
সেরেব্রাল পরালসে
সেরেব্রাল পরালসে একটি শরােীসেক প্রসিবসধিিরা যরা 
চলরারেেরা ও চরালচলরেে উপে প্রভরাব সেরল।

এই ছসবসচত্রটিে সবষয়বস্তু েমহূ সেয়রা হরয়রছঃ
1.McIntyre, S., Morgan, C., Walker, K. & Novak, I. (2011). Cerebral palsy-don’t delay, Developmental Disabilities Research Reviews, Volume 17, Issue 2, pages 
114–129. 2.Novak, I. (2014). Evidence-based diagnosis, health care, and rehabilitation for children with cerebral palsy, Journal of Child Neurology, 22 June 2014
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পব্ূরাভরাে
সেরেব্রাল পরালসে শেীরেে সিসিন্ন অরগেে উপে প্রিরাি সেলরে পরারে

সেরাগ সের্য়

আেষুরাসগিক অবস্রােমহূ এবং প্রমরারসভসতিক সচসকৎেরা
সেসপ প্ররায় েিেময়ই অরেকগুরলরা আেষুরাসগেক অিস্রাে েহর�রারে থরারক এিং এগুরলরা শরােীসেক প্রসেিসধিেরাে মরেরাই েীমরািদ্ধেরাে করােণ হরে পরারে।

হরাঁটরা চলরা
•  সেরেব্রাল পরালসে আক্রান্ত 
সিশীেিরাে িরাচ্রােরা হরাঁটরে পরােরি

•  ৬০% স্রাধীেিরারি চলরাচলকরােী
•  ১০% সকরাে �ন্ত্র/উপকেরণে 
েরাহরা�্য সেরয় হরাঁরট

•  ৩০% হুইলরচয়রাে ি্যিহরাে করে

েময় থরাকরে সচসকৎেরা কেরা এিং ি্যথরা 
সেয়ন্ত্রণ ি্যিস্রাপেরা সেসচিে কেরা

প্রসি ৪ জরে ১ জে

আচেরসভসতিক েমে্রা

েময় থরাকরে পসেমরাপ ও েমন্বয় কেরা
প্রসি ১০ জরে ১ জে

অধিত্ব

পেীক্রা কেরা এিং অসধক েময় সেয়রা
প্রসি ৪ জরে ১ জে

মতূ্ররাশয় সেয়ন্ত্রর েমে্রা

েলধঃকেরণে সেেরাপত্রা পসেমরাপ 
এিং িসৃদ্ধ েেরােক কেরা

প্রসি ১৫ জরে ১ জে

অ-সমৌসিক িরাওয়রারেরা/েরলে 
েরাহরারয্ িরাওয়রারেরা

পেীক্রা কেরা এিং ি্যথরা সেয়ন্ত্রণ 
ি্যিস্রাপেরা সেসচিে কেরা

প্রসি ৫ জরে ১ জে

ঘরুমে েমে্রা

েময় থরাকরে পসেমরাপ এিং েমন্বয় কেরা
প্রসি ২৫ জরে ১ জে

বসিেিরা

ঘুম এিং আচেণেে েমে্যরা সমরাকরারিলরাে 
জে্য সচসকৎেরাে প্ররয়রাজে।

প্রসি ৪ জরে ৩ জে

ব্থরা

েঞ্জে েসনিে েরাহরার�্য প্রসে ৬-১২ 
মরারে সকরামে ত্বত্রািধরাে কেরা।

প্রসি ৩ জরে ১ জে

সকরামরেে স্রাে চু্সি

চলরাচল, সমেরাচরাে, সশক্রা েংক্রান্ত 
সিষরয়ে সক্ররে খরােরাপ পূি্রািরাে সেয়

প্রসি ২ জরে ১ জে

বুসধি প্রসিবসধিিরা

কথরা িলরায় সজরাে সেে
প্রসি ৪ জরে ১ জে

কথরা বলরি পরারেেরা

২ িছরে স্রাধীেিরারি িেরা 
পেিেতীরে স্রাধীেিরারি চলরাচল 
কেরাে িসিষ্যৎিরাণী করে।

প্রসি ৩ জরে ১ জে

অ-পসেভ্রাম্শীল

১০%-২০% সক্ররে 
সখচুঁসে িরারলরা হরয় �রায়

প্রসি ৪ জরে ১ জে

সিঁচুসে

েরােরাজীবে ব্রাপী
সেরেব্রাল পরালসে েরােরাজীিে 
ি্যরাপী প্রসেিসধিেরা। এই 
প্রসেিসধিেরা িয়রেে েরারথ 
েরারথ িরাড়রে পরারে এিং 
এে করােরণ িয়রেে আরেই 
িরাধ্রক্য উপসেে হরে পরারে।

ব্থরা, আচের এবং 
ঘরুমে েমে্রা
সেরেব্রাল পরালসেরে 
আক্রান্ত ি্যসতিরেে প্ররায়শই 
অশেরাতিকৃে। সেণয়্ ও 
সচসকৎেরা প্ররয়রাজে।

মরােরাত্নকিরা/প্রবলিরা
২ িছে িয়রে েিরচরয় 
সেি্ুলিরারি মরােরাত্নকেরা/
প্রিলেরা িসিষ্যৎিরাণী কেরা 
�রায়।

সচসকৎেরা
পুে্িরােে ও অসস্ সচসকৎেরা 
েম্পসক্ে ি্যিস্রাপেরা ছরাড়রা 
একজে সেরেব্রাল পরালসেরে 
আক্রান্ত ি্যসতিে শরােীসেক 
অিস্রাে অিেসে ঘটরে 
পরারে।

২

িরাচ্রাে সেরেব্রাল পরালসে  
হিরাে ঝঁুসক আরছ?

