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প্রথম কিছু কিন, ব্যবস্থাপত্রে আপনথার জন্য 
কনত্িদেকিত ব্যথাথথানথািি সেবন িরথা জরুরী, 
সিননথা এগুত্�থা আপনথাত্ি আপনথার ব্যথাথথা 
িমথাত্ত এবং অপথাত্রিত্নর পর আত্রথা আরথাম 
সবথাধ িরত্ত েথাহথায্য িত্র।

কি-সহথা� েথাজদেথাকরর পর অত্নত্ি প্রথাথকমিভথাত্ব 
িথাজ সথত্ি কবরকত সনয় এবং তথাত্ির িরীর 
ও আত্বগত্ি সেত্র উঠথার জন্য েময় কিত্ত 
িমপত্ষে িুই েপ্থাহ পযদেন্ত িথাত্জ কিত্র যথান 
নথা এবং ত�ত্পত্ে বড় ধরত্নর েথাজদেথাকরর 
সষেত্রে এই েময়েীমথা আনুমথাকনি ছয় েপ্থাহ 
পযদেন্ত বৃকধি পথায়। এত্্থাকপি গভদেধথারণ এবং 
িমদেত্ষেত্রের কবষত্য় আমথাত্ির ওত্য়বেথাইত্ে তথ্য 
রত্য়ত্ছ।

আপনথার আত্বগ  
এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর িথারত্ণ কিকিৎেথার মধ্য 
কিত্য় যথাওয়থা এিকে মথানকেি িথাপ ও ভীকতির 
অকভজ্ঞতথা হত্ত পথাত্র। কিকিৎেথাজকনত ধিত্�র 
পথািথাপথাকি, ঘত্ে যথাওয়থা ব্যথাপথারকে মথানকেিভথাত্ব 
সমত্ন সনওয়থা আপনথার িথাত্ছ ি্যথাত্�ক্জং বত্� 
মত্ন হত্ত পথাত্র। মথানকেিভথাত্ব কঠিমত্তথা 
েথামত্� উঠথা এবং একে সমত্ন সনওয়থা িকঠন 
হত্ত পথাত্র। স�থাত্িরথা প্রথায়ই আত্বত্গর এিকে 
জকে� কমশ্রণ অনুভব িত্র এবং একে প্রত্যথাকিত 
ও স্থাভথাকবি। কনত্জত্ি িথাকররীি, মনস্থাক্বিি 
এবং মথানকেিভথাত্ব েুস্ হওয়থার েময় ও 
অবিথাি কিন। 

সবকিরভথাগ ব্যকতির সষেত্রে, এিকে িকঠন 
পকরকস্কতর মধ্য কিত্য় যথাওয়থার পর, এমনেথা 
সিন হত্�থা আর সিন তথার এত্্থাকপি গভদেধথারণ 
হত্�থা সেকে খুঁত্জ সবর িরত্ত সিষ্থা িরথার 
প্রবণতথা সিখথা সিওয়থা খুবই স্থাভথাকবি। আপনথার 
সিন এত্্থাকপি গভদেধথারণ হত্�থা সেকে বুঝত্ত 
সিষ্থা িরথার ি� হতথািথাজনি হত্ত পথাত্র 
সিননথা সবকিরভথাগ সষেত্রে এমন প্রত্নের উত্তর 
খুবই েীকমত এমনকি এত্িবথাত্র সনই ব�ত্�ই 
িত্�। 

অত্নত্িই এত্্থাকপি গভদেধথারণ “িরথার” জন্য 
অপরথাধ সবথাধ িত্রন এমনকি কনত্জত্ি িথায়ী 
িত্রন। একে সমত্ন সনওয়থা গুরুত্বপূণদে সয 
এই এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর ঘেনথাকে আপকন 
সিথাত্নথাভথাত্বই থথামথাত্ত পথারত্তন নথা এবং এত্ত 
আপনথার সিথাত্নথা সিথাষ কছ� নথা। এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর জন্য কিকিৎেথা সনওয়থা ছথাড়থা 
আপনথার আর সিথাত্নথা উপথায় কছ� নথা িথারণ 
কিকিৎেথা নথা িরথাত্� একে আপনথার জীবনত্ি 
ঝুঁকিত্ত সি�ত্ত পথারত।

