নবজাতক পযেবমুণ
 ৴
(িস্ক্রিনং) ও আপনার িশশু:
একিট খাস্থ্যকর শুরু এেন েদয় আেরা সুখাস্থ্যকর জীবন

নতু ন বা এত্যািশত বাবা-মা িহেসেব, আপনার িশশুর খাস্থ্য আপনার কােছ ণ্ডরুঅপূণ।ʹ অিধকাংশ িশশুেদর
জেন্নর সময় যিদও তােদরেক সুস্থ েদখায়, িকছু িকছু েক্ষেএ তােদর ণ্ডরুতর খাস্থ্য সমস্যার ঝু ঁ িক থাকেত পাের,
যিদ তােদর েকান েরাগ েথেক থােক যা শীঘ্র িনণয়ʹ কের শীঘ্র িচিকৎসা না েদয়া হয়। িশশুর জীবেনর শুরুটা যােত
সবেচেয় উত্তম হয়, আপনার নবজাতক – এবং অন্টািরও অন্য এিতিট নবজাতেকর – িবরল ও ণ্ডরুতর েরাগ
িনণয়ʹ করার পিরক্ষার সুেযাগ েদয়া হেব। েযেহতু এই িকছু েরাগ অন্টািরওেত জন্নারত ১,৪৩,০০০ এর মেধ্য
আনুমািনক ২২৫ িট িশশুেক এভািবত কের। পযেʹ বক্ষেণর উেদ্দশ্য শীঘ্র িনণয়ʹ – যােত দ্ৰুত িচিকৎসা শুরু করা
যায় এবং উন্নত খাস্থ্য অজন
ʹ করা যায়।
নবজাতক পযেʹ বক্ষণ (িস্ক্রিনং) বাধ্যতামূলক নয়। এিট এিতিট িশশুর জন্য যেত্নর মান িহসােব িবেবিচত এবং
অত্যন্ত বাঞনীয়। আপনার িশশুর নবজাতক পযেʹ বক্ষণ (িস্ক্রিনং) গহন বা এত্যাখ্যান করার অিধকার আপনার
আেছ। এ ব্যাপাের আপিন হয়েতা আপনার ডাক্তার, ধাএী বা অন্যান্য খাস্থ্য েসবেকর সােথ আলাপ করেত চাইেত
পােরন। েযসব িশশুেদর এ ধরেনর েকান েরাগ আেছ, তােদর যথাসম্ভব শীঘ্র িনণয়ʹ করার একমাএ উপায়
নবজাতক পযেʹ বক্ষণ (িস্ক্রিনং), এবং একমাএ এভােবই েসসব িশশুেদর েক্ষেএ শীঘ্র িচিকৎসার মাধ্যেম দীঘস্থা
ʹ য়ী,
ণ্ডরুতর খাস্থ্য সমস্যা এিতেরাধ করা সম্ভব।

একিট েছাট পরীমুা, যার অেনক লাভ
িস্ক্রিনং পরীক্ষার জন্য আপনার িশশুর েথেক অল্প একটু রক্ত নমুনা েনওয়া হয়। সাধারণত িশশুর জেন্নর ২৪-৪৮
ঘনটার মেধ্য এই নমুনািট েনওয়া হয়, িশশুর পােয়র েগাড়ািলেত একিট িছদ্ৰ কের, রক্ত একিট িবেশষ কাগেজর
কােডʹ সংগহ কের। আপনােক একিট িবম্ভািরত তেথ্যর িচিঠ েদয়ার কথা েযখােন উপেরর িদেক একিট েরফােরস
নাখার থাকেব। এই নাখার ডারা আপনার িশশুর নমুনার সােথ যুক্ত করা যায়। নমুনািট নবজাতক িস্ক্রিনং
অন্টািরওেত (এন,এস,ও) পাঠােনা হয় েযখােন িকছু িবরল েরােগর জন্য পরীক্ষা করা হয়। িনক্ন েরাগসমুহ এই
কেয়কিট েরাগ:
•
•
•
•
•
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িবপাকীয় েরাগ (েমটাবিলক িডিজজ)
অন্তঃসাব েরাগ (এনডক্ৰাইন িডিজজ)
সােকল েসল েরাগ (এস,িস,িড)
িসিসটক ফাইেবৃািসস (িস,এফ)
ণ্ডরুতর সিম্মিলত েরাগএিতেরাধ করার অক্ষমতা (িসিভয়ার কখাইড ইিমউন েডিফিসেয়িস) (এস,িস,আই,িড)
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শীয িনণয় ৴ িনিশ্চত করেত পাের শীয িচিকৎসা

