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ওষুধ গ্রহণ করা থেকক বিরত োকুন, থকননা এগুক�া 
বিকোকরেকসেকের কার্যপ্রবরিযায িাধা বিকত পাকর। এবে 
বিকেষভাকি গুরুত্বপূণ্য থর আপবন থকাকনা ফব�ক এবিড 
িাবলিকিন্ট গ্রহণ করকিন না এিং ফব�ড এবিড িিৃদ্ধ খািার 
এব়িকয রাকিন রতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ডাক্াররা বনবচিত 
হকছে থর ওষুধবে কাজ ককরকে এিং hCG হরকিাকনর িাত্া 
অ-গভ্যিতী অিস্ায বফকর একিকে।

আপনার hCG িাত্া ধারািাবহকভাকি বনকে থনকি না আিা 
পর্যন্ত আপবন থকাকনা ভারী বজবনি তু�কিন না িা িাব়িকত 
থকাকনা ভারী কাজ করকিন না এিং hCG িাত্া অ-গভ্যিতী 
পর্যাকয না আিা পর্যন্ত থকি� হা�কা ি্াযাি করকিন থরিন 
হাঁোহাবে।

আপনার hCG অ-গভ্যিতী পর্যাকয থনকি না আিা পর্যন্ত 
থরৌনবি�ন থেকক বিরত োকুন।

অকনককই প্রেি বিকক কাজ থেকক বিরবত থনন এিং 
বেবকৎিা কাজ করকত শুরু করক� কিপকক্ষ িুই িপ্াহ পর্যন্ত 
কাকজ বফকর রান না। আিাকির ওকযিিাইকে এক্াবপক 
গভ্যধারণ এিং কি্যকক্ষত্ বিষযক তে্াবি রকযকে। 

প্রেি িপ্াকহ, NSAID গ্রুপভুক্ ি্াোনােক থরিন 
আইিুকপ্রাকফন এব়িকয রাওযা গুরুত্বপূণ্য। উপরুক্ 
ি্াোনােক হক�া প্ারাবিোি�।  

আপনার hCG অ-গভ্যিতী পর্যাকয বফকর না আিা পর্যন্ত 
িিপান থেকক িূকর োকুন এিং অ-গভ্যিতী অিস্ায বফকর 
আিার পর ককযক িপ্াহ পর্যন্ত িিপান করকিন না।

ভবিষ্কতর জন্ আবি কী কী 
পূি্যিতক্যতা বনি? 
আপবন বিকোকরেকসেকের একবে িা িুইবে ইকজেকেন বনকয 
োকক�, আপনার hCG’র িাত্া 5mIU/mL এর বনকে থনকি 
না আিা পর্যন্ত আপনাকক অিে্ই অকপক্ষা করকত হকি 
(রক্ পরীক্ষার িাধ্কি এবে জানার পর আপনার ডাক্ার 
আপনাকক পরািে্য বিকিন) এরপর গভ্যধারকণর থেষ্া করার 
আকগ ১২ িপ্াহ পর্যন্ত ফব�ক অ্াবিড িাবলিকিন্ট গ্রহণ 
করকত হকি। 

থকননা বিকোকরেকসেে আপনার েরীকর থফাক�কের িাত্া হ্াি 
করকত পাকর রা একবে বেশুর স্াস্্কর বিকাে বনবচিত 
করার জন্ গুরুত্বপূণ্য। উিাহরণস্রূপ, এর ফক� বেশুর 
বনউরা� বেউি জবনত ত্রুবে থরিন থ�াঁে কাো, তা�ু ফাো, 
িা বপিনা বিবফডা। এই ওষুকধর বিপাক দ্রুত হয, বকন্তু এবে 

