
জন্মগত হৃদররোগ গরেষণোর ভবেষযৎ সম্পরকে আপনোর েক্তেয রোখুন। 

আমরা জন্মগত হৃদররারগর ভবিষ্যরতর গরিষ্ণার ক্ষেত্রগুবি সনাক্ত এিং অগ্রাবিকার ক্ষদওযার জনয একটি জাতীয গরিষ্ণা পবরচািনা 

করবি যা ক্ষরাগী, তারদর পবরিার এিং স্বাস্থ্যরসিা ক্ষপশাদাররদর জনয সিরচরয গুরুত্বপূণ ণ। আপনার সহাযতায, অনুসন্ধানগুবি যুক্তরারজয 

জন্মগত হৃদররাগ গরিষ্ণার বদরক একটি িড় প্রভাি ক্ষেিরি- তাই আমরা আপনার কাি ক্ষেরক শুনরত চাই!  

আমরা বকভারি জন্মগত হৃদররারগ আক্রান্তরদর জরন্মর আরগ ক্ষেরক বনরয সারা জীিন িরর বচবকৎসা কবর এিং ক্ষদখারশানা কবর এই 

প্রকল্পটি তার উপর মরনাবনরিশ করর। বনরচর সম্পবকণত বিষ্যসমূরহ আমরা বিরশষ্ভারি আপনার প্রশ্নগুবিরত আগ্রহী:   

• ররোগ বনণ েয় , গভণািস্থ্ায িা জরন্মর পরর 

• বিবকৎসো , ক্ষযমন াাক্তারী বচবকৎসাবিদযা যরযমন ওষু্ি, , কযারেিার িযিহার পতবত, অচবচবকৎসা, অ  প্রবতস্থ্াপন, এিং মনাািকক 

িা সামািজক সহাযতা  

• ররোগীর অেস্থো এিং / অেিা বচবকৎসার েিােি, এিং ক্ষরাগী ও তারদর পবরিাররর উপর জন্মগতভারি হৃদররারগর সারে ক্ষিেঁরচ োকার 

প্রভাি সহ শারীবরক, মনাািকক এিং সামািজক প্রভাি 

আমরা জন্মগত হৃদবপরের ত্রুটি, জন্মগত হৃদবপরের ত্রুটি িাড়াই অিজণত হৃদররাগ অেিা হৃদবপেরক প্রভাবিত করর না এমন জন্মগত 

ক্ষরাগগুবির বদরক নজর বদিি না যা উপররর তাবিকাভুক্ত বিষ্রযর িাবহরর ররযরি। 

প্রোথবিক সিীক্ষোটি পূরণ করোর জনয আপনোরক ধনযেোদ। যবদ বিবনরক এটি আপনারক ক্ষদওযা হয, তরি ক্ষসখারন জমা বদন অেিা 

স্ক্যান করুন িা িবি তুিুন এিং ই-ক্ষমইি করুনঃ congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk, অেিা বনরচর টিকানায াাকরযারগ ক্ষপ্ররণ 

করুনঃ Freepost CONGENITAL PSP ক্ষকানও স্ট্যারম্পর প্ররযাজন ক্ষনই। আমরা আপনার তেয বদরয বক করি তা সহ আরও তরেযর 
জনয দযা করর ক্ষদখুনঃ www.birmingham.ac.uk/congenital-psp 

জন্মগত হৃদররোগ সনোক্তকরন, বিবকৎসো অথেো এর প্রভোরের উপর ভবেষযৎ গরেষণোর িোধযরি আপবন রকোন প্রশ্নগুবির 

উত্তর রদখরত িোন? বনরচর িাক্সগুবির প্ররতযকটির মরিয একটি করর সর্ ণাচ্চ বতনটি প্রশ্ন বিখুন। 

প্রশ্ন ১ : 

প্রশ্ন ২ : 

প্রশ্ন ৩ : 

আপবন ক্ষক এিং আপনার জন্মগত হৃদররারগর প্রবত আপনার আগ্রহ িা আপবন যার পরে এই সমীোটি পূরণ কররিন ক্ষস সম্পরকণ 

আমরা এখন বকিুিা জানরত চাই। বনরচর প্রবতটি প্ররশ্নর জনয একটি িারক্স টিক বদন।  

আপনোর েয়স কত ( েছর )?  ০-১০ ১১-১৫ ১৬-২০ ২১-৩৫  ৩৬-৫০ ৫১-৬৫ ৬৫+ না িিরত পিন্দ করুন 

আপনোর বিঙ্গ বক?   পুরুষ্ মবহিা অনযানয  না িিরত পিন্দ করুন  

আপনোর জোবতসত্ত্বো দি বক?  এবশযান – ভারতীয িা বিটিশ ভারতীয  এবশযান – পাবকাানী িা বিটিশ পাবকাানী 

  এবশযান – িাংিারদশী িা বিটিশ িাংিারদশী  অনয ক্ষয ক্ষকান এবশযান ক্ষপ্রোপি সংকর – সাদা / এবশয 

  অনয ক্ষয ক্ষকান জাবতসকা দি – দযা করর বনবদণষ্ট করুন না িিরত পিন্দ করুন 

বনম্নবিবখত রকোনটি আপনোর জনয সরে েোচ্চ প্রর োজয   হৃদবপরের জন্মগত ত্রুটি বনরয আমার জন্ম হরযবিি  বপতামাতা 

  অনযানয আত্মীয  স্বাস্থ্যরসিা ক্ষপশাদার দাতিয প্রবতষ্ঠান অনযানয - দযা করর বনবদণষ্ট করুন 

mailto:congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk

