পিতামাতার জন্য একটি নির্দে শ-গ্রন্থ

জন্ম থেকে পাঁচ পর্যন্ত

টিকাকরণ

চিন্তিত, সহায়তা ও
পরামর্শ চান?

বিভ্রান্ত, অনিশ্চিত বা
পরামর্শ চান?

ধূমপান করা

আপনি ধূমপান করলে এখনই হচ্ছে ছাড়ার সময়।

আপত্কালীন যত্ন


আপনার ধাত্রী, স্বাস্থ্যকর্মী,
শিশুকেন্দ্রের সাথে কথা বলুন
অথবা 0300 100 0212
নম্বরে ন্যাশনাল ব্রেস্টফিডিং
হেল্পলাইন-কে কল করুন।

আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা
জিপি ডাক্তারখানার নার্সের
সাথে কথা বলুন

0800 032 0102

নম্বরে কল করুন অথবা

www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন
এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করেছে

NHS

এনফিল্ড ক্লিনিক্যাল কমিশনিং গ্রুপ

www.enfieldccg.nhs.uk

এই পুস্তিকার উপর আপনার প্রতিক্রিয়া এবং এতে আপনার কাজ হয়েছে কী না জানান�ো আমরা স্বাগত করব।
অনুগ্রহ করে primarycare@enfieldccg.nhs.uk ঠিকানায় এনফিল্ড CCG-কে ই-মেল দিন এবং বিষয়ের জায়গায় লিখবেন
‘A Guide – Common Childhood Illnesses’
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স্তনপান করাচ্ছেন

শৈশবে
প্রচলিত
অসুখ ও
মঙ্গল
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সূচিপত্র

স্বাগতম

কে সাহায্য করতে পারে?

এনফিল্ড ক্লিনিক্যাল কমিশনিং গ্রুপ এই তথ্যগলি
ু সংকলণ করেছে।
এই পুস্তিকায় পিতামাতা/সেবাদাতাদের জন্য বাচ্চাদের উপর তাদের জন্মের থেকে (এবং তার
পরেও) উপয�োগী তথ্য আছে। প্রত্যেক পিতামাতা বা সেবাদাতা জানতে চান তাদের বাড়ন্ত
শিশুর জন্য কী সেরা যাতে তারা জীবনের জন্য সেরা মদত পায়। আপনার শিশু/বাচ্চা অসুস্থ
হলে কী করবেন জানার জন্য আপনি এই পুস্তিকা ব্যবহার করতে পারেন। বাড়িতে কীভাবে
আপনার বাচ্চার যত্ন নিতে হয়, কখন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের পরামর্শ নিতে হয় এবং কখন
আপত্কালীন পরিষেবার সাথে য�োগায�োগ করতে হয় জানুন।
আপনি যে বিষয়গুলি দেখবেন সেগুলির অধিকাংশ বেড়া ওঠার প্রাত্যহিক অংশ ছাড়া আর কিছু
নয়, আপনার ধাত্রী বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে আল�োচনা করলে সচরাচর কাজ দেয়। প্রায় সব শিশু,
হামা দেওয়া শিশু এবং বাচ্চাদের শৈশবে প্রচলিত অসুখগুলি হবে যেমন বসন্ত, ঠান্ডা লাগা,
গলা ব্যথা এবং কানে সংক্রমণ। সেই বয়সে এই অসুখগুলি ভাল না হলেও এগুলি অনায়াসে
বাড়িতে চিকিত্সা করা যায় স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সহায়তায় A&E-এ যাওয়ার বদলে।
আপনার দুশ্চিন্তা থাকলে আপনাকে অবশ্যই অতিরিক্ত পরামর্শ নিতে হবে - আপনার সহজাত
জ্ঞানের উপর আস্থা রাখুন।

জিপি:

www.enfieldccg.nhs.uk

........................................
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পরিষেবার বিবরণ পুস্তিকা
স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশু ও পরিবার বিষয়ক প্রচু র পরিষেবা আছে। ক�োন পরিষেবা বা পেশাদার ব্যক্তি
আপনার সাহায্যের জন্য সেরা যাচাই করুন।

