
ei িচিকৎসায় িক করা হেব? 
eiসব েরােগর িচিকৎসার সবেচেয় tপূণর্ িবষয় পথয্ eবং 
pিতিট aবsার জনয্ িবেশষ আহারিবিধ ৈতরী করা হেয়েছ৷ 
ৈশশেবর সুপিরিচত েরােগর সময় মা বাবােদর aিতিরk 
পরামশর্ েদoয়া হয় eবং িবরল েkেt, িশ েক হাসপাতােল 
ভিতর্  করার pেয়াজন হয়৷ 
 
বতর্ মান সnানরা pভািবত হেত পাের িক? 
েযেহতু e িল “বংশগত” aবsা তাi ei েরােগ eকi মা 
বাবার বতর্ মান বা ভাবী িশ সnান pভািবত হেত পাের৷ 
ফলাফল পিসিটভ aথর্াৎ iিতবাচক হেল, বতর্ মান সnানেদর 
পরীkা কের েদখা হেব eবং ভিবষয্েত গভর্ ধারেণর িবষেয় 
পরামশর্ েদoয়া হেব৷ 
 
ei পরীkায় েকানরকম িবপেদর আশ া আেছ িক? 
েকানরকম aিতিরk রেkর সয্াmল (নমনুা) েনoয়ার 
pেয়াজন হয় না eবং িমথয্া পিসিটভ ফলাফেলর জনয্ েয 
uেdগ বা দিু nা হেত পাের তা eর eকমাt ঝুঁিক৷ ei 
aবsার মতi িমথয্া পিসিটভ ফলাফল aিত িবরল ঘটনা 
eবং আমােদর aনমুান, েয 750,000 িশ েক পরীkা করা 
হেব তােদর মেধয্ েথেক pায় 28িট সিতয্কার পিসিটভ 
ফলাফল eবং 42টা িমথয্া পিসিটভ ফলাফল পাoয়া যােব৷ 
20,000 েকেসর মেধয্ pায় 1টা িমথয্া পিসিটভ ফলাফেলর 
সmাবনা থােক৷  
 
েকান েকেস বাদ পড়েত পাের িক? 
হয্াঁ, যিদo ei aবsায় আkাn aিধকাংশ িশ েদর ei 
েpাgাম aথর্াৎ কমর্সূিচর dারা শনাk করা যােব, তেব eমন 
হেতi পাের েয হয়ত eর মেধয্ eকিট aবsার পিসিটভ 
ফলাফল পাoয়া যােব না৷ 
 
eটা িক “গেবষণা”? 
না, iিতমেধয্ সমg iেয়ােরােপর নানা েদেশ eবং iueসe-েত 
aনু প িskিনং aথর্াৎ পরীkা করার েpাgাম চলেছ৷ ei 
মলূয্ায়েন গেবষণার নতুন p িলর utর পাoয়া না েগেলo 
িনি ত করা যােব েয েয পরীkা িল করা হেব েসসব 
ভােলামেতা মলূয্ায়ন করা হয় eবং iuেক-েত বয্বহােরর 
uপযুk কের েনoয়া হয়৷ েয কয়িট alসংখয্ক েকেসর 
পিসিটভ utর পাoয়া যােব েসসব মা বাবােদর eকিট 

গেবষণামলূক aধয্য়েন aংশ িনেত বলা হেব, যােত তা 
িচিকৎসায় unয়ন eবং িskিনং পdিত মলূয্ায়েন সহায়ক হয়৷  
 
ei পাiলট aথর্াৎ pারিmক পরীkামূলক pকেlর েশেষ িক 
হেব? 
ei পাঁচিট েরাগ শনাk করার জনয্ নবজাতকেদর িskিনং 
জলুাi 2014েত বn কের েদoয়া হেব৷ eকিট িরেপাটর্  psত 
করা হেব eবং ei তথয্সmােরর িভিtেত eকিট সা য়কারী 
aধয্য়ন সmূণর্ করা হেব৷ eরপর, eiসব aবsা জানার 
জনয্ নবজাতকেদর িskিনং আনু ািনকভােব gহণ করা uিচত 
িকনা তার সুপািরশ sাsয্ িবভােগর কােছ করা uিচত িকনা 
তা নয্াশনাল িskিনং কিমিট (UKNSC) িsর করেব৷  
 
েটs sাভািবক হেল মা বাবারা িকভােব জানেত পারেবন 
েয সবিকছু িঠক আেছ?  
মা বাবারা তােদর সnােনর PKU, CF, CHT, SCD 
eবং MCADD নবজাতকেদর িskিনং-eর ফলাফল হয় “আশ া 
েনi” িচিঠর মাধয্েম জানেবন, কেয়কটা eলাকায় ei িচিঠ 
মা বাবােদর কােছ পািঠেয় েদoয়া হেব, নতুবা েহলথ 
িভিজটার তােদর ei সংবাদ জানােবন৷ যিদ ei পাiলেটর 
aংশs প েরাগাবsা িলর িskিনংeর ফলাফল sাভািবক হয় 
তাহেলo তারা ঐ eকi িচিঠ পােবন তেব পাঁচটা বাড়িত 
েটেsর sাভািবক ফলাফেলর পৃথক uেlখ করা হেব না৷   
 
মা বাবারা তােদর সnােনর ei েটেs aসmিত জানােত 
পােরন িক? 
হয্াঁ, মা বাবা চাiেল ei েটs pতয্াখয্ান করেত পােরন, 
তােদর েসi sাধীনতা আেছ, eবং eর ফেল iuেক-র 
নবজাতকেদর িskিনং েpাgােম aনয্ানয্ েরাগাবsার িskিনংe 
তােদর সnানেদর aংশgহণ pভািবত হেব না৷  
 
মা বাবা eবং sাsয্ িবষেয় েপশাদাররা আেরা তথয্ েপেত 
পােরন িক? 
pারিmক pকl (পাiলট) eবং eেত েযসব েরাগাবsা 
anভুর্k করা হেব েস িবষেয় আেরা তথয্ািদ eখােন পাoয়া 
যােব: www.expandedscreening.org 
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2004 সােল eকিট aধয্য়ন  করা হয় যার ফেল 
iংলয্ােn aিত সফলভােব িমিডয়াম-েচন aয্াসাiল-িসoe 
িডহাiে ােজেনস েডিফিসেয়িn (MCADD)–র িskিনং-eর 
সূtপাত করা হেয়িছল৷ তার পর েথেক, MCADDর pায় 
500িট েকস শনাk eবং িচিকৎসা করা হেয়েছ৷ তখন জানা 
যায় েয শীঘ্র েরাগ শনাk করা েগেল আেরা িবরল 
েরাগাবsা িনরামেয় িবেশষ সুিবধা হেব, eবং ei eকi 
রেkর sট সয্াmল িদেয় েসসব েরাগ িচেন েনoয়া যােব৷     
 
নয্াশনাল িskিনং কিমিট (NSC) eবং েহলথ েটকেনালিজ 
aয্ােসসেমn েpাgােমর সে  সতকর্  িবচারিবেবচনা eবং 
আেলাচনার পর, আেরা পাঁচিট aিত িবরল েরাগাবsার িskিনং 
কের েসসেবর িবে ষণ করার িসdাn েনoয়া হয়৷ iিতমেধয্, 
ei aবsা িল iueসe eবং iuেরােপ নবজাতকেদর িskিনং 
েpাgােমর aংশীভূত হেয় িগেয়েছ৷ 
 
েয aিতিরk aবsা িলর িskিনং করা হেব তােত e িল 
থাকেব: 
েমপল িসরাপ iuিরন িডিজজ (MSUD) 
েহােমািসিsিনuিরয়া, পাiিরডিkন আনেরসপিnভ, (Hcys) 
gটািরক aয্ািসিডuিরয়া টাiপ 1 (GA1) 
আiেসাভয্ােলিরক aয্ািসেডিময়া (IVA) 
লং-েচন হাi িkaয্াসাiল-িসoe িডহাiে ােজেনস েডিফিসেয়িn 
(LCHADD) 
 
েযসব পিরবাের o িশ েদর ei েরাগিনণর্য় হেব তােত 
aবশয্i তারা লাভবান হেবন, আশা করা হেc, iuেক-েত 
pিত বছর সবসেমত মাt 25িট েকস পাoয়া যােব, aথর্াৎ 
যােদর পরীkা করা হেব েসi pিত 30,000 িশ র মেধয্ pায় 
1িট িশ  বা নমনুাs প িskিনং লয্াবেরটির eলাকায় pায় দiু 
েথেক িতনিট eমন েকস পাoয়া যােব৷ 
েহলথ ekেপk. 2011 আগs 12. 10.1111/j.1369 – 7625; - েত 
pকািশত েফাকাস gেপ আেয়ািজত aধয্য়ন েদেখ জানা যায় 
েয ei েয পাiলট মলূয্ায়ন করা হেc মিহলারা তার খবর 
জানেত চান eবং িনেজেদর icামত ei পরীkায় সmিত বা 
aসmিত জানােনার aিধকার চান৷ 

তারা pিতিট িবরল aবsার বয্াপাের িবsািরত িববরণ 
জানেত চানিন৷ ei পnা aবলmন করা হেয়েছ eবং ei 
pচারপেt েযসব তথয্ জানােনা হেয়েছ েস বয্াপাের আgহী মা 
বাবারা যিদ আেরা জানেত চান তাহেল তােদর জনয্ 

www.expandedscreening.org e aন-লাiেন িবsািরত 
িববরণ আেছ৷ aনয্ানয্ িskিনং েpাgােম ei পnা েবশ 
কাযর্কর হেয়েছ৷ 
 
16i জলুাi 2012 েথেক 31েশ মাচর্  2014 পযর্n, ছয়িট িskিনং 
লয্াবেরটিরেত ei পাiলট পিরচালনা করা হেব eবং ei 

eলাকা িলেত কাযর্কর হেব: লীডস, ময্ানেচsার, েশিফl. 

