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পরিষেবা

রিষেি পরিচর্া
খুব ছ�োটখোটটো অসুস্থতো, স্োস্থথ্যসমসথ্যো 
এবং আঘোটতর চিচিৎসোর জনথ্য ছসরো 
প�ন্দ।

এিটি পচরপূর্ণ ওষুটের িথ্যোচবটনট রোখুন। আপচন সুপোচরশিৃত 
ওষুেগুচি বথ্যবহোর িটর এবং আপনোর চশশুর প্রিুর চবশ্োম 
পোওয়ো চনচচিত িরোর মোেথ্যটম, বোচ়িটতই ছ�োটখোটটো অসুস্থতো 
এবং আঘোটতর চিচিৎসো িরটত পোটরন। www.nhs.uk

999-এর ছিটয় িম জরুচর হটি 111-এ িি িরুন 
www.nhs.uk/111

আপনোর স্থোনীয় ফোটম্ণচস এবং তোর ছ�োগোট�োটগর চববরর 
খুটঁজ ছপটত এখোটন �োন: www.nhs.uk/chemist

ছসটর উঠট� নো এরিম অসুস্থতো ও আঘোটতর চিচিৎসোর 
জনথ্য। আপনোর GP অথ্যোপটয়ন্টটমটন্টর মোেথ্যটম চবচিন্ন 
পচরটষবো প্রদোন িরটত পোটরন। এখোটন আপনোর GP-র 
(পোচরবোচরি ডোক্োর) ছটচিটফোন নম্বর চিখুন:

জরুচর পচরচস্থচতর জনথ্য বথ্যবহোর িরুন, চিন্তু প্রোরঘোতী 
পচরচস্থচতর জনথ্য নয়।
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999 নম্বটর িি িরুন অথবো আপনোর চশশুটি আপনোর 
চনিটস্থ A&E-এ চনটয় �োন।

• হাঁটু ঘষে রাওয়া
• গলা ব্যথা
• কারি এবং সর্্ (িাক র্ষয় পারি পডা)

বাবা-মা রহসাষব:
• রর্ আপিাি রিশু অসসু্থ হয়
• আপরি রর্ অরিরচিত/রবভ্ান্ত হি
• রর্ আপিাি সাহাষর্যি প্রষয়ােি হয়

• হালকা ডায়রিয়া
• হালকা ত্বষকি জ্ালা (্াগ/ফুসকুরড সহ)
• অল্প জ্ি  
• মাথাব্যথা
• কামড এবং ্ংিি • রন্ত্রণা্ায়ক কারি

• উচ্চ তাপমাত্া
• মাথায় আঘাত (সংজ্া হািাষিা ছাডা)
• ক্রমাগত কারি
• ছছাটখাষটা ধাক্া খাওয়া এবং কাটা
• পারিিিূ্য হওয়া 
• বরম হওয়া

• তীব্র ব্যথা
• স্াষস্থ্যি অবস্থাি অবিরত

• ্ম বন্ধ হওয়া • শ্াসপ্রশ্াষসি সমস্যা
• সংজ্া হািাষিা • রফট হষয় রাওয়া
• গুরুতি িক্তপাত রা বন্ধ হষছে িা
• জ্ি এবং তাষ্ি অলস হষয় পডা
• রবে বা ট্যাবষলট রগষল ছফলা

ফাম্ারসস্ট
সোেোরর অসুস্থতো এবং আঘোটতর জনথ্য 
চবটশষজ্ঞ পরোমশ্ণ ও চিচিৎসো প্রদোন 
িরটত পোটরন।

GP/কাষেি সমষয়ি বাইষি GP
স্োিোচবি সমটয়র বোইটর পচরি�্ণোর জনথ্য, 
আপনোর GP প্রথ্যোিটিটস িি িরুন। 
এটি বন্ধ হটয় ছগটি, এিটি বোত্ণ ো 
আপনোটি বচে্ণত ঘন্টো বো িোটজর সমটয়র 
বোইটরর পচরটষবোগুচিটত চনটদ্ণশ িরটব৷

A&E/999
শুেুমোত্র গুরুতর এবং প্রোটরর 
হুমচিিোরী আপৎিোিীন অবস্থোর  
জনথ্য বথ্যবহোর িরো উচিত।

ওয়াক-ইি ছসন্াি/ আষে্ন্ 
ছকয়াি ছসন্াি

NHS 111
24-ঘন্টো স্োস্থথ্য পরোমশ্ণ  
এবং তটথথ্যর জনথ্য।

উষবেগ রক কিষবি?

এিটি চনটদ্ণ চশিো
চশশুটদর বাবা-মা এবং তত্তাবধায়কষ্ি জনথ্য েন্ম ছথটি (এবং তোর পটরও)

শশশটবর 
সোেোরর 

অসুস্থতো ও 
িোটিো থোিো

রখি এটি 999 
এি ছচষয় কম েরুরি

111
-এ কল করুি
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স্োগতম
NHS ছহউড, রমডলটি ও িচষডল রলিরিক্যাল করমিরিং গ্রুপ (HMR CCG)-এি বোিা এই পরুতিকাটি  
ততরি কিা হষয়ষছ।

প্রটতথ্যি বোবো-মো বো তত্বোবেোয়ি জোনটত িোন ছ�, তোটদর বো়িন্ত বোচ্োর জনথ্য িী ছসরো এবং চিিোটব 
তোটদর জীবনটি সবটিটয় িোিিোটব শুরু িরো �োয়। এই পুচতিিোটির উটদেশথ্য হি চবচিন্ন পচরচস্থচতটত চি 
িরটত হটব এবং িোর িোট� সোহো�থ্য িোইটত হটব আপনোটি তো বঝুটত সোহো�থ্য িরো; ছ�মন আপনোর 
বোচ্ো বো চশশু অসুস্থ হটি চি িরটত হটব। বোসোটত চিিোটব আপনোর চশশুর �ত্ন ছনটবন, িখন এিজন 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির িো� ছথটি পরোমশ্ণ চনটত হটব বো এিজন ডোক্োরটি িি িরটত হটব এবং িখন 
আপৎিোিীন পচরটষবোগুচি বথ্যবহোর িরটত হটব ছজটন চনন।

আপনোর সমু্খীন হওয়ো অচেিোংশ সমসথ্যোই আসটি প্রচতচদটনর ছবট়ি ওঠোর এিটি অংশ, ছ�খোটন 
প্রোয়টষিটত্রই আপনোর চমডওয়োইফ বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বটি সহোয়তো চনটত পোটরন। প্রোয়  
সমতি বোচ্ো, ছ�োট বোচ্ো ও চশশুটদর শশশটবর সোেোরর অসুস্থতোগুচি ছ�মন, চিটিনপক্স, সচদ্ণ , গিো বথ্যথো 
ও িোটনর সংক্রমর হটয় থোটি। �চদও এগুচি হওয়োর সময়টো স্চতিজনি হয় নো, চিন্তু আপনোর GP, 
ফোম্ণোচসস্ট বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সহোয়তো চনটয় বোসোটতই সহটজই এইগুচির চিচিৎসো িরো �োয়,  
তোর জনথ্য অথ্যোচক্সটডন্ট অথ্যোন্ড ইমোটজ্ণ চসি (A&E) চডপোট্ণ টমটন্ট �োওয়োর ছিোন প্রটয়োজন ছনই।

এই পরুতিকাটিি তথ্যাবলী একটি রিষ্্রিকা এবং তা ছমরডক্যাল পিামি্ ছক প্ররতস্থারপত কষি িা। 
আপরি রর্ উরবেগ্ন থাষকি, আপিাষক অবি্যই আষিা পিামি্ চাইষত হষব – রিষেি সহোত প্রবৃরতিি 
উপি ভিসা িাখুি, আপরিই আপিাি রিশুষক সবষচষয় ভাল োষিি।

এই পুচতিিো ও 
অনথ্যোনথ্য প্রোসচগিি 

চবষয়গুচি অনিোইটন 
ছদখটত হটি, আপনোর 
স্োট্ণ টফোটন এই QR 

ছিোডটি স্থ্যোন িরুন।

এই পুচতিিোর অনিোইন সংস্রটরর জনথ্য, এই ওটয়বসোইট ছদখুন
www.hmr.nhs.uk/index.php/your-health/child-health
Android ও iPhone-এর জনথ্য এিটি অথ্যোপ রটয়ট�,  
চাইল্ড ছহলথ HMR সন্ধোন িরুন

স্োস্থথ্য চবিোগ (DoH), NHS িটয়টসস, NICE চনটদ্ণশনো ও অনথ্যোনথ্য চবটশষজ্ঞ পচরটষবোগুচি ছথটি সমতি তথথ্যগত চবষয়গুচি সংগ্রহ 
িরো হটয়ট�।

GP:

......................................

চনিটতম ফোম্ণোচস:

......................................

NHS 111

আপিাি 
ছরাগাষরাগগুরল 

চবষয়বস্তু
   ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য  30

   িোটন বথ্যথো ও টনচসিোইটিস  32

   চিটিনপক্স এবং হোম  34

   অথ্যোিোচজ্ণ  36

   ছমচননজোইটিস ও ছসপচসস 38

তিিষবি েখম
   বোসোটত সুরষিো  40

   ওষুে এবং চবষচক্রয়ো  42

   েোক্ো িোগো, �ট়ি �োওয়ো ও পট়ি �োওয়ো 44

সাধািণ কল্যাণ
   স্োস্থথ্যবোন বোচ্ো  46

   স্থিূতো  48

   আটবগগত িোটিো থোিো  50

   মটুখর সুস্োস্থথ্য  54

   েূমপোনমকু্ বোসো  56

   উপট�োগী ছ�োগোট�োগ 58

ছক সহায়তা কিষত পাষিি?
   পচরটষবোগুচির জনথ্য এিটি চনটদ্ণ চশিো 4

   বচুনয়োচদ চবষয়গুচি জোননু 6

   চশশুটদর ওষুে 7

প্রথম মাসগুরল
   আপনোর বোচ্োটি বটুির দেু খোওয়োটনো 8

   অসুস্থ হওয়ো 10

   িোন্নো এবং ছপট বথ্যথো 12

   ফুসকুচ়ি ও শুষ্ক ত্বি  14

   ঘুমোটনো 16

   আঠোটিো ছিোখ এবং ছিোটখর �ত্ন  18

   দোঁত ওঠো সংক্রোন্ত সমসথ্যো 20

তিিষবি অসসু্থতা
   জ্বর 22

   িোচশ, সচদ্ণ এবং ফু্ 24

   শ্োটস সোঁ সোঁ আওয়োজ হওয়ো ও শ্োসিষ্ট 26

   ছপট খোরোপ 28
3
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পচরটষবোগুচির জনথ্য এিটি চনটদ্ণ চশিো
আমাষ্ি কাষছ রবরভন্ন ধিষণি স্াস্থ্যষসবা এবং রিশু ও পারিবারিক পরিষেবা িষয়ষছ।  
ছ্খুি ছকাি পরিষেবা বা ছপিা্াি আপিাি সহায়তাি েি্য সবষচষয় ভাল হষব।

আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর িো� ছথটি ছপ্রসচক্রপশন �ো়িো ওষুেগুচি চদটয় এবং 
প্রিুর চবশ্োম চনটয় আপনোর বোসোটতই অটনি অসুস্থতোর চিচিৎসো িরো 
ছ�টত পোটর। খুব ছ�োটখোটটো অসুস্থতো এবং জখম চিচিৎসোর জনথ্য  
চনটজর পচরি�্ণোই সবটিটয় িোি। আপচন �চদ এখনও চিচন্তত থোটিন,  
NHS 111 বো আপনোর GP-ছি িি িরুন।

রিষেি পরিচর্া

NHS 111 আপনোর জনথ্য স্থোনীয় NHS স্োস্থথ্যটসবো 
পচরটষবোগুচি পোওয়ো সহজ িটর ছতোটি। এটি ব�টরর 
365 চদন, চদটনর 24 ঘন্টো উপিব্ধ থোটি। িথ্যোন্ডিোইন ও 
ছমোবোইি ছফোন ছথটি চবনোমটূিথ্য িি িরো �োয়। 

111 িম্বষি কল করুি, রর্:
•  আপনোর দ্রুত ছমচডিথ্যোি সহোয়তোর প্রটয়োজন হয়, চিন্তু তো এিটি  

999 আপৎিোিীন পচরচস্থচত নয়।
•  আপচন মটন িরট�ন ছ�, আপনোর A&E-ছত �োওয়ো প্রটয়োজন বো অনথ্য 
এিটি NHS আপৎিোিীন পচরি�্ণো পচরটষবো প্রটয়োজন।

•  আপচন জোটনন নো ছ�, িোটি িি িরটত হটব বো আপনোর িি িরোর 
মত ছিোটনো GP ছনই।

•  এরপর িী িরটত হটব ছসই বথ্যোপোটর আপনোর স্োস্থথ্য সংক্রোন্ত তথথ্য বো 
আশ্োস প্রটয়োজন হয়।

আপনোর চশশুর শরীর খোরোপ হটি ছফোন িরোর জনথ্য এিজন স্োস্থথ্যটসবো 
ছপশোদোর আপনোটি এিটি চনচদ্ণষ্ট ছফোন নম্বর প্রদোন িরটি, ছসই নম্বরটি 
বথ্যবহোর িরো িোচিটয় �োন।
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আপনোর স্থোনীয় ফোম্ণোচসস্ট 
অচেিোংশ শদচনি শোরীচরি সমসথ্যো 
সম্পটি্ণ  জোনটবন। তোরো সহোয়তোর 
জনথ্য ছসরো ওষুেটি চদটত পোরটবন। 
প্রোয় ছষিটত্রই সুপোরমোটি্ণ টগুচিটত 
ফোম্ণোচসস্টটদর পোওয়ো �োয় এবং 
অটনিগুচিই গিীর রোত প�্ণন্ত 
ছখোিো থোটি। আপনোর চশশুর  
�চদ জ্বর আটস এবং তো 
পথ্যোরোচসটোমি বো ইবটুপ্রোটফন 
ছদওয়োর পটরও নো িটম, তোহটি 
আপনোর GP-ছি ছদখোন।  
www.nhs.uk/chemist-এ �োন, 
ছ�খোটন আপচন আপনোর চনিটতম 
ফোম্ণোচসস্টটি খুটঁজ ছপটত পোটরন।

GP (ডাক্তাি)

স্াস্থ্য পরি্ি্ক

প্রািরভিক বন্ধি 
পরিষেবা

রচলষরেন্স ছসন্াস্ সু্ষলি িাস্ আষে্ন্ ছকয়াি/ 
ওয়াক-ইি ছসন্াি

ছডরন্স্ট

রিশুষ্ি করমউরিটি 
িারস্ং টীম (CCNT)

আপনোটি এিজন স্থোনীয় GP-র 
িোট� চনবন্ধন িরোটত হটব। 
আপনোর GP পরোমশ্ণ চদটত 
পোটরন, আপনোর প্রটয়োজনীয় 
ওষুে চদটত পোটরন এবং আপনোর 
অনথ্যোনথ্য চবটশষজ্ঞ পচরটষবোর 
প্রটয়োজন হটি, আপনোটি সঠিি 
চদটি চনটদ্ণ চশত িরটত পোটরন। 
আপনোটি সোেোররত এিটি 
অথ্যোপটয়ন্টটমন্ট িরটত হটব। 
আপচন �চদ উচবিগ্ন থোটিন, সমতি 
GP-ই দ্রুত এিটি চশশুটি 
ছদখটবন। রোটত এবং সপ্োহটশটষর 
চদনগুচিটত আপনোর GP প্রথ্যোিটিস 
সম্োবথ্যিোটব বন্ধ থোিোর সময়, 
স্োিোচবটির মতই প্রথ্যোিটিসটি 
িি িরুন, আপনোটি িোটজর- 
সমটয়র-বোইটরর পচরটষবোগুচিটত 
চনটদ্ণ চশত িরো হটব।

আপনোর �খন সহোয়তোর প্রটয়োজন 
হটব, স্োস্থথ্য পচরদশ্ণিরো সহোয়তোর 
জনথ্য উপিব্ধ থোিটবন। তোরো 
বোসোটত এটস বো এিটি চলিচনটি 
আপনোটি ছদখটবন। তোরো সহোয়তো 
ও পরোমশ্ণ প্রদোন িটরন এবং 
আপনোর প্রটয়োজন হটি জোনোন ছ�, 
আপচন ছিোথোয় অচতচরক্ সহোয়তো 
ছপটত পোটরন। তোরো এিটি দটির 
অংশ হটয় থোটিন এবং শুরুর 
ব�রগুচিটত, আপনোটি বোচ্োটি 
খোওয়োটনোর সমসথ্যো সহ চবচিন্ন 
চবষটয় সহোয়তো িটর থোটিন।

আপনোর বোচ্ো/িমবয়সী চশশুর 
সোটথ আপনোর সম্পি্ণ  গট়ি তুিটত 
সহোয়তো। গি্ণ োবস্থো ছথটি চশশুর 
চবিতীয় জন্মচদন প�্ণন্ত। 
Facebook@hmreas.

পচরবোরগুচি এিটি বনু্ধত্বপূর্ণ 
পচরটবটশ চবচিন্ন েরটরর তথথ্য  
ছপটত পোটরন। চিিটরেসি ছসন্টোরগুচি 
চশশুর স্োস্থথ্য ও িোি থোিোর সমতি 
চদিগুচিটি তুটি েটর এবং স্োস্থথ্য 
সংক্রোন্ত প্রিোর ও সুরষিো পরোমশ্ণ 
সহ চবচিন্ন পরোমশ্ণ প্রদোন িটর। 
প্রচতটি চিিটরেসি ছসন্টোটরর চনজস্ 
িম্ণসূচি ও পচরটষবো রটয়ট�।

সু্টির নোস্ণরো আপনোর 
প্রটয়োজটনর সময় আপনোটি 
সহোয়তো িরটবন। তোরো 
বোসোটত এটস, চলিচনটি বো 
আপনোর চশশুর সু্টি আপনোর 
সোটথ ছদখো িরটত পোটরন। 
তোরো সহোয়তো ও পরোমশ্ণ প্রদোন 
িটরন এবং আপনোর প্রটয়োজন 
হটি অচতচরক্ সহোয়তোর চবষটয় 
আপনোটি পরোমশ্ণ চদটত পোটরন। 
তোরো এিটি দটির অংশ, �োরো 
সু্টির বয়সীটদরটি সু্টি িচত্ণ  
হওয়োর সময় ছথটি িমবয়সী 
পূর্ণবয়টস্র 20তম জন্মচদন 
প�্ণন্ত সহোয়তো প্রদোন িটর 
থোটিন।

স্থোনীয় আটজ্ণ ন্ট ছিয়োর/ওয়োি-ইন 
ছসন্টোরগুচি রটয়ট� – আটরো 
চববরটরর জনথ্য পৃষ্ঠো 59 ছদখুন।

চনয়চমত এিজন ছডচন্টস্টটি 
ছদখোটনো চনচচিত িরুন। আপনোর 
চশশুটি প্রথমচদটিই আপনোর 
ছডচন্টটস্টর িোট� চনবন্ধন 
িরোটনোর বথ্যোপোটর আটিোিনো 
িরুন এবং তোটি আপনোর সটগি 
অথ্যোপটয়ন্টটমন্টগুচিটত চনটয় �োন।
আপনোর চনিটতম ছডচন্টস্টটি 
খুটঁজ ছপটত, www.nhs.uk/
dentist-এ �োন, িোটজর- 
সমটয়র-বোইটর ছডচন্টটস্টর জনথ্য 
NHS 111-এ িি িরুন।

চশশুটদর িচমউচনটি নোচস্ণং টীম 
ব�টরর 365 চদন িোজ িটর এবং 
0-18 ব�র বয়সীটদরটি চিচিৎসো 
ও পচরি�্ণো প্রদোন িরটত পোটর, 
ছ�মন এিটি অসুস্থতো বো জখটমর 
পর বো এিটি চশশুর �চদ 
মগৃীটরোগ, ডোয়োটবটিস বো অথ্যোজমোর 
মত এিটি দীঘ্ণটময়োদী ছমচডিথ্যোি 
প্রটয়োজন থোটি। আপচন �চদ মটন 
িটরন দিটি আপনোটি সহোয়তো 
িরটত পোটর, ছসটষিটত্র আপনোর 
GP-র সোটথ িথো বিনু।

A&E
গুরুতি এবং প্রাষণি ঝঁুরক থাকা 
আপৎকালীি পরিরস্থরতগুরলষত – 
অিগু্রহ কষি, 999 িম্বষি কল করুি।

A&E ও 999 হি আপৎিোিীন 
পচরটষবো, �ো শুেুমোত্র তখনই 
বথ্যবহোর িরো উচিত, �খন বোচ্ো ও 
চশশুরো খুব খোরোপিোটব আহত হয় 
বো গুরুতর অসুস্থতোর উপসগ্ণগুচি 
প্রদশ্ণন িটর। এইগুচি হটত পোটর 
শ্োসটরোে হটয় �োওয়ো, শ্োস-প্রশ্োটস 
অসুচবেো, গুরুতর ছপটটর বথ্যথো বো 
�খন তোরো অজ্ঞোন হটয় পট়ি, 
চনটজর আটশপোটশর বথ্যোপোটর অটিতন 
হটয় পট়ি অথবো চবষ বো টথ্যোবটিট 
ছখটয় ছফটি।

রখি এটি 999 এি 
ছচষয় কম েরুরি

111
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বচুনয়োচদ চবষয়গুচি জোননু চশশুটদর ওষুেগুচি
প্রস্তুত থাকা ও লক্ষণগুরল োিা সবসময় তিিষবি অসসু্থতাি েি্য তাি প্রষয়ােি হয় িা
সমসথ্যোজনি চি�ু হটি সোেোররত বোবো-মোটয়রো তো িোিিোটবই িষিথ্য িটরন। তটব, আপনোর বোচ্োর  
শরীর খোরোপ হটি আপচন �চদ িষিরগুচি চিনটত নো পোটরন, তোহটি দঃুচচিন্তো হওয়োই স্োিোচবি।  
আপনোর সহজোত প্রবচৃতির উপর িরসো রোখুন, আপচনই আপনোর বোচ্োটি সবটিটয় িোি জোটনন। 

ছজটন চনন ছ�, চিিোটব গুরুতর অসুস্থতোর িষিরগুচিটি চিচনিত িরটবন এবং এিটি দঘু্ণটনো ঘটটি তো 
চিিোটব সোমিোটবন। আপচন �চদ বচুনয়োচদ চবষয়গুচি জোটনন এবং প্রস্তুত থোটিন, আপনোর পটষি তোর 
ছমোিোটবিো িরো সহজ হটব।

রকছু পরিমাণ উপষরাগী ওেুধ এিটি তালাবদ্ধ ছকরবষিট বো উঁচু ছকাষিা োয়গায় িাখুি ছ�খোটন চশশুরো 
নোগোি পোটব নো। ছিোটনো িোরটর প্রটয়োজন হটি ছ� চজচনসগুচি রোখটত হটব, তোর জনথ্য ডোন চদটির বক্সটি 
ছদখুন। রিরচিত করুি ছর, আপিাি রিশুি েি্য আপিাি কাষছ সঠিক িরক্তি ওেুধ িষয়ষছ, সবসময় 
সতি্ণ িোটব এর চনটদ্ণশোবিী অনসুরর িরুন এবং তো িটবর মটেথ্য বথ্যবহোর িরো �োটব তো �োিোই িটর 
চনন। ছিটবিটি িোটিো িোটব পট়ি চনন। 16 বছষিি কমবয়সী রিশুষ্ি অ্যাসরপরিি ছ্ষবি িা।

এিটি সম্োবথ্য আপৎিোিীন পচরচস্থচতর আটগই CPR (শ্োসপ্রশ্োস পুনরুদ্োর) সম্পটি্ণ  ছজটন চনন 
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

রর্ মষি হয় আপিাি বাচ্চাি একটি গুরুতি অসুস্থতা হষয়ষছ, সিাসরি ছমরডক্যাল সহায়তা রিি।

প্যািারসটামল ও ইবুষপ্রাষফি

চশশুর জ্বর হটি ও তোটি চবপ�্ণতি ছদখো ছগটি রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো ইবটুপ্রোটফন ছদওয়োর িথো 
চবটবিনো িরুন - তোপমোত্রো 38°C (100.4°F) বো তোর ছবচশ হটি এিটি সোেোরর চনয়ম চহটসটব তো 
িরুন – িোরর এগুচি জ্বর ও চবপ�্ণতিিোব িমোটত সহোয়তো িরটত পোটর। প্রথটমই হয় পথ্যোরোচসটোমি 
বা ইবটুপ্রোটফন চদটয় চশশুটদর চিচিৎসো িরুন। এই দটুি ওষুটের িোজ িরটত এি ঘন্টো প�্ণন্ত সময় 
িোটগ। পথ্যোরোচসটোমি ও ইবটুপ্রোটফনটি আিোদোিোটব চবটবিনো িরো উচিত, �োটত �চদ এই দটুির এিটি 
ওষুটের ছডোজ ছদওয়োর পর চশশুটির জ্বর নো িটম, অনথ্যটি ছদওয়ো ছ�টত পোটর। আপনোর চশশু �চদ 
অথ্যোজমোয় ছিোটগ, ইবটুপ্রোটফন প্রদোটনর আটগ আপনোর GP বো ফোম্ণোচসটস্টর িো� ছথটি পরোমশ্ণ চনন।

ফাম্ারসস্ট বষলি
রকছু পরিমাণ উপষরাগী ওেধু এিটি 
তালাবদ্ধ ছকরবষিট বো উঁচু ছকাষিা 
োয়গায় িাখুি ছ�খোটন চশশুরো নোগোি 
পোটব নো। এই েরটরর চজচনসগুচি  
অন্তিু্ণ ক্ িরুন:

থোটম্ণোচমটোর

প্োস্টোর

চিকুইড ছপইনচিিোর
(ছ�মন রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো 
ইবটুপ্রোটফন)

ছবচরয়োর চক্রম

অথ্যোচন্টচহস্টোচমন

ছবরিিভাগ অসসু্থতাই আপিা-আপরি ভাষলা হষয় রায় এবং আপিাি রিশুষক আষিা 
িরক্তিালী কষি ছতাষল এবং তাষ্িষক ভরবে্যষত একই ধিষণি অসুস্থতা প্ররতষিাষধ সক্ষম 
কষি ছতাষল।

ছবশী জ্বর হটি ছ� অস্চতি হয় তো উপশটমর জনথ্য প্রোয়শই পথ্যোরোচসটোমি ও ইবুটপ্রোটফন 
বথ্যবহোর িরো হয়। চি�ু চশশু ছ�মন �োটদর অথ্যোজমো আট� তোরো ইবটুপ্রোটফন চনটত সষিম 
নোও হটত পোটর, তোই আপনোর ফোম্ণোচসস্ট, GP বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ তো �োিোই িটর 
চনন।

16 বছষিি কমবয়সী বাচ্চাষ্ি অ্যাসরপরিি ছ্ষবি িা, এবং আপচন �চদ বটুির দেু 
খোওয়োন, তোহটি চনটজ অথ্যোসচপচরন ছনওয়োর আটগও আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি, চমডওয়োইফ 
বো GP-ছি চজজ্ঞোসো িটর চনন।

চশশুটদর প্রোয়শই অথ্যোচন্টবোটয়োটিটির প্রটয়োজন হয় নো। শশশটবর ছবচশর িোগ সংক্রমরই 
িোইরোটসর িোরটর হয়। অথ্যোচন্টবোটয়োটিি হি ওষুে �ো বথ্যোিটটচরয়োটি মোটর। ছসগুচি 
বথ্যোিটটচরয়োর চবরুটদ্ িোজ িটর, তটব ছ� িোইরোটসর দরুন অচেিোংশ গিো বথ্যথো, সচদ্ণ , 
সোইনোস সংক্রমর ও ব্রঙ্োইটিস হয় তোর চবরুটদ্ তো িোজ িটর নো। তটব বথ্যোিটটচরয়োগত 
সংক্রমটরর ছষিটত্র, অথ্যোচন্টবোটয়োটিি দ্রুত িোজ িটর এবং সোেোররত 24-48 ঘন্টোর মটেথ্য 
উপসগ্ণগুচি িটম �োয়। প্রোয়টষিটত্রই, অথ্যোচন্টবোটয়োটিি ছিোস্ণ শুরুর চি�ু সময় পটরই চশশুরো 
এিদম িোটিো ছবোে িরটত থোটি। বথ্যোিটটচরয়োগত সংক্রমর দরূ িরোর জনথ্য, আপনোর 
চশশুটি সুস্থ ছদখোটিও আপনোর চশশুটি ছপ্রসক্রোইব িরো সমূ্পর্ণ ছিোস্ণ ছশষ িরো গুরুত্বপূর্ণ।

