CCHD
জ�গত গরতর হােটর্র েরাগ
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িপতামাতা ও অিভভাবকেদর জনয্ তথয্

জ�গত গরতর হােটর্র েরােগর (Critical Congenital Heart
Disease, CCHD) জনয্ পালস অি�িমি� ি�িনং
কম ফলাফেলর মােন কী?
CCHD কী?

জ�গত গরতর হােটর্র েরাগ (Critical Congenital Heart Disease, CCHD)
হেলা একিট শারীিরক সমসয্া। যখন েকানও বা�ার হাটর্ বা হােটর্র কােছ
থাকা �ধান র�বাহ সিঠকভােব গিঠত হয় না তখন এই সমসয্া হয়। হাটর্
িঠকমেতা কাজ নাও করেত পাের এবং রে� পযর্া� অি�েজন নাও থাকেত
পাের।

পালস অি�িমি� কী?

পালস অি�িমি�, কখনও কখনও পালস অ�-ও বলা হয়, বা�ােদর CCHD
ি�িনংেয়র জনয্ বয্বহার করা হয়। পালস অি�িমি� হেলা বা�ার রে�
অি�েজেনর পিরমাণ ও হৃদ��ন িনধর্ারণ করার একিট পরী�া। রে�
অি�েজেনর মা�া কম মােন হােটর্র েযমন কাজ করা উিচত েতমন কাজ
করেছ না এমন হেত পাের। New York State হওয়া �িতিট বা�ার জে�র 24
ঘ�া পর পালস অি�িমি� পরী�া করােত হেব।

আপনার বা�ার পালস অি�িমি� কম, এখন কী করেবন?

িকছু বা�ার অি�েজেনর মা�ার িরিডং কম থাকেব। CCHD-এর জনয্ আরও পরী�া, েযমন হােটর্র আ�াসাউ� (ইেকাকািডর্ও�াম বা হাটর্
ইেকাও বলা হয়), ইেলে�াকািডর্ও�াম (electrocardiogram, EKG), এ�-ের করােত হেব িকনা তা আপনার ডা�ার িঠক করেবন। আপনার
ডা�ার আপনার বা�ােক িশশ হাটর্ ে�শািলে�র (কািডর্ওলিজ�) কােছ এবং স�াবয্ অনয্ ে�শািল�েদর কােছ পাঠােত পােরন। অি�েজেনর
িরিডং কম মােনই এই নয় েয আপনার বা�ার CCHD আেছ। িকছু সু� বা�ারও পালস অি�িমি� িরিডং কম থাকেত পাের কারণ জে�র পর
তােদর হৃদিপ� ও ফু সফু স তখনও সাম�সয্ করেছ। এছাড়াও অনয্ কারেণ আপনার বা�ার অি�িমি� পরী�ার ফলাফল কম হেত পাের।

আপনার বা�ার CCHD থাকেল কী হেব?

CCHD এর অেনক িচিকৎসা থাকেলও ওষুধ, অে�াপচারও এর মেধয্ অ�ভুর্ �। আপনার বা�ার িচিকৎসা দল িচিকৎসার সুপািরশ করেবন এবং
অনয্ানয্ ে�শািল�েদর সে� িবক� িনেয় আেলাচনা করেবন। CCHD থাকা বা�ােদর এইসব হেত পাের: �েকর বা েঠাঁেটর নীল রঙ, �াস েনয়ার
সময় েঘাঁৎ েঘাঁৎ শ�, �ত �াস��াস, েখেত না চাওয়া, খুব অিন�া এবং ওজন না বাড়া। আপিন যিদ আপনার বা�ার মেধয্ এইসব ল�েণর
েকানও একিট েদখেত পান, তাহেল কী করেত হেব তার জনয্ ডা�ােরর সে� েযাগােযাগ করন। যিদ এইসব ল�ণ নতু ন হয়, তাহেল অিবলে�
আপনার িশশর ডা�ারেক েফান করন।

জ�গত হােটর্র সমসয্া স�েকর্ পিরবারবেগর্ র জনয্ অিতির� স�দ
আেমিরকান হাটর্ অয্ােসািসেয়শন:
https://www.heart.org/en/health-topics/congenital-heart-defects
েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েকে�র নয্াশানাল েস�ার অন বাথর্ িডেফ� অয্া� েডেভলপেম� িডজািবিলিটজ:
www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/index.html
New York State Department of Health
www.health.ny.gov/diseases/congenital_malformations/cmrhome.htm
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