
-
কখন মেডিকাল সহায়তা গ্রহণ করতত হতে, তা জানুন

ডনতনে উতলেখ করা ঠিকানাতত ম�াস্ট করা ডসকল মসল মরাতের জরুরী 
ডনত দ্ে ডিকার ডনত দ্ে িনাগুডল অনসুরণ করুন:  

 https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/healthyliving-emer-guide.html

এটি সম্পতকদে  আ�নার যা জানা উডিত:

ডসকল মসল মরাতের
সতগে জীেনযা�ন

এই সকল Medicaid  
সেস্া প্রডততরাতে আ�নাতক
সহায়তা করতত �াতর।
• মেডিকাল ডিডজট, যেন আপনন

যেমন অনভুব েরছেন, এ নবষছে

আপনার স্াস্থ্য যেবা প্রদানোরীর েছগে

েথা বলছে পাছরন।

• ওষেু�ত্র গ্রহণ, যার েতে্
হাইড্রডসিউডরয়া রছেছে, যেটি
আপনাছে ভাল থােছে এবং বথ্যাথা যথছে

দছূর থােছে েহােো েছর।

• ি্াকডসন, েংক্রমণগনুল প্রনের

যাছে েহােো েরার জনথ্য।

• মেডিকাল �রীক্া, আপনার স্াস্থ্য

পে্যছবক্ষছণর জনথ্য এবং েীভাছব আপনার

অগে-প্রেথ্যগেগনুল োজ েরছে, ো

যদখার জনথ্য।

• মহল্থ মহাে মপ্রাগ্রাতের
োে্তে মকয়ার ে্াতনজতেন্ট
সাডিদে সগুডল, ো আপনার জনথ্য

প্রছোজনীে োনভ্য েগনুল এবং যমনিোল

যেবাগনুল আছোজন েরছে েহােো েছর।
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ডসকল মসল মরাে েুঝতত �ারা

• নেেল যেল যরাগ আপনার রছতের যলানহে যোষগনুলছে প্রভানবে েছর।  এটি এগনুলর আেৃনেছে পনরবে্যন

েছর।  যগালাোর হওোর পনরবছে্য , এগনুলছে প্রাে “C” অক্ষছরর মে যদখাে।
• নেেল যেল যরাছগর োরছণ রছতের যলানহে যোষগনুল দ্রুে মেুৃথ্যবরণ েছর।  েখন এটি ঘছে, েখন েমগ্র

শরীছর অনসিছজন পনরবহণ েরার জনথ্য পে্যাপ্ত যোষগনুল থাছে না। এই পনরনস্নেছে রতেস্ল্পো বছল।

• নেেল যেল যরাগ রছতের যলানহে যোষগনুলছে এেেছগে যলছগ োে এবং রতেনালীছে আেছে োে।

এটি বথ্যাথা, রতে জমাে বােঁা, হৃদনপণ্ড, ফুেফুে, এবং নেিনন েহ অনথ্যানথ্য অগে-প্রেথ্যগেগনুলছে েমেথ্যা

তেনর েছর। 1 – 2

• এোড়াও, নেেল যেল যরাছগ আক্রান্ত হছল, এটি েংক্রনমে হওোছে েহজের েছর। 3

• যে যলােছদর নেেল যেল যরাগ রছেছে, োঁরা এটি ননছে জন্মগ্রহণ েছর।  নহোব েরা হছেছে যে,

100,000 আছমনরোর অনেবােীছদর এই যরাগ রছেছে। 4

• যে যলাছের নেেল যেল যরাগ রছেছে, যে এেটি দীঘ্যানেে এবং পনরপূণ্য জীবন োপন েরছে পাছর।

আ�ডন ডক জাতনন...?

কীিাতে িাল অনিুে করা অে্াহত রাখা যায়

আ�ডন ডনতজ  
ডনতজর স্াস্্  
�রােিদে্াতা হন! 
ননছজছে েসু্ রাখছে েহায়ো  

েরছে আপনার Medicaid
েনুবোগনুল বথ্যবহার েরনু।

আ�নার সডুেোগুডলর 
ে্েহার সম্পতকদে  আ�নার 
যড্ মকান প্রশ্ন ্থাতক, 
ততে আ�নার Medicaid 
কাতিদে  তাডলকািুক্ত 
ম�ান নম্বরটিতত 
 কল করুন।

1: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/betterhealthtoolkit/caring-for-common-complications.html
2: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/treatments.html
3: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/treatments.html
4: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/data.html

ডসকল মসল মরাে সম্পতকদে  
আরও জানতত, অনগু্রহ কতর
ডিডজট করুন:

www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell 
এনপ্রল, 2021

আ�ডন কী করতত �াতরন?

আপনার স্াস্থ্য পনরচে্যা
  প্রদানোরীর োছথ যদখা েরার েমে নননচিে েরনু 
এবং ননেনমেভাছব যদখা েরনু।

আপনার স্াস্থ্যছেবা প্রদানোরী হেে আপনার যরাগ ননেন্ত্রছণ
েহােো েরছে এবং বথ্যাথার েমেথ্যা প্রনেছরাে েরার জনথ্য      

হাইড্রডসিউডরয়া নামে ওষছুের পরামশ্য নদছে পাছরন।
  ওষেুটি গ্রহণ েরার জনথ্য আপনার স্াস্থ্য যেবা প্রদানোরীর ননছদ্যশনাগনুল অনেুরণ েরনু। 
েনদ আপনন ভাল অনভুব েছরন, োথানপ গ্রহণ েরা চানলছে োন।

পে্যাপ্ত পানন পান েরনু। 

নদছন েছেেবার োবান এবং পানন নদছে আপনার হাে েছুে ননন।

আপনার ভথ্যােনেন, নবছশষ েছর ননউছমাননো প্রনেছরাছে েহােোোরী ভথ্যােনেন আপ-েু-
যিে রাখার জনথ্য, এই েম্পছে্য  আপনার স্াস্থ্য যেবা প্রদানোরীর েছগে েথা বলনু।  

স্াস্থ্যের খাবার খান। 

এডিতয় িলার মিষ্া করুন:
• যে নজননেগনুল আপনাছে খবু গরম নেংবা খবু ঠাণ্ডা অনভুব েরাছব, যেইগনুল েরা।

• অনে উচ্চোে ভ্রমণ েরা (যেমন যোন উছড়াজাহাছজ ভ্রমণ েরা নেংবা নেেু নননদ্যষ্ট শহর পনরদশ্যন েরা)।

• অনে েষ্টোেথ্য বথ্যাোম েরা।