1 2 3
আমোর চশশুর খোরোপ েরটরর 
সচদ্ণ হটয়ট� এবং আচম আমোর 
GP-র িো� ছথটি চি�ু 
অথ্যোচন্টবোটয়োটিি ছপটত িোইচ�।

আপচন আশো িরটবন নো ছ�, 
আপনোর GP আপনো-আপচন 
আপনোটি অথ্যোচন্টবোটয়োটিি(বো অনথ্য 
ছিোটনো ওষুে) চদটয় ছদটবন।

আপনোর চশশু �খন 
অসুস্থ হয়, সবসময় 
অথ্যোচন্টবোটয়োটিি ছদওয়ো 
হয় নো।

রিশুষ্ি েি্য অ্যারন্বাষয়াটিক
আপনোটি �চদ এিটি অথ্যোচন্টবোটয়োটিটির ছপ্রসচক্রপশন 
প্রদোন িরো হয়, ছসটষিটত্র ছিন তো প্রটয়োজন এবং 
চিিোটব তো সহোয়তো িরটব ছসই সম্পটি্ণ  আপনোর 
GP-র সোটথ িথো বিনু। ছিোটনো সম্োবথ্য 
পোশ্্ণ-প্রচতচক্রয়ো সম্পটি্ণ  চজজ্ঞোসো িরুন, তো আপনোর 
চশশুটি তন্দোচ্ছন্ন বো চখটচখটট িটর তুিটব চি নো 
এবং অসুস্থতো বো ছপট খোরোটপর মত আর ছিোটনো 
পোশ্্ণপ্রচতচক্রয়ো হটত পোটর চি নো ছজটন চনন।

প্রচতটরোেী বথ্যোিটটচরয়ো বচৃদ্র মিূ িোররগুচির 
িটয়িটি হি অথ্যোচন্টবোটয়োটিটির বোরংবোর বথ্যবহোর ও 
অপবথ্যবহোর। চশশুটদর বটুির সংক্রমর, িোটনর 
সংক্রমর ও গিো বথ্যথোর চিচিৎসোর জনথ্য রুটিন 
চহটসটব আর অথ্যোচন্টবোটয়োটিি বথ্যবহোর িরো হয় নো।

�চদ আপনোর চশশুটি অথ্যোচন্টবোটয়োটিি ছপ্রসক্রোইব 
িরো হয়, সমতি বথ্যোিটটচরয়ো ছমটর ছফিো চনচচিত 
িরোর জনথ্য সবসময় পুটরো ছিোস্ণটি সমূ্পর্ণ িরুন। 
আপনোর চশশুটি দইু বো চতন চদন পর সুস্থ ছদখোটত 
পোটর, �চদ ছিোস্ণটি পোঁি চদটনর হয়, তোটদরটি 
অবশথ্যই ওষুে ছনওয়ো িোচিটয় ছ�টত হটব। আপনোর 
চশশু �চদ পুটরো অথ্যোচন্টবোটয়োটিি ছশষ নো িটর, 
ছসটষিটত্র অসুস্থতোটি চফটর আসোর সম্োবনো ছবচশ 
থোটি।



=

েীবষিি ছসিা শুরু

বোচ্োর তোৎষিচনি প্রটয়োজন হি চনরোপদ ও সুরচষিতটবোে িরো এবং �খনই ষুিেো পোটব ছখটত পোওয়ো।  
আপনোর বোচ্োটি বটুির দেু খোওয়োটনোর সময় চনচব়িিোটব েটর রোখটি এবং তোটদর প্রটয়োজনগুচিটত  
সো়িো চদটি, মচতিটষ্কর সংট�োগ সুস্থ হয়। এই চবিোটশর অচেিোংশই প্রথম দইু ব�টরর মটেথ্য হটয় থোটি। 
দোচয়ত্বশীি চশশুপোিন আপনোর বোচ্োটি তোর পূর্ণ সম্োবনোটত ছপৌঁ�োটত সষিম িরটব, িোি সম্পি্ণ  শতচর  
ও িোটিোিোটব ছ�োগোট�োগ িরটত সমথ্ণ িরটব, তোটদরটি জীবটনর ছসরো প্রোরম্ প্রদোন িরটব।

সিুক্ষা পিামি্ ও েীবাণুমকু্ত কিা

•  আপচন চনটজর বটুির দেু খোওয়োন বো ছ�োট বোচ্োটদর ফমু্ণিো দেু খোওয়োন, পচরষ্কোর িরো ও  
জীবোরমুকু্ িরোর চনটদ্ণশোবচি এিই হটয় থোটি।

•  আপনোর বোচ্োটি ছবোতটি খোওয়োটনোর জনথ্য আপচন ছ� সমতি উপিরর বথ্যবহোর িরট�ন, তো গরম 
সোবোন পোচনটত েুটয়, পোচন ঝচরটয় জীবোরমুকু্ িরো উচিত। আপনোর বোচ্োর বয়স অন্তত �য় মোস 
হওয়ো প�্ণন্ত, আপনোর তোটি খোওয়োটনোর উপিরর জীবোরুমকু্ িটর �োওয়ো উচিত। তটব, আপনোর  
বোচ্োর বয়স 12 মোস হওয়ো প�্ণন্ত ছবোতি জীবোরমুকু্ িরো িোচিটয় �োন।

•  সংক্রমর হওয়ো (গথ্যোটট্োএন্টোরোইটিটসর মত) চবরি, চিন্তু �চদ তো হটয় থোটি, তো খুব গুরুতর হটত 
পোটর।

ফমু্লা ্ষুধি ছবাতল প্রস্তুত কিা

•  আপচন ছ� িোটজর তিগুচি বথ্যবহোর িরটত �োটচ্ছন এিটি পচরষ্কোর িোপ়ি চদটয় তো ম�ুুন।

•  সোবোন ও পোচন চদটয় আপনোর হোত েুটয় চনন।

•  আপনোর িতটো পোচন এবং দটুের গুঁট়িো প্রটয়োজন তো জোনটত টিন বো পথ্যোটিটটর চনটদ্ণশোবিী প়িুন।

•  সব্ণদো িটির চবশুদ্ পোচন চদটয় ছিটচিটি পূর্ণ িরুন। ছবোতিজোত চমনোটরি ওয়োটোর বো িৃচত্রমিোটব 
ষিোরমকু্ িরো পোচন বথ্যবহোর িরটবন নো।

•  ছিটচির পোচন ছফোটোন এবং অনচেি 30 চমচনট সময় ঠোন্ডো হটত চদন। পোচন তখনও গরম থোিো 
গুরুত্বপূর্ণ, অনথ্যথোয় দটুের গুঁট়িোটত থোিো ছিোনও বথ্যোিটটচরয়ো নষ্ট নোও হটত পোটর। সব্ণদো �ত্ন চনন, 
িোরর 70° ছসচন্টটগ্রটড পোচন তখনও �থ্যোঁিো ছদওয়োর মত গরম থোটি।

• আপনোর বোচ্োটি খোওয়োটনোর আটগ সব্ণদো তোপমোত্রো পরীষিো িরুন।

আপনোর বোচ্োটি বটুির দেু খোওয়োটনো দ্রুত ও প্ররতরক্রয়াকািী 
ছবাতষলি খাওয়াষিা

1  আপনোর বোচ্োটি খোওয়োন �খন তোর 
ষুিেো পোটচ্ছ/ছস খোওয়োর ইচগিত ছদয়; 
ছ�মন তোরো �খন মোথো ছঘোরোটচ্ছ,  
মখু খুিট�।

2  বোচ্োটি অে্ণ ছসোজো অবস্থোয় েটর রোখুন, 
তোর ছিোটখর চদটি তোিোন এবং তোটি 
িোট� েটর রোখুন।

3  বোচ্োর উপটরর ছঠোঁট বরোবর বোঁটটি 
আিটতোিোটব ঘষুন এবং আিটতো িটর 
এটি তোটদর মটুখ ছ�োিোন। দটুের খুব 
দ্রুত প্রবোচহত হওয়ো ছরোে িরটত 
ছবোতিটি অনিূুচমি এবং সোমোনথ্য িোৎ 
িটর রোখুন।

4  বোচ্োর “ছপট িরোর ইচগিতগুচি”-র উপর 
নজর রোখুন, �ো তোরো �টথষ্ট পচরমোটর 
খোওয়ো হটি বো চবশ্োটমর প্রটয়োজন হটি 
চদটয় থোটি। তোরো তোটদর আগিিু/পোটয়র 
আগিিু প্রসোচরত িরটত পোটর, তোটদর মখু 
ছথটি দেু ছবর িরটত পোটর। আিটতো 
িটর তোটদর মখু ছথটি বোঁটটি ছবর িটর 
চনন বো দেুটি িোত িটর সচরটয় আননু।

5  আপনোর বোচ্ো জোনটব তোর িতটো দেু 
দরিোর। আপনোর বোচ্োটি খোওয়োটনো  
ছশষ িরটত বোেথ্য িরটি তো তোটদর  
জনথ্য িষ্টদোয়ি হটত পোটর এবং তোর  
জনথ্য অচতচরক্ খোওয়োটনো হটত পোটর  
এবং িোন্নোিোটি, ছপটট বথ্যথো ও চরফ্োটক্সর  
মটতো অনথ্যোনথ্য সমসথ্যো হটত পোটর।

স্াস্থ্য পরি্ি্ষকি পিামি্
আপনোর বোচ্ো প্রিুর পচরমোর দেু খোটচ্ছ তো চিিোটব বঝুটবন:
•  প্রিুর চিটজ িোচর হওয়ো নথ্যোচপ - 24 ঘন্টোয় প্রোয় �য়টি।
•  ছনোংরো নথ্যোচপ - িোর ছথটি �য় সপ্োহ প�্ণন্ত চদটন দইু ছথটি চতনবোর পোয়খোনো 
পোতিো হওয়ো, তোরপর প্রচত সপ্োটহ দইু ছথটি চতন বোর তো হওয়ো।

•  প্রচতবোর খোওয়োটনোর সময় এবং পটর বোচ্োর ছপট িটর �োওয়ো ও 
চস্থচতশীি হটয় �োওয়ো।

•  খোওয়োটনোর সময়, আপচন বোচ্োর ছগিোর শব্দ শুনটত পোটরন।
•  ওজন বচৃদ্ - আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির �োিোইিৃত।

মটন রোখটবন, আপনোর বটুির দেু প্রোয় �য় মোস আপনোর বোচ্োর সমতি 
প্রটয়োজন পচরপূরর িটর। তো�ো়িোও এটি ছ�োট বোচ্োর আিচস্ি মৃতুথ্য চসনটরেোম 
(SIDS)-এর ঘটনো হ্োস িটর। আপনোর বোচ্োর বয়স এি ব�র নো হওয়ো 
প�্ণন্ত তোটি গরুর দেু খোওয়োটবন নো, �চদও �য় মোস বয়স ছথটি 
ছব্রিফোটস্টর চসচরয়োটি তো বথ্যবহোর িরো �থো�থ হটয় থোটি। বটুির দেু 
খোওয়োটনো �ন্ত্ররোদোয়ি হওয়ো উচিত নয়, আপনোর ছহলথ চিচজটিং টীটমর সোটথ 
িথো বিনু বো ছব্রস্টচফচডং সোটপোট্ণ -ছি 0161 716 2835 নম্বটর িি িরুন। 
নথ্যোশনোি ছহল্পিোইন 0300 1000 212, প্রচতচদন সিোি 9.30টো-রোত 9.30টো।

1.  আপনোর বোচ্োর শরীরটি চনটজর িোট� েটর 
রোখুন।

2.  বোচ্োর মোথো ও শরীর এিটি সরিটরখোয় 
রোখুন।

3.  আপনোর বোচ্োর মোথো সচরটয় রোখুন এবং 
আপনোর বোচ্োর শরীরটি চপ�নচদটি সোমোনথ্য 
িোত িরটত চদন।

4.  তোটি সঠিিিোটব দেু ছখটত সহোয়তো িরোর 
জনথ্য নোি তিনবটৃন্তর িোট� এটন শুরু িরুন।

5.  বোচ্োর ছিোয়োি প্রথটম তিনটি স্পশ্ণ িরটব।

তোর ছিোয়োি দঢ়ৃিোটব স্পশ্ণ িরো এবং নোি 
উন্মকু্ থোিো ও তোর মখু ব়ি িটর ছখোিো 
থোিো অবস্থোয়, আপনোর বোচ্োর চনটির ছঠোঁটটর 
চনটির অংটশর তুিনোয় উপটরর ছঠোঁটটর উপটর 
অটপষিোিৃত ছবচশ পচরমোর গোঢ় ত্বি ছদখো 
�োটব।

আপনোর বোচ্ো বটুির দেু খোওয়োর সময় তোর 
গোি িচত্ণ  ও বতৃিোিোর ছদখোটব।

বটুির দেু খোওয়োটনোর অটনিগুচি চিন্ন অবস্থোন রটয়ট�। আপনোটি শুেু 
চনটির চবষয়গুচি খচতটয় ছদখটত হটব:
•  আপিাি বাচ্চাি মাথা ও িিীি রক একটি সিলষিখায় িষয়ষছ?
�চদ নো থোটি, আপনোর বোচ্ো সহটজ চগিটত সষিম নোও হটত পোটর।

•  আপরি রক আপিাি বাচ্চাষক আপিাি সাষথ রিরবডভাষব ধষি আষছি?
তোর ঘো়ি, িোঁে ও চপটঠ সোটপোট্ণ  চদন। তোটদর মোথোটি অনোয়োটস চপ�টন 
ছহচিটয় চদটত সষিম হওয়ো উচিত।

সূত্র: DoH, www.lullabytrust.org.uk
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স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
খোওয়োটনোর সময় বো পটর সোমোনথ্য 
চি�ুটো খোবোর বচম িরো স্োিোচবি। 
তটব খোওয়োটনোর সমটয়র মেথ্যবততী সমটয় 
�চদ এটি িিটত থোটি, তো ছপটটর 
এিটি সমসথ্যো হটত পোটর। ছ� ছিোটনো 
পোচনশনূথ্যতো বন্ধ িরটত বোচ্োটদর প্রিুর 
পচরমোটর তরি পোন িরোটনো গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থ হওয়ো
একটি সমস্যা রিষে ছথষকই ভাষলা হওয়াি সভিাবিা থাষক

বোচ্োটদর খোওয়োটনোর সোটথ মোচনটয় ছনওয়ো এবং তোটদর ছদটহর চবিোটশর িোরটর প্রোথচমি সপ্োহগুচিটত 
অসুস্থ হওয়ো এিটি সোেোরর চবষয়। অল্প পচরমোটর দেু বচম িটর ছবর িরোটি ছপোটসটিং বিো হয়।  
�খন আপনোর বোচ্োর প্রিৃত বচম হটব তখন তোর পচরমোর অটনি ছবচশ হটব। এটি আপনোর বোচ্োর  
জনথ্য িীচতির হটত পোটর, তোই তোরো িোঁদটত পোটর। অটনি িোরটর আপনোর বোচ্ো অসুস্থ হটত পোটর।

বটুির দেু বো ছবোতটি দেু খোওয়োটনোর সময় আপনোর বোচ্ো সঠিিিোটব অবস্থোন িরট� তো চনচচিত 
িরুন। িুি অবস্থোটনর িোরটর এিটি বোচ্ো অসুস্থ হটত পোটর। আপনোর চমডওয়োইফ বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি 
এটত সোহো�থ্য িরটত পোটরন। আপনোর বোচ্োটি বচসটয় চপটঠ হোিিো িোপ ছদওয়ো তোটি খোওয়োটনোর এিটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ, িোরর আপনোর চশশু �খন খোবোর ছগটি, তখন তোটদর ছপটট বোতোটসর বুদবদু আটটি 
ছ�টত পোটর �োর ফটি অস্চতি হটত পোটর। চি�ু বোচ্ো সহটজই ছ�ঁকুর ছদয়, অনথ্যটদর তো িরটত সোহোট�থ্যর 
প্রটয়োজন হয়। খোওয়োটনোর সময় এবং তোর পটর বোচ্োটি বচসটয় চপটঠ হোিিো িোপ চদটি তোর এটষিটত্র 
সহোয়তো হটত পোটর। আপনোর বোচ্োর মোথো ও ঘোট়ি সোটপোট্ণ  চদটয় তো িরুন এবং চনচচিত িরুন ছ� 
তোটদর ছপট এবং চপঠ ছসোজো আট� এবং তোটদর চপটঠ আিটতো িটর ঘষুন বো িোপ চদন।

প্রোয়ই অসুস্থ হওয়ো বো প্রিুর পচরমোটর গথ্যোস হওয়ো গথ্যোচট্ি চরফ্োটক্সর িোরটর হটত পোটর, ছ�খোটন ছপট 
ছথটি অথ্যোচসড আবোর উটঠ আসটত পোটর। বোচ্োরো চখটচখটট হটয় প়িটত পোটর এবং তোর ফটি িখনও 
িখনও সঠিিিোটব খোওয়োটনো �োয় নো। �চদ আপনোর বোচ্ো িোিিোটব খোয় চিন্তু তোটদরটি ছদটখ তো মটন 
নো হয়, তোহটি আপনোটি শুেু খোওয়োটনোর সময় চশশুর অবস্থোন পচরবত্ণ ন িরটত হটব �োটত তোটদরটি 
আটরো খো়িোিোটব রোখো �োয়। অল্প পচরমোটর ঘন ঘন খোওয়োটিও িোজ চদটত পোটর।

আপনোর বোচ্োর খোওয়োটনোর চবষটয় আপনোর উটবিগ থোিটি, অনগু্রহ িটর, আটরো পরোমটশ্ণর জনথ্য আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু বো আমোটদর চফচডং চলিচনটি এিটি ছরফোটরি পোঠোটনো চনটয় আটিোিনো 
িরুন।

1 2 3
আমোর নতুন বোচ্ো হটয়ট�। 
আচম সটব আমোর বোচ্োটি 
খোওয়োিোম।

ছস সবসময় অল্প পচরমোটর দেু 
বচম িটর বটি মটন হয়।

এটি ছপোটসটিং নোটম পচরচিত। তোটদর 
ব়ি হটয় ওঠোর সোটথ সোটথ এটি 
স্োিোচবিিোটবই বন্ধ হটয় �োটব। আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু।

GP বষলি
প্রথম িটয়ি মোস পর, �চদ আপনোর 
বোচ্ো হঠোৎ অসুস্থ হটয় পট়ি তটব 
ছপোটসটিং-এর বদটি পোিস্থচির 
িোইরোটসর িোরটর এটি হওয়োর সম্োবনো 
ছবচশ থোটি। গথ্যোটট্োএটন্টরোইটিস হি 
এিটি ছপটটর সমসথ্যো (ছপট খোরোপ 
সংক্রোন্ত পৃষ্ঠো 28 ছদখুন), �ো ডোয়চরয়ো 
(পোতিো পোয়খোনো) হটত পোটর।

এটি অটপষিোিৃত ছবচশ বয়টসর চশশুটদর 
তুিনোয় ছ�োট বোচ্োটদর ছষিটত্র আটরো 
গুরুতর হয়, িোরর বোচ্োরো সহটজই 
তোটদর শরীর ছথটি খুব ছবচশ তরি 
হোরোটত পোটর এবং পোচনশনূথ্য হটত 
পোটর। �চদ তোরো পোচনশনূথ্য হটয় পট়ি 
তটব তোরো �টথষ্ট প্রস্োব িরটত সষিম 
নোও হটত পোটর, তোটদর ষুিেো িটম 
ছ�টত পোটর এবং হোত-পো ঠোন্ডো হটয় 
ছ�টত পোটর। 

�চদ আপনোর বোচ্োর অসুখ হয়, বো 
বচমটত সবজু চপতি দোগ�ুক্ তরি থোটি 
বো তো এি চদটনর ছবচশ স্থোয়ী হয়, 
তোহটি সরোসচর আপনোর GP-র 
পরোমশ্ণ চনন।
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আপিাি বাচ্চাষক  
কখষিাই ঝাঁকাষবি িা

আপচন �তই হতোশো ছবোে িরুন নো ছিন, 
আপনোর বোচ্োটি িখটনোই ঝোঁিোটবন নো। 
ঝোঁিোটি তোটদর মোথো প্রবিিোটব ন়িটব,  
এবং তোর জনথ্য রক্পোত এবং মচতিটষ্কর ষিচত 
হটত পোটর। সোহো�থ্য এবং পরোমটশ্ণর জনথ্য 
https://iconcope.org/parentsadvice/ ছদখুন

িোন্নো এবং ছপট বথ্যথো
ছকি তা হষছে ছবাঝা

সব বোচ্োই িোঁটদ, চবটশষ িটর জটন্মর পর প্রথম িটয়ি সপ্োটহ। িোন্নো হি আপনোটি জোনোটনোর 
তোটদর উপোয় ছ� তোটদর চি�ু প্রটয়োজন হটচ্ছ বো তোটদর ছিোটনো অস্চতি হটচ্ছ। তোটদর ছপোষোি 
পচরবত্ণ টনর প্রটয়োজন হটত পোটর, তোটদর ষুিেো ছপটত পোটর বো শুেু এিটি আচিগিটনর প্রটয়োজন হটত 
পোটর।

�চদ আপনোর বোচ্ো হঠোৎ এবং প্রোয়ই িোন্নোিোটি িটর, চিন্তু অনথ্যথোয় তোরো আনচন্দত এবং সুস্থ বটি 
মটন হয়, তটব তোটদর ছপটবথ্যথো হটত পোটর। ছপটবথ্যথো পচরচিত সমসথ্যো এবং �চদও তো অস্চতিির হয়, 
চিন্তু এটি গুরুতর নয় এবং সোেোররত বোচ্োটদরটি শুেুমোত্র তোটদর জীবটনর প্রথম িটয়ি মোটস 
প্রিোচবত িটর। ছপট বথ্যথোর সবটিটয় সোেোরর িষির হি ক্রমোগত িোন্নো, �ো সোেোররত ছশষ চবটিটি 
বো সন্ধথ্যোয় হটয় থোটি। অনথ্যোনথ্য িষিরগুচির মটেথ্য রটয়ট� এিটি িোি হটয় �োওয়ো ছিহোরো, তোটদর পো 
তোটদর বটুির িোট� টোনো, মচুষ্টবদ্ িরো, বোতিম্ণ িরো এবং ঘুমোটত সমসথ্যো হওয়ো।

�খন এিটি বোচ্ো িোঁটদ, তখন তো চবরচক্ির হটত পোটর, আপচন সহটজই হতোশ হটয় প়িটত পোটরন 
এবং আপচন খুব ছবচশ ঘুমোটত পোরটবন নো। শোন্ত থোিো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সোহো�থ্য িোইটত িয় 
পোটবন নো।

�চদ আপনোর বোচ্োর িোন্নো আিোদো রিটমর মটন হয় (ছ�মন খুব উচ্স্টর িোন্নোিোটি বো ছফোঁপোটনো), 
তোহটি ডোক্োটরর পরোমশ্ণ চনন। িোন্নো িখনও িখনও আপনোর বোচ্োর অসুস্থতোর িষির হটত পোটর। 
আপনোর সহজোত প্রবচৃতিটি চবশ্োস িরুন - আপচনই আপনোর বোচ্োটি সবটিটয় িোি জোটনন।

1 2 3
আমোর বোচ্ো স্োিোচবটির 
ছিটয় ছবচশ িোঁদট�।

আপচন চি আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণটির ছদওয়ো পরোমশ্ণ অনসুরর 
িটরট�ন? আপচন চি ছিটব 
ছদটখট�ন ছ�, আপনোর বোচ্ো 
আপনোটি চি বিটত িোইট�? এটো 
সচতথ্যই সোেোরর চি�ু হটত পোটর।

আপচন �চদ এর ছিষ্টো িটর 
থোটিন এবং তো িোজ নো িটর, 
তোহটি আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির 
সোটথ িথো বিনু, অথবো আপচন 
চিচন্তত হটি আপনোর GP-র 
সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপনোর বোচ্োটি জোননু। তোটদর চি 
প্রটয়োজন তো ছবোঝোর ছিষ্টো িরুন। আপনোর 
বোচ্ো ছিন িোঁদট� তো খুটঁজ ছবর িরো 
প্রোয়শই সমতি সম্োবথ্য চবিল্প খচতটয় ছদখোর 
প্রচক্রয়ো হটত পোটর। প্রথটম ছ� চজচনসগুচি 
পরীষিো িরটত হটব তো হি:

P  তোটদর চি নথ্যোচপ পচরবত্ণ ন িরো 
প্রটয়োজন?

P তোরো চি ষুিেোত্ণ  হটত পোটর?

P  তোরো চি খুব গরম হটত পোটর?

P তোরো চি খুব ঠোন্ডো হটত পোটর?

P  তোটদর িোন্নো চি আিোদো ছশোনোটচ্ছ?

P  তোটদর চি দোঁত ওঠো সংক্রোন্ত সমসথ্যো 
হটত পোটর?

P  তোরো চি আচিগিন ছপটত িোয়?

এগুচি হি সোেোরর চবষয় �ো আপনোর 
বোচ্োর িোন্নোর িোরর হটত পোটর।
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ফুসকুচ়ি ও শুষ্ক ত্বি
একটি সাধািণ সমস্যা রা সহষে রচরকৎসা কিা রায়

বোচ্োটদর ত্বটি তো়িোতোচ়ি ফুসকুচ়ি হওয়ো স্োিোচবি বথ্যোপোর, িোরর তোটদর ত্বি চবচিন্ন পচরটবটশর 
সোটথ মোচনটয় ছনয়। �চদ আপনোর বোচ্োর ফুসকুচ়ি হয় এবং তোটি অসুস্থ মটন হয়, আপনোর GP-র 
সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন। ছবচশরিোগ ফুসকুচ়ি চনটয় উচবিগ্ন হওয়োর চি�ু ছনই, তটব ছমচননজোইটিটসর 
িষিরগুচি সম্পটি্ণ  সটিতন থোকুন (পৃষ্ঠো 38 ছদখুন)।

ি্যারপ ফুসকুরড

নথ্যোচপ ফুসকুচ়ি হওয়ো খুব সোেোরর বথ্যোপোর এবং অটনি বোচ্োটি তো প্রিোচবত িরটত পোটর।  
এটি সোেোররত ঘটট �খন আপনোর বোচ্োর ত্বি তোটদর নথ্যোচপটত জটম থোিো মিমূটত্রর সংস্পটশ্ণ আটস। 
এিটি নথ্যোচপ ফুসকুচ়ি আপনোর বোচ্োর ত্বটি ঘো শতচর িরটত পোটর।

ছবচশরিোগ নথ্যোচপ ফুসকুচ়ি এিটি সোেোরর ত্বটির পচরি�্ণো রুটিন চদটয় এবং এিটি চক্রম বথ্যবহোর 
িটর চিচিৎসো িরো ছ�টত পোটর, �ো আপচন ফোম্ণোচসটস্টর িো� ছথটি ছপটত পোটরন। হোিিো নথ্যোচপ 
ফুসকুচ়ি হটি, আপনোর বোচ্ো সোেোররত খুব ছবচশ অস্চতি অনিুব িরটব নো।

শুষ্ক ত্বক

এিটি বোচ্োর ত্বি অটপষিোিৃত পোতিো হয় এবং তোর জনথ্য অচতচরক্ �টত্নর প্রটয়োজন। নবজোতিটদর 
শুষ্ক, আঁশ ওঠো ত্বি, চি�ু দোগ এবং সোমোনথ্য ফুসকুচ়ি থোিো স্োিোচবি বথ্যোপোর এবং স্োিোচবিিোটবই 
তো পচরষ্কোর হটয় �োটব। �চদ আপনোর বোচ্ো অনথ্যথোয় িোি থোটি চিন্তু তোর ফুসকুচ়ি হয় এবং 
আপচন তো চনটয় চিচন্তত হন, তোহটি আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

নথ্যোচপর িোরপোটশ এিটি িোি, 
ছবদনোদোয়ি ফুসকুচ়ি রটয়ট�। 
বোচ্োটি অস্চতিটত রটয়ট� এবং 
প্রিুর িোন্নোিোটি িরট�।

বোচ্োটি চি দীঘ্ণ সময় েটর ছনোংরো 
নথ্যোচপটত আট�? আপচন চি আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির পরোমশ্ণ অনসুরর 
িটরট�ন, বো আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর 
সোটথ িথো বটিট�ন?

