
তথ্যগুল�ো জোনুন: সিকল্ সি� এবং স্ক্রীসনং 



সিকল্ সি� স�োগটো সক? 
সিকল্ সি� একটো গম্্রী� �লতে� স�োগ| এটো বংশোনুক্রলে পস�বোল� 
চল�| শ�্রীল� �লতে� েোধ্যলে অক্্রীলজন সক ভোলব িঞ্োস�ত ক�ো 
হলব তো এ� দ্ো�ো প্রভোসবত হয়| সিক� সি� স�োগ দ্ো�ো আক্রোন্ত 
ব্যসতেলে�, ল�োসহত কসিকোগুল�ো সকোলনো সকোলনো িেয় শতে হলয় 
সেলত পোল� এবং সশ�ো� েলধ্য সেলয় বহন হওয়ো�  িেয় তো�ো 
আঁটলক সেলত পোল�| সিই কো�লি সিকল্ সি� স�োগ দ্ো�ো আক্রোন্ত 
ব্যসতেলে� িোঙ্োসতক ব্যথো হলত পোল� এবং সকোলনো সকোলনো িেয় 
ব্যথো কে ক�লত িোহোয্য ক�ো� জন্য তোলে� ঔষলে� প্রলয়োজন 
হলত পোল�| িংক্রেি সথলক সু�ক্ো প্রেোন ক�ো� জন্য ও তোলে� 
জ্রীবনভ� ঔষলে� প্রলয়োজন হলব| 

সক ভোলব ব্যসতে� সিকল্ সি� স�োগ হয়? 
সেেন ভোলব আপসন িসেদি দ্ো�ো আক্রোন্ত হন সতেন ভোলব আপসন 
সিকল্ সি� স�োগ দ্ো�ো আক্রোন্ত হলত পোল�ন নো - এটো জ্রীলন� 
েোধ্যলে েোতো-সপতো সথলক বোচ্োলে� হয়| 
ব্যসতেলে� সকব� তলব সিকল্ সি� স�োগ হলত পোল� েসে তো�ো 
উত্ত�োসেকো�সূলরে দুলটো অিোেো�ি জ্রীন পোয় - একটো তোলে� সপতো 
সথলক এবং একটো তোলে� েো সথলক| 

জ্রীন হ� এেন সকোড সেগুল�ো 
আপনো� শ�্রী� সক সনয়স্রিত 
কল�| উেোহ�লি� জন্য, আপনো� 
সচোলে� �ঙ, আপসন কতটো �ম্ো 
হলবন িব জ্রীন দ্ো�ো সনয়স্রিত হয় 
থোলক - আপনো� সুন্দ� হোসি হলব 
সক নো তোও! 

আশো এবং সবনজোসেন দুজলনই সুস্থ - দুজলন� 
েলধ্য কোহোল�ো বস্তুত সিক� সি� স�োগ সনই| 
সকন্তু সেলহতু দুজলন� একটো অিোেো�ি জ্রীন 
আলে, তোই সশশু স�োলজ� স�োগটো হলয়লে| 



আে�ো আশো এবং সবনজোসেন সক ‘বোহক’ বস�| সকোলনো সকোলনো িেয় এটোলক সিকল্ সিল�� ‘প্র�ক্ি’ ব�ো হয়| সে 
ব্যসতে�ো বোহক হয় তো�ো সনলজ সুস্থ থোলক| সকন্তু তো�ো সিই অিোেো�ি জ্রীনটো তোলে� বোচ্োলে� সেলত পোল�| প্রলতযেক বো� 
আশো এবং সবনজোসেলন� বোচ্ো হয়, 4এ� েলধ্য 1 (25%) িম্োবনো �লয়লে সে তোলে� সশশু উত্ত�োসেকো�সূলরে সিকল্ 
সি� স�োগ সপলত পোল�| তোলে� প�বততী বচ্ো�ও সিকল্ সি� স�োগ হলত পোল� বো সি বোহক হলত পোল� বো সি পূিদি  ভোলব 
সিকল্ সি� স�োগ সথলক মুতে হলত পোল�|  
ন্রীলচ সেওয়ো েসব সেেোয় সে সক ভোলব স�োগটো স�োজ পেদিন্ত সপৌঁেোয়| 

সিকল্ সি� স�োলগ� জ্রীন

স�োজ 
উত্ত�োসেকো�সূলরে 
দুলটো সিকল্ সি� 
স�োলগ� জ্রীন 
সপলয়লে তোই ও� 
স�োগটো হলয়লে