আপনার থকাকষর গুণিাকন প্রভাি থফ�কত পাকর, রার িকধ্ 
আকে এবে থিওযার পর ৩ থেকক ৪ িাি পর্যন্ত আপনার 
বডম্াণু, এিং আপনার রকক্র গুণিান। এো়িাও ওষুধবে 
আপনার রকৃকতর কাজ করার পদ্ধবতকত প্রভাি থফ�কত 
পাকর তাই আিার গভ্যধারকণর কো ভািার আকগ আপনার 
েরীরকক ভাক�াভাকি িুস্ হওযার জন্ িিয বিকত হকি। 

আপনার আকিগ 
থিবেরভাগ ি্বক্র থক্ষকত্, একবে কব�ন পবরবস্বতর িধ্ 
বিকয রাওযার পর এিনো থকন হক�া আর থকন তার 
এক্াবপক গভ্যধারণ হক�া থিবে খুঁকজ থির করকত থেষ্া 
করার প্রিণতা থিখা থিওযা খুিই স্াভাবিক। আপনার থকন 
এক্াবপক গভ্যধারণ হক�া থিবে িুঝকত থেষ্া করার ফ� 
হতাোজনক হকত পাকর থকননা থিবেরভাগ থক্ষকত্ এিন 
প্রকনের উত্তর খুিই িীবিত এিনবক এককিাকর থনই ি�ক�ই 
েক�। 

অকনককই এক্াবপক গভ্যধারণ “করার” জন্ অপরাধ থিাধ 
ককরন এিনবক বনকজকক িাযী ককরন। এবে থিকন থনওযা 
গুরুত্বপূণ্য থর এই এক্াবপক গভ্যধারকণর ঘেনাবে আপবন 
থকাকনাভাকিই োিাকত পারকতন না এিং একত আপনার 
থকাকনা থিাষ বে� না। এক্াবপক গভ্যধারকণর জন্ বেবকৎিা 
থনওযা ো়িা আপনার আর থকাকনা উপায বে� না কারণ 
বেবকৎিা না করাক� এবে আপনার জীিনকক ঝুঁবককত 
থফ�কত পারত।

রুক্রাকজ্র অকধ্যককরও থিবে এক্াবপক গভ্যধারকণর থক্ষকত্, 
এক্াবপক গভ্যধারণ হওযার থকাকনা পবরবেত ঝুঁবক িা 
বনযািক পাওযা রায না। 

আপনার িঙ্ীর আকিগ 
এক্াবপক গভ্যধারকণর প্রভাি িঙ্ীর উপরও প়িকত পাকর। 
তার িাকে রা ঘকেকে থিবে িািক� উ�ার থেষ্া করার 
পাোপাবে, থিই একই িিকয আপনাকক এিন োবররীক ও 
িানবিক কব�ন পরীক্ষার িধ্ বিকয থরকত থিকখ থি আপনার 
পাকে োকার থেষ্া করকত পাকর। 

আপনার িঙ্ী গভ্যধারণবের িাকে জব়িত হকত পাকরন অেিা 
নাও হকত পাকরন। গভ্যািস্া নষ্ হওযাকত এিং আপনাকক 
খুি কাে থেকক োবররীক ও িানবিকভাকি কষ্ থপকত 
থিকখ থি তার বনকজর িানবিক আকিগ থিাকাকি�া করার 
থেষ্া করকত পাকর। কাকরা কাকরা থক্ষকত্, িঙ্ী গভ্যািস্া নষ্ 
হওযা বনকয ভািার থেকয আপনাকক থিবে গুরুত্ব বিকত পাকর 
এিং একত িুজকনর িকতর অবি� হকত পাকর। িাকঝ িাকঝ 
আপনার িঙ্ীর িকন হকত পাকর থি আপনার অনুভূবতগুক�া 

