27 মোচে 2020 তোভরখ অপরোহ্ন 1 োয়
এই তথ্েপত্রটি সবেরিষ হ্ো নোর্োদ
করো হ্রয়রে

কররোনোভোইরোস (কভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং
পভরবোরগুর োর জরনে হ্েোমোর ো জী/অনরকো জী
(Haematology/Oncology) টীরমর তরফ হ্রত তথ্েোব ী
আমরা বুঝি যে, আপঝি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কঝভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পঝরঝি – সম্পতকে
দুঝিঝি , ঝবতেষ কতর েঝদ আপিার সিাতির হযামাত ালজী/অনতকালজী যকাি দো (জটিল া) থাতক।
আমাতদর যসবা বযবহারকারী ঝেশু, ঝকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব থয যেই ওরমন্ড
স্ট্রী হাসপা াল (GOSH) এর হযামাত ালজী/অনতকালজী টীতমর রফ হত প্রকাঝে এই থযপত্রটিত
ু তল
ধরা হতয়তে। www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-youngpeople-and-families-ত কতরািাভাইরাস (coronavirus) কঝভড-১৯ (COVID-19) সম্পতকে প্রকাঝে
আমাতদর সাধারণ থযাবলী এর পাোপাঝে এই থযগুতলা পড়ুি।
ভসভসএলভজ ভনরদে ভিকো, যেটি ভনম্নবভণেত সোইর পোওয়ো েোরব –
অনুসোরর করো এই ভনরদে ভিকোটি যেই ওরমন্ড স্ট্রী হ্োসপোতো
(GOSH) এর টীম কততে ক সংরিোধন করো হ্রয়রে -

www.cclg.org.uk/news/coronavirus-covid-19guidance-for-children-and-youngpeople-withcancer-undergoing-treatment

কঝভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ
কতর কী?
এই পেেন্ত প্রোপ্ত প্রমোণ যদখোয় যে, েভদও বোচ্চোরো কভভড-১৯
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হ্য়, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক
বোচ্চোরদর মোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রমণ ঘর ।
বোচ্চোরদর মোরে উপসর্ে তথ্ো যরোর্ ক্ষণসম্পন্ন কভভড-১৯ যরোর্
ভবর – চীরন আক্রোন্ত ৭২,৩১৪ জন বেভির মোরে িতকরো ১
জরনরও কম বেভির বয়স ভের ো ১০ বেররর কম।
১৪ মোচে পেেন্ত, Lombardy-রত (ইতো ীর সবরচরয় যবভি
আক্রোন্ত অঞ্চ ) ভপভডয়েোভিক হ্েোমোর ো জীকেো যরোর্সম্পন্ন

বোচ্চো অথ্বো যবৌন মেোররো (অভি মজ্জো) িোন্সপ্লোন্ট হ্রয়রে এরূপ
বেভিরদর মোরে কভভড-১৯ সংক্রমণ ধরো পরেভন।
চীরন ভ উরকোভময়েোসম্পন্ন মোত্র একটি বোচ্চো কভভড-১৯ দ্বোরো
আক্রোন্ত হ্বোর কথ্ো জোনোরনো হ্রয়ভের ো। ১৮ মোচে পেেন্ত,
ইউরক, ইতো ী অথ্বো ফ্রোরন্স এপ োভিক এভনভময়েোসম্পন্ন ভিশু
অথ্বো ভকরিোর-তরুণরদর এখরনো যকউ কভভড-১৯ দ্বোরো
আক্রোন্ত হ্য়ভন।
রিজভনত সমসেো/জটি তোসম্পন্ন যেসব ভিশু অথ্বো ভকরিোরতরুণ বতে মোরন ভচভকৎসোধীন তোরদর অনোক্রমেতো ক্ষমতো আরর্র
যচরয় দুবে , েো ভবভভন্ন সংক্রমণ যেমন কভভড-১৯ প্রভতহ্ত
করোর কোজ োরক যদরহ্র জরনে আররো কঠিন করর তু র
(একইভোরব যমৌসুমী ফ্লূর যক্ষরত্রও)। হ্েোমোর ো জী/অনরকো জী
দিোসম্পন্ন বোচ্চো এবং তোরদর পভরবোরগুর োর জরনে ইহ্ো
গুরুত্বপূণে যে তোরো যেরনো েথ্োসম্ভব যক্ষরত্র প্রভতরক্ষোমূ ক
সতকে তোগুর ো অনুসরণ কররন।
েভদ আপনোর সন্তোরনর জ্বর শুরু হ্য় তোহ্র আপনোর উভচত
হ্োসপোতোর েোওয়ো সম্পভকে ত যে ভনয়ভমত ভদকভনরদে িনো ররয়রে
তো অনুসরণ করো। িোনীয় নীভত অনুেোয়ী আপনোর সন্তোরনর
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অবিো েোচোই করো হ্রব এবং তোরক ভচভকৎসো যদয়ো হ্রব। েভদ
আপভন উভদ্বগ্ন থ্োরকন যে আপনোর সন্তোরনর মোরে কভভড-১৯
এর উপসর্ে তথ্ো যরোর্ ক্ষণ ররয়রে অথ্বো জোনোমরত েভদ যস
কভভড-১৯ আক্রোন্ত যকোন বেভির সংস্পরিে ভর্রয় থ্োরক, তোহ্র
ইহ্ো গুরুত্বপূণে যে আপনোরো আসোর আরর্ যেরনো তো ভচভকৎসো
প্রদোনকোরী হ্োসপোতো রক অবভহ্ত কররন, েোরত প্ররয়োজনীয়
বরদোবস্তগুর ো করো সম্ভব হ্য়।