প্রোয়ই নথ্যোচপ পচরবত্ণ ন 
িরুন। আপচন চিচন্তত 
হটি, আপনোর GP-ছি 
ছদখোন।

1 2 3

ফাম্ারসস্ট বষলি
িি িরুন এবং চক্রম সম্পটি্ণ  আমোটদর 
সোটথ িথো বিনু �ো আমরো আপনোটি 
চবনো ছপ্রসচক্রপশটন প্রদোন িরটত পোচর।

দইু েরটনর নথ্যোচপ চক্রম পোওয়ো �োয়। 
এিটি হি ছবচরয়োর চক্রম �ো আপনোর 
বোচ্োর ত্বিটি মতূ্র ছথটি দটূর রোখটত 
পোটর। অনথ্যটি এিটি ছমচডটিটটড চক্রম 
�ো ছ� ছিোটনো বথ্যথো দরূ িরোর জনথ্য 
িোটিো, চিন্তু শুেুমোত্র এিজন স্োস্থথ্য 
ছপশোদোটরর পরোমটশ্ণ বথ্যবহোর িরো 
উচিত।

স্াস্থ্য কমমীি ি্যারপ 
ফুসকুরড সংক্রান্ত পিামি্

আপনোর বোচ্োটি এিটি উষ্ণ, 
চনরোপদ স্থোটন ছিোটনো ছপোষোি 
বো নথ্যোচপ নো পচরটয় ছরটখ 
চদন, �োটত তোটদর ত্বটি 
বোতোস িোটগ।

এিটি ছবচরয়োর চক্রম 
বথ্যবহোর িরুন। (উট্ো 
চদটির বটক্স ‘ফোম্ণোচসস্ট 
বটিন’ অংশটি ছদখুন)।

ঘন ঘন নথ্যোচপ পচরবত্ণ ন 
িরটত এবং তো খচতটয় 
ছদখটত িুিটবন নো।

স্াস্থ্য পরি্ি্ষকি ক্র্যাডল  
ক্যাপ সংক্রান্ত পিামি্

িবোতক বাচ্চাষ্ি মাথাি ত্বকষক প্রভারবত কষি এমি চরব্রকু্ত 
হলু্-বা্ামী আঁি এবং ক্রারস্টংষক এই িাম ছ্ওয়া হয়।

আঁশ ছটটন তুিটবন নো, িোরর এটি সংক্রমটরর ঝঁুচি বো়িোটত 
পোটর। এটি এিটি গুরুতর স্োস্থথ্যসমসথ্যো নয় এবং তো সংক্রোমি 
নয়। এটি সোেোররত িুিিোয় নো এবং সোেোররত িটয়ি সপ্োহ 
ছথটি িটয়ি মোটসর মটেথ্য পচরষ্কোর হটয় �োয়। 

রোটত মোথোর ত্বটি অল্প পচরমোটর ছবচব বো ছিচজটটবি 
ছতি (অচিি অটয়ি নয়) মোচিশ িরটি তো আঁশগুচিটি 
নরম ও আিগো িরটত সোহো�থ্য িরটত পোটর। ত্বটির 
আিগো আঁশ ছতোিোর জনথ্য সিোটি আিটতোিোটব এিটি 

নরম ছবচব ব্রোশ বো িোপ়ি বথ্যবহোর িরুন। আঁটশর সোটথ িুি 
ছবর হটি তো আবোর গজোটব। ছবচব শথ্যোমু্প চদটয় আটতি আটতি 
বোচ্োর িুি এবং মোথোর ত্বি েুটয় চনন।

ফুসকুচ়ি �চ়িটয় প়িটি বো ছিোটনো সংক্রমর বো পুজঁ ছবর হটি  
এই বথ্যোপোটর আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু।
সূত্র: NICE চলিচনিথ্যোি জ্ঞোন সোরোংশ 2013



আপিাি বাচ্চাি সাষথ একই  
রবছািায় ছিাওয়া কখষিাই সম্ণ্ূ 
রিিাপ্ িয়। আপিাি রবছািায় 
আপিাি বাচ্চাি ঘমুাষিা তাি েি্য 
রবষিে কষি রবপজ্জিক হষব রর্ 
আপরি (বা আপিাি েীবিসঙ্ী): 

•  এিজন েূমপোয়ী হন (এমনচি �চদ 
আপচন িখটনোই চব�োনোয় বো বোচ়িটত 
েূমপোন নো িটরন তোহটিও)।

•  মদথ্যপোন িটর থোটিন বো ছিোটনো 
মোদিদ্রবথ্য গ্রহর িটর থোটিন।

•  এমন ছিোটনো ওষুে গ্রহর িটর থোটিন 
�ো আপনোটি তন্দোচ্ছন্ন িটর ছতোটি।

এছাডাও, আপিাি রবছািায় ঘমুাষিা 
আপিাি বাচ্চাি েি্য রবপজ্জিক রর্:

•  আপনোর বোচ্োর সমটয়র আটগ জন্ম 
হয় (37 সপ্োটহর আটগ জন্মগ্রহর)।

•  আপনোর বোচ্োর জটন্মর সময় ওজন 
িম থোটি (2.5 ছিচজর িম)।

•  আপনোর বো আপনোর সগিীর ওজন 
ছবচশ হয়।

ছসোফো, আম্ণটিয়োর বো আরোম ছিদোরোয় 
এিসোটথ ঘুমোটনো খুব চবপজ্জনি। 
এ�ো়িোও, এিটি বোচ্োটি প্রোপ্বয়স্টদর 
চব�োনোয় এিো ঘুমোটত ছদওয়ো ঝঁুচিপূর্ণ।

ঘুমোটনো
তধর্্য, প্রিংসা ও িারন্ত

বোচ্োটদর নো ঘুমোটনোর চবচিন্ন িোরর রটয়ট�। �য় সপ্োহ বয়টস বোচ্োর সোরোরোত নো ঘুমোটনো স্োিোচবি। 
আপনোর চশশু সচতথ্যই ছিোটনো সমসথ্যোয় আট� নো শুেু অচস্থর তো বঝুটত চনটজর উপর চবশ্োস রোখুন। 
আপনোর সহজোত প্রবচৃতির উপর িরসো রোখুন।

তোটদরটি চনয়চমত সমটয় (চদন ও রোটত) চব�োনোয় ছরটখ শুরুর চদটিই ঘুটমর এিটি চনয়চমত রুটিন 
স্থোপন িরোর ছিষ্টো িরুন। প্রথম �য় মোস আপনোর ছবডরুটমর এিটি খোটট আপনোর নবজোতি বোচ্োটি 
চিৎ  
িটর ছশোয়োন। তোটদর আরোম িরোর জনথ্য এিটি উষ্ণ, আরোমদোয়ি জোয়গো প্রস্তুত িরুন। প্রোপ্বয়স্টদর 
চব�োনোগুচি চশশু ও ছ�োট বোচ্োটদর জনথ্য চডজোইন িরো হয় নো এবং তো চনরোপতিো মোনগুচির সোটথ 
সগিচতপূর্ণ হয় নো। শুেুমোত্র বটুির দেু খোওয়োটনো বোচ্োটদর চব�োনোয় খোওয়োটনো উচিত এবং চব�োনোর 
বোইটরর চদটি অবস্থোন িরো উচিত এবং খোওয়োটনোর পটর ছ�োট খোটট চফচরটয় চনটয় �োওয়ো উচিত।

আপচন আপনোর বোচ্োর ঘটরর তোপমোত্রো 16-20°C এর মটেথ্য ছরটখ চনরোপটদ ও চনচব্ণটনে ঘুমোটত সোহো�থ্য 
িরটত পোটরন। এিটি সোেোরর রুম থোটম্ণোচমটোর আপনোটি তোপমোত্রোর উপর নজর রোখটত সোহো�থ্য িরটব।

ছশোবোর সময় আপনোর চশশুটি চি�ু পট়ি ছশোনোটি তো তোটদর শোন্ত হটত সোহো�থ্য িটর এবং তো আপনোটি 
তোর সোটথ চি�ুটো চবটশষ সময় িোটোটনোর সুট�োগ িটর ছদয়। �চদ আপনোর চশশু অন্ধিোটর িয় পোয়, 
তোহটি রোটতর আটিো জ্বোচিটয় ছরটখ ছদখুন। চব�োনো ছিজোটনো আপনোটদর উিটয়র জনথ্য িোপপূর্ণ হটত পোটর 
এবং তো আপনোর চশশুটি জোচগটয় তুিটত পোটর। ছিন চি�ু বোচ্ো অনথ্যটদর তুিনোয় রোটত চব�োনো 
ছিজোটনো বন্ধ িরটত ছবচশ সময় ছনয় তো জোনো সহজ নয়। আপনোর শে�্ণথ্য নো হোরোটনোর ছিষ্টো িরুন বো 
তোটদর শোচতি ছদওয়োর ছিষ্টো িরটবন নো, আপনোর চশশু ইচ্ছো িটর তো িরট� নো। চশশুরো তোটদর চনজস্ 
গচতটত ছশটখ এবং প্রশংসো ও সমথ্ণন এটষিটত্র সোহো�থ্য িরটব।

আমোর বোচ্ো �খন রোটত ছজটগ 
ওটঠ, আচম খুব লিোন্ত হটয় পচ়ি, 
এর ছিটয় এিই চব�োনোয় ছশোওয়ো 
সহজ বটি মটন হয়।

আপনোর বোচ্োর ঘুমোটনোর সবটিটয় চনরোপদ 
জোয়গো হি এিটি ছ�োট খোট (িমপটষি প্রথম �য় 
মোস আপনোর চব�োনোর পোটশ)। এিটি চনয়চমত 
ঘুটমর রুটিন শতচর িরোর ছিষ্টো িরুন।

চিিোটব আপনোর বোচ্োটি 
চনরোপদ রোখটত হটব এবং আপচন 
এিটু ঘুমোটত পোটরন ছস সম্পটি্ণ  
আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির িমতীর 
সোটথ িথো বিনু।
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একটি রিিাপ্ ঘষুমি পরিষবি

বোবো-মো এবং পচরি�্ণোিোরীটদর জনথ্য মিূ বোত্ণ ো। চনরোপদ ঘুম সংক্রোন্ত বোত্ণ োগুচি 12 মোস প�্ণন্ত বয়সী বোচ্োটদর বোবো-মোটয়র 
উটদেটশথ্য ছদওয়ো হটয়ট�।

প্রচতটি ঘুম এিটি চনরোপদ ঘুম হটত হটব। এিটি ছ�োট 
বোচ্োর ঘুটমর পচরিল্পনো এবং রুটিন রোখুন, চবটশষ িটর �চদ 
ঘুটমর পচরটবটশ পচরবত্ণ ন হয় ছ�মন বনু্ধ/আত্ীয়টদর বোসোটত 
রোটত থোিটি।

গি্ণ োবস্থোয় বো আপনোর বোচ্োর জটন্মর প্রথম 12 মোটস 
েূমপোন ছ�োট বোচ্োর আিচস্ি মতুৃথ্যর ঝঁুচি বো়িোয়।

বোচ্োটি অচতচরক্ গরম হটত ছদওয়ো এচ়িটয় িিনু। 
আদশ্ণ ঘটরর তোপমোত্রো হি 16-20 চডচগ্র ছসিচসয়োস।

ছ�সব বোচ্ো অসুস্থ তোটদর ছশোয়োটনোর সময় িম 
িোপ়ি পরোটবন, ছবচশ নয়।

ছ�োট খোট, চক্রব, ছমোটজস বোটস্ট বো মথ্যোটরেটসর মোথো 
িখটনোই উঠোটনো উচিত নয়, �চদ নো ডোক্োটরর বিোরো 
চনটদ্ণ চশত হয়।

এটো স্ীিৃত ছ� চি�ু বোবো-মো তোটদর বোচ্োর সোটথ 
এিই চব�োনোয় শুটত প�ন্দ িটরন। �চদ তোই হয়, 
তোহটি তোর ঝঁুচি চনটয় আটিোিনো িরটত এবং চনরোপদ 
ঘুটমর পচরিল্পনো চনচচিত িরটত বোবো-মোটি এিজন 
স্োস্থথ্য ছপশোদোটরর পরোমশ্ণ চনটত হটব।

সব্ণদো আপনোর বোচ্োটি ঘুমোটনোর জনথ্য চিৎ িটর 
এিটি দঢ়ৃ, সমতি, পোচনটরোেী গচদটত ছশোয়োন।

আপনোর বোচ্োটি সব্ণদো চদটন বো রোটত প্রচতটি ঘুটমর 
পটব্ণর জনথ্য, এিটি ছমোটজস ঝুচ়ি, চক্রব বো ছ�োট খোটট 
ছশোয়োন, প্রথম �য় মোস বোবো-মো/পচরি�্ণোিোরী এিই 
ঘটর ঘুমোন।

আপনোর বোচ্োটি িখনই ছসোফো ছিয়োর বো চব�োনোয় 
ঘুম পোচ়িটয় ছ�ট়ি আসটবন নো।

আপনোর চশশুর মোথো, মখু �োিটবন নো বো আিগো 
চব�োনো বথ্যবহোর িরটবন নো।

1 6

2
7

8

9

3

4

5

www.nhs.uk/smokefree

16 17



স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
চি�ু বোচ্োর ছিোখ চদটয় পোচন পট়ি।  
অশ্রু নোচি মথ্যোসোজ িরটি তো আপনোর 
বোচ্োর অশ্রু নোচির উপটরর অংটশ জটম 
থোিো অশ্রু অপসোরর িরটত সোহো�থ্য িটর, 
ছসইসোটথ অশ্রু নোচির চবিোটশ সহোয়তো 
িটর। আপনোর পচরষ্কোর তজ্ণ নী চদটয় হোিিো 
িোপ প্রটয়োগ িটর এবং আপনোর বোচ্োর 
ছিোটখর বোইটরর ছিোর ছথটি তোটদর নোটির 
চদটি মথ্যোসোজ িটর এটি িরো ছ�টত পোটর। 
িটয়ি মোস েটর চদটন িটয়িবোর এর 
পুনরোবচৃতি িরুন। �চদ এটি এি ব�র  
েটর িিটত থোটি তটব আপনোর বোচ্োটি 
চিচিৎসোর জনথ্য এিজন িষুি চবটশষটজ্ঞর 
িোট� ছরফোর িরো উচিত। 

সূত্র: NHS িটয়টসস

আঠোটিো ছিোখ এবং ছিোটখর �ত্ন
আপিাি বাচ্চাি ছচাখষক সিুরক্ষত িাখুি

নবজোতি বোচ্ো এবং ছ�োট বোচ্োটদর �খন অশ্রু নোচি শতচর হয়, তখন তোটদর মটেথ্য প্রোয়ই ‘আঠোটিো 
ছিোখ’-এর সমসথ্যো ছদখো �োয়। আপচন ছিোটখর ছিোটর চি�ু আঠোটিো চজচনস ছদখটত পোটরন বো তোটদর 
ছিোটখর পোতো এিসোটথ আটটি থোিটত পোটর।

এটি সোেোররত চনটজ ছথটিই পচরষ্কোর হটয় �োয়, তটব আপনোটি চনয়চমত আপনোর বোচ্োর ছিোখ ছিজো 
তুটিো চদটয় পচরষ্কোর িরটত হটত পোটর। পচরষ্কোর, ঠোন্ডো ফুটোটনো পোচন বথ্যবহোর িরুন।

প্রচতটি ছিোখ নোটির চদটির ছিোর ছথটি বোইটরর চদটি ম�ুুন। প্রচতবোর ছমো�োর জনথ্য এিটি পচরষ্কোর 
তুটিোর টুিরো বথ্যবহোর িরুন। ছমো�োর আটগ এবং পটর আপনোর হোত েুটত িুিটবন নো এবং সংক্রমর 
�়িোটনো ছরোে িরটত ছতোয়োটি িোগ িটর বথ্যবহোর িরো এচ়িটয় িিুন। 

ছচাষখি পিীক্ষা এবং রাচাই

আপনোর বোচ্োর ছিোটখ ছিোটনো সমসথ্যো ছদখো চদটি তো পরীষিো িরোটনো গুরুত্বপূর্ণ। নবজোতি বোচ্ো এবং 
চশশুটদর চবিোটশর প্রথম চদটি ছিোটনো সমসথ্যো চিচনিত িরোর জনথ্য চনয়চমত ছিোটখর পরীষিো িরোটত বিো 
হয়। নবজোতি বোচ্োটদর ছিোখ মোটঝ মোটঝ ‘ক্রস’ বো টথ্যোরো হটয় �োওয়ো খুবই স্োিোচবি, চবটশষ িটর 
�খন তোরো লিোন্ত থোটি। �োই ছহোি, �চদ আপচন চতন মোস বয়টসর পটর আপনোর চশশুর সোটথ এটি ঘটটত 
ছদটখন তটব আপনোর GP-র সোটথ িথো বিনু। চিচিৎসো নো িরো হটি, অিস ছিোটখর সমসথ্যো শতচর হটত 
পোটর।

�চদও শশশটব দচৃষ্টগত গুরুতর সমসথ্যো চবরি, তটব প্রোথচমি পরীষিোয় ছিোনও সমসথ্যো থোিটি তো �ত 
তো়িোতোচ়ি সম্ব চিচনিত হটব ও তোর চিচিৎসো চনচচিত িরটব।

1 2 3
আপনোর বোচ্োর ছিোটখর ছিোটর চি 
চপটুচি আট� এবং তোটদর ছিোটখর 
পোতো চি এিসোটথ আটটি আট� বটি 
মটন হটচ্ছ?

আঠোটিো ছিোখ এিটি সোেোরর সমসথ্যো 
�ো ছবচশরিোগ বোচ্োটি প্রিোচবত 
িটর, তো হটি আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু।

প্রচতবোর ছমো�োর জনথ্য এিটি 
পচরষ্কোর তুটিোর টুিরো ঠোন্ডো 
ফুটোটনো পোচনটত চিচজটয় 
বথ্যবহোর িরুন। 

কিোংটিভাইটিস
‘আঠোটিো ছিোটখর’ িষিরগুচি িখনও 
িখনও ‘িনজোংটিিোইটিস’ নোমি 
সংক্রমটরর সোটথ গুচিটয় ছ�টত পোটর। 
িনজোংটিিোইটিস হটি ছিোটখর সোদো অংশ 
িোি হটয় �োয় এবং আরও ছবচশ হিদু 
বো সবজু আঠোটিো চপটুচি হয় �ো 
চনয়চমত চফটর আটস। আপচন �চদ তো 
িষিথ্য িটরন এবং তো 24 ঘন্টোর ছবচশ 
সময় েটর িিটত থোটি, তোহটি আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো GP-র সোটথ 
ছ�োগোট�োগ িরুন। এটি সহটজই �চ়িটয় 
ছ�টত পোটর, তোই আপনোর হোত েুটয় 
চনন এবং আপনোর বোচ্োর জনথ্য এিটি 
আিোদো ছতোয়োটি বথ্যবহোর িরুন।
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ছডরন্ষস্টি ্াঁষতি রত্ন সংক্রান্ত পিামি্
1.  চদটন দবুোর চবটশষ িটর রোটত, দইু চমচনট েটর দোঁত পচরষ্কোর িরুন।
2. শুেুমোত্র মিূ খোবোটরর সময় চিচন ছখটত চদটত পোটরন।
3. প্রচত �য় মোস পর পর ছডচন্টটস্টর িোট� �োন।
4.  ছবোতটি ফটির রটসর পোনীয় ছদটবন নো। আপনোর বোচ্ো এখনও এিটি ছবোতিটি তোর  
স্চতিিোরী চহসোটব বথ্যবহোর িরটত প�ন্দ িরটত পোটর এবং এটিটি ঘন্টোর পর ঘন্টো িুষটত পোটর, 
ছসটষিটত্র দোঁটতর ষিচত িরোর জনথ্য চিচন এবং অথ্যোচসড প্রিুর সময় পোটব।

এিজন NHS ছডচন্টস্ট অথ্যোটক্সস িরটত সোহোট�থ্যর জনথ্য, NHS 111 -এ িি িরুন অথবো  
www.nhs.uk/dentist-এ �োন

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপনোর বোচ্োটি চিবোটনোর জনথ্য িঠিন 
চি�ু চদটি সোহো�থ্য হটত পোটর, ছ�মন 
এিটি টিচথং চরং। টিচথং চরং এমন 
এিটি চজচনস �ো আপনোর বোচ্ো 
চনরোপদিোটব চিবোটত পোটর, �ো তোটদর 
অস্চতি বো বথ্যথো িমোটত সোহো�থ্য িরটত 
পোটর। চি�ু টিচথং চরং প্রথটম চরিটজ 
ঠোন্ডো িরো ছ�টত পোটর।

দটুের দোঁত ওঠোর সময় চবচিন্ন চজচনস 
হটয় থোটি - ফুসকুচ়ি, িোন্নোিোটি, 
বদটমজোজ, নোি চদটয় পোচন প়িো এবং 
অচতচরক্ ছনোংরো নথ্যোচপ। ছিোটনো 
অসুস্থতোর িষিরটি শুেু দটুের দোঁত 
ওঠোর জনথ্য হটচ্ছ বটি বথ্যোখথ্যো িটর 
ছসটিটি গুরুত্ব নো ছদওয়োর বথ্যোপোটর 
সতি্ণ  থোকুন।

দোঁত ওঠো সংক্রোন্ত সমসথ্যো
প্ররতটি বাচ্চা এি মধ্য র্ষয় রায়

বোচ্োটদর প্রথম প্রোথচমি দোঁত (দটুের দোঁত) ওঠোর সময় চবচিন্ন হয়। ছিউ ছিউ দোঁত চনটয়ই জন্ম 
ছনয়, অনথ্যটদর এি ব�টরও দোঁত নো উঠটত পোটর। এিটি চশশুর বয়স িোর ছথটি নয় মোস হটি 
সোেোররত দোঁত ছদখো ছ�টত শুরু িটর, �চদও প্রচতটি বোচ্ো তোটদর চনজস্ গচতটত চবিোশ িোি িটর। 
এটি টিচথং বো দটুের দোঁত ওঠো চহসোটব পচরচিত। চি�ু বোচ্ো চি�ু িষির প্রদশ্ণন িটর, �খন অনথ্যরো 
এটিটি আরও অস্চতিির মটন িটর। চি�ু দোঁত ছিোটনো বথ্যথো বো অস্চতি �ো়িোই গজোয়। অনথ্য সমটয় 
আপচন িষিথ্য িরটত পোটরন ছ�, দোঁত ছ� মোচ়িটির মেথ্য চদটয় উঠট�, ছসখোটন ঘো এবং িোি হটয় ছগট� 
বো এিটি গোি ফুটি িোি হটয় ছগট�। আপনোর বোচ্োর অটনি ছবচশ িোিো গ়িোটত পোটর, ছস দোঁত 
চি়িচম়ি িরটত পোটর এবং প্রিুর চিবোটত পোটর, অথবো তো শুেুই চবরচক্ির হটত পোটর।

চি�ু মোনষু ডোয়চরয়ো এবং জ্বটরর মত চবতৃিত িষিরগুচি দটুের দোঁত ওঠোর জনথ্য হটচ্ছ বটি চবটবিনো 
িটরন। �োই ছহোি, এই অনথ্যোনথ্য উপসগ্ণগুচির সোটথ ছ� ছ�োগসূত্র রটয়ট� তো প্রমোর িরোর জনথ্য ছিোন 
গটবষরো ছনই। আপচনই আপনোর বোচ্োটি সবটিটয় িোি জোটনন। �চদ তোটদর আিরর অস্োিোচবি বটি 
মটন হয়, বো তোটদর িষিরগুচি গুরুতর হয় বো আপনোটি উটবিটগর িোরর হয়, আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু। সূত্র: www.nhs.uk

আপনোর চশশুর দোঁটতর �টত্নর রুটিন সম্পটি্ণ  চিন্তোিোবনো িরুন। আপচন এিটি নরম ছবচব টুথব্রোশ 
এবং তোটত পোচরবোচরি টুথটপস্ট হোিিো ছিটপ চদটয় তোটদর দোঁত ব্রোশ িরোটত পোটরন। আপচন অবশথ্যই 
আপনোর চশশুটি চনয়চমত দোঁটতর ডোক্োর ছদখোটবন এবং তোটদর সোটথ আপনোর চশশুর মুটখর স্োস্থথ্য 
চনটয় আটিোিনো িরটবন (মটুখর সুস্োস্থথ্য পৃষ্ঠো 54 ছদখুন)।

ফাম্ারসস্ট বষলি
�চদ আপনোর বোচ্োর অস্চতি হয়, 
আপচন আপনোর স্থোনীয় ফোটম্ণচস  
ছথটি চি�ু ওষুে চিনটত পোটরন।  
এই ওষুেগুচিটত বথ্যথোনোশি ওষুটের 
এিটি ছ�োট ছডোজ থোটি, ছ�মন 
পথ্যোরোচসটোমি, �ো ছ� ছিোটনো অস্চতি 
িমোটত সোহো�থ্য িটর। ওষুেটি 
রচরি-মকু্ত হওয়ো উচিত। চনচচিত 
িরুন আপচন সমতি চনটদ্ণশোবিী  
পট়িট�ন এবং পরথ্যটি আপনোর  
চশশুর বয়টসর জনথ্য উপ�ুক্।

আপচন মোচ়িটত রচরি-মকু্ত টিচথং  
ছজি ঘটষ ছদখটত পোটরন।

চনয়চমত স্োস্থথ্য পরীষিোয় প্রদোন িরো  
চরি ওরোি ছহিথ পথ্যোি সম্পটি্ণ  আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণিটি চজজ্ঞোসো িরুন।

আমোর বোচ্োর গোি িোি  
হটয় চগটয়ট� এবং তোটি  
চি�ুটো হতোশোগ্রতি এবং  
রোগোচবিত মটন হটচ্ছ।

আপচন চি আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণিটি দটুের দোঁত ওঠোর 
চবষটয় চজজ্ঞোসো িটরট�ন? 
আপচন চি আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর 
সোটথ চবিল্পগুচি চনটয় আটিোিনো 
িটরট�ন?