ব�ক িুঝকত পারকে না অন্বিকক আপবন ভািকত পাকরন 
আপনার িঙ্ী আপবন থরভাকি োকছেন থিভাকি আপনাকক 
িাহার্ করকে না। িঙ্ী “িিবকেু ব�ক করার” থেষ্া করকত 
পাকর অেিা রা ঘকে থগকে থিবে বনকয ি�কত োয না িা 
এই কষ্কর প্রিঙ্বে এব়িকয থরকত োয। এর কারণ এিন 
না থর থি বিষযবেকক গুরুত্ব বিকছে না িরং থি “িিবকেু 
িািক� উক� ভাক�া োককত” থেষ্া করকে। আপনার প্রবত 
িিার িকনাকরাগ থিবে োকায তার বনকজকক উকপবক্ষত ও 
একা িক� িকন হকত পাকর। এক্াবপক গভ্যধারকণর পর িঙ্ী 
থপাস্ট রেিাবেক থ্রেকির িকতা িানবিক জবে�তার িধ্ বিকয 
থরকত পাকর।

রখন আপবন িক্ষি থিাধ করকিন, তখন আপবন ও আপনার 
িঙ্ী িুজকনর অনুভূবত বনকয কো ি�া খুিই জরুরী। 
এক্াবপক গভ্যধারকণর এই কব�ন পে ে�ায আিরা আপনার 
িঙ্ীরও পাকে আবে। 

এক্াবপক থপ্রগকনবসি রোস্ট বকভাকি 
িহাযতা করকত পাকর 
এক্াবপক থপ্রগকনবসি রোস্ট রারা প্রােবিক গভ্যািস্া নষ্ 
হওযা, এক্াবপক গভ্যধারকণর কব�ন অবভজ্ঞতার িধ্ 
বিকয রাকছে তাকিরকক তে্ ও িহাযতা প্রিান ককর। 
 

এবপবে থত, আিরা অকনককই এক্াবপক গভ্যধারকণর 
োবররীক ও িানবিক আঘাকতর িধ্ বিকয বগকযবে 
তাই আপবন ও আপনার বপ্রযজন এই িুহূকত্য থকিন 
থিাধ করকেন তা আিরা িুবঝ এিং একই কষ্ অনুভি 
কবর। হযকতা আপনার বনকজকক একা, এক�াকিক�া 
আর বিপন্ন িকন হকছে। এই অবভজ্ঞতা এিং োবররীক 
ও িানবিক বিক থেকক িািকন কী হকত পাকর, থি 
ি্াপাকর আপনার প্রনে োককত পাকর। আপনাকক 
িহাযতা বিকত আিরা পাকে আবে।
এক্াবপক গভ্যধারকণর পর োবররীক িুস্তা এিং 
িানবিক িুস্তার বিষকয আিাকির ওকযিিাইকে আকরা 
তে্ আকে। ওকযিিাইেবেকত থিবডককব�-পরীবক্ষত 
বিষযিস্তু অন্তভু্যক্ করা হকযকে, এো়িাও রকযকে 
আিাকির বিবভন্ন িহাযতা পবরকষিা িংরিান্ত তে্ 
থরখাকন আপবন আপনার অবভজ্ঞতা থেযার করকত 
পারকিন এিং প্রনে করকত পারকিন। রবি আপবন িকন 
ককরন আিরা আপনাকক িাহার্ করকত পাবর, তাহক� 
অনুগ্রহ ককর আিাকির ওকযিিাইকে রান। 

অনুগ্রহ ককর আকরা তে্ ও িহাযতার জন্ ectopic.
org.uk এ রান।

থিবডকক� 
ি্িস্াপনা

Medical Management

Bengali



আপনার স্াস্্কিিা িানকারী আপবন এক্াবপক গভ্যধারণ 
ককরকেন িক� জানাকনাকত আিরা িুঃবখত। 
এবে িানবিক ও োবররীকভাকি কব�ন িিয হকত পাকর 
এিং আপনার বেবকৎিা িম্পকক্য এিং আপনার কী হকছে 
থি বিষকয আপনার বকেু প্রনে োককত পাকর। এক্াবপক 
গভ্যধারকণর বেবকৎিা বিবভন্নভাকি করা রায, তকি এই 
তে্পকত্, আিরা থকি� এক্াবপক গভ্যধারকণর থিবডকক� 
ি্িস্াপনার িাকে িম্পবক্যত প্রনেগুক�া বনকয আক�ােনা 
করি। 

