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ব্যথা থাকে তাহকে আপনাকে যত তাডাতাডড 
সম্ভব হাসপাতাে/দুর্ঘটনা এবং জরুরী ডবভাকে 
উপডথিত হকত হকব। আপনাকে এেজন 
ডবকেষজ্ঞ ডাক্ার (স্তীকরাে ডবকেষজ্ঞ) পয্ঘকবক্ষণ 
েরকত হকব।

আমার এক্াডপে েভ্ঘধারণ হওযার 
সম্ভাবনা েতটুেু?  
সসৌভাে্যবেত, যাকদর শুরুর ডদকে অজানা 
থিাকন েভ্ঘধারণ হকযকে বকে ডিডনিত হয তাকদর 
সবডেরভাকেরই এক্াডপে েভ্ঘধারণ হয না।  
পরবত্ঘীকত পরীক্ষা েকর প্ায ১০% ব্যডক্র 
এক্াডপে েভ্ঘাধারণ পাওযা যায। 

যডদ আমার সপ্েকনডসি নষ্ট হকয যায, 
তার মাকন ডে আমার এক্াডপে 
েভ্ঘধারণ হযডন?  
সবডেরভাে অজানা থিাকন েভ্ঘধারণ নষ্ট হকয 
যাওযার সক্ষকরে, েভ্ঘধারকণর প্েৃত অবথিান 
েখকনাই জানা যায না। সবডেরভােই ব্যথ্ঘ 
অন্তঃইউকটরাইন (েভ্ঘােকযর মকধ্য) েভ্ঘধারণ 
- একে ডমসে্যাকরজও বো হয। সেবে 
আকরেডট আেট্াসাউন্ড পরীক্ষা েরার মাধ্যকম 
সোকনা ব্যথ্ঘ এক্াডপে েভ্ঘধারণ ডনণ্ঘয েরা 
যায, ডেন্তু সমডডকেে সসবার দৃডষ্টকোণ সথকে 
এডটকে সাধারণত প্কযাজনীয ডহকসকব সদখা 
হয না। 

আপনার আকবে
ডাযােকনাডনকসর সমযডট দুডচিন্ার মকধ্য োটকত 
পাকর।  বারবার হাসপাতাকে যাওযা আর 
পরীক্ষা েরাকনার ফকে সৃষ্ট মানডসে িাকপর 
পাোপাডে, আপনার সাকথ যা রটকে সসডট 
মানডসেভাকব সামকে সনওযা আপনার োকে 
ি্যাকেড্জং বকে মকন হকত পাকর।
অডধোংকের সক্ষকরে, সোকনা েডিন পডরডথিডতর 
মধ্য ডদকয যাওযার সময, এমন সেন রটকে 

সসডট বুঝকত সিষ্টা েরার প্বণতা সদখা সদওযা 
খুবই স্াভাডবে।  ডবডভন্ন ধরকনর পরীক্ষা এবং 
সেন এখকনা সোকনা সুডনডদ্ঘষ্ট উত্তর পাওযা 
যাকছে না সসডট বুঝকত সিষ্টা েরা আপনাকে 
ডবভ্াডন্কত সফেকত পাকর। সোকনা উত্তর না 
পাওযায আপডন হতাে সবাধ েরকত পাকরন 
সসই সাকথ সামকন েী হকব তা ডনকয দুডচিন্া 
সদখা ডদকত পাকর। 

আপনার সঙ্ীর আকবে
আপনার অজানা থিাকন েভ্ঘধারণকে ডরকর 
দুডচিন্ার প্ভাব আপনার সঙ্ীর উপরও পরকত 
পাকর। যা রকটকে সসডট সামকে উিার সিষ্টা 
েরার পাোপাডে, সসই এেই সমকয আপনাকে 
এমন োডররীে ও মানডসে েডিন পরীক্ষার 
মধ্য ডদকয সযকত সদকখ সস আপনার পাকে 
থাোর সিষ্টা েরকত পাকর। 

