেক জানান।
এসব েরাগ স�েকর্
িসকল েসল ও থয্ালােসিময়া
ইউেক-েত জ� েনয়া �িত ২০০০ জন িশশর মেধয্ �ায় ১ জন িশশর িসকল েসল েরাগ আেছ
(এসিসিড)। এিট রে�র সমসয্াজিনত একিট মারাত্মক েরাগ। শরীের অি�েজন বহনকারী
িহেমাে�ািবন, যা রে�র অংশ, েসিটেক এিট ন� কের েদয়। েয সব িশশেদর এই অসুখিট
রেয়েছ তােদর জীব�শায় িবেশষ� পিরচযর্ার দরকার হেব।
িসএসিড-েত আ�া� েলাকজেনরা েয সব সমসয্ায় আ�া� হেত পােরন েসগেলা হল মারাত্মক
বয্থা অনুভব করা, মারাত্মক জীবনিবনাশী সং�ামেণর ঝুঁ িকেত থাকা এবং সাধারণত তারা র�
শূনয্তায় ভু েগন (তােদর শরীেরর অি�েজন বহন করেত অসুিবধা হয়)। িসএসিড-েত আ�া�
িশশরা আেগ ভােগ িচিকৎসা �হণ করেত পাের, এর মেধয্ রেয়েছ িটকা �হণ ও অয্াি�বােয়ািটক
েসবন, যা, িপতামাতার সহায়তার পাশাপািশ, তােদর মারাত্মক অসুেখ েভাগার হাত েথেক েরহাই
েপেত পাের এবং তারা একিট সু� জীবন যাপন করেত পাের।
�াড ি�িনং-এর সুপািরশ করা হয় কারণ এিট আপনার স�ােনর জীবন বাঁচােত পাের।
িসি�ক ফাইে�ািসস
ইউেক-েত জ� েনয়া �িত ২৫০০ িশশর মেধয্ �ায় ১ জেনর িসি�ক ফাইে�ািসস (িসএফ)
আেছ। পািরবািরকভােব পাওয়া এই অসুখিট পিরপাকত� ও ফু সফু েসর উপর �ভাব েফেল।
িসএফ-এ আ�া� িশশেদর ওজন ভােলা ভােব বৃি� পায় না এবং এেদর বার বার বুেক সং�মণ
হেত পাের।
িসএফ-এ আ�া� িশশেদর উ� শি�মােনর খাবার, ঔষধ ও িফিজওেথরািপর মাধয্েম আেগ
ভােগ িচিকৎসা �দান করা েযেত পাের। িসএফ-এ আ�া� িশশরা যিদও খুব অসু� হেয় পড়েত
পাের তবুও �থম েথেক িচিকৎসা করা হেল তারা দীঘর্িদন জীিবত ও সু� থাকেত পাের।
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কনেজিনটাল হাইেপাথাইেরায়িডসম
ইউেক-েত জ� েনয়া �িত ৩০০০ জন িশশর মেধয্ �ায় ১ জন িশশর কনেজিনটাল
হাইেপাথাইেরািডসম (িসএইচিট) আেছ। িসএইচিট থাকা িশশেদর শরীের পযর্া� পিরমাণ হরেমান
থাইেরা�াইন থােক না। থাইেরা�াইন বয্তীত িশশরা ভােলা ভােব েবেড় উেঠ না এবং তােদর
�ায়ী মারাত্মক শারীিরক সমসয্া ও লািনর্ং িডসঅয্ািবিলিট েদখা িদেত পাের। িসএইচিট-েত
আ�া� িশশেদর �াথিমক অব�ায় থাইেরা�াইন টয্াবেলেটর মাধয্েম িচিকৎসা করা যায় এবং এর
ফেল তারা �াভািবকভােব েবেড় উঠেত স�ম হেব।
পিরবার েথেক পাওয়া েমটাবিলক সমসয্া
আপনার পিরবােরর মেধয্ কােরার েমটাবিলক সমসয্া থাকেল েসিট আপনার �া�য্ িবষয়ক
েপশাজীবীেক জানােনা গর�পূণর্।
ছয়িট উত্তরািধকার সূে� �া� েমটাবিলক েরাগ (আইএমিড) িশশেদর মােঝ আেছ িকনা েসিট
জানেত তােদরেক ি�ন করা হয়। এগেলা হল:
• িফনাইলিকেটানুিরয়া (িপেকইউ)
• িমিডয়াম–েচইন আসাইল-িসওএ িডহাইে�ািজেনজ েডিফিসেয়ি� (এমিসএিডিড)
• ময্াপল িসরাপ ইউিরন িডিজস (এমএসইউিড)
• আইেসাভয্ােলিরক অয্াি�েডিময়া (আইিভএ)
• �টািরক অয্াি�ডু িরয়া টাইপ ১ (িজএ১)
• েহামিসি�নুিরয়া (পাইিরডি�ন আনের�পি�ভ) (এইচিসইউ)
ইউেক-েত জ� েনয়া �িত ১০,০০০ িশশর মেধয্ �ায় ১ জেনর িপৈকউ বা এমিসএিডিড আেছ।
অনয্ �া�য্ সং�া� সমসয্াগেলা আেরা কম েদখা েদয়, এবং এগেলা �ায় ১০০,০০০িশশেদর
মেধয্ ১ জন বা ১৫০,০০০ এর মেধয্ ১ জেনর ে�ে� েদখা েদয়।
পািরবািরকভােব পাওয়া এই সমসয্াগেলার কারেণ িশশরা তােদর খাবােরর িকছু সুিনিদর্ � অংশ
হজম করেত পাের না। িচিকৎসা করা না হেল এসব সমসয্ায় আ�া� িশশরা হঠাৎ কের
মারাত্মক ভােব অসু� হেত পাের। এসব অসুখগেলার ল�ণসমূহ আলাদা আলাদা হয়, িকছু িকছু
জীবনিবনাশী ঝুঁ িক স�� হেত পাের বা িকছু িকছু েবেড় উঠার ে�ে� মারাত্মক সমসয্ার সৃি�
করেত পাের। সযত্ন খাবার দাবার বয্ব�াপনার মাধয্েম এগেলার িচিকৎসা করা যায়, আর