আপবন www.ectopic.org.uk ব�কানায আকরা তে্ ও 
িহাযতা পাকিন।

বিকোকরেকসেকের িাধ্কি ি্িস্াপনা কী? 
 ‘থিবডকক� ি্িস্াপনা পবরভাষাবে, এক্াবপক গভ্যধারকণর 
থক্ষকত্ ি্িহৃত হক�, এর অে্য বিকোকরেকসেে নািক ওষুধ 
ি্িহার করা। থফাক�ে একবে অপবরহার্য বভোবিন রা 
গভ্যািস্ায থকাষগুক�াকক দ্রুত বিভাজকন িাহার্ ককর এিং 
বিকোকরেকসেে একবে েবক্ো�ী ওষুধ রা েরীকর থফাক�কের 
প্রবরিযাকরকণ অস্াযীভাকি িাঁধা িৃবষ্ ককর কাজ ককর। এই 
ওষুধ গভ্যািস্াবের বিকাে অবত দ্রুত িন্ধ ককর থিয এিং 
থফক�াবপযান বেউিকক অক্ষত থরকখ কা�াকিাবের িাধ্কি 
ধীকর ধীকর পুনঃকোবষত হয।

বিকোকরেকসেে গভ্যািস্ার প্রােবিক পর্যাকয িিকেকয কার্যকরী, 
বিকেষ ককর রখন থপ্রগকনবসি হরকিান ‘বিো hCG’ িাত্া 
৫০০০ mIU/mL এর বনকে োকক। এর থেকয থিবে িাত্া 
রুক্ গভ্যািস্ায থফকে রাওযার িম্ািনা থিবে োকক। তকি, 
ইন্টারবস্টবেযা� এক্াবপক গভ্যািস্ায, েরীকর উচ্চতর 
িাত্ার hCG োকা অিস্ায এই ওষুকধর িাধ্কি বেবকৎিা 
থিওযার থেষ্া করা অস্াভাবিক নয। এক্াবপক গভ্যধারকণর 
থক্ষকত্, এবে আিক� গভ্যধারকণর থকাকনা পর্যায নয (গভ্যািস্া 
িপ্াকহর িংখ্ার বহকিকি), বকন্তু এক্াবপককর আকার, িৃবদ্ধর 
িাত্ার উপর বনভ্যর ককর প্রেি ককযক িপ্াকহ বভন্ন বভন্ন 
হকত পাকর, রা থিে গুরুত্বপূণ্য।

বিকোকরেকসেে কী? 
বিকোকরেকসেে একবে েবক্ো�ী ওষুধ রা আপনার েরীর 
থরভাকি থফাক�ে নািক একবে বভোবিন প্রবরিযা ককর তাকত 
অস্াযীভাকি িাঁধা িৃবষ্ করার িাধ্কি কাজ ককর। গভ্যািস্ার 
থকাষগুক�ার িকতা – দ্রুত বিভক্ হকত োকা থকাষগুক�ার 

জন্ থফাক�ে গুরুত্বপূণ্য। এই ওষুধ গভ্যািস্াবের বিকাে 
অবত দ্রুত িন্ধ ককর থিয এিং গভ্যািস্াবে থফক�াবপযান 
বেউিকক অরবক্ষত থরকখ কা�াকিাবের িাধ্কি ধীকর ধীকর 
পুনঃকোবষত হয।   

কখন বিকোকরেসেকের িাধ্কি বেবকৎিা 
িিকেকয উপরুক্? 
এই পদ্ধবতর বেবকৎিা অন্াকন্র তু�নায কাকরা কাকরা 
থক্ষকত্ থিবে উপকরাগী এিং বনক্াক্ পবরবস্বতকত একক 
থিবে িফ� হকত থিখা রায:

