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হতে পাতে। ল�াতেো প্ায়ই আতেতেে 
এেটি জটি� টিশ্রণ অনুভে েতে এেং 
এটি প্ে্াটিে ও স্াভাটেে। টনতজতে 
িাটেেীে, িনস্াট্বিে এেং িানটিেভাতে 
িুস্থ হওয়াে িিয় ও অেোি টিন। 
এটি িতন োখা গুরুত্বপূণ্ণ লে এত্াটপে 
েভ্ণধােণ আপনাে লিাষ নয় এেং এিনটি 
ঘিা প্টেতোধ েোে জন্ আপটন েেতে 
পাতেন এিন টেছু লনই। 

লেটিেভাে ে্টতিে লষেতরে, এেটি েটিন 
পটেটস্থটেে িধ্ টিতয় োওয়াে পে এিনিা 
লেন হত�া আে লেন োে এত্াটপে 
েভ্ণধােণ হত�া লিটি খঁুতজ লেে েেতে 
লেষ্া েোে প্েণো লিখা লিওয়া খুেই 
স্াভাটেে। আপনাে লেন এত্াটপে 
েভ্ণধােণ হত�া লিটি েুঝতে লেষ্া েোে 
ফ� হোিাজনে হতে পাতে লেননা 
লেটিেভাে লষেতরে এিন প্তনেে উত্তে খুেই 
িীটিে এিনটে এতেোতে লনই ে�ত�ই 
েত�। 

অতনতেই এত্াটপে েভ্ণধােণ “েোে” 
জন্ অপোধ লোধ েতেন এিনটে 
টনতজতে িায়ী েতেন। এটি লিতন লনওয়া 
গুরুত্বপূণ্ণ লে এই এত্াটপে েভ্ণধােতণে 
ঘিনাটি আপটন লোতনাভাতেই থািাতে 
পােতেন না এেং এতে আপনাে লোতনা 
লিাষ টছ� না। এত্াটপে েভ্ণধােতণে জন্ 
টেটেৎিা লনওয়া ছাডা আপনাে আে লোতনা 
উপায় টছ� না োেণ টেটেৎিা না েোত� 
এটি আপনাে জীেনতে ঝঁুটেতে লফ�তে 
পাতে।

েুতিোতজ্ে অতধ্ণতেেও লেটি এত্াটপে 
েভ্ণধােতণে লষেতরে, এত্াটপে েভ্ণধােণ 

হওয়াে লোতনা পটেটেে ঝঁুটে ো টনয়ািে 
পাওয়া োয় না। 

আপনাে িঙ্ীে আতেে 
এত্াটপে েভ্ণধােতণে প্ভাে িঙ্ীে উপেও 
পডতে পাতে। োে িাতথ ো ঘতিতছ লিটি 
িািত� উিাে লেষ্া েোে পািাপাটি, লিই 
এেই িিতয় আপনাতে এিন িাটেেীে ও 
িানটিে েটিন পেীষোে িধ্ টিতয় লেতে 
লিতখ লি আপনাে পাতি থাোে লেষ্া 
েেতে পাতে। 

আপনাে িঙ্ী েভ্ণধােণটিে িাতথ জটডে 
হতে পাতেন অথো নাও হতে পাতেন। 
েভ্ণােস্থা নষ্ হওয়াতে এেং আপনাতে 
খুে োছ লথতে িাটেেীে ও িানটিেভাতে 
েষ্ লপতে লিতখ লি োে টনতজে িানটিে 
আতেে লিাোতে�া েোে লেষ্া েেতে 
পাতে। োতো োতো লষেতরে, িঙ্ী েভ্ণােস্থা 
নষ্ হওয়া টনতয় ভাোে লেতয় আপনাতে 
লেটি গুরুত্ব টিতে পাতে এেং এতে 
িুজতনে িতেে অটি� হতে পাতে। িাতঝ 
িাতঝ আপনাে িঙ্ীে িতন হতে পাতে লি 
আপনাে অনুভূটেগুত�া টিে েুঝতে পােতছ 
না অন্টিতে আপটন ভােতে পাতেন 
আপনাে িঙ্ী আপটন লেভাতে োতছেন 
লিভাতে আপনাতে িাহাে্ েেতছ না। 
িঙ্ী “িেটেছু টিে েোে” লেষ্া েেতে 
পাতে অথো ো ঘতি লেতছ লিটি টনতয় 
ে�তে োয় না ো এই েষ্েে প্িঙ্টি 
এটডতয় লেতে োয়। এে োেণ এিন না 
লে লি টেষয়টিতে গুরুত্ব টিতছে না েেং 
লি “িেটেছু িািত� উতি ভাত�া থােতে” 
লেষ্া েেতছ। আপনাে প্টে িোে 
িতনাতোে লেটি থাোয় োে টনতজতে 
উতপটষেে ও এো েত� িতন হতে পাতে। 