আপনার সঙ্ী েভ্ঘধারণডটর সাকথ জডডত হকত 
পাকরন অথবা নাও হকত পাকরন। হযকতা সস 
এই ডবভ্াডন্ আর আপনাকে ডিডন্ত হকত 
সদকখ তার ডনকজর মানডসে িাপ সমাোকবো 
েরার সিষ্টা েরকে। োকরা োকরা সক্ষকরে, সঙ্ী 
সপ্েকনডসির সিকয আপনাকে সবডে গুরুত্ব ডদকত 
পাকর এবং একত দুজকনর মকতর অডমে হকত 
পাকর। মাকঝ মাকঝ আপনার সঙ্ীর মকন হকত 
পাকর সস আপনার অনুভূডতগুকো ডিে বুঝকত 
পারকে না অন্যডদকে আপডন ভাবকত পাকরন 
আপনার সঙ্ী আপডন সযভাকব িাকছেন সসভাকব 
আপনাকে সাহায্য েরকে না। সঙ্ী “সবডেেু 
ডিে েরার” সিষ্টা েরকত পাকর অথবা যা ডেেু 
রটকে সসসব ডনকয সস েথা বেকত িাকছে না 
বা এই জডটে প্সঙ্ডট এডডকয সযকত িাকছে। 
এর োরণ এমন না সয সস ডবষযডটকে গুরুত্ব 
ডদকছে না বরং সস “সবডেেু সামকে উকি 
ভাকো থােকত” সিষ্টা েরকে। আপনার প্ডত 
সবার মকনাকযাে সবডে থাোয তার ডনকজকে 
উকপডক্ষত ও এো বকে মকন হকত পাকর। 

যখন আপডন সক্ষম সবাধ েরকবন, তখন 
আপডন ও আপনার সঙ্ী দুজকনর অনুভূডত 
ডনকয েথা বো খুবই জরুরী। অজানা থিাকন 
েভ্ঘধারণ ডনকয দুডচিন্া সমাোকবোয আমরা 
আপনার সঙ্ীরও পাকে আডে।

এক্াডপে সপ্েকনডসি ট্াস্ট ডেভাকব 
সহাযতা েরকত পাকর
এক্াডপে সপ্েকনডসি ট্াস্ট অজানা থিাকন 
েভ্ঘধারণ ও এক্াডপে েভ্ঘধারকণর োরকণ, 
যারা প্াথডমে েভ্ঘাবথিাোেীন জডটেতা ও 
ক্ষডতর মধ্য ডদকয যান তাকদরকে তথ্য ও 
সহাযতা প্দান েকর। 

এডপডট সত, আমাকদর অকনকেই এেই 
োডররীে ও মানডসে আরাকতর মধ্য ডদকয 
ডেকযডে তাই আপডন ও আপনার ডপ্যজন এই 
মুহূকত্ঘ সেমন সবাধ েরকেন তা আমরা বুডঝ 
এবং এেই েষ্ট অনুভব েডর। হযকতা আপনার 
ডনকজকে এো, একোকমকো আর ডবপন্ন মকন 
হকছে। এই অডভজ্ঞতা এবং োডররীে ও 
মানডসে ডদে সথকে সামকন েী হকত পাকর, 
সস ব্যাপাকর আপনার প্শ্ন থােকত পাকর। 
আপনাকে সহাযতা ডদকত আমরা পাকে আডে।
আমাকদর ওকযবসাইকট ডপইউএে ও এক্াডপে 
সপ্েকনডসির োডররীে ও মানডসে ডদে 
সংক্ান্ আকরা তথ্য রকযকে। ওকযবসাইটডটকত 
সমডডকেডে-পরীডক্ষত ডবষযবস্তু অন্ভু্ঘক্ েরা 

হকযকে, এোডাও রকযকে আমাকদর ডবডভন্ন 
সহাযতা পডরকষবা সংক্ান্ তথ্য সযখাকন 
আপডন আপনার অডভজ্ঞতা সেযার েরকত 
পারকবন এবং প্শ্ন েরকত পারকবন। যডদ 
আপডন মকন েকরন আমরা আপনাকে সাহায্য 
েরকত পাডর, তাহকে অনুগ্রহ েকর আমাকদর 
ওকযবসাইকট যান। 

