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মনট্েফি ওরের শি শ ু হাসপাতাল  
 অয্ালবারট্ আইনসট্াইন কলেজ অফ মেডি সি নের 
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অধ্যয়নট ট ন্যাশনাল ইনস্ টিট টউট অফ হহল্থ দ্ারা 
সমর্ থথি ত এবং ট নউইয়কথি  রােজ্যর স্াস্থ্য ি বভােের সােথ 

একেযােে করা হেছে। ি শল্প এবং অ্যাডেভােকস স উেদ্যাক্া 
যারা আমােদর কােে নাোেলর হাত প্রসাি রত করেত 

অস তি রক্ সহায়তা কেরেেন এর একট ট তাস্ লকা হপেত 
অনুগ্রহ কের আমােদর ওেয়বসাইট হদখুন।

আম ম ক ীভাকব ScreenPlus 
প্�াগোন করব?

আপনার নতুন আগমকনর জন্য অভ ভনন্দন,  
এবং আমরা আপনার মঙ্গল কামনা কম র!

আরও উপাজ্জ ন করকত বা নম েভুক্ত করকত QR 
প্কাড স্্যান করুন!  

 একট ট ScreenPlus pilot hospital  
 আপনার সন্ােনর জেমের পের, একজন  
 অধ্যয়ন সদস্য অধ্যয়নট ট ট নেয় আেলাচনার  
 জন্য আপনার সােথ হদখা করেবন। আরও  
 তেথ্যর জন্য আপট ন আমােদর ওেয়বসাইট,  
 www.ScreenPlusNY.org স ভস্ জট  
 করেত পােরন।

 আপনার থাকার সময় যি দ আমরা আপনােক  
 ি মস কের থাি ক, তাহেল আপট ন হযােদান  
 করেত আগ্রহ ী ি কনা তা হদখেত  
 হাসপাতােলর হরাে ীর হপাটথি ােলর মাধ্যেম  
 আমরা আপনােক হফান করব, ইেমইল বা  
 বাতথি া পাঠােবা!

 আপট ন অধ্যয়ন সম্পেকথি  জানার পের,  
 আপট ন স সদ্ান্ ট নেত পােরন হয আপনার  
 সন্ানেক অস তি রক্ ScreenPlus  
 ব্যা ি ধগুস্ লর জন্য ট ্রিন করেত চান ি কনা।  
 ট নম্নস্ লি খত হকাডট ট স্্যান কের  
 অথবা এখােন ি েেয়:  
 https://redcap.link/screenpluspass! 

আমাকক ম ক ScreenPlus অংশগ্হণ 
করকত হকব?
না। এট ি আপনার পছন্দ। আপট ন অভ তম রক্ত পর ীক্া 
না করা প্বকছ প্নওয়া সক্বেও আপনার সন্ােনর 
ট নয়ি মত নবজাতেকর ট ্রিট নং পর ীক্াগুস্ ল করােনা 
হেব। 



 নবজাতককের ট ্রিট নং সম্পকক্জ
জেমের অল্প সমেয়র মেধ্যই, সমস্ত ট নউইয়কথি  (New York, 
NY) ি শশুেদর একট ট ট নয়ি মত নবজাতেকর ট ্রিট নং 
পর ীক্া করা হয় যা 50 ট টরও হবি শ ট চি কত্সা সংক্ান্ 
ব্যা ি ধ হযগুস্ ল তােদর স্ােস্থ্যর উপর প্রভাব হফলেত 
পাের এগুস্ লর জন্য তােদর যাচাই কের, কারণ শ ীঘ্র 
হরাে ট নণথি েয়র ফেল শ ীঘ্র হস্তেক্প এবং ট চি কত্সা করা 
যায়।. অি ধক তথ্য https://www.wadsworth.org/
programs/newborn-এ পাওয়া যােব।