এগেলার �েতয্কিটর ল�ণ একিট েথেক অনয্টা িভ� এবং পাশাপািশ ঔষধ েসবেনরও দরকার
হেত পাের।
আপনার স�ােনর �াড �ট কােডর্ সংগৃহীত তথয্াবলী গর�পূণর্ - সকল িববরণ েযন
সিঠক থােক েসিট িনি�ত করেবন।
আমার স�ােনর জনয্ েটে�র সােথ েকান িবষয়িট জিড়ত?
আপনার স�ােনর বয়স পাঁচ িদন হেল �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবী একিট িবেশষ য� বয্বহার কের
আপনার স�ােনর েগাড়ািল েথেক কেয়ক েফাঁটা রে�র নমুনা সং�হ কের একিট কােডর্র উপর
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রাখেবন। অেনক সময় আপনার স�ােনর বয়স পাঁচ িদন হবার পরও এিট েনয়া হেত পাের।
েগাড়ািল েথেক র� েনবার �ি�য়ািট আপনার িশশিটর জনয্ অ�ি�কর মেন হেত পাের এবং েস
কা�াকািট করেত পাের। আপনার স�ানেক উ� ও আরামদায়ক অব�ায় েরেখ ও তােক েকােল
িনেয় ও খাবার খাওয়ােনা িনি�ত করার মেধয্ িদেয় আপিন সাহাযয্ করেত পােরন।
অেনক সময় পরবত�েত ি�তীয় আেরকিট �াড �ট নমুনা েনবার দরকার হেত পাের। যিদ
তার দরকার হয় তাহেল েসিট আপনােক বয্াখয্া করা হেব। এর অথর্ এই নয় েয আপনার
স�ােনর েকান সমসয্া রেয়েছ।
এই েট�িট আমার বা আমার স�ােনর েকান �িত করেব িক?
েট�িট স�� করার সােথ আপনার স�ােনর েকান ঝুঁ িকর িবষয় জিড়ত েনই।
আমার স�ােনর িক এই েট�িট করােনার দরকার আেছ?
এই সব সমসয্া জানার জনয্ আপনার স�ােনর ি�িনং করােনার সুপািরশ করা হয় তেব এিট
করােনা বাধয্তামূলক নয়। এসিসিড, িসএফ বা িসএইচিট েট�গেলা আলাদা আলাদা ভােব
স�ন্ন করা েবেছ িনেত পােরন তেব আপিন শধুমা� ছয়িট আইএমিড ি�িনং েট� স��
করা েবেছ িনেত পােরন বা েকান েট�ই না করােনার িস�া� িনেত পােরন। আপনার স�ােনর
জনয্ এসব সমসয্ার েকানিটর ি�ন করােত না চাইেল, দয়া কের েসিট িনেয় আপনার
িমডওয়াইেফর সােথ আেলাচনা করেবন।
যিদ আিম আমার মন বদলাই তাহেল িক আমার িশশর পরবত�কােল এই পরী�া করা েযেত
পাের?
হয্াঁ। আপিন আপনার িস�া� পিরবতর্ ন করেলও পরবত�েত িশশর বয়স ১২ মাস হওয়া পযর্�
শধুমা� িসএফ (েযিট শধুমা� িশশর বয়স আট স�াহ পযর্� সমেয়র মেধয্ করােত হয়) ছাড়া
অনয্ সবগেলা সমসয্ার জনয্ ি�ন করােত পারেবন। েট�গেলা িনেয় আপনার েকান উে�গ
থাকেল দয়া কের েসিট আপনার �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীর সােথ আেলাচনা করেবন।
স�াবয্ ফলাফল
অিধকাংশ িশশেদর ে�ে� ফলাফল �াভািবক হেব, তার মােন হল িশশিটর এসব সমসয্া হবার
স�াবনা কম। সামানয্ িকছু সংখয্ক িশশেদর ে�ে� এইসব সমসয্াগেলার একিট সমসয্া পাওয়া
যােব। এটার মােন এই নয় েয তােদর এই সমসয্া রেয়েছ তেব এর মােন হল েয তােদর মেধয্
এই সমসয্ািট েদখা েদয়ার েবিশ স�াবনা রেয়েছ। অিধকতর পরী�ার জনয্ তােদর একজন
িবেশষ� িচিকৎসেকর কােছ েরফার করা হেব।
িসি�ক ফাইে�ািসেসর জনয্ করা ি�িনং-এ এমনিট েদখা েযেত পাের েয িকছু িকছু িশশ
হয়েতাবা সমসয্ািটর জীনগত বাহক। এসব িশশেদর জনয্ আরও িকছু েট� স�� করার
দরকার হেত পাের। ি�িনং-এর মাধয্েম সব বাহকেক িচি�ত করা যায় না।
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এই ি�িনং েট�গেলার মাধয্েম েকান েকান সময় অনয্ানয্ �া�য্গত সমসয্াগেলাও িচি�ত করা
েযেত পাের। উদাহরণ�রপ, েবটা থয্ালােসিময়া েমজর (রে�র সােথ স�িকর্ ত একিট মারাত্মক
েরাগ) থাকা িশশেদর সাধারণত িচি�ত করা যায়। এসব িশশেকও সারাজীবন িচিকৎসা ও
পিরচযর্ার জনয্ েরফার করা হেব।
িসকল েসল সমসয্ার জনয্
েরড �াড েসেলর জীনগত
অিধকারী হন যিদও তারা
শরীর পযর্া� অি�েজন না