যুতিরথাত্জ্যর অত্ধদেত্িরও সবকি এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর সষেত্রে, এত্্থাকপি গভদেধথারণ হওয়থার 
সিথাত্নথা পকরকিত ঝঁুকি বথা কনয়থামি পথাওয়থা যথায় 
নথা। 

আপনথার েঙ্ীর আত্বগ 
এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর প্রভথাব েঙ্ীর উপরও 
পড়ত্ত পথাত্র। তথার েথাত্থ যথা ঘত্েত্ছ সেকে 
েথামত্� উঠথার সিষ্থা িরথার পথািথাপথাকি, সেই 
এিই েমত্য় আপনথাত্ি এমন িথাকররীি ও 
মথানকেি িকঠন পরীষেথার মধ্য কিত্য় সযত্ত 
সিত্খ সে আপনথার পথাত্ি থথািথার সিষ্থা িরত্ত 
পথাত্র। 

আপনথার েঙ্ী গভদেধথারণকের েথাত্থ জকড়ত হত্ত 
পথাত্রন অথবথা নথাও হত্ত পথাত্রন। গভদেথাবস্থা 
নষ্ হওয়থাত্ত এবং আপনথাত্ি খুব িথাছ সথত্ি 
িথাকররীি ও মথানকেিভথাত্ব িষ্ সপত্ত সিত্খ 
সে তথার কনত্জর মথানকেি আত্বগ সমথািথাত্ব�থা 
িরথার সিষ্থা িরত্ত পথাত্র। িথাত্রথা িথাত্রথা 
সষেত্রে, েঙ্ী গভদেথাবস্থা নষ্ হওয়থা কনত্য় ভথাবথার 
সিত্য় আপনথাত্ি সবকি গুরুত্ব কিত্ত পথাত্র এবং 
এত্ত িুজত্নর মত্তর অকম� হত্ত পথাত্র। মথাত্ঝ 
মথাত্ঝ আপনথার েঙ্ীর মত্ন হত্ত পথাত্র সে 
আপনথার অনুভূকতগুত্�থা কঠি বুঝত্ত পথারত্ছ নথা 
অন্যকিত্ি আপকন ভথাবত্ত পথাত্রন আপনথার েঙ্ী 
আপকন সযভথাত্ব িথাত্ছেন সেভথাত্ব আপনথাত্ি 
েথাহথায্য িরত্ছ নথা। েঙ্ী “েবকিছু কঠি িরথার” 
সিষ্থা িরত্ত পথাত্র অথবথা যথা ঘত্ে সগত্ছ সেকে 
কনত্য় ব�ত্ত িথায় নথা বথা এই িষ্ির প্রেঙ্কে 

একড়ত্য় সযত্ত িথায়। এর িথারণ এমন নথা 
সয সে কবষয়কেত্ি গুরুত্ব কিত্ছে নথা বরং সে 
“েবকিছু েথামত্� উত্ঠ ভথাত্�থা থথািত্ত” সিষ্থা 
িরত্ছ। আপনথার প্রকত েবথার মত্নথাত্যথাগ সবকি 
থথািথায় তথার কনত্জত্ি উত্পকষেত ও এিথা বত্� 
মত্ন হত্ত পথাত্র। এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর পর 
েঙ্ী সপথাস্ট ট্রমথাকেি স্রেত্ের মত্তথা মথানকেি 
জকে�তথার মধ্য কিত্য় সযত্ত পথাত্র।

যখন আপকন েষেম সবথাধ িরত্বন, তখন 
আপকন ও আপনথার েঙ্ী িুজত্নর অনুভূকত 
কনত্য় িথথা ব�থা খুবই জরুরী। এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর এই িকঠন পথ ি�থায় আমরথা 
আপনথার েঙ্ীরও পথাত্ি আকছ। 