নিজের যত্ন নিজে নেওয়া
বহু অসুখ আপনার ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে কেনা ওভার দ্য কাউন্টার
(ডাক্তারের বিধান ছাড়া) ওষুধ দিয়ে চিকিত্সা করে এবং প্রচু র বিশ্রাম
নিয়ে বাড়িতে চিকিত্সা করা যায়। অতি তু চ্ছ অসুখ এবং জখমের জন্য
সেরা চিকিত্সা হল নিজের যত্ন নেওয়া। আপনি তখনও চিন্তিত থাকলে,
NHS 111 বা আপনার জিপিকে কল করুন।

111

আপনার দিনে বা রাতে জরুরি সাহায্যের দরকার
হলে আপনার NHS 111-কে কল করা উচিত অন্য
ক�োনও স্বাস্থ্য পরিষেবার কাছে যাওয়ার আগে।
NHS 111-এ কল করলে আপনাকে সাথেসাথে স্থানীয়
পরিষেবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যারা আপনাকে সেরা সাহায্য দিতে
পারবে। এই পরিষেবা দিনে 24 ঘন্টা, বছরে 365 দিন পাওয়া যায়
এবং এখানে কল করার জন্য টাকা লাগে না, ম�োবাইল ফ�োন থেকে
করলেও। আপনার NHS 111-কে কল করা উচিত:
• যখন আপনার দ্রুত সাহায্য দরকার কিন্তু তা জীবননাশী নয়।
• যখন আপনি মনে করেন আপনার A&E বা অন্য NHS জরুরি
পরিষেবার কাছে যাওয়া দরকার।
• যখন আপনার জিপির ডাক্তারখানা বন্ধ থাকে।
• যখন আপনি জানেন না ডাক্তারি সাহায্যের জন্য কাকে কল করবেন।
• আপনার যাওয়ার মত একজন স্থানীয় জিপি না থাকলে।
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জিপি(ডাক্তার/চিকিত্সক)
ফার্মাসিস্ট
আপনার স্থানীয় ফার্মাসিস্ট অতি প্রচলিত অসুখগুলির জন্য পরামর্শ
দিতে পারেন। তারা ওষুধ এবং অন্য স্বাস্থ্যজনিত পণ্য দিতে পারবেন।
সুপার মার্কে টগুলিতে সচরাচর ফার্মাসিস্ট থাকে এবং তাদের মধ্যে অনেকে
বেশি রাত পর্যন্ত খ�োলা থাকে।
www.nhs.uk ওয়েবসাইট দেখুন যেখানে আপনি পরিষেবা ল�োকেটর পাবেন
যা আপনাকে আপনার নিকটতম ফার্মেসি খুজে
ঁ পেতে সাহায্য করবে।

স্থানীয় NHS একটি নগণ্য অসুখের স্কিম চালায় এবং সেই সুবিধা আপনি
আপনার স্থানীয় ফার্মেসির মাধ্যমে পেতে পারেন। কিছু স্থানীয় ফার্মেসি এই
পরিষেবা দেয় কিন্তু তারা না দিতে পারলে তারা আপনাকে অন্য একটি
ফার্মেসিতে পাঠাতে পারে যারা এই পরিষেবা দেয়। আপনি আপনার স্থানীয়
ফার্মাসিস্টের সাথে দেখা করতে পারেন অনেক অসুখের উপর গ�োপন পরামর্শ
নেওয়ার জন্য যেমন কাশি, ঠান্ডা লাগা, গলা খুশখুশ, ব্যথা ও জ্বর, চ�োখের
ছ�োটখাট�ো সংক্রমণ, মাথার উকুন এবং আরও অনেক কিছু । এই স্কিম 1
বছর এবং তার বেশি বয়সের বাচ্চারা পেতে পারে এবং সব ওষুধ বিনামূল্যে
দেওয়া হয় যদি আপনি ডাক্তারের বিধানের জন্য টাকা না দেন।