নবজাতক িস্ক্রিনেঙ্গ আেরা পের সংকটপূণ জন্নগত
ʹ
হদেরাগ (িক্ৰিটকাল কেঞ্জিনটাল হাটʹ িডিজজ)
(িস,িস,এইচ,িড)। একিট দ্ৰুত, েবদনাহীন পরীক্ষা, যার নাম পালস অিকােমিট, িশশুর রেক্ত অিকােজেনর পিরমান
মােপ। ফলাফল সােথসােথই পাওয়া যায়।
নবজাতক িস্ক্রিনং নমুনা ব্যবহার কের এন,এস,ও এবং অন্টািরও িশশু শ্রবণ েএাগাম সিম্মিলত ভােব শ্রবণ শিক্ত
েলাপ পাওয়ার ঝু ঁ িক িনণয়ʹ করাও এদান কের। এই বাড়িত পরীক্ষািট করা হয় শ্রবণ পরীক্ষাকালীন বাবা-মা বা
অিভভাবেকর সম্মিত িনেয়।
সব েরােগর সম্পূণ তািলকা
ʹ
এন,এস,ও- এর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: www.newbornscreening.on.ca

পযে ৴ বমুেণর (িস্ক্রিনং) ফলাফল: উচচ ঝঁু িক ও কম ঝঁু িক
এই পযেʹ বক্ষণিটর ফলাফল বেল িদেব আপনার িশশুর এ সকল েরাগ হওয়ার ঝু ঁ িকর মাএা েবিশ নািক কম। িকনও
এণ্ডেলা হ্যা ঁ বা না পিরক্ষা নয় (যার অন্য নাম “ডাইয়াগনিসটক েটসট" বা েরাগিনদান পরীক্ষা)। েকান েরােগর
লক্ষন যিদ আপনার িশশুর মেধ্য কখেনা িবকািশত হয়, তাহেল আপনার িশশুর ডাক্তােরর উিচৎ এেযাজ্য
েরাগিনদান পরীক্ষা করা। অনুগহ কের এটাও মেন রাখেবন েয নবজাতক পযেʹ বক্ষণ (িস্ক্রিনং) সব েধারেণর
ণ্ডরুতর অসুস্থতা বা িচিকৎসা সমস্যা পরীক্ষা কের না।
একিট েনিতবাচক ফলাফল মােন আপনার িশশুর এণ্ডেলা েকান একিট েরাগ থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম
এবং েকান অনুসরন (েফােলা-আপ) পরীক্ষা অএেয়াজনীয়। িস্ক্রন করা ৯৯%-এর েবিশ িশশুর ফলাফল
েনিতবাচক হয়।
একিট ইিতবাচক ফলাফল মােন আপনার িশশুর এইসকল েরােগর েকান একটা থাকার ঝু ঁ িক েবশী এবং আেরা
পিরক্ষা-িনিরক্ষা এেয়াজন। তেব এর মােন এই না েয আপনার িশশুর একিট েরাগ েয আেছই। এই েক্ষেএ
নবজাতক িস্ক্রিনং অন্টািরও (িনউবন িস্ক্র
ʹ িনং অন্টািরও, এন,এস,ও)-এর ডাক্তাররা আপনার িশশুেক আেরা
পরীক্ষার জন্য িবেশষঞেদর কােছ পাঠােবন। আপনার িশশুর িস্ক্রিনেঙ্গর ফলাফল যিদ ইিতবাচক হয়, তাহেল
আপনার খাস্থ্যেসবক (েহলথ েকয়ার এভাইডার, এইচ, িস, িপ) অথবা একজন িবেশষঞ আপনার সােথ
েযাগােযাগ করেবন। আপনার িশশুর এইচ,িস,িপ (সাস্থেসবক) যিদ আপনার িশশুর সংকটপূণ জন্নগত