পে্েেতে্ষণতে িাধ্েিত 
ে্েেি্থাপনা
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এত্াটপে েভ্ণধােতণে পে িঙ্ী লপাস্ট 
ট্রিাটিে ল্রেতিে িতো িানটিে জটি�োে 
িধ্ টিতয় লেতে পাতে।

েখন আপটন িষেি লোধ েেতেন, েখন 
আপটন ও আপনাে িঙ্ী িুজতনে অনুভূটে 
টনতয় েথা ে�া খুেই জরুেী।  এত্াটপে 
েভ্ণধােতণে এই েটিন পথ ে�ায় আিো 
আপনাে িঙ্ীেও পাতি আটছ।  

এত্াটপে লপ্েতনটসি ট্রাস্ট 
টেভাতে িহায়ো েেতে পাতে  
এত্াটপে লপ্েতনটসি ট্রাস্ট োো প্াথটিে 
েভ্ণােস্থা নষ্ হওয়া, এত্াটপে েভ্ণধােতণে 
েটিন অটভজ্ঞোে িধ্ টিতয় োতছে 
োতিেতে েথ্ ও িহায়ো প্িান েতে।

এটপটি লে, আিো অতনতেই এত্াটপে 
েভ্ণধােতণে িাটেেীে ও িানটিে 
আঘাতেে িধ্ টিতয় টেতয়টছ োই আপটন 
ও আপনাে টপ্য়জন এই িুহূতে্ণ লেিন 
লোধ েেতছন ো আিো েুটঝ এেং 
এেই েষ্ অনুভে েটে। হয়তো আপনাে 
টনতজতে এো, এত�াতিত�া আে টেপন্ন 
িতন হতছে। এই অটভজ্ঞো এেং িাটেেীে 
ও িানটিে টিে লথতে িািতন েী হতে 

পাতে, লি ে্াপাতে আপনাে প্নে থােতে 
পাতে। আপনাতে িহায়ো টিতে আিো 
পাতি আটছ।

এত্াটপে েভ্ণধােতণে পে িাটেেীে 
িুস্থো এেং িানটিে িুস্থোে টেষতয় 
আিাতিে ওতয়েিাইতি আতো েথ্ আতছ। 
ওতয়েিাইিটিতে লিটিতেট�-পেীটষেে 
টেষয়েস্তু অন্তভু্ণতি েো হতয়তছ, এছাডাও 
েতয়তছ আিাতিে টেটভন্ন িহায়ো পটেতষো 
িংক্ান্ত েথ্ লেখাতন আপটন আপনাে 
অটভজ্ঞো লিয়াে েেতে পােতেন এেং 
প্নে েেতে পােতেন। েটি আপটন িতন 
েতেন আিো আপনাতে িাহাে্ েেতে 
পাটে, োহত� অনুগ্রহ েতে আিাতিে 
ওতয়েিাইতি োন। 

অনুগ্রহ েতে আতো েথ্ ও িহায়োে জন্ 
ectopic.org.uk এ োন।



আপনাে স্াস্থ্তিো িানোেী আপটন 
এত্াটপে েভ্ণধােণ েতেতছন েত� 
জানাতনাতে আিো িুঃটখে। 
এটি িানটিে ও িাটেেীেভাতে এেটি 
েটিন িিয় এেং আপনাে টেটেৎিা 
িম্পতে্ণ এেং আপনাে েী হতছে লি 
টেষতয় আপনাে টেছু প্নে থােতে পাতে। 
এত্াটপে েভ্ণধােতণে টেটেৎিা টেটভন্নভাতে 
েো োয়, েতে এই েথ্পতরে, আিো 
লেে� এত্াটপে েভ্ণধােতণে পে্ণতেষেতণে 
িাধ্তি ে্েস্থাপনাে িাতথ িম্পটে্ণে 
প্নেগুত�া টনতয় আত�ােনা েেে। 

