
ক�োলন �্োন্োরেে জন্ পেীক্ো �েোন
ক�োলরনোর্োপপ জীবন বোঁচোয়

পলিপ এবং ক�োিন �্োন্োর ল�?
   পপলপ হল বহৃদোর্রে (ক�োলন) ক�োরেে বপৃধি বো ক�োেপুঞ্জ। 

প�ছু প�ছু পপলপ ক্পি �রে নো, প�ন্তু প�ছু ক�োলন �্োন্োরে 
পপেণি হয়। 

   ক�োলন এবং মলদ্োে কের� পপলপ অপসোেণ �েো হরল িো 
�্োন্োে প্রপিরেোরে সহোয়িো �েরি পোরে। 

   কে সমস্ত মোনরুেে বয়স 50 বো িোে কবপি িোরদের� ক�োলন 
�্োন্োরেে জন্ প্রিপনং �েোরি হরব, এমনপ� িোেো সুস্থ 
অনভুব �েরলও।

   বয়স 50 এেও �ম প�ন্তু উচ্চ ঝঁুপ� আরছ এমন কলোর�রদেও 
ক�োলন �্োন্োে প্রপিরেোরে সহোয়িোে জন্ প্রিপনং �েোরি 
হরব। আপনোে ঝঁুপ� সম্পর�কে  স্োস্থ্রসবো প্রদোন�োেীে সরগে 
�েো বলনু।

   এমনপ� আপপন সুস্থ অনভুব �েরলও, প্রপি 10 বছরে বো প্রপি 
বছে পোয়খোনো (গু) পেীক্ো �েোন।

এর িক্ষণ এবং উপসর্গগুলি ল� ল�?
   ক�োলন �্োন্োরেে উপসরকে হল ওজোন �মো, মলদ্োে কের� 

েক্তপোি, ডোয়োপেয়ো ও েোমরি নো েো�ো ক�োষ্ঠ�োঠিন্।

   ক�োলন �্োন্োরেে সম্োবনো েো�ো মোনরুেে েক্ত পেীক্োয় 
েরক্ত কলোহোে পপেমোণ �ম বো �ম েক্তর�োে (েক্তোল্পিো) 
েো�রি পোরে।

   ক�োলন �্োন্োে েো�ো মোনেুরদে সেোসপে ক�োন লক্ণ 
েোর� নো। 

ক�ন আমোক� ক�োিকনোস্কলপ �রোকে হকব?
   পেীক্োয় ডোক্তোেেো পপলপ খুরঁজ পোন এবং কসগুপল �্োন্োরে 

পপেণি হওয়োে আরর অপসোেণ �রে কদন।

ক�োিকনোস্কলপ ল�?
   ক�োলরনো্পপে সময়, ডোক্তোে আপনোে মলদ্োরে আরলো ও 

�্োরমেো সরমি এ�টি কছোট নল প্ররবি �েোরবন। �্োরমেো 
পপলপ কদখোে জন্ ব্বহোে �েো হয়।

  •   ডোক্তোে পপলপ খুরঁজ কপরল, পেীক্োে সময় সোেোেণি 
অপসোেণ �রে কদন।

  •   পেীক্োটিরি 30 কের� 60 পমপনট সময় লোরর।

পরীক্ষোর আকর ল� হয়?
   আপনোে স্োস্থ্রসবো প্রদোন�োেী আপনোর� পেীক্োে আররে 

পদন পোন �েোে জন্ এ�টো ওেুে কদরবন। ওেুে আপনোে 
ক�োলন পপেষ্োে �েরব, িোই আপনোর� প্রোয়ই বোেরুম 
ব্বহোে �েরি হরব। আপনোর� আররে পদন অবি্ই পপেষ্োে 
িেল (উদোহেরণে জন্ উর্োপদ� কদখুন) খোবোে কখরি হরব। 

   আপপন সোেোেণি কেসব ওেুে কনন কসগুপল কনওয়ো বন্ধ �েরি 
হরি পোরে কেমন অ্োসপপপেন বো ব্োড পেনোসকে। পেীক্োে এ� 
সপ্োহ আরর আপনোে ওেুে কনওয়ো েোমোরনোে পবেরয় আপনোে 
প্রদোন�োেীে সরগে �েো বলনু।

   পেীক্োে পদরন, পেীক্ো কিে নো হওয়ো পেকেন্ত আপপন ক�োন প�ছু 
কখরি বো পোন �েরি পোেরবন নো।

   পেীক্োে আরর, আপনোর� আেোরম েোখোে জন্ ওেুে কদওয়ো 
হরি পোরে। 

পরীক্ষোর পকর ল� হকব?
   ওেুে অ�োেকে�ে নো হওয়ো পেকেন্ত আপনোর� পবশ্োম পনরি হরব।

   পেীক্োে পে আপনোে বনু্ধ বো পপেবোরেে সদরস্ে মরিো 
�োউর� প্ররয়োজন কে আপনোর� বোপি পনরয় েোরব। 

ক�োিকনোস্কলপ ল� লনরোপদ?
   ক�োলরনো্পপ পনেোপদ, িরব প�ছু ঝঁুপ� েোর� কেমন:

  •   পেীক্োে আরর আপপন কে ওেুে পনরয়রছন কসটিে 
প্রপিপরিয়ো।

  •   পপলপ অপসোেরণে পে েক্তপোি। এটো সোেোেণি পনরজই 
কেরম েোয়।

  •   ক�োলন বো মলদ্োরেে কদওয়োল পছঁরি েোওয়ো। এটো �মই 
কদখো েোয়, এে ফরল ব্োেো হরি পোরে এবং ঠি� �েোে জন্ 
অরত্োপচোে �েরি হরি পোরে। 

�খন আমোক� আমোর স্োস্্কসবো প্রদোন�োরীর 
সকগে ক�োরোক�োর �রকে হকব?
   েপদ আপপন আপনোে টয়রলট কপপোরে বো পোয়খোনোয় েক্ত 

কদখরি পোন অেবো েপদ আপনোে মোেো ক�োরে, আপনোে কপরট 
খুব ব্োেো হয় বো জ্বে আরস ও ঠোন্ো লোরর িোহরল আপনোে 
প্রদোন�োেীে সরগে কেোরোরেোর �রুন।

পরীক্ষোয় ব্োথো িোরকব?
   পেীক্োে সময় আপনোে পোয়খোনোে কবর লোররি পোরে, ফুরল কেরি 

পোরে বো পখল েেরি পোরে প�ন্তু সোেোেণি ব্োেো লোরর নো।



প�ভোরব আপনোে ক�োলরনো্পপে জন্ প্রস্তুপি কনরবন
স্োস্্কসবো প্রদোন�োরী: পনরচ সঠি� পদন, িোপেখ এবং কেোরোরেোররে িে্ পূেণ �রুন।

সোে লদন আকর
লদন: 

েোলরখ: 

�লদ আপলন লনকের ক�োন এ�টি ওষধু কনন, েোহকি আপনোর স্োস্্কসবো 
প্রদোন�োরীক� বিুন। আপনোর ক�োিকনোস্কলপর এ� সপ্োহ আকর আপনোক� 
এইসব ওষধু কনওয়ো বন্ধ �রকে হকে পোকর:

ছয় কথক� দইু 
লদন আকর স্োভোলব� খোবোর খোন এবং প্রেুর েরি পোন �রুন

এ� লদন আকর
লদন: 

েোলরখ: 

বোওি লপ্রপোকরশন:
আপনোে স্োস্থ্রসবো প্রদোন�োেী পেীক্োে জন্ আপনোে ক�োলন প্রস্তুি েোখরি আপনোর� ওেুে পনরদকে পিি 
�রেরছন। পনরদকেি অনেুোয়ী ওেুে গ্রহণ �েো জরুপে। 

েপদ আপনোে ক�োন প্রশ্ন বো উরদ্র েোর� িোহরল এই নম্বরে আপনোে স্োস্থ্রসবো প্রদোন�োেীে সরগে কেোরোরেোর �রুন: 

___________________________________________________।

এ� লদন আকর
লদন: 

েোলরখ: 

খোওয়োর লনকদ্গ শনো:
1.  েখন আপপন �ুম কের� উঠরবন িখন কের� শুরু �রে ক�োন িক্ত খোবোে খোরবন নো। এগুপল হল 
িস্জোিীয় (কেমন রুটি, পোস্তো, ভোি, খোদ্িস্ ইি্োপদ) মোছ, মোংস, পবন, িফু, দগু্ধ পণ্  
(কেমন দেু, পপনে, আইসপরিম, দই, মোখন ইি্োপদ), সবপজ ও ফল।

2.  এইসব পপেষ্োে ও হোল�ো েরেে িেল সহ পপেষ্োে িেল খোবোে। ক�োলো বো লোল বো  
কবগুনী জোিীয় পোনীয় পোন �েরবন নো। 

  পপেষ্োে ব্রে (কেমন সবপজ বো ফ্োট  
হীন পচর�ন ব্রে)

  হোল�ো েরেে  
পপপস�ল

  পপেষ্োে কসোডো  
বো কস্জোে

  হোল�ো েরেে ক্োটকে স পোনীয় (লোল  
বো কবগুপন নয়)

  পপেষ্োে কজলটিন 
কডজোটকে

  জল/পোপন বো বেফ

  পমল্ক বো পরিম ছোিো চো বো �পফ
  পপেষ্োে, মন্ মকু্ত ফরলে েস
(কেমন আরপল, সোদো আেুে)

3.  অন্তি 8 বোে (কেমন, 8 �োপ) পপেষ্োে পোনীয়।

�কিোকনোস্কলপর 
লদন

লদন: 

েোলরখ: 

ল�ছু খোকবন নো বো পোন �রকবন নো।
দ্রষ্টব্: েপদ আপনোে প্রদোন�োেী আপনোর� ক�োন ওেুে পনরি পনরদকেি কদয় িোহরল কসই  
ওেুে কনওয়োে সময় জল/পোপন কখরি পোরেন। 

পরীক্ষোর পর আপনোক� বোলি লনকয় �োওয়োর জন্ এ�জন  
প্রোপ্বয়স্ক ব্লতিক� সকগে আননু।

Health

  অ্োসপপপেন

  ইবরুপ্রোরফন

  ব্োেো বো বোরিে ওেুে

  ব্োড পেনোসকে (কেমন ওয়োেফ্োইন)

  আয়েন সোপলিরমন্টস

  ডোয়োরবটিরসে ওেুে

Bengali


