
র�োগনির্ণয় এবং নিনিৎসো
সেরিব্রাল স�রালরি হললরা এমন এক শরািীরিক প্ররিবরধিত্ব যরা সেলহি নড়রাচড়রা এবং অঙ্গভরঙ্গলক 

প্রভরারবি কলি।

নিনিয়ি 
িোিষু17

নবশ্বব্োপী রসন�ব্োি 
রপোিনিতে আক্োন্ত 
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র�োগনির্ণয়

নবদ্িোি অবস্ো এবং প্রিোর-নিনতিি নিনিেৎসো

আত�োতগ্� সম্োবিো

সেরিব্রাল স�রালরিি (রের�) েরালে প্ররায় েবেময়ই সবশ কলয়কটি অবস্রা রবে্যমরান েরালক এবং এগরুল শরািীরিক অবস্রাি মলিরা প্ররিবরধিত্ব েরৃটি কিলি �রালি।

সেরিব্রাল স�রালরি শিীলিি রবরভন্ন অঙ্গলক েংক্ররমি কিলি �রালি:

িীবিব্োপী 
সেরিব্রাল স�রালরি একটি 
িীবনব্যরা�ী প্ররিবরধিত্ব। বয়লেি 
েরালে প্ররিবরধিত্ব বরাড়লি �রালি, 
এবং অকরাল বরার্ধক্য সেখরা রেলি 
�রালি।

হোঁটো
•  সেরিব্রাল স�রালরিলি আক্ররান্ত অররকরাংশ রশশ ুহরাটঁলব

• 60% স্রারীনভরালব হরালঁট
• 10% েহরায়িরা রনলয় হরালঁট
• 30% হুইললচয়রাি ব্যবহরাি কলি

রসন�ব্োি রপোিনি� ঝঁুনি

ঝঁুনি� উপোদোি রসন�ব্োি রপোিনি� 
(নসনপ) ঝঁুনি

মরািৃ ঝঁুরক (েরাইিলয়ড, রপ্র-এক্রাম্পরেয়রা, িক্ত�রাি, েংক্রমণ, 
IUGR, প্রালেন্রা’ি অস্রাভরারবকিরা, বহুরবর)+/-

অপন�রে িন্ম
<28 েপ্রাহ 10.0%
28-31 েপ্রাহ 5.0%
31-37 েপ্রাহ 0.7%

রিয়োদ পরূ্ণ িন্ম
এনলে�্যরাললরা�্যরারে 12.0%
েসু্, সকরালনরা িরানরা ঝঁুরক সনই 0.1%

রিোট� নবিোশ িিূ্োয়ি

বয়স: <20 সপ্োহ 
(সংতশোনিে) বয়স 6-12 িোস

েরাররািণ নড়রাচড়রা মলূ্যরায়ন। 
95% েম্রাবনরা।

সেরাট রশশলুেি রবকরাশগি 
মলূ্যরায়ন (DAYC)। 83% 

েম্রাবনরা।

হ্যরামরািরমিে রশশলুেি স্রায়রবক 
মলূ্যরায়ন (HINE)। িীব্িরা 
অনমুরালন েরাহরায্য কলি। 

হ্যরামরািরমিে রশশলুেি স্রায়রবক 
মলূ্যরায়ন (HINE)। 90% 

েম্রাবনরা। 

ইতিি তেন� (NEUROIMAGING)

ইতিি তেন�তে (neuroimaging) 
অস্োিোনবিত্ব

সিস্ত রসন�ব্োি 
রপোিনি� 
(নসনপ) %

স�রিলভর্রিকুলরাি সবেি �েরালে্ধি ক্ষরি 19%

সেরিব্রাল রবকৃরি 11%

CVA 11%

রেূি �েরালে্ধি ক্ষরি 22%

ই্রিরালক্ররনয়রাল সহলমরালিি 3%

েংক্রমণ 2%

অরনরে্ধটি 19%

স্রাভরারবক 13%

ব্থো, আি�র  
এবং ঘতুি� সিস্ো  
সেরিব্রাল স�রালরিলি আক্ররান্ত 
ব্যরক্তলেি মলর্য স্ীকৃি নয়। 
মলূ্যরায়ন এবং রচরকৎেরা।