আপনার স্াস্্ ভাক�া আকে
আপনার থফক�াবপযান বেউি থফকে রাযবন
আপনার hCG িাত্া খুিই কি (আপনার হািপাতাক�র 
একবে িাত্া ব�ক করা োককত পাকর রার থিবে হক� এই 
পদ্ধবত ি্িহার করা হয না)
ত�কপকে থকাকনা উকলেখকরাগ্ রক্ক্ষরণ হযবন

থকননা একক্ষকত্ অপাকরেকনর প্রকযাজন থনই, িাজ্যাবরর 
বিপরীকত এই পদ্ধবতকত একবে বিকেষ িুবিধা পাওযা রায 
রবি:
আপনার অন্ান্ থিবডকক� িিি্া আকে রা িাধারণ 
থেতনানােককর ঝুঁবক িৃবদ্ধ করকত পাকর
রবি আপনার ত�কপে িা থ্াবণকত অ্াডকহিন োকক 
(আকগর থকাকনা িাজ্যাবর িা িংরিিকণর ফক�)
একেবপক গভ্যধারণ গভ্যােকযর গ�ায অেিা থফক�াবপযান 
বেউি গভ্যােকয প্রকিে করার পকে অিস্ান ককর

আপনার বনক্াক্ থকাকনা অিস্া োকক� বিকোকরেকসেে বিকয 
এক্াবপক গভ্যািস্ার বেবকৎিা আপনার জন্ উপরুক্ হকি 
না:

থকাকনা ে�িান িংরিিণ
গুরুতর রক্েূন্তা িা অন্ান্ রক্ থকাকষর অভাি
বকডবনর িিি্া
ব�ভাকরর িিি্া
িবরিয িংরিিণ
এইেআইবভ/এইডি
থপপবেক আ�িার অেিা আ�িাকরবেভ থকা�াইবেি

ডাক্ার থকন আিাকক এভাকি বেবকৎিা 
বিকত োন এিং থকন আিাকক িাজ্যাবর 
করকেন না?  
িাজ্যাবর এব়িকয রাওযার উকদেকে্ এই বেবকৎিা বিকবেত 
হকযকে এিং িাজ্যাবরর বিপরীকত বিকোকরেকসেে ি্িহাকর 
থকাকনা বিকেষ িুবিধা পাওযা থগক� ডাক্াররা এবেই ি্িহার 
করকত োন। থরিন, রবি:
• আপনার এক্াবপক গভ্যধারকণর বেবকৎিা িাজ্যাবরর 
 িাধ্কি করাকনা কব�ন হকয রাকি এিং একত 
 রক্ক্ষরকণর ঝুঁবক আকরা িৃবদ্ধ পাকি;
• আপনার ত�কপে িা থ্াবণকত অ্াডকহিন আকে 
 (আকগর থকাকনা িাজ্যাবর িা িংরিিকণর ফক�)
• আপনার অন্ান্ থিবডকক� িিি্া আকে রা িাধারণ 
 থেতনানােককর ঝুঁবক িৃবদ্ধ করকত পাকর। 

আপনার হাকত বনকজর বেবকৎিা থিকে থনওযার িুকরাগ 
রকযকে, এরূপ থক্ষকত্ থিবডকক� স্াস্্কিিািানকারীরা 
বেবকৎিার িিগুক�া বিকল্প আপনাকক িানকদে জানাকিন। 
রবি আপবন িকন ককরন থর থিবডকক� ি্িস্াপনা 
িানবিকভাকি আপনার উপরুক্ নয, থিকক্ষকত্ আপবন 
এ ি্াপাকর আপনার ডাক্াকরর িাকে কো ি�কিন এিং 
িাবজ্যকা� ি্িস্াপনা থিকে বনকত পারকিন। 
 
