
এটি সম্পর ক্ে  আপনার যা জানা উচিত:

দীরকেস্াযী চ্ডচনর ররাগ, 
চ্ডচনর ব্যরকেতা, এবং  
প্রচতস্াপন চনরয বসবাস

CKD সম্পর ক্ে  আরও জানরত, 
রদখুন:
• National	Institute	of

Diabetes	and	Digestive
and	Kidney	Diseases
“কিডকি কডকি্ জ্ ” ওয়েব
পেি1

• National	Kidney
Foundation	Inc.2

চ্ডচনর প্রচতস্াপন সম্পর ক্ে
আরও জানরত, রদখুন:
• U.S.	Department	of

Health	and	Human
Services	“অর্্গ যাি
প্যাকিয়েযারয়েন্ট অ্যান্ড
ট্যান্সপ্্যায়ন্টশি পিটওেযাি্গ ”
ওয়েব পেি3

• National	Kidney
Foundation	Inc.
“ট্যান্সপ্্যায়ন্টশি” ওয়েব পেি4

দীরকেস্াযী চ্ডচনর ররাগ (Chronic Kidney Disease, 
CKD), চ্ডচনর ব্যরকেতা, এবং প্রচতস্াপন সম্পর ক্ে  জ্ান

• US-এর িন্সসংখ্যার 15 শতযাসংশ CKD দ্যারযা আক্যান্ত হি। অয়িি কিউ ইেি্গ যারয়ের কিডকির পরযার 
থযায়ি এবসং তযঁারযা এেিকি তযা িযায়িিও িযা!

• কিডকির ব্থ্গতযার সবয়েয়ে সযাধযারণ িযারণগুকি হি ডযােযায়বটিস, উচ্চ রক্তেযাে এবসং স্থূিতযা।
• কিডকির পরযায়রর অি্যাি্ িযারণগুকির েয়ধ্ অয়টযাইকেউি পরযার এবসং কিিরত অবস্যা পেেি 

েকিকসকটিি কিডকির পরযার অন্তর্্গ ক্ত থযািয়ত েযায়র।
• পেিযাে্ক্ত ্স্যাব এবসং ্স্যায়ব প্যাটিি কিডকির পরযায়রর ্যাথকেি িক্ষণ হয়ত েযায়র।
• রক্ত ও ্স্যাব েরীক্ষযা, এবসং িখিও িখিও এিটি আল্টযাসযাউয়ন্ডর েযাধ্য়ে কিডকির স্যাস্্

েরীক্ষযা িরযা হে।
• আেিযার রয়ক্তর কক্য়েটিকিি কিডকির িযাে্গিযাকরতযা কেকনিতিযারী কহসযায়ব িযাি িয়র। এটি

আেিযার প্যায়েরুিযার কেয়ল্টশি পরট (glomerular filtration rate, GFR) কিণ্গে িরয়ত ব্বহৃত
হে; এিটি স্যারযাকবি GFR হি 100।

• কিডকি পরযায়রর অগ্ররকতয়ি ধীর িয়র কেয়ত েযায়র এেি ওষ্ধ রয়েয়ে।
• আেিযার কিডকি ব্থ্গ হওেযার আয়র, কিডকি কবয়শষয়ঞের (পিয়্যািকিটি) িযায়ে আেিযার

কেকিৎসযা পিওেযা উকেত।
• আেিযার কিডকি ব্থ্গ হয়ি, ডযােযাকিকসস বযা কিডকি ্কতস্যােয়ির কেকিৎসযা রয়েয়ে।
• ডযােযাকিকসস শুরু িরযার আয়র আেিযায়ি েথূি্যােি িরযা হয়ত েযায়র এবসং এিটি ্কতয়রযাধেথূিি

্কতস্যােয়ির ওয়েটিসং কিয়টি রযাখযা হয়ত েযায়র।

আপচন চ্ জারনন...?

্ীভারব ভাল অনভুব ্রা অব্যাহত রাখা যায

আপচন চনরজই 
আপনার শরীররর 
পযকেরবক্ষ্ রহান!
কিয়িয়ি স্স্ রযাখযাে সহযােতযা 
িরযার িি্ আেিযার 
Medicaid	স্কবধযাগুকি 
ব্বহযার িরুি।

আপচন চ্ ্ররত
পাররন?

আপনার সচুবধাগুচলর ব্যবহার সম্পর ক্ে  আপনার যচদ র্ান প্রশ্ন রার্, তরব 
আপনার Medicaid ্ারডকে র রপছরন তাচল্াভুক্ত র�ান নম্বরটিরত ্ল ্রুন।
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1:  https://www.niddk.nih.gov/health-
information/kidney-disease

2:  https://www.kidney.org/
3:  https://optn.transplant.hrsa.gov/learn/
patient-education/

4:  https://www.kidney.org/atoz/atozTopic_
Transplantation 

14101 (Bengali)

েকে আেকি বযা েকরবযায়রর 
পিযাি সেস্ কিডকির পরযার, উচ্চ রক্তেযাে

এবসং/অথবযা ডযােযায়বটিয়স আক্যান্ত হি, তযাহয়ি
আেিযার স্যাস্্য়সবযা ্েযািিযারীর সয়গে িথযা বিয়ত 

            র্িয়বি িযা, কিেকেত েরের পেখযা িরযার তযাকরখ ও সেে 
      কিধ্গযারণ িরুি, এবসং এই অবস্যাগুকি কিেন্ত্রণ িরযার িি্ আেকি 
েথযাসযাধ্ পেষ্যা িরুি।

   সঠিি পরযার কিণ্গে ও কেকিৎসযার িি্ অকবিয়বে এিিি কিডকি 
কবয়শষয়ঞের (পিয়্যািকিটি) িযায়ে েযাি।

আেিযার কিডকি ব্থ্গ হয়ি, কিডকি ্কতস্যােয়ির 
        িি্ িীকবত েযাতযা পখযাঁিযার কবষয়ে আেিযার 

বন্্ এবসং েকরবযায়রর সয়গে িথযা বিি্। 

 আেিযার কিডকির পরযার থযািয়ি, আেিযার কক্য়েটিকিি এবসং GFR েযাে্ি! 

কিয়ে্গশ অিস্যায়র, ্কতকেি কিধ্গযাকরত ওষ্ধ খযাি এবসং কিেকেত ব্যােযায়ের 
সেে বিযাে রযাখযার পেষ্যা িরুি।

 েকে আেিযার কিডকির িযাে্গিযাকরতযা 20 GFR, বযা স্যারযাকবয়ির পথয়ি
      20 শতযাসংয়শর িে থযায়ি, তযাহয়ি কিডকির ্কতস্যােয়ির েথূি্যােয়ির  
           িি্ স্েযাকরশ সম্পয়ি্গ  আেিযার ডযাক্তযায়রর সয়গে িথযা বিি্।
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