ঝিঝকৎসা এবং প্রঝক্রয়া/অপাতরেিগুতলা সম্পতকে
হযামাত ালজী/অনতকালজী টীতমর কাে যথতক
সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে
েথ্োসম্ভব যক্ষরত্র, তোভ কোভু ি পভরকভল্পত ভচভকৎসো প্রদোন
অবেোহ্ত থ্োকরব। ভনয়ভমত স্ক্েোনসমূহ্ এবং প্রভক্রয়ো বো
অপোররিনগুর ো, যেমন এমআরআই স্ক্েোন এবং যবৌন মেোররো
বোরয়োপসীগুর ো, হ্য়রতো িভর্ত করো প্ররয়োজন হ্রত পোরর।
আপনোরদর ভবরিষজ্ঞ টীম প্রভতটি বোচ্চোর যক্ষরত্র পতথ্ক পতথ্কভোরব
ভসদ্ধোন্ত ভনরত হ্রব। অনুেহ্ করর আপনোর ভবরিষজ্ঞ টীরমর
সোরথ্ আর োচনো করুন।
সমথ্েনমূ ক যকয়োর (রসবো/তত্ত্বোবধোন) এবং িোন্সভফউিনগুর ো
পভরকল্পনোমোভফক অবেোহ্ত থ্োকো উভচত। ভবষয়টি এমন হ্রত
পোরর যে, েভদ পভরভিভতর ভবরো অবনভত ঘর , তোহ্র
আপনোর সন্তোরনর িোন্সভফউিন যেশরহ্োল্ড (রি পরীক্ষোর
ফ োফ যেটি বর যদয় যে িোন্সভফউিন আবিেক) পভরবতে ন
করোর প্ররয়োজন হ্য়রতো যদখো ভদরত পোরর।
িোন্সভফউিন যথ্রক কোররো মোরে কভভড-১৯ সংক্রমণ হ্রয়রে
এরূপ যকোরনো খবর পোওয়ো েোয়ভন। কভভড-১৯ হ্রে একটি
যরসভপরেো রী তথ্ো শ্বোসপ্রশ্বোসরক প্রভোবকোরী ভোইরোস এবং তোই
এটি িোন্সভফউিন দ্বোরো সংক্রভমত হ্য় নো। রি
িোন্সভফউিনগুর ো ভনরোপদ।

ঔষধ সম্পতকে হযামাত ালজী/অনতকালজী টীতমর
কাে যথতক সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে
সংক্রভমত হ্বোর েুুঁ ভক কমোরনোর জরনে আপনোর সন্তোরনর
ভচভকৎসো বন্ধ করো অথ্বো পভরবতে ন করোর সুপোভরি প্রদোন
করো হ্রে নো। বোচ্চোরদর ভবরো সংখেো র্ভররের মোরে উি