 েুল্জভ ব্যাম িগুল লর জন্য অভ তম রক্ত নবজাত  
 ট ্রিট নং পর ীক্ার গকবষণা অি্যয়ন
ScreenPlus হল এমন একট ট অধ্যয়ন যা ট নস্ দথি টি 
ি কেু NY পাইলট হাসপাতােল জমে হনওয়া ি শশুেদর 
মাতাি পতােক NY এর ট নয়ি মত নবজাতকেদর ্রি ীট নং 
প্যােনেল না থাকা 14ট ট অস তি রক্, ি বরল ব্যা ি ধর জন্য 
্রি ীন করার ি বকল্প প্রদান কের৷ এই হরাোবস্থাগুস্ লেক 
হবেে হনওয়া হেয়েে কারণ এগুস্ ল সম্াব্য গুরুতর, তেব 
প্রাথি মক সনাক্করণ ফলাফলেক উন্নস ত করেত পাের। এই 
14ট ট ব্যা ি ধ হল:  ASMD, CLN2, CTX, ফ্যা ট রি হরাে, 
োউচার হরাে, GM1 ে্যাংস্ লওস সেডাস সস, LAL-D, 
MLD, MPS II, MPS IIIB, MPS IVA, MPS VI, MPS 
VII, ট নম্যান ি পক স স। এই ব্যা ি ধগুস্ ল সম্পেকথি  অি ধক 
তেথ্যর জন্য অনুগ্রহ কের  
https://www.einsteinmed.edu/research/
screenplus/conditions-tested/ হদখুন

 ফকলাআপ পম রচ�্জ া এবং পম রবার সহায়তা
ি বরল হক্েরে আপনার ি শশুর পস্ জট টভ ফল পাওয়া হেেল, 
একজন ScreenPlus ডাক্ার আপনার ি শশুর মূল্যায়ন 
করার উেদেেশ্য সময় ি ঠক করার জন্য এবং তােদর 
যেনের জন্য পরবতথি ী পদেক্পগুস্ ল ট নেয় আেলাচনার 
জন্য আপনার সােথ হযাোেযাে করেবন। আপনার 
প্যাট ডয়াস রিি শয়ানেকও জানােনা হেব। 

ScreenPlus ম ক? আমার সন্তান ScreenPlus 
অংশগ্হণ করকল ম ক হকব?

• এনওয়াই (NY)নবজাত ট ্রিট নং ল্যাবেরটি রট ট  
 অস তি রক্ ব্যাি ধগুস্ লর জন্য আপনার ি শশুর নমুনা  
 পর ীক্া করেব। আপনার সন্তাকনর কাছ প্েকক প্কানও  
 অভ তম রক্ত রক্ত প্নওয়া হকব না। এই অস তি রক্  
 পর ীক্াগুস্ ল আপনার ি শশুর হোড়াস্ ল হথেক  
 ট নয়ি মত নবজাতেকর ট ্রিট নংেয়র জন্য ইস তমেধ্য  
 হনওয়া রক্ ি দেয়ই করা হেব। 

• হবি শরভাে ি শশুর স্াভাি বক ফল থােক এবং আমরা  
 আপনােক ি কেু জানােবা না। আপনার সন্ান এক মাস  
 বয়স ী হওয়ার পের, তােদর ScreenPlus  
 ফলাফলগুস্ ল তােদর রুট টন নবজাতেকর ট ্রিট নং  
 ি রেপােটথি  অন্ভুথি ক্ করা হেব যা আপনার  
 প্যা ট ডস রিি শয়ান হদখেত পারেবন। ফলাফল যি দ  
 পস্ জট টভ হয় তেব একজন ScreenPlus ডাক্ার ট যট ন  
 হজেনট টক ব্যা ি ধর ি বেশষজ্ঞ আপনার সােথ সরাসি র  
 হযাোেযাে করেবন।