পরিত্যীকত িফ�ভাকি গভ্যধারকণর থক্ষকত্ বিকোকরেকসেে 
িাজ্যাবরর িকতাই িফ�। থিবডকক� বেবকৎিা 
অ-আরিিণাত্মক এই কারকণ এবে হকত পাকর, অন্বিকক 
িাজ্যাবরর ফক� থফক�াবপযান বেউকির োরপাকে বকেু িাগ 
থিখা বিকত পাকর।

এই বেবকৎিা বকভাকি থিওযা হকি?  
বেবকৎিাবে ইনকজকেকনর িাধ্কি থিওযা হয, িাধারণত 
আপনার বনতকম্র থপেীকত একক ইনকজকেকনর িাধ্কি, 
তকি, রবি এবে অন্ থকাকনা পকে থিওাযার প্রকযাজন হয 
তাহক� আপনার িাকে আক�ােনা করা হকি। আপনার 
উচ্চতা ও ওজন অনুরাযী থডাজ বহিাি করা হয। 
ইনকজকেকনর আকগ, ব�ভার ও বকডবন ফাংেন রাোই করার 
জন্ এিং আপনার রক্স্ল্পতা থনই তা বনবচিত করার জন্ 
রক্ পরীক্ষা করা হয।
 

বেবকৎিার িিয কী হয? 
িাজ্যাবর এ়িাকতই এই পদ্ধবত ততবর করা হকযকে। তকি, 
একত িতক্য পর্যকিক্ষণ এিং ফক�াআপ আিে্ক। এর 
অে্য হক�া পরীক্ষা থনকগবেভ না হওযা পর্যন্ত আপনার hCG 
এর িাত্া পর্যকিক্ষণ করকত রক্ পরীক্ষার জন্ আপনাকক 
বনযবিত হািপাতাক� আিকত হকি। এবে থিে ককযক 
িপ্াহ িিয বনকত পাকর এিং আপনার ডাক্ার এবে ি্াখ্া 
করকিন। আপনার হািপাতা� আপনার হরকিাকনর িাত্া 
পরীক্ষা করার ি্িস্া করকি। আপনার ডাক্াররা িাধারণত 
ওষুধবে প্রিাকনর বিকন আপনার hCG িাত্া পরীক্ষা করকিন, 
আিার ইনকজকেকনর পকর েতুে্য বিকন এিং িপ্ি বিকন।

বিকোকরেকসেে িাকে িাকে কাজ না করার কারকণ থিবেরভাগ 
িিয েতুে্য বিকনর রক্ পরীক্ষায hCG িাত্া থিক়ি রায, 
তাই ইকজেকেন থিওযার পর িুই িা বতন বিন পর্যন্ত 
থকাষ বিভক্ হকত োককি, এিং বকেু থকাষ অিৃে্ হকত 
শুরু করক� থিগুক�া থেকক আকরা hCG বনঃিৃত হকি। 
আপনার ডাক্াররা আপনার hCG’র িান োর থেকক িাত 
বিকনর িকধ্ কিপকক্ষ ১৫% এ থনকি আিার জন্ অকপক্ষা 
করকিন। রবি এবে ১৫% বনকে থনকি আকি, তাহক� থিই 
পর্যাকয ডাক্াররা বিকোকরেকসেকের একবে ববিতীয থডাজ িা 
িাজ্যাবরর কো বিকিেনা করকিন।

ইনকজকেকনর থনওযার ককযক বিন পকর, রক্পাত শুরু 
হওযা স্াভাবিক এিং এই রক্পাত ককযক বিন থেকক ৬ 
িপ্াহ পর্যন্ত স্াযী হকত পাকর।

প্রবত ৩-৭ বিকন, বিো hCG এর িাত্া রোরেভাকি হ্াি 
পাকছে তা বনবচিত করার জন্ পর্যকিক্ষণ করা অি্াহত 
োককি। থিবেরভাকগরই থকি� একবে ইনকজকেকনর 
প্রকযাজন হয তকি এক েতুে্যাংে থক্ষকত্ বিরাি hCG এর 
িাত্া হ্াি না থপক� আকরা একবে ইনকজকেকনর প্রকযাজন 
হকত পাকর।

