
 

সিসিক ফাইব্রাসিি স্ক্রিস িং িিংক্রান্ত তথ্য 
 

 

সিসিক ফাইব্রাসিি কী? 

• সিসিক ফাইব্রাসিি একটি গুরুতর অিুখ। 

• যাব্ের সিসিক ফাইব্রাসিি থাব্ক তাব্ের ফুিফুি, মলাশয়, অগ্নাশয় ও 
অন্যান্য অব্ে িমিযা থাব্ক। এর কারব্ে অেিমূহ পুরু, চিচব্ি 
শ্লেষ্মায় শ্লেব্ক যায়।  

• শ্লয িকল শ্ললাব্কব্ের সিসিক ফাইব্রাসিি থাব্ক তারা 40 এর শ্লেসশ 
ো াঁব্চ ন্া। 

 

কী কারব্ে সিসিক ফাইব্রাসিি হয়? 

• প্রসতটি েযক্তির হাজার হাজার ক্তজন্ রব্য়ব্ে। আপসন্ োো মাব্য়র শ্লথব্ক 
ক্তজন্ পান্। আপসন্ শ্লক, শ্লকমন্ শ্লেখব্ত এেং আপন্ার স্বাব্যযর শ্লেব্ে 
ক্তজন্ গুরুত্বপূে ণ ভূসমকা পালন্ কব্র।  

• আমাব্ের 2টি ক্তজন্ আব্ে এব্ের ন্াম CTFR। যাব্ের সিসিক 
ফাইব্রাসিি আব্ে তারা তাব্ের োো মাব্য়ব্ের শ্লথব্ক অস্বাভাসেক 
(স্বাভাসেক ন্য়) CTFR ক্তজন্ পান্ েব্লই এই অিুখ হয়। 

 

কক  আমাব্ক এই পরীক্ষা করাব্ত হব্ে? 

• এই পরীো শ্লথব্ক জান্ব্ত পারে আমার CTFR ক্তজন্ অস্বাভাসেক 
সকন্া। আপন্ার CTFR ক্তজন্ অস্বাভাসেক হব্ল, আপসন্ সিসিক 
ফাইব্রাসিব্ির োহক।  

• োহক হওয়া মাব্ন্ এই ন্য় শ্লয আপন্ার সিসিক ফাইব্রাসিি আব্ে। 
যসে আপন্ার োচ্চার োোও োহক হন্ তাহব্ল আপন্ার োচ্চার এই 
শ্লরাগ হব্ত পাব্র। 

 

এই পরীক্ষা কথ্ব্ক আসম কী জা ব্ত পারে? 

এর ফলাফল শ্লথব্ক জান্ব্ত পারব্েন্ আপন্ার CTFR ক্তজন্ স্বাভাসেক সকন্া।  

• যসি আপ ার CTFR স্ক্রজ  স্বাভাসেক হয়, তাহব্লও আপন্ার োচ্চার 
সিসিক ফাইব্রাসিি হওয়ার েীে িম্ভােন্া রব্য়ব্ে। এর কারে 



 

পরীোয় শ্লকেল সকেু CTFR ক্তজব্ন্র িমিযা শ্লেখা হয়। পরীোয় িমস্ত 
CTFR ক্তজব্ন্র িমিযা পাওয়া যাব্ে ন্া।  

• আপ ার CTFR স্ক্রজ  অস্বাভাসেক হব্ে, আপসন্ সিসিক ফাইব্রাসিব্ির 
োহক। আপন্ার োচ্চার োোও োহক হব্ল আপন্ার োচ্চার এই শ্লরাগ 
হব্ত পাব্র।  

 

পরীক্ষার িময় কী হব্ে? 

আমরা সকেুিা রি শ্লন্ে। আপন্ার রি পরীোগাব্র পাঠাে যাব্ত পরীো 
করা শ্লযব্ত পাব্র।  

 

পরীক্ষার পর আমার রব্ের কী হব্ে? 

পরীোর পব্র পরীোগারা আপন্ার রি শ্লফব্ল শ্লেব্ে।  যসে পরীোয় শ্লেখা 
যায় শ্লয আপন্ার আরও পরীোর েরকার তাহব্ল পরীোগাব্র আপন্ার রি 
6 মাি পয ণন্ত রাখা হব্ে। 
 

পরীক্ষার খরচ কত? 

আপন্ার স্বাযয সেমা এই পরীোর খরচ েহন্ করব্ে। যসে আপন্ার স্বাযয 
সেমা ন্া থাব্ক তাহব্ল আপন্াব্ক এর খরচ েহন্ করব্ত হব্ত পাব্র। 
 


