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ি�িনং কমর্সূচী 

অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম (উদরীয় মহাধমনী নালী�ীিত) 
  

অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম (এএএ) ি�িনং 
Abdominal aortic aneurysm (AAA) screening 

65 এবং তদ�ূর্ বয়েসর পুরষেদর জনয্ িবনামেূলয্ এনএইচএস পরী�া 
A free NHS check for men aged 65 and over 
 

(Bengali) 

 

বকু 
হৃদিপ� 

উদর (েপট) 

মহাধমনী  
নালী�ীিত সহ 
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এই �চারপ�িট কার জনয্? 
এই �চারপ�িট 65 বছর এবং তদ�ূর্ বয়েসর পরুষেদর অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম 

ি�িনং (যােক এএএ-ও বলা হয়) স�েকর্  তথয্ �দান কের। 
 
এখােন বয্াখয্া করা হেয়েছ অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম (এএএ) কী এবং আপিন যখন 

ি�িনং করােত যান তখন কী ঘেট। আপিন ি�ন করােত চান িকনা এিট আপনােক েস বয্াপাের 

িস�া� িনেত সাহাযয্ করেব। 
 
এএএ ি�িনং পরী�া হেলা একিট সাধারণ িবনামূেলয্র আল�াসাউ� �য্ান।  

েক ি�ন করােত পােরন? 
দয্া এনএইচএস (The NHS) 65 বছর বয়েস পা িদেয়েছন এমন সকল পরুষেদর ি�িনং করেত 

আম�ণ কের। 

65 এর েচেয় েবিশ বয়েসর পরুষেদর বয্াপাের কী হেব?  

65 এর েচেয় েবিশ বয়েসর পুরষরা যারা আেগ কখনও ি�ন করানিন তারা একবার পরী�া কিরেয় 

িনেত তােদর �ানীয় পিরেষবার সে� েযাগােযাগ করেত পােরন।  

অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম কী? 
মহাধমনী হে� �ধান র�বাহী নািলকা যা আপনার শরীের র� সরবরাহ কের। এটা আপনার 

হৃদিপ� েথেক আপনার বুক এবং উদেরর (েপট) মধয্ িদেয় িনেচ েনেম আেস। 
 
িকছু িকছু েলােকর ে�ে�, তােদর বয়স বাড়ার সােথ সােথ, তােদর উদেরর অংেশর মহাধমনীর 

েদয়াল ধীের ধীের দবুর্ল হেয় েযেত পাের। তখন এটা চওড়া হওয়া শর করেত পাের এবং 

অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম এর আকার িনেত পাের। 
 
65 বা তার েচেয় েবিশ বয়েসর পরুষেদর মেধয্ এই অব�ািট খুবই সাধারণ।  
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বকু 

হৃদিপ� 

�াভািবক উদরীয় 

মহাধমনী 
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বকু 
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অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম িক 
মারাত্মক? 
বড় আকােরর অয্ািনউিরজম িবরল িক� খুব মারাত্মক হেত পাের। েযেহতু এেত মহাধমনীর েদয়াল 

টানটান হেয় যায় তাই এটা দবুর্ল হেয় পেড় এবং েফেট েযেত পাের, যার কারেণ অভয্�রীণ র��রণ 

হেত পাের। একিট অয্ািনউিরজম েফেট যাবার কারেণ 100 জেনর মেধয্ 85 জন মারা েযেত পােরন। 
 
�াভািবেকর েচেয় খুব সামানয্ চওড়া মহাধমনী িবপদজনক নয়। তথািপ, এটা স�েকর্  জানাটা 

গর�পূণর্ েযন আমরা পরী�া কের েদখেত পাির েয আমােদর অয্ািনউিরজম �মশ: বাড়েছ িকনা। 

ি�িনং গর�পণূর্ েকন? 
আপনার যিদ অয্ািনউিরজম েথেক থােক তেব সাধারণ ভােব আপিন েকােনা উপসগর্ ল�য্ করেবন 

না। এর অথর্ হেলা আপনার এিট আেছ িকনা তা আপিন বলেত পারেবন না, েকােনা বয্থা অনুভব 

করেবন না এবং আলাদা িকছু হেল স�বত ল�য্ করেত পারেবন না। 
 
আমরা ি�িনং করেত বিল এইজনয্ েয আমরা েযন আেগভােগই অয্ািনউিরজম সনা� করেত পাির 

এবং েসিটর পযর্েব�ণ বা িচিকৎসা করেত পাির। এিট মারাত্মক সমসয্া সৃি�কারী অয্ািনউিরজম 

হওয়ার ঝঁুিক বয্াপকভােব কিমেয় েদয়। 
 
আপনার অয্ািনউিরজম আেছ িকনা তা খুঁেজ েদখার সবেচেয় সহজ উপায় হল আপনার উদেরর 

একিট আল�াসাউ� �য্ান কিরেয় েনয়া।  
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এই অব�ািট কতটা সাধারণ?  
যােদরেক ি�ন করা হেয়েছ তােদর 70 জেনর মেধয্ �ায় 1 জেনর অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম 

আেছ। 

েক সবেচেয় েবিশ ঝঁুিকেত রেয়েছ? 

পুরষেদর মেধয্ অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম হওয়ার স�াবনা নারীেদর েচেয় ছয়গণ েবিশ,  

আর এ কারেণই নারীেদরেক ি�িনং - এর জনয্ বলা হয়িন। বয়স বাড়ার সােথ সােথ অয্ািনউরজেমর ঝঁুিকও 

েবেড় যায়। 

আপনার অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম হওয়ার ঝঁুিক েবেড় যােব যিদ: 

• আপিন ধমূপায়ী হন অথবা আেগ কখনও েথেক থােকন 

• আপনার উ� র�চাপ েথেক থােক 

• অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম আপনার ভাই, েবান বা বাবামােয়র আেছ বা  

আেগ িছল   

 

আিম ি�িনং করােত চাইেল কী ঘটেব? 
আমরা সাধারণ একিট আল�াসাউ� �য্ান করেবা, িঠক েযমনিট গভর্ বতী মিহলােদরেক করােনা হেয় থােক। 
এিট অতয্� �ত হয় এবং সাধারণত এেত 10 িমিনেটরও কম সময় লােগ। 
 
ি�িনেক আমরা আপনার বয্ি�গত িববরণ পরী�া কের েদখব, �য্ানিটর িবষেয় বয্াখয্া করেবা এবং 
আপনােক েয েকােনা �� করার সেুযাগ েদব। 
 
আমরা আপনােক শেয় পড়েত বলেবা এবং আপনার শাটর্  উপের তুলেত অথবা শােটর্ র েবাতাম খুলেত 

বলেবা। আপনােক ন� হেত হেব না। আমরা আপনার উদেরর উপের একধরেনর ঠা�া েজল লািগেয় েদেবা। 
 
তারপর আমরা �য্ািনং েস�রেক আপনার চামড়ার উপর িদেয় আলেতাভােব ঘরুােত থাকেবা। �য্ানিট 

ি�েনর উপর মহাধমনীর একিট িচ� �দশর্ন করেব এবং আমরা এটােক পিরমাপ করেবা। 
 
আমরা আপনােক সরাসির ফলাফল জািনেয় েদব এবং আপনার িজিপ-র িনকট একিট অনিুলিপও পাঠােবা।  

5 
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আপনার বয্ি�গত তথয্াবলী  

আপনােক অবশয্ই স�িত �দান করেত সমথর্ হেত হেব: 

1. ি�ন করােনার জনয্ 

2. �য্ািনং ে�া�ােমর �ারা িনরাপদ পিরেষবা �দােনর লে�য্ আপনার বয্ি�গত তথয্ বয্বহার 

করেত েদবার জনয্ 

আইনগতভােব, এনএইচএস-এ কমর্রত, অথবা এর পে� কমর্রত, �েতয্েকই আপনার বয্ি�গত েগাপনীয়তার 

�িত স�ান �দশর্ন করেত এবং আপনার স�িকর্ ত সকল তথয্ িনরাপদ রাখেত দায়ব�। আপনার বয্ি�গত 

েগাপনীয়তার সুর�ায় এনএইচএস-এর কীভােব আপনার েরকডর্ গেলা বয্বহার করা উিচৎ েস বয্াপাের দয্া 
এনএইচএস ক�িটিটউশন (The NHS Constitution)-এ িনেদর্শনা েদয়া আেছ। েগাপনীয়তা বজায় রাখা 

হে� িকনা তা িনি�ত করেত এর পাশাপািশ যথাযথ আইনও রেয়েছ।
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চারিট স�াবয্ ফলাফল পাওয়া েযেত পাের:  

�াভািবক 
 
আপনার মহাধমনী যিদ 3 েসিমর কম চওড়া হয় তেব এর অথর্ হল মহাধমনী আকাের বড় হয়িন (েকােনা 
অয্ািনউিরজম েনই)। েবিশরভাগ মানুেষর ে�ে�ই �াভািবক ফলাফল পাওয়া যায়। পরবত�েত আর 

েকােনা িচিকৎসা বা পযর্েব�ণ �েয়াজন হয় না। আপনােক পুনরায় আর এএএ ি�িনং এর জনয্ বলা হেব না। 

 