এত্্থাকপি সপ্রগত্নকসি ট্রথাস্ট কিভথাত্ব 
েহথায়তথা িরত্ত পথাত্র 
এত্্থাকপি সপ্রগত্নকসি ট্রথাস্ট যথারথা প্রথাথকমি 
গভদেথাবস্থা নষ্ হওয়থা, এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর 
িকঠন অকভজ্ঞতথার মধ্য কিত্য় যথাত্ছে তথাত্িরত্ি 
তথ্য ও েহথায়তথা প্রিথান িত্র।

একপকে সত, আমরথা অত্নত্িই এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর িথাকররীি ও মথানকেি আঘথাত্তর 
মধ্য কিত্য় কগত্য়কছ তথাই আপকন ও আপনথার 
কপ্রয়জন এই মুহূত্তদে সিমন সবথাধ িরত্ছন তথা 
আমরথা বুকঝ এবং এিই িষ্ অনুভব িকর। 

হয়ত্তথা আপনথার কনত্জত্ি এিথা, এত্�থাত্মত্�থা 
আর কবপন্ন মত্ন হত্ছে। এই অকভজ্ঞতথা এবং 
িথাকররীি ও মথানকেি কিি সথত্ি েথামত্ন িী 
হত্ত পথাত্র, সে ব্যথাপথাত্র আপনথার প্রনে থথািত্ত 
পথাত্র। আপনথাত্ি েহথায়তথা কিত্ত আমরথা পথাত্ি 
আকছ।

এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর পর িথাকররীি 
েুস্তথা এবং মথানকেি েুস্তথার কবষত্য় 
আমথাত্ির ওত্য়বেথাইত্ে আত্রথা তথ্য আত্ছ। 
ওত্য়বেথাইেকেত্ত সমকিত্িক�-পরীকষেত কবষয়বস্তু 
অন্তভুদেতি িরথা হত্য়ত্ছ, এছথাড়থাও রত্য়ত্ছ 
আমথাত্ির কবকভন্ন েহথায়তথা পকরত্ষবথা েংক্থান্ত 
তথ্য সযখথাত্ন আপকন আপনথার অকভজ্ঞতথা সিয়থার 
িরত্ত পথারত্বন এবং প্রনে িরত্ত পথারত্বন। 
যকি আপকন মত্ন িত্রন আমরথা আপনথাত্ি 
েথাহথায্য িরত্ত পথাকর, তথাহত্� অনুগ্রহ িত্র 
আমথাত্ির ওত্য়বেথাইত্ে যথান। 

অনুগ্রহ িত্র আত্রথা তথ্য ও েহথায়তথার জন্য 
ectopic.org.uk এ যথান।

েথাকজদেিথা�
 ব্যবস্থাপনথা

Surgical Management

Bengali



আপনথার স্থাস্্যত্েবথা িথানিথারী আপকন এত্্থাকপি 
গভদেধথারণ িত্রত্ছন বত্� জথানথাত্নথাত্ত আমরথা 
িুঃকখত। 

একে মথানকেি ও িথাকররীিভথাত্ব িকঠন 
েময় হত্ত পথাত্র এবং আপনথার কিকিৎেথা 
েম্পত্িদে এবং আপনথার িী হত্ছে সে কবষত্য় 
আপনথার কিছু প্রনে থথািত্ত পথাত্র। এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর কিকিৎেথা কবকভন্নভথাত্ব িরথা যথায়, 
তত্ব এই তথ্যপত্রে, আমরথা সিব� এত্্থাকপি 
গভদেধথারত্ণর েথাকজদেিথা� ব্যবস্থাপনথার েথাত্থ 
েম্পকিদেত প্রনেগুত্�থা কনত্য় আত্�থািনথা িরব। 