অনুগ্রহ েকর আকরা তথ্য ও সহাযতার জন্য 
ectopic.org.uk এ যান।

অজানা স্থানক
ের্ভধারণ

Pregnancy of Unknown Location

Bengali



আমরা শুকন দুতঃডখত সয আপনার স্াথি্যকসবা 
সপোজীবী আপনাকে জাডনকযকেন, আপনার 
অজানা থিাকন েভ্ঘধারণ হকযকে। 

এই সমযটা মানডসেভাকব েডিন হকত 
পাকর এবং সম্ভবত আপনার অজানা থিাকন 
েভ্ঘধারকণর ডবষকয আপনার ডেেু প্শ্ন থােকত 
পাকর। এই তথ্যপকরে, আমরা সিরাির ডজকজ্ঞস 
েরা হয এমন ডেেু প্কশ্নর উত্তর ডদকত সিষ্টা 
েরব। 

আপডন www.ectopic.org.uk এ আকরা তথ্য 
ও সহাযতা পাকবন।

অজানা থিাকন েভ্ঘধারণ েী? 
যখন আপনাকে ট্াসিভ্যাডজনাে আল্টাসাউন্ড 
পরীক্ষা (একক্ষকরে সযাডনর সভতকর এেডট সপ্াব 
থিাপন েরা হয) েরাকনা হয এবং স্্যাকনর 
মাধ্যকম েভ্ঘধারণডট সদখকত পাওযা যায না 
সসকক্ষকরে আপনার অজানা থিাকন েভ্ঘধারণ 
হকযকে বকে ডিডনিত েরা হয।   

যডদ সোকনা েভ্ঘধারণ জরাযু েহ্বকরর 
(েভ্ঘােয) বাইকর বা সভতকর সদখা না যায, 
অথবা যডদ সসাকনাগ্রাফার এ ব্যাপাকর ডনডচিত 
না হন, তাহকে আপনাকে বো হকত পাকর 
সয এই পডরডথিডতকে অজানা অবথিাকনর 
েভ্ঘধারণ বা ডপইউএে বকে ডিডনিত েরা হয। 
এডট সবাঝা গুরুত্বপূণ্ঘ সয ডপইউএে সোকনা 
সরাে ডনণ্ঘয নয, েভ্ঘাবথিার িূডান্ অবথিান 
সুডনডদ্ঘষ্টভাকব ডিডনিত না েরা পয্ঘন্ এডট 
এেডট সেকবে ডহকসকব সদওযা হয। এডট েক্ষ্য 
েরাও গুরুত্বপূণ্ঘ সয এই ডিডনিতেরকণর অথ্ঘ 
এমন নয সয আপনার এক্াডপে েভ্ঘধারণই 
হকযকে, সেননা ডপইউএে এর মকধ্য সুথি 
েভ্ঘাবথিাও থাকে যা শুরুকত খুবই সোট থাকে 
বকে আল্টাসাউকন্ড সদখা যায না সসই সাকথ 
নষ্ট হকয যাওযা েভ্ঘাবথিাও থাকে যা অডত কু্ষদ্র 
হওযায সদখা যায না।

ডপইউএে পডরডথিডতর সক্ষকরে, hCG (এেই 
হরকমান ইউডরনাডর সপ্েকনডসি সটকস্টর সক্ষকরে 
পরীক্ষা েরা হয) এবং সপ্াকজকস্টরন নামে 
আকরেডট হরকমান পরীক্ষা েরার জন্য রক্ 
সনওযা হয। প্থম ফোফকের উপর ডনভ্ঘর 
েকর ৪৮ রণ্া পর আবাকরা hCG সটস্ট 
েরাকনা হকত পাকর, এবং েভ্ঘধারকণর অবথিান 
েনাক্ েরকত আকরেডট আল্টাসাউন্ড স্্যান 
েরার প্কযাজন আকে ডেনা সস ডবষকয 
ডাক্ারকদর পডরেল্পনাকে সাহায্য েকর।