চি�ু ছজি বো রচরি-মকু্ত বোচ্োটদর 
পথ্যোরোচসটোমি বথ্যবহোর িটর ছদখুন। 
আপচন �চদ চিচন্তত হন এবং চবষয়গুচি 
ঠিি মটন নো হয়, আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণি বো GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ 
িরুন। 2120
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রখি এটি 999 এি 
ছচষয় কম েরুরি
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জ্বর
িিীষিি স্াভারবক প্ররতরক্রয়াি অংি

�চদ আপনোর চশশুর জ্বর হয়, তটব তোর শরীটরর তোপমোত্রো 38°C (100.4°F) এর উপটর থোিটব। 
এ�ো়িোও আপনোর চশশু লিোন্ত ছবোে িরটত পোটর, তোটি ফথ্যোিোটশ ছদখোটত পোটর, তোর ষুিেো িটম  
ছ�টত পোটর, ছস চখটচখটট হটয় ছ�টত পোটর, তোর মোথোবথ্যথো বো অনথ্যোনথ্য বথ্যথো হটত পোটর এবং ছস 
সোেোররিোটব অসুস্থটবোে িরটত পোটর। বগি ছথটি তোপমোত্রো চনন (পোঁি ব�টরর িমবয়সী চশশুটদর 
ছষিটত্র সব্ণদো বগটির চনটি থোটম্ণোচমটোরটি বথ্যবহোর িরুন, এটি িখনই মটুখ বথ্যবহোর িরটবন নো)।  
�োই ছহোি, মটন রোখটবন ছ� এই পচরমোপগুচি এিদম চনিু্ণ ি নয়, িোরর বগি চি�ুটো ঠোন্ডো থোটি। 
�চদ আপনোর চশশুর বয়স 6 সপ্োটহর ছবচশ হয় এবং আপনোর িোট� টিমপথ্যোচনি থোটম্ণোচমটোর থোটি, 
তোহটি তো বথ্যবহোর িরোই িোি, িোরর তো আটরো চনিু্ণ ি হয়।

জ্বর হি সংক্রমটরর চবরুটদ্ ি়িোই িরোর জনথ্য শরীটরর স্োিোচবি প্রচতচক্রয়োর অংশ এবং প্রোয়শই 
এটিটি স্োিোচবিিোটবই ছসটর �োওয়োর জনথ্য ছ�ট়ি রোখো ছ�টত পোটর, তটব তো িরটত হটি আপনোর 
চশশুটি �টথষ্ট তরি পোন িরটত হটব এবং অনথ্যথোয় িোি থোিটত হটব। �চদ আপনোর চশশুর তরি 
পোন িরটত সমসথ্যো হয়, ছসটষিটত্র তোটদর শরীটরর তোপমোত্রো িমোটনোর ছিষ্টো িরটি এটত সোহো�থ্য হটত 
পোটর। এটি আপনোর চশশুটি পোচনশনূথ্য হওয়ো ছথটি প্রচতটরোে িরোর জনথ্য গুরুত্বপূর্ণ, িোরর 
পোচনশনূথ্যতো আরও গুরুতর সমসথ্যোর িোরর হটত পোটর। এিটি চনটদ্ণ চশিো চহসোটব জোনোটনো হটচ্ছ ছ�, 
আপনোর চশশুর প্রস্োব ফথ্যোিোটশ হিদু হওয়ো উচিত - �চদ এটি গোঢ় হয়, তোহটি আপনোর চশশুটি 
আরও তরি পোন িরটত হটব।

ছ�োট চশশুটদর জ্বর হওয়ো সোেোরর বথ্যোপোর। এগুচি সোেোররত িোইরোি সংক্রমটরর িোরটর হয় এবং 
চিচিৎসো �ো়িোই ছসটর �োয়। তটব, জ্বর মোটঝ মোটঝ আরও গুরুতর অসুস্থতোর িষির হটত পোটর 
ছ�মন রটক্র মোরোত্ি বথ্যোিটটচরয়ো সংক্রমর (ছসচটিটসচময়ো), মতূ্রনোিীর সংক্রমর, চনউটমোচনয়ো বো 
ছমচননজোইটিস।

48 ঘন্াি পষিও রর্ জ্ষিি লক্ষণগুরলি উন্নরত িা হয় তষব আপিাি GP-ি সাষথ ছরাগাষরাগ 
কিা উরচত। রোটতর ছবিো আপনোর চশশুটি �োিোই িটর ছদখুন।

অটত্োপিোটরর পটর বো চবটদশ ভ্রমটরর পরপরই আপনোর চশশুর জ্বর হটি সব্ণদো চিচিৎসটির পরোমশ্ণ 
চনন।

GP বষলি
বোচ়িটত জ্বটর আক্রোন্ত চশশুর ছদখোটশোনো িরোর 
সময় আপনোর উচিত:
•  চশশুটি আরও তরি পোন িরোটনো (এিটি 
বোচ্ো বো চশশুটি বটুির দেু খোওয়োটনো হটি, 
তোর ছষিটত্র সবটিটয় উপ�ুক্ তরি হি 
মোটয়র দেু)।

•  পোচনশনূথ্যতোর িষিরগুচির উপর নজর রোখুন: 
ছিজো নথ্যোচপ িটম �োওয়ো, শুষ্ক মখু, �ুি�ুুি ু
ছিোখ, অশ্রু নো থোিো, সোমচগ্রি ছিহোরো  
খোরোপ ছদখোটনো, বোচ্োটদর মোথোর উপটরর 
অংটশ ছদটব �োওয়ো নরম দোগ।

•  আপনোর চশশুর পোচনশনূথ্যতো থোিটি 
আইবটুপ্রোটফন নো ছদওয়োর পরোমশ্ণ ছদওয়ো 
হয়।

•  ছজটন চনন িীিোটব এিটি নন-ব্োচ্চং 
ফুসকুচ়ি চিচনিত িরটত হয় (পৃষ্ঠো 38 ছদখুন)।

•  রোটতর ছবিো আপনোর চশশুটি �োিোই িরুন।
•  ঠোন্ডো ছগোসি/শোওয়োর/ঈষদষু্ণ স্পচ্জং নো 
িরোর পরোমশ্ণ ছদওয়ো হয়।

সূত্র: NICE, চশশুটদর জ্বরজচনত অসুস্থতো/ 2013

ছয় মাষসি কম বয়সী বাচ্চা
আপনোর বোচ্োর অসুস্থতোর অনথ্যোনথ্য িষির ছদখো চদটি এবং/
অথবো আপনোর বোচ্োর তোপমোত্রো 38°C (100.4°F) বো তোর 
ছবচশ হটি সব্ণদো আপনোর GP বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ 
ছ�োগোট�োগ িরুন।

অষপক্ষাকৃত ছবরি বয়সী রিশুিা
সোমোনথ্য জ্বর সোেোররত চিন্তোর চবষয় হয় নো। �চদ আপনোর 
চশশুটি অস্োিোচবিিোটব অসুস্থ বটি মটন হয়, বো উচ্ 
তোপমোত্রো থোটি �ো নো িটম, তোহটি আপনোর GP-র সোটথ 
ছ�োগোট�োগ িরুন।
• আপনোর চশশুটি �তটো সম্ব তরি পোন িরটত উৎসোচহত 
িরো গুরুত্বপূর্ণ। এটষিটত্র পোচন সবটিটয় িোটিো।

• চশশুর শরীটরর তোপমোত্রো িচমটয় আনো গুরুত্বপূর্ণ িোরর 
ক্রমোগত উচ্ তোপমোত্রো থোিটি তো খুব অপ্রীচতির হটত 
পোটর এবং এিটি ছ�োট চশশুর ছষিটত্র তোর জনথ্য মোটঝ  
মোটঝ চফট বো চখিুঁচন হটত পোটর।

38°C রডরগ্র ছসলরসয়াষসি ছবরি মাষি জ্ি

তাপমাত্া কমাষত সাহার্য কিষত:

• শুেু নথ্যোচপ/পথ্যোন্ট পচরটয় রোখুন।

•  ঘরটি আরোমদোয়ি তোপমোত্রোয় রোখুন (16°C-20°C)।

•  আপনোর চশশুটি আরও তরি পোন িরটত উৎসোচহত 
িরুন (ঘন ঘন অল্প পচরমোটর)।

•  আপনোর চশশুটি সঠিি প্রতিোচবত মোত্রোয় রচরি-মকু্ত 
পথ্যোরোচসটোমি বো আইবটুপ্রোটফন চদন (বথ্যবহোটরর 
পরোমটশ্ণর জনথ্য পৃষ্ঠো 6 ছদখুন)।

আমোর ছ�োট বোচ্ো উষ্ণ 
ও রোগোচবিত হটয় আট�।

আপচন চি ছ�োট বোচ্োটদর 
রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো 
আইবটুপ্রোটফন বথ্যবহোর িটরট�ন? 
আপচন চি চনচচিত িটরট�ন ছ� 
তোরো প্রিুর তরি পোন িরট�?

�চদ তোটদর তোপমোত্রো  
38°C (100.4°F) এর ছবচশ 
থোটি এবং তো চনটি নো আটস, 
তোহটি আপনোর GP-র  
সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।
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আমোর বোচ্ো িোচশ এবং হোঁচি চদটচ্ছ,  
গোটয় হোিিো জ্বর রটয়ট� এবং তোটি  
ছদটখ সোেোররিোটব অসুস্থ বটি মটন হটচ্ছ।

ছস চি সম্প্রচত নোস্ণোচরটত �োওয়ো 
শুরু িটরট�? ঠোন্ডো িোগো খুবই 
সোেোরর বথ্যোপোর। আপচন চি আপনোর 
ফোম্ণোচসটস্টর সোটথ রচরি-মকু্ত 
পথ্যোরোচসটোমি এবং িোচশর ওষুে 
সম্পটি্ণ  িথো বটিট�ন?

�চদ উপসগ্ণগুচি 10 চদটনর ছবচশ 
সময় েটর থোটি বো আপনোর চশশুর 
িোচশটত হিদু ‘িফ’ হয় তটব তোটদর 
সংক্রমর হটত পোটর। আপনোর  
GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

এটাষক ছডাষবি িা
এটিষক আটকাি জীবোর ুসহটজই �চ়িটয় পট়ি। সবসময় টিসুথ্য বহন 
িরুন এবং তো িোপো চদটয় িোচশ বো হোঁচি চদন।
এটিষক সঠিকভাষব েঞ্াষলি পাষত্ ছফলিু জীবোর ুটিসুথ্যটত িটয়ি ঘন্টো 
ছবটঁি থোিটত পোটর। �ত তো়িোতোচ়ি সম্ব আপনোর টিসুথ্যটি সঠিিিোটব 
ছফটি চদন। 
এটিষক ছমষি ছফলিু আপনোর হোত স্পশ্ণ িরো সমতি চি�ুটত জীবোর ু
�চ়িটয় চদটত পোটর। �ত তো়িোতোচ়ি সম্ব আপনোর হোত পচরষ্কোর িরুন।

িোচশ, সচদ্ণ  এবং ফু্
সাধািণত গুরুতি হয় িা

আপচন সম্বত তো ছদখটত পোটবন �খন আপনোর চশশু অনথ্যোনথ্য চশশুটদর সোটথ চমশটত শুরু িটর তখন তোটদর 
প্রিুর িোচশ, সচদ্ণ এবং নোি টোনোর সমসথ্যো হয়। তটব এর চি�ু িোি চদিও আট�, এটি শরীরটি এিটি 
প্রোিৃচতি প্রচতটরোে বথ্যবস্থো গট়ি তুিটত সোহো�থ্য িটর।

ফু্ সচদ্ণ-িোচশর ছিটয়ও মোরোত্ি হটত পোটর এবং আপনোর চশশুটি ছবশ অসুস্থ িটর তুিটত পোটর। সচদ্ণ-িোচশর 
ছিটয় ফু্ অটপষিোিৃত ছবচশ আিচস্ি এবং গুরুতরিোটব আটস। আপনোর চশশুর বথ্যথো এবং অস্চতিটবোে হটত 
পোটর এবং এি সপ্োহ বো তোর ছবচশ সময় েটর ছস অসুস্থ থোিটত পোটর।

ছবচশরিোগ জীবোরু ছিোটনো প্রিৃত ষিচত নো িটরই তোটদর ছিোস্ণ ছশষ িরটব, িোরর তোরো চনটজরোই িোি হটয় 
উঠটব। NHS চশশু টিিোিরর িম্ণসূচির অংশ চহটসটব দইু ব�র বয়স ছথটি এিটি বোচষ্ণি নোটির ছ্রে ফু্ টিিো 
পোওয়ো �োয়। চবতিোচরত জোনোর জনথ্য আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণিটি চজজ্ঞোসো িরুন।

এষক্ষষত্ উপিষমি েি্য আপরি বারডষত রা কিষত পাষিি:

P  আপনোর চশশুটি প্রিুর তরি পোন িরোন।

P  রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো আইবটুপ্রোটফন (অথ্যোসচপচরন নয়) চদটয় ছদখুন (বথ্যবহোটরর জনথ্য পৃষ্ঠো 6 ছদখুন)। 
তোটদরটি েূমপোটনর ছেোঁয়ো এবং েূমপোনিোরীটদর ছথটি দটূর রোখুন।

P  আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর সোটথ িথো বিনু চিন্তু মটন রোখটবন িোচশ হি শরীটরর ফুসফুস পচরষ্কোর রোখোর 
উপোয়।

P  ছস প�্ণোপ্ ঘুম/চবশ্োম পোটচ্ছ তো চনচচিত িরুন।

আপিাি GP-ছক ছ্খাি রর্:

P  আপনোর বোচ্োর শরীটরর তোপমোত্রো 38°C (100.4°F) বো তোর ছবচশ হয়।

P  তোটদর ফুসকুচ়ি সহ জ্বর হয়।
P  তোরো ছজটগ উঠট� নো বো িোবচবচনময় িরট� নো।
P  আপনোর চশশুর শ্োস চনটত িষ্ট হটচ্ছ।

P  জ্বর ছথটি �োটচ্ছ, ওষুটে িমট� নো (জ্বর-পৃষ্ঠো 22 ছদখুন)।

ফাম্ারসস্ট বষলি
বচে্ণত তোপমোত্রো িমোটত সহোয়তোর 
জনথ্য প্রোয়শই ছপ্রসচক্রপশন �ো়িো ওষুে 
বথ্যবহোর িটর চশশুটদর চিচিৎসো িরো 
ছ�টত পোটর। রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি 
বো আইবটুপ্রোটফন সোহো�থ্য িরটত 
পোটর। িোিিোটব ছিটবি �োিোই িটর 
চনন। এর চি�ু বোচ্োটদর জনথ্য তরি 
চহসোটব পোওয়ো �োয় এবং তো চতন 
মোস বয়স ছথটি ছদওয়ো ছ�টত পোটর। 
ফোম্ণোচসটস্টর সোটথ �োিোই িটর চনন 
এবং তোটদরটি আপনোর চশশুর বয়স 
বিনু। ফু্-এর িষিরগুচি আরও 
গুরুতর হয় এবং আপনোটি আপনোর 
GP-ছি ছদখোটত হটব।
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সূত্র: 2013 NICE চনটদ্ণ চশিো
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শ্োটস সো ঁসোঁ আওয়োজ 
হওয়ো ও শ্োসিষ্ট
লক্ষণগুরলি উপি িেি িাখুি

আপনোর ছ�োট বোচ্ো বো চশশুর হওয়ো ছ� ছিোটনো েরটনর শ্োসিষ্ট বোবো-মোটয়র জনথ্য িীচতির হটত 
পোটর। প্রোয়টষিটত্রই এই চনটয় চিন্তো িরোর চি�ু থোটি নো এবং ব্রচঙ্ওিোইটিস, হোিিো কু্রপ এবং িোচশর 
মটতো অসুস্থতোগুচি প্রোয়শই বোচ়িটত চিচিৎসো িরো ছ�টত পোটর।

িবোতক এবং বাচ্চাষ্ি ব্যাপাষি আপিাি সহোত প্রবৃরতিষক ব্যবহাি করুি। আপরি লক্ষ্য কিষত 
পাষিি:
•  দ্রুত শ্োস-প্রশ্োস বো হোঁপোচন, �ো সোেোরর বথ্যোপোর। �চদ অসুস্থতোর অনথ্য ছিোটনো িষির নো থোটি, 
এটি আটস ও িটি �োয় এবং আপনোর বোচ্ো ছবচশরিোগ সময় স্চ্ছটন্দ শ্োস ছনয়, ছসটষিটত্র সোেোররত 
চিন্তো িরোর দরিোর ছনই।

•  শ্োস-প্রশ্োটস চি�ুটো খ়িখট়ি শব্দ হটত পোটর। আপনোর বোচ্োটি ছসোজো িটর েটর রোখোর ছিষ্টো 
িরুন।

•  এিটি বোচ্োটি দেু খোওয়োটনোর সমটয় ছস দ্রুত দেু টোনটি, মোটঝ মোটঝ িোচশ বো দম বন্ধ হটয় 
ছ�টত পোটর। চবষয়গুচিটি চি�ুটো েীর িরোর ছিষ্টো িরুন। খোওয়োটনোর অবস্থোন �োিোই িরুন।

•  সচদ্ণ বো হোিিো িোচশ। এই প�্ণোটয় তোটদর উপর নজর রোখুন এবং আপনোর সহজোত প্রবচৃতি বথ্যবহোর 
িরুন। আপচন �চদ চিচন্তত হন, আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু।

অষপক্ষাকৃত ছবরি বয়ষসি বাচ্চা এবং ছছাট বাচ্চাষ্ি ছক্ষষত্ আপরি লক্ষ্য কিষত পাষিি:
• িোচশ, সচদ্ণ , হোিিো তোপমোত্রো - (িোচশ, সচদ্ণ এবং ফু্ পৃষ্ঠো 24 ছদখুন)।
•  কু্রপ (িি্ণ শ িণ্ঠস্র, ঘ়িঘট়ি িোচশ)-এর ছষিটত্র আপনোর GP-ছি ছদখোটনোর প্রটয়োজন রটয়ট� এবং 
এর জনথ্য ছস্টরটয়ড চদটয় চিচিৎসোর প্রটয়োজন হটত পোটর।

সূত্র: NHS িটয়টসস - ব্রচঙ্ওিোইটিটসর িষির

ব্ররকিওলাইটিস
ব্রচঙ্ওিোইটিস এিটি সোেোরর শ্োস�টন্ত্রর 
সংক্রমর, �ো এি ব�টরর িম বয়সী  
বোচ্ো এবং ছ�োট চশশুটদর প্রিোচবত 
িটর। প্রোথচমি িষিরগুচি সোেোরর 
সচদ্ণ-িোচশর মটতোই এবং এটত নোি চদটয় 
পোচন প়িো এবং িোচশ অন্তিু্ণ ক্ থোটি।

তো হওয়োর সোটথ সোটথ, ব্রচঙ্ওিোইটিটসর 
িষিরগুচির মটেথ্য এিটি হোিিো জ্বর, 
এিটি অচবরোম িোচশ এবং খোওয়োটনোর 
অসুচবেো অন্তিু্ণ ক্ থোিটত পোটর।

সোেোররত চতন চদন পটর িষিরগুচির 
উপশম হটত থোটি এবং ছবচশরিোগ 
ছষিটত্র অসুস্থতো গুরুতর হয় নো। তটব, 
�চদ আপনোর চশশু স্োিোচবি পচরমোটরর 
মোত্র অটে্ণি পচরমোর ছখটত সষিম হয় বো 
তোর শ্োস চনটত িষ্ট হয়, অথবো �চদ 
আপচন সোেোররিোটব তোটি চনটয় চিচন্তত 
থোটিন, ছসটষিটত্র আপনোর GP বো স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণটির সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।  

সূত্র: www.nhs.uk/conditions

www.nhs.uk/smokefree

আমোর বোচ্োর কু্রপ হটয়ট� তোর 
এিটি স্তন্ত্র ঘ়িঘট়ি িোচশ আট� 
এবং �খন ছস শ্োস ছনয় তখন 
িি্ণ শ শব্দ হয়।

আপনোর চশশুটি স্চতি ছদওয়ো 
গুরুত্বপূর্ণ, িোরর তোরো উটতিচজত  
হটি বো িোন্নোিোটি িরটি িষিরগুচির 
আরও অবনচত হটত পোটর। হোিিো 
কু্রটপর ছষিটত্র তো বোচ়িটতই সোমিোটনো 
ছ�টত পোটর। আপনোর চশশুর জ্বর 
হটি, চশশুটদর রচরি-মকু্ত 
পথ্যোরোচসটোমি তোর তোপমোত্রো  
িমোটত সোহো�থ্য িরটব।

িষিরগুচির আরও অবনচত হটি, 
আপনোর GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ 
িরুন।

1

2

3

GP-ি পিামি্
সোহো�থ্য চনন এবং এখনই আপনোর  
GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন, �চদ:

P  আপনোর চশশুর শ্োস-প্রশ্োস িষ্টির 
হটয় দোঁ়িোয় এবং তোর পোঁজর ও 
ছপট চিতটরর চদটি �ুটি �োয়।

P  তোরো এিটি শ্োস ছনওয়ো বন্ধ নো 
িটর এিটি সমূ্পর্ণ বোিথ্য সম্পন্ন 
িরটত পোটর নো।

সাহার্য রিি এবং 999 িম্বষি কল করুি 
অথবা এখিই A&E-ছত চনটয় �োন �চদ:

P  ছদটখ মটন হয় তোটদর বিু গত্ণ   
হটয় চিতটর �ুটি আসট�।

P   তোটদরটি ফথ্যোিোটশ বো এমনচি 
সোমোনথ্য নীিোি ছদখোয়।



 

_
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স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপচন �চদ বটুির দেু খোওয়োন তটব তো 
িোচিটয় �োন এবং প্রিুর পচরমোটর তরি 
পোন িরটত থোকুন।

সূত্র: www.nhs.uk/conditions

ফাম্ারসস্ট বষলি
আপনোর বোসোটত আপনোর চশশুর পচরি�্ণো িরোর অটনি 
উপোয় আট�। ছ�গুচি আপচন িটর ছদখটত পোটরন:

P  তোটদর চনয়চমত তরি পোন িরোন - অল্প 
পচরমোটর ঠোন্ডো ফুটোটনো পোচন চদটয় ছদখুন।  
বটুির দেু খোওয়োটি, বোচ্োর িোচহদো বটুঝ  
বটুির দেু খোওয়োন।

P  হোটতর পচরচ্ছন্নতোর বথ্যোপোটর অচতচরক্ সতি্ণ তো 
অবিম্বন িরুন (সোবোন এবং পোচন বো 
বথ্যোিটটচরয়োটরোেী হথ্যোন্ড ছজি বথ্যবহোর িরুন  
এবং এিটি পচরষ্কোর ছতোয়োটি চদটয় িোিিোটব 
হোত শুচিটয় চনন)।

P  পোচনটত ছমশোটনোর জনথ্য চরহোইটরেটিং দ্রবরগুচি 
পূব্ণ-পচরমোপিৃত সথ্যোটশটত আটস। এটি 
পোচনশনূথ্যতোর সমসথ্যো ছমোিোটবিোয় সোহো�থ্য িটর। 

�চদ আপনোর চশশু 24 ঘন্টোর ছবচশ অসুস্থ থোটি, 
তোহটি আপনোর GP-র সোটথ িথো বিনু। �চদ 
আপনোর বোচ্ো নবজোতি বো খুব অসুস্থ হয়, তোহটি 
সরোসচর আপনোর GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

অসুস্থতো এবং ডোয়চরয়োর জীবোরুগুচি সহটজই েরো পট়ি এবং প্রোয়শই এমন জোয়গোয় �চ়িটয় পট়ি ছ�খোটন 
প্রিুর চশশু থোটি।

অসুস্থ ছবোে িরো এবং হঠোৎ অসুস্থ হওয়ো সোেোররত প্রথম িষির হটয় থোটি। পটর ডোয়চরয়ো হটত পোটর। 
�চদ আপনোর চশশু ঘন ঘন বচম নো িটর, মেথ্যবততী সমটয় �ুচক্সগিতিোটব স্চ্ছন্দ থোটি এবং আপচন তোটি 
ঘন ঘন অল্প পচরমোটর পোচন খোওয়োটত সষিম হন, তোহটি তোটদর পোচনশূনথ্য হওয়োর সম্োবনো িম থোটি এবং 
এটষিটত্র সম্বত ডোক্োর ছদখোটনোর প্রটয়োজন ছনই।

রর্ তািা 24 ঘন্াি ছবরি সময় ধষি অসুস্থ থাষক (অথবা তািা রর্ িবোতক হয় তষব আষিা কম সময়) 
বা আপরি রর্ পারিিিূ্যতাি লক্ষণ লক্ষ্য কষিি, তাহষল আপিাি GP-ি সাষথ কথা বলিু।

আপচন �চদ বটুির দেু খোওয়োন, তটব এমনচি আরও ঘন ঘন খোওয়োটনো িোচিটয় �োন। অটপষিোিৃত ব়ি 
চশশুটদর প্রিুর পচরমোটর পোচন খোওয়োন, বো তোটদর এিটি আইস-িচি িুষটত চদন। �চদ তোরো ছখটত িোয় 
তটব তোটদর সোেোরর খোবোর ছ�মন পোতিো বো ছসদ্ িোত চদন (খুব ছবচশ মশিোদোর বো ছনোনতো চি�ু নয়)।

তোটদর অনথ্যটদর ছথটি দটূর রোখুন, চবটশষ িটর চশশুটদর ছথটি, �োটদর সংক্রমর হটয় ছ�টত পোটর।  
প্রটতথ্যটির হোত ছেোওয়োর ছষিটত্র অচতচরক্ সতি্ণ তো অবিম্বন িরুন।

আমোর বোচ্োর 
ডোয়চরয়ো হটয়ট� 
এবং ছস অসুস্থ হটয় 
প়িট�।

আপচন চি তোটদর প্রিুর পোচন খোইটয়ট�ন? 
�চদ তো এিটি ছপটটর জীবোরু হয়, এটি 
তোটদর পোচনশনূথ্য হওয়ো প্রচতটরোে িরটত 
সোহো�থ্য িরটব। আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর সোটথ 
িথো বিনু এবং এিটি চরহোইটরেটিং দ্রবর 
সম্পটি্ণ  চজজ্ঞোসো িরুন।

�চদ উপসগ্ণগুচি ছদখো ছদওয়োর 24 
ঘন্টো পটরও উন্নচতর ছিোন িষির নো 
ছদখো �োয় বো �চদ তোরো নবজোতি 
হয় তোহটি সরোসচর আপনোর GP-র 
সোটথ িথো বিনু ।

ছপট খোরোপ
আপিাি বা আপিাি বাচ্চাি েি্য খুব একটা ভাষলা ব্যাপাি িয়

1 2 3

পারিিিূ্যতাি লক্ষণ

P  িম ছিজো নথ্যোচপ (অথ্ণোৎ  
তোরো িম মতূ্রতথ্যোগ িরট�)।

P  স্োিোচবটির ছিটয় ছবচশ ঘুম।

P  শুষ্ক মখু।

P  ডুটব �োওয়ো ফন্টোটনি  
(মোথোর উপটরর নরম  
জোয়গো �ো স্োিোচবটির  
ছিটয় ছবচশ ছদটব থোটি)।

আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর িো� ছথটি এিটি 
চরহোইটরেটিং দ্রবর চনটয় খোইটয় ছদখুন।
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পিামি্
শুেুমোত্র বটুির দেু খোওয়োটনো বোচ্োটদর ছষিটত্র 
ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য খুবই চবরি, চিন্তু ছ� চশশুরো ফমু্ণিো 
দেু খোয় বো শক্ খোবোর খোয় তোটদর ছষিটত্র এটি 
অস্োিোচবি নয়। চিচিৎসোর চবষটয় পরোমটশ্ণর জনথ্য 
আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো ফোম্ণোচসস্টটি চজজ্ঞোসো 
িরুন।

চনচচিত িরুন আপচন সঠিি পচরমোর পোচন চদটয় 
ফমু্ণিো পোউডোর শতচর িরট�ন। চি�ু ফমু্ণিো 
চবটশষিোটব এমন বোচ্োটদর উটদেশথ্য িটর বোনোটনো 
হয়, �োটদর সোমোনথ্য ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য রটয়ট� - আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি আপনোর চবিল্পগুচি চনটয় আটিোিনো 
িরটত পোটরন।

�চদ আপনোর বোচ্ো ইচতমটেথ্যই শক্ খোবোর ছখটয় 
থোটি, তোহটি ফটির রস বো ফি খোইটয় এই 
সমসথ্যোটত সুরোহো হটত পোটর। আটপি, নোশপোচত এবং 
প্রুটনর মটতো ফিগুচিটত সরচবটি থোটি �ো এিটি 
প্রোিৃচতি ছজোিোপ (িথ্যোটক্সটিি), �ো অটন্ত্রর চনটির 
অংটশ পোচন েটর রোখটত সোহো�থ্য িটর, �ো মিটি 
নরম িটর এবং সহটজ ছবচরটয় ছ�টত সোহো�থ্য িটর। 
অটপষিোিৃত ছ�োট বোচ্োটদর জনথ্য, দেু �ো়িো অনথ্য 
চি�ু ছদওয়ো শুরু িরোর আটগ আপনোর স্োস্থথ্য 
পচরদশ্ণটির সোটথ �োিোই িটর চনন।
সূত্র: www.nct.org.uk

ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য
শুধমুাত্ বুষকি ্ধু খাওয়াষিা বাচ্চাষ্ি মষধ্য খুব কম ছ্খা রায়

ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য চশশুটদর এিটি খুব সোেোরর সমসথ্যো। অটনি চশশু সোেোররত িটয়ি চদন পর পর 
মিতথ্যোগ িটর। �োই ছহোি নো ছিন, িঠিন মি �ো তথ্যোগ িরো িঠিন এবং তোও শুেু প্রচত চতন  
চদন পর পর �চদ তো হয়, ছসটষিটত্র এটিটি ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য চহসোটব চিচিৎসো িরো উচিত।

বটুির দেু খোওয়োটনো ছ�োট বোচ্োটদর সোেোররিোটব প্রচতচদন ছবচশ মি হয়। ছবোতটি খোওয়োটনো ছ�োট 
বোচ্োটদর তুিনোয় তোটদর মিতথ্যোটগর সংখথ্যো ছবচশ পচরবচত্ণ ত হয়। উদোহররস্রূপ, বটুির দেু 
খোওয়োটনো ছ�োট বোচ্োরো প্রচত সপ্োটহ 5 ছথটি 40 বোর মিতথ্যোগ িটর, ছ�খোটন ফমু্ণিো খোওয়োটনো 
ছ�োট বোচ্োটদর প্রচত সপ্োটহ 5 ছথটি 28 বোর মিতথ্যোগ হয়। দটুের েরন বো ফমু্ণিো পচরবত্ণ ন 
িরটিও ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য হটত পোটর।

অটনি চি�ুর জনথ্য ছিোষ্ঠিোঠিটনথ্য হয়, তটব ছ�সব ছ�োট বোচ্ো বো চশশুরো সুষম খোবোর ছখটয় থোটি 
তোটদর সোেোররত ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য হয় নো।

পরোমটশ্ণর জনথ্য আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণিটি চজজ্ঞোসো িরুন। চবরি ছষিটত্র, এিটি অন্তচন্ণচহত 
অসুস্থতোর িোরটর ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য হটত পোটর, তোই �চদ িটয়ি চদটনর মটেথ্য সমসথ্যোটি দরূ নো হয়, 
ছসটষিটত্র আপনোর GP-র সোটথ িথো বিো গুরুত্বপূর্ণ।

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য এ়িোটত এবং তো চফটর 
আসো বন্ধ িরটত সোহো�থ্য িরোর জনথ্য 
চনচচিত িরুন ছ�, আপনোর চশশুর 
প্রিুর পচরমোটর ফোইবোর�ুক্ এিটি 
সুষম খোদথ্যতোচিিো রটয়ট�, �োর মটেথ্য 
ফি, শোিসবচজ, ছবকড চবনস এবং 
ছগোটো দোনোর চসচরয়োি অন্তিু্ণ ক্ থোিটত 
পোটর। আমরো প্রচক্রয়োহীন তুষ (চি�ু 
খোবোটরর এিটি উপোদোন) প্রদোটনর 
সুপোচরশ িচর নো, �োর জনথ্য 
ছফোিোিোব, ছপট ফোঁপো (গথ্যোস) হটত 
পোটর এবং তো মোইটক্রোচনউচরেটয়টন্টর 
ছশোষরটি িচমটয় চদটত পোটর।  
প্রিুর পচরমোটর তরি পোন িরোন।

আমোর ছবোতটি খোওয়োটনো 
বোচ্োর ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য হয়।

খোওয়োটনোর মেথ্যবততী সমটয় ঠোন্ডো, 
ফুটোটনো পোচন খোইটয় ছদখুন।

�চদ সমসথ্যোটি ছথটি �োয়, 
আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো 
GP-র সোটথ িথো বিনু।

321
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কাষিি সংক্রমষণি  
লক্ষণগুরল কী কী?