আপকন www.ectopic.org.uk কঠিথানথায় 
আত্রথা তথ্য ও েহথায়তথা পথাত্বন।

েথাকজদেিথা� ব্যবস্থাপনথা িী?  
েথাকজদেি্যথা� ব্যবস্থাপনথা কিকিৎেথার েবত্িত্য় 
প্রকতকঠিত ধরন এবং এর অথদে হত্�থা আপনথাত্ি 
েথাধথারণ সিতনথািি প্রত্য়থাগ িত্র এত্্থাকপি 
গভদেধথারণ অপেথারত্ণর জন্য এিকে অপথাত্রিন 
িরথা।

যকি গভদেথাবস্থার িত্� কনঃেৃত হরত্মথান (কবেথা 
hCG) সবকি হয়, তথাহত্� এত্্থাকপি গভদেথাবস্থা 
বড় হয়, অথবথা আপনথার স্্যথাত্ন উত্লেখত্যথাগ্য 
অভ্যন্তরীণ রতিষেরণ সিখথা যথায়, তথাহত্� 
িথাতিথাররথা িম আক্মণথাত্মি কিকিৎেথা 
কবত্বিনথা িরত্ত পথাত্রন নথা িথারণ আপনথার 
স্থাস্্য তথাৎষেকনি ঝুঁকিত্ত থথািত্ত পথাত্র আর 
তথাই েথাজদেথাকর এিমথারে উপথায় হত্য় িথাঁড়থায়। 
পযদেত্বষেত্ণর মথাধ্যত্ম ব্যবস্থাপনথা অথবথা 
সমকিত্ি� ব্যবস্থাপনথা িথাযদেির নথা হত্�ও 
েথাজদেথাকর িরথা হত্ত পথাত্র।

িখন েথাজদেথাকর েবত্িত্য় উপযুতি?  
কিকিৎেিরথা পরথামিদে সিত্বন সয এত্্থাকপি 
গভদেধথারণ অপেথারত্ণর জন্য অপথাত্রিন িরথা 
আপনথার জন্য েত্বদেথাত্তম কিকিৎেথা যকি:  
• গভদেথাবস্থার িত্� কনঃেৃত হরত্মথান (কবেথা 
 hCG) সবকি হয়;    

• আপনথার স্্যথান সথত্ি সিখথা যথায় সয 
 এত্্থাকপি গভদেথাবস্থা বড়; অথবথা

• আপনথার স্্যথাত্ন উত্লেখত্যথাগ্য অভ্যন্তরীণ 
 রতিষেরণ সিখথা যথায়।

যকি আপনথার এই উপেগদেগুত্�থার সিথাত্নথাকে 
থথাত্ি সেত্ষেত্রে িথাতিথাররথা িম আক্মণথাত্মি 
কিকিৎেথা কবত্বিনথা িরত্ত পথাত্রন নথা িথারণ 
আপনথার স্থাস্্য তথাৎষেকণি ঝঁুকিত্ত থথািত্ত 
পথাত্র। 

েথাজদেথাকরর মত্ধ্য িী িী অন্তভুদেতি 
থথািত্ব? 
পূত্বদে, েথাজদেথাকরত্ত কবকিকন �থাইত্নর কঠি উপত্র, 
ত�ত্পত্ে �্যথাপথাত্রথােকম (এিকে উনু্তি িথােথা) 
িরথা হত্তথা। এই ধরত্নর েথাজদেথাকর এখত্নথা মথাত্ঝ 
মথাত্ঝ প্রত্য়থাজন হয় যকি সবকি অভ্যন্তরীণ 
রতিষেরণ/ সিত্ে যথাওয়থা বথা প্রিুর ষেত কেেু্য 
থথাত্ি এবং জরুরী পকরকস্কতত্ত িরথা হয়।