এর োরণ হকো েভ্ঘধারণডটর অবথিান 
সুডনডদ্ঘষ্টভাকব না জানা পয্ঘন্, অথবা হরকমাকনর 
মারো সপ্েকনডসি সেকভকের ডনকি সনকম ডেকয 
থােকে, এক্াডপে েভ্ঘধারকণর সাকথ জডডত 
ঝুঁডের জডটেতা সদখা ডদকত পাকর যা এখকনা 
পয্ঘন্ েনাক্ েরা যাযডন। প্াথডমেভাকব 
ডপইউএে ডহকসকব ডিডনিত প্ডত ১০০ডট 
েভ্ঘধারকণর মকধ্য, প্ায ১২ ডট পরবত্ঘীকত 
এক্াডপে ডহকসকব ধরা পকড। সবকিকয 
গুরুত্বপূণ্ঘ হকো, এই ১২ ডটর মকধ্য, েকযেডটর 
সোকনা ডিডেৎসার প্কযাজন হয না। আপনার 
ডাক্ার সম্ভাব্য ডিডেৎসা ডবেল্পগুকো ডনকয 
আপনার সাকথ েথা বেকবন।

সোকনা প্াথডমে েভ্ঘাবথিার িূডান্ অবথিান 
এক্াডপে ডহকসকব, বা জরাযু েহ্বকরর 
মকধ্য আকে তা ডনডচিত না হওযা পয্ঘন্ সব 
ডপইউএে এর ফকো-আপ েরা হকব। মাকঝ 
মাকঝ অবথিান ডনডচিত েরা যায না, সসকক্ষকরে 
হরকমাকনর মারো পরীক্ষা এেটু সবডে সময 
ধকর িেকত পাকর।

অজানা অবথিাকন েভ্ঘধারকণর 
োরণগুকো েী েী? 
িারডট োরকণ আপনার অজানা থিাকন েভ্ঘধারণ 
হকযকে বকে ডিডনিত হকত পাকর:

১. আপনার েভ্ঘধারণডট সডিে সমকযর আকেই 
 স্্যান েকর সদখা হকযকে। 
 বত্ঘমাকন প্স্াকবর মাধ্যকম েভ্ঘ পরীক্ষাগুকো 
 খুবই সূক্ষ্ম হয, এমনডে সোকনা সোকনা 
 পরীক্ষা 
 এেডট ডপডরযড বাদ পডার আকেই 
 েভ্ঘধারণ েনাক্ েকর। সুতরাং, এেডট 
 ডপডরযড বাদ পডার পর 
 প্ায েয সপ্াহ পর পয্ঘন্ স্্যান েকর সদকখ
 ডনডচিতভাকব ডেেু বো যায না তাই 
 সোকনাডেেু 
 পরীক্ষা েকর সদখার জন্য এ সমযটা খুব 
 তাডাতাডড হকয যায।

২. সম্ভবত আপনার ইকতামকধ্য ডমসে্যাকরজ 
 হকযকে
 যডদ আপনার ভারী রক্পাত হকয থাকে, 
 ডপডরযকডর মকতা বা তার সিকয সবডে, 
 তাহকে সম্ভবত 
 আপনার ইকতামকধ্য ডমসে্যাকরজ হকযকে 
 এবং আপনার েভ্ঘােকয আর সোকনা 
 েভ্ঘাবথিা সনই। 

৩. সম্ভবত আপনার এক্াডপে েভ্ঘধারণ 
 হকযকে, যা একেবাকর প্াথডমে অবথিায 
 আকে বকে স্্যাকন ধরা পডকে না
 এেডট ডনডষক্ ডডম্ানু জরাযু (েভ্ঘােয) 
 েহ্বকরর বাইকর থিাডপত হকে (আটকে 
 সেকে) এক্াডপে েভ্ঘধারণ রকট। েভ্ঘােকয 
 প্াথডমে েভ্ঘাবথিার মকতাই, সোকনা 
 এক্াডপে েভ্ঘধারণ প্াথডমে অবথিায স্্যান 
 েকর সদখা না সযকত পাকর। 

৪. সম্ভবত আপনার এক্াডপে েভ্ঘধারণ 

 হকযকে যা ডফব্রকযড এবং অস্পষ্ট েডবর  
 োরকণ সদখা যাযডন।

আমার ডাক্াররা ডেভাকব িূডান্ 
ডনণ্ঘকয সপঁোকবন? 
এডট আপনার আডে্ঘ সপ্েন্যাডসি ইউডনট 
(ইডপইউ), আল্টাসাউন্ড ডলিডনে বা 
হাসপাতাকের থিানীয নীডতর উপর
ডনভ্ঘর েরকব। 

