আম ি ক ীভাবে ScreenPlus
য�োগদান করব ?
একট ি ScreenPlus pilot hospital
আপনার সন্তানের জন্মের পরে, একজন
অধ্যয়ন সদস্য অধ্যয়নট ি নিয়ে আল�োচনার
জন্য আপনার সাথে দেখা করবেন। আরও
তথ্যের জন্য আপনি আমাদের ওয়েবসাইট,
www.ScreenPlusNY.org ভিজিট
করতে পারেন।
আপনার এখানে থাকার সময় যদি আমরা
আপনার সাথে দেখা করতে না পারি, তবুও
আমরা আপনাকে ফ�োন করব�ো এটা
জানার জন্য যে আপনি য�োগদান করতে
আগ্রহ ী কি না!
আপনি অধ্যয়ন সম্পর্কে জানার পরে,
আপনি স িদ্ধান্ত নিতে পারেন যে আপনার
সন্তানকে অতিরিক্ত স্ক ্রিনপ্লাস ব্যাধিগুলির
জন্য স্ক ্রিন করতে চান কিনা তা।
আপনার স িদ্ধান্তট ি স্ক ্রিনপ্লাস গবেষক
দ্বারা রেকর্ড করা হবে এবং আপনি এগিয়ে
	যেতে পারেন!

আমাকে কি ScreenPlus অংশগ্রহণ
করতে হবে?
না। এট ি আপনার পছন্দ। আপনি অতিরিক্ত পর ীক্ষা
না করা বেছে নেওয়া সত্ত্বেও আপনার সন্তানের
নিয়মিত নবজাতকের স্ক ্রিনিং পর ীক্ষাগুলি করান�ো
হবে।
আপনার নতু ন আগমনের জন্য অভ িনন্দন, এবং
আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করি!

প্রশ্ন এবং মন্তব্যগুল ির জন্য, আমাদের
সাথে য�োগায�োগ করুন!
ScreenPlus | 718.741.2496
screenplus@montefiore.org
www.ScreenPlusNY.org
Suhas Nafday, M.D.
Site প্রধান তদন্তকার ী
Jack D. Weiler Hospital/
Montefiore Medical Center
Melissa Wasserstein, M.D.
ScreenPlus প্রধান তদন্ত কার ী
মন্ট েফি ওরের শি শ ু হাসপাতাল
অ্য ালবার্ট আইনস্ট াইন কলেজ অফ মেডি সি নের
জন্য বি শ্ব বি দ্য ালয় হাসপাতাল
The Children's Hospital
at Montefiore
The University Hospital for Albert
Einstein College of Medicine
অধ্যয়নট ি ন্যাশনাল ইনস্ টিট িউট অফ হেল্ থ দ্বারা
সমর ্থি ত এবং নিউইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে
একয�োগে করা হচ্ছে। শিল্প এবং অ্যাডভ�োকেস ি উদ্যোক্তা
যারা আমাদের কাছে নাগালের হাত প্রসারিত করতে
অতিরিক্ত সহায়তা করেছেন এর একট ি তালিকা পেতে
অনুগ্র হ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখু ন।

ওয়েবসাইট ভ িজিট করার জন্য
QR ক�োডট ি স্ক্যান করুন।

একট ি পাইলট নবজাতকের
স্ক ্রিনিং প্রোগ্রাম

ScreenPlus কি ?
নবজাতকদের স্ক ্রিনিং সম্পর্কে
জন্মের অল্প সময়ের মধ্যেই, সমস্ত নিউইয়র্ক
(New York, NY) শিশুদের একট ি নিয়মিত
নবজাতকের স্ক ্রিনিং পর ীক্ষা করা হয় যা 50 ট িরও
বেশি চিকিত্ সা সংক্রান্ত ব্যাধি যেগুলি তাদের
স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এগুলির জন্য
তাদের যাচাই করে, কারণ শ ীঘ্র র�োগ নির্ণয়ের ফলে
শ ীঘ্র হস্তক্ষেপ এবং চিকিত্ সা করা যায়।
	দু র্ল ভ ব্যাধ িগুল ির জন্য অতিরিক্ত নবজাত
স্ক ্রিনিং পর ীক্ষার গবেষণা অধ্যয়ন
ScreenPlus একট ি গবেষণা অধ্যয়ন যা নির্বাচিত
এনওয়াই (NY) পাইলট হাসপাতালে জন্মগ্রহণকার ী