ʹ
হদেরাগ
িস্ক্রিনং পরীক্ষা িনেয় উিদ্দপন হেয় থােকন, েসই েক্ষেএ িস্ক্রিনেঙ্গর সময়ই আেরা পরীক্ষার বাবস্থা িনেবন।
আপনার িশশুেক পুনরায় িস্ক্রিনং নমুনার জন্য িনেয় আসার জন্য অনুরধ করা হেত পাের। এরকমিট
হেব যিদ:
• আপনার িশশুর এথম নমুনা িশশুর বয়স ২৪ ঘনটা হওয়ার পূেব েনওয়া
ʹ
হেয়িছেলা
• যেথষ্ট রক্ত েনওয়া হয়িন
• েয নমুনািট েনওয়া হেয়েছ েসিট িনক্ন মােনর িছল
পুনরায় নমুনা এেয়াজন হেল আপনার হাসপাতাল বা ধাএী আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব। পুনরায় েনয়া
নমুনািট যত তাড়াতািড় সম্ভব তেতা তাড়াতািড় েনওয়া ণ্ডরুঅপূণ যােত
ʹ
আপনার িশশু নবজাতক িস্ক্রিনং-এর
সম্পূণ সু
ʹ িবধা উপেভাগ করেত পাের। পুনরায় নমুনার এেয়াজন মােন এই নয় েয িশশুর েকান সমস্যা আেছ।
েকান েকান িশশুেদর িস,িস,এইচ,িড িস্ক্রন পুনরায় করার এেয়াজন হয়, কারন এথমিট অসম্পূণ িছল।
ʹ
আপনার
িশশুর িস,িস,এইচ,িড িস্ক্রন যিদ অসম্পূণ হেয়
ʹ
থােক, তাহেল আপনার খাস্থ্যেসবক বা েয হাম্পাতাল িস্ক্রিনংিট
কেরিছল তােদর েকউ আপনার সােথ েযাগােযাগ কের, পরবতী পদেক্ষপ সম্পেকʹ জানােব।
ফলাফল অন্টািরও ল্যাবেরটিরজ ইনফেমশন
ʹ িসেসটম (অ,এল,আই,এস)-এর মাধ্যেম, ডােক বা টবদু্যিতন ভােব,
হাপাতাল বা খাস্থ্যেসবক -এর কােছ েপৗছায়। আপনার িশশুর খাস্থ্যেসবক অ,এল,আই,এস-এর মাধ্যেমও
ফলাফল িনেত পাের। এন,এস,ও সরাসির বাবা-মা/ অিভভাবেকর কােছ ফলাফল একাশ কের না।
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এই অসুেখর িস্ক্রিনং িক আরিকছু খুঁেজ পােব?
কখেনা কখেনা িস্ক্রিনং-এ এমন েকান অসুখ ধরা পরেত পাের েযণ্ডিল েযসব অসুেখর জন্য পরীক্ষা করা হেচ্ছ
তার বাইের। এরকম িকছু যিদ ধরা পের, এ ব্যাপাের একজন িবেশষঞ আপনার সােথ আলাপ করেব। িকছু
অসুেখর িস্ক্রিনং-এ এটাও িনণয়ʹ হেত পাের েয আপনার িশশু বাহক (ক্যািরয়ার), যার আেরক নাম েটট, িক না।
বাহক িশশুরা সুস্থ এবং তােদর েকান িবেশষ িচিকৎসা এেয়াজন হয় না। বাহক ফলাফল অনুরধ করেল পাওয়া
যায়। আপনার িশশুর বাহক ফলাফল িকভােব পােবন তার তথ্য এন,এস,ও ওেয়বসাইট-এ আেছ। অথবা আপনার
িশশুর খাস্থ্যেসবকেক িজেগ্যস করুন।