সাধারণভাকব, এর মকধ্য থােকব রক্ পরীক্ষা 
এবং সম্ভাব্য আবার আল্টাসাউন্ড পরীক্ষা 
(স্্যান)। 

ডাক্াররা এে বা দুইডট হরকমান পডরমাপ 
েরার জন্য রক্ পরীক্ষা ব্যবহার েরকবন: 
েভ্ঘাবথিার হরকমান যা মানব সোডরওডনে 
সোনাকডাট্ডফন (hCG) নাকম পডরডিত এবং 
েখকনা েখকনা সপ্াকজকস্টরন। ডেেু ইউডনট 
এেবাকর এই দুইডট হরকমাকনর মারো পডরমাপ 
েরকব এবং অন্যরা hCG এর দুইডট মারো ৪৮ 
রন্া পাথ্ঘকে্য সনকব।    

HCG হরকমান েভ্ঘাবথিার সময প্ারডম্ভে 
বধ্ঘনেীে প্াকসন্া দ্ারা উৎপাডদত হয, 
েভ্ঘাবথিা সযখাকনই সহাে না সেন। HCG 
প্থকম েভ্ঘধারকণর প্ায ১১ ডদন পকর রক্ 
পরীক্ষার মাধ্যকম েনাক্ েরা সযকত পাকর 
এবং এেডট স্াথি্যের েভ্ঘাবথিায, সাধারণত 
েভ্ঘাবথিার প্থম ৮ সথকে ১১ সপ্াকহর মকধ্য 
বৃডধি পাকব, তারপকর েভ্ঘাবথিার বাডে সমকযর 
জন্য মারো েকম বা বন্ধ হকয যাকব। hCG এর 
োরকণই ‘সোকের অসুথিতা’ হকয থাকে যা 
অকনকে েভ্ঘাবথিার প্থম ডদকে অনুভব েকরন।
সপ্াকজকস্টরন হকো েপ্ঘাস েুডটযাম ডসস্ট দ্ারা 
ততডর হরকমান, যা প্ডতডট ডডম্ক্াটকনর পকর 
ডডম্ােকযর উপর ততডর হয। েভ্ঘবতী না হকে, 
সপ্াকজকস্টরন সেবে দুই সপ্াকহর জন্য ততডর 
হয, এরপর েপ্ঘাস েুডটযাম অদৃে্য হকয যায, 

ডপডরযড শুরু হয এবং এেডট নতুন িক্ শুরু 
হয। েভ্ঘাবথিায, প্থম ১৩ সপ্াকহর জন্য এই 
ডসস্টডট থােকত এবং প্কজকস্টরন ডনতঃসরণ 
িাডেকয সযকত প্কণাডদত হয।

PUL এর ব্যবথিাপনা ডনকদ্ঘডেত েরার জন্য 
HCG ও সপ্াকজকস্টরন ব্যবহার েরা হয। ডেেু 
ডাক্ার প্থম পডরদে্ঘকনর সময সপ্াকজকস্টরন 
পডরমাপ েকরন, এোডাও hCG প্থম 
পডরদে্ঘকন পডরমাপ েরা হয এবং তারপকর 
সবডেরভাে সক্ষকরে ৪৮ রন্া পকর পডরমাপ েরা 
হয। েম সপ্াকজকস্টরন ও hCG মারো হ্াস 
ইডঙ্ত েরকত পাকর সয েভ্ঘাবথিা আর বাডকে 
না, বা েভ্ঘাবথিা দুভ্ঘাে্যবেত েভ্ঘপাত ডহকসকব 
ইকতামকধ্য/পডতত হকযকে।

উচ্চ সপ্াকজকস্টরন এবং সাধারণভাকব 
ক্মবধ্ঘমান hCG ফোফে, এখনও উপডথিত 
রকযকে এমন েভ্ঘাবথিার সাকথ যুক্, এমনডে 
যডদ এডট স্্যাকন দৃে্যমান নাও হয। এই 
পডরডথিডতকত, েভ্ঘাবথিা জরাযুকত সডিে থিাকন 
থাোর সম্ভাবনা সবকিকয সবডে থাকে। তকব, 
েখকনা েখকনা, hCG এর মারো অনপুযুক্ভাকব 
বৃডধি পায, এবং এডট এক্াডপে েভ্ঘাবথিা সৃডষ্ট 
ডনকদ্ঘে েরকত পাকর। আপনার পডরিয্ঘাোরী 
ডাক্ার ডনরাপকদ আপনার পডরিয্ঘার পরবত্ঘী 
পদকক্ষপ পডরেল্পনা েরার জন্য এই ফোফে 
ব্যাখ্যা েরকবন।

