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স্বরোঝরো
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স্ট্াক হল মছতিদকে একছি আক্রমণ। যখন মছতিদকের স্কাদনা অংদে রদতের সরবরাহ বন্ধ হদে 
ছিদে মছতিদকের স্কাষগুছলদক স্মদর স্েদল, তখন এিা ঘদি। আমাদের েরীর স্যভাদব কাজ 
কদর, মছতিদকের ক্ষছত তাদক প্রভাছবত করদত পাদর। আপছন স্যভাদব ছিন্া কদরন বা অনুভব 
কদরন, তাদকও এিা প্রভাছবত করদত পাদর। 

প্রধরোির্ দুই প্রেরোকরর স্ট্রোে আকে

1. ইলকিলমে স্ট্রোে 2. হ্যরোমরোকরলজে স্ট্রোে

মছতিদকের একছি অবরু দ্ধ রতেবাহী নালীর 
কারদণ।

মছতিদকের ছভতদর বা আদেপাদে 
রতেপাদতর কারদণ।

স্ট্রোে সম্বকধে স্বরোঝরো

ইছকিছমক স্ট্াকদক প্রােই জমাি বাঁধা রতেছপন্ড ছহদসদব উদলেখ করা হে। হ্যামাদরছজক 
স্ট্াকদক প্রােই রতেপাত বলা হে।
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হ্যরোমরোকরলজে স্ট্রোকের লবলিন্ন িরোম 

হ্যামাদরছজক স্ট্াকদক কখনও কখনও স্রেন হ্যামাদরজ, সাবঅ্যারাকনদেড হ্যামাদরজ বা 
ইনট্াদসছররোল হ্যামাদরজ বলা হে।

TIA বরো লমলি-স্ট্রোে 

TIA (ট্্যানছজদেন্ট ইছকিছমক অ্যািাক) হল স্ট্াদকর সমান, শুধু ব্যছতক্রম হল এই স্য 
উপসি্গগুছল অল্প সমে  স্ােী হে। TIA-এর স্ক্ষদরে মছতিদকের একছি রতেবাহী নালী অবরু দ্ধ 
হদে যাে, ছকন্তু অবদরাধ ছনদজ স্থদকই দূর হদে যাে। TIA ছমছন স্ট্াক ছহদসদবও পছরছিত, 
এবং ছকিু মানুষ এিাদক 'মাথা ঘুদর পদে যাওো' বদল মদন কদরন। ছকন্তু TIA হল স্ট্াদকর 
একছি গুরুতর ছবপে সদকেত। 

েীিরোকব স্ট্রোে ও TIA-এর িক্ষণগুলি সিরোক্ত েররো যরোয় র্রো জরোিকর্ 36 
পরোর্রোয় যরোি৷।
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স্ট্রোকের প্রিরোব
প্রছতছি স্ট্াক আলাো। স্ট্াদকর প্রভাবগুছল ছনভ্গর কদর এছি মছতিদকের স্কাথাে ঘদিদি এবং 
ক্ষছতগ্রতি জােিাছি কত বে তার ওপদর। 

এেলি স্ট্রোকের লেেু প্রিরোব

িেরোচেরো ও িরোরসরোম্য:
•   েরীদরর এক পাদে দুব্গলতা

•   ভারসাম্য রক্ষা করা ও হাঁিার সমস্যা 

•   পা, পাদের পাতা, বাহু ও হাত ব্যবহার করার সমস্যা।

অি্যরোি্য িরোরীলরে সমস্যরো:
•   স্�াঁক স্িলার সমস্যা

•   মল ও মূরে ত্যাদির ওপদর ছনেন্ত্রণ হারাদনা

•   ক্াছন্: এমন ক্াছন্ যা ছবশ্াম ছনদলও দূর হে না

•   স্পেী ও স্জাদে ব্যথা।

লচন্রোিরোবিরো ও স্যরোগরোকযরোগ:
•   স্মরণেছতে, মনঃসংদযাি ও সমস্যা-সমাধাদনর স্ক্ষদরে সমস্যা

•   কথা বলা, স্বাঝা, পো ও স্লখার সমস্যা

•   পাছরপাছশ্্গক সম্পদককে অসদিতনতা: এক পাদের বস্তুগুছলর সম্পদককে  সদিতন না থাকা।

ইল্রিয়গর্ সমস্যরো:
•   ডাবল ছভেন সহ দৃছটিেছতের সমস্যা, আদলার প্রছত খুব স্বছে সংদবেনেীল হওো, এবং 

দৃছটিদক্ষদরের একিা হারাদনা

•   অসাে ত্বক, এবং ছঝঁছঝঁ ধরা।
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িুেকিরো প্রিরোব

একছি স্ট্াদকর 'লুকদনা' প্রভাব থাকদত পাদর, স্যমন আদবিিত সমস্যা ও ক্াছন্। এই 
লুকদনা প্রভাবগুছল স্সই সব মানুষদের হদত পাদর যাদের স্ট্াদকর পদর স্া দস্্যর অন্য 
স্কাদনা সমস্যা বা অক্ষমতা স্নই। 

ব্যলক্তগর্ েরোলহিী: ক্রোলন্

" আলম মলরয়রো হকয় স্ট্রোে স্হল্পিরোইকি স্�রোি েকরলেিরোম েরোরণ আমরোর 
স্েরোকিরো িলক্ত লেি িরো৷ স্হল্পিরোইকি থরোেরো মলহিরোলি বকিলেকিি 'এিরো 
পুকররোপুলর স্রোিরোলবে৷'।এিরো ্রোরুি লিলচিন্ েকরলেি৷"

ছরিাডকে, স্ট্াদকর পদর জীছবত ব্যছতে
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স্ট্াক স্হল্পলাইদন স্োন করুন 0303 3033 100 নম্বদর

অ্যরোক�লসয়রো
স্ট্রোকের পকর জীলবর্ থরোেরো ব্যলক্তক্র মকধ্য প্ররোয় লর্ি িরোকগর এে িরোগ 
মরোিুকষর িরোষরোগর্ এেলি সমস্যরো আকে, যরোকে অ্যরোক�লসয়রো বিরো হয়৷।এিরো 
প্ররোয়ই মলতিককের বরোঁ ল্কে এেলি স্ট্রোকের স্থকে হয়৷।অ্যরোক�লসয়রো েথরো 
বিরো, পেরো, স্িখরো ও েথরো স্বরোঝরো সহ িরোষরোর সবগুলি ল্েকে প্রিরোলবর্ 
েরকর্ পরোকর৷।ব্যলক্তলি েম বু লধিমরোি হকয় যরোি িরো, লেন্তু িরোষরো ব্যবহরোর 
েরকর্ সমস্যরোয় পকেি৷।

মুকখর দুবদেি স্পিীর েরোরকণ েথরো জলেকয় যরোওয়রো, এবং স্মরণিলক্ত ও 
মিঃসংকযরোকগর সমস্যরোগুলির েরোরকণও স্যরোগরোকযরোকগর অসুলবধরোগুলি ঘিকর্ 
পরোকর৷।

আচরকণর পলরবর্দেি
ছকিু মানুদষর আিরদণর পছরবত্গন হে। তারা তাদের অভ্যাস পালিাদত পাদরন এবং 
উোহরণস্রূপ, কছের পছরবদত্গ িা খাওো শুরু করদত পাদরন। ছকিু মানুষ খুব ছখিছখদি 
হদে যান, অথবা ভাবনাছিন্া না কদর কথা বদলন বা কাজ কদরন।

এই সব সমস্যরোগুলির লবষকয় আকররো র্কথ্যর জি্য stroke.org.uk  
স্্খুি। 

স্ট্রোকের অকিেগুলি প্রিরোবই অস্রোয়ী 

এগুছল স্ট্াদকর পদর প্রথম ছেনগুছলদত ও সপ্াদহ উন্নত হদত পাদর। ছকিু প্রভাব আদরা 
স্বছে  স্ােী হে। আপনার আদরাদি্য সহােতা করার জন্য আপনার পুনব্গাসন প্রদোজন হদত 
পাদর। 
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আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

ব্যলক্তগর্ েরোলহিী: আকবগপ্রবণর্রো

" আলম এমি লবষকয় হরোসকর্ পরোলর যরো একেবরোকরই মজরো্রোর িয়  
- েরোন্নরোর সরোকথ স্মিরোকিরো এে ধরকির হরোলস যরো সলর্্যই এের্রো  
অদ্ভুর্ লজলিস৷"

জে, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতে

আকবগপ্রবণর্রো
ছকিু মানুষ স্ট্াদকর পদর তাদের আদবিদক ছনেন্ত্রদণ রাখদত সমস্যাে পদেন। এদক 
আদবিপ্রবণতা বলা হে। অথ্গাৎ আপছন অপ্রত্যাছেতভাদব হাসদত বা কাঁেদত পাদরন, 
কখনও কখনও স্কাদনা কারণ িাোই। 