িষিরগুচি হি তোপমোত্রো বচৃদ্, সোেোরর 
চবরচক্িোব এবং বথ্যথো বো অস্চতি।  
িোন িোি হটত পোটর এবং আপনোর  
বোচ্ো তো টোনোটোচন িরটত পোটর িোরর 
তো অস্চতিির হটত পোটর। এমনচি তোটদর 
পুটঁজর মটতো চনঃসরর হটত পোটর, �ো 
িোটন অবরুদ্ অনিূুচত বো শ্বরশচক্ 
হ্োটসর সোটথও �ুক্ হটত পোটর। �চদও 
ছবচশরিোগ িোটনর সংক্রমর ছিোনও 
গুরুতর প্রিোব �ো়িোই ছসটর �োয়, তটব 
অল্প সমটয়র জনথ্য (দইু ছথটি চতন সপ্োহ) 
হোিিো শ্বরশচক্ হ্োস ছপটত পোটর।

িোটন বথ্যথো ও টনচসিোইটিস
সতক্তাি সাষথ একটি বাচ্চাি কাষিি রচরকৎসা কিা প্রষয়ােি

কাষিি সংক্রমণ কমাষত
•  সতি্ণ িোটব এিটি বোচ্োর িোটনর 
চিচিৎসো িরো প্রটয়োজন।

•  আপনোর চশশুর িোটনর চিতটর িখনই 
িটন বোড বথ্যবহোর িরটবন নো।

•  �চদ তোটদর জ্বর থোটি, তোহটি ওয়োক্স 
বো িোটনর শখি ছবচরটয় আসটত পোটর।

•  বোইটরর অংটশর িোরপোটশ আিটতোিোটব 
পচরষ্কোর িরটত প্রচতটি িোটনর উপর 
আিোদো, পচরষ্কোর হোিিো ছিজো তুটিো 
বথ্যবহোর িরুন।

•  ছেোঁয়ো�ুক্ পচরটবশ এচ়িটয় িিনু। 
•   আপনোর GP বিোরো চনটদ্ণ চশত নো হটি 
িোটনর রেপ বো ছতি বথ্যবহোর িরটবন 
নো।

•  �চদ আপনোর চশশু সংক্রমটরর �য় 
সপ্োহ পটরও শুনটত নো পোয়, তোহটি 
আপনোর GP বো স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি 
তোটদরটি আটরো পরীষিোর জনথ্য 
অচডওিচজটত পোঠোটত পোটরন।

িোটনর সংক্রমটরর জনথ্য িোটন বথ্যথো হটত পোটর এবং তো বোচ্োটদর এবং ছ�োট বোচ্োটদর মটেথ্য 
সোেোররিোটব ছদখো �োয়। প্রোয়শ এর পটর ঠোন্ডো ছিটগ �োয় এবং িখনও িখনও জ্বর হয়। এিটি চশশু 
তোর িোন েটর টোনোটোচন িরটত পোটর, চিন্তু বোচ্োরো প্রোয়ই বিটত পোটর নো তোটদর বথ্যথো ছিোথো ছথটি 
হটচ্ছ, তোই তোরো ছিবি িোঁটদ এবং তোটদর সোেোররিোটব অস্চতি হটচ্ছ বটি মটন হয়। দটুের দোঁত ওঠোর 
সময় স্থোনোন্তচরত বথ্যথোর জনথ্য চশশুটদর প্রোয়ই িোটন বথ্যথো হয়/তোরো িোন েটর টোনোটোচন িটর।

প্রথম িটয়ি সপ্োটহ সংক্রমটরর চবরুটদ্ বোচ্োটদর চি�ু প্রোিৃচতি সুরষিো থোটি - �ো বটুির দেু 
খোওয়োটনোর মোেথ্যটম বচৃদ্ পোয়। বোচ্ো ও ছ�োট বোচ্োটদর মটেথ্য, বথ্যোিটটচরয়ো নোি ছথটি িোটন আরও 
সহটজ �োয়। িোটনর সংক্রমর �ন্ত্ররোদোয়ি হটত পোটর এবং আপনোর চশশুর শুেু আটরো আচিগিটনর এবং 
ফোম্ণোচসটস্টর িো� ছথটি বথ্যথোনোশটির (ছ�মন রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো আইবটুপ্রোটফন) প্রটয়োজন হটত 
পোটর। আপনোর চশশুর গিোর গ্রচথি ফুটি থোিটত পোটর – শরীর এইিোটব সংক্রমটরর চবরুটদ্ ি়িোই 
িটর। 

টিরসলাইটিস - টনচসিোইটিটসর (টনচসটির প্রদোহ) িোরটরও িোটনর বথ্যথো হটত পোটর। এটি চশশুটদর 
এিটি পচরচিত েরটনর সংক্রমর। িষিরগুচির মটেথ্য রটয়ট� গিো বথ্যথো, িোটন বথ্যথো এবং জ্বর। এটি 
এিটি গুরুতর অসুস্থতো নয় এবং উটলেখট�োগথ্য বথ্যথো, ক্রমোগত জ্বর, শ্োসিটষ্টর মত গুরুতর িষির 
ছদখো ছগটিই শুেুমোত্র আপনোর GP-ছি ছদখোটত হটব।

আমোর ছ�োট বোচ্োর 
িোটন বথ্যথো আট� চিন্তু 
অনথ্যথোয় িোি মটন 
হটচ্ছ।

আপচন চি আপনোর ফোম্ণোচসটস্টর 
িো� ছথটি রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি 
বো আইবটুপ্রোটফন চনটয় তো চদটয় 
ছদটখট�ন? (বথ্যবহোটরর পরোমটশ্ণর 
জনথ্য পৃষ্ঠো 6 ছদখুন)।

ছবচশরিোগ িোটনর সংক্রমর চনটজই িোি 
হটয় �োয়। �চদ 24 ঘন্টো পটরও 
িষিরগুচির ছিোটনো উন্নচত নো হয়, 
আপনোর চশশুর খুব বথ্যথো হয় বো আপচন 
িোন ছথটি তরি ছবচরটয় আসটত ছদটখন, 
তোহটি আপনোর GP-র সোটথ িথো বিনু।

1 2 3
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ব্যথািািক
�চদ আপনোর চশশুর বথ্যথো হয় বো উচ্  
তোপমোত্রো (জ্বর) হয়, তোহটি আপচন তোটি 
পথ্যোরোচসটোমি চদটত পোটরন। চিটিনপটক্স আক্রোন্ত 
চশশুটদর আইবটুপ্রোটফন ছদটবন নো িোরর এটি  
ত্বটির সংক্রমটরর ঝঁুচি বো়িোটত পোটর।   
16 বছষিি কম বয়সী রিশুষ্ি অ্যাসরপরিি  
ছ্ওয়া উরচত িয়।

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপনোর চশশুটি হোম (MMR টিিো) 
ছথটি রষিো িরটত টিিোিরর 
হোিনোগোদ রোখটত িুিটবন নো। 
আপনোর চশশুরো (বো আপচন) আটগ 
MMR টিিো নো চনটি, তো চনটত 
ছদচরর ছিোটনো বথ্যোপোর ছনই, আপচন 
এখনও তো চনটত পোটরন।

রমডওয়াইফ বষলি
আপচন �চদ গি্ণ বতী হন এবং অতীটত 
চিটিনপটক্স আক্রোন্ত হটয় থোটিন, 
তোহটি সম্বত আপচন চিটিনপক্স 
ছথটি ইচমউন বো অনোক্রমথ্য রটয়ট�ন। 
�োইটহোি, পরোমটশ্ণর জনথ্য অনগু্রহ িটর 
আপনোর GP বো চমডওয়োইটফর সোটথ 
ছ�োগোট�োগ িরুন।

চিটিনপক্স এবং হোম
রচষকিপক্স

চিটিনপক্স শশশটবর এিটি হোিিো এবং সোেোরর ছরোগ। এটি িোি, 
িুিিোচন�ুক্ দোটগর ফুসকুচ়ি শতচর িটর �ো তরি-িরো ছফোস্োয় পচররত 
হয়, �ো শুচিটয় চগটয় শুিটনো মোমচ়ি শতচর িটর এবং তো অবটশটষ ঝটর 
পট়ি। চি�ু বোচ্োটদর মোত্র িটয়িটি দোগ থোটি, অনথ্যটদর সোরো শরীটর 
দোগ থোিটত পোটর। এগুচি মটুখ, িোটন ও মোথোর ত্বটি, বোহুর নীটি,  
বটুি, ছপটট এবং বোহু ও পোটয় ছদখো �োওয়োর সম্োবনো ছবচশ থোটি।

চিটিনপক্স এিটি িোইরোসঘটিত ছরোগ। ফুসকুচ়ি শুরু হওয়োর এি  
ছথটি দইু চদন আটগ ছথটি, সমতি ছফোস্ো মোমচ়ি হটয় �োওয়ো (ফুসকুচ়ি 
শুরু হওয়োর পোঁি ছথটি �য় চদন পটর) প�্ণন্ত এটি সংক্রোমি থোটি। 
সংক্রমটরর চবতিোর ছরোে িরটত, বোচ্োটদর সমতি ফুসকুচ়ি শুিটনো মোমচ়ি 
হটয় ঝটর �োওয়ো প�্ণন্ত তোটদরটি নোস্ণোচর/সু্ি ছথটি দটূর রোখুন।

এটি থোিো িোটি আপনোর চশশু সম্বত ছবশ অস্চতিির এবং চখটচখটট 
ছবোে িরটব। তোটদর প্রথম িটয়িচদন জ্বর থোিটত পোটর এবং দোগগুচি 
প্রিন্ডিোটব িুিিোটত পোটর।

পথ্যোরোচসটোমি (রচরি-মকু্ত) জ্বটরর উপশটম সোহো�থ্য িরটত পোটর এবং জিীয় 
চক্রটমর িথ্যোিোমোইন বো অনথ্যোনথ্য কুচিং ছজি/চক্রম/চিচিৎসো িুিিোচন িমোটত 
সোহো�থ্য িরটত পোটর।

চিটিনপক্স সোেোররত চনটজ ছথটিই িোটিো হটয় �োয়। ছফোস্ো সংক্রচমত 
হটি বো আপনোর চশশুর বটুি বথ্যথো বো শ্োস চনটত অসুচবেো হটিই  
শুেুমোত্র আপনোর GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

হাম

হোম এিটি খুব সংক্রোমি, িোইরোি ছরোগ �ো চবরি ছষিটত্র মোরোত্ি হটত 
পোটর। হোটম আক্রোন্ত প্রচত পোঁিজন চশশুর মটেথ্য এিজন িোটনর সংক্রমর, 
ডোয়চরয়ো ও বচম, চনউটমোচনয়ো, ছমচননজোইটিস এবং ছিোটখর ছরোটগর মটতো 
জটিিতোর সমু্খীন হটত পোটর। হোটমর ছিোন চিচিৎসো ছনই। টিিোদোনই  
এটি প্রচতটরোটের এিমোত্র উপোয়, তোই চনচচিত িরুন ছ�, আপনোর চশশু 
MMR টিিো চনটয়ট�। আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু।

আপরি সংক্ররমত হওয়াি প্রায় 10 র্ি পষি লক্ষণগুরল ছ্খা ছ্য় এবং 
এষত অন্তভ্ুক্ত থাকষত পাষি:

•  ঠোন্ডো িোগোর মটতো উপসগ্ণ।
•  িোি ছিোখ এবং আটিোর প্রচত সংটবদনশীিতো।
•  জ্বর।
•  মখু ও গিোয় েূসর সোদো দোগ।

চি�ু চদন পটর, এিটি িোি-বোদোমী দোগ�ুক্ ফুসকুচ়ি ছদখো �োয়। িোটনর 
চপ�টন ছথটি শুরু িটর, এটি শরীটরর বোচি অংটশ �চ়িটয় প়িোর আটগ 
মোথো এবং ঘোট়ির িোরপোটশ �চ়িটয় পট়ি। �চদ ছিোটনো জটিিতো নো  
থোটি তটব িষিরগুচি সোেোররত 7-10 চদটনর মটেথ্য উপশম হটয় �োয়।

আপিাি বা আপিাি রিশুি হাম হষত পাষি বষল সষদেহ হষল আপিাি 
GP-ি সাষথ ছরাগাষরাগ করুি।

আপনোর চশশুটি এইিোটব আরোম ছপটত সোহো�থ্য িরুন:

•  আটিোর সংটবদনশীিতো িমোটত সোহো�থ্য িরোর জনথ্য পদ্ণ ো ছটটন চদন/হোিিো 
আটিো জ্বোিোন।

•  ছিোখ পচরষ্কোর িরটত ছিজো তুটিো বথ্যবহোর িরুন।
•  রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি বো আইবটুপ্রোটফন চদন।
•  চনচচিত িরুন ছ�, তোরো প্রিুর তরি পোন িরট�।সূত্র: www.nhs.uk
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অ্যািাফাইল্যাকটিক িক
অথ্যোনোফোইিথ্যোচক্সস হি এিটি চবপজ্জনি 
েরটনর অথ্যোিোচজ্ণ  জচনত প্রচতচক্রয়ো �ো 
চবটশষ খোবোর, ছপোিোমোিট়ির িোম়ি  
বো ওষুটের িোরটর হটত পোটর।
অ্যালারে্ েরিত প্ররতরক্রয়াি প্রাথরমক 
লক্ষণ:
•  ছফোিো এবং িুিিোচন; মখু িোিোি হটত 
পোটর এবং ত্বটি স্ীত অংশ বো আমবোত 
জোতীয় িম্ণটরোগ ফুটট উঠটত পোটর।

•  ছঠোঁট বো মটুখর ছফোিো।
•  তীব্র বচম/ছপটট বথ্যথো।

অ্যািাফাইল্যারক্সস বা গুরুতি প্ররতরক্রয়া:
•  শ্োস চনটত অসুচবেো, িোচশ এবং/অথবো 
শ্োসিষ্ট।

•  বর্ণহীন হওয়ো; ঠোন্ডো এবং আঠোটিো হটয় 
�োওয়ো।

•  ছিতনো হোরোটনো (ঘুচমটয় আট� বটি মটন 
হটত পোটর)।

999 িম্বষি কল করুি এবং অপোটরটরটি 
বিনু আপনোর মটন হটচ্ছ চশশুটির 
অথ্যোনোফোইিথ্যোচক্সস আট�।

গুরুতর প্রচতচক্রয়োর সটন্দহ হটিই এিটি 
অথ্যোটরেনোচিন ইনটজিশন ছদওয়ো উচিত,  
�চদ উপিব্ধ থোটি। আপনোর চশশুর এিটি 
EpiPen বো ইনটজিশন চডিোইস থোিটি, 
চনচচিত িরুন ছ�, জরুচর অবস্থো হওয়োর 
আটগই আপচন তো বথ্যবহোর িরোর সঠিি 
উপোয় ছজটন চনটয়ট�ন।

অথ্যোিোচজ্ণ
আপিাি রিশুি অ্যালারে্ সামলাষিা এবং তা ছবাঝা

UK-র প্চোশ শতোংশ চশশুর অথ্যোিোচজ্ণ  রটয়ট�। িী এ়িোটত হটব এবং িীিোটব অথ্যোিোচজ্ণ  চনয়ন্ত্রর ও 
বথ্যবস্থোপনো িরটত হটব তো ছবোঝোর জনথ্য বোবো-মোটয়টদরটি এিটি ছশখোর প্রচক্রয়োর মেথ্য চদটয় ছ�টত হটব। 
�তটো সম্ব খুটঁজ ছবর িরুন। অটনি েরটনর অথ্যোিোচজ্ণ  আট�।

অথ্যোিোচজ্ণ  হি �খন শরীটর ছিোটনো ছপ্রোটিটনর প্রচতচক্রয়ো হয় ছ�মন খোদথ্য, ছপোিোমোিট়ির িোম়ি, পরোগ, 
ঘটরর েূচিিরো বো অথ্যোচন্টবোটয়োটিটির মটতো অনথ্যোনথ্য পদোটথ্ণর জনথ্য। অটনি পচরচিত অথ্যোিোচজ্ণ  আট�।  
চি�ু পচরবোটর অনথ্যোনথ্য পচরবোটরর তুিনোয় অথ্যোিোচজ্ণ  আক্রোন্ত বথ্যচক্র সংখথ্যো ছবচশ থোটি। ছ�সব পচরবোটর 
আটগ ছথটিই অথ্যোিোচজ্ণ  আট�, ছসখোটন জন্ম ছনওয়ো চশশুটদর অথ্যোিোচজ্ণ  হওয়োর সম্োবনো গ়ি মোটনর ছিটয় 
ছবচশ হয়।

অথ্যোিোচজ্ণ র িষিরগুচি নোি, গিো, িোন, ছিোখ, শ্োসনোিী, হজম এবং ত্বিটি হোিিো, মোঝোচর বো গুরুতর 
আিোটর প্রিোচবত িরটত পোটর। �খন এিটি চশশুর প্রথমবোর অথ্যোিোচজ্ণ র িষির ছদখো �োয়, তখন এটি 
সব্ণদো স্পষ্ট হয় নো ছ� িষিরগুচি িী িোরটর হটয়ট� বো, তোটদর অথ্যোিোচজ্ণ র প্রচতচক্রয়ো হটিও ছবোঝো �োয় 
নো, িোরর চি�ু অথ্যোিোচজ্ণ র িষির শশশটবর অনথ্যোনথ্য সোেোরর অসুস্থতোর মটতো হটত পোটর। আটি্ণ িথ্যোচরয়ো 
(স্ীত বো আমবোত জোতীয় িম্ণটরোগ) অথ্যোিোচজ্ণ  জচনত প্রচতচক্রয়োর প্রথম িষিরগুচির মটেথ্য এিটি হটত 
পোটর। �চদ প্রচতচক্রয়ো গুরুতর হয়, বো িষিরগুচি বোরংবোর হটত থোটি, তটব আপনোর GP-র সোটথ 
ছ�োগোট�োগ িরো গুরুত্বপূর্ণ।

রচরনিতকািী লক্ষণ
এই উদোহররটি ছসই জোয়গোগুচি প্রদচশ্ণত িটর, ছ�খোটন 
অথ্যোিোচজ্ণ  আক্রোন্তরো উপসগ্ণ অনিুব িরটত পোটরন।  
এই িষিরগুচির মটেথ্য অটনিগুচি শশশটবর অনথ্যোনথ্য সোেোরর 
অসুস্থতোর ফিস্রূপ ছদখো চদটত পোটর। অথ্যোিোচজ্ণ র সোটথ, 
িষিরগুচি প্রোয়শই আরও দ্রুত বো হঠোৎ ছদখো �োয়।

ছচাখ
ছিোখ িুিিোটনো, অশ্রুপূর্ণ ছিোখ, ছিোখ 
িিিি িরো, ছফোিো ছিোখ, ‘অথ্যোিোচজ্ণ ি 
শোইনোস্ণ’ - অবরুদ্ সোইনোটসর িোরটর 
ছিোটখর নীটির িোটিো হটয় �োওয়ো অংশ।

অ্যারন্রহস্টারমি
অথ্যোচন্টচহস্টোচমন সম্বত সবটিটয় পচরচিত 
েরটনর অথ্যোিোচজ্ণ র ওষুে, এবং এর  
ছবচশরিোগই ছপ্রসচক্রপশন �ো়িো ফোটম্ণচস ছথটি 
সহটজই পোওয়ো �োয়। �চদও অথ্যোচন্টচহস্টোচমনগুচি 
মোনষুটি তন্দোচ্ছন্ন িটর বটি সুপচরচিত চ�ি, 
তটব আেুচনি অথ্যোচন্টচহস্টোচমনগুচির ছষিটত্র  
মোটঝ মোটঝ এই পোশ্্ণ প্রচতচক্রয়োগুচি ছদখো �োয়। 
চবতিোচরত জোনোর জনথ্য পথ্যোটিট খচতটয় ছদখুন।  

সূত্র: www.allergyuk.org

িাক, গলা ও কাি
নোি চদটয় পোচন প়িো, নোি বন্ধ, নোি িুিিোটনো, 
হোঁচি, সোইনোটসর বথ্যথো, মোথোবথ্যথো, ছপোস্ট-নথ্যোজি 
চরেপ (নোটির ছপ�ন ছথটি গিো চদটয় চমউিোস 
ছনটম আটস), গন্ধ এবং স্োটদর অনিূুচত হ্োস, 
গিো বথ্যথো, স্র�ন্ত্র (িটয়স বক্স) ফুটি �োওয়ো, মখু 
এবং/অথবো গিো িুিিোটনো, অবরুদ্ িোন এবং 
আঠোটিো িোন।

শ্াসিালী
শ্োটস সোঁ সোঁ আওয়োজ হওয়ো, শ্োসিষ্ট, িোচশ  
(চবটশষ িটর রোটতর ছবিো), হোঁপ েরো।

হেম
ছঠোঁট/চজহ্ো ছফোিো, ছপট বথ্যথো, অসুস্থ ছবোে িরো, 
বচম, ছিোষ্ঠিোঠিনথ্য, ডোয়চরয়ো, পোয়ু ছথটি রক্পোত, 
চরফ্োক্স, দবু্ণি বচৃদ্।

সূত্র: অথ্যোিোচজ্ণ  UK/2014
সূত্র: NICE - চশশু এবং িমবয়সীটদর খোবোর জচনত অথ্যোিোচজ্ণ র জনথ্য পরীষিো

�খন শরীটরর ছরোগ 
প্রচতটরোে ষিমতো ছিোটনো 
চনচদ্ণষ্ট খোদথ্য বো খোদথ্যদ্রটবথ্যর 
প্রচত ছনচতবোিি প্রচতচক্রয়ো 
ছদখোয়, তখন খোবোর জচনত 
অথ্যোিোচজ্ণ  হটয় থোটি।

অথ্যোিোচজ্ণ  সৃচষ্টিোরী পদোথ্ণগুচি ত্বটির প্রচতচক্রয়ো 
সৃচষ্ট িরটত পোটর (ছ�মন ছঠোঁট, মখু এবং 
ছিোটখর িোরপোটশ ফুসকুচ়ি বো ছফোিো),  
হজটমর সমসথ্যো ছ�মন বচম এবং ডোয়চরয়ো 
এবং ছহচফিোটরর মটতো উপসগ্ণ, ছ�মন হোঁচি।

বোচ্োটদর সোেোররত গরুর 
দেু, মরুচগর চডম, 
চিনোবোদোম এবং অনথ্যোনথ্য 
বোদোম ছ�মন হথ্যোটজিনোট 
এবং িোজবুোদোম ছথটি 
অথ্যোিোচজ্ণ  হয়।

1 2 3

ত্বক
আট্িক্যারিয়া - স্ীত অংশ বো আমবোত জোতীয় 
িম্ণটরোগ, িোিো অংশ, িুিিোচন�ুক্ ছফোিো জোয়গো, 
ফুসকুচ়ি।
একরেমা - ফোটো, শুষ্ক বো পুজঁ গ়িোটনো, ছিটে 
�োওয়ো ত্বি।
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গ্াস পিীক্ষা
�চদ আপচন এিটি পচরষ্কোর গ্োটসর পোশটি ত্বটির উপটর শক্িোটব িোটপন এবং ফুসকুচ়ি চববর্ণ নো 
হয় তটব এটি ছমচনটগিোিক্োি ছসপটিটসচময়োর িষির।

সিাসরি অ্যারক্সষডন্ ও ইমাষে্রন্স  
রবভাষগ চষল রাি

এই উদোহরটর দোগগুচি এখনও িোঁটির মেথ্য চদটয় 
দশৃথ্যমোন রটয়ট�। এটি বিো হয় িি-ব্ার্চং 
ফুসকুরড - এটি চববর্ণ হয় নো। অচবিটম্ব এিজন 
ডোক্োটরর সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন (ছ�মন 
আপনোর চনটজর ডোক্োরখোনো বো ওয়োি-ইন/
জরুচর পচরি�্ণো ছিটন্দ)। আপচন �চদ সরোসচর 
সোহো�থ্য ছপটত সষিম নো হন A&E-এ রাি।

এই উদোহরটর িোটির চনটির দোগগুচি িো�্ণত 
অদশৃথ্য হটয় ছগট�। এটত গুরুতর চি�ু হওয়োর 
সম্োবনো ছনই তটব আপচন �চদ এখনও চিচন্তত হন 
তোহটি NHS 111-এ িি িরুন, আপনোর 
GP-র সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন বো A&E-ছত 
রাি।
www.meningitisnow.org ছথটি আরও জোননু

ছমচননজোইটিস ও ছসপচসস
সাধািণ িয় রকন্তু গুরুতি

বোচ্ো ও ছ�োট বোচ্োরো সবটিটয় ছবচশ অরচষিত িোরর তোরো সংক্রমটরর চবরুটদ্ সহটজই ি়িোই িরটত 
পোটর নো, িোরর তোটদর ছরোগ প্রচতটরোে ষিমতো এখনও সমূ্পর্ণরূটপ চবিচশত হয়চন। তোরো আপনোটি 
বিটত পোটর নো ছ� তোরো ছিমন অনিুব িরট� এবং তোটদর অবস্থোর খুব দ্রুত অবনচত হটত পোটর। 
তোটদর �োিোই িরটত থোকুন।

ছমরিিোইটিস হি মচতিটষ্কর িোরপোটশ ছফোিোিোব। এটি এিটি অতথ্যন্ত গুরুতর, ছ�োঁয়োটি ছরোগ, তটব 
এটির প্রোথচমি চিচিৎসো হটি ছবচশরিোগ চশশুই সমূ্পর্ণ সুস্থ হটয় ওটঠ।