আপনার িশশুর েগাপনীয়তা ও েবিক্তগত তথ্য সুরক্ষা করা
নবজাতক িস্ক্রিনং অন্টািরও (এন,এস,ও) আপনার িশশুর রক্ত নমুনা এবং তথ্য, সংগহণ ও ব্যবহার সম্পৃক্ত আইন
অনুযায়ী িনয়েমর মাধ্যেম িনরাপদ ও েগাপনীয় রাখেত শ্রুিতবধ্য। এই নমুনা ব্যবহার করা যােব খাস্থ্য েসবা
এদােনর জন্য, ণ্ডণ ও মান িনিশ্চত করার জন্য, এবং গেবষণার জন্য। েবিক্তগত খাস্থ্য তথ্য (পােসান
ʹ াল েহলথ
ইনফরেমশন, িপ,এইচ,আই) েযসব খাস্থ্যেসবকগন নবজাতক িস্ক্রিনং ও ডাইয়াপনিসেসর সােথ যুক্ত, তােদর সােথ
আদানএদান করা হয়, যােত আপনার িশশুর এেয়াজনীয় সিঠক যত্ন ও ফল-আপ িনিশ্চত করা যায়।
িপ,এইচ,আই, অন্টািরও ল্যাবেরটিরজ িসেসটম (অ,এল,আই,এস)- এর সােথও আদানএদান করা হয়। এই তথ্য
আদানএদােনর ব্যাপাের আপনার আপিত্ত থাকেল, অনুগহ কের আপনার খাস্থ্যেসবকেক আপনার ইচ্ছা সম্পেকʹ
জানান, এবং/অথবা এন,এস,ও-এর সােথ েযাগােযাগ করুন।
ʹ
পরীক্ষা সম্পূণ হেল,
আপনার িশশুর নমুনা একিট সুরিক্ষত েকেঈ সিঞ্চত কের রাখা হেব, আপনার িশশুর
েমিডকাল েরকেডর
ʹ অংশ িহসােব। এিট ১৯ বছর সিঞ্চত রাখার পর ধংস কের েফলা হেব। নমুনা সিঞ্চত রাখা হয়
যােত নবজাতক িস্ক্রিনং পরীক্ষার মান িনিশ্চত করা যায়। এেত আপনার িশশুর ও অন্টািরওর অন্য সব িশশুর
লাভ হেত পাের। নমুনািটর আেরকিট সম্ভাব্য ব্যবহার হেত পাের অন্টািরও িশশু শ্রবণ পরীক্ষা এগােমর অংশ
িহসােব সম্পসািরত শ্রবণ িস্ক্রিনং। এিট একমাএ আপনার সম্মিত সেমত করা হেব। আপনার িশশুর নমুনা ওর
ডাক্তার ভিবষ্যেত বাড়িত পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেত পাের। নমুনািট সিঞ্চত কের রাখার অথ এই
ʹ
েয এেয়াজন
হেল এিট সহজলভ্য। সিঞ্চত নমুনার অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যবহার হেত পাের, আপনার অনুরেধ অন্য েকান
ল্যাবেরটিরেত পরীক্ষা করা, নতু ন ও উন্নত এন,এস,ও পরীক্ষা উন্নয়ন করা, এমন েকান ব্যবহার যার জন্য আইনত
পরওয়ানা বা আদালিত আেদশ জাির করা হয়, এবং এমন গেবষণা যা গেবষণা নীিতশাস্ত্র েবাডʹ অনুেমাদন
কেরেছ। সাধারনত নবজাতক িস্ক্রিনং নমুনার সােথ আপনার িশশুেক যুক্ত করা যায় এমন তথ্য আদানএদান করা
যায় একমাএ আপনার িলিখত সম্মিত সহ, অথবা যিদ আইনত ভােব এেয়াজনীয় হয়।
আপনার িশশুর নমুনা সিঞ্চত না রাখা যিদ আপনার পছন্দ হয়, আপিন এন,এস,ও েক অনুরধ করেত পােরন তা
ধংস কের েফলেত অথবা আপনার হােত তু েল িদেত। আেরা জানার জন্য অনুগহ কের এন,এস,ও – েত
েযাগােযাগ করুন।
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আেরা তেথ্যর জন্য
নবজাতক িস্ক্রিনং অন্টািরও সখেন্ধ েকান এশ্ন থাকেল, অনুগহ কের আপনার খাস্থ্যেসবেকর সােথ আলাপ
করুন, অথবা সরাসির নবজাতক িস্ক্রিনং অন্টািরও -এর সােথ েযাগােযাগ করুন।

ওেয়বসাইট
www.newbornscreening.on.ca

েফান
কর মুক্ত: ১-৮৭৭-NBS-৮৩৩০
(১-৮৭৭-৬২৭-৮৩৩০)
সকাল ৮:00 – িবকাল ৪:00

ইেমইল
NSO@cheo.on.ca

ডাক
নবজাতক িস্ক্রিনং অন্টািরও
পূব অন্টািরও
ʹ
িশশু হাসপাতাল
৪১৫ িম্মথ েরাড
অেটায়া, অন্টািরও K1H 8M8

ইউ িটউব
Youtube.com/user/NBSOntario

টুইটার
@NBS_Ontario
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