অসুস্থ হওয়া
এই সমসযাটির লন্তজ খথতক খসতর ওোর সম্ভাবন্া আতছ

প্রথম সপ্তাহগুলতে বাচ্চাতের অসুস্থ হওয়া সাধারণ বযাপার কারণ োরা খেতে অভস্ত হতয় যায় এবং
োতের লরীতরর লবকাল হয়। মুে লেতয় সামান্য েুধ খোাতক বা হয় পতসটিং। আপন্ার লললু
যেন্ বলম কতর েেন্ অতন্ক খবলল পলরমান্ খবলরতয় আতস। আপন্ার লললু োতে ভয় পায় োই
োরা খকঁ তে ওতে। আপন্ার লললু অসুস্থ হওয়ার লপছতন্ প্রচু র কারণ আতছ।
স্তন্পান্ বা খবাতো লেতয় োওয়াতন্ার সমতয় আপন্ার লললুতক অবলযই সঠিক ভলিতে রােতবন্।
ভলি ঠিক ন্া থাকত লললু অসুস্থ হতে পাতর। আপন্ার ধাত্রী বা স্বাস্থযকমী এই বযাপাতর আপন্াতক
সাহাযয করতে পাতরন্।
অসুস্থ হওয়া সচরাচর বা অলধকাংল খেতত্র ‘গযাসলিক লরফ্লাক্স’–এর েরুন্ হতে পাতর খযোতন্ খপট
খথতক অযালসড আবার উতে আসতে পাতর। লললুরা লেটলেতট হতে পাতর এবং অতন্ক সময় োর
জন্য োরা ঠিকমে োয় ন্া। আপন্ার লললু ঠিকমে খেত লকন্তু অন্যমন্স্ক থাকত আপন্াতক হয়ে
লললুর ভলি বোতে হতব োওয়াতন্ার সমতয় যাতে খস আরও োড়া থাকতে পাতর। ঘন্ঘন্ কম
পলরমাণ োওয়াতও কাজ লেতে পাতর।
1.
আমার একটি সতেযাজাে লললু আতছ। আলম এইমাত্র আমার লললুতক েুধ োওয়াাম।
2.
োরা মতন্ হয় সবসময় সামান্য পলরমাণ েুধ খোত।
3.
এতক বা হয় ‘পতসটিং’। ওতের লবকাল হওয়ার সাতথ সাতথ এটা স্বাভালবকভাতব খথতম যাতব।
আপন্ার স্বাস্থযকমীর সাতথ কথা বুন্।

লজলপ র মরামলশ
প্রথম কতয়ক মাতসর পতরই, আপন্ার লললু হোত্ অসুস্থ হতয় পড়ত ো পতসটিংতয়র বেত খপতটর
ভাইরাতসর েরুন্ হতে পাতর। গযাসতিাএতেরাইটিস একটি খপতটর জীবাণু যা উেরামতয়র সাতথ আসতে
পাতর (পাো পায়োন্া হওয়া)।
বয়স্ক বাচ্চাতের েু ন্ায় লললুতের খেতত্র এটা খবলল গুরে
ু র কারণ এর ফত লললুরা অন্ায়াতস
অেযলধক ের পোথশ হালরতয় খফতে পাতর এবং লডহাইতরেটতটড হতয় খযতে পাতর। োরা
লডহাইতরেটতটড হতয় খগত োতের যতথষ্ট লহলস হয় ন্া, োতের অরুলচ হয় এবং োতের হাে পা োন্ডা
হতয় যায়।
আপন্ার লললু অসুস্থ থাকত অথবা বলমর সাতথ সবুজ লপলি াগা ের খবলরতয় আসত বা
একলেতন্র খবলল অসুস্থ থাকত অলবতে আপন্ার লজলপর পরামলশ লন্ন্।

স্বাস্থযকমীর পরামলশ
েুধ োওয়ার সমতয় বা েুধ োওয়ার পতর পতসটিং হওয়া ‘স্বাভালবক’। অন্য সময় হতে থাকত,
েুবার েুধ োওয়ার অন্তবশেী সমতয় হত ো খপতটর জীবাণু হতে পাতর। লডহাইতরেটলন্ বন্ধ করার
জন্য লললুতের প্রচু র পলরমাণ ের পান্ করা জরুলর।