একজন স্থানীয় জিপির কাছে
আপনাকে নাম লেখাতে হবে।
আপনার জিপি আপনাকে পরামর্শ
দিতে পারেন, আপনার প্রয়�োজনীয়
ওষুধ দিতে পারেন এবং আপনার
বিশেষজ্ঞ পরিষেবা দরকার হলে
আপনাকে সঠিক দিশা দিতে পারেন।
আপনাকে সাধারণভাবে একটি
অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে।
আপনি চিন্তিত থাকলে সকল জিপি
একজন বাচ্চাকে দ্রুত পরীক্ষা করবে।
স�োমবার থেকে শুক্রবার সন্ধ্যে
6.30-এর পরে, সপ্তাহান্তে এবং
সরকারি ছু টির দিনগুলিতে
আপনি NHS 111-এ জিপি
আউট-এফ-আওয়ার্স পরিষেবাকে
কল করতে পারেন।

A&E

এবং

999

শিশুকেন্দ্রগুলি

স্বাস্থ্যকর্মী
স্বাস্থ্যকর্মীরা যখনই আপনার দরকার
হবে সহায়তা দেবেন। তারা আপনার
বাড়িতে বা একটি ডাক্তারখানায়
আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।
তারা সহায়তা এবং পরামর্শ দেন
এবং বলতে পারেন আপনি ক�োথায়
অতিরিক্ত সাহায্য পেতে পারেন
আপনার দরকার হলে। তারা একটি
দলের সদস্য যারা বাচ্চার শৈশবে
আপনাকে সহায়তা করবেন।
আপনার ধাত্রী স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার
ব্যক্তি হতে পারেন যিনি প্রসবের পর
আপনার এবং আপনার শিশুর বিষয়ে
পুর�োপুরি ওয়াকিবহাল। তারা
খাওয়ান�োর যে ক�োনও সমস্যার জন্য
সাহায্য করতে পারেন।

শিশুকেন্দ্রগুলিতে পরিবার সহায়ক
পরিষেবা থাকে যেখানে আপনার
শিশুর স্বাস্থ্য এবং বিকাশের জন্য
সহায়তা ও পরামর্শ পাওয়া যায়
তারা স্কুলে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত।
কার্যকলাপের মধ্যে থাকে স্টে অ্যান্ড
প্লে অধিবেশন, ইনফ্যান্ট ফিডিং
সহায়তা গ�োষ্ঠী এবং সন্তান
লালন-পালন করার অধিবেশন।
এছাড়া তারা আপনাকে অন্য স্থানীয়
স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সহায়তা
পরিষেবাগুলির কাছেও পাঠাতে পারে।
প্রদত্ত পরিষেবাগুলি পাবার জন্য
প্রসবের ঠিক পরেই পরিবারদের
তাদের স্থানীয় শিশুকেন্দ্রে নাম
লেখাতে হবে।

তাত্ক্ষণিক, জীবননাশী জরুরি অবস্থার জন্য।
A&E ও 999 হল আপত্কালীন পরিষেবা যা শুধু তখন ব্যবহার
করা উচিত যখন শিশু এবং বাচ্চারা গুরত
ু র আহত হয় বা জটিল
অসুখের লক্ষণ দেখায়। এগুলি হতে পারে দম আটকান�ো বা

দাঁতের ডাক্তার
নিয়মিত ডেনটিস্টকে
(দাঁতের ডাক্তারকে) দেখাতে
ভু লবেন না। আপনার
ু
ডেনটিস্টের সাথে শুরতে
আপনার বাচ্চার নাম
লেখান�োর জন্য আল�োচনা
করুন এবং আপনার
অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়ে
তাদের সঙ্গে নিয়ে যান।
আপনার নিকটতম
ডেন্টিস্টের সন্ধানের
জন্য www.nhs.uk
ওয়েবসাইট দেখুন।
বন্ধ থাকার সময়ে ডেন্টিস্টের
তথ্যের জন্য, NHS 111-এ
কল করুন।

শ্বসনের অসুবিধা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা জ্ঞান হারান�ো, বিষ বা
ট্যাবলেট নেওয়া, তলপেটে চরম ব্যাথা, কম সংখ্যক ভেজা ন্যাপি
মানে ডিহাইড্রেশন (নিরুদন)।
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প্রাথমিক বিষয়গুলি জানুন

জন্ডিস

প্রস্তুত থাকা এবং লক্ষণগুলি জানা

সদ্যোজাতর জন্ডিস কী?

কিছু গ�োলমাল থাকলে সেগুলি সাধারণত পিতামাতার চ�োখে পড়ে। তথাপি, দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক আপনি
আপনার শিশু অসুস্থ্য হলে লক্ষণগুলি চিনতে পারবেন না। আপনার সহজাত ধারণার উপর আস্থা রাখুন,
আপনার শিশুকে আপনিই সবথেকে ভাল জানেন।
গুরত
ু র অসুখ হলে লক্ষণগুলি কীভাবে ধরতে হয় শিখুন এবং একটি দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবে সামলাতে হয় শিখুন।
প্রাথমিক বিষয়গুলি আপনার জানা থাকলে এবং আপনি প্রস্তুত থাকলে, সামলান�ো আপনার পক্ষে সহজ হবে।
কিছু উপয�োগী ওষুধ একটি তালাবন্ধ ক্যাবিনেটে বা বাচ্চাদের নাগালের বাইরে উঁচুতে ক�োথাও রাখুন।
যে জিনিসগুলি বাড়িতে রাখা দরকার, সেগুলি ডান দিকের খ�োপে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি অবশ্যই
আপনার বাচ্চার বয়স অনুযায়ী সঠিক পাওয়ারের ওষুধ রাখবেন, সর্বদা যত্নসহকারে নির্দে শগুলি অনুসরণ
করবেন এবং অবসান তারিখ দেখে নেবেন। যত্নসহকারে লেবেলটি পড়ু ন। 16 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের
অ্যাস্পিরিন দেবেন না।
সম্ভাব্য জরুরি অবস্থার আগে CPR (নবজীবন সঞ্চার)-এর বিষয়ে জানুন,
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk ওয়েবসাইট দেখুন।
যদি মনে হয় আপনার শিশুর গুরত
ু র অসুখ হয়েছে অবিলম্বে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

সদ্যেজাত বাচ্চাদের একটি প্রচলিত অসুখ হল জন্ডিস যা ত্বকের এবং চ�োখের সাদা অংশের
রং হলুদ করে দেয়। যে শিশুদের গায়ের রং কাল�ো এবং বাদামী, তাদের গায়ে হলুদ রং
দেখা খুব মুস্কিল তাদের শুধু হাতের চেট�ো এবং পায়ের তলায় হলুদ দেখা যায়। এটা অতি
প্রচলিত এবং চিন্তার বিষয় নয় যা 10-14 দিন পরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্যারাসিটমল এবং ইবুপ্রোফেন
জ্বর থাকা বাচ্চাদের চিনিমুক্ত প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন দিন যাদের দেখে বিপন্ন মনে হচ্ছে
(সাধারণভাবে তাপমাত্রা 37.5°C (99.5°F)-এর উপরে থাকলে), কারণ, এই ওষুধগুলি জ্বর ও সন্তাপ
কমাতে পারে। প্রথমে তাদের প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন দিয়ে চিকিত্সা করুন। এই ওষুধগুলির কাজ
শুরু করতে এক ঘন্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন একসাথে দেওয়া উচিত নয়।
তথাপি, পরবর্তী ওষুধ দেওয়ার সময়ের আগে যদি আপনার শিশু বিপন্ন থাকে, তাহলে আপনি হয়ত
অন্য ওষুধ দিতে চাইবেন। 16 বছর কম বয়সের বাচ্চাদের অ্যাস্পিরিন দেওয়া উচিত নয়।
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ফার্মাসিস্টের পরামর্শ
কিছু উপয�োগী ওষুধ রাখুন।
তার সাথে রাখুন:
থার্মোমিটার