পার্্য প্রবতবরিযাগুক�া কী কী? 
বিকোকরেকসেকের িিকেকয প্রেব�ত পার্্য প্রবতবরিযাগুক�া হক�া:
• ত�কপকে থিাে়ি বিকয থপকে ি্াো িিকেকয প্রেব�ত 
 পার্্য প্রবতবরিযা, এিং এবে িাধারণত বেবকৎিা শুরু 
 হওযার প্রেি ২ থেকক ৩ বিন এর িকধ্ ঘকে। কারণ 
 ত�কপকে ি্াো রাপোড্য এক্াবপক গভ্যািস্ার আকরকবে 
 �ক্ষণ, ত�কপকে থকাকনা ধরকনর ি্াো হক� আপনার 

 স্াস্্ থিিািানকারীকক জানান;
• ক্াবন্ত - অকনককই খুি ক্ান্ত থিাধ ককর এিং বেবকৎিার 
 িিয তারা থর েরি ক্াবন্তর িমু্খীন হয তার ফক� 
 েক পায;• থরানী থেকক রক্পাত িা পিবেং;
• থরাবনকত রক্ক্ষরণ িা হা�কা রক্পাত;
• িবি িবি ভাি, িবি, ও িিহজি;
• িাো হা�কা �াগা িা িাো থঘারা - আিাকরা, থরকহতু 
 এবে থফকে রাওযা এক্াবপক গভ্যািস্ার একবে �ক্ষণ, 
 অনুগ্রহ ককর এবে আপনার স্াস্্কিিা িানকারীর কাকে 
 বরকপাে্য করুন;
• ইনকজকেকনর ফক� পাযু অিা়ি িা ফুক� রাওযা।

এক্াবপক গভ্যধারকণর জন্ বিকোকরেকসেে বেবকৎিার ফক� 
িৃষ্ অন্ান্ পার্্য প্রবতবরিযার িকধ্ রকযকে:
• িূকর্যর আক�াকত ত্বককর িংকিিনেী�তা
• থোকখর আিরণী পি্যার প্রিাহ
• িুখিণ্ড� ও গ�ায ি্াো
• িািবযকভাকি েু� প়িা
• িারাত্মক রক্ েূন্তা (অবস্ িজ্ায খুিই কি রক্ 
 থকাষ ততবর হওযা) 
• ফুিফুকির প্রিাহ (বনউকিানাইবেি))
 

থিবডকক� ি্িস্াপনা কতো িফ�?  
িাফক�্র হার বিকোকরেকসেে থিওযা হয এিন পবরবস্বতর 
উপর বনভ্যর ককর পবরিবত্যত হয এিং গকিষণায ৬৫-৯৫% 
িাফক�্র থিখা রায। িাফক�্র হার থিবে হয রখন কি 
বিো hCG িাত্ার িাকে বেবকৎিা করা হয। ডাক্াররা 
তাকির হািপাতাক� বিকোকরেকসেকের িাফক�্র হার 
আপনাকক জানাকত পারকিন। 
 

থকাকনা িিি্া হকযকে বকনা এিং 
আিাকক বভন্ন থকাকনা বেবকৎিা বনকত 
হকি বকনা তা আবি বকভাকি জানি? 
আপনার এক্াবপক গভ্যািস্ার িিাধান না হক� আপনার 
ডাক্ার আপনাকক এবে জানাকিন, থকননা এবে আপনার 
বনযবিত রক্ পরীক্ষার ফ�াফক�ই প্রিবে্যত হকি। পবরবস্বত 
বভন্ন হক�, তারা আপনাকক বিকোকরেকসেকের আকরকবে থডাজ 
থনওযার অেিা িাজ্যাবর করাকনার পরািে্য বিকত পাকর। 
 