েছাট আকােরর অয্ািনউিরজম 
 
আপনার মহাধমনী যিদ 3 েসিম েথেক 4.4 েসিমর মেধয্ হয় তেব আপনার েছাট আকােরর অয্ািনউিরজম 

আেছ। েছাট আকােরর অয্ািনউিরজম রেয়েছ এমন পুরষেদর আমরা �িত 12 মােস একবার কের �য্ান 

করােনার জনয্ আম�ণ কির যােত এটা বৃি� পাে� িকনা তা েদখা েযেত পাের। 
 

 

মাঝাির আকােরর অয্ািনউিরজম 
 
আপনার মহাধমনী যিদ 4.5 েসিম েথেক 5.4 েসিমর মেধয্ হয় তেব আপনার মাঝাির আকােরর 

অয্ািনউিরজম আেছ। মাঝাির আকােরর অয্ািনউিরজম রেয়েছ এমন পুরষেদরেক আমরা �িত 3 মােস 

একবার কের �য্ান করােনার জনয্ আমি�ত কির যােত এটা বৃি� পাে� িকনা তা েদখা েযেত পাের। 
 

 

 বড় আকােরর অয্ািনউিরজম 
 
আপনার মহাধমনী যিদ 5.5 েসিম চওড়া বা তার চাইেত আকাের বড় হয় তেব আপনার বড় আকােরর 

একিট অয্ািনউিরজম আেছ। েয সকল পরুষেদর ি�ন করা হেয়েছ তােদর 1,000 জেনর মেধয্ �ায় 1 

জেনর বড় আকােরর এএএ আেছ। বড় আকােরর অয্ািনউিরজম থাকেল েস সকল পুরষেক আমরা আরও 

�য্ান করেত এবং স�াবয্ িচিকৎসার বয্াপাের কথা বলেত, যা সাধারণত অপােরশন হেয় থােক, একিট 

িবেশষ� দেলর সােথ অয্াপেয়�েমে�র বয্ব�া কের েদই।  
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আমার যিদ েছাট বা মাঝাির আকােরর অয্ািনউিরজম 

থােক তাহেল কী হেব? 

এই পযর্ােয় আপনার েকােনা িচিকৎসার �েয়াজন হেব না। তেব, অয্ািনউরজেমর আকার পযর্েব�েণ রাখাটা 

গর�পণূর্ কারণ এটা যিদ বড় হেয় ওেঠ তাহেল আপনার িচিকৎসার �েয়াজন হেত পাের। েবিশরভাগ 

অয্ািনউিরজম খবু ধীের ধীের বড় হয়, তাই েছাট আকােরর িকংবা মাঝাির আকােরর অয্ািনউিরজম আেছ 

এমন অেনক পরুেষরই কখেনা িচিকৎসার �েয়াজন হয় না। 
 
আপনার যিদ েছাট আকােরর অয্ািনউিরজম েথেক থােক তাহেল �িতবছের একবার কের আর যিদ আপনার 
মাঝাির আকােরর অয্ািনউিরজম েথেক থােক তাহেল �িত িতন মােস একবার কের �য্ান কিরেয় েনয়ার 

জনয্ আমরা আপনােক আম�ণ করেবা। 
 
অয্ািনউিরজম বিৃ� পাওয়ার ঝঁুিক কমােত করণীয় িবষেয় আমরা আপনােক পরামশর্ �দান করেবা। 
আপনার িজিপ-ও আপনােক টয্াবেলট িদেত অথবা আপনার চলিত ওষুধপ� পযর্ােলাচনা কের েদখেত চাইেত 

পােরন। তারা আপনার র�চাপও েমেপ েদখেত চাইেত পােরন। 

আমার বড় আকােরর অয্ািনউিরজম হেয় থাকেল কী 

হেব?  

আমরা যিদ বড় আকােরর অয্ািনউিরজম েদখেত পাই, তাহেল আমরা আপনােক একজন িবেশষে�র িনকট 

েরফার করেবা। তারা আরও িকছু পরী�া িনরী�া করেবন এবং একজন িবেশষ� স�াবয্ িচিকৎসার 

বয্াপাের আপনার সােথ আেলাচনা করেবন। সাধারণত এটা একটা অপােরশন হেয় থােক, আপিন এটা কিরেয় 

েনয়ার িস�া� িনেল যা সাধারণত কেয়ক স�ােহর মেধয্ই স�� করা হয়। 
 
একিট বড় আকােরর এএএ িচিকৎসািবহীন থাকাকালীন সমেয় আপনােক হয়েতা �াইিভং করা েথেক িবরত 

থাকেত হেব এবং �া�য্ সং�া� ইনসযু্ের�, েযমন �মেণর ইনসযু্ের� যাচাই কের েদখেত হেব। 
 
ি�িনং-এর মাধয্েম খুঁেজ পাওয়া অয্ািনউিরজম-এর িচিকৎসা সাধারণত খুব কাযর্করী হেয় থােক। 
িচিকৎসার কারেণ েয ঝঁুিকগেলা থােক েসগেলা িবেশষ� কতৃর্ ক আপনােক িব�ািরত ভােব বয্াখয্া করা হেব। 
 
যােদর বড় আকােরর অয্ািনউিরজম আেছ তােদর সকলেকই েয অপােরশন করােত হেব এমন নয়।  
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ঝঁুিকগেলা কী কী? 