বাচ্চাদের মাতা-পিতাকে 14 ট ি অতিরিক্ত
ব্যাধির জন্য স্ক ্রিন করার বিকল্প দেয় যা বর্ত মানে
এনওয়াইয়ের (NY’s) রুট িন নবজাতকের স্ক ্রিনিং
প্যানেলে নেই। ScreenPlus এর আপনার অনু ম তির
প্রয়োজন এবং আমাদের এটা জানতে সাহায্য করে
যে এই অতিরিক্ত অবস্থাগুলির জন্য নবজাত স্ক ্রিনিং
কতটা ভাল�ো কাজ করে।
ফল�োআপ পরিচর্যা এবং পরিবার সহায়তা
বিরল ক্ষেত্রে আপনার শিশুর পজিট িভ ফল পাওয়া
গেলে, একজন ScreenPlus ডাক্তার আপনার শিশুর
মূ ল ্যায়ন করার উদ্দেশ্যে সময় ঠ িক করার জন্য এবং
তাদের যত্নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে
আল�োচনার জন্য আপনার সাথে য�োগায�োগ করবেন।
আপনার প্যাডিয়াট্ রিশিয়ানকেও জানান�ো হবে।

আমার সন্তান ScreenPlus
অংশগ্রহণ করলে কি হবে ?
এনওয়াই (NY) নবজাত স্ক ্রিনিং ল্যাবরেটরিট ি
• অতিরিক্ত
ব্যাধিগুলির জন্য আপনার শিশুর
নমু ন া পর ীক্ষা করবে। আপনার সন্তানের কাছ
	থেকে ক�োনও অতিরিক্ত রক্ত নেওয়া হবে না। এই
অতিরিক্ত পর ীক্ষাগুলি আপনার শিশুর গ�োড়ালি
	থেকে নিয়মিত নবজাতকের স্ক ্রিনিংয়ের জন্য
ইতিমধ্যে নেওয়া রক্ত দিয়েই করা হবে।
বেশিরভাগ শিশুর স্বাভাবিক ফল থাকে এবং
• আমরা
আপনাকে কিছু জানাব�ো না। আপনার
সন্তান এক মাস বয়স ী হওয়ার পরে, তাদের
ScreenPlus ফলাফলগুলি তাদের রুট িন
নবজাতকের স্ক ্রিনিং রিপ�োর্টে অন্তর্ভুক্ত করা
হবে যা আপনার প্যাডিট্ রিশিয়ান দেখতে
পারবেন। ফলাফল যদি পজিট িভ হয় তবে
একজন ScreenPlus ডাক্তার যিনি জেনেট িক
ব্যাধির বিশেষজ্ঞ আপনার সাথে সরাসরি
	য�োগায�োগ করবেন।
আপনার বাচ্চার যদি ScreenPlus প্যানেলের
•	ক�োন
একট ি ব্যাধি থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি
সম্ভব এট ি জানলে সহায়ক হবে। সমস্ত
ScreenPlus ব্যাধিগুলির একট ি এফডিএ (FDA)
অনু ম�োদি ত চিকিত্ সা বা চলমান নিদানিক
পর ীক্ষণ রয়েছে।

• অংশগ্রহণের জন্য ক�োন খরচ লাগবে না।

"যদি আমাদের বিরল র�োগের
যাত্রায় আমি একট ি জিনিস
শিখেছি তবে সেটা হল�ো
আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের
অবস্থা সম্পর্কে আগে জানাটা
অনেক বেশি ভাল�ো"

– Pam Crowley Andrews
বেলি এবং অ্যাবির মাতা-পিতা,
নিম্যান পিক টাইপ স ি 1 (Niemann Pick
Type C1, NPC) এর সাথে বসবাসকার ী
বাচ্চারা
সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহ ী পরিচালক,
ফিয়ারলি ফান্ড
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