করা ি�িনং-এর মাধয্েম েয সব িশশরা এই েরাগিটর বা অনয্ানয্
বাহক েসগেলা খুঁেজ পাওয়া যায়। এসব েরােগর বাহকরা সু�াে�য্র
কখেনা কখেনা সমসয্ার মুেখামুিখ হেত পােরন েয সব ে�ে� তােদর
পায়, উদাহরণ�রপ তােদরেক যিদ েচতনানাশক ঔষধ েদয়া হয়।

আমার ফলাফল পাওয়া
আপনার স�ােনর বয়স ছয় েথেক আট স�াহ হবার পূেবর্ই �া�য্ িবষয়ক েপশাজীবীর কাছ েথেক
আপিন ফলাফল জানেত পারেবন। আপনার স�ােনর বয্ি�গত �া�য্ েরকেডর্ (‘েরড বুক’)
ফলাফল িলেখ রাখা হেব। দয়া কের এিট িনরাপেদ রাখেবন এবং আপনার পরবত�
অয্াপেয়�েম�গেলােত এিট সােথ িনেয় আসেবন।
আপনার স�ােনর েকান সমসয্া আেছ এমনিট মেন করা হেল আপনার সােথ স�র েযাগােযাগ
করা হেব।
ি�িনং-এর পর আমার স�ােনর �াড �ট কাডর্ ও েডটা কী করা হেব?
ি�িনং স�� হবার পর �াড �ট কাডর্গেলা কমপে� পাঁচ বছেরর জনয্ সংর�ণ করা হেব
এবং িনে�া� কােজ হয়েতাবা বয্বহার করা হেত পাের:
•
ফলাফল পরী�া করার জনয্ বা আপনার ডা�ার কতৃর্ ক সুপািরশকৃ ত অনয্ানয্ েটে�র
কােজ বয্বহার করার জনয্
•
ি�িনং ে�া�ামিটর উ�য়ন সাধেনর কােজ
• ইউেক-েত িশশ ও তােদর পিরবারেদর �াে�য্র উ�য়েন সাহােযয্র জনয্ পিরচািলত
গেবষণার কােজ।
গেবষণায় আপনার স�ানেক িচি�ত করা হেব না এবং আপনার সােথ েযাগােযাগ করা হেব না।
�াড �েটর বয্বহার েকাড অফ �য্াকিটস নীিতমালার আেলােক করা হয় েযিট আপনার
িমডওয়াইেফর কােছ বা ওেয়বসাইেট েদয়া আেছ।
এই ি�িনং ে�া�ােমর সােথ সংি�� গেবষণা কােজ শরীক হবার জনয্ গেবষকরা হয়েতা আপনােক
বা আপনার স�ানেক আম�ণ জানােত পােরন তেব এর স�াবনা কম। আপিন যিদ গেবষণা
কাযর্�েম অংশ�হণ করেত না চান তাহেল দয়া কের েসিট আপনার িমডওয়াইফেক জানােবন।
এই িবষয়িটও েজেন রাখা গর�পূণর্ েয েযসব িশশরা িসকল েসল বা থয্ালােসিময়ােত আ�া� হেয়েছ
তােদর েডটা হয়েতা ি�িনং-এর মূলয্ায়ন এবং উ�য়েনর জনয্ বয্বহার করা হেত পাের। আপিন যিদ
চান েয আপনার স�ােনর ি�িনং েডটা এভােব বয্বহার করা না েহাক, তেব ০২০৭ ৮৪৮ ৬৬২৭ ন�ের
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েটিলেফান করন বা িন�িলিখত িঠকানা েথেক আেরা তথয্সমূহ জানুন:

www.gov.uk/newbornoutcomes-project-definition-and-implementation
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হালনাগাদকৃ ত

এি�ল ২০১৬

ভিবষয্েত পযর্ােলাচনার তািরখ

অে�াবর ২০১৬

েরফাের�

1014ANPL
কিপরাইট© �াউন কিপরাইট ২০১৬
ওেপন গভানর্েম� লাইেস� সং�রণ 3.0’এর শতর্ অনুযায়ী
আপিন েযেকান ফমর্য্াট বা মাধয্েম িবনামূেলয্ এই তথয্সমূহ
পুনঃবয্বহার করেত পােরন (েলােগা ছাড়া)। লাইেস� েদখার
জনয্, ওিজএল েদখুন বা
psi@nationalarchives.gsi.gov.ukিঠকানায় ইেমল পাঠান

ওেয়ব িঠকানা
ছিবর জনয্ কৃ ত�তা

www.gov.uk/topic/population-screening-programmes
১0 ন�র পৃ�ার ছিবিট বয্বহােরর অনুমিত �দােনর জনয্
ডাউন'স িসে�াম এেসািসেয়শনেক আ�িরক ধনয্বাদ। এই
দিলেল েযই ছিবগেলােক লাইেসে�র অধীেন বয্বহার করা
হেয়েছ েসগেলা িক� ওেপন গভানর্েম� লাইেসে� অ�ভুর্ �
নয়।

অিতির� অনুমিত পাওয়ার জনয্ কিপরাইট

ধারক/েদর সােথ েযাগােযাগ করন।
এনএইচএস ি�িনং ে�া�ামস (NHS Screening Programmes)-এর জনয্ পাবিলক েহলথ ইংলয্া�
(Public Health England) দায়ব�
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