আপটন www.ectopic.org.uk টিোনায় 
আতো েথ্ ও িহায়ো পাতেন।

পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা 
েী? 
িাধােণে 'পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা' 
পটেভাষাটিে িংজ্ঞা হত�া েখন লিটিতে� 
স্াস্থ্তিোিানোেীো োৎষেটণে টেটেৎিা 
িাতনে পটেেতে্ণ পে্ণতেষেণ িহ অতপষো 
অথো টনটেড পে্ণতেষেণ েতে।

েতেষণায় লিখা লেতছ লে, এত্াটপে 
েভ্ণােস্থা আক্ান্ত লেিে লোেীতে 
িটিেভাতে পেীষো েো হয় এেং োতিে 
হেতিাতনে িারো (টেিা hCG) টনতে নািতে 
থাতে, োতিে লষেতরে এরূপ েভ্ণধােতণে 
৫০% ই প্ােৃটেেভাতে লিষ হয় এেং এই 
অেস্থাে টেটেৎিাে জন্ লোতনা অপাতেিন 
ো টেটেৎিাে প্তয়াজন হয় না।

পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা 
েখন িেতেতয় োে্ণেেী?  
পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা োে্ণেেী 

টেনা ো টিে েেতে, িাতিােো প্থতি 
েতি পেীষোে ফ�াফ�, আল্টািাউন্ড 
স্্ান(গুত�া) পেীষো েেতেন এেং আপনাে 
িাধােণ স্াতস্থ্ে এেটি িূ�্ায়ন েেতেন। 
এেপে পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনাতে 
টেটেৎিাে জন্ টেতেেনা েো হতে েখন:

• েভ্ণােস্থাে ফত� টনঃিৃে হেতিান
 (টেিা hCG) েি হয়
• িািটগ্রে স্াস্থ্ টস্থটেিী� থাতে
• ে্াথাে িারো িহনীয় অেস্থায়
 আতছ েত� টেতেেনা েো হয়
• আল্টািাউতন্ড ে�তপতি লোতনা 
 উতবেেজনে েতিষেেণ ছাডাই এেটি 
 ষুেদ্র এত্াটপে েভ্ণােস্থা লিখা লেতছ

িাতিাে লেন আিাতে এভাতে 
টেটেৎিা টিতে োন এেং লেন 
আিাতে ওষুধ ো িাজ্ণাটে 
েেতছন না? 
িাতিােো িেিিয় শুরুে টিতে 
োতিে পতষে িম্ভে হত� িেতেতয় 
েি আক্িণাত্মে ধেতনে টেটেৎিা 
ো ে্েস্থাপনাতে টেতেেনা েতে। 
েতেষণা-টভটত্তে প্িাণ প্িি্ণন েতে লে 
িটিেভাতে টনে্ণাটেে লোটেতিে লষেতরে, 
এত্াটপে েভ্ণােস্থা টনণ্ণীে হতয়তছ ো 
িতদেহ েো হতছে এিন এেটি অংতিে 
লোতনা টেটেৎিাে প্তয়াজন হয় না 
এেং এটি পে্ণতেষেণ ও অতপষোে িধ্ 
টিতয় আপনা আপটন িিাধান হতয় োয়। 
এটিতে িানটিে োপ এেং লেউই টেছু 
েেতছনা েত� িতন হত�ও, েটি িাজ্ণাটে 
ো িটতিিা�ী ওষুতধে িাধ্তি টেটেৎিা 
না েটেতয়, এই েভ্ণােস্থা আপনা আপটনই 
িিাধান হতয় োয়, োহত� আপটন আতো 
দ্রুে িুস্থ হতয় উিতেন।

ইটপটি লে আিো লোটেে পছতদেে 
উপে িৃঢ় টেশ্াি োটখ এেং েটি আপটন 
িতন েতেন এই টেেল্প আপনাে জন্ 
িানটিেভাতে উপেুতি নয় োহত� আপটন 
পে্ণতেষেণ ও অতপষোে পটেেতে্ণ অন্ 
টেটেৎিা টনে্ণােন েেতে পােতেন।

