
ােয়ই জ ািসত াবলী 

 

) িকডনী বায়’পিছ িক? 

উ ৰ) িকডনী বায়’পিছ হেছ এক য়া য’ত িকডনীৰ কলা (tissue) ৰ সামান  অংশ মাই ৰ 
সহােয়েৰ পৰী া কৰা হয়, যাৰ াৰা িকডনী ৰাগৰ অ িনিহত কাৰক সমূহ জনা যায়৷ 

) িশ ৰ িকডনী বয়’পিচ কিতয়া কৰা হয়? 

উ ৰ) িকডনী ৰাগৰ সমস াত ভাগী থকা িশ ৰ িকডনীৰ অসুখৰ কৃত কাৰণ িনণয় কিৰবৈল 
িচিকৎসাকালীন অৱ ােত বয়’পিচৰ েয়াজন হয়৷ িশ ৰ পচােবিদ তজ যাৱা, পচাবৰ লগত শৰীৰ 

টন ওলায় যাৱা, কােনা অ িনিহত কাৰকৰ অিবহেন িকডনী িবকল হাৱা, SLE, HSP ৰ দেৰ ৰাগত - 
িকডনী জিনত কাৰকৰ উপি িতত িকডনী বায়’পিচৰ েয়াজন হয়৷  

)  কেন ধৰণৰ িবেশষ  িচিকৎসেক িশ ৰ িকডনী বায়’পিচ কেৰ আ  কেনৈক কৰা হয়?  

উ ৰ) এই িচিকৎসা িশ ৰ িকডনী ৰাগৰ িবেশষ  - Paediatric Nephrologist য় কেৰ৷ এই য়াত 
এটা biopsy needle ৰাগীৰ চালৰ মােজিদ িকডনীৈল সুমুয়াই নমুনা সং হ কৰা হয় আ  এই য়াত 
চালৰ সামান  এটা অংশ কটা হয়৷  

)  িকডনী বায়’পিচৰ াৰা িশ টৰ িক দেৰ উপকৃত হয়? 

 উ ৰ) এই য়াৰ াৰা িচিকৎসেক িক িচিকৎসা তথা ঔষধ িদব লািগব আ  ৰাগীেয়ও িকমান 
িদনৈল িচিকৎসাৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় জািনব পােৰ৷ 

 ) এনাছেথিছয়াৰ েয়াগ েয়াজনীয় হয় ন? 

 উ ৰ) িকডনী বায়’পিচ বৰ বিছ ক কৰ য়া নহয়৷ এই য়াত িশ টক ১০/১৫ িমিনটৰ বােব 
তলৈল পট কিৰ বৈল িদয়া হয়৷ িশ টক দুখমু  আ  স ূণ সহেযাগৰ বােব কম পিৰমােণ 
sedatives (িনচাযু  ঔষধ) িদব লগা হয়৷ িশ টেয় ভয় নাখাবৈল সাধাৰণ এনাছেথিছয়া িদব লগা হয় 
িকয়েনা য়াজিনত সময়ত িশ টেয় লৰ-চৰ কিৰেল েয়াজনীয় কলা অংশ (tissue) পৰী াৰ বােব 
পাব পৰা নহ’ব৷ 

 ) িকডনী বায়’পিচ জ টল য়া হয় ন? ই িকমান িবপদসংকুল?  

উ ৰ) এই অে াপচাৰৰ কায ণালী জ টল নহয়৷ ই কৱল এক ৰাগ িচনা কৰণ য়া যিদও ই 
স ূ্ণভােৱ িবপদমু  হয় বুিলও কব নাৱািৰ৷ বায়’পিচৰ সময়ত ৰ ৰণ, িবষ, hematoma ( তজ 
গাট মািৰ যাৱা), কাষৰ-পাজৰৰ আন অংগ সমূহত আঘাত পাৱাৰ স াৱনা থােক৷ িক  বতমান যুগত 

এেন পিৰি িত সমূহ খুব কমৈক হাৱা দখা যায় িযেহত এই য়া Ultrasound ৰ মাধ েমিদ কৰা হয়৷ 
এই সকেলা য়া কৰাৰ পূেব িচিকৎসেক সকেলা কথা অিভভাৱকৰ লগত আেলাচনা ক ৰ৷ 

 

 


