নিন্ড্ োি কহ্ল্পলোইি ০৮০০ ৯০৭ ৮৫১৮- বতশ মোন্ড্ি ক ভোেোয় বলো হ্য়াঃ উদুশ , পোঞ্জোনব, নহ্নন্দ ও ইংরোনজ

Ehlers-Danlos নিন্ড্রোম
িোরো হ্যোনমলটন্ড্ির কলখো, ইনিএি-ইউন্ড্
কহ্ল্পলোইি পরোমর্শদোতো। মো শ ২০১৭।

নমউনিটি মযোন্ড্িজোর এবং নময়ো ক ৌনি, ইনিএি-ইউন্ড্ স্বোস্থ্য ও

এহলারস-ড্যানললাস সসলরাম (EDS)
ইনিএি হ্ল এ গুচ্ছ নজিগত িংন্ড্ োগ োরী টিিুয জনিত িমিযো ো র্রীন্ড্রর ক োলোন্ড্জিন্ড্ প্রভোনবত ন্ড্র।
িীন্ড্ নবন্ড্ের িোধোরণ ন্ড্য় প্র োন্ড্রর ইনিএি এবং তো ন ভোন্ড্ব আপিোর র্রীরন্ড্ প্রভোনবত ন্ড্র কিই
িম্পন্ড্ শ তথয কদওয়ো হ্ল। নদ এই লক্ষণগুনল আপিোর িমিযোর মন্ড্তোই হ্য়, তোর োরণ ইনিএি হ্ন্ড্ত পোন্ড্র।
এই পুনি োয় ন ভোন্ড্ব িোয়োগন্ড্িোনিি ( ো ইনিএি এর িম্ভোবিোন্ড্ খোনরজ রন্ড্ত পোন্ড্র) রোন্ড্বি এবং ইনিএি
এর িন্ড্ে ন ভোন্ড্ব প্রনতনদি লো োয় কিই িম্পন্ড্ শ তথয প্রদোি রন্ড্ব। এন্ড্দর মন্ড্ধয হ্োইপোরন্ড্মোবোইল ইনিএি
িবন্ড্ ন্ড্য় িোধোরণ প্র োন্ড্রর োন্ড্ত ১ কথন্ড্ ৫০০০ জি আক্রোন্ত হ্ন্ড্ত পোন্ড্রি। নবনভন্ন প্র োন্ড্রর ইনিএি এর
মন্ড্ধয হ্োইপোরন্ড্মোনবনলটি এ টি িোধোরণ োরণ হ্ন্ড্ত পোন্ড্র।
হাইপারলমাসিসলটি ঠিক সক?
হ্োইপোরন্ড্মোবোইল জন্ড্য়ন্ট বো িনিস্থ্ল বলন্ড্ত কিই র ম িনিস্থ্লন্ড্ কবোঝোয় ো নিন্ড্জর স্থ্োি কথন্ড্ আন্ড্রো
এনগন্ড্য় বো নপনিন্ড্য় োয়, এটি নিভশ র ন্ড্র করোগীর নলে, বয়ি ও জোনতর উপর। অন্ড্ি বযনির এ বো
এ োনধ এিংক্রোন্ত িমিযো থোন্ড্ এবং হ্োন্ড্ের গঠি ও মোংন্ড্র্ন্ড্পনর্র অবস্থ্ো জন্ড্য়ন্ড্ন্টর বো িনিস্থ্ন্ড্লর িেো েোর
নবিৃ নত বৃনি ন্ড্র। কবনর্রভোগ মোিুন্ড্ের োন্ড্ি এটো িমিযোর ক োি োরণ িয়। হ্োইপোরন্ড্মোনবনলটির িন্ড্ে
অিযোিয িমিযো কদখো নদন্ড্ল তন্ড্বই ইনিএি এর িোয়োগন্ড্িোনিি রো হ্য়।
EDS এর প্রধান লক্ষণগুসল সক সক?
এই অবস্থ্োর কক্ষন্ড্ে অন্ড্ি ধরন্ড্ণর পোথশ য থো ন্ড্ত পোন্ড্র, এমিন এ ই পনরবোন্ড্রর মন্ড্ধযও। ন িু মোিুন্ড্ের
ন্ড্য় টি লক্ষণ থো ন্ড্ত পোন্ড্র, অিযন্ড্দর মন্ড্ধয আন্ড্রো প্র টভোন্ড্ব লক্ষণগুনল কদখো ক ন্ড্ত পোন্ড্র। ইনিএি ুি
বযনিন্ড্দর মন্ড্ধয িীন্ড্ র িব টি বো ন িু ন িু ববনর্ষ্ট্য কদখো ক ন্ড্ত পোন্ড্রাঃ
• জন্ড্য়ন্ট হ্োইপোরন্ড্মোনবনলটি ক খোন্ড্ি জন্ড্য়ন্ট বো িনিস্থ্ন্ড্লর নবিৃ ত এলো োয় গনতর্ীলতো লক্ষয রো োয়।
• কখোলো, অনস্থ্নতর্ীল জন্ড্য়ন্ট বো িনিস্থ্ল ো আংনর্ বো িম্পূিশ স্থ্োিোন্তরন্ড্ির োরণ হ্য়।
• এ টোিো বযথো
• এ টোিো ক্লোনন্ত (অবিন্নতো)
• ত্ব প্রলনম্বত হ্ওয়ো এবং িহ্ন্ড্জ ক ন্ড্ট িন্ড্ে োওয়ো
• হ্জন্ড্মর িমিযো
• PoTS (পস্টু রোল কটন োরনিয়ো নিন্ড্রোম) োর োরন্ড্ণ হৃদস্পন্দি কবন্ড্ে োয়, ঘুম ঘুম ভোব আন্ড্ি, খন্ড্িো
খন্ড্িো জ্ঞোি হ্োরোন্ড্িোর মন্ড্তো ঘটিো ঘন্ড্ট