• আপনার বাচ্ার যি দ ScreenPlus প্যােনেলর  
 হকান একট ট ব্যা ি ধ থােক তেব যত তাড়াতাট ড়  
 সম্ব এট ট জানেল সহায়ক হেব। সমস্ত ScreenPlus  
 ব্যা ি ধগুস্ লর একট ট FDA অনুেমাি দত ট চি কত্সা বা  
 চলমান ট নদাট নক পর ীক্ণ রেয়েে।

• নবজাতকেদর ্রি ীট নংেয় সবসময়ই ফলস পস্ জট টভ  
 আসার সম্াবনা থােক। ScreenPlus এর একট ট লক্্য  
 হল ফলস পস্ জট টভ কম করা, যার জন্য আমরা  
 বহু-স্তর ীয় পর ীক্া প্রণাল ী ব্যবহার কি র। এর মােন  
 হেছে, প্রথম ্রি ীট নং ফলাফেল অস্াভাি বক ি কেু  
 পাওয়া হেেল, যতটা সম্ব সি ঠক ফলাফল পাওয়ার  
 জন্য ি বস ভন্ন প্রণাল ী(গুস্ ল) ি দেয় নমুনাট ট পর ীক্া  
 করা হেব। 

Bengali/Version 3.0/Weiler Site

– Pam Crowley Andrews

হবস্ ল এবং অ্যা ি বর মাতা-ি পতা,  
ট নম্যান ি পক টাইপ স স 1 (Niemann Pick Type C1, NPC) 

এর সােথ বসবাসকার ী বাচ্ারা
সহ-প্রস তষ্াতা এবং ট নবথি াহ ী পি রচালক, ট ফয়ারস্ ল ফান্ড

আমার ম শশুর প্ডিা ক ীভাকব  
সুরল ক্ত োকক?

• ScreenPlus আপনার ি কেু ব্যস ক্েত ি ববরণ  
 পাসওয়াডথি  দ্ারা সুরস্ ক্ত একট ট ডাটােবেস রােখ  
 যা Albert Einstein College of Medicine-এ  
 ফায়ারওয়ােলর অন্রােল সংরক্ণ করা হয়। আমরা  
 এই তথ্যগুস্ লেক অপসারণ করার আেে প্রায় স তন  
 মাস ধের হসগুস্ লেক হরেখ হদই। আপনার তথ্যেক  
 আমরা ক ীভােব সুরস্ ক্ত রাি খ হস সম্পেকথি  আরও  
 ি ববরণ সম্মস ত ফেমথির HIPAA অনুেমাদন ি বভােে  
 হপেয় যােবন।  

• আপনার ি শশুর ব্াড স্পট ক ীভােব সুরস্ ক্ত  
 রাখা হয় হস সম্পেকথি  আরও তেথ্যর জন্য, অনুগ্রহ  
 কের “নবজাতকেদর ্রি ীট নং সম্পর্ কথি ত ি বভাে” 
 -এ তাস্ লকাভুক্ ওেয়বসাইটট ট হদখুন।

আম ম অংশগ্হণ করব প্কন?
• ScreenPlus ি বরল হরােগুস্ লেক লক্ণ হদখা না  
 হদওয়ার আেেই প্রারস ম্কভােব সনাক্ করেত সাহায্য  
 করেত পাের

• প্রারস ম্ক হরাে সনাক্করণ আপনার ি শশুর প্রেয়াজন  
 হেল ট চি কৎসা হপেত সাহায্য করেত পাের

• এই েেবষণা ভি বষ্যেত বাচ্ােদর যতটা তারাতাি র  
 সম্ব হরাে সনাক্ করেত এবং ট চি কৎসা লাভ করেত  
 সাহায্য করেত পাের

• অংশগ্রহেণর জন্য হকান খরচ লােেব না।

“ যি দ আমােদর ি বরল হরােের যারোয় আি ম 
একট ট স্ জট নস ি শেখট ে তেব হসটা হেলা 
আপনার সন্ােনর স্ােস্থ্যর অবস্া সম্পকক্জ  আকগ 
জানাটা অকনক প্বম শ ভাকলা