�য্ান করােনােত েকােনা ঝঁুিক েনই। 
 
তথািপ, েয সকল পরুষেদর ি�ন করা হেয়েছ তােদর 10,000 জেনর মেধয্ �ায় 54 জেনর ে�ে� 

অয্ািনউিরজম সারােনার জনয্ েশষ পযর্� অে�াপচার করেত হেয়েছ। গড়পড়তা, এই 54 জেনর মেধয্ একজন 

অপােরশেনর কারেণ মারা যান অথচ তারা িচিকৎসা �হণ না করেল হয়েতা তােদর অয্ািনউিরজম কখনও 

নাও েফেট েযেত পারেতা। 
 
ি�িনং েকােনা অয্ািনউিরজম েফেট যাওয়ার ঝঁুিক পুেরাপিুর দরূ করেত পাের না 
তেব এই অব�ার েমাকােবলার জনয্ এটাই সেবর্াত্তম প�া। 

এএএ ি�িনং িক অনয্ানয্ সমসয্া সৃি� করেব? 

না। ি�িনং এর মাধয্েম শধইু েদখা হয় েয, আপনার েকােনা অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম আেছ 

িকনা। এিট অনয্ েকােনা সমসয্া খুেঁজ েদেখ না। আপিন যিদ েকােনা েমিডকয্াল সমসয্ার বয্াপাের উে�গ 

েবাধ কেরন তাহেল আপনার উিচৎ আপনার িজিপর সােথ কথা বলা। 

�য্ান কতটা িনভর্ রেযাগয্? 

অয্ািনউিরজম খুেঁজ েদখার জনয্ �য্ান অতয্� িনভর্ রেযাগয্। েকােনা ি�িনং পরী�াই পুেরাপিুর কাযর্করী নয় 

তেব কােরা ে�ে� �াভািবক ফলাফল পাওয়া যাওয়ার পর তার বড় আকােরর অয্ািনউিরজম হওয়ার 

বয্াপারিট খুবই িবরল। 
 
মােঝ মােঝ �য্ান পিরচালনাকারী বয্ি�িট মহাধমনীিট �� ভােব েদখেত সমথর্ হেত নাও পােরন। এেত 

উি�� হওয়ার িকছু েনই এবং তারা আপনােক আেরকিট �য্ান করােত বলেবন, তেব সাধারণত অনয্ েকােনা 
িদেন।  
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আিম েকাথায় আরও েবিশ তথয্ েপেত পাির?  

• ি�ন করােত চান িকনা েস িস�া� েনয়ার পূেবর্ই েয সকল পুরষ আরও েবিশ তথয্ েপেত চান তারা 

www.nhs.uk/aaadecisionaid-এ এএএ ি�িনং েপেশ� িডিসশন এইড (AAA Screening Patient 

Decision Aid) িভিজট করেত পােরন 

 

• আপনােক যিদ ি�িনং-এর জনয্ আম�ণ করা হেয় থােক, তাহেল আপিন আপনার অয্াপেয়�েমে�র 

িচিঠেত আপনার �ানীয় ি�িনং পিরেষবার েফান ন�র পােবন 

 

• আপিন আপনার �ানীয় পিরেষবার সােথ েযাগােযােগর িববরণ www.nhs.uk/aaa-এ বা 0300 

4224468 ন�ের কল কের েপেত পােরন। 

 

• এনএইচএস এএএ ি�িনং ে�া�াম (NHS AAA Screening Programme) স�েকর্  তথয্ 

www.nhs.uk/aaa-এ পােবন। 

 

• দয্া সাকুর্ েলশন ফাউে�শন (The Circulation Foundation) একিট দাতবয্ সং�া েযিট অয্াবেডািমনাল 

অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম সহ িশরা ও ধমনী সং�া� েরাগসমূহ যা ভয্াসকুলার িডিজেজস (vascular 

diseases) নােম পিরিচিত েস সব েরােগ আ�া� েলাকজনেক সহায়তা �দান কের থােক। আপিন আেরা 

েবিশ তথয্ েপেত পােরন www.circulationfoundation.org.uk-এ। 

 

• আপিন আপনার িজিপর সে�ও কথা বলেত পােরন। 
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