ইউটেরিন অ্যারিটনামাট ারিি কী?
ইউটেরিন অ্যারিটনামাট ারিটিি কারলণ ববদন্াদায়ক ও ববশি মাত্রায় ঋতু স্রাব
হ । এটি তিন্ হয় যিন্ স্বার্াশবকর্ালব র্র্গ ািলয়র আস্তরলণ থাকা বকাষর্ুশে র্র্গ ািলয়র
বদয়ালে ববলে যা । এর েলে র্র্গ ািয় বড় হলয় যায়।
ইউটেরিন অ্যারিটনামাট ারিটিি লক্ষণ কী?
সাধারণ েক্ষণ বা উপসর্গ হলো:
•

ববশি মাত্রায় ঋতু স্রাব

•

ববদন্াদায়ক মাশসক

•

তেলপলে বযথা

ইউলেশরন্ অ্যাশিলন্ামাল াশসলস আক্রান্ত বযশিলদর অ্ন্যান্য সমসযা হলত পালর যা র্র্গ ািয়লক প্রর্াশবত করলত পালর, বযমন্- এলডালমশিওশসস। এলডালমশিওশসলসর
কারলণ সাধারণত র্র্গ ািল র শর্তলর থাকা বকাষর্ুশে র্র্গ ািল র বাইলরর ববলে যা ।

আমাি ইউটেরিন অ্যারিটনামাট ারিি আটে রক না আরম তা কীভাটে জানে?
এমন্ বকালন্া পরীক্ষা বন্ই যা আপন্ালক শন্শিতর্ালব বেলত পালর বয আপন্ার ইউলেশরন্ অ্যাশিলন্ামাল াশসস হল লে। আপন্ার েক্ষণর্ুশের কারণ কী হলত পালর
তা জান্লত, আপন্ার িািার শন্ম্নশেশিত পরীক্ষার্ুশে করালত বেলত পালরন্:
•

আপন্ার র্র্গ ািল র েশব বপলত একটি আল্ট্রািাউন্ড ো MRI। এটি আপন্ার িািারলক বদিলত সাহাযয করলব বয র্র্গ াি টি স্বার্াশবলকর বেলয়
বড় শক ন্া, অ্থবা র্র্গ ািল র বদয়ালে অ্যাশিলন্ামাল াশসলসর েক্ষণ আলে শকন্া।

ইউটেরিন অ্যারিটনামাট ারিটিি রিরকৎিা কীভাটে কিা হ ?
রহটেটিক্টরম (র্র্গ াি সশরল বেোর অ্লরাপোর) হলে অ্যাশিলন্ামাল াশসলসর একমাত্র প্রমাশণত শেশকৎসা।
বেরি মাত্রা িক্তক্ষিণ উপিটম িহা ক রিরকৎিািমূহ:

বেদনাদা ক মারিক উপিটম িহা ক রিরকৎিািমূহ:

IUD হলো এক ধরলন্র জন্ম শন্য়ন্ত্রক যা আপন্ার িািার আপন্ার র্র্গ ািল
ব াকান্। বয IUD-র্ুশে বপ্রালজশিন্ হরলমান্ োলে বসর্ুশে ববশি মাত্রা

েযথা উপিমকািী ওষুধ, বযমন্- আইবুলপ্রালেন্ (ব্র্যালডর ন্াম:

রিক্ষরলণর বক্ষলত্র সহা ক হলত পালর।

জন্ম রন ন্ত্রক ের়ি।

এটন্ডাটমরি াল অ্যােটলিন হলো একটি অ্লরাপোর যা র্র্গ ািল র

Advil, Motrin)।

রলউটরালাইি (ব্র্যালডর ন্াম: Lupron, Eligard)। এটি
আস্তরলণ দার্ সৃশি কলর, যা ঋতু স্রাবলক কম ববশি মাত্রা করলত সাহাযয কলর। এমন্ একটি ওষুধ যার কারলণ আপন্ার শিম্বািল শন্ম্নশেশিত হরলমান্র্ুশে
ইউটেরিন আেটারি এমটোলাইটজিন হলো একটি অ্লরাপোর যা ততশর হও া বন্ধ হল যা :
• বপ্রালজলিরন্
• ইলরালজন্
র্র্গ ািল রি প্রবাহলক বাধা বদয়।

যরদ আরম গভটেতী হটত িাই?
আপশন্ যশদ র্র্গ বতী হলত োন্, তাহলে আপন্ার শহলিলরক্টশম, এলডালমশিয়াে অ্যাবলেিন্ বা ইউলেশরন্ আেগ াশর এমলবাোইলজিন্ করা উরিত ন ।
আপনাি জনয িেটিট ভাটলা কাজ কিটে এমন রিরকৎিা রেকটেি রেষট আপনাি িাক্তাটিি িাটথ কথা
েলুন।

সকলের জন্য স্বাস্থ্যলসবা।
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