আিাতে টেভাতে পে্ণতেষেণ েো 
হতে? 
আপনাে hCG িারো টনতে নািতছ টনটচিে 
েেতে িাতিাে আপনাে েতি েতয়েোে 
পেীষো েেতেন, িাধােণে প্থি িপ্াতহ 
িুইোে এেং এেপে লথতে এই িারো 
৫<mIU/mL এে টনতে লনতি না আিা 
পে্ণন্ত প্টে িপ্াতহ পেীষো েেতেন। 
িাধােণে আপনাে অন্ান্ উপিে্ণ লিখা 
না লিওয়া পে্ণন্ত আতেেটি আল্টািাউন্ড 
েোে প্তয়াজন লনই, লিতষেতরে আপনাে 
িাতিােো এেটি পুনঃিূ�্ায়তনে টিদ্ান্ত 
টনতেন।

আিাতে েেটিন পে্ণন্ত 
হািপাোত�ে পে্ণতেষেতণ 
থােতে হতে? 
পুনোেৃত্ত পেীষোে জন্ আপনাতে 
েেটিন পে্ণন্ত হািপাোত� লেতে হতে 
ো আপনাে hCG'ে িারো ৫<mIU/mL 
এে টনতে নািতে েতো িিয় টনতছে োে 
উপে টনভ্ণে েেতে এেং এই িিয়িীিায় 
েতথষ্ পটেেে্ণন হতে পাতে। িাধােণ 
টনয়ি অনুোয়ী, আপনাে hCG'ে িারো 
িুইটি েতি পেীষোে িতধ্ টনতে না নািা 
পে্ণন্ত, আপনাে িাতিােো আপনাতে 
পে্ণতেষেন েেতে থােতেন এেং আপনাতে 
পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা েেতেন। 
আপনাে hCG িারো অ-েভ্ণেেী অেস্থায় 

লনতি আিাে জন্, আপটন িুই িপ্াহ 
লথতে টেন িপ্াতহে িতধ্ লেতোতনাটেছু 
লিেন েেতে পাতেন টেন্তু, অটধোংতিে 
লষেতরে, hCG িারো োে িপ্াতহে িতধ্ 
অ-েভ্ণেেী অেস্থায় টফতে আতি।

পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা 
েেিা িফ�? 
েতেষণায় লিখা লেতছ লে িটিেভাতে 
টনে্ণাটেে ঘিনাগুত�াে লষেতরে এত্াটপে 
েভ্ণধােতণ আক্ান্ত ৫০% ে্টতিে লোতনা 
িটক্য় টেটেৎিাে প্তয়াজন হয় না 
এেং এটি পে্ণতেষেণ ও অতপষোে িধ্ 
টিতয় আপনা আপটন িিাধান হতয় োয়। 
িাফত�্ে হাে টভন্ন টভন্ন হত�ও েতেষণায় 
লিখা োয় লে টেিা hCG'ে িারো েে 
েি, এত্াটপে েভ্ণধােণ আপনা আপটন 
িিাধান হতয় োওয়াে িম্ভােনা েে লেটি।

লোতনা িিি্া হতয়তছ টেনা 
এেং আিাতে টভন্ন লোতনা 
টেটেৎিা টনতে হতে টেনা ো 
আটি টেভাতে জানে? 
আপনাে েভ্ণােস্থাে িিাধান না হত� 
আপনাে িাতিাে আপনাতে এটি জানাতেন, 
লেননা এটি টনয়টিে েতি পেীষোে 
ফ�াফত�ই প্িটি্ণে হতে। পটেটস্থটে 
এিন হত�, টেটন আপনাতে অন্ ধেতনে 
টেটেৎিাে পোিি্ণ টিতেন। এত্াটপে 
েভ্ণধােণ অেনটেে টিতে োওয়াে 
�ষেণগুত�াে িতধ্ েতয়তছ, ে্াথা ধীতে 
ধীতে োডতে থাো ো আতো খাোতপে 
টিতে োওয়া; লোটনতে েতিষেেণ; শ্ািেষ্; 
অজ্ঞান হতয় োওয়া; োতো োতো লষেতরে 
োঁতধে িোয় ে্াথা েো, উতলেখতোে্ভাতে 
লিখা টিতে পাতে।