সবকিরভথাগ সষেত্রে, অপথাত্রিনকে �্যথাপথাত্রথাত্স্থাকপ 
(কিত্হথা� েথাজদেথাকর) নথামি এিকে সিৌিত্�র 
মথাধ্যত্ম িরথা হয়। এর মত্ধ্য নথাকভর কভতর 
কিত্য় ি্যথাত্মরথা প্রত্বি িরথাত্নথা এবং ত�ত্পত্ে 
িুকে সছথাে িথােথার মথাধ্যত্ম যন্ত্রপথাকত প্রত্বি 
িরথাত্নথা অন্তভুদেতি। েথাজদেনত্ি সপত্ের অভ্যন্তত্র 
সিখত্ত সিওয়থার জন্য সপে বড় িরত্ত 
আপনথার সপত্ের গহ্বত্র েথামথান্য পকরমথাত্ণ গ্যথাে 
সিওয়থা হত্ব।

উভয় সিৌি�ই েথাজদেনত্ি সপত্ের গহ্বর 
পরীষেথা িরত্ত েষেম িত্র তত্ব কিত্হথা� 
েথাজদেথাকরর মথাত্ন দ্রুত কনরথাময়। যকি প্রিুর 
রতিষেরণ হয় তথাহত্� রতি েঞ্থা�ত্নর প্রত্য়থাজন 
হত্ত পথাত্র।

এত্্থাকপি গভদেধথারত্ণর কিকিৎেথা 
কিভথাত্ব িরথা হয়? 
েথাজদেত্নর জন্য িুইকে িথাযদে পধিকত রত্য়ত্ছ 
সিথানকে কনবদেথািন িরথা হত্ব তথা আক্থান্ত 
সিত্�থাকপয়থান কেউত্বর ষেকত এবং অন্য 
সিত্�থাকপয়থান কেউত্বর অবস্থার উপর কনভদের 
িরত্ব। যকি অপ্রভথাকবত সিত্�থাকপয়থান কেউবকে 
কঠি থথাত্ি, তথাহত্� সবকি েম্থাব্য অপথাত্রিনকে 
হত্�থা এত্্থাকপি গভদেধথারণ যুতি সিত্�থাকপয়থান 
কেউবকে সিত্ে সি�থা (েথা�কপংত্গ্কম)। 
যকি অন্য সিত্�থাকপয়থান কেউবকে কঠি নথা 
থথাত্ি তথাহত্� সবকি েম্থাব্য অপথাত্রিনকে 
হত্�থা কেউবকে জথায়গথায় সরত্খ, েথামথান্য সিত্ে 
সিত্�থাকপয়থান কেউব সথত্ি এত্্থাকপি গভদেথাবস্থা 
অপেথারণ িরথা, (েথা�কপংত্গথােকম)।

তত্ব, িুভদেথাগ্যবিত, যখন অন্য সিত্�থাকপয়থান 
কেউব কনত্য় উত্বেগ থথাত্ি তখন েথা�কপংত্গথােকম 
িরথা েবেময় েম্ব হয় নথা। েথা�কপংত্গথােকমর 
সষেত্রে, এিকে সছথাে ঝুঁকি আত্ছ সয গভদেথাবস্থার 
কিছু কেেু্য সিত্�থাকপয়থান কেউত্ব রত্য় যথায় এবং 
আপনথাত্ি hCG এর মথারেথা পযদেত্বষেণ িরথার 
জন্য েথাপ্থাকহি রতি পরীষেথা িরথার পরথামিদে 
সিওয়থা হত্ব িথারণ একে িমত্� গভদেথাবস্থা 
েমূ্পণদেরূত্প সিষ হয়। খুবই িম সষেত্রে, 
কমত্থথাত্ট্রত্সেে নথামি এিকে ওষুত্ধর মথাধ্যত্ম 
কিকিৎেথারও প্রত্য়থাজন হত্ত পথাত্র, বথা hCG 
মথারেথা নথা িমত্� আত্রথা এিকে অপথাত্রিন 
প্রত্য়থাজন হত্ত পথাত্র।