েরা হ্যরাঁ

সেরেব্রাল 
পরালসে েয়

অে্যরাে্য অিস্রাে 
অেেুধিরাে কেরা

�ে দ্রুে েম্ভি 
সচসকৎেরা  
শুরু কেরা

েরা হ্যরাঁ

েরা হ্যরাঁ

সেরেব্রাল 
পরালসে

িরাচ্রাে সেউরেরাইরমসজং/স্রায়ুসচরে 
অস্রািরাসিক?

িরাচ্রাে অগেেঞ্রালণ/েড়রাচড়রাে 
ক্মসিকরাশ/অগ্রেসে অস্রািরাসিক?

১০-২০%

 
ঝঁুসকে করােে সেরেব্রাল পরালসে 

হওয়রাে ঝঁুসক

মরােৃত্বকরালীে ঝঁুসক েমহূ (থরাইেরয়ড, সপ্র-এক্্যরাম্পসেয়রা, েতিক্েণ, 
েংক্মণ, আইইউসজআে, েি্েুরলে অস্রািরাসিকেরা, অে্যরাে্য)+/- 

েমরয়ে পরূব্/অপসেরি বয়রে জন্ম
• <২৮ েপ্রাহ
• ২৮-৩১ েপ্রাহ
• ৩১-৩৭ েপ্রাহ

পর্ূরময়রারে জন্ম
• এরসেেরারলরাপ্যরাসথ
• েুস্, পসেসচে সকরাে ঝঁুসক েরাই

সেরেব্রাল পরালসেে ঝঁুসক েমহূ

 
বয়েঃ<২০ েপ্রাহ (েংরশরাসিি) বয়ে ৬-১২ মরাে

েরাধরােণ েসেসিসধে মলূ্যরায়ণ। ৯৫% 
িসিষ্যৎিরাণী মলূক/সেচিয়েরা সেয়।

স্ল্পিয়স্ক িরাচ্রারেে 
ক্মসিকরাশ সেধ্রােণ। ৮৩% 
িসিষ্যৎিরাণী মলূক/সেচিয়েরা 
সেয় । 

হ্যরামরােসমিথ সশশু স্রায়ুসিক পসেমরাপক। 
কেখরাসে মরােরাত্নক েরা িসিষ্যৎিরাণী 
কেরে েরাহরা�্য করে।

হ্যরামরােসমিথ সশশু স্রায়ুসিক 
পসেমরাপক। ৯০% 
িসিষ্যৎিরাণী মলূক/সেচিয়েরা 
সেয় ।

অগি েঞ্রালে/েড়রাচড়রাে ক্রমসবকরাশ/অগ্রগসিে পসেমরাপ

 
অস্রাভরাসবক সেউরেরাইরমসজং/স্রায়ুসচত্র % েকল িেররে 

সেরেব্রাল পরালসে

• সপসেরিস্রিকুলরাে সহরায়রাইট ম্যরাটরারে আঘরাে
• সেরেব্রারলে অস্রািরাসিক েঠে
• সেসিএ
• সগ্র ম্যরাটরারে আঘরাে
• মরাথরাে সিেরে েতিক্েণ
• েংক্মণ
• অসেসে্ষ্ট
• স্রািরাসিক

১৯%
১১%
১১%
২২%
৩%
২%

১৯%
১৩%

সেউরেরাইরমসজং/স্রায়ুসচত্র

Quadriplegia

সহসমরলেসজয়রা/শেীরেে এক 
পরাশ আক্রান্ত

ডরাইরলেসজয়রা/শেীরেে 
েইু পরাশ আক্রান্ত

৯৮%
সজএমএেসেএে 

১-৩

২%
সজএমএেসেএে  

৪-৫

৩৮%

৩৯%

৯৯%
সজএমএেসেএে 

১-৩

 
সজএমএেসেএে 

১-৩

১%
সজএমএেসেএে 

৪-৫  

 
সজএমএেসেএে 

৪-৫ 

২৩%
সকরায়রাসরিরলেসজয়রা/শেীরেে 
চরােটি অগেই আক্রান্ত

সেসপ

২৪% ২৫% ২৩%

৭৬% ৭৫% ৭৭%
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সেরাগ সের্য় ও সচসকৎেরা

পৃসথিীি্যরাপী 

১.৭ সকরাটি
মরােষু সেরেব্রাল  
পরালসেরে আক্রান্ত

১০.০% 
৫.০% 
০.৭%

১২.০% 
০.১%

সবশ্ব সেরেব্রাল পরালসে সেবে worldcpday.org
েরাসি্ক েহরায়েরায় The Allergan Foundation