HCG এক্াডপে েভ্ঘাবথিার ডিডেৎসার সকব্ঘাত্তম 
উপায ডনধ্ঘারকণ সাহায্য েরার জন্যও ব্যবহৃত 
হয। আপনার ডাক্ার এই ফোফে, আপনার 
উপসে্ঘ এবং আল্টাসাউন্ড স্্যাকনর ফোফকের 
পাোপাডে মূে্যাযন েরকবন। ফোফকের উপর 
ডনভ্ঘর েকর, আপনাকে উপযুক্ ব্যবথিাপনার 
পরামে্ঘ সদওযা হকব। 

- আপনার হরকমাকনর মারো স্াভাডবেভাকব 
ক্মবধ্ঘমান েভ্ঘাবথিার সাকথ সাম্জস্যপূণ্ঘ হকত 

পাকর যা স্্যাকন একেবাকর শুরুকত সদখা যায 
না। যডদ এমন রকট থাকে তাহকে আপনার 
হরকমাকনর মারো ১০০০iu/l বা ১৫০০iu/l 
অডতক্ম েরার পকর পুনরায স্্যান েরকত 
হকব। েভ্ঘাবথিা েকভ্ঘর ডভতকর বা বাইকর 
অবডথিত হকত পাকর, এই োরকণই হরকমাকনর 
মারো উপযুক্ মারোয থােকে ফকো-আপ স্্যান 
েরা গুরুত্বপূণ্ঘ। 

- আপনার হরকমাকনর মারো অকধ্ঘে হ্াস সপকত 
পাকর, যা এেডট ব্যথ্ঘ েভ্ঘাবথিা এবং সম্ভাব্য 
েভ্ঘপাকতর সংকেত সদয।

- আপনার হরকমাকনর মারো ধীকর ধীকর হ্াস 
সপকত পাকর, এেই থােকত পাকর অথবা বৃডধি 
সপকত পাকর যা এেডট এক্াডপে েভ্ঘাবথিার 
ইডঙ্ত ডদকত পাকর।

আপনার স্াভাডবে ক্মবধ্ঘমান েভ্ঘাবথিা অথবা 
এক্াডপে েভ্ঘাবথিা আকে বকে সকদেহ থােকে 
সাধারণত আপনাকে েভ্ঘাবথিার থিান েনাক্ 
েরকত সিষ্টা েরার জন্য পুনরায আল্টাসাউন্ড 
স্্যাকনর জন্য হাসপাতাকে আসকত বো হকব। 
আল্টাসাউন্ড স্্যাকনর সমযডট আপনার রকক্ 
hCG এর মারোর উপর ডনভ্ঘর েরকব, সযমনডট 
আপনার রক্ পরীক্ষার ফোফকে সদখাকনা 
হকযকে।

দুভ্ঘাে্যবেত, যডদ আপনার hCG এর মারো 
হ্াস পায, আল্টাসাউন্ড স্্যান পুনরায েরার 
পডরবকত্ঘ, আপনাকে আকরা রক্ পরীক্ষার জন্য 
উপডথিত হকত বা েভ্ঘাবথিার হরকমাকনর মারো 
অ-েভ্ঘবতী মারোয হ্াস সপকযকে তা পরীক্ষা 
েরার জন্য পুনরায প্স্াকবর মাধ্যকম েভ্ঘাবথিা 
পরীক্ষা েরকত বো হকত পাকর। 

এডট অত্যন্ গুরুত্বপূণ্ঘ সয যডদ আপনার ব্যথা, 
তেকপকট (পােথিডে) সফাোভাব, অজ্ঞানভাব, 
মে ত্যাকের সময ব্যথা বা োঁকধর ডোয 


