
Posterior urethral valve:  প্রয় োজন আশু র োগ ননর্ ণ  

সিফাতের বয়ি ১ বছর বয়ি, ববশ হাসশ খুসশ, প্রানবন্ত বছতে। িমিযা হে প্রস্রাব করার িময় মতন হয় োর 

একটু কষ্ট হয়। ববশ বকা োঁথ বেয়া োতে। েেতেট ফুতে যায়। বছতে বাচ্চা সকন্তু প্রস্রাব ববসশ েতূর যায়না। 

মাতে মাতে জ্বর হয়।এই এক বছতর ৩ বার জ্বর হতয় বেতছ। প্রসেবারই ঔষধের দ োকোন দেধক  োমী  োমী 

এন্টিবোধ োটিক ঔষে ইনধেকশন দ  ো হ  অেবো ন্টিরোপ ন্টনধ  দেধে ন্টকছুিো কধম ন্টকন্তু আবোর যো তোই। 

পরবতীধত একেন ন্টশশু ন্টকডন্টন ন্টবধশষজ্ঞ ডোক্তোর দ েোধনোর পর পরীক্ষো-ন্টনরীক্ষো কধর দরোগ েরো পড়ে 

Posterior Urethral Valve (PUV). 

আসুন জেনন ননই Posterior Urethral Valve (PUV) নি?  

দছধে বোচ্চোধ র প্রস্রোধবর েন্টে হধত প্রস্রোধবর রোস্তোর মেু পয যন্ত পধে প যো বো Valve েোকধে তোধক 

Posterior Urethral Valve (PUV) বধে।  এই প যো েোকধে টিকমত প্রস্রোব হ  নো এবং েীধর েীধর প্রস্রোধবর 

েন্টেধত (Urinary Bladder) প্রস্রোব েমধত েোধক।  Urinary Bladder েীধর েীধর বড়/ দমোিো  হধত েোধক 

এবং েোরন ক্ষমতোর বোইধর চধে দগধে প্রস্রোব  Urinary Bladder দেধক ন্টকডন্টনর ন্ট ধক উধি দযধত (Back 

flow) শুরু কধর দযিোধক Vesico-Ureteric Reflux (VUR) বধে। এভোধব একিম  ন্টকডন্টন ন্টবকে হধ  যো । 

পোন্টন েধম েোকো পকুুধর দযমন ম েো েধম টিক দতমন্টন েধম েোকো প্রস্রোধব ঘন ঘন েীবোণু ততরী হ  এবং 

ইনধেকশন হ ।  

 

 
 



লক্ষনঃ 

❖ গভযোবস্থো  মোধ র দপধি পোন্টন কম েোকো 

❖ েন্মগত ভোধব ন্টকডন্টন বড় এবং ন্টকডন্টনধত পোন্টন েধম েোকো 

❖ েধন্মর পর প্রস্রোব কম করো 

❖ প্রস্রোব করধত দবন্টশ চোপ েোগো 

❖ প্রস্রোধবর িম  কোন্নোকোটি করো  

❖ প্রস্রোধব ঘন ঘন ইনধেকশন হও ো 

❖ প্রস্রোব বন্ধ হধ  দযধত পোধর  

ডায়াগননসসঃ  

িোেোরনত প্রস্রোব ইনধেকশন মুক্ত েোকো অবস্থো  Micturating Cystourethrography (MCU) কধর এই 

দরোগ েরো িম্ভব। কযোধেিোধরর িোহোধযয বোচ্চোর প্রস্রোধবর েন্টেধত ঔষে প্রধবশ কন্টরধ  কযোধেিোর েুধে 

প্রস্রোব করোধনোর িম  কধ কটি X-Ray কধর MCU করো হ । দযধহতু কযোধেিোর করো হ  দিধহতু যোধত 

প্রস্রোধব ইনধেকশন নো হ  দিেনয ন্টনন্ট যষ্ট দডোধে এন্টিবোধ োটিক ন্ট ধত হ ।  

নিনিৎসাঃ  

Posterior Urethral Valve (PUV) এর েনয অপোধরশন করধত হ । ওই Valve বো প যো দক দকধি দেেধত 

হ  যোধক Fulguration বধে।  

পরবর্তীনর্ত িরনীয়ঃ  

িোেযোন্টর পরবতী েধেোআপ করোধনোিো েুবই গুরুত্বপূণ য। অধনকিম  টিকমত অপোধরশন নো হধে ন্টকংবো 

পরবতীধত অপোধরশধনর েো গো দেধক  আবোর Valve হধে একই রকম িমিযো হধত পোধর।এইেনয 

অপোধরশধনর ৩-৬ মোি পর আবোর Micturating Cystourethrography (MCU) কধর দ ধেধত হ । 

আমরো অধনক দরোগী পোই যোধ র অপোধরশন করোর পর আর দকোন েধেোআপ কধর নোই এবং অধনক 

পধর এধকবোধর ন্টকডন্টন ন্টবকে কধর তোরপর আধি। এইেনয িোেযোন্টর পরবতী েধেোআপ করোধনোিো েুবই 

গুরুত্বপূণ য। 
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