ঘনঘন মলত্যাগ করান�োর জন্য যত সচরাচর সম্ভব আপনার শিশুকে খাওয়ান�ো উচিত।
আপনি স্তনপান করালে, আপনার শিশুকে নিয়মিত স্তনপান করান। কিছু স্তনপায়ী শিশুর
ক্ষেত্রে, তাদের ত্বকের রং 12 সপ্তাহ পর্যন্ত সামান্য হলুদ দেখতে লাগতে পারে। এটা স্তনের
দুধের সাথে সম্পর্কি ত, এবং স্বাভাবিক যতক্ষণ আপনার শিশু সুস্থ এবং বাড়তে থাকে।
অসুখ চরম হলে, আপনাকে হয়ত আপনার শিশুকে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতালে নিয়ে
আসতে হবে বিশেষ আল্ট্রা ভায়�োলেট আল�ো নেওয়ার জন্য। সদ্যোজাতর জন্ডিস সাধারণত
দুই সপ্তাহ বয়স নাগাদ সেরে যায়। চরম জন্ডিস হলে চিকিত্সা করাতে হতে পারে।
14 দিনের বেশি জন্ডিস থাকলে, জন্মের পরে সাতদিনের মধ্যে জন্ডিস শুরু না হলে বা
শিশুর মল চকের মত সাদা হলে আপনাকে অবশ্যই আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা জিপির সাথে
য�োগায�োগ করতে হবে।

প্লাস্টার
তরল বেদনানাশক

(যেমন চিনিমুক্ত প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন)

ব্যারিয়ার ক্রিম

1

2
মনে হচ্ছে আমার শিশুর
হাল্কা জন্ডিস হয়েছে,
আমি কী করব?

3
যত ঘনঘন সম্ভব আপনার
শিশুকে খাওয়ান যাতে তারা
ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায়।

উদ্বেগ থাকলে আপনার
ধাত্রী, স্বাস্থ্যকর্মী বা
জিপির সাথে কথা বলুন।

জন্ডিসের পরীক্ষা করা
ধাপ 1
ত্বকের উপর হাল্কাভাবে আপনার আঙু লগুলি টিপুন,
যেমনভাবে আপনি পিচ ফল পেকেছে কী না দেখার
জন্য টিপবেন, যেখানে আপনার আঙ্গুল ছিল সেই
জায়গাটার রং দেখুন। শিশুর নাকের ডগা টেপার
চেষ্টা করুন।
ধাপ 2
জায়গাটির রং হলুদ লাগলে (সাদার বদলে),
সম্ভবত তা জন্ডিস। এই পরীক্ষাটি অবশ্যই দিনের
আল�োতে বা ফ্লু র�োসেন্ট আল�োতে করতে হবে একটি
(একটি জানলার পাশে হলে সব থেকে ভাল হয়)।
শিশুর জামাকাপড় খুলে ফেলতে হবে যাতে শরীরের
বিভিন্ন অংশ তু লনা করা যায়। যে শিশুদের ত্বকের
রং গাঢ় তাদের হাতের চেট�ো ও পায়ের তলা
যাচাই করুন।
ধাপ 3
আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা জিপির সাথে কথা বলুন।
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1
2
3
4

আপনার শিশুর পুর�ো দেহ আপনার নিপলের
কাছে ধরুন তাদের নাক বরাবর যাতে তারা
সঠিকভাবে নিপল নিতে পারে।