নিনিৎসো  
�নুব্ধরােন এবং অলে্ধরাল�রডক 
ব্যবস্রা�নরা েরাড়রা সেরিব্রাল 
স�রালরিলি আক্ররান্ত ব্যরক্তি 
শরািীরিক অবস্রাি অবনরি 
হলি �রালি।

েীব্েো  
িীব্িরাি �ূব্ধরাভরাে 2 বেি 
বয়লে েবলচলয় েঠিক হয়।

রশশিু সেরিব্রাল  

স�রালরিি ঝঁুরক আলে রক?

রশশিু সমরাটলিি রক  
অস্রাভরারবক রবকরাশ হলয়লে?

রশশিু রক ইলমি তিরিলি 
(neuroimaging)  
অস্রাভরারবকত্ব িলয়লে?

10-20%

অি্োি্ অবস্ো 
পর্ণোতিোিিো 

িরুি

দ্রুে 
নিনিৎসো 
িরুি

নরা

নরা

নরা

হ্যরাঁ

হ্যরাঁ

হ্যরাঁ

সেরিব্রাল 

স�রালরি

সেরিব্রাল 

স�রালরি নয়

প্রনে 4 িতি 3 িি 
ঘমু এবং আচিণগি েমে্যরা সিরার 

কিলি রচরকৎেরা কিনু

প্রনে 4 িতি 1 িি 
দ্রুি রচরকৎেরা কিনু এবং ব্যেরা 
রনয়ন্ত্রলণি রবষয়টি রনরচিি কিনু

প্রনে 2 িতি 1 িি 
হরাটঁরা, প্রস্রাব-�রায়খরানরা রনয়ন্ত্রণ, রশক্ষরাি সক্ষলরে 

কিণু েশরাি েম্রাবনরা

প্রনে 4 িতি 1 িি 
�য্ধলবক্ষণ কিনু এবং আিও েময় রেন

প্রনে 3 িতি 1 িি 
2 বেি বয়লে স্রারীনভরালব বেরা হরাটঁরাি 

�ূব্ধরাভরাে প্রেরান কলি

প্রনে 5 িতি 1 িি 
�য্ধরাললরাচনরা কিনু এবং ব্যেরা রনয়ন্ত্রলণি 

রবষয়টি রনরচিি কিনু

প্রনে 3 িতি 1 িি 
এক্স-সি ব্যবহরাি কলি 6-12 মরারেক 

রহ� �য্ধলবক্ষণ

প্রনে 10 িতি 1 িি 
দ্রুি মলূ্যরায়ন কিনু এবং ব্যবস্রা রনন

প্রনে 4 িতি 1 িি 
দ্রুি কেরা বরাড়রালনরা

প্রনে 15 িতি 1 িি 
রগলল খরাওয়রাি সক্ষলরে রনিরা�ত্রা মলূ্যরায়ন 
কিনু এবং রবকরাশ �য্ধলবক্ষণ কিনু

প্রনে 4 িতি 1 িি 
হস্তলক্ষ� 10-20% েমরাররান কিলব

প্রনে 25 িতি 1 িি 
দ্রুি মলূ্যরায়ন কিনু এবং ব্যবস্রা রনন

আি�রগে সিস্ো

ব্থো

রপ্রোস্োতব নিয়ন্ত্ররহীিেো

বনুধিবৃনতিি প্রনেবনধিত্ব

ঘতুি� সিস্ো

হোঁটো� রষেতরে অষেিেো

অধিত্ব

নহতপ� স্োিিু্নে

অ-রিৌনিি প্রনক্য়োয়  
িোওয়োতিো

অ-বোিনিি

বনি�েো

িগৃীত�োগ