ছসপরসস (প্রোয়শই ছসচটিটসচময়ো বো রটক্র চবষচক্রয়ো বিো হয়) হি সংক্রমটরর বিোরো সৃচষ্ট হওয়ো এিটি 
প্রোটরর-হুমচিস্রূপ স্োস্থথ্যসমসথ্যো। ত্বটি চপন ছফোটোটনোর মত ষিত বো ব়ি ছবগুচন অংশও শতচর হটত পোটর, 
ছ�গুচির উপর এিটি িোঁটির গ্োস ছিটপ গচ়িটয় চনটি এর রং পচরবচত্ণ ত হয় নো। এটি ছমচনটগিোিক্োি 
ছসচটিটসচময়োর এিটি সোেোরর িষির, �ো হি ছমচনটগিোিক্োস বথ্যোিটটচরয়ো বিোরো সৃষ্ট এি েরটনর রটক্র 
চবষচক্রয়ো, �ো ছমচননজোইটিসও ঘটোটত পোটর।

সষদেহকৃত ছমরিিোইটিস বা ছসরটিষসরময়াি ছর ছকাি ছক্ষত্ সবসময় একটি েরুরি পরিরস্থরত রহষসষব 
রবষবচিা কষি রচরকৎসা কিা উরচত।

প্রোথচমি িষিরগুচি সচদ্ণ বো ফু্ হওয়োর মটতো হটত পোটর। ছমচনটগিোিক্োি ছসচটিটসচময়োয় আক্রোন্ত চশশুরো 
খুব দ্রুত গুরুতর অসুস্থ হটয় প়িটত পোটর, তোই চনচচিত িরুন ছ� আপচন িষিরগুচি চিচনিত িরটত 
পোরট�ন। আপনোর চশশুর ছদটহ িোি বো ছবগুচন দোটগর গুচ্ছ শতচর হটত পোটর। গ্োটসর পরীষিোটি িরুন। 
এই ফুসকুচ়িটি গোঢ় ত্বটি ছদখো িঠিন হটত পোটর, তোই আপনোর বোচ্ো বো চশশুর পুটরো শরীটর দোগ  
আট� চিনো তো পরীষিো িরুন িোরর এটি ছ� ছিোনও জোয়গোয় শুরু হটত পোটর (প্রথটম হোিিো বটর্ণর 
জোয়গোগুচি পরীষিো িরুন)। রাইষহাক, ফুসকুরড সবসময় প্র্রি্ত হয় িা - সমতি লক্ষণ/উপসগ্  
সম্ষক্ সষচতি থাকুি।

জ্ষিি উপরস্থরত এবং উপষিাক্ত অি্য ছকাি উপসগ্ ছ্খা ছগষল তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকাষি রবষবচিা  
কিা উরচত। সমতি রিশু ডাির্ষক তারলকাভুক্ত সমতি লক্ষণ প্র্ি্ি কষি িা।

GP বষলি
চনটির ছিোন িষির ছদখো চদটি এিজন 
ডোক্োটরর সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

জ্বর, হোত-পো ঠোন্ডো  
হটয় �োওয়ো

আিসথ্য এবং 
প্রচতচক্রয়ো নো ছদওয়ো

তন্দোচ্ছন্ন এবং ঘুম ছথটি 
জোগোটনো িঠিন হওয়ো

দোগ/ফুসকুচ়ি। 
গ্োটসর পরীষিোটি িরুন

দ্রুত শ্োস প্রশ্োস  
বো ঘ়িঘ়ি  

আওয়োজ হওয়ো

চবরচক্িোব, অপ�ন্দ 
সোমিোটত হওয়ো

অস্োিোচবি িোন্নো বো ফঁুচপটয় িোঁদো
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কাটা
িোঁটির জনথ্য গুরুতর ছিটট �োওয়োয় অটনি 
চশশুটি ছশটষ A&E-ছত চনটয় ছ�টত হয়।

প্ররতষিাধ:

ছমটঝটত পোনীটয়র গ্োস রোখটবন নো। চনচচিত 
িরুন িোটির ছবোতিগুচি উিুঁটত রোখো হটয়ট�।

রক কিষবি:

•  �চদ িোটোটি গুরুতর নো হয়, তটব 
জোয়গোটি েুটয় চনন, চনচচিত িরুন ছ�, 
ছিোনও িোঁি অবচশষ্ট ছনই এবং এিটি 
পচরষ্কোর সুচতর িোপ়ি চদটয় ছ�টি চদন।

•  �চদ িোটো গুরুতর হয়, প্রিুর রক্ষিরর  
হয় বো ত্বটির চনটি িোঁটির টুিটরো থোটি, 
A&E-ছত রাি।

পারিষত ডুষব রাওয়া
অটনি চশশু প্রোয়ই খুব অগিীর পোচনটত ডুটব 
�োয়। এটি বোথটোটব, বোগোটনর পুকুটর, পথ্যোডচিং 
পুি এবং পোচনর বোটটর (বথ্যোটরি) মটেথ্য ঘটট। 

প্ররতষিাধ:

•  পোচনর িো�োিোচ� থোিোিোিীন সবসময় 
চশশুটদর তদোরচি িরুন। পুকুটর এিটি 
চগ্রি বথ্যবহোর িরুন বো এিটি সথ্যোন্ডচপট 
চহসোটব বথ্যবহোর িরোর জনথ্য এটি িরোট 
িরোর িথো চবটবিনো িরুন।

•  চনচচিত িরুন ছ� আপনোর চশশু সোঁতোর 
জোটন।

রক কিষবি:

আপনোর চশশুটি পোচন ছথটি ছবর িটর আননু। 
পোচন চগটি ছফিটি তো তোটদরটি িোচশ চদটয় 
ছবর িরোটনোর ছিষ্টো িরুন। �চদ তোরো সো়িো 
নো ছদয়, 999-এ কল করুি।

্ম বন্ধ হষয় রাওয়া
বোচ্ো ও ছ�োট বোচ্োরো মোটব্ণি, পুচঁত, িচি 
চস্টি, ছবিনু, চিনোবোদোম, ছবোতোম, নথ্যোচপর 
থচি, প্োচস্টটির ছখিনোর টুিটরো, সুটতো বো 
দচ়ির মটতো ছ�োট চজচনসগুচি সহটজই চগটি 
ছফিটত পোটর, নোটি �ুচিটয় চদটত পোটর বো 
তোর জনথ্য দম বন্ধ হটয় ছ�টত পোটর।

প্ররতষিাধ:

•  ছমটঝটত এবং আসবোবপটত্রর চনটি ছ�োট 
চজচনসগুচি রটয়ট� চি নো খচতটয় ছদখুন 
এবং ছ�োট টুিটরো সম্বচিত ছখিনোগুচি 
এিটো ছ�োট বোচ্োর হোটত ছ�ট়ি আসটবন 
নো, �ো ছস চিবোটত পোটর ও �োর জনথ্য 
তোর দম বন্ধ হটয় ছ�টত পোটর।

•  �োিোই িটর ছদখুন , ছখিনোগুচি 
বয়টসোপট�োগী, িোি অবস্থোয় আট� এবং 
ছখিনোর সুরষিো চিনিগুচি ছদখোটনো আট�৷

রক কিষবি:

�চদ আপনোর চশশুর দম বন্ধ হটয় �োয়, 
অচবিটম্ব এবং শোন্তিোটব িোজ িরুন। 
চনচচিত িরুন ছ�, আপচন বস্তুটিটি আরও 
গিোর চনটি ছঠটি চদটচ্ছন নো। আপনোর 
চশশুটি িোচশ চদটত উৎসোচহত িরুন। বথ্যোি 
ছব্ো বথ্যবহোর িরুন,�চদ তোরো অজ্ঞোন হটয় 
�োয়, 999-এ কল করুি (আপনোর চশশুটি 
এিো ছ�ট়ি আসটবন নো) এবং CPR শুরু 
িরুন।

শ্াসষিাধ
জোনোিোর খ়িখচ়ির দচ়ি এবং ছিইন বোচ্ো এবং চশশুটদর জনথ্য ঝঁুচির 
িোরর হটত পোটর, তোরো ঝুটি থোিো দচ়িটত চনটজটদরটি আহত িরটত 
বো এমনচি শ্োসটরোে িরটত পোটর।

প্ররতষিাধ:

•  এমন পদ্ণ োর খ়িখচ়ি িোগোন ছ�টিটত দচ়ি ছনই, চবটশষ িটর 
বোচ্োটদর ছশোবোর ঘটর।

•  পদ্ণ ো এবং খ়িখচ়িটত টোনোর দচ়ি ছ�োট রোখটত হটব এবং নোগোটির 
বোইটর রোখটত হটব।

•  দচ়িগুচি ছবটঁে রোখুন বো বহু চলিটটর এিটি, দচ়ি বন্ধনী, চলিপ বো 
িিথ্য বন্ধনী বথ্যবহোর িরুন৷

•  চশশুর খোট, চব�োনো, ছপ্টপন বো হোইটিয়োর জোনোিোর িোট� রোখটবন 
নো।

•  খোট বো চব�োনোয় ছখিনো বো চজচনস ঝুচিটয় রোখটবন নো �ো চবপদ 
হটত পোটর।

•  চফটত�ুক্ বথ্যোগ ঝুচিটয় রোখটবন নো ছ�খোটন এিটি ছ�োট চশশু 
চফটতর বন্ধনীর চিতর চদটয় তোর মোথো গিোটত পোটর।

রক কিষবি:

আপনোর চশশুর শরীর ছথটি দচ়ির জট খুিনু, 999-এ কল করুি 
এবং CPR শুরু িরুন।

ছপাডা এবং ছ্যাঁকা লাগা
এিটি ছপো়িো হি ত্বটির ষিচত, �ো গরম চি�ুর সোটথ সরোসচর 
সংস্পশ্ণতোর িোরটর ঘটট। চি�ু রোসোয়চনি পদোথ্ণ, চবদথু্যৎ এবং  
ঘষ্ণর ছথটিও পুট়ি ছ�টত পোটর। এিটি �থ্যোঁিো িোগো হি এমন  
এিটি ছপো়িো �ো এিটি গরম তরি বো বোষ্প বিোরো সৃষ্ট হয়।  
�থ্যোঁিো িোগোর চিচিৎসো পুট়ি �োওয়োর মত এিইিোটব িরো হয়।

প্ররতষিাধ:

•  গরম পোনীয় নোগোটির বোইটর রোখুন।

•  এিটি বোথটোব িোিোটনোর সময়, প্রথটম ঠোন্ডো পোচন িোি ুিরুন  
এবং আপনোর চশশুটি ছগোসি িরো বো শোওয়োর চনটত ছদওয়োর  
আটগ সব্ণদো আপনোর িনইু চদটয় তোপমোত্রো পরীষিো িরুন।

•  গরম ইত্ী, িোচি্ণং টংস এবং ছহয়োর ছট্ইটনোর নোগোটির বোইটর 
রোখুন, এমনচি ঠোন্ডো হওয়োর সময়ও।

•  িোউন্টোটরর সোমটন ছথটি পথ্যোটনর হোতিগুচিটি ঘুচরটয় চদন৷ 

রক কিষবি:

•  দঘু্ণটনোর পটরই 20 চমচনটটর জনথ্য ঠোন্ডো পোচনর েোরোর নীটি ছপো়িো 
বো �থ্যোঁিোর চিচিৎসো িরুন।

•  ছপো়িো বো �থ্যোঁিোর জোয়গোয় চক্রম, ছিোশন বো মিম বথ্যবহোর িরটবন নো।

•  �চদ খুব হোিিো ছপো়িো �ো়িো অনথ্য চি�ু হয় আপনোর চশশু বো 
বোচ্োটি সবসময় A&E-ছত চনটয় �োন।

CPR
CPR হি এিটি প্রোথচমি চিচিৎসো  
ছিৌশি �ো হি শ্োস পুনরুদ্োর ও বটুির 
সংটিোিটনর সংচমশ্র - িখনও িখনও  
এটিটি জীবটনর িুম্বনও বিো হয়।  
CPR সম্পটি্ণ  আরও জোনটত,  
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk-এ �োন

বোসোটত সুরষিো
আমাষ্ি বাসায় বহু রবপষ্ থাকষত পাষি
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অ্যালষকাহল
এমনচি অল্প পচরমোটর অথ্যোিটিোহিও চশশুটদর মটেথ্য 
চবষচক্রয়ো শতচর িরটত পোটর। অথ্যোিটিোহি ছিন্দীয় 
স্োয়তুন্ত্রটি প্রিোচবত িটর এবং িষিরগুচির মটেথ্য 
চবভ্রোচন্ত, বচম এবং চখিুঁচন অন্তিু্ণ ক্ থোিটত পোটর। 
চশশুর শ্োস চনটত অসুচবেো হটত পোটর এবং ত্বি 
িোি বো ফথ্যোিোটশ হটত পোটর। অথ্যোিটিোহি গথ্যোগ 
চরটফ্ক্সটি বথ্যোহত িটর, �ো দমবন্ধ িরটত পোটর। 
আপনোর চশশু �চদ অথ্যোিটিোহি পোন িটর থোটি, 
তোহটি আপনোর চশশুটি হোসপোতোটি চনটয় �োওয়োর 
জনথ্য দ্রুত বথ্যবস্থো চনন।

ওেধু সংিক্ষণ কিা
ওষুেগুচিটি নোগোটির বোইটর এবং ছ�োট বোচ্োটদর 
দচৃষ্টর বোইটর রোখুন। এগুচিটি এিটি উঁিু 
আিমোচরটত, চশশু-প্রচতটরোেী িবজো িোগোটনো  
এিটি আিমোচরটত, এিটি তোিোবন্ধ িথ্যোচবটনটট  
বো এমনচি এিটি তোিোবন্ধ সুথ্যটটিস রোখুন।  
�চদ ছিোটনো ওষুে চরিটজ রোখোর প্রটয়োজন হয়,  
তো �তটো সম্ব উঁিুটত এবং িচুিটয় রোখুন। 

এগুচিটি এখোটন রোখটবন নো:

•  আপনোর খোটটর পোটশর ছটচবটি – আপনোর  
চশশু আপনোর নজর এচ়িটয় সহটজই ছবডরুটম 
�ুিটত পোটর।

•  আপনোর হথ্যোন্ডবথ্যোটগ - এটি ছ�োট বোচ্োটদর  
জনথ্য টথ্যোবটিট ছখোঁজোর এিটি চপ্রয় জোয়গো।

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপনোর �চদ ছ�োট বোচ্ো থোটি, আপনোর 
িোট� অচতচথ থোিোর সময় বো আপচন 
�খন অনথ্য ছিোটিটদর সোটথ ছদখো িরটত 
�োন তখন অচতচরক্ সতি্ণ  থোকুন। �চদ 
আপনোর বনু্ধবোন্ধব এবং আত্ীয়টদর চশশু 
নো থোটি তটব তোরো চি�ু চজচনস বোচ্োটদর 
নোগোটির বোইটর রোখোর িথো নোও িোবটত 
পোটরন এবং তোটদর বোসো চশশু বোন্ধব নোও 
হটত পোটর। বোচ্োটদর উপর নজর রোখো 
দরিোর এবং আপচন িদ্রতোর সোটথ 
তোটদরটি অথ্যোিটিোহি, ওষুে ও চসগোটরটটর 
মত চজচনসগুচি চশশুটদর নোগোটির বোইটর 
রোখোর জনথ্য বিটত পোটরন।

ওষুে এবং চবষচক্রয়ো
রিশুষ্ি রিিাপ্ িাখা

চবষোক্ চি�ু চগটি ছফটিট� এই সটন্দটহ প্রচত সপ্োটহ পোঁি ব�টরর িম বয়সী প্রোয় 500 চশশুটি 
হোসপোতোটি চনটয় �োওয়ো হয়। ছবচশরিোগ চবষচক্রয়োর দঘু্ণটনোয় ওষুে, গৃহস্থোচি পরথ্য এবং প্রসোেনী 
সংচলিষ্ট থোটি। ওষুে ছথটি চবষচক্রয়ো হি সবটিটয় সোেোরর রূপ।

•  ওষুেগুচিটি উঁিুটত রোখুন এবং নোগোটির বোইটর রোখুন।

•  চবষোক্ হটত পোটর এমন চি�ু নোগোটির বোইটর রোখুন - এর মটেথ্য রটয়ট� সমতি ওষুে এবং চপি, 
অথ্যোিটিোহি, গৃহস্থোচির চলিনোর, তরি ছেোয়োর টথ্যোবটিট এবং বোগোটনর পরথ্য, ছসগুচিটি এিটি  
তোিোবদ্ আিমোচরটত রোখটি িোি হয়।

•  চশশু-প্রচতটরোেী �োিনো আট� এমন পোত্র বথ্যবহোর িরুন - সটিতন থোকুন ছ� চতন ব�র বয়টসর 
মটেথ্য, অটনি চশশুই এই চশশু-প্রচতটরোেী �োিনো খুটি ছফিটত পোটর।

•  সমতি চবপজ্জনি রোসোয়চনি পদোথ্ণ তোটদর আসি পোটত্র রোখুন - উদোহররস্রূপ, এিটি পুরোটনো 
পোনীটয়র ছবোতটি আগো�োনোশি সংরষির িরটবন নো িোরর এিটি ছ�োট চশশু এটিটি চনরোপদ চি�ু 
ছিটব পোন িরোর িুি িরটত পোটর।

•  বোইটর থোিোিোিীন আপনোর বোচ্োটদর ছিোটনো গো�পোিো বো �ত্রোি খোওয়ো ছথটি চনরুৎসোচহত িরুন। 
চবষোক্ পোতো�ুক্ বো ছবচরর গো� ছিনো এচ়িটয় িিনু। 

•  অথ্যোিটিোহি চশশুটদর নোগোটির বোইটর রোখুন।

আপচন মটন িরট�ন ছ�, আপনোর 
চশশু এিটি ষিচতিোরি ওষুে, 
রোসোয়চনি পদোথ্ণ বো বথ্যোটোচর চগটি 
ছফটিট�।

ছবোতি বো পথ্যোটিটটি খুজঁনু এবং 
�খন আপচন চিচিৎসো সহোয়তো 
িোইটত �োটবন তখন এটি আপনোর 
সোটথ চনটয় �োন।

আপনোর চশশুটি 
হোসপোতোটি চনটয় �োওয়োর 
জনথ্য দ্রুত বথ্যবস্থো চনন।

1 2 3



=_

44 45

পষড রাওয়া
বোচ্োটদর জনথ্য সবটিটয় ব়ি চবপদ হি 
চব�োনোর চিনোরো বো পচরবচত্ণ ত পৃষ্ঠ  
ছথটি গচ়িটয় �োওয়ো। ছ�োট বোচ্োটদর 
ছষিটত্র আসবোবপত্র ছথটি বো চসচঁ়ি ছথটি 
পট়ি �োওয়োর ঝঁুচি আটরো ছবচশ থোটি।

প্ররতষিাধ:

•  চনচচিত িরুন আপনোর বোচ্ো �োটত 
ছিোটনো তি বরোবর গ়িোটত নো পোটর, 
তোটদর িোরপোটশ বোচিশ রোখুন।

•  এিটি িোফোটনো ছদোিনো বো গোচ়ির চসট 
এমন এিটি তটি রোখটবন নো ছ�খোটন 
তোরো ছমোি়ি চদটয় পট়ি ছ�টত পোটর।

•  আপনোর চশশু হোঁটটত শুরু িরটি  
চসচঁ়ির ছগট বথ্যবহোর িরুন।

•  চনচচিত িরুন ছ� বোরোন্দোগুচি িি  
িরো আট� এবং জোনোিোয় চনয়ন্ত্রি ও 
সুরষিো িি িোগোন।

মাথায় আঘাত
মোথোয় গুরুতর আঘোটতর িষিরগুচির মটেথ্য 
এিটি হি অস্োিোচবি ঘুমোটনো, এর মোটন এই 
নয় ছ� আপচন আপনোর চশশুটি ঘুমোটত চদটত 
পোরটবন নো।

আপিাি রচরকৎসা ছসবা রিষত হষব রর্:

•  তািা ক্রমাগত বরম কষি (রতিবাষিি ছবরি)।

•  তািা ব্যথা হষছে বষল অরভষরাগ কষি।

•  তািা ছমাষটও সাডা িা ছ্য়।

•  ছকাি সংজ্া হািাষিাি ঘটিা ঘষট থাষক  
(রর্ও সংরক্ষপ্ত সমষয়ি েি্য)।

•  রচরি-মকু্ত প্যািারসটামল বা আইবুষপ্রাষফি 
র্ষয় ব্যথাি উপিম হয় িা।

�চদ আপনোর চশশু �ো ঘটটট� তোটত লিোন্ত  
হটয় পট়ি বো িোন্নোিোটি িটর, তোহটি তোটি 
ঘুমোটত ছদওয়ো িোি। আপচন �চদ তোটদর 
তন্দোচ্ছন্নতো চনটয় ছিোটনো রিম চিচন্তত হন, 
তোহটি আপনোর চশশুটি ঘুমোটত �োওয়োর এি 
ঘণ্ো পর জোগোটনো উচিত।  �োিোই িরুন ছ�, 
তোরো ঠিি আট� এবং সোরো রোত েটর 
স্োিোচবিিোটব সো়িো চদটচ্ছ।

েোক্ো িোগো, �ট়ি �োওয়ো ও পট়ি �োওয়ো

পট়ি �োওয়োর পটর আপনোর 
চশশুটি শোন্ত িরুন, 
আঘোতটি পরীষিো িরুন, 
েোক্ো খোওয়ো অংশ ও �টর 
ছগটি তোর চিচিৎসো িরুন।

আপনোর চশশুটি চি�ু 
রচরি-মকু্ত পথ্যোরোচসটোমি চদন 
এবং তোটি চবশ্োম চনটত চদন 
ও তোর উপর চনচব়ি নজর 
রোখুন।

অচবিটম্ব সোহো�থ্য চনন �চদ তোরো:
•  চনটজটদরটি গুরুতর আহত  
িটর থোটি।

•  অজ্ঞোন হটয় �োয়।
•  শ্োস চনটত িষ্ট হয়।
•  চখিুঁচন হয়।
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ছবষড ওঠাি অংি

প্রচতটি দঘু্ণটনো প্রচতটরোে িরো প্রোয় অসম্ব, �চদও এমন চি�ু চজচনস রটয়ট� �ো এটষিটত্র সহোয়তোর 
জনথ্য আমরো বোসোটত িরটত পোচর। ছ�োটটোখোটটো িোটো, েোক্ো িোগো এবং �টর �োওয়ো ব়ি হওয়োর 
এিটি স্োিোচবি অংশ। আপনোর চশশুটি তোটদর িোরপোটশর জগৎ খচতটয় ছদখটত চদন (তত্তোবেোটন), 
�ো তোটদর চবিোটশ এবং চশখটত সহোয়তো িটর। আপনোর ছ�োট বোচ্োর েোক্ো খোওয়োর ছবচশর িোগ 
ছষিটত্র তোটদরটি শোন্ত িরোর জনথ্য এিটি আচিগিন �ো়িো আর চি�ুর প্রটয়োজন হটব নো। আপচন 
েোক্ো িোগোর শব্দ, আপনোর চশশুর প্রচতচক্রয়ো এবং প্রিোচবত এিোিোর রং ছদটখ বিটত পোরটবন 
ছ�, ছিোনটি অটপষিোিৃত গুরুতর েোক্ো চ�ি। �চদ আপনোর চশশুর এরিম ছিোন �টর �োওয়ো বো 
আঘোত থোটি, তটব আপনোটি তো িীিোটব ঘটটট� খুটঁজ ছবর িরটত হটব। 

�চদ মটন হয় েোক্ো িোগো অংশটি ফুটি ছ�টত পোটর, তোহটি ছফোিো িমোটত এবং জোয়গোটি ঠোন্ডো 
িরটত অন্তত িটয়ি চমচনট এিটি ঠোন্ডো ফ্থ্যোটনি (ঠোন্ডো পোচনটত িোপ়ি চিচজটয়) বো আইস পথ্যোি 
(তটব সরোসচর ত্বটি বরফ িোগোটবন নো) বথ্যবহোর িরুন।

রর্ আপিাি রিশুি মাথায় ধাক্া ছলষগ থাষক এবং এটি গুরুতি মষি হয় বা লক্ষণগুরল  
আিও খািাপ হয়, আপিাি GP-ছক কল করুি। ডাির্ষকি তথ্যগুরল পডুি।

�চদ আপনোর চশশুর বয়স এি ব�টরর িম হয় এবং মোথোয় েোক্ো খোয়, তোহটি আপনোর  
GP-র পরোমশ্ণ চনন।
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স্কীষিি সামষি  
কাটাষিা সময়

জীবটনর প্রথম দইু ব�র মচতিটষ্কর 
চবিোটশর জনথ্য এিটি গুরুত্বপূর্ণ 
সময়। অটবিষর িরো, ছখিো, 
চিন্তোিোবনো ও পোরস্পচরি িো�্ণেোরোর 
পটথ টিচি এবং অনথ্যোনথ্য ইটিিরেচনি 
চমচডয়ো বোেোস্রূপ হটত পোটর, 
ছ�খোটন ছসগুচির সবই ছশখোর এবং 
স্োস্থথ্যির শোরীচরি ও সোমোচজি 
চবিোশটি উৎসোচহত িটর।

ছ� চশশুরো চনয়চমতিোটব চদটন িোর 
ঘণ্োর ছবচশ সময় টিচি ছদটখ িোটোয় 
তোটদর ওজন ছবচশ হওয়োর সম্োবনো 
ছবচশ থোটি (ছখিোর জনথ্য িম সময় 
থোটি)। 

টিচি এবং ইটিিরেচনি চমচডয়ো 
ছ�োগোট�োগ এবং িথো বিোর দষিতোটি 
সীচমত িরটত পোটর, �োর ফটি চশশু 
বোতিব জীবটনর িটথোপিথটন অংশ 
ছনওয়োর পচরবটত্ণ  শুনটত প�ন্দ 
িরটব। টিচি ঘুটমর েররটিও 
প্রিোচবত িরটত পোটর।

ভাল স্াস্থ্য এবং একটি স্াস্থ্যকি  
ওেিষক তুষল ধিা

জন্ম ছথটিই স্োস্থথ্যির অিথ্যোটসর মোেথ্যটম আপচন আপনোর 
বোচ্োটি এিটি সুস্থ ও সুখী িচবষথ্যটতর জনথ্য এিটি 
িোটিো সূিনো চদটত পোটরন। বটুির দেু আপনোর বোচ্োর 
ক্রমবে্ণমোন িোচহদোর জনথ্য আদশ্ণ হটয় থোটি। তোটদর 
জীবটনর প্রোথচমি প�্ণোটয় স্োস্থথ্যির খোদথ্যোিথ্যোস গট়ি 
ছতোিো সহজ। বোচ্োরো তোটদর অিথ্যতি খোবোর প�ন্দ 
িটর। তোরো �খন বোচ্ো এবং ছ�োট বোচ্ো থোটি, আপচন 
�চদ তোটদর অটনিগুচি চিন্ন, স্োস্থথ্যির খোবোর ছদন, 
তোটদর ব়ি হওয়োর সোটথ সোটথ চবচিন্ন েরটরর স্োস্থথ্যির 
খোবোর খোওয়োর সম্োবনো ছবচশ থোটি। বোচ্োটদর জনথ্য 
িবর, চিচন, মেু, বোদোম, সথ্যোিুটরটটড ফথ্যোট, িম 
িচব্ণ�ুক্ খোবোর, িোঁিো ছশিচফশ বো চডম এচ়িটয় িিনু।

স্োস্থথ্য চবিোগ সুপোচরশ িটর ছ�, �য় মোস ছথটি পোঁি 
ব�র বয়সী সিি চশশুটি �োটত চিটোচমন A, C ও D 
থোিো চিটোচমন রেটপর েরটন সোচপ্টমন্ট ছদওয়ো হয়। 
অনগু্রহ িটর আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো ফোম্ণোচসটস্টর 
সোটথ িথো বিনু চ�চন আপনোটি আরও পরোমশ্ণ চদটত 
সষিম হটবন।