স্তনপান করান�ো - জীবনের সেরা শুরু
আপনার শিশুর মাথা সামান্য পিছনে হেলতে
দিন যাতে তাদের উপরের ঠ�োঁট আপনার
নিপলের উপরে ঘষে। তাতে আপনার শিশু
অনেকটা মুখ খুলতে পারবে।
আপনার শিশুর মুখ যখন অনেকটা খ�োলে,
তখন প্রথমে তাদের চিবুক আপনার স্তন স্পর্শ
করতে পারে, মাথা পিছনে হেলান�ো অবস্থায়,
যাতে তাদের নীচের ঠ�োঁট নিপলের থেকে
2-3 সেমি নীচে স্তন স্পর্শ করতে পারে।
তাদের চিবুক দৃঢ়ভাবে ছুঁ য়ে থেকে এবং নাক
খ�োলা রেখে, তাদের মুখ পুর�োপুরি খ�োলা থাকে
এবং আপনার শিশুর উপরের ঠ�োঁটে গাঢ় রংয়ের
ত্বক আরও বেশি দেখা যাবে তাদের নীচের
ঠ�োঁটের তু লনায়। খাওয়ার সময় আপনার শিশুর
গাল ফু লে গ�োল হয়ে থাকবে।

স্তনপান করান�োর প্রচু র বিভিন্ন ভঙ্গি আছে। আপনাকে কেবল
নিম্নলিখিতগুলি যাচাই করতে হবে:
• আপনার শিশুর মাথা ও শরীর কী সরলরেখায় আছে?
না থাকলে, আপনার শিশু হয়ত অনায়াসে গিলতে পারবে না।
• আপনি কী আপনার শিশুকে বুকের কাছে ধরে আছেন?
তাদের ঘাড়, কাঁধ এবং পিঠে হাত দিয়ে রাখুন। যাতে তারা তাদের
মাথা অনায়াসে পিছনে হেলাতে পারে।
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অপনার শিশুকে খাওয়ান�ো

উত্স: DoH, lullabytrust.org.uk

শিশুর তাত্ক্ষণিক প্রয়�োজন হল নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ব�োধ করা এবং খিদে পেলেই খেতে পারা।
আপনার শিশুকে খাওয়ান�োর জন্য তাদের বুকের কাছে ধরে রাখলে এবং তাদের প্রয়�োজনগুলিতে সাড়া
দিলে স্বাস্থ্যকর মগজের সম্পর্ক জন্মায়। এই বিকাশগুলির অধিকাংশ জীবনের প্রথম দুই বছরে ঘটবে।
সংবেদনশীল লালন-পালন আপনার শিশুকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জ ন করতে সক্ষম করবে, সে ভাল
সম্পর্ক গড়তে পারবে এবং ভালভাবে আদানপ্রদান করতে পারবে, যা তার জন্য সেরা শুরু হবে।
নিরাপত্তার পরামর্শ এবং জীবাণুমক্ত
ু করা
• পরিষ্কার করার এবং জীবণুমক্ত
ু করার নির্দে শগুলি একই রকম, আপনি পর�োক্ষ বুকের দুধ বা ইনফ্যান্ট
ফর্মুলা দুধ যাই ব্যবহার করুন।
• আপনার শিশুকে ব�োতলে খাওয়ান�োর জন্য সবগুলি সরঞ্জাম গরম সাবান জলে ধুতে হবে, ঝাঁকিয়ে ধুয়ে
ফেলতে হবে এবং জীবাণুমক্ত
ু করতে হবে। আপনার শিশুর বয়স অন্তত ছয় মাস না হওয়া অবধি
আপনার খাওয়ান�োর সরঞ্জাম আপনাকে জীবাণুমক্ত
ু করে যেতে হবে।
• সংক্রমণ (যেমন গ্র্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস) বিরল, কিন্তু হলে মারাত্মক হতে পারে।
এক ব�োতল ফর্মুলা দুধ তৈরি করা
• যেখানে দুধ বানাবেন সেই জায়গাটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন।
• সাবানজল দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন।
• টিন বা প্যাকেটের উপর লেখা নির্দে শ পড়ু ন কতটা জল ও মিল্ক পাউডার লাগবে তা জানার জন্য।
• সব সময় কলের জল দিয়ে কেটলি ভরবেন। ব�োতলে ভরা মিনারেল ওয়াটার বা কৃ ত্রিমভাবে সফেন
করা জল ব্যবহার করবেন না।
• কেটলির জল ফ�োটান এবং 30 মিনিট পর্যন্ত ঠান্ডা হতে দিন। জল গরম থাকা জরুরি, না হলে মিল্ক
পাউডারে ক�োনও জীবাণু থাকলে তা ধ্বংস নাও হতে পারে। সর্বদা খেয়াল রাখবেন কারণ 70°C জলে
পুড়ে যেতে পারে।
• আপনার শিশুকে খাওয়ান�োর আগে সবসময় তাপমাত্রা যাচাই করবেন।

