সেরেব্রাল পালসি কী?

আপনি একটি সেরেব্রাল পালসি রেজিষ্টার/নিবন্ধনে য�োগদান
করে সেরেব্রাল পালসি সম্পর্কি ত আমাদের জ্ঞান ও গবেষণার
উন্নতি সাধন করতে পারেন। সেরেব্রাল পালসি সম্পর্কি ত
আর�ো তথ্য জানতে worldcpday/cpregisters এই
ঠিকানায় য�োগায�োগ করুন।

সেরেব্রাল পালসি একটি শারীরিক প্রতিবন্ধিতা যা চলাফেরা
ও চালচলনের উপর প্রভাব ফেলে।

পৃথিবীব্যাপী
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শৈশবকালীন শারীরিক প্রতিবন্ধিতাগুল�োর মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

পালসিতে আক্রান্ত 02.OCT.2013

শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন/
নড়াচড়ার ধরণ

শরীরের অঙ্গ সমূহ
সেরেব্রাল পালসি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন,

ডিসকাইনেটিক/নিয়ন্ত্রণহীন
নড়াচড়াঃ ৬%।
অনৈচ্ছিক সঞ্চালন যেমন ডিসট�োনিয়া,
এথেট�োসিস এবং/বা করিয়া এটির
বৈশিষ্ট্য। ব্যাসাল গ্যাংগলিয়ার ক্ষতি
থেকে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

স্পাস্টিক/পেশী শক্ত হয়ে
যাওয়াঃ ৮০-৯০%।
এ অবস্থাটি সবচেয়ে বেশী দেখা
যায়। মাংসপেশী শক্ত ও অনমনীয়
অবস্থায় থাকে। ম�োটর কর্টেক্সের
ক্ষতি থেকে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

স্পাস্টিক ক�োয়াড্রিপ্লেজিয়া (পেশী শক্ত ও
শরীরের চারটি অঙ্গই আক্রান্ত)/ দ্বিপার্শ্বিক

স্পাস্টিক ডাইপ্লেজিয়া (পেশী শক্ত ও
শরীরের দুই পাশ আক্রান্ত)/ দ্বিপার্শ্বিক

2

3

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আক্রান্ত হওয়া

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আক্রান্ত হওয়া

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আক্রান্ত হওয়া

1

স্পাস্টিক হেমিপ্লেজিয়া (পেশী শক্ত ও
শরীরের একপাশ আক্রান্ত)/একপার্শ্বিক

1

4

2

3

4

1

2

3
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মিশ্র ধরণঃ
সেরেব্রাল পালসি আক্রান্ত কিছু
শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালণ/নড়াচড়া দুই
ধরণের থাকবে। যেমনঃ স্পাস্টিসিটি/
ধীর গতির বা অস্বাভাবিক নড়াচড়া
এবং ডিস্টোনিয়া/নিয়ন্ত্রণহীন
নড়াচড়া।
অ্যাটাক্সিক/দুর্বল ভারসাম্যঃ এর
বৈশিষ্ট হল�ো নড়বড়ে চলাফেরা। এই শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, ভারসাম্য
ও ক�োন জায়গার অবস্থান নির্ণয় করার ব�োধশক্তির উপর প্রভাব
ফেলে। সেরেবেলাম এর ক্ষতি থেকে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উভয় হাত এবং পা আক্রান্ত
হয়। কাঁধ, চেহারা এবং মুখের
মাংসপেশীও প্রায়ই আক্রান্ত হয়।

উভয় পা আক্রান্ত হয়। বাহু দুইটি
কম মাত্রায় আক্রান্ত হতে পারে।

গ্রস ম�োটর স্কিল বা স্থূল অঙ্গ সঞ্চালণ/নড়াচড়ার দক্ষতা
সেরেব্রাল পালসি আক্রান্ত শিশু এবং তরুণদের গ্রস ম�োটর স্কিল বা স্থূল অঙ্গ সঞ্চালণ/নড়াচড়ার দক্ষতাকে (যেমন, বসা এবং হাঁটা চলা) কানাডার
CanChild কর্তৃ ক প্রণীত গ্রস ম�োটর ফাংশন ক্লাসিফিকেশন মানক(জিএমএফসিএস) দ্বারা ৫টি ভিন্ন ধাপে ভাগ করা যায়।

জিএমএফসিএস লেভেল ২

জিএমএফসিএস লেভেল ১

জিএমএফসিএস লেভেল ৪

শরীরের একপাশ (একটি বাহু এবং
একটি পা) আক্রান্ত হয়।

ম্যানুয়াল এবিলিটি বা হাতের কাজ
কমপক্ষে দুই-তৃ তীয়াংশ সেরেব্রাল পালসি আক্রান্ত শিশুর নড়াচড়াতে
অসুবিধা থাকবে যা একটি বা উভয় বাহুকে প্রভাবিত করে।
দৈনন্দিন প্রায় প্রতিটি কার্যকলাপ প্রভাবিত হতে পারে।

জিএমএফসিএস লেভেল ৩

জিএমএফসিএস লেভেল ৫
জিএমএফসিএস বর্ণনা ৬-১২: © Bill Reid, Kate Willoughby, Adrienne Harvey and Kerr Graham, রয়্যাল চিলড্রেন হসপিটাল, মেলবর্ন।

খাওয়া

প�োশাক পরা

লেখা

বল ধরা

আনুষাঙ্গিক সমস্যা
সেরেব্রাল পালসি আক্রান্ত শিশুদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা থাকতে পারে।

প্রতি ৩জনে
১জন

প্রতি ৪জনে
১জন

প্রতি ৪জনে
৩জন

প্রতি ৪জনে
১জনের

প্রতি ৪জনে
১জনের

হাঁটতে পারে
না

কথা বলতে
পারে না

ব্যথা অনুভব
করে

ঁ ু নি আছে
খিচ

আচরণগত
সমস্যা আছে

প্রতি
১০জনে
১জনের

প্রতি ৪জনে
১জনের

প্রতি ৫জনে
১জনের

প্রতি ৫জনে
১জনের

মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণ
সমস্যা আছে

ঘুমের সমস্যা
আছে

লালা নিয়ন্ত্রণে
সমস্যা আছে

প্রতি ২জনে
১জনের
বুদ্ধিগত
সমস্যা আছে

মারাত্নক দৃষ্টি
সমস্যা আছে

বিশ্ব সেরেব্রাল পালসি দিবস worldcpday.org
সার্বিক সহায়তায় The Allergan Foundation
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