•
•
•

কপ্রোলযোপি(আংনর্ পতি) গন্ড্ভশর কক্ষন্ড্ে বো করক্টোম বো ব্লোিোন্ড্র কদখো োয়
ইউনরন্ড্িটিং জটিলতো
কভনরন্ড্ োি কভি
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•
•
•
•

দূবশল অথবো ভেুর ধমনি ও নর্রো
রিপোত ও রিক্ষরণ (রি থোমন্ড্ত োয় িো)
প্রোয় স্বচ্ছ ত্ব (স্বচ্ছ)
গুরুত্বপূিশ রি িংবোহ্ী িোনল ক ন্ড্ট োওয়ো (অযোন্ড্িউনরিম )

EDS এর কারণ সক?
খুবই িোধোরণ প্র োন্ড্রর ইনিএি এর িঠি
োরণ জোিো োয় িো তন্ড্ব ইনিএি এর ববনর্ষ্ট্যোবলী কথন্ড্ কদখো
োয় ক , এন্ড্ত োন্ড্ি টিভ টিিুয বো িংন্ড্ োগ োরী লোয় িমিযো কদখো োয় এমিন ক োলোন্ড্জন্ড্িও িমিযো হ্য়,
ো িোরো র্রীন্ড্রর িনেন্ড্য় থো ো কপ্রোটিিনবন্ড্র্ে। অিয ন্ড্য় টি নবরল প্র ৃ নতর ইনিএি এর কক্ষন্ড্ে, র্রীন্ড্রর
ক োি এ টি ক োলোন্ড্জি নজন্ড্ি িমিযো হ্ন্ড্য়ন্ড্ি ধন্ড্র কিওয়ো হ্য়। এই অবস্থ্োনত বংর্োিুক্রনম বন্ড্ল মন্ড্ি রো হ্য়
ো এ প্রজন্ম কথন্ড্ অিয প্রজন্ড্ন্মর মন্ড্ধয িনেন্ড্য় পন্ড্ে। এর ন্ড্ল োন্ড্ি টিভ টিিুয তোর নিধশোনরত োজ
রন্ড্ত বযথশ হ্য় অথশোৎ নবনভন্ন অে প্রতযেন্ড্
ি
ু
রো এবং তোন্ড্দর িহ্োয়তো রো।
আসম সকভালি ড্ায়াগলনাসসস করালিা?
নদ আপনি মন্ড্ি ন্ড্রি আপনি এই অবস্থ্োর নর্ োর তোহ্ন্ড্ল আপনি তো িীন্ড্ র পিনতন্ড্ত িোয়োগন্ড্িোনিি
রোন্ড্ত পোন্ড্রি
• আপিোর নজনপন্ড্ত োি, কিখোন্ড্ি নগন্ড্য় লক্ষণগুনল বলুি এবং নরউমযোন্ড্টোলনজন্ড্স্টর োন্ড্ি কর োর রোর জিয
বলুি।

•

আপিোর নরউমযোন্ড্টোলনজন্ড্স্টর িন্ড্ে কদখো রুি তোর আন্ড্গ ি ল লক্ষন্ড্ণর এ টি তোনল ো বোনিন্ড্য় নিন্ড্য় োি
োন্ড্ত ক োি পন্ড্য়ন্ট বোদ িো পন্ড্ে।

•
•

আপিোন্ড্ এহ্লোরি-িযোিন্ড্লোি নিন্ড্রোন্ড্মর জিয আংনর্ পরীক্ষো রোন্ড্ত হ্ন্ড্ত পোন্ড্র।