স্ট্রোকের মরোিলসে প্রিরোবগুলি 

স্ট্াদকর পদর, অদনক মানুদষর মানছসক আঘাত, রাি, অপরাধদবাধ ও স্োদকর মত 
অনুভূছত থাদক। স্ট্াদকর পদর উদবেি ও মানছসক অবসাদের মত আদবিিত সমস্যাগুছল 
থাকা সাধারণ ঘিনা। যছেও আপনার অনুভূছতগুছলর ছবষদে কথা বলা কছিন হদত পা্দর, 
তদব স্কাদনা ছপ্রেজন বা কাউদসেলদরর সদগে কথা বলদল সাহায্য হদত পাদর।
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সম্পকেকের ওপকর প্রিরোব
স্ট্াক আপনার আদেপাদের মানুষদের প্রভাছবত কদর। তারা প্রােই উদবেি ও েক অনুভব 
কদরন। স্ট্াক আপনার সম্পককেগুছলদক পছরবত্গন করদত পাদর, এবং অসু স্তা বা অক্ষমতা 
পছরবাদর একজন মানুদষর ভূছমকাদক পছরবত্গন করদত পাদর। 

আপনার বন্ধু ও পছরবাদরর পদক্ষ এিা স্বাঝা কছিন হদত পাদর স্য আপছন স্কমন অবস্ার 
মদধ্য ছেদে যা দছেন, তাই যছে পাদরন, আপছন স্কমন অনুভব করদিন স্সই ছবষদে তাদের 
সদগে কথা বলদত স্িটিা করুন।

অদনদক বদলন স্য স্ট্াক তাদের স্যৌন জীবনদক প্রভাছবত কদরদি। এিা স্ট্াদকর োরীছরক 
ও মানছসক প্রভাদবর কারদণ হদত পাদর। স্লাদকরা এই ছবষদে কথা বলদত প্রােই সমস্যাে 
পদেন, তদব এিা এমন স্কাদনা ছবষে নে স্য ছবষদে আপনাদক লছজিত হদত হদব।

সরোহরোয্য পরোওয়রো 

মানছসক, স্যৌন ও সম্পদককের সমস্যাগুছলর জন্য সাহায্য িাইদত ভে পাদবন না, আিরদণর 
পছরবত্গনও এর অন্ভু্গতে। আপনার ছজছপ-র সদগে স্েখা করুন, বা স্ট্াক স্হল্পলাইদন স্োন 
করুন 0303 3033 100 নম্বদর।

ব্যলক্তগর্ েরোলহিী: অবসরো্

" আলম স্িকব চকিলেিরোম, 'আমরোর সরোকথ এিরো স্েি ঘিি?', আর খুবই 
হর্রোি হকয় পকেলেিরোম৷।প্ররোয় সকগে সকগেই আমরোকে এেলি েরোউকসেলিং 
পলরকষবরোর সকগে স্যরোগরোকযরোগ েলরকয় স্্ওয়রো হকয়লেি৷"

ছসছলো, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতে
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আকররোগ্যিরোি ও 
পুিবদেরোসি 
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স্ট্াদকর পদর েরীর ও মছতিকে সারদত সমে স্নে প্রথম কদেক সপ্াদহ, ছকিু মানুষ খুবই 
ক্ান্ ও ছবভ্ান্ অনুভব করদত পাদরন। 

প্রদত্যদক আলাোভাদব স্সদর ওদিন। ছকিু মানুষ পুদরাপুছর স্সদর যান। অন্যদের স্া দস্্যর 
সমস্যা বা অক্ষমতা থাকদব।

আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

আকররোকগ্যর গলর্

দ্রুততম আদরাি্য হে প্রথম কদেক মাদসর মদধ্য। তারপদর অগ্রিছত ধীদর হদত পাদর। তদব 
কদেক মাস বা বির ধদর স্লাদকর অবস্ার উন্নছত হওো অব্যাহত থাকদত পাদর। 

আকররোগ্যিরোি ও পুিবদেরোসি

ব্যলক্তগর্ েরোলহিী: আকররোগ্যিরোি

" 10 বের পকরও আলম ধীকর ধীকর স্সকর উঠলে৷"

অ্যালান, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতে
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পুিবদেরোসি সম্বকধে স্বরোঝরো

পুনব্গাসন বলদত স্বাঝাে ছক্রোগুছলদক যথাসম্ভব স্াভাছবক অবস্াে ছেছরদে আনদত স্িটিা 
করা এবং আপনাদক অক্ষমতার সদগে মাছনদে ছনদত সাহায্য করা। আপনাদক আপনার 
প্রছতছেদনর স্াভাছবক কায্গকলাপগুছল করদত সক্ষম করা, এবং আপনাদক মতছবছনমে 
করদত, িলাদেরা করদত এবং যথাসম্ভব স্াধীন থাকদত সাহায্য করার ওপদর মনদযাি 
স্েওো হে। 

আপনার স্ট্াদকর পদর অছবলদম্ব পুনব্গাসন শুরু করা উছিত। এিা হাসপাতাদল শুরু হদত 
পাদর এবং আপনার প্রদোজন হদল, এিা বাছেদতও িাছলদে যাওো উছিত। 

পুিবদেরোসকির ধরি:

•   জীলবেরো সংক্রোন্ স্থররোলপ: আপনাদক স্পাোক পরা ও িলাদেরা করার মত দেনছদিন 
েক্ষতাগুছল আবার নতুন কদর ছেখদত সাহায্য কদর। 

•   ল�লজওকথররোলপ: আপনাদক িলাদেরা করদত ও ভারসাম্য রাখদত সাহায্য কদর। এিা 
স্পেীগুছলদক েছতেোলী কদর এবং সিলতা, ভারসাম্য ও সমন্বদের উন্নছত ঘিাে।

লিউকররোপ্রোলটিলসলি

আপছন হেত ছনউদরাপ্াছটিছসছি েব্দছি শুদন থাকদবন। এিা স্বাঝাে স্য মছতিদকের ক্ষছত 
হওোর পদরও তা স্যভাদব স্সদর উিদত পাদর। মছতিদকের স্কাষগুছল আবার বৃ ছদ্ধ পাে না, 
ছকন্তু মছতিদকের অন্য অংেগুছল োছেত্ব ছনদত পাদর। এর অথ্গ হল, আপছন কখনও কখনও 
হাঁিা, কথা বলা এবং হাত নাোদনার মত েক্ষতাগুছল ছেদর স্পদত পাদরন। আপছন 
পুনব্গাসদনর ব্যাোমগুছল অভ্যাস করার মাধ্যদম এই প্রছক্রোে সাহায্য করদত পাদরন। 
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•   েথরো বিরো ও িরোষরোগর্ স্থররোলপ: আপনার স্যািাদযাদির উন্নছত ঘিাদত পাদর এবং খাওো 
ও পান করার স্ক্ষদরেও সাহায্য করদত পাদর।

•   মকিরোলবজ্রোি সংক্রোন্ স্থররোলপ: মানুষদক স্মরণেছতে ও ভাবনাছিন্ার সমস্যাগুছলর স্ক্ষদরে 
এবং অবসাে ও উদবেদির মত মানছসক সমস্যাগুছলদত সাহায্য কদর।

•   খরো্্যরোি্যরোকসর সহরোয়র্রো: একজন ডাদেছিছেোন সুছনছচিত কদরন স্য আপছন আপনার 
প্রদোজনীে খাবার ও পানীে পা দছেন। একজন ডাদেছিছেোন সাহায্য করদত পাদরন যছে 
আপনার খাবার স্খদত অসুছবধা হে।

পুিবদেরোসি েীিরোকব েরোজ েকর

পুনব্গাসদনর সমে আপছন স্থরাছপটিদের সদগে কাজ কদরন। স্থরাছপটি একছি পূণ্গ মূল্যােন 
কদরন এবং আপনার প্রদোজনগুছলর সদগে সামঞ্জস্য স্রদখ ছিছকৎসার পছরকল্পনা কদরন। 
একসাদথ, আপনারা সােদল্যর জন্য আপনার লক্ষ্যগুছল  ছস্র কদরন। আপনার লক্ষ্যগুছল 
অজ্গন করার জন্য আপছন পছরকল্পনা প্রস্তুত কদরন। স্থরাছপর ধরদনর ওপদর ছনভ্গর কদর, 
আপনার অভ্যাস করার জন্য ছবছভন্ন ব্যাোম থাকদত পাদর। আপছন পছরশ্দমর ক্ষমতা িদে 
স্তালার লদক্ষ্য কাজ করদত পাদরন, অথবা কাজ করার নতুন পদ্ধছত ছেখদত পাদরন।
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পুিবদেরোসকির পররোমিদে

স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেরা আমাদের বদলন স্য পুনব্গাসন িাছলদে যাওোর জন্য 
অদনক প্রদিটিা ও দৃঢ়সংকদল্পর প্রদোজন হদত পাদর। এিা োরীছরক ও মানছসকভাদব খুবই 
কছিন কাজ হদত পাদর, ছকন্তু অদনক মানুষ স্েদখন স্য এিা তাদেরদক জরুছর অগ্রিছত  
করদত, হাঁিদত এবং অন্যান্য প্রধান েক্ষতাগুছলর স্ক্ষদরে সাহায্য কদর। স্ট্াদকর পদর  
জীছবত থাকা ব্যছতে ও স্পোজীবীরা ইছতবািক ও উদ্ীপ্ থাকার জন্য এখাদন তাদের 
পরামে্গগুছল ছেদেদিন:

লেেু সহরোয়ে লিকয়রোগ েরুি
আপনার ব্যাোমগুছল অভ্যাস করা খুবই কছিন পছরশ্ম হদত পাদর, তাই 
পছরবাদরর সেস্য বা বন্ধুদের স্থদক সাহায্য ছনন।  
অন্য মানুষদের স্থদক সাহায্য ছনদল তা আপনাদক ছনেছমতভাদব অভ্যাস করদত 
এবং সেল হদত সছত্যই সাহায্য করদত পাদর। 

ইলর্বরোচে থরোেুি
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ছকিু মানুষ বদলন স্য ইছতবািক মদনাভাব আপনাদক 
পু্নব্গাসদন সেল হদত সাহায্য করদত পাদর।

িেরোচেরো েরকর্ থরোেুি
প্রছতছেদনর কাজকদম্গর মদধ্য নোিো বা ব্যাোমগুছল করদত স্িটিা করুন। 

িক্ষ্যগুলি  লস্র েরুি 
অজ্গন করা যাে এমন লক্ষ্যগুছল  ছস্র করদল, তা আপনাদক সােদল্যর একিা 
অনুভূছত স্েে যখন আপছন স্সই লদক্ষ্য স্পৌঁিন।

আপিরোর অগ্রগলর্ স্রেরকে েরুি 
আপনার কায্গকলাপগুছল ছনেছমতভাদব ছলদখ রাখদল, আপছন স্েখদত পাদবন স্য 
আপছন স্কমন অগ্রিছত করদিন। আপছন প্রথমছেদক পুনব্গাসদনর অদনকিার সাদথ 
মাছনদে ছনদত সক্ষম নাও হদত পাদরন। আপছন যখন আদির স্থদক স্বছে 
েছতেোলী অনুভব কদরন, তখন আপছন আদরা স্বছে কাজ করদত পাদরন।
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আপছন যছে ছকিু সমে হাসপাতাদল থাদকন, তাহদল বাছে ছেদর যাওো আপনাদক মুছতের 
অনুভূছত ছেদত পাদর। ছকন্তু ছকিু মানুদষর স্ক্ষদরে বাছে ছেদর যাওো ভীছতকর মদন হদত 
পাদর।
 
মুছতে স্েওোর প্রছক্রোদক সুছনছচিত করদত হদব স্য আপছন আপনার প্রদোজনীে সব 
সহােতা ও তথ্য পান। আপছন এবং আপনার পছরবার আপনার িাো পাওোর 
পছরকল্পনাদতও যুতে থাকদত পাদরন।

েরোেরো পরোওয়রোর পলরেল্পিরোর অন্িুদেক্ত হি:

•   পুনব্গাসন

•   স্মছডকাল ছিছকৎসা

•   বাছেদত পছরিয্গা

•   আপনার স্য উপকরণগুছল প্রদোজন হদত পাদর

•   েদলা-আপ।

প্ররোথলমে সরোহরোয্যপ্ররোপ্ত মুলক্ত

আপছন স্ট্াদকর সামান্য পদরই হাসপাতাল স্িদে িদল স্যদত সক্ষম হদত পাদরন, যতক্ষণ 
পয্গন্ আপছন ছনদজর ছবিানা স্থদক স্িোর পয্গন্ স্পৌঁিদত পাদরন এবং বাছেদত ছনরাপে 
পছরদবদে স্যদত পাদরন। পুনব্গাসন বাছেদতও িালু থাদক। 

হরোসপরোর্রোি স্েকে যরোওয়রোর পকর সহরোয়র্রো



স্ট্রোক স্েল্পলরোইনে স্�রোে করুে 0303 3033 100 েম্বনে

20

আপলি হরোসপরোর্রোি স্েকে যরোওয়রোর পকর যরোররো আপিরোকে সহরোয়র্রো স্্ি

•   স্া দস্্যর সমস্যা বা সহােতার প্রদোজনগুছলর স্ক্ষদরে সাহায্য িাওোর জন্য সছিক ব্যছতে 
হদলন আপনার ছজছপ।

•   ছেছজওদথরাছপটি ও অকুদপেনাল স্থরাছপটিদের মত স্থরাছপটিদের কাি স্থদক আপনার 
সহােতার প্রদোজন হদত পাদর।

•   আপনার একজন কছমউছনছি স্ট্াক নাস্গ থাকদত পাদরন।

•   আপনার একজন সমাজ কমমী থাকদত পাদরন।

•   আপছন স্যখাদন বসবাস কদরন তার ওপদর ছনভ্গর কদর, আপছন একজন স্ট্াক 
অ্যাদসাছসদেেন স্কা-অছডকেদনিদরর স্থদক সাহায্য স্পদত পাদরন।

যল্ এেলি পযদেরোকিরোচিরো সম্পন্ন িরো হয়, র্রোহকি আপিরোর লজলপ-র সকগে 
স্যরোগরোকযরোগ েরুি। 

আপিরোর প্রকয়রোজিগুলি পযদেরোকিরোচিরো েররো

আপছন হাসপাতাল স্িদে যাওোর প্রাে িে মাস পদর, আপনার অগ্রিছতর একছি 
পয্গাদলািনা করাদনা উছিত। এিা সুছনছচিত কদর স্য আপছন সছিক সহােতা পা দছেন, যছে 
আপনার প্রদোজনগুছল পছরবছত্গত হদে থাদক। পয্গাদলািনাছি কখনও কখনও একজন স্ট্াক 
অ্যাদসাছসদেেন স্কা-অছডকেদনিদরর বোরা সম্পন্ন হে, অথবা একজন স্পেোছলটি নাস্গ বা 
স্ট্াক সংক্রান্ অন্যান্য স্পোজীবীদের বোরা সম্পন্ন হে।
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21স্ট্রোকের পকর পরবর্তী ধরোপগুলি

বরোসস্রোি

স্ট্াদকর পদর আপনার যছে স্কাদনা অক্ষমতা থাদক, স্সই স্ক্ষদরে স্াধীনভাদব বাস করদত 
সাহাদয্যর জন্য আপনাদক আপনার বাছেদত ছকিু পছরবত্গন করদত হদত পাদর। এর মাদন 
হল বাথরুম বা রান্নাঘদর ছকিু পছরবত্গন করা, একজন অকুদপেনাল স্থরাছপদটির স্থদক 
পরামে্গ সহ। ছকিু মানুষদক অছতছরতে সহােতা সহ একছি নতুন বাছে খুঁজদত হদত পাদর। 
আপনার সমাজ কমমী আপনাদক আপনার ছবকল্পগুছলর ছবষদে ভাবদত সাহায্য করদত 
পাদরন। 

এর অন্িুদেক্ত হকর্ পরোকর:

•   আছশ্ত আবাসন: একজন ওোদডকেন বা সতকমীকরণ ব্যবস্ার মত ছকিু সহােতা সহ 
স্াধীনভাদব বসবাস করা।

•   আবাছসক পছরিয্গা: সাধারণ ব্যছতেিত পছরিয্গা বা নাছস্গং স্সবা প্রোন করদত পাদর।

স্ট্রোকের আলথদেে প্রিরোব

আপনার ও আপনার পছরবাদরর ওপদর স্ট্াদকর ছবোল আছথ্গক প্রভাব পেদত পাদর। 

েরোজ স্থকে লবরলর্
আপছন যছে কম্গরত হন, তাহদল আপছন আদরাি্যলাদভর সমে অসু স্তাকালীন স্বতন স্পদত 
সক্ষম হদত পাদরন। ছকিু ছবমা পছলছসদত গুরুতর অসু স্তার জন্য কভার অন্ভু্গতে থাদক। 
আপছন কম্গসং স্ান ও সহােতা ভাতার মত একছি স্টিি স্বছনছেি োছব করদত সক্ষম হদত 
পাদরন। ছকিু মানুষ স্টিি স্বছনছেি োছব করদত লছজিত স্বাধ কদরন, ছকন্তু এগুদলা স্সই 
মানুষদের সাহায্য করার জন্যই স্েওো হে যাদের এগুদলার প্রদোজন আদি।
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23স্ট্রোকের পকর পরবর্তী ধরোপগুলি

আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

স্ট্রোে দ্রোররো প্রিরোলবর্ মরোিুষক্র জি্য আলথদেে সহরোয়র্রোর ওপকর আকররো লবি্ 
র্কথ্যর জি্য আমরোক্র র্থ্যপরে স্বলিল�ি ও আলথদেে সহরোয়র্রো স্্খুি, যরো 
stroke.org.uk স্থকে ররোউিকিরোর েররো যরোয়৷ 