এই �ষেণগুত�াে লেতোতনা এেটি লিখা 
টিত� আপনাতে পুনঃিূ�্ায়ন েোে 
প্তয়াজন হতে। েটি আপনাে লোতনা 
পটেেে্ণন হতছে েত� িতন হয়, োহত� 
স্াস্থ্ পোিতি্ণে জন্ আপনাে হািপাো� 
আপনাতে এেটি নম্বে টিতে, অথো 
আপনাতে অ্াটসিতিন্ট এন্ড ইিাতজ্ণটসি 
টিপাি্ণতিতন্ট (A&E) এটি জানাতে ে�া 
হতে। েটি আপনাতে েী েেতে হতে ো 
ে�া না হয় এেং আপনাে োতো িাতথ 
েথা ে�াে প্তয়াজন হয় োহত� লে 
হািপাো� টেভাে আপনাতে টেটেৎিা 
টিতছে লিখাতন লফান েরুন অথো 111 
নম্বতে িায়া� েতে NHS 111 লে 
লোোতোে েরুন।

এরূপ ে্েস্থাপনাে ঝুঁটেগুত�া 
েী েী?  
পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনাে িাতথ 
জটডে প্ধান ঝঁুটে হত�া এত্াটপে 
েভ্ণােস্থাে লোষগুত�া ক্িােে টেভতি 
হতে পাতে, োে ফত� পে্ণতেষেতণে িাধ্তি 
ে্েস্থাপনা লনওয়াে িিয় পাে হওয়াে 
পেও লিটিতে� টেটেৎিা ো িাজ্ণাটেে 
প্তয়াজন হতে পাতে। প্াথটিেভাতে 
পে্ণতেষেতণে িাধ্তি ে্েস্থাপনা গ্রহণোেী 
২৫% নােীে পেেে্ণীতে লিটিতে� ো 
িাটজ্ণো� টেটেৎিা লনওয়াে প্তয়াজন হয়। 
িাতিােো ে�তে পাতেন লে েভ্ণােস্থাে 
টেতিষ লোষ ো hCG হেতিান তেটে 
েতে ো টেভাটজে হতছে টেনা োেণ েতি 
পেীষোে িাধ্তি প্িটি্ণে hCG এে িারো 
োডতে থােতে এেং েিতে না। 

িাতঝ িাতঝ এত্াটপে েভ্ণােস্থা টনম্ন hCG 
িারোে পেও োপোে (লফতি লেতে) হতে 

পাতে। আপটন েটি আপনাে ে্থাে িারো 
িম্পতে্ণ উটবেগ্ন হন অথো উপতে উটলেটখে 
অেনটেিী� এত্াটপে েভ্ণােস্থাে লোতনা 
�ষেণ অনুভে েতেন োহত� অনুগ্রহ েতে 
আপনাে হািপাোত�ে িাতথ লোোতোে 
েরুন।  

এই জােীয় ে্েস্থাপনা োতে 
আিাে লষেতরে োজ েতে 
লিজন্ আটি েী েেতে পাটে? 
এটি গুরুত্বপূণ্ণ লে hCG িারো টনতে নািাে 
িিয় আপটন লোতনা শ্রিিাধ্ ে্ায়াি 
েেতেন না অথো ভােী টজটনি েু�তেন 
না।
আপনাে hCG অ-েভ্ণেেী িারোয় লনতি 
না আিা পে্ণন্ত লেৌনটি�ন লথতে টেেে 
থােুন। 
আপনাে hCG িারো এত্াটপে েভ্ণােস্থা 
লিষ হতয়তছ টনটচিে না েো পে্ণন্ত ফট�ে 
এটিি িাটলিতিন্ট এেং লেতোতনা টভিাটিন 
ও/ো টিনাতে� িাটলিতিন্ট গ্রহণ েো লথতে 
টেেে থােুন।
আপনাে লোে টনণ্ণতয়ে পে hCG িারো 
টনতজ লথতে টনতে লনতি না আিা পে্ণন্ত 
প্থি টেছুটিন হা�ো োজেি্ণ েো 
গুরুত্বপূণ্ণ।

আপনাে আতেে 
এত্াটপে েভ্ণধােতণে োেতণ টেটেৎিাে 
িধ্ টিতয় োওয়া এেটি িানটিে োপ 
ও ভীটেেে অটভজ্ঞো হতে পাতে। 
টেটেৎিাজটনে ধেত�ে পািাপাটি, ঘতি 
োওয়া ে্াপােটি িানটিেভাতে লিতন 
লনওয়া আপনাে োতছ ে্াত�ট্জং েত� 
িতন হতে পাতে। িানটিেভাতে টিেিতো 
িািত� উিা এেং এটি লিতন লনওয়া েটিন 