শোরীচরি বথ্যোয়োম শোরীচরি ও মোনচসি সুস্থতোর সব 
চদি চদটয় সোহো�থ্য িটর এবং এটি অচতচরক্ ওজন বো 
ছমোটো হওয়ো এ়িোটত সোহো�থ্য িটর। হোঁটো এবং সোইটিি 
িোিোটনো সহ পচরবোটরর সোটথ ছব়িোটত �োওয়োর ছিষ্টো 
িরুন �োটত আপনোরো সবোই এিসোটথ আটরো চফট  
হটয় উঠটত পোটরন।

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
আপচন আপনোর চশশুর এি ব�র বয়স 
ছথটি তোটি পোনীয় চহসোটব (এবং �য় 
মোস বয়স ছথটি ছব্রিফোটস্টর চসচরয়োটি) 
পূর্ণ ননী�ুক্ (ফুি ফথ্যোট) গরুর দেু চদটত 
পোটরন। দইু ব�টরর িম বয়সী চশশুটদর 
ছসচম-চস্মড, 1% ফথ্যোট বো চস্মড দেু 
ছদটবন নো, এটত এই বয়টসর চশশুটদর 
জনথ্য প�্ণোপ্ িথ্যোটিোচর বো প্রটয়োজনীয় 
চিটোচমন ছনই। দইু ছথটি পোঁি ব�র 
বয়সী চশশুরো পুর্ণ বো ছসচম-চস্মড দেু 
পোন িরটত পোটর। �চদ আপনোর চশশু 
দেু প�ন্দ নো িটর, তটব তোটদর 
খোদথ্যতোচিিোয় অনথ্যোনথ্য দগু্ধজোত খোবোর 
ছ�মন দই বো পচনর অন্তিু্ণ ক্ িরোর 
ছিষ্টো িরো গুরুত্বপূর্ণ, তটব তোটদর িম 
ফথ্যোট�ুক্ সংস্ররগুচি ছদটবন নো।

স্োস্থথ্যবোন বোচ্ো
এিটি স্োস্থথ্যির জীবন�োত্রোর মোটন এরিম অটনি চি�ু: মজো িরো, িোি খোওয়ো, সচক্রয় থোিো, 
চনরোপদ থোিো, প�্ণোপ্ ঘুমোটত পোরো, আমোটদর মন এবং শরীটরর �ত্ন ছনওয়ো। বথ্যবহোচরি চবষয়গুচিও 
গুরুত্বপূর্ণ, ছ�মন আপনোর চশশুটি চনয়চমত দোঁটতর ডোক্োরটি ছদখোটনো, তোটদর টিিোদোন আপ-টু-ছডট 
রোখো, তোরো তোটদর প্রচতচদটনর চিটোচমন রেপ খোটচ্ছ চি নো এবং তোরো স্োস্থথ্য ও চবিোশগত �োিোইটয় 
অংশগ্রহর িরট� চি নো। অসুস্থতো প্রচতটরোে িরটত, আপনোর চশশুর স্োটস্থথ্যর চদটি িষিথ্য রোখুন ও ছস 
সম্পটি্ণ  সটিতন থোকুন এবং ছিোটনো উটবিগ থোিটি আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ আটিোিনো িটর 
চনন। প্রোথচমিিোটব এিটি সুস্োস্থথ্যগত মটনোিোব গট়ি তুিটি তো তোটদর সোরো জীবন সুস্থ থোিো 
চনচচিত িরটত সহোয়তো িরটব।

প্রচতচদন শোরীচরিিোটব সচক্রয় থোিো স্োস্থথ্যির বচৃদ্ এবং চবিোটশর জনথ্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তো তোটদর 
সোমোচজি দষিতোর উপর প্রিোব ছফটি। বোচ্োটদর জন্ম ছথটিই সচক্রয় হটত উৎসোচহত িরো উচিত। 
আপনোর বোচ্ো হোমোগুচ়ি ছদওয়ো শুরু িরোর আটগ, উপু়ি থোিোর সময় (�খন ছজটগ থোিো অবস্থোয় 
আপনোর বোচ্োটি উপু়ি িটর রোটখন এবং আপচন তোর উপর নজর রোটখন) ছমটঝটত তদোরচিিৃত 
ছখিোর সময় ছপৌঁ�োটনো ও আঁিট়ি েরো, টোনো এবং ছঠিোর মোেথ্যটম তোটি শোরীচরিিোটব সচক্রয় হটত 
উৎসোচহত িরুন।

বোচ্োরো টিচি ছদটখ, বোচগটত বটস, িচম্পউটোর ছগমস ছখটি এবং গোচ়ি, বোস বো ছরেটন ভ্রমটর ছ� 
সময় বথ্যয় িটর তো িচমটয় চদন। বথ্যোয়োমটি পচরবোটরর সিটির জনথ্য মজোদোর এবং শদনচন্দন  
জীবটনর অংশ িরোর ছিষ্টো িরুন।

সঠিক খাবাি এবং ব্যায়াষমি একটি সংরমশ্রণ

আমোর চশশুর প্রচতচদন 
িতটো বথ্যোয়োম িরো 
উচিত?

ছ� চশশুরো চনটজরোই হোঁটটত পোটর তোটদর 
প্রচতচদন অন্তত চতন ঘণ্ো সচক্রয় থোিটত 
হটব। এটি সোরো চদন েটর, ঘটরর 
চিতটর এবং বোইটর িরোটনো উচিত।

লিোইচম্বং ছরিম বথ্যবহোর িরোর মত 
এিটি চনরোপদ সচক্রয় ছখিো, বোইি 
িোিোটনো, পোচনটত ছখিো, ছদৌ়িোটদৌচ়ি 
ছখিো এবং বি চদটয় ছখিোগুচির 
তত্তোবেোন িরো উচিত।

সূত্র: www.healthystart.nhs.uk  
NHS িটয়টসস গি্ণ োবস্থো ও বোচ্ো
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ডাষয়টিরিয়াি বষলি
প্রোয় সব প্রচক্রয়োজোত পটরথ্য িবর এবং 
চিচন ছ�োগ িরো হয়। আমরো ছ� িবর 
এবং চিচন খোই তোর চতন-িতুথ্ণোংশ 
আটগ ছথটিই খোবোটর থোটি, বোচিটো 
আমরো আমোটদর খোবোটর রোন্নো িরোর 
সময় বো �চ়িটয় ছ�োগ িচর। চশশুটদর 
চদটন 5 গ্রোটমর িম িবর প্রটয়োজন  
(2 গ্রোম ছসোচডয়োম)।

আরম রক কিষত পারি?
অটনি বোবো-মো শশশবিোিীন স্থিুতোর চবপদ সম্পটি্ণ  জোটনন 
নো, তটব নীটির ছসরো পরোমশ্ণগুচি অনসুরর িটর আপচন 
আপনোর চশশুর স্োটস্থথ্যর ছষিটত্র এিটি পোথ্ণিথ্য চনটয় আসটত 
পোটরন।

1.   রচরিি অ্লব্ল - চিচনর পচরমোর িম এমন খোবোর চদটয় 
চিচন�ুক্ স্থ্যোিস এবং পোনীয়গুচিটি অদিবদি িরটি তো 
এিটি চবশোি পোথ্ণিথ্য শতচর িরটত পোটর।

2.   খাবাষিি সময় - বোচ্োটদর চনয়চমত, সঠিি খোবোর খোওয়ো 
গুরুত্বপূর্ণ িোরর বো়িন্ত ছদহগুচি রুটিটন আরও িোি সো়িো 
ছদয়।

3.   স্্যাক রাচাই - অটনি স্থ্যোিটস এরিম চজচনসগুচি থোটি �ো 
আমোটদর জনথ্য খোরোপ - চিচন, িবর, ফথ্যোট এবং 
িথ্যোটিোচর। তোই বোচ্োরো ছসগুচির িয়টি খোটচ্ছ তোর উপর 
সতি্ণ  নজর রোখোর ছিষ্টো িরুন।

4.   আমাি পরিমাষণি খাবাি - এটো চনচচিত িরো গুরুত্বপূর্ণ ছ� 
বোচ্োরো তোটদর বয়স অন�ুোয়ী সঠিি পচরমোর খোবোর পোয়।

5.   র্ষি 5 - চদটন পোঁি অংশ ফি এবং/বো সবচজ।

6.   ফ্যাট কমাি - অচতচরক্ ফথ্যোট আমোটদর জনথ্য খোরোপ।  
এটো ছিোথোয় িচুিটয় আট� তো বিো সবসময় সহজ নয়।

7.   উষঠ ্াঁডাি - আমোটদর ছবচশরিোগই বটস বটস খুব ছবচশ 
সময় িোটোয়। সচক্রয় রোখুন। আপনোর চশশুটি হোঁটটত 
উৎসোচহত িরুন, আপনোটি হয়ত চশশু সুরষিো িোগোম 
বথ্যবহোর িরটত হটব।

ফষলি িস পািীয়
23 গ্রোম চিচন  
(5 িো-িোমি)

রপৎো স্াইস
2.8 গ্রোম িবর

ছ্াষমে ছ্ইস
12.4 গ্রোম চিচন 
(2 িো-িোমি)

সূত্র: www.nhs.uk/start4life

স্াস্থ্য পরি্ি্ক বষলি
রিয়ন্ত্রষণ থাকুি
বথ্যতি বোবো-মোটয়র (বো পচরবোটরর 
সদসথ্যটদর) পটষি তোটদর চশশুটদর 
দীঘ্ণটময়োদী স্োটস্থথ্যর ছিটয় তোটদর 
তোৎষিচরি সুখটি অগ্রোচেিোর ছদওয়ো 
সহজ হটত পোটর, ছ�মন তোরো িোঁদটি 
তোটদরটি িটিোটিট বোর বো চিচন�ুক্ 
পোনীয় চদটয় তোটদর শোন্ত িরটত পোটরন। 
অটনি বোবো-মোই চববোদ এ়িোটত 
সুপোরমোটি্ণ টটর রেচিটত িী ছতোিো �োয় 
ছসই চসদ্োন্ত চশশুটদরই চনটত ছদন। 
আপনোর চশশু �ো খোয় তোর জনথ্য 
আপচন দোয়ী। আপনোর চশশু এখন �ো 
খোটব তো জীবটনর জনথ্য এিটি েররটি 
চনে্ণোচরত িরটব এবং এিোটব হয়টতো 
অচতচরক্ ওজটনর চশশুটদরটি সোরোজীবন 
অসুস্থতো এবং স্োস্থথ্য সমসথ্যোর জনথ্য 
চনে্ণোচরত িরো হটচ্ছ।

স্থিূতো
অটনি বোবো-মোই চশশুটদর অচতচরক্ ওজন (বো স্থিু) হওয়োর গুরুতর স্োস্থথ্যগত প্রিোব সম্পটি্ণ  
জোটনন নো, ছ�খোটন এটষিটত্র দীঘ্ণটময়োদী স্োস্থথ্য সমসথ্যোগুচির ঝঁুচি রটয়ট�, �োর মটেথ্য রটয়ট� 
িোচড্ণ ওিোসকুিোর সমসথ্যো, টোইপ 2 ডোয়োটবটিস, উচ্ রক্িোপ, ছিোটিটস্টরি, সমটয়র আটগ বয়ঃসচন্ধ, 
হোঁপোচন এবং অনথ্যোনথ্য শ্োসগত সমসথ্যো। বোচ্ো এবং ছ�োট বোচ্োটদর অচতচরক্ ওজন হওয়োর সম্োবনো, 
চশশু এবং প্রোপ্বয়স্টদর তুিনোয় পোঁি গুটররও ছবচশ থোটি। িোটিো খোওয়ো এবং বথ্যোয়োটমর অিথ্যোস 
জীবটনর প্রথম চদটি গট়ি তুিটত হটব। সমতি পচরবোটরর জনথ্য স্োস্থথ্যির খোবোটরর েোররো ছপটত 
আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণটির সোটথ িথো বিনু। 

অচতচরক্ ওজন হওয়ো চবরিটষিটত্র এিটি ছমচডিথ্যোি সমসথ্যোর সোটথ সম্পচি্ণ ত হয় এবং এটি শুেুমোত্র 
অস্োস্থথ্যির খোদথ্যোিথ্যোস এবং প�্ণোপ্ বথ্যোয়োম নো িরোর িোরটর হটয় থোটি। প্রথটমই আপনোর চশশুর 
ওজন ছবচশ হওয়ো প্রচতটরোে িরো িোি। িোটিো ঘুটমর েরর, এিটি স্োস্থথ্যির শবচিত্রথ্যপূর্ণ খোদথ্যতোচিিো 
এবং চনয়চমত বথ্যোয়োম সবই আপনোর চশশুটি সুস্থ ওজটন রোখটত সোহো�থ্য িরটব।

শশশটব স্থিুতোর মোনচসি পচররচত গুরুতর ও দীঘ্ণস্থোয়ী হটত পোটর, �োর মটেথ্য আট� অনথ্যটদর তোর 
চপ�টন িোগো এবং িম আত্সম্োনটবোে শতচর হওয়ো। বোবো-মোটয়রো তোটদর চশশুর অচতচরক্ ওজন 
চনটয় িথো বিটত সমসথ্যোয় প়িটত পোটরন, িোরর তোরো চনটজটদর ছদোষী ছবোে িটরন এবং তোরো  
এই চবষটয় িথো বটি তোটদর চবরক্ িরটত িোন নো। বোবো-মোটয়রো প্রোয়শই বোচ্োটদর খোওয়োর 
পচরমোরটি িম িটর ছদটখন এবং তোটদর িো�্ণিিোটপর পচরমোরটি ছবচশ িটর ছদটখন। অটনি 
বোবো-মো চবশ্োস িটরন ছ�, তোটদর বোচ্োরো ইচতমটেথ্যই �টথষ্ট সচক্রয় রটয়ট�, তোরো উদ্ত হওয়োটি 
সচক্রয় হওয়োর সোটথ গুচিটয় ছফটিন।

একটি ক্রমবধ্মাি সমস্যা

আমোর মো তোর নোচতটি িটিোটিট 
ছদওয়োটি তোর প্রচত িোিবোসোর 
প্রিোশ চহটসটব গুচিটয় ছফটিন।  
চতচন শুেু িোন ছস আনটন্দ থোকুি, 
চিন্তু আচম চিচন্তত হটয় প়িচ�।

এটো িঠিন হটত পোটর, চিন্তু আপনোর 
মোটি বথ্যোখথ্যো িরোর ছিষ্টো িরুন ছিন 
আপচন তোর স্োস্থথ্যির খোবোর খোওয়োর 
চবষয়টি িোইট�ন এবং দীঘ্ণটময়োটদ ছিন 
তো তোর জনথ্য সবটিটয় িোটিো হটব।

তোটি চি�ু স্োস্থথ্যির খোবোটরর 
েোররো চদন এবং বিনু ছ�,  
চতচন চি�ু ফি বো সবচজর 
টুিটরো চদটয় বোনোটনো স্থ্যোি 
পোঠোটত পোটরন। www.dh.gov.uk/obesity
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বন্ধন হি ছসই তীব্র িোিবোসো �ো এিজন বোবো-মো তোটদর বোচ্োর জনথ্য  
গট়ি ছতোটিন এবং প্রোয়শই বোচ্োর জটন্মর আটগই তো শতচর হটত শুরু 
িটর। চি�ু বোবো-মো সরোসচর এটি অনিুব িটরন এবং অনথ্যটদর ছষিটত্র 
তোটদর বোচ্োটি জোনোর সোটথ সোটথ তো শতচর হটত চি�ুটো সময় িোটগ। 
বোচ্োরো িী িোবচবচনময় িরট� তো চশখটত সময় িোগটত পোটর; বোচ্োরো 
তোটদর আিরর, অটমৌচখি ইচগিত এবং িোন্নোর মোেথ্যটম তোটদর বোবো-মোটি 
তোটদর প্রটয়োজন জোনোয়। প্রথম িটয়ি সপ্োটহ বোবো-মো চশখটত শুরু 
িটরন, িখন তোটদর বোচ্ো ষুিেোত্ণ , লিোন্ত হটচ্ছ বো তোটদর আচিগিটনর 
প্রটয়োজন হয়। 

বোচ্োটি তোটদর বোবো-মো বো পচরি�্ণোিোরীর সোটথ এিটি টোন শতচর িটর, 
এটি �খন শতচর হয়, তখন বোবো-মো প্রচতচক্রয়ো চদটত পোটরন এবং তোটদর 
চশশুর ইচগিতগুচি বঝুটত পোটরন। এিটি স্োস্থথ্যির টোন বোচ্োটদর চনরোপদ 
এবং সুরচষিত ছবোে িরটত সোহো�থ্য িটর এবং এর মোেথ্যটম এিটি বোচ্োর 
ইচতবোিি মোনচসি স্োস্থথ্য চবিোটশর সূিনো হয়।

অষমৌরখক ইরঙ্তগুরল এবং রকভাষব ছসগুরলি সাহাষর্য একটি রিিাপ্ 
টাষিি বন্ধি ততরি কিা ছরষত পাষি:

ছচাষখি ছরাগাষরাগ - বোচ্োরো জন্ম ছথটিই এই িোবচবচনমটয়র জনথ্য প্রস্তুত 
থোটি। উষ্ণ এবং আিষ্ণিিোটব ছিোখ চদটয় িোবচবচনময় িটর আপচন 
তোটদরটি চনরোপদটবোে িরটত সোহো�থ্য িরটবন।

মষুখি অরভব্যরক্ত - �খন আপচন আপনোর চশশুর সোটথ িোবচবচনময় 
িটরন, তখন এিটি শোন্ত এবং মটনোট�োগী মটুখর অচিবথ্যচক্ থোিো,  
তোটদর চনরোপদ ছবোে িরটত সোহো�থ্য িরটত পোটর।

কণ্ঠস্ষিি ধিণ - আপনোর চশশুর বয়স আপনোর বথ্যবহৃত শব্দগুচি 
ছবোঝোর পটষি খুব িম হটিও, তোরো রূঢ় বো বথ্যতি স্র এবং ছিোমিতো, 
উটবিগ এবং উপিচব্ধ প্রিোশ িটর এমন স্রগুচির মটেথ্য পোথ্ণিথ্য বঝুটত 
পোটর। অটপষিোিৃত ব়ি চশশুটদর সোটথ িথো বিোর সময়, আপচন 
িন্ঠস্টরর ছ� েরর বথ্যবহোর িরট�ন তো আপনোর িথোর সোটথ  
চমটি �োওয়ো চনচচিত িরুন।

বন্ধি/টাি
স্পি্ - আপচন ছ�িোটব আপনোর চশশুটি স্পশ্ণ িটরন তো আপনোর  
মোনচসি অবস্থোটি প্রিোশ িটর –আপচন শোন্ত, ছিোমি, চনরুটতিজ বো 
উদোসীন, চবিচিত নো অনপুিব্ধ ছ�মনই থোকুন। আপচন ছ�িোটব আপনোর 
বোচ্োটি পচরষ্কোর িরট�ন, ছিোটি তুিট�ন বো বহন িরট�ন বো আপচন 
ছ�িোটব আপনোর অটপষিোিৃত ব়ি চশশুটি উষ্ণ আচিগিন িরট�ন, বোহুটত 
এিটি মদৃ ুস্পশ্ণ িরট�ন, বো চপটঠ এিটি আশ্তিিোরী আিটতো িোপ়ি  
চদটচ্ছন তো আপনোর চশশুর িোট� অটনি আটবগ প্রিোশ িরটত পোটর।

িিীিী ভাো - আপনোর চশশুর চদটি ঝঁুটি, আরোম িটর, উন্মকু্ িচগিটত 
বসুন এবং আপনোর চশশু অনিুব িরটব ছস আপনোর িোট� �ো বিট� 
তো গুরুত্বপূর্ণ।

গরত, সময়, এবং তীব্রতা - আপনোর িথোর গচত, সময় ও তীব্রতো এবং 
মটুখর ন়িোি়িো ও অচিবথ্যচক্গুচি আপনোর মটনর অবস্থোটি প্রচতফচিত  
িরটত পোটর। আপচন �চদ প্রোপ্বয়স্টদর িথোর গচত বজোয় রোটখন,  
মোনচসি িোটপ থোটিন বো অনথ্যথোয় অমটনোট�োগী হন, ছসটষিটত্র আপনোর 
অটমৌচখি চক্রয়োিিোপগুচি আপনোর চশশুটি শোন্ত, প্রশোন্ত বো আশ্তি িরোর 
ছষিটত্র খুব িমই িূচমিো রোখটব।

আপনোর �চদ আরও তটথথ্যর প্রটয়োজন হয় বো আপচন �চদ মটন িটরন 
আপনোর বোচ্োর সোটথ বন্ধন শতচরটত সমসথ্যো হটচ্ছ, ছসটষিটত্র আপনোর 
চমডওয়োইফ, স্োস্থথ্য িমতী বো GP-র সোটথ িথো বিনু। 

সূত্র: www.childtrauma.org

আটবগগত িোটিো থোিো

ছপচরটনটোি মোনচসি স্োস্থথ্য সমসথ্যো হি এরিম মোনচসি স্োস্থথ্য সমসথ্যোগুচি �ো গি্ণ োবস্থোয় বো 
জটন্মর পটরর প্রথম ব�টর ঘটট। প্রসটবোতির অবসোদ এবং উটবিগ হি আরও পচরচিত এিটি 
সমসথ্যো �ো বোবো-মোটয়রো এই সমটয় অনিুব িটরন। গি্ণ োবস্থোয় এবং জটন্মর পটর মোনচসি স্োস্থথ্য 
সমসথ্যোগুচি মো, বোবো এবং অনথ্যোনথ্য অচিিোবি ও পচরি�্ণোিোরীটদর প্রিোচবত িরটত পোটর। 

উপসটগ্ণর মটেথ্য অন্তিু্ণ ক্ হটত পোটর: মোচনটয় চনটত অষিম ছবোে; ঘুমোটত অসুচবেো; ছমজোজ 
পচরবত্ণ ন; চবরচক্ এবং িোন্নোর পব্ণ। এগুচি জন্ম ছদওয়োর পটর সোেোরর সমসথ্যো এবং প্রোয়শই 
‘ছবচব ব্লুজ’ নোটম পচরচিত, �ো সোেোররত িটয়ি সপ্োটহর মটেথ্য ঠিি হটয় �োয়। তটব,  
�চদ আপনোর উপসগ্ণগুচি আরও স্থোয়ী হয়, তটব এটি প্রসব পরবততী অবসোদ হটত পোটর �ো 
এিোিীত্বপূর্ণ, হতোশোজনি এবং িীচতির হটত পোটর, চিন্তু �চদ তো চনর্ণয় িটর চিচিৎসো িরো 
হয়, ছসটষিটত্র আপনোর জনথ্য প্রিুর সহোয়তো উপিব্ধ রটয়ট�। চিচিৎসো িরো খুবই গুরুত্বপূর্ণ,  
তোই আপনোর স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো GP-র সোটথ িথো বিনু। চনটজ ছথটি অবস্থোর দ্রুত উন্নচত 
হওয়োর সম্োবনো িম এবং এটি আপনোর ও আপনোর পচরবোটরর উপর প্রিোব ছফিটত পোটর।

ছপরিষিটাল (গভ্াবস্থা ও তাি পিবতমীষত) মািরসক স্াস্থ্য

চখটচখটট ছবোে িরো, মোচনটয় চনটত 
নো পোরো, ঘুমোটত অসুচবেো হওয়ো 
এবং িোন্নোিোটি িরো।

এটি িটয়ি সপ্োটহর ছবচশ 
স্থোয়ী হটয়ট�।

তোহটি অচবিটম্ব আপনোর 
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণি বো GP-র 
সোটথ িথো বিনু - অবস্থোর 
আটরো অবনচত হওয়ো প�্ণন্ত 
অটপষিো িরটবন নো।
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গোহ্ণ স্থথ্য চন�্ণোতন অটনি পচরবোরটি প্রিোচবত িটর। গি্ণ োবস্থোয় এবং  
চশশু জন্ম ছদওয়োর পর প্রথম ব�টর নোরীটদর গোহ্ণ স্থথ্য চন�্ণোতটনর ঝঁুচি 
ছবচশ থোটি, এমনচি আটগ ছিোটনো চন�্ণোতন নো হটিও। পুরুষরোও এর 
চশিোর হটত পোটরন।

মটন রোখটবন, আপচন দোয়ী নন; এটো গ্রহরট�োগথ্য নয় এবং আপচন  
এিো নন। সচহংসতো িদোচিৎ শুেুমোত্র এিবোরই ঘটট এবং সমটয়র সোটথ 
সোটথ তো আটরো গুরুতর হটয় উঠটব। এটো ছমটন ছনওয়ো সহজ নয় ছ�, 
এিজন চপ্রয়জন এরিম িোজ িরটত পোটর এবং আপচন সম্পি্ণ টিটি 
টিচঁিটয় রোখোর ছিষ্টো িরটত পোটরন। চন�্ণোতন অটনি রূপ চনটত পোটর: 
শোরীচরি, ছ�ৌন সচহংসতো সহ; মোনচসি এবং ছমৌচখি চনষু্ঠরতো;  
আচথ্ণি চনয়ন্ত্রর এবং/অথবো চনয়ন্ত্ররিোরী আিরর।

চশশুরো প্রোয়শই এই চববোটদর মটেথ্য পট়ি �োয় এবং এর চশিোর  
হটয় উঠটত পোটর, �ো তোটদরটি উটলেখট�োগথ্য ষিচতর ঝঁুচিটত রোটখ। 
তোরো িীত ছবোে িরটত পোটর, উদোসীন, আক্রমরোত্ি বো সমসথ্যোপূর্ণ 
হটয় উঠটত পোটর, চব�োনো ছিজোটনো, এিোগ্রতোর অিোব এবং মোনচসি 
চবপ�্ণটয় িুগটত পোটর। সচহংসতো বো চন�্ণোতন সম্পটি্ণ  তোটদর অনিূুচত 
চনটয় আটিোিনো িরোর জনথ্য তোরো সময় ছনটব। বোচ্োটদর জোনো উচিত 
এটি তোটদর ছদোষ নয় এবং সম্পি্ণ গুচি এমন হওয়ো উচিত নয়। 
চবষয়গুচি আরও খোরোপ হটয় ওঠো আটিোটনোর জনথ্য তো়িোতোচ়ি  
পদটষিপ চনটি সবটিটয় িোটিো হয়, তোই ছপশোদোর সহোয়তো চনন। 
আপনোর চশশুটি চনরোপদ রোখো আপনোর দোচয়ত্ব।

চশশু এবং িমবয়সী বথ্যচক্টদর ছনচতবোিি অনিূুচত সোেোররত িটি 
�োয়, চিন্তু �চদ আপনোর চশশু ক্রমোগত মোনচসি হতোশোগ্রতি থোটি; 
�চদ তোটদর ছনচতবোিি অনিূুচত তোটদর জীবটন এচগটয় িিটত বোেো 
ছদয়; চনটজটি বো অনথ্যটদর আঘোত িরোর চিন্তো প্রিোশ িটর, তোটদর 
মোনচসি হতোশো পোচরবোচরি জীবনটি বথ্যোহত িটর; অথবো তোরো 
বোরবোর এমন আিরর িটর �ো আপচন তোটদর বয়টস আশো িটরন নো, 
ছসটষিটত্র ছপশোদোর সোহো�থ্য ছনওয়ো গুরুত্বপূর্ণ।

www.mentalhealth.org.uk-এ মোনচসি স্োস্থথ্য সমসথ্যো সম্পটি্ণ  আটরো 
তথথ্য ছপটত পোটরন

সূত্র: ছমন্টোি ছহলথ ফোউটন্ডশন

প্রচত 10-এর মটেথ্য এিটি চশশু ও িমবয়সী �ুবোটি মোনচসি স্োস্থথ্য 
সমসথ্যো প্রিোচবত িটর থোটি। ছসগুচির মটেথ্য চনটজর ষিচত, খোওয়োর 
সমসথ্যো, অবসোদ, উটবিগ এবং আিরটরর অসগিচত অন্তিু্ণ ক্ থোিটত  
পোটর এবং প্রোয়শই তোটদর জীবটন �ো ঘটট� তো তোর সরোসচর প্রচতচক্রয়ো  
হটয় থোটি। চশশুটদর মোনচসি সুস্থতো তোটদর শোরীচরি স্োটস্থথ্যর মটতোই 
গুরুত্বপূর্ণ। চশশু এবং �ুবোটদর জীবটন িচবষথ্যটত ছ� সমসথ্যোগুচি আসটব 
তো ছমোিোটবিো িরোর জনথ্য তোটদর মোনচসি সুস্োস্থথ্য তোটদর সহনশীিতোর 
চবিোশ িরটব এবং তোরো এিজন সব্ণোগিীন, সুস্থ পূর্ণবয়স্ চহটসটব ছবট়ি 
উঠটব।