স্ট্রোে-পরবর্তী জীবকির জি্য (Life After Stroke) অিু্রোি

স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেদক উপকরণ বা সহােতা স্েওোর জন্য অথ্গ স্জািাদত, 
স্ট্াক অ্যাদসাছসদেেন এক-কালীন £300 পয্গন্ অনুোন মঞ্জুর কদর। স্ট্াক-পরবতমী 
জীবদনর (Life After Stroke) অনুোদনর জন্য কীভাদব আদবেন করা যাে তা 
জানদত, আমাদের স্হল্পলাইদন স্োন করুন  0303 3033 100 নম্বদর অথবা 
grants.external@stroke.org.uk-এ ইদমল করুন।

পলরচযদেরোেরোরী
আপনার যছে সপ্াদহ 35 ঘণ্ার স্বছে সমদের জন্য একজন স্বতনহীন পছরিয্গাকারী থাদক, 
তাহদল তারা পছরিয্গাকারীদের ভাতার োছব করদত পাদরন। আপনার বেস যছে 65 বির 
বা তার স্বছে হে, এবং আপনার স্েখাদোনা করার জন্য কাউদক প্রদোজন হে, তাহদল 
আপছন অ্যাদিদন্ডসে ভাতা োছব করদত পাদরন। 

পলরচযদেরো ও সহরোয়র্রোর প্রকয়রোজি মূি্যরোয়ি
স্ট্াদকর পদর আপনার যছে স্কাদনা অক্ষমতা থাদক, তাহদল আপছন পছরিয্গা ও সহােতার 
প্রদোজন মূল্যােন করাদত পাদরন। এিা আপনার স্সবার প্রদোজন এবং পছরিয্গার খরদির 
স্ক্ষদরে স্কাদনা আছথ্গক সাহাদয্যর ছেদক নজর স্েে।  স্ানীে সামাছজক পছরদষবাগুছলর বোরা 
এছি পছরিাছলত হে। 

অক্ষমর্রো
আপনার যছে স্কাদনা অক্ষমতা থাদক, স্সই স্ক্ষদরে পাদস্গানাল ইছন্ডদপদন্ডসে স্পদমন্টস 
(PIP)-এর মত ছকিু সাহায্য লভ্য আদি। েী ঘ্গকাল ধদর অসু স্ বা অক্ষম থাকার অছতছরতে 
খরিগুদলার মদধ্য কদেকছি স্মিাদনার জন্য এছি একছি করমুতে স্বছনছেি, 16 স্থদক 64 
বিদরর মদধ্য বেদসর মানুষদের জন্য। 
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স্ট্রোকের পকর জীবি 
উপকিরোগ েররো



25স্ট্রোকের পকর পরবর্তী ধরোপগুলি

আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

সমে এিদনার সাদথ সাদথ আপছন সােদল্যর জন্য আপনার ব্যছতেিত লক্ষ্যগুছল আছবকোর 
করদবন। আদরাি্যলাভ ও পু্নব্গাসন একছি েী ঘ্গ ও ধীরিছতর প্রছক্রো হদত পাদর, ছকন্তু 
জীছবত থাকা অদনক মানুষই বদলন স্য তারা স্ট্াদকর পদর জীবন উপদভাি করার নতুন 
পন্াগুছল খুঁদজ পান। 

সুখী ও স্রো স্্যবরোি থরোেরো

মরোিলসে সু স্র্রো
আপনার মানছসক সু স্তার উন্নছত করার একছি উপাে হল েরীরিি্গা করা। 
েরীরিি্গা আপনার মছতিদকে এমন রাসােছনক পো থ্গ মুতে কদর স্যগুদলা আপনাদক 
ভাল স্বাধ করাে। 

পছরবার ও বন্ধুদের সদগে স্যািাদযাি রাখদল, তা আপনাদক একাছকত্ব স্বাধ 
এোদত সাহায্য কদর। 

স্িদপ রাখদবন না - আপনার অনুভূছতগুদলার ছবষদে কথা বলদত স্িটিা করুন। 
সগেীত ও ছেল্পকলার মত সৃছটিেীল কাজকম্গগুদলাও আপনাদক আপনার অনুভূছত 
প্রকাে করদত সাহায্য করদত পাদর।

স্ট্াদকর পদর মানছসক সমস্যা হওো একিা সাধারণ ঘিনা। আপনার যছে  
উদবেি বা অবসাদের মত সমস্যা থাদক, তাহদল আপনাদক ছজছপ-র কাদি  
সাহায্য িান।

স্ট্রোকের মরোিলসে প্রিরোব লবষকয় আকররো পড়ুি 9 পরোর্রোয়৷।

স্ট্রোকের পকর জীবি উপকিরোগ েররো
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26 স্ট্রোকের পকর জীবি উপকিরোগ েররো

জীবিকে আগ্রহজিে েকর স্র্রোিরো
আপছন উপদভাি কদরন এমন কায্গকলাদপ অংে ছনন। নতুন ছজছনস স্িটিা কদর 
স্েখা এবং নতুন মানুষদের সাদথ স্েখা করার মাধ্যদম ছনদজদক ি্যাদলঞ্জ জানান। 

আপছন অন্য মানুষদের স্থদক সহােতা স্পদত পাদরন যাদের স্ট্াক হদেছিল। স্ট্াক 
অ্যাদসাছসদেেদনর অদনকগুছল গ্রুদপর একছি স্নিওোককে আদি এবং ইউদক জুদে 
স্াধীন স্ট্াক ক্াব আদি। একছি গ্রুদপ স্িদল তা আপনাদক একছি নতুন উদদ্ে্য 
ছেদত পাদর এবং নতুন বন্ধুত্ব দতছর করদত সাহায্য কদর।

স্ট্রোে গ্রুপগুকিরোর সম্বকধে আকররো র্কথ্যর জি্য 42 পরোর্রো স্্খুি।

েরোজ েররো

আপছন যছে স্ট্াদকর পদর কাদজ ছেদর যান বা কাদজ স্েরার পছরকল্পনা কদরন, তাহদল কাজ 
করা ও স্ট্াদকর ওপদর ছকিু ছরদসাস্গ আদি stroke.org.uk/back-to-work-এ। 

সাম্য আইন অক্ষমতাযুতে মানুষদের কাদজর স্ক্ষদরে সুরক্ষা স্েে, এবং আপছন যাদত কাদজ 
থাকদত পাদরন, স্সই জন্য আপনাদক সাহায্য করার জন্য আপনার ছনদোিকত্গার একছি 
কত্গব্য আদি, যছে তা সম্ভব হে। আপনাদক কাদজ ছেদর স্যদত সাহায্য করার জন্য আপছন 
স্বছনছেি ও অন্যান্য সহােতার জন্য স্যাি্য হদত পাদরন।

স্পিরোজীবীর দৃলটিিলগে: েরোজ

" স্ট্রোকের পকর লবররোি সমস্যরো লিকয়ও আমররো মরোিুষকে েরোকজ ল�কর স্যকর্ 

স্্কখলে - র্রোররো চমৎেরোর মরোিুষ৷"

কছলন, স্ট্াক অ্যাদসাছসদেেন স্কা-অছডকেদনির
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গরোলে চরোিরোকিরো ও স্ঘরোররোক�ররো েররো

স্ট্াক বা TIA (ছমছন-স্ট্াক)-এর পদর আপছন আইনসম্মতভাদব এক মাদসর জন্য িাছে বা 
স্মািরসাইদকল িালাদত পাদরন না। আবার িাছে িালাদনা শুরু করার আদি, আপনাদক 
অবে্যই DVLA -স্ক জানাদত হদব স্য স্ট্াদকর কারদণ আপনার িাছে িালাদনার সামথ্গ্য 
প্রভাছবত হদেদি ছকনা। আপনার যছে স্কাদনা ধরদনর মছতিদকের অদত্াপিার বা ছখঁিুছন হদে 
থাদক তাহদল আপনাদক অছবলদম্ব DVLA-স্ক জানাদত হদব।

আপছন যছে বাস, স্কাি বা লছর িালক হন, তাহদল আপনার স্ট্াক বা TIA হওোর সাদথ 
সাদথ আপনাদক DVLA-স্ক অবে্যই জানাদত হদব। 

আকররো র্কথ্যর জি্য stroke.org.uk/driving স্্খুি

ব্ু ব্যাজ ছকিম আপনাদক সু্ছবধাজনক জােিাে পাককে করার অনুমছত ছেদে আদরা সহদজ 
স্ঘারাদেরা করদত সাহায্য কদর।

 স্ানীে কাউছসেলগুদলাদত সব্গজনীন পছরবহন স্যাজনা আদি, এবং আপনার যছে অক্ষম 
ব্যছতের স্রলকাডকে থাদক তাহদল আপছন সতিাে স্রল যাতাোত স্পদত পাদরন।
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আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

প্রদত্যদকর স্ট্াক হওোর ছভন্ন ছভন্ন ঝুঁছক আদি, যা ছনভ্গর কদর তাদের েরীর ও 
জীবনশেলীর ওপদর।

স্ট্রোকের প্রধরোি ঝুঁলের েরোরণগুকিরো হি: 

1. বয়স 
আপনার বেস বাোর সাদথ সাদথ, আপনার ধমনীগুদলা আদরা েতে হদে যাে, যার েদল 
স্সগুদলা আিদক যাওোর সম্ভাবনা স্বদে যাে।