আপনথার সমকিত্ি� কেম অপেথারণিৃত 
গভদেথাবস্থার িী হত্ব তথা কনত্য় আত্�থািনথা 
িরত্ব। গভদেথাবস্থার কেেু্যকে েথাধথারণত 
কহত্স্টথাপ্যথাথ�কজ নথাত্ম পকরকিত অনুেন্থাত্নর 
জন্য এিকে পরীষেথাগথাত্র পথাঠথাত্নথা হয় যথার 
মত্ধ্য সমথা�থার গভদেধথারণ নথাত্ম পকরকিত এিকে 
কবর� ধরত্নর গভদেথাবস্থার জন্য পরীষেথা িরথা 
অন্তভুদেতি। �্যথাবত্রেকর একে েম্পন্ন িরথার পত্র, 
আপনথার ইছেথা এবং আপনথার হথােপথাতথাত্� 
উপ�ভ্য কবিল্প অনুেথাত্র, গভদে অবত্িষ 
েংত্বিনিী�ভথাত্ব কনষ্পকত্ত িরথা হত্ব।

আকম িতকিন হথােপথাতথাত্� 
থথািত্বথা? 
�্যথাপথাত্রথাস্কপর (সছথাে সছথাে কছদ্র িত্র) মথাধ্যত্ম 
েথাজদেথাকর িরথার পর এিকিন িখত্নথা িখত্নথা 
িুইকিন অথবথা �্যথাপথাত্রথােকমর (ত�ত্পে িথােথা) 
পর িুই সথত্ি কতন কিন পযদেন্ত আপনথার 
হথােপথাতথাত্� থথািত্ত হত্ত পথাত্র। যকি আপনথার 
রত্তির গ্রুপ করেথাে সনত্গকেভ হয় তথাহত্� 
ভকবষ্যত্ত গভদেথাবস্থা ি�থািথাত্� কিশুর রতিিূন্যতথা 
হওয়থা প্রকতত্রথাধ িরত্ত আপনথাত্ি অ্যথাকটি কি’র 
এিকে ইত্্জিিন সিওয়থা হত্ব। 

আপনথাত্ি করক�জ িরথার েময়, ওয়থািদে িমদেী 
আপনথাত্ি পরবতদেী পকরিযদেথা, ব্যথায়থাম, ও 
খথাি্যথাভথাত্ের ব্যথাপথাত্র পরথামিদে সিত্বন। সে�থাই 
েথাধথারণত কমত্ি যথায় এবং এি েপ্থাহ পর 
েমূ্পণদেভথাত্ব কমত্ি যথাত্ব। িখত্নথা িখত্নথা 
সে�থাই কমক�ত্য় সযত্ত েময় �থাগত্ত পথাত্র 
আর যকি এগুত্�থার জন্য আপনথার অস্কস্ হয়, 
তথাহত্� এি েপ্থাহ পরই এগুত্�থা অপেথারণ 
িরথা যথাত্ব। আপকন কনত্জর সরিত্িদে রথাখথার 
জন্য আপনথার অপথাত্রিন সনথাত্ের এিকে 
িকপ িথাইত্ত পথাত্রন। যকি আপকন ভকবষ্যত্ত 
সিথাত্নথা েময় স্থানথান্তকরত হন অথবথা অন্য 
সিথাত্নথা হথােপথাতথাত্� যথান সেত্ষেত্রে এগুত্�থা 
খুবই িথাযদেিরী হত্ব, তখন আপকন আপনথার 
সমকিত্ি� কেত্মর েথাত্থ এগুত্�থা সিয়থার িরত্ত 
পথারত্বন।

িথাতিথাররথা আমথাত্ি কিভথাত্ব 
পযদেত্বষেণ িরত্বন?
আপনথাত্ি েথা�কপংত্গথােকম িরথা হত্� 
(সিত্�থাকপয়থান কেউব যথথাস্থাত্ন রথাখথা হত্�), 
অথবথা েবগুত্�থা সপ্রগত্নকসি কেেু্য অপেথারণ িরথা 
যথায়কন েত্দেহ হত্য় থথািত্�, আপনথার িথাতিথাররথা 
েথাধথারণত আপনথার hCG’র মথারেথা িমত্ছ কিনথা 
সে ব্যথাপথাত্র কনকচিত হত্ত পরীষেথা িরত্বন। 
এরূপ সষেত্রে, এি েপ্থাহ পর, এবং এরও 
পত্র আপনথার রত্তি hCG এর মথারেথা পরীষেথা 
িরথার প্রত্য়থাজন হত্ত পথাত্র।