সসু্থতা বোয় িাখষত সাহার্য কিষত পাষি এমি রেরিসগুরলি মষধ্য 
িষয়ষছ:

•  িোি শোরীচরি স্োস্থথ্য থোিো, এিটি সুষম খোদথ্য খোওয়ো এবং চনয়চমত 
বথ্যোয়োম িরো।

•  ঘটর এবং বোইটর ছখিোর জনথ্য সময় এবং স্োেীনতো থোিো।

•  এমন এিটি পচরবোটরর অংশ হওয়ো �ো ছবচশরিোগ সময় চনটজটদর 
মটেথ্য সম্প্রীচত ছরটখ িটি।

•  এমন এিটি সু্টি �োওয়ো �োরো সমতি �োত্রটদর িিথ্যোটরর চবষয়টি ছদটখ।

•  তরুরটদর জনথ্য স্থোনীয় িো�্ণক্রটম অংশ ছনওয়ো।

•  িোিবোসো, চবশ্তি, বঝুটত পোরো, মিূথ্যবোন এবং চনরোপদ ছবোে িরো।

•  চশখটত সষিম হওয়ো এবং সফি হওয়োর সুট�োগ পোওয়ো।

•  তোরো ছ� রিম তো গ্রহর িরো এবং তোরো ছিোন চবষটয় িোি তো 
স্ীিোর িরো।

•  অনিুব িরো তোটদর চনটজর জীবটনর উপর তোটদর চি�ু চনয়ন্ত্রর 
আট�।

•  চি�ু িুি হটি ছমোিোটবিো িরোর শচক্ (সহনশীিতো) এবং সমসথ্যো 
সমোেোটনর ষিমতো থোিো।

দীঘ্ণটময়োদী চন�্ণোতটনর ছষিটত্র এিটি চশশুর ব়ি হটয় ওঠোর সময় সমসথ্যো 
শতচরর সম্োবনো অটনি ছবচশ থোটি। চশশুরো �ত ছবচশ সময় েটর 
সচহংসতো ছদখটব, তোর প্রিোব তত গুরুতর হটব। এর মটেথ্য অচহংস 
বোবো-মোটয়র প্রচত শ্দ্োর অিোব, আত্চবশ্োটসর ষিচত (�ো তোটদর 
িচবষথ্যটত সম্পি্ণ  গঠটনর ষিমতোটি প্রিোচবত িরটব), এিজন বোবো বো 
মোটয়র ছষিটত্র অচতচরক্ সুরষিোমিূি হওয়ো, শশশব হোরোটনো, সু্টি সমসথ্যো 
এবং পোচিটয় �োওয়ো অন্তিু্ণ ক্ থোিটত পোটর। সোহো�থ্য এবং পরোমটশ্ণর জনথ্য, 
58 পৃষ্ঠোয় গোহ্ণ স্থথ্য সচহংসতো ছহল্পিোইন ছদখুন।

গাহ্স্থ্য সরহংসতা

কখি ছপিা্াি সাহার্য চাইষত হষব

রিশুি মািরসক স্াস্থ্য

�চদ চশশুটদর তোটদর 
বোবো-মোটয়র সোটথ 
এিটি উষ্ণ, 
ছখোিোটমিো সম্পি্ণ  
থোটি, তোহটি চশশুরো 
সমসথ্যোয় প়িটি 
সোেোররত তো তোটদর 
বিটত সষিম হয়।

বোবো-মোটয়টদর  
এটষিটত্র সোহো�থ্য িরোর 
সবটিটয় গুরুত্বপূর্ণ 
উপোয়গুচির মটেথ্য 
এিটি হি তোটদর 
চশশুটদর িথো  
ছশোনো এবং তোটদর 
অনিূুচতগুচিটি গুরুত্ব 
সহিোটর গ্রহর িরো।

আপনোর চশশু হয়টতো 
এিটি আচিগিন িোইটত 
পোটর, তোরো চি�ু 
পচরবত্ণ ন িরটত 
আপনোর িো� ছথটি 
সহোয়তো িোইটত পোটর 
বো তোরো বথ্যবহোচরি 
সোহো�থ্য িোইটত পোটর।
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ছডরন্স্ট বষলি
মটুখ দোঁত উঠটত ছদখো �োওয়োর সোটথ সোটথ 
বোবো-মোটয়র উচিত সিোটি তোটদর বোচ্োর  
দোঁত ব্রোশ িরোটনো এবং ঘুমোটনোর আটগ  
ছশষ িোজ চহটসটব আবোর ব্রোশ িরোটনো। 
এিটি স্োস্থথ্যির, সুষম খোদথ্য প্রদোন িরুন এবং 
চিচন�ুক্ খোবোর ও পোনীয় গ্রহর শুেুমোত্র মিূ 
খোওয়োর সমটয়ই সীমোচয়ত রোখুন। বটুির দেু 
�ো়িোটনো খোবোটর চিচন বো মেু ছ�োগ িরো উচিত 
নয়। �য় মোস ছথটি এিটি িোপ ছথটি পোন 
িরোটনো শুরু িরুন এবং এি ব�টরর মটেথ্য 
ছবোতটি খোওয়োটনো বন্ধ িরুন। �চদ চশশুটদরটি 
শুরু ছথটিই তোটদর দোঁটতর �ত্ন ছনওয়ো ছশখোটনো 
�োয়, তটব এটি তোটদর বোচি জীবটনর জনথ্য 
এিটি িোি চিত চহটসটব িোজ িরটব। 
আপনোর ছ�োট বোচ্োটি এিটি ছবোতটি বো  
পোইপ ছটটন খোওয়োর িোটপ ফটির রস ছদটবন 
নো। তোরো এটিটি আশ্োসিোরী চহসোটব বথ্যবহোর 
িরটত পোটর এবং সোরোচদন েটর তোরো তোটদর 
দোঁতটি ফটির চিচনর সংস্পটশ্ণ রোখটত পোটর।

বুবেু্ রকু্ত পািীয়
ববুিদু�ুক্ পোনীটয় প্রিুর পচরমোটর চিচন থোিটত পোটর, �ো দোঁটতর 
ষিটয়র ঝঁুচি বো়িোয়। সমতি ববুিদু�ুক্ পোনীয়টত (চিচন�ুক্ এবং 
চিচন-মকু্ বো ডোটয়ট সংস্রর থোিো উিয় ছষিটত্র) অথ্যোচসড 
থোটি �ো দোঁটতর বোইটরর পৃটষ্ঠর ষিয় িরটত পোটর। আপচন 
�চদ চিচন�ুক্ বো ববুিদু�ুক্ পোনীয় পোন িটর থোটিন, তটব 
খোবোটরর সোটথ পোন িরটি তো দোঁটতর ষিচত িমোটত সোহো�থ্য 
িরটত পোটর। বোচ্োটদর ছদওয়োর জনথ্য ছসরো পোনীয় হি চিচন 
�ো়িো পোচন, দেু এবং চমল্কটশি। আপচন বো আপনোর বোচ্োরো 
�চদ ববুিদু�ুক্ পোনীয় প�ন্দ িটর, ছসটষিটত্র এর পচরবটত্ণ  ফটির 
রটস স্পোি্ণ চিং পোচন চমচশটয় ছখটয় ছদখুন। পোনীয়টত চিচনর 
পচরমোর িমোটত ছস্োয়োশগুচিটি িোিিোটব পোতিো িরটত 
িুিটবন নো। এ�ো়িোও ববুিদু�ুক্ পোনীটয়র ডোটয়ট সংস্রটর  
খুব িম পুচষ্ট থোটি। দেু বো পোচন অটনি স্োস্থথ্যির প�ন্দ, 
চবটশষ িটর চশশুটদর জনথ্য। সূত্র: NHS িটয়টসস

ভাষলা অভ্যাস
শুরু ছথটিই এিটি পোচরবোচরি ছফ্োরোইড টুথটপস্ট বথ্যবহোর 
িরুন। মটন রোখটবন ছ�, দোঁটতর িোি �ত্ন ছনওয়ো আপনোর, 
মো এবং বোবো, িোই ও ছবোটনটদর িো� ছথটি আসটব। 
তোটদরটি আপনোর দোঁত ব্রোশ িরটত ছদখোর সুট�োগ িটর চদন। 
আপচন চি িরট�ন এবং ছিন িরট�ন তো বথ্যোখথ্যো িরুন। 
এটো মজোর িটর ছতোিোর ছিষ্টো িরুন।

মটুখর সুস্োস্থথ্য
তত্তগতিোটব, দোঁটতর �ত্ন ছবশ সহজ হওয়ো উচিত - বোচ্োটদর খুব ঘন ঘন চিচন�ুক্ চজচনস 
ছখটত ছদটবন নো এবং চনচচিত িরুন ছ�, তোটদর দোঁত চদটন দবুোর িোিিোটব ব্রোশ িরো হটয়ট�। 
বোতিটব তো এত সহজ নয়, ছ�িোটব চিচন�ুক্ পরথ্যগুচির চবজ্ঞোপন এবং প্রিোর িরো হয় তোর জনথ্য 
ছসগুচিটি চনয়ন্ত্রর িরো িঠিন হটয় উঠটত পোটর। 

�চদও তো সবসময় সহজ নয়, তটব আপনোর চশশুটি অল্প বয়টসই িোটিো অিথ্যোস িরোটনো উচিত। 
সোত ব�র বয়স প�্ণন্ত তোটদর আপনোর সোহোট�থ্যর প্রটয়োজন হটব। চনচচিত িরুন ছ�, আপনোর 
চশশু চদটন দইুবোর এিটি ফথ্যোচমচি ছফ্োরোইড টুথটপস্ট চদটয় দোঁত ব্রোশ িটর, ছ�টিটত 1450 পোট্ণ স 
প্রচত চমচিয়ন (ppm) ছফ্োরোইটডর মোত্রো থোটি। আপনোর চশশুর বয়স �খন চতন ব�র হটব, তখন 
এিটি মটর পচরমোর টুথটপস্ট বথ্যবহোর িরুন, তোর আটগ শুেু এিটু ছপস্ট ছিটপ চদন। বোচ্োটদর 
(চবটশষ িটর ছ�োট বোচ্োটদর) ছষিটত্র সব্ণোচেি িো�্ণিোচরতোর জনথ্য ছফ্োরোইড টুথটপস্ট চদটয় ব্রোশ 
িরোর পটর কুিকুচি িটর নো েুটয় শুেু থতুু চহটসটব ছফিো উচিত। 

আপিাি রিশুষক ছডরন্ষস্টি কাষছ ছরষত অভ্যতি করুি এবং তাষ্ি আশ্তি কিষত, আপিাি 
একটি অ্যাপষয়ন্ষমষন্ তাষ্ি রিষয় রাি। আপিাি স্াস্থ্য কমমীি সাষথ কথা বলিু এবং রত 
তাডাতারড সভিব আপিাি রিশুষক একেি ছডরন্ষস্টি কাষছ রিষয় রাি। ্াঁষতি ক্ষয় ছথষক 
অরতরিক্ত সিুক্ষাি েি্য আপিাি ছডরন্স্টষক ফু্িাইড ভারি্ি ব্রাি কিষত বলিু (রতি বা তাি 
ছবরি বয়সী রিশুষ্ি েি্য) - এটা রবিামূষল্য কিা হয়!

্াঁষতি রত্ন গুরুত্বপণ্ূ

সুবর্ণ চনয়ম – রোটত সবোর 
ছশটষ িখনও চিচন�ুক্ 
পোনীয় ছদটবন নো।

আপনোর চশশুটি ছডচন্টটস্টর 
িোট� চনটয় �োওয়ো শুরু 
িরো িখটনোই খুব 
তো়িোতোচ়ি হয় নো।

দোঁটতর ষিয় প্রোয় সমূ্পর্ণ 
প্রচতটরোেট�োগথ্য। শুরু ছথটিই 
এই ছষিটত্র সঠিি পটথ িিনু। 
ছজটন চনন িী িী িোরটর 
দোঁত খোরোপ হয়।
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আপিাি বাসাষক 
ধমূপািমকু্ত করুি

•  আপনোর বোসোর সবোইটি এবং ছ� 
ছিোটনো আগত বথ্যচক্টি বিনু ছ� 
আপনোর বোসো এখন েূমপোনমকু্।

•  আপনোর চপ�টনর দরজোর িোট� এি 
ছজো়িো চলিপ-অন জতুো এবং অনথ্যোনথ্য 
সমতি আবহোওয়োর চজচনসগুচি রোখুন, 
�োটত আপচন ছ� ছিোনও সময় বোইটর 
ছ�টত পোটরন।

•  মটন িচরটয় ছদওয়োর জনথ্য, আপনোর 
চপ�টনর দরজো ছথটি দটূর এিটি 
অথ্যোশটরে বোইটর রোখুন। এটো বোগোনটিও 
পচরপোটি রোখটত সোহো�থ্য িরটব। 

•  এটো চি বোইটর িরটত পোটরন নো? 
চনটিোটিন প্রচতস্থোপটনর পদ্চত ছ�মন 
পথ্যোি এবং গোম সোহো�থ্য িরটত পোটর।

•  আপচন �চদ েূমপোন িটরন বো 
গি্ণ োবস্থোয় পটরোষি েূমপোটনর ছেোঁয়োর 
সংস্পটশ্ণ আটসন, তোর মোটন আপনোর 
বোচ্ো আপনোর শ্োটস ছনওয়ো ছেোঁয়ো 
ছথটি রোসোয়চনি পদোথ্ণ গ্রহর িটর।

েূমপোনমকু্ বোসো
আপিাি রিশুি স্াস্থ্যষক সিুরক্ষত িাখা

পটরোষি েূমপোটনর ছেোঁয়ো দইু েরটনর ছেোঁয়ো চদটয় শতচর হয়: মিূেোরো (েূমপোয়ীটদর শ্োস-প্রশ্োস) এবং 
পোশ্্ণেোরো (চসগোটরটটর জ্বিন্ত ডগো ছথটি ছেোঁয়ো)। চশশুটদর ব়ি হটয় ওঠোর সময় পটরোষি েূমপোটনর  
ছেোঁয়ো চবপজ্জনি হটত পোটর িোরর:

•  চশশুটদর িো�োিোচ� েূমপোন িরো গুরুতর শ্োস�টন্ত্রর অসুস্থতোর িোরর হয়, ছ�মন ব্রঙ্োইটিস এবং 
চনউটমোচনয়ো।

•  পটরোষি েূমপোটনর ছেোঁয়োর সংস্পশ্ণতো চশশুটদর হোঁপোচনটত আক্রোন্ত হওয়োর ঝঁুচি বো়িোয় এবং এর জনথ্য 
হোঁপোচনর আক্রমর হটত পোটর।

•  অল্পবয়সী চশশুটদর মটেথ্য �োরো পটরোষি েূমপোটনর সংস্পটশ্ণ আটস তোটদর গুরুতর শ্োস�টন্ত্রর সংক্রমর 
হওয়োর সম্োবনো ছবচশ থোটি �োর জনথ্য হোসপোতোটি িচত্ণ র প্রটয়োজন হয়।

•  পটরোষি েূমপোটনর সংস্পটশ্ণ আসো চশশুটদর ছমচননজোইটিস হওয়োর ঝঁুচি ছবচশ থোটি।

•  পটরোষি েূমপোটনর সংস্পটশ্ণ থোিো বোচ্োটদর িোচশ এবং সচদ্ণ হওয়োর সম্োবনো ছবচশ থোটি, ছসইসোটথ মেথ্য 
িোটনর ছরোগও (�ো বচেরতো সৃচষ্ট িরটত পোটর) হটত পোটর।

এটি �োটত আপনোর চশশুটদর প্রিোচবত নো িটর তো চনচচিত িরটত আপচন আপনোর বোসোর বোইটর িটি 
�োন। এ�ো়িোও সব্ণদো এিটি েূমপোনমকু্ গোচ়ি রোখুন, িোরর পটরোষি েূমপোটনর ছেোঁয়োর রোসোয়চনি 
পদোটথ্ণর সংস্পশ্ণতো এিটি সীমোবদ্ জোয়গোয় ছবট়ি �োয়, এমনচি জোনোিো ছখোিো থোিটিও তো হয়।

আপনোর চশশুটদর িো�োিোচ� 
ছিোথোও ছ�মন গোচ়িটত েূমপোন 
িরটি, তো তোটদর স্োটস্থথ্যর 
পোশোপোচশ আপনোর স্োস্থথ্যটিও 
প্রিোচবত িটর।

সূত্র: www.steprightout.org.uk

েূমপোটনর প্রিোব ছথটি চশশুটদর 
রষিো িরোর জনথ্য জোনোিো ছখোিো বো 
দরজোর পোটশ দোঁ়িোটনো �টথষ্ট নয়।

আপচন আপনোর চশশুটদর রষিো 
িরট�ন তো চনচচিত িরটত 
সরোসচর ছবচরটয় আসুন এবং 
আপনোর বোচ়ি ছথটি সোতটি 
পদটষিপ দটূর �োন।

আপিাি বারড ছথষক  
সাত প্ষক্ষপ হাঁটুি

•  এটি আপনোর বোচ্োর স্োটস্থথ্যর উন্নচতটত 
সোহো�থ্য িরটত পোটর।

•  আপনোর বোচ্োরো �োটত আপনোটি 
েূমপোন িরটত নো ছদটখ, তোই তোরোও 
তো শুরু িরটত প্রিবু্ধ হটব নো।

•  এটি আপনোর েূমপোন িরো চসগোটরটটর 
সংখথ্যো িচমটয় চদটত পোটর।

•  এটি আপনোর বোসোটি সুগন্ধ�ুক্ এবং 
তোজো ছদখোটব।

1 2 3

www.nhs.uk/smokefree
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অ্যালারে্ UK
01322 619 898, www.allergyuk.org

অ্যাষসারসষয়িি অফ ছব্রস্টরফরডং মা্াস্ 
0300 330 5453, সিোি 9.30টো-রোত 
9.30টো, সপ্োটহর সোত চদন,  
www.abm.me.uk

অ্যােমা UK
0300 222 5800, www.asthma.org.uk

ছবরব লাইফষচক
www.babylifecheck.co.uk

ওিাল ছহলথ ফাউষডেিি
01788 546 365, সিোি 9টো-চবিোি 5টো, 
ছসোমবোর-শুক্রবোর, www.dentalhealth.org

চাইল্ড অ্যারক্সষডন্ রপ্রষভিিি ট্াস্ট 
020 7608 3828, www.capt.org.uk

ক্রাই-রসস
08451 228 669, সিোি 9টো-রোত 10টো, 
www.cry-sis.org.uk

ডায়াষবটিস UK
www.diabetes.org.uk

ফ্যারমরল লাইভস
0808 800 2222, www.familylives.org.uk

ছহলর্ স্টাট্
www.healthystart.nhs.uk

লা ছলষি রলগ GB
0345 120 2918, সপ্োটহর সোত চদন 24 
ঘন্টো ছখোিো থোটি, www.laleche.org.uk

্্য লুলারব ট্াস্ট
www.lullabytrust.org.uk
ছবচব ছিি অথ্যোপ
Google Play/App Store ছথটি চবনোমটূিথ্য।

ছমরিিোইটিস িাও
0808 80 10 388, www.meningitisnow.org
ি্যািিাল অ্যাট-ছহাম ড্যাড ছিটওয়াক্
www.athomedad.org

ি্যািিাল ছব্রস্টরফরডং ছিটওয়াক্ ছহল্পলাইি 
0300 100 0212, িোি 9.30টো-রোত 9.30টো, 
সপ্োটহর সোত চদন, www.breastfeedingnet-
work.org.uk

ি্যািিাল চাইল্ডবাথ্ ট্াস্ট 
0300 330 0700, সিোি 8টো-মেথ্যরোত,  
সপ্োটহর সোত চদন, www.nct.org.uk

ি্যািিাল ছডাষমরস্টক ভায়ষলন্স ছহল্পলাইি 
0808 2000 247, 24 ঘন্টো,
www.refuge.org.uk

ছিটমামস্
চশশুপোিন পরোমশ্ণ এবং তথথ্য,
www.netmums.com

ছিড ক্রস
CPR সম্পচি্ণ ত তথথ্য (জীবটনর িুম্বন),  
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

UK ছসপরসস ট্াস্ট 
www.sepsistrust.org

স্টাট্4লাইফ (Start4Life) সুস্থতো সংক্রোন্ত 
পরোমশ্ণ, www.nhs.uk/start4life

www.nhs.uk/smokefree

NHS 111

NHS 111 আপনোর জনথ্য স্থোনীয় NHS  
স্োস্থথ্যটসবো পচরটষবোগুচি পোওয়ো সহজ িটর  
ছতোটি। এটি ব�টরর 365 চদন, চদটনর 24  
ঘন্টো উপিব্ধ থোটি। িথ্যোন্ডিোইন ও ছমোবোইি  
ছফোন ছথটি চবনোমটূিথ্য িি িরো �োয়।

111 িম্বষি কল করুি, রর্:

•  আপনোর দ্রুত ছমচডিথ্যোি সহোয়তোর প্রটয়োজন 
হয়, চিন্তু তো এিটি 999 আপৎিোিীন 
পচরচস্থচত নয়।

•  আপচন মটন িরট�ন ছ�, আপনোর A&E-ছত 
�োওয়ো প্রটয়োজন বো অনথ্য এিটি NHS 
আপৎিোিীন পচরি�্ণো পচরটষবো প্রটয়োজন।

•  আপচন জোটনন নো ছ�, িোটি িি িরটত হটব 
বো আপনোর িি িরোর মত ছিোটনো GP ছনই।

•  এরপর িী িরটত হটব ছসই বথ্যোপোটর আপনোর 
স্োস্থথ্য সংক্রোন্ত তথথ্য বো আশ্োস প্রটয়োজন।

আপচন আপনোর অবস্থোর চবষটয় উচবিগ্ন হটি ছফোন 
িরোর জনথ্য এিজন স্োস্থথ্যটসবো ছপশোদোর আপনোটি 
এিটি চনচদ্ণষ্ট ছফোন নম্বর প্রদোন িরটি, ছসই 
নম্বরটি বথ্যবহোর িরো িোচিটয় �োন।

আওয়াি িচষডল
রিটডি বটরোটত 0-19 ব�র বয়সী (অচতচরক্ 
প্রটয়োজন থোিো চশশুটদর ছষিটত্র 0-25)  
চশশুটদর জনথ্য চশশুটসবো এবং পচরটষবো সম্পটি্ণ   
আপ-টু-ছডট তথথ্য প্রদোনিোরী এিটি চবনোমটূিথ্যর 
তথথ্য ও পরোমশ্ণ পচরটষবো। 01706 719900, 
www.ourrochdale.org.uk
family.info@rochdale.gov.uk

স্াস্থ্য পরি্ি্ি/সু্ল িারস্ং ্ল
এগুচি আপৎিোিীন পচরটষবো নয়। �চদ আপনোর 
চশশু অসুস্থ হয় বো অচবিটম্ব তোটি ছদখোর প্রটয়োজন 
হয়, তোহটি অনগু্রহ িটর আপনোর GP, অচিজ্ঞ 
ছপচডয়োচরেি নোস্ণ প্রথ্যোিটিশনোর, বো আপৎিোিীন 
পচরটষবোর সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন ছ�মন �থো�থ 
হটব। আপচন �চদ আপনোর এিোিো সম্পটি্ণ  চনচচিত 
নো হন, তোহটি অনগু্রহ িটর 0161 716 5970 
নম্বটর ছ�োগোট�োগ িরুন।

িচষডল পব্ূ এলাকা
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণন, 01706 674920।  
সু্ি নোচস্ণং, 01706 676555

িচষডল পরচিম এলাকা
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণন, 01706 676302  
সু্ি নোচস্ণং, 01706 676555

ছপিাইি এলাকা
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণন, 01706 671910  
সু্ি নোচস্ণং, 01706 671910

রমডলটি এলাকা
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণন, 0161 716 2835  
সু্ি নোচস্ণং, 0161 716 5990

ছহউড এলাকা
স্োস্থথ্য পচরদশ্ণন, 01706 676708  
সু্ি নোচস্ণং, 01706 676775

রচলষরেন্স করমউরিটি িারস্ং টিম 
সিোি 8টো-রোত 8টো, ব�টরর 365 চদন।  
�চদ আপনোর চশশুর জরুচর পচরি�্ণোর প্রটয়োজন  
হয় �ো আপৎিোিীন নয় এবং আপচন আপনোর 
GP-র সোটথ অথ্যোপটয়ন্টটমন্ট নো পোন, আমোটদর 
অচিজ্ঞ ছপচডয়োচরেি নোস্ণ প্রথ্যোিটিশনোররো এইটষিটত্র 
সোহো�থ্য িরটত পোটরন। অথ্যোপটয়ন্টটমন্ট বিু িরোর 
জনথ্য অনগু্রহ িটর, 01706 676 777 নম্বটর 
চশশুটদর তীব্র ও িিটত থোিো প্রটয়োজন সংক্রোন্ত 
পচরটষবোর সোটথ ছ�োগোট�োগ িরুন।

ছহলথওয়াচ িচষডল
স্থোনীয় ছিোটিটদর তোটদর স্োস্থথ্য এবং সোমোচজি 
পচরি�্ণো পচরটষবোগুচি ছথটি ছসরোটো ছপটত  
সোহো�থ্য িটর৷ 01706 249575  
www.healthwatchrochdale.org.uk  
info@healthwatchrochdale.org.uk

রিশু এবং রবুাষ্ি মািরসক স্াস্থ্য  
সংক্রান্ত একক অ্যাষক্সস পষয়ন্  
(SPOA) 0161 856 4324

ছহউড, রমডলটি এবং িচষডল প্রািরভিক  
বন্ধি পরিষেবা
আপনোর বোচ্ো বো িমবয়সী চশশুর সোটথ  
আপনোর সম্পি্ণ  গট়ি তুিটত সহোয়তো িটর। 
গি্ণ োবস্থো ছথটি চশশুর চবিতীয় জন্মচদন প�্ণন্ত।  
0161 716 2873 Facebook@hmreas 

#থ্াইভ
মোনচসি স্োস্থথ্য এবং সুস্থতো পচরটষবো।  
0161 716 2844 নম্বটর িি িরুন অথবো  
ছসন্টোি হোব ‘অথ্যোরোউন্ড দথ্য িন্ণোর’,  
2 Argyle Parade, Darnhill, Heywood, 
Rochdale, OL10 3RY-এ িটি আসুন।  
www.healthyyoungmindspennine.nhs.uk/thrive/

কাষেি সমষয়ি বাইষিি পরিষেবা
এগুচি অথ্যোটক্সস িরটত, চনয়চমত ছ�রিম  
আপনোর GP প্রথ্যোিটিটস িি িটরন তো িরুন  
এবং আপনোটি পরোমশ্ণ ছদওয়ো হটব ছিোন 
পচরটষবোগুচি আপনোর জনথ্য রটয়ট�।

ওয়াক-ইি ছসন্াস্
ছ�োটখোটটো অসুস্থতো এবং আঘোটতর মিূথ্যোয়ন  
ও চিচিৎসো প্রদোন িটর, ছ�গুচি A&E-ছত  
�োওয়োর জনথ্য �টথষ্ট গুরুতর নয়। ছিোটনো 
অথ্যোপটয়ন্টটমটন্টর প্রটয়োজন ছনই। 

িচষডল আষে্ন্ ছকয়াি ছসন্াি
Rochdale Infirmary, Whitehall Street, OL12 
0NB। সপ্োটহর সোত চদন, 24 ঘন্টো ছখোিো থোটি।

বারি আষে্ন্ রট্টষমন্ ছসন্াি
মরুটগট প্রোইমোচর ছিয়োর ছসন্টোর,
22 Derby Way, BL9 0NJ। সিোি 8টো-রোত 
10টো, সপ্োটহর সোত চদন ছখোিো থোটি।

ওল্ডহ্যাম NHS ওয়াক-ইি ছসন্াি
ইচন্টটগ্রটটড ছিয়োর ছসন্টোর, 
New Radcliffe Street, OL1 1NL। সিোি 7টো-রোত 
11টো, সপ্োটহর সোত চদন ছখোিো থোটি।

স্থোনীয় ছ�োগোট�োগ