2. স্রো কস্্যর সমস্যরো
স্া দস্্যর ছকিু সমস্যা আপনার স্ট্াক হওোর সম্ভাবনা বাছেদে ছেদত পাদর। 

•   TIA ও স্ট্াক: আপনার যছে TIA (ছমছন-স্ট্াক) বা স্ট্াক হদে থাদক, তার মাদন হল 
আপনার আদরকছি স্ট্াক হওোর অছধকতর ঝুঁছক আদি। তদব আপছন আপনার ঝুঁছক 
কমাদনার জন্য পেদক্ষপ ছনদত পাদরন - আদরা তদথ্যর জন্য 32 পরোর্রো স্্খুি।

অন্য স্য অবস্াগুদলা আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক বাছেদে স্েে স্সগুদলা হল:

•   উচ্চ রতেিাপ

•   অ্যাছট্োল োইছরেদলেন (অছনেছমত হৃেপেদিন)

•   ডাোছবছিস

•   উচ্চ স্কাদলদটিরল।

আপিরোর আকরেলি স্ট্রোকের ঝুঁলে হ্রোস েররো
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3. জীবিশিিী 
আমরা দেনছদিন জীবদন স্য সব কাজ কছর তার েদল স্ট্াদকর ঝুঁছক স্বদে স্যদত পাদর, যার 
অন্ভু্গতে হল: 

•   ধূমপান  

•   খুব স্মািা হওো

•   খুব স্বছে মে্যপান করা

•   স্বছে েরীরিি্গা না করা

•   অস্া স্্যকর খাবার খাওো।

4. পরোলরবরোলরে ইলর্হরোস
স্ট্াক পছরবাদর বংেপরম্পরাে িদল। তাই আপনার পছরবাদর কাদরা যছে অতীদত স্ট্াক 
হদে থাদক তাহদল আপনার স্ট্াক হওোর স্বছে সম্ভাবনা আদি।

5. জরোলর্
আছরিকান বা ক্যাছরছবোন পছরবাদরর কৃষ্াগে মানুষদের স্ক্ষদরে স্ট্াক স্বছে ঘন ঘন হে। 
ভারত, পাছকতিান ও বাংলাদেদের মত েছক্ষণ এেীে স্েেগুদলার মানুষদের মদধ্য এিা স্বছে 
সাধারণত স্েখা যাে।

আপিরোর স্ট্রোকের ঝুঁলে লিয়ন্ত্রণ েররো

আপনার ছনদজর স্ট্াদকর ঝুঁছক সম্বদন্ধ আপনার ছজছপ-স্ক আদরা ব্যাখ্যা করদত বলা জরুছর, 
যাদত আপছন জানদত পাদরন স্য আপনার ঝুঁছক কমাদনার জন্য আপছন কী কী পেদক্ষপ 
ছনদত পাদরন।

আপনার যখন স্ট্াক বা TIA (ছমছন-স্ট্াক) ধরা পদে, তখন ডাতোররা জানদত স্িটিা 
করদবন স্য স্ট্াক স্কান কারদণ হদেছিল। আপনার আদরকবার স্ট্াক হওোর সম্ভাবনা 
কমাদনার জন্য তারা ছিছকৎসা কদরন। উোহরণস্রূপ, আপনার যছে উচ্চ রতেিাপ থাদক, 
তারা আপনাদক তা ছনেন্ত্রণ করার জন্য ছিছকৎসা স্েন, যা আবার আপনার স্ট্াদকর  
ঝুঁছক কমাে।
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সব ছমছলদে, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেদের িারজদনর মদধ্য প্রাে একজদনর পাঁি 
বিদরর মদধ্য আদরকবার স্ট্াক হে। প্রথম 30 ছেদনর মদধ্য ছবেতীে বার স্ট্াক হওোর 
সম্ভাবনা সবদিদে স্বছে। স্সই কারদণই, আপনাদক উচ্চ রতেিাপ ও অ্যাছট্োল 
োইছরেদলেন-এর মত স্ট্াদকর সাদথ সম্পককেযুতে স্য সব স্া দস্্যর অবস্ার জন্য ছিছকৎসা 
প্রোন করা হে স্সগুদলা অনুসরণ করা গুরুত্বপূণ্গ। আপনাদক যছে পরামে্গ স্েওো হে, স্সই 
স্ক্ষদরে েী ঘ্গকাল ধদর আপনার ছিছকৎসা িাছলদে যাওোও গুরুত্বপূণ্গ, যাদত আপছন আপনার 
ঝুঁছকদক যথাসম্ভব কমাদত পাদরন। 

আমরা জাছন স্য ছবশ্ব্যাপী প্রাে 90% স্ট্াক একছি ছিছকৎসাদযাি্য স্া দস্্যর অবস্া বা 
ধূমপাদনর মত একছি 'জীবনশেলীর' কারদণর সাদথ সম্পছককেত। আপছন যছে জাদনন স্য 
আপনার এখাদন তাছলকাভুতে স্কাদনা ঝুঁছকর কারণ আদি, তাহদল আপছন ছিছকৎসাগুছল 
অনুসরণ করার বোরা এবং ছকিু স্া স্্যকর জীবনশেলী পেদক্ষপ স্নওোর মাধ্যদম আপনার 
ঝুঁছক কমাদত সাহায্য করদত পাদরন।

অলিচিয়র্রোর স্মরোেরোলবিরো েররো
অলিচিয়র্রো স্ট্রোকের অংি৷ অকিে মরোিুষ িলবষ্যকর্র লবষকয় দুলচিন্রো 
েকরি৷।এই দুলচিন্রোর �িস্রূপ উকদ্গ ও অবসরো্ হকর্ পরোকর৷।আপলি 
যল্ দুলচিন্রোয় রুকব যরোওয়রোর মর্ অিুিব েকরি র্রোহকি আপিরোর লজলপ-র 
সকগে েথরো বিুি৷ অথবরো আপলি স্ট্রোে স্হল্পিরোইকি স্�রোি েরকর্ পরোকরি 
0303 3033 100 িম্বকর৷
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এেলি ইলকিলমে স্ট্রোে বরো TIA (লমলি-স্ট্রোে)-এর পকর: স্প্িদলি-ছবদরাধী ওষুধগুছল 
রতেদক কম িিিদি কদর স্তালার মাধ্যদম আদরকছি রতেছপন্ড জমাি বাঁধার ঝুঁছক কমাে।

উচ্চ রক্তচরোপ: উচ্চ রতেিাদপর জন্য অদনকগুছল ছভন্ন ছভন্ন ধরদনর ওষুধ আদি। আপছন 
হেত ডাই-ইউদরছিক্স, ক্যালছেোম-ি্যাদনল ব্কার, ACE ইনছহছবির, ও ছবিা ব্কারগুছলর 
সম্বদন্ধ শুদন থাকদবন। স্া স্্যকর জীবনশেলীর ধাপগুছলর মদধ্য অন্ভু্গতে হল ধূমপান বন্ধ 
করা, মে্যপাদনর পছরমাণ কমাদনা এবং আদরা স্বছে সছক্রে থাকা।

অ্যরোলরিয়রোি �রোইলরিকিিি (অলিয়লমর্ হৃ্স্পন্দি): অদনক ধরদনর ওষুধ যা ব্যবহার কদর 
হৃেযদন্ত্রর স্াভাছবক িদি ছেছরদে আনা যাে বা হৃেপেদিদনর িছতদক ছনেন্ত্রণ করা যাে। 
রতেছপন্ড জমাি বাঁধার ঝুঁছক কমাদনার জন্য অ্যাছন্টদকাোগুল্যান্ট ওষুধগুছল ব্যবহার করা 
হদত পাদর। কখনও কখনও একছি স্াভাছবক িদি ছেছরদে আনার জন্য একছি েল্যছিছকৎসা 
প্রণালী ব্যবহার করা হে।

ররোয়রোলবলিস: ছিছকৎসাগুছলর মদধ্য অন্ভু্গতে হদত পাদর ব্াড সুিার ছনেন্ত্রণ করার ওষুধ ও 
ইনসুছলন ইদঞ্জকেন। স্া স্্যকর আহার, ওজন কমাদনা ও ব্যাোম ব্াড সুিাদরর মারোগুছল 
ছনেন্ত্রদণ সাহায্য করদত পাদর। 

উচ্চ স্েরোকিকটিরি: টি্যাছিন হল রদতে স্কাদলদটিরদলর মারো কমাদনার জন্য প্রধান ধরদনর 
ওষুধ। স্া স্্যকর আহার, ব্যাোম এবং ধূমপান বন্ধ করাও স্কাদলদটিরল কমাদত সাহায্য 
করদত পাদর।

মদন রাখদবন, আপনার ছজছপ-র সদগে কথা না বদল স্কাদনা ছিছকৎসা বন্ধ করদবন না। 

আপলি স্য ধরোপগুলি লিকর্ পরোকরি

আপনার ছজছপ আপনার ঝুঁছক কমাদনার জন্য আপনাদক ধারণা ও সহােতা ছেদত পাদরন। 
আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক কমাদনার স্সরা উপােগুদলার মদধ্য একছি হল স্ট্াদকর সাদথ 
সম্পছককেত স্য স্কাদনা স্া দস্্যর অবস্ার জন্য ছিছকৎসা স্নওো।
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স্রো স্্যের জীবিশিিীর ধরোপগুলি