এক্াবপক গভ্যািস্া অিনবতর বিকক রাওযার �ক্ষণগুক�ার 
িকধ্ রকযকে ি্াোর িাত্; থরাবনকত রক্ক্ষরণ; র্ািকষ্; 

অজ্ঞান হকয রাওযা এিং/িা অকনককর থক্ষকত্ কাঁকধর ডগায 
ি্াো হওযা। এই �ক্ষণগুক�ার থরককাকনা একবে থিখা বিক� 
আপনাকক পুনঃিূ�্াযন করার প্রকযাজন হকি।  আপনার 
থকাকনা পবরিত্যন হকছে িক� িকন হক� স্াস্্ পরািকে্যর 
জন্ আপনার হািপাতা� আপনাকক একবে নম্র বিকি, 
অেিা আপনাকক অ্াবসেকডন্ট এন্ড ইিাকজ্যবসি বডপাে্যকিকন্ট 
এবে (A&E) জানাকত ি�া হকি। রবি আপনাকক কী করকত 
হকি তা ি�া না হয এিং আপনার কাকরা িাকে কো ি�ার 
প্রকযাজন হয তাহক� থর হািপাতা� বিভাগ আপনাকক 
বেবকৎিা বিকছে থিখাকন থফান করুন অেিা 111 নম্কর 
ডাযা� ককর NHS 111 পবরকষিাকত থরাগাকরাগ করুন।
 

এরূপ ি্িস্াপনার ঝঁুবকগুক�া কী কী?  
থিবডকক� বেবকৎিা করার িাকে িম্পবক্যত ঝঁুবকবে 
হক�া ওষুধবে কাজ নাও করকত পাকর ফক� এক্াবপক 
গভ্যািস্ার থকাষ বিভাজন অি্াহত োককত পাকর, রার ফক� 
অকত্াপোকররও প্রকযাজন হকত পাকর। ডাক্াররা ি�কত 
পাকরন থর গভ্যািস্ার বিকেষ থকাষ রা hCG হরকিান ততবর 
ককর তা এখনও বিভাবজত হকছে বকনা কারণ hCG এর 
িাত্া িা়িকত োককি এিং কিকি না। এবে রক্ পরীক্ষার 
িাধ্কি পর্যকিক্ষণ করা হকি।

বিকোকরেকসেে িাকে িাকে কাজ না করার কারকণ থিবেরভাগ 
িিয েতুে্য বিকনর রক্ পরীক্ষায hCG িাত্া থিক়ি রায, 
তাই ইকজেকেন থিওযার পর িুই িা বতন বিন পর্যন্ত 
থকাষ বিভক্ হকত োককি, এিং বকেু থকাষ অিৃে্ হকত 
শুরু করক� থিগুক�া থেকক আকরা hCG বনঃিৃত হকি। 
আপনার ডাক্াররা আপনার hCG’র িান োর থেকক িাত 
বিকনর িকধ্ কিপকক্ষ ১৫% এ থনকি আিার জন্ অকপক্ষা 
করকিন। রবি এবে ১৫% বনকে থনকি আকি, তাহক� থিই 
পর্যাকয ডাক্াররা বিকোকরেকসেকের একবে ববিতীয থডাজ িা 
িাজ্যাবরর কো বিকিেনা করকিন। 

এো়িাও উপকরর অংকে উকলেবখত এক্াবপক গভ্যািস্া আকরা 
খারাকপর বিকক রাওযার �ক্ষণগুক�ার ি্াপাকর িিিিয 
িজাগ োকা জরুরী।
 

বেবকৎিা কাজ করার জন্ আবি কী 
করকত পাবর? 
আপনাকক বেবকৎিা প্রিানকারী ডাক্াররা োব�কয থরকত 
না ি�া পর্যন্ত, থরককাকনা বভোবিন, বিনাকর�, িা অন্ান্ 