এলত - এবং আশো� 
েতগুল�ো প�বততী গভদি োবস্থো 
হলব - িবগুল�োলত চোল�� 
েলধ্য এক  (25%) 
িম্োবনো �লয়লে সে সশশুটো 
উত্ত�োসেকো�সূলরে দুলটো 
িোেো�ি জ্রীন পোলব এবং 
তোই পূিদি  ভোলব সিকল্ সি� 
স�োগ সথলক মুতে হলব|

সিকল্ সি� স�োলগ� জ্রীন

িোেো�ি জ্রীন

িোেো�ি জ্রীন

এলত- এবং আশো� েতগুল�ো প�বততী গভদি োবস্থো হলব 
- িবগুল�োলত দুই এ� েলধ্য এক (50%) িম্োবনো 
�লয়লে সে সশশুটো উত্ত�োসেকো�সূরে একটো িোেো�ি 
জ্রীন এবং একটো সিকল্ সি� স�োলগ� জ্রীন পোলব 
এবং তোই বোহক হলব|

সশশুটো� স�োগ আলে 
(4এ� েলধ্য 1 িম্োবনো)

সশশুটো প্রভোসবত হলব নো 
(4এ� েলধ্য 1িম্োবনো)

সশশুটো বোহক 

(2এ� েলধ্য 1িম্োবনো)

আশো সবনজোসেন

স�োজ

সকব� সিকল্ সি� 
স�োলগ� জ্রীন

িোেো�ি জ্রীন এবং সিকল্ 
সি� স�োলগ� জ্রীন

িোেো�ি জ্রীন এবং সিকল্ 
সি� স�োলগ� জ্রীন

সকব� িোেো�ি জ্রীন



আসে সক ভোলব প�্রীক্ো ক�লত পোস�? 
সিকল্ সি� স�োলগ� প�্রীক্ো জোনো� সচষ্ো কল� সে আপসন ‘বোহক’ 
সক নো - আপনো� সক একটো অিোেো�ি জ্রীন আলে| েসে আপসন বোহক 
হন, তোহল� িম্োবনো �লয়লে সে আপনো� বোচ্ো হওয়ো� িেয় আপসন 
সিই অিোেো�ি জ্রীনটো সনলজ� বোচ্ো সক সেলত পোল�ন| সেলহতু বোহক�ো 
িোেো�িত সুস্থথ্ থোলক তোই েতক্ি নো আপসন প�্রীক্ো ক�োন ততক্ি 
আপসন জোনলত পো�লবন নো সে আপসন বোহক সক নো| 

এটো একটো িোেো�ি �তে প�্রীক্ো েো� জন্য সকছু সেসনট �োলগ - সকব� 
েোরে সনলজ� পস�বোল�� ডোতেো� (জ্রীপ্রী) বো সনলজ� স্থোন্রীয় সিকল্ সি� 
সকল্রে সজজ্োিো করুন| 

ইংল্োলডে িব গভদি বত্রী েসহ�োলে� এবং িল্োজোত সশশুলে� সিক� সি� 
স�োলগ� জন্য একটো প�্রীক্ো প্রেোন ক�ো হয়| সকন্তু আপসন বোহক সক নো তো 
বোচ্ো হওয়ো� সনিদিয় সনওয়ো� আলগ জোনো ভোল�ো সবচো� হলব| েসে আপসন 
ঐ িেলয় গভদি বত্রী হন তোহল� আপনোলক 10 িপ্োলহ� আলগ ঐ প�্রীক্োটো 
ক�োন উসচত| 

আপসন সক জোনলতন? 
 � সবলবে, সিকল্ সি� িব সচলয় িোেো�ি স�োগ সেটো বংশোনুক্রলে পস�বোল�� েলধ্য চল�| 
 � ইংল্োলডে প্রোয় 240,000 ব্যসতে�ো সিক� সি� জ্রীলন� ‘বোহক’| 
 �  আপসন আপনো� জ্রীবলন সে সকোলনো িেলয় প�্রীক্োটো ক�লত পোল�ন| বোচ্ো হওয়ো� সনিদিয় সনওয়ো� আলগ প�্রীক্ো� 

সবষলয় জোনো ভোল�ো সবচো� হলব| 

অসেকত� তলথ্য� জন্য, সনলজ� জ্রীপ্রী� িোলথ কথো বলুন বো  www.sickleandthal.org সেখুন 

আপসন সনম্নস�সেলত একটো পস�বোল�� স্ক্রীসনং িংক্রোন্ত অসভজ্তো এবং সিক� সিল�� িোলথ জ্রীবনেোপলন� উপ� আেোস�ত 
েসব সেেলত পোল�ন: www.familylegacy.org.uk


