
 

 

 

াঁপানি  একটি প্রচনত দীঘঘমময়ানদ খু যা নিকাংল বাচ্চামদর ক্ষেমে ভাভামব নিয়ন্ত্রণ করা 
ক্ষযমত পামর। বাচ্চামদর মমিে াঁপানি উপমগঘর চরমতায় তারতমে থামক, নতমদৃ ুক্ষথমক ক্ষবনল 
চরম। াঁপানির মিকগনু কারণ অমে এবং একটি বাচ্চার ক্ষেমে দআু বা নিক অাদা কারণ 
থাকা স্বাভানবক িয়। াঁআাঁআ লব্দ কমর নিঃশ্বা ক্ষিওয়ার ক্ষথমক াঁনপনির প্রভাব ক্ষবনল। কানল 
ওয়া, বামরবামর ব্রংকআটি ওয়া এবং াঁফ িরা, নবমলত বোয়াম করার মময়, এগনুও  
াঁপানির েণ। 

বাচ্চামদর ক্ষেমে দআুটি নত প্রচনত াঁপানির কারণ  ঠান্ডা াগা এবং োানজঘ । শললমবর পমর 
োনজঘ গনু নবমলভামব গরুতু্বপূণঘ য় এবং ক্ষয োামজঘ িগনু ক্ষথমক অপিার বাচ্চার োানজঘ  য় 
ক্ষগনু এড়ামত পারম তামদর াঁপানি ক্ষমর উঠমত পামর। 

অপিার নজনপ ডাক্তারখািায় বানঘক পিুনবঘচামর ক্ষযাগ নদময় অপিামক বলেআ জািমত মব 
বাচ্চামদর আিমার কীভামব ঠিকমত বেবার করমত য়। এর াামযে াঁপানির দমক ক্ষবমড় 
যাওয়া নিবারণ করা বা ম্ভাবিা কমামিা ক্ষযমত পামর। একটি অচমকা, চরম উপমগঘর 
অনবভঘ াবমক বা য় াঁপানির প্রমকাপ, এটা জীবিিালী মত পামর যার জিে নবমে াপাতাম 
নচনকত্া করাবার দরকার মত পামর, তাআ িগু্র কমর নবমে নচনকত্া করাি। 

নপতামাতামদর ঘমরর নভতমর বা বাচ্চামদর কামে িূমপাি করা এড়ামত মব। 

1. 
অমার বাচ্চা াঁআাঁআ লব্দ কমর নিঃশ্বা ক্ষিয় এবং প্রচুর কামল, রানেমবায় এর প্রমকাপ অরও 
ক্ষবমড় যায়। 

2. 
অপনি কী বানড়র চারপামল ম্ভাবে িমুার পনরমাণ কমামিার ক্ষচষ্টা কমরমেি? অপনি কী িমূপাি 
কমরি? অপনি কী অপিার স্বাস্থ্েকমীর ামথ কথা বমমেি? 
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3. 
উপগঘগনু িা কমম অপিার নজনপ-র কামে যাি। অপিার বাচ্চার গরুতুর াঁপানির প্রমকাপ ম 
999-এ ক করি। 

নজনপ-র মরামলঘ 
অপিার নজনপ অপিার বাচ্চার উপগঘগনুর নবময় নজজ্ঞাা কমর, তামদর বকু পরীো কমর এবং 
তামদর নিঃশ্বামর অওয়াজ লমুি ািারণত াঁপানির ক্ষরাগ নিণঘয় করমত পারমবি।  

বানড়মত বাচ্চার াঁপানি ভাভামব ামামিার উপর নিয়নমত ায়তা পাবার জিে নপতামাতামদর 
নিয়নমত তামদর স্থ্ািীয় োজমা নিনিমক যাওয়া উনচত। এআ ভো করম যথা াপাতাম 
ক্ষযমত মব িা। 

াঁপানি থাকা েয় মা বয়মর ক্ষবনল ক বাচ্চামক মরলনুম ফু্ল টিকা ক্ষদওয়া য় যামদর একিাগামড় 
বা বামরবামর একটি ক্ষেরময়ড নপ্রমভন্টার আিমার বেবার করমত য় বা মখু নদময় ক্ষেরময়ড 
নিমত য়। উপরন্তু, েয় মামর ক্ষবনল বয়মর ক্ষয বাচ্চামক াপাতাম ভনতঘ  করা ময়মে নিম্ন 
শ্বিতমন্ত্রর ংক্রমমণর জিে তামকও মরলনুম ফু্ল টিকা ক্ষদওয়া উনচত।  

াপঁানির িামঘর পরামলঘ 
াঁপানি ামামিার বমথমক জরনুর নবয়টি  অপিার এবং অপিার বাচ্চার াঁপানি এবং 
কীমর দরিু াঁপানির প্রমকাপ য় তা জািা। 

নজনপ োজমা নিনিকগনু পরামলঘ এবং নচনকত্া ক্ষদয়। মরলনুম ফু্ল টিকার নবময় নজজ্ঞাা করিু। 

চরম াঁপানির উপগঘগনু 
উপগঘগনু  ঘিঘি কানল ওয়া এবং াঁআাঁআ লব্দ কমর নিঃশ্বা ক্ষিওয়া, াঁফ িরা এবং কফ 
ওঠা। রানেমবায় চরাচর উপমগঘর প্রমকাপ ক্ষবমড় যায়। 

অপিার বাচ্চার াঁপানির চরম উপগঘ থাকম তত্েণাত্ ডাক্তানর নচনকত্া পাবার জিে 999-এ 
ক করিু। 

উত্: নডপাটঘ মমন্ট ফ ক্ষল্থ, www.nhs.uk 

0800 032 0102 িেমর ক করিু থবা www.smokefree.nhs.uk ওময়বাআট ক্ষদখুি 

 