সছক্রে থাকা এবং ভালভাদব খাবার খাওো আপনার আদরকছি স্ট্াক হওোর ঝুঁছক কমাে। 
স্া স্্যকর জীবনশেলী আপনাদক উচ্চ রতেিাপ, ডাোছবছিস ও উচ্চ স্কাদলদটিরদলর মত 
অবস্াগুছলদক ছনেন্ত্রণ করদত সাহায্য করদত পাদর, যা আবার আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছকদক 
কমাে। স্া স্্যকর খাবার খাওো, ধূমপান বন্ধ করা, কম মে্যপান করা এবং স্বছে সছক্রে 
থাকার মত ধাপগুছলর সবকছিই আপনার ঝুঁছক কমাদত সাহায্য করদত পাদর।  

ধূমপরোি বধে েররো
ধূমপান আপনার স্ট্াদক মারা যাওোর ঝুঁছকদক ছবেগুণ কদর স্েে, তাই তা স্িদে স্েওোর 
জন্য পরামে্গ স্নওো যদথটি যথাযথ। আপছন ধূমপান বন্ধ করার সাদথ সাদথই আপনার 
স্ট্াদকর ঝুঁছক কমদত শুরু কদর। 

িরোিিরোকব খরোওয়রো
প্রিুর পছরমাদণ সবছজ ও েল খান, এবং সম্ভব হদল বাছেদত রান্না করা খাবার খান, স্যদহতু 
এদত সাধারণত প্রস্তুত আহার ও স্্যাদক্সর স্িদে কম ে্যাি ও লবণ থাদক। লবদণর পছরমাণ 
কমাদলও রতেিাপ ছনেন্ত্রদণ সাহায্য হদত পাদর, এবং কম ে্যাি স্খদল ওজন কমাদত সাহায্য 
হদত পাদর। 

ব্যলক্তগর্ েরোলহিী: সলক্য় হওয়রো

" সলক্য় হওয়রোর অথদে এই িয় স্য প্রলিক্ষকের অধীকি লজকম ঘরোম ঝররোকর্  
হকব - এিরোর মরোকি হি শুধুই সলক্য় থরোেরো৷।অল্প এেিু চিরোক�ররো অকিে 
েরোকজ আসকর্ পরোকর৷"

মাইদকল, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতে
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আকররো স্বলি চিরোক�ররো েররো
আপনার পদক্ষ যত স্বছে সম্ভব িলাদেরা করুন। ছেদন আধ ঘণ্া হাঁিদত স্িটিা করুন, যছে 
পাদরন, এবং বাছেদতও হাঁিািলা করদত স্িটিা করুন। প্রছত 20 ছমছনি অন্র ঘদরর 
িারপাদে একিু হাঁিাই আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক কমাদত পাদর।

েম ম্্যপরোি েররো 
আপছন কম পছরমাণ মে্যপান কদর আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক কমাদত পাদরন। ইউদক-স্ত 
সরকার পরামে্গ স্েে স্য মে্যপাদনর কারদণ স্া দস্্যর ঝুঁছকগুছলদক কম রাখার জন্য, এক 
সপ্াহ ব্যাপী 14 ইউছনদির স্বছে মে্যপান না করাই সবদিদে ভাল। পুরুষ ও মছহলাদের 
জন্য সীমাছি একই।  

আপিরোর ওজি লিয়ন্ত্রকণ ররোখরো
স্া স্্যকর ওজন বজাে রাখদল আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক হ্াস পাে। ওজন কমাদলও আপনার 
উচ্চ রতেিাপ ছনেন্ত্রণ করদত সাহায্য হদত পাদর, এবং আপনার যছে ডাোছবছিস থাদক 
তাহদল আপনার ব্াড সুিার ছনেন্ত্রদণ সাহায্য হদত পাদর।

শুরু েরুি

স্া স্্যকর জীবনশেলীর পছরবত্গনগুছল করার ছবষদে ব্যবহাছরক পরামে্গগুছলর জন্য 
stroke.org.uk স্েখুন বা আমাদের স্হল্পলাইদন স্োন করুন।

ধূ্মপান স্িদে স্েওো, ওজন কমাদনা এবং কম পছরমাদণ মে্যপান করার স্ক্ষদরে ব্যছতেিত 
সাহাদয্যর জন্য আপনার ছজছপ-র সদগে স্েখা করুন।
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স্ট্রোকের িক্ষণগুলি সিরোক্ত েররো

আপনার ছনদজর মদধ্য বা অন্য কাদরা স্ট্াদকর সাধারণ লক্ষণগুছল কীভাদব সনাতে করা যাে 
তা জানা গুরুত্বপূণ্গ। FAST পরীক্ষা ব্যবহার করাই হল এিা করার সবদিদে ভাল উপাে।

FAST পরীক্ষরো

বরোহু
মানুষছি ছক দুছি বাহুই ওপদর তুলদত পাদরন এবং 
স্সখাদন রাখদত পাদরন?

মুখ
মানুষছি ছক হাসদত পাদরন?  
তার মুখ ছক এক পাদে ঝুদল স্িদি?

েথরো বিরোর সমস্যরো
মানুষছি ছক পেটিভাদব কথা বলদত পাদরন এবং 
আপছন যা বদলন তা বুঝদত পাদরন?
তার কথা ছক জছেদে যাে?

সময় 
আপছন যছে এই ছতনছি লক্ষদণর মদধ্য স্কাদনাছি 
স্েদখন, তাহদল 999 নম্বদর স্োন করার সমে 
হদেদি।
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আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

FAST পরীক্ষাছি আপনাদক স্ট্াদকর সবদিদে সাধারণ ছতনছি লক্ষণ সনাতে করদত 
সাহায্য কদর। তদব অন্য লক্ষণও আদি স্যগুছলদক আপনার সবসমে গুরুত্ব সহকাদর 
স্নওো উছিত। এর অন্ভু্গতে হল:

•   হাত, পা বা পাদের পাতা সহ, েরীদরর এক পাদে আকছস্মক দুব্গলতা বা অসােতা

•   েব্দ খুঁদজ স্পদত বা পেটি বাদক্য কথা বলদত অসুছবধা

•   হিাৎ ঝাপসা দৃছটি অথবা এক বা দুই স্িাদখই দৃছটি হারাদনা

•   হিাৎ স্মৃছত হারাদনা বা ছবভ্াছন্, এবং মাথা স্ঘারা বা হিাৎ পদে যাওো

•   একছি আকছস্মক, তীরে মাথা ব্যথা।

24 ঘণ্রোর স্বলি আকগর িক্ষণগুলির লবষকয় েী েরকর্ হকব
আপনার যছে এক ছেদনর স্বছে সমে আদি এমন স্কাদনা 'মাথা স্ঘারার' অছভজ্ঞতা হদে 
থাদক যা TIA (ছমছন-স্ট্াক) হদত পাদর, তাহদল ছজছপ-স্ক স্োন করুন এবং জরুছর 
ছভছতিদত অ্যাপদেন্টদমন্ট িান। আপছন সবদিদে কাদির NHS ওোক-ইন ছক্ছনদক বা 
 স্ানীে দু ঘ্গিনা ও জরুছর ছিছকৎসা ছবভাদিও স্যদত পাদরন। TIA হল স্ট্াদকর একছি 
গুরুতর ছবপেসংদকত। তাই ছিছকৎসা সহােতা স্নওো অপছরহায্গ, এমন ছক যছে TIA ছকিু 
সমে আদি হদে থাদক তাহদলও।

স্ট্রোে স্য েরোকররো হকর্ পরোকর, স্য স্েরোকিরো বয়কস৷।প্রলর্লি স্সকেন্ডই 
গুরুত্বপূণদে৷।আপলি যল্ স্ট্রোকের এই লর্িলি িক্ষকণর মকধ্য স্েরোকিরোলি 
স্্খকর্ পরোি, র্রোহকি অকপক্ষরো েরকবি িরো৷ স্সই মুহূকর্দেই স্�রোি েরুি 
999 িম্বকর৷
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স্ট্রোে এবং র্রোর েরোরণগুলি সিরোক্ত েররো 

একছি পরীক্ষা ও মছতিদকের কি্যাদনর সাহাদয্য স্ট্াক ছনণ্গে করা হে।  এিা স্েখাে স্য 
স্ট্াকছি কী ধরদনর এবং এছি মছতিদকের স্কাথাে হদেদি। 

যছে স্ট্াকছি জমাি বাঁধা রদতের কারদণ হদে থাদক, স্সই স্ক্ষদরে এছি মছতিদকের ছভতর স্থদক 
এদসদি নাছক হৃেছপন্ড স্থদক এদসদি তা জানার জন্য একছি কি্যান এবং অন্যান্য পরীক্ষা 
ব্যবহার করা হে। 