•

নদ আপিোর ইনিএি িো থোন্ড্ এবং আপনি জন্ড্য়ন্ট বো িনিস্থ্ন্ড্লর িমিযোয় ভু গন্ড্িি তোহ্ন্ড্ল নরউমযোন্ড্টোলনজস্ট
আপিোন্ড্ কি বযপোন্ড্র পরোমর্শ কদন্ড্বি।

ইনিএি এর প্র োন্ড্রর উপর নিভশ র ন্ড্র, নরউমযোন্ড্টোলনজস্ট আপিোন্ড্ কজন্ড্িটিনিন্ড্স্টর োন্ড্ি কর োর রন্ড্ত
পোন্ড্রি।

অিুগ্রহ্ ন্ড্র আপিোর নরউমযোন্ড্টোলনজন্ড্স্টর োন্ড্ি এই ইনিএি তথযপুনি োর প্রনতনলনপ নিন্ড্য় োন্ড্বি োন্ড্ত
ি ল র্ন্ড্তশর নবেন্ড্য় স্পষ্ট্ ধোরণো পোওয়ো োয়।
আপিোর নরউমযোন্ড্টোলনজন্ড্স্টর োি কথন্ড্ আপিোন্ড্ এ জি ইনিএি নবন্ড্র্েন্ড্জ্ঞর োন্ড্ি কর োর রো হ্ন্ড্ত
পোন্ড্র। নদ আপিোর নরউমযোন্ড্টোলনজস্ট ক োি ইনিএি নবন্ড্র্েজ্ঞন্ড্ িো ক ন্ড্িি তোহ্ন্ড্ল ইনিএি ইউন্ড্
কহ্ল্পলোইন্ড্ি ক োি রুি। অিুগ্রহ্ ন্ড্র মন্ড্ি রোখন্ড্বি ক কবনর্রভোগ নবন্ড্র্েজ্ঞই শুধুমোে িিোলটযোন্ড্ন্টর োি
কথন্ড্ কর োন্ড্রন্ড্লর নভনিন্ড্ত ন ন ৎিো ন্ড্রি আপিোর নজনপর কর োন্ড্রন্ড্লর নভনিন্ড্ত িয়। নদ
নরউমযোন্ড্টোলনজস্ট ক োি ইনিএি নবন্ড্র্েজ্ঞন্ড্ ক ন্ড্িি তোহ্ন্ড্ল, আপিোর কস্পর্োনলস্ট কিন্টোন্ড্রর কর োন্ড্রন্ড্লর
প্রন্ড্য়োজি কিই।
সাধারণ িযিস্থাপনা
ইনিএি এর নবনভন্ন লক্ষণগুনলন্ড্ আলোদো ন্ড্র িজর নদন্ড্ত হ্য় এবং এর জিয আন্ড্রো অন্ড্ি নবন্ড্র্েন্ড্জ্ঞর োন্ড্ি
কর োন্ড্রন্ড্লর প্রন্ড্য়োজি হ্ন্ড্ত পোন্ড্র। এর মন্ড্ধয রন্ড্য়ন্ড্ি, ন নজওন্ড্থরোনপ, গযোিন্ড্রোএন্ড্রোলনজ, অন্ড্থশোন্ড্পনি ি,
োনিশওলনজ, নিউন্ড্রোলনজ ও গোইন্ড্িো লনজ।

এহলার-ড্যানললাস সাল ার্ট ইউলে হল এেটি চ্যাররটি যা ইংলযান্ড এবং ওলেললস ১১৫৭০২৭ নম্বলর নথীভূক্ত, স্কর্লযালন্ড নম্বর SC০৪৬৭১২। ক োম্পোনির
িথীভু নির িম্বর ৮৯২৪৬৪৬। িথীভু ি ঠি োিোাঃ Devonshire House, Manor Way, Borehamwood, Hertfordshire
WD6 1QQ

এ বোর আমোন্ড্দর লক্ষণগুনল ন ন ৎিো এবং অিযোিয বযবস্থ্োর িোহ্োন্ড্ য নিধশোনরত হ্ন্ড্য় কগন্ড্ল ইনিএি অন্ড্ি টো
স্ববযবস্থ্োনপত অবস্থ্োয় কপৌৌঁিোয় ক খোন্ড্ি আপিোন্ড্ নিন্ড্জর িোন্ড্য়ট, র্রীর শ ো, ও জীবি োেোর ধরন্ড্ণর ত্ন
নিন্ড্ত হ্ন্ড্ব। নদও এর জিয নিয়নমত কমনি যোল ক আপ জরুরী।
প শোন্ড্লো িো রো হ্ন্ড্য়ন্ড্ি জি মনরিি, RCN এর দ্বোরো
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