আপনথাত্ি েথা�কপংত্গ্কম িরথা হত্য় থথািত্� 
(সিত্�থাকপয়থান কেউব সিত্ে বথাি সিওয়থা হত্�), 
েথাধথারণত সিথাত্নথা িত্�থা-আত্পর প্রত্য়থাজন হয় 
নথা যকিও িখত্নথা িখত্নথা মথাইত্ক্থাত্স্থাত্পর 
মথাধ্যত্ম সিত্�থাকপয়থান কেউব সিখথার েময় সিথাত্নথা 
প্্যথাত্েটিথা কেেু্য সিখথা যথায় নথা, সেত্ষেত্রে যকি 
আপনথার সপ্রগত্নকসি সেস্ট তখত্নথা পকজকেভ 
থথাত্ি তথাহত্� hCG’র মথারেথার জন্য আপনথাত্ি 
রতি পরীষেথা িরথাত্ত হত্ব। এর উত্দেি্য একে 
কনকচিত িরথা সয এিত্েথাকপি গভদেধথারণকে 
েমূ্পণদেভথাত্ব অপেথারণ িরথা হত্য়ত্ছ এবং একে 
ভথাত্�থাভথাত্ব েমথাধথান িরথা হত্য়ত্ছ।

কিছু হথােপথাতথা� আপনথার ত�ত্পে ভথাত্�থাভথাত্ব 
সেত্র উত্ঠত্ছ সেকে কনকচিত িরত্ত এবং 
আপনথার সিথাত্নথা প্রনে থথািত্� তথার উত্তর কিত্ত 
েথাজদেথাকরর প্রথায় ছয় েপ্থাহ পর বকহকবদেভথাত্গ 
অ্যথাপত্য়টিত্মটি কনত্য় সিখথা িরথার জন্য অনুত্রথাধ 
িরত্ত পথাত্র। যকি আপনথাত্ি িত্�থা-আপ 
অ্যথাপত্য়টিত্মত্টি আেত্ত ব�থা নথা হয়, সেত্ষেত্রে 
েম্বত আপনথার িথাতিথার/কজকপ আপনথাত্ি ছয় 
েপ্থাত্হর মত্ধ্য আবথার আেত্ত ব�ত্ত পথাত্রন, 
অথবথা আপকন িথাত্জ সিরথার আত্গ, আপকন 
ভথাত্�থাভথাত্ব সেত্র উঠত্ছন কিনথা সেকে কনকচিত 
িরত্ত অপথাত্রিন-পরবতদেী সিিআপ িরত্ত 
িথাইত্ত পথাত্রন।  

েথাজদেথাকরর পর আকম সিমন সবথাধ 
িরব?  
অত্নত্িই েথাজদেথাকরর পর প্রথম ১-২ েপ্থাহ 
ি�থািথাত্� ব্যথাথথা অনুভব িত্র যথা ব্যথাথথানথািি 
সেবত্নর মথাধ্যত্ম কনরথাময় িরথা যথায়। 

আপকন ক্থাকন্ত সবথাধ িরত্বন, কবত্িষ িত্র 
যকি এই প্রকক্য়থা ি�থািথাত্� আপনথার সবকি 
রতিপথাত হত্য় থথাত্ি। যকি আপনথাত্ি রতি 
েঞ্থা�ন িরত্ত হয়, সেত্ষেত্রে আপনথাত্ি 
আয়রন ে্যথাবত্�ে সেবত্নর পরথামিদে সিওয়থা 
হত্ত পথাত্র সযকে গ্রহত্ণর িত্� আপনথার মত্�র 
(পথায়খথানথার) রঙ িথাত্�থা হত্ব এবং আপনথার 
কিছুেথা সিথাঠিিথাকঠন্য (পথায়খথানথা িরত্ত িষ্) 
সিখথা কিত্ত পথাত্র।