যছে স্ট্াকছি রতেপাদতর কারদণ হদে থাদক, স্সই স্ক্ষদরে একছি কি্যান স্েখাদত পাদর স্য 
আপনার মছতিদকের রতেবাহী নালীগুছলদত স্কাদনা সমস্যা আদি ছকনা।

আপিরোর রকক্ত এগুলি পরীক্ষরো েররো হয়:
•  রতে জমাি বাঁধা

•  ব্াড সুিার

•  স্কাদলদটিরদলর মারো।

কি্যরোকির ধরি:
•   কছম্পউদিড স্িাদমাগ্রাছে কি্যান (CT) 

•   ম্যািদনছিক স্রদজাদনসে ইদমছজং কি্যান (MRI)।

অি্য পরীক্ষরো ও যরোচরোই:
•  ECG (ইদলদট্াকাছডকেওগ্রাম): হৃেপেদিন পরীক্ষা কদর

•   ডপলার আলট্াসাউন্ড: িলার ধমনীগুছলদত অবদরাধ আদি ছকনা তা পরীক্ষা কদর

•  রতোিপ মাপা হে।
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স্ট্রোকের জরুলর লচলেৎসরো

স্ট্াদকর ছিছকৎসাগুছল মছতিদকে রতে সরবরাহ পুনরাে শুরু করদত স্িটিা কদর। এিা মছতিদকে 
আদরা ক্ষছত থামাদত পাদর এবং কখনও কখনও এর অথ্গ হল লক্ষণগুছলর উন্নছত হে।

যছে আপনার মছতিদকে রতে জমাি বাঁদধ, তখন ডাতোররা কখনও কখনও জমাি বাঁধা রতে 
দূর করার ওষুধ ছেদে এছিদক সরাদত স্িটিা করদত পাদরন (থ্রদম্বাছলছসস)। থ্রদম্বক্টছম হল 
একছি ছিছকৎসা যা যাছন্ত্রক উপকরদণর সাহাদয্য জমাি বাঁধা রতে দূর কদর। এখনও পয্গন্ 
এিা ইউদক-র অল্প সংখ্যক হাসপাতাদলই পাওো যাে।

আপনার মছতিদকে যছে রতেপাত হদে থাদক, স্সই স্ক্ষদরে ডাতোররা রতেপাত বন্ধ করা বা িাপ 
কমাদনার জন্য সাজ্গাছর করদত পাদরন। 

আকরেলি স্ট্রোে থরোমরোকিরোর জি্য লচলেৎসরো

হাসপাতাদল ডাতোররা আবার স্ট্াক হওো আিকাদনার স্িটিাও কদরন। তারা কখনও কখনও 
সাজ্গাছরর মাধ্যদম িলার ধমনীদত (ক্যাদরাছিড ধমনী) অবদরাধ দূর কদরন। 

তারা রতেিাপ কমাদনা এবং রদতের স্কাদলদটিরল কমাদনার জন্য ওষুধ ব্যবহার কদরন। রতে 
জমাি বাঁধা আিকাদনার জন্যও তারা ওষুধ ব্যবহার কদরন। এর অন্ভু্গতে হল 
স্প্িদলি-প্রছতদরাধী ওষুধগুছল, যা আপনার রতেদক কম িিিদি কদর স্তাদল। 
অ্যাছন্টদকাোগুল্যান্ট জমাি বাঁধা রদতের ঝুঁছকও কমাে। 

আপিরোর স্ট্রোকের ঝুঁলে েমরোকিরো এবং লচলেৎসরোর পধিলর্গুলির ওপকর আকররো 
লবি্ র্কথ্যর জি্য 32 পরোর্রো স্্খুি৷।
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আমরোক্র সকগে েথরো বিুি
আমাদের স্ট্াক স্হল্পলাইন এমন স্য কাদরার জন্য ছযছন স্ট্াদক আক্রান্ হদেদি, তার 
পছরবার, বন্ধু ও পছরিয্গাকারীরাও অন্ভু্গতে। স্হল্পলাইন স্ট্াদকর স্য স্কাদনা ছেদকর ব্যাপাদর 
আপনাদক তথ্য ও সহােতা ছেদত পাদর। 

আমাদের স্োন করুন 0303 3033 100 নম্বদর, স্িক্সিদোন স্থদক  
18001 0303 3033 100 নম্বদর অথবা ইদমল করুন info@stroke.org.uk-এ।

আমরোক্র প্রেরোিিরোগুলি পড়ুি
আমরা স্ট্াক সংক্রান্ ছবছভন্ন ধরদনর ছবষে সম্বদন্ধ ছবতিাছরত তথ্য প্রকাে কছর, যার অন্ভু্গতে 
হল আপনার স্ট্াদকর ঝঁুছক কমাদনা এবং প্ুনব্গাসন। অনলাইন stroke.org.uk-এ 
পড়ুন অথবা িাপাদনা কছপর জন্য স্হল্পলাইদন স্োন কদর অনদুরাধ করুন। 

সরোহরোয্য ও র্থ্য স্েরোথরোয় পরোওয়রো যরোয়

স্ট্রোে অ্যরোকসরোলসকয়িি স্থকে
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স্ট্রোকে আক্রোন্ অি্য মরোিুষক্র সকগে েথরো বিরো
আপনার  স্ানীে এলাকাে একছি স্ট্াক গ্রুপ থাকদত পাদর, স্যখাদন আপছন স্ট্াদকর পদর 
জীছবত থাকা অন্য মানুষদের সদগে স্েখা করদত পাদরন। আপছন আমাদের অনলাইন স্োরাম 
TalkStroke stroke.org.uk/talkstroke এবং আমাদের স্েসবুক স্পজ 
www.facebook.com/TheStrokeAssociation-এ মানুষদের সদগে 
সাক্ষাৎ করদত পাদরন।

স্ট্াক গ্রুপ ও অন্যান্য মুদখামুছখ সহােতার সম্বদন্ধ আদরা তদথ্যর জন্য আমাদের স্হল্পলাইদন 
স্োন করুন বা stroke.org.uk/support স্েখুন।

লিশু বয়কস স্ট্রোে
এই ছনদে্গছেকাছি প্রাপ্বেকিদের মদধ্য স্ট্াক সম্বদন্ধ। ছেশু বেদস স্ট্াদকর সম্বদন্ধ আদরা 
তদথ্যর জন্য stroke.org.uk/childhood স্েখুন।

স্ট্রোে সম্বকধে আমরোক্র মূি লিক্দেলিেরোগুলি

স্ট্রোকের পকর জীলবর্ থরোেরো মরোিুষক্র সহরোয়র্রো েররো – পছরবার, বন্ধু ও পছরিয্গাকারীদের 
জন্য তথ্য।

যখি আপিরোর স্ট্রোে হয় – স্ট্াক হদেদি এমন কাদরার জন্য একছি সংছক্ষপ্ ছনদে্গছেকা।

স্ট্রোকের পকর পরবর্তী প্কক্ষপ – স্ট্াক হদেদি এমন মানুষদের জন্য তথ্য।

আপিরোর স্ট্রোকের ঝুঁলে েীিরোকব েমরোকিরো যরোয় – আপনার স্ট্াদকর ঝুঁছক কমাদনা সম্বদন্ধ 
পরামে্গ ও তথ্য।
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স্ট্রোকের িক্ষণ
আপনারা অথবা আপনার পছরছিত কাদরার যছে স্ট্াদকর স্কাদনা লক্ষণ থাদক তাহদল 
অদপক্ষা করদবন না। স্সই মুহূদত্গই 999 নম্বদর স্োন করুন। FAST পরীক্ষার জন্য  
36 পরোর্রো স্্খুি।

আপিরোর প্রকয়রোজিীয় সহরোয়র্রোলি লিি
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষ ও তাদের পছরিয্গাকারীদের স্য সব স্থরাছপ ও সহােতার 
প্রদোজন হে, স্সগুছল ইউদক-র ছকিু অংদে পাওো কছিন হদত পাদর। আপনার প্রদোজনীে 
সহােতা পাওো সম্বদন্ধ তদথ্যর জন্য আমাদের স্হল্পলাইন 0303 3033 100 নম্বদর 
স্যািাদযাি করুন।

স্ট্রোে-পরবর্তী পযদেরোকিরোচিরোর অিুকররোধ েররো
স্ট্াদকর পদর আপনার প্রদোজনগুছলর পয্গাদলািনা করাদনা উছিত, সাধারণত প্রাে িে মাস 
পদর। যছে এিা না হদে থাদক, তাহদল ছজছপ-স্ক এিার ব্যবস্া করদত বলুন।

দ্িলন্দি সহরোয়র্রোর প্রকয়রোজিগুলি
দেনছদিন জীবনযাপন ও বাসস্াদনর স্ক্ষদরে সহােতার জন্য, আপনার  স্ানীে কাউছসেদলর 
স্সাে্যাল সাছভ্গদসস ছবভাদি স্যািাদযাি করুন।