বািমর্ংহয্াম, লnন (Guys) eবং লnন (GOSH) িনuবনর্ 
িskিনং লয্াবেরটাির৷ ei সমেয়, যিদ মা/aিভভাবক রািজ 
হন তাহেল, পাঁচিট aিতিরk aবsার সnান করেত pায় 
750,000 িশ র িskিনং করা হেব৷ রেkর সয্াmল সংgহ 
করার সময় েযসব p  থাকেত পাের েসসেবর utর েদoয়ার 
জনয্ ei pচারপtিট ৈতরী করা হেয়েছ৷ িনেmাk p  o 

তারপর utর িল েদেখ িনেল আপনার সুিবধা হেব: 
 
েকান েকান aিতিরk েরাগাবsার িskিনং করা হেব? 
পাঁচিট aতয্n িবরল েরাগাবsার িskিনং করা হেব (ei 
pচারপেt আেগ েসসেবর তািলকা েদoয়া হেয়েছ)৷ সাধারণত 
e িল 100,000 e 1িট েথেক 200,000 e 1িট pসেবর েকেস 
পাoয়া যায়, িskিনং dারা শীঘ্র েরাগ শনাk করা েগেল 
eiসব িশ  িবেশষ লাভবান হেত পাের৷  
 
ei েরাগাবsা েকন হয়? 
e িল “বংশগত” েরাগ, মা বাবা িনেজরা সুsসবল হেলo 
aিনcাকৃতভােব তারা সnানেক ei েরাগাkাn কের িদেত 
পােরন৷  
 
                                                  
 
 

িশ র েটেsর ফলাফল iিতবাচক aথর্াৎ পিসিটভ হেল িক 

হেব? 
eiসব aবsায় পিসিটভ ফলাফল aতয্n িবরল ঘটনা৷ 
সmিকর্ ত sাsয্ েপশাদার মা বাবােদর েফােন েযাগােযাগ 
করেবন o িশ  েকমন আেছ েজেন েনেবন৷ হাসপাতােল ঐ 
িশ র মলূয্ায়ন o কেয়কটা েটs করার জনয্ aয্াপেয়nেমn 
িনেয় েনoয়া হেব৷ ঐ েটেsর ফলাফল, যা সাধারণত 7 
িদেনর মেধয্ পাoয়া যায়, হয় aবsার সততা pমাণ করেব 
(aথর্াৎ বাsিবকi িশ  ঐ েরাগgs) নতুবা জািনেয় েদেব 
েয পিসিটভ ফলাফল-টা ভুল িছল৷ iিতমেধয্ মা বাবােদর 
িশ র পিরচযর্ার িবষেয় পরামশর্ েদoয়া হেব, িবেশষ কের 
িশ েক িকভােব খাoয়ােত হেব েস বয্াপাের পরামশর্ েদoয়া 
হেব৷ িবরল পিরিsিতেত, িশ েক হয়ত alকােলর জনয্ 
হাসপাতােল ভিতর্  করা হেব৷ 
 
eর িচিকৎসা কতটা কাযর্কর হয় eবং ei aবsা যিদ 

শনাk না করা যায় তাহেল িক হেব? 
িচিকৎসা না করা হেল ei সব েরাগাবsা তর হেত পাের 
eবং জnকােল িশ েক সুsসবল মেন হেলo পের aসুs হেয় 
পড়েত পাের৷ কেয়কটা েকেস ei েরাগ শীঘ্র pকট হেয় পেড় 
aথবা eক েথেক দiু বছর পেরo েদখা িদেত পাের৷  
 
িবলিmত িচিকৎসার েচেয় শীঘ্র িচিকৎসা আরm করা হেল তা 
aবশয্i েবশী ফলpসূ হয়৷ সাধারণত িskিনংe েরাগ ধরা 
পড়ার পর pভািবত িশ র aবsায় aেনকটা unিত হেত 
পাের, তেব িবরল েকেস তা-o aকাযর্কর হেত পাের৷ 
িচিকৎসা না করা হেল তর pভাব পড়েত পাের, eমনিক 
িশ র মানিসক িবকােশর aভাব বা মতৃুয্o ঘটেত পাের৷    
 