আপনথাত্ি �্যথাপথাত্রথাস্কপ িরথাত্নথা হত্�, প্রথম 
েপ্থাত্হ আপনথার সপে বথাতথাে আেত্ি থথািথার 
মত্তথা সিঁত্প আত্ছ বত্� মত্ন হত্ত পথাত্র, যথার 
েথাত্থ ব্যথাথথাও থথািত্ত পথাত্র। েথাজদেথাকরর েময় 
ব্যবহৃত গ্যথাত্ের িথারত্ণ এমনেথা হত্য় থথাত্ি। 

েথাজদেথাকরর পর েুস্ হত্য় উঠত্ত 
আকম িী িী িরত্ত পথাকর? 
েথাজদেথাকরর পর প্রথম কিছু কিন, হথা�িথা হথাঁেথা-
ি�থার সিষ্থা িরথা খুব গুরুত্বপূণদে। আপকন 
কনয়কমত হথাঁেথা কনকচিত িরুন এবং প্রকতকিন 
যথাওয়থার েথাত্থ েথাত্থ আপনথার হথাঁেথার িূরত্ব অল্প 
অল্প বৃকধি িরুন।

নথােদেরথা আপনথার ষেত স্থান পকরিযদেথা িরথার 
কবষত্য় আপনথার যথা জথানথা িরিথার তথা আপনথাত্ি 
ব�ত্ব, উিথাহরণস্রূপ, সে�থাই কমত্ি যথাত্ব 
কিনথা অথবথা আপনথাত্ি সেগুত্�থা অপেথারত্ণর 
জন্য আেত্ত হত্ব কিনথা এবং িখন আেত্ত 
হত্ব।

আপনথার ষেতস্থান পকরষ্থার রথাখুন। আপকন 
কনয়কমত সগথাে� িরত্ত পথাত্রন এবং অন্য 
সিথাত্নথা কনত্িদেিনথা সিওয়থা নথা হত্� অপথাত্রিত্নর 
৪৮ ঘণ্থা পর েতিদেতথার েথাত্থ সগথাে� িরত্ত 
পথাত্রন। আপকন প্রথমবথার সগথাে� িরথার েময় 
বথাকড়ত্ত আপনথার েথাত্থ সিউ থথািত্� খুবই 
ভথাত্�থা হয় সিননথা সগথাে� সিত্ষ সবর হবথার 
েময় আপনথার েথাহথাত্য্যর প্রত্য়থাজন হত্ত পথাত্র।

প্রথায় িুই েপ্থাহ পযদেন্ত আপকন সিথাত্নথা ভথারী 
কজকনে তু�ত্বন নথা বথা শ্রমেথাধ্য বথাকড়র িথাজ 
িরত্বন নথা এবং, ত্বত্ির ষেতস্থান শুকিত্য় 
সগত্�, সিব� হথা�িথা ব্যথায়থাম িরত্ত পথাত্রন 
সযমন হথাঁেথাহথাঁকে, েম্ব হত্� হথা�িথা েথাঁতথার।

এছথাড়থাও হথােপথাতথাত্�র িমদেীরথা আপনথাত্ি 
সপ�কভি স্থার (সিত্জ�) এসেথারেথাইজ 
েম্পত্িদে পরথামিদে কিত্বন, িথারণ একে েথামত্নর 
েপ্থাহগুত্�থাত্ত আপনথার ত�ত্পে ও ব্থািথাত্রর 
নমনীয়তথা স্থাভথাকবি অবস্থায় কিত্র সপত্ত 
আপনথাত্ি অত্নি েথাহথায্য িরত্ত পথাত্র।