আইলি ও আলথদেে পররোমিদে
আছথ্গক, আইছন ও িাকছর সংক্রান্ ছবষেগুছল সম্বদন্ধ ছবনামূদল্য, স্িাপনীে পরামদে্গর জন্য 
ছসছিদজসে অ্যাডভাইস-এর সদগে স্যািাদযাি করুন (45 পরোর্রো স্্খুি)।

স্রো স্্য এবং দ্িলন্দি জীবিযরোপকির স্ক্ষকরে সহরোয়র্রো
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আপিরোর ঝুঁলে েমরোকিরোর জি্য সহরোয়র্রো

লরিলিি হরোিকে �রোউকন্ডিি
ওকয়বসরোইি: www.bhf.org.uk   
স্হল্পিরোইি: 0300 330 3311

ররোয়রোলবলিস ইউকে 
ওকয়বসরোইি: www.diabetes.org.uk  
স্হল্পিরোইি: 0345 123 2399

Drinkaware.co.uk
ওকয়বসরোইি: www.drinkaware.co.uk  
ল্রংেিরোইি: 0300 123 1110

লসক্ ি স্সি স্সরোসরোইলি
ওকয়বসরোইি: www.sicklecellsociety.org  
স্িলি: 020 8961 7795

স্স্মরোেফ্ী 
ওকয়বসরোইি: www.nhs.uk/smokefree

সহরোয়র্রো ও র্কথ্যর অি্যরোি্য উৎস
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পলরচযদেরোেরোরীক্র জি্য সহরোয়র্রো

স্েয়রোররোসদে ইউকে
ওকয়বসরোইি: www.carersuk.org
পররোমকিদের িরোইি: 0808 808 7777

ক্ুজ লবরীিকমন্ট স্েয়রোর
ওকয়বসরোইি: www.cruse.org.uk
স্িলি: 0808 808 1677

অথদে ও বরোসস্রোকির স্ক্ষকরে সহরোয়র্রো

লসলিকজসে অ্যরোরিরোইস
ওকয়বসরোইি: www.citizensadvice.org.uk
পররোমকিদের িরোইি: ইংল্যান্ড 0344 411 1444, ওদেলস 0344 477 2020,  
কিিল্যান্ড 0808 800 9060, স্িক্সি-ছরদল 0344 411 1445

GOV.UK সরেরোরী পলরকষবরো ও র্থ্য
ওকয়বসরোইি: www.gov.uk

ইলন্ডকপকন্ডন্ট এজ
ওকয়বসরোইি: www.independentage.org
স্হল্পিরোইি: 0800 319 6789

স্ট্রোকের প্রিরোকবর স্ক্ষকরে সহরোয়র্রো

অ্যরোিজরোইমরোসদে স্সরোসরোইলি
ওকয়বসরোইি: www.alzheimers.org.uk
স্হল্পিরোইি: 0300 222 1122

স্ট্রোে অ্যরোকসরোলসকয়িকির েরোে স্থকে অ্যরোক�লসয়রো লবষয়ে সং স্রোি
ওকয়বসরোইি: stroke.org.uk/aphasia
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স্চটি হরোিকে অ্যরোন্ড স্ট্রোে কিিি্যরোন্ড
ওকয়বসরোইি: www.chss.org.uk
পররোমকিদের িরোইি: 0808 801 0899

লর�রোকরন্ট স্ট্রোক্ স: স্ট্রোকের পকর জীলবর্ থরোেরো অল্পবয়কি মরোিুষক্র জি্য সহরোয়র্রো
ওকয়বসরোইি: www.differentstrokes.co.uk
স্ট্রোেিরোইি: 0190 831 7618 

লরকসলবলিলি ররোইট্ স ইউকে
ওকয়বসরোইি: www.disabilityrightsuk.org
স্িলি: 020 7250 8181
ইকমি: enquiries@disabilityrightsuk.org

স্হরওকয়, মলতিককে অকত্রোপচরোর লবষয়ে সলমলর্
ওকয়বসরোইি: www.headway.org.uk
স্হল্পিরোইি: 0808 800 2244

মরোইন্ড
ওকয়বসরোইি: www.mind.org.uk
ইিক�রোিরোইি: 0300 123 3393

RNIB (রে্যাল ন্যােনাল ইনছটিছিউি অে ব্াইন্ড ছপপ্ ল)
ওকয়বসরোইি: www.rnib.org.uk 
স্হল্পিরোইি: 0303 123 9999

এেলি গকবষণরো অধ্যয়কি স্যরোগ স্্ওয়রো

আপছন একছি িদবষণা অধ্যেদন অংে স্নওোর জন্য স্যাি্য হদত পাদরন। 
িদবষণা আমাদেরদক স্ট্াদকর স্রািছনণ্গে ও পছরিয্গাদক উন্নত করদত সাহায্য 
কদর। আপনাদক যছে একছি অধ্যেদন অংে ছনদত বলা হে, তাহদল আপনার স্য 
স্কাদনা প্রদনের ছবষদে আপছন িদবষকদের সদগে আদলািনা করদত পাদরন, এবং 
আপছন আপনার ছজছপ-র সদগেও কথা বলদত পাদরন। 



আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

আমরোক্র র্থ্য সম্বকধে

আমরা স্ট্াদক আক্রান্ মানুষদের জন্য স্সরা তথ্য প্রোন করদত িাই। স্সই 
কারদণ আমরা স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষদের এবং তাদের পছরবারদের, 
এিাোও ছিছকৎসা ছবদেষজ্ঞদের অনুদরাধ কছর, যাদত তারা আমাদের 
প্রকােনাগুছলদক একছরেত কদর প্রস্তুত করদত আমাদের সাহায্য কদরন।

আমরা স্কমন কাজ কদরছিলাম? আপছন এই ছনদে্গছেকার ছবষদে কী ভাদবন তা 
আমাদের জানাদত, অথবা এছি দতছর করার জন্য আমাদের ব্যবহার করা 
উৎসগুছলর একছি তাছলকার জন্য অনুদরাধ করদত, আমাদের ইদমল পািান 
feedback@stroke.org.uk-এ।  

এই ছনদে্গছেকাে ব্যবহার করা উদ্ধৃছতগুছলর পছরিে স্িাপন করা হদেদি।

অনুগ্রহ কদর অবিত থাকুন স্য আপনার অবস্া অনুযােী উপদযািী কদর স্তালা 
ছবদেষজ্ঞ স্পোোর পরামদে্গর ছবকল্প হদে ওিা এই তদথ্যর উদদ্ে্য নে। আমরা 
এিা সুছনছচিত করদত স্িটিা কছর যাদত আমাদের প্রোন করা ছবষেবস্তু ছনভু্গল ও 
সাম্প্রছতকতম হে, তদব সমদের সাদথ সাদথ তদথ্যর পছরবত্গন হদত পাদর। স্ট্াক 
অ্যাদসাছসদেেন এই প্রকােনার তথ্য অথবা স্কাদনা তৃতীে পদক্ষর তথ্য বা এখাদন 
অন্ভু্গতে বা উদলেখ করা ওদেবসাইিগুছলর তথ্য ব্যবহার করার প্রসদগে আইন 
বোরা অনুদমাছেত সীমা পয্গন্ স্কাদনা োে স্ীকার কদর না। 



আমররো এেসরোকথ স্ট্রোেকে পররোলজর্ েরকর্ 
পরোলর

আমরোক্র সকগে স্যরোগরোকযরোগ েরুি
আমরা আপনার জন্যই এখাদন আছি স্োন, ইদমল ও অনলাইদন ছবদেষজ্ঞ তদথ্যর জন্য 
আমাদের সদগে স্যািাদযাি করুন।

স্ট্রোে স্হল্পিরোইি: 0303 3033 100
স্িক্সিক�রোি স্থকে: 18001 0303 3033 100
ইকমি: info@stroke.org.uk
ওকয়বসরোইি: stroke.org.uk

আমররো হিরোম স্ট্রোে অ্যরোকসরোলসকয়িি

আমরা স্ট্াদকর পরবতমী জীবদন ছবশ্াস কছর। আমরা স্সই কারদণই, স্ট্াদকর পদর জীছবত 
থাকা মানুষদের যথাসাধ্য ভালভাদব আদরাি্যলাভ করদত সাহায্য কছর। স্সই জন্যই আমরা 
স্ট্াদকর উন্নততর পছরিয্গার জন্য প্রিার কছর। আর স্সই জন্যই আমরা নতুন ছিছকৎসা এবং 
স্ট্াক প্রছতদরাদধর পদ্ধছতগুছল দতছর করার জন্য িদবষণাে অথ্গ স্জািাই।

স্ট্রোকে আক্রোন্ মরোিুষক্র জি্য প্ররোণ রক্ষরোেরোরী গকবষণরো এবং অপলরহরোযদে পলরকষবরোগুলিকর্ অথদে 
স্জরোগরোকিরোর জি্য আমররো আপিরোক্র সহরোয়র্রোর ওপকর িরসরো েলর৷।এখি স্ট্রোকের লবরু স্ধি 
িেরোইকর্ স্যরোগ্রোি েরুি stroke.org.uk/fundraising এ৷।

আমররো এেসরোকথ স্ট্রোেকে পররোলজর্ েরকর্ পরোলর৷
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