সংক্রমণ মতদু – আর তোই ভনয়ভমতভভভিরত ভচভকৎসো কমোরনো
অথ্বো বোভত করর যদয়োর ভবষয়টি সুপোভরি করো হ্রে নো।
যেসব ভিশু অথ্বো ভকরিোর-তরুণ ডোিোরীভোরব পরীক্ষোমূ ক
ভভভিরত ইরতোমরধে ভচভকৎসো েহ্ণ কররে তোরদর যব োয়
পভরকল্পনো হ্রব েথ্োসম্ভব যক্ষরত্র ভচভকৎসো চোভ রয় েোওয়ো এবং
পভরভিভত ঘন ঘন েোচোই করো। ডোিোরীভোরব পরীক্ষোমূ ক
ভচভকৎসো প্রোরভম্ভক ধোপ ১ এবং ধোপ ২ এর যক্ষরত্র, যকোন
যকোন যসন্টোর পরবতী ভবজ্ঞভপ্ত নো যদয়ো পেেন্ত ভনেুভিকরণ
িভর্ত যররখরে। িোনীয় টীম প্রভতটি যক্ষরত্র পতথ্ক পতথ্কভোরব
ভসদ্ধোন্ত ভনরত হ্রব।
আপনোর সন্তোরনর ভচভকৎসোর বেোপোরর েভদ আপনোর যকোরনো প্রশ্ন
ভজজ্ঞোসো করোর থ্োরক, তোহ্র অনুেহ্ করর আপনোর সন্তোরনর
কনসোল েোন্ট অথ্বো উি টীরমর একজন সদরসেরক ভজজ্ঞোসো
করুন।

আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়ন্টতমন্ট
করত হতব?
েভদ ভচভকৎসোর জরনে আপনোর সন্তোরনর একটি পূবে ভনধেোভরত
এরপোরয়ন্টরমন্ট থ্োরক, তোহ্র , েভদনো যস অসুি হ্য়, তোরদর
উভচত উপভিত হ্ওয়ো।
যে যসবো প্রদোন করো হ্য় েভদ তোরত যকোরনো বেোঘোত ঘর ,
তোহ্র ভিভনিোনরো ভচভকৎসোর বেোপোরর অেোভধকোর যদয়োর
ভবষরয় সবসময় ভসদ্ধোন্ত ভনরবন েোরত েোরদর সবরচরয় যবভি
প্ররয়োজন তোরো যসটি পোয় এবং তোুঁরো যরোর্ীরদর সোরথ্
স োপরোমিে কররবন। মূ
ক্ষে হ্রব জরুভর সোভভে সগুর ো প্রদোন
করো, সঠিক ভচভকৎসো পোওয়ো হ্রত বভঞ্চত হ্বোর সবচোইরত
যবভি েুুঁ ভকেস্তরদররক সোহ্োেে করো।
েথ্োসম্ভব যক্ষরত্র, যরোর্ীরদররক সরোসভর সোক্ষোরতর প্ররয়োজন দূর
করোর ভবষয়টি ভিভনিোনরো েোচোই করর যদখরেন। এরক্ষরত্র
য ভ রফোরন এরপোরয়ন্টরমন্ট অথ্বো ভভভডও মোরফত স োপরোমরিের
সম্ভোবেতো ভবরবচনো করর যদখো।
েভদ আপনোর সন্তোরনর যকোরনো আসন্ন এপরয়ন্টরমন্ট যথ্রক থ্োরক,
আমরো আপনোর সোরথ্ যেোর্োরেোর্ করর আর োচনোর মোধেরম
জোনোব কীভোরব দূর যথ্রক এটি সরবেোিমভোরব পভরচো নো করো
েোয়।
আপোততঃ, সম্ভোবে যক্ষরত্র, ঘরর ঘরর যেরয় আউটরীচ
ভভভজ গুর ো চ রত ত্থোকরব। েভদ আপনোর পভরবোররর যকোরনো
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সদরসের মোরে উপসর্ে তথ্ো যরোর্ ক্ষণ থ্োরক এবং ভনরজরক
অনেরদর কোে যথ্রক ভবভেন্ন রোরখন, তোহ্র ভনধেোভরত যহ্োম
ভভভজর র আরর্ িোফরদররক তো জোনোরনোর জরনে তোরদর সোরথ্
যেোর্োরেোর্ করোর বেোপোরটি আপভন ভনভিত করুন।

আতরা

থয এবং সহায় া

তথ্েসমূহ্ যনওয়ো হ্রয়রে NHS (এনএইচএরসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
ভিশুরদর জনে তথ্ে ররয়রে BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরন্ডর) ওরয়বসোইর

যথ্রক।

www.bbc.co.uk/newsround
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