স্বাস্থ্যকর্মীর সুপরামর্শ
মনে রাখবেন, বুকের দুধ প্রায় ছয়
মাস পর্যন্ত আপনার শিশুর সকল চাহিদা
মেটায়। তাছাড়া বুকের দুধ সাডেন
ইনফ্যান্ট ডেথ সিন্ড্রোম (SIDS)-এর
প্রক�োপ কমায়। শিশুর বয়স একবছর না
হওয়া পর্যন্ত গরুর দুধ দেওয়া উচিত নয়,
যদিও ছয় মাস বয়স থেকে তা ব্রেকফাস্ট
সিরিয়ালের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
কীভাবে বুঝবেন আপনার শিশু প্রচু র দুধ
পান করছে:
• প্রচু র ভেজা ভারী ন্যাপি - 24 ঘন্টায়
প্রায় ছয়টি।
• ন�োংরা ন্যাপি, চার থেকে ছয় সপ্তাহ
পর্যন্ত দিনে দুই থেকে তিন বার নরম
মল হওয়া, তারপরে সপ্তাহে দুই থেকে
তিন বার।
• প্রতিবার খাওয়ার পরে শিশু সন্তুষ্ট এবং
স্থির হয়।
• খাওয়ার সময়ে আপনি শিশুর দুধগেলা
শুনতে পাবেন।
• ওজন বাড়া - আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর
যাচাই করা।
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অসুস্থ হওয়া
এই সমস্যাটির নিজে থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে
প্রথম সপ্তাহগুলিতে বাচ্চাদের অসুস্থ হওয়া সাধারণ ব্যাপার কারণ তারা খেতে অভস্ত হয়ে যায় এবং
তাদের শরীরের বিকাশ হয়। মুখ দিয়ে সামান্য দুধ ত�োলাকে বলা হয় পসেটিং। আপনার শিশু যখন বমি
করে তখন অনেক বেশি পরিমান বেরিয়ে আসে। আপনার শিশু তাতে ভয় পায় তাই তারা কেঁ দে ওঠে।
আপনার শিশু অসুস্থ হওয়ার পিছনে প্রচু র কারণ আছে।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
দুধ খাওয়ার সময়ে বা দুধ খাওয়ার
পরে পসেটিং হওয়া ‘স্বাভাবিক’।
অন্য সময় হতে থাকলে, দুবার দুধ
খাওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে হলে তা পেটের
জীবাণু হতে পারে। ডিহাইড্রেশন বন্ধ
করার জন্য শিশুদের প্রচু র পরিমাণ
তরল পান করা জরুরি।

স্তনপান বা ব�োত�োল দিয়ে খাওয়ান�োর সময়ে আপনার শিশুকে অবশ্যই সঠিক ভঙ্গিতে রাখবেন।
ভঙ্গি ঠিক না থাকলে শিশু অসুস্থ হতে পারে। আপনার ধাত্রী বা স্বাস্থ্যকর্মী এই ব্যাপারে আপনাকে
সাহায্য করতে পারেন।
অসুস্থ হওয়া সচরাচর বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘গ্যাসট্রিক রিফ্লাক্স’–এর দরুন হতে পারে যেখানে পেট থেকে
অ্যাসিড আবার উঠে আসতে পারে। শিশুরা খিটখিটে হতে পারে এবং অনেক সময় তার জন্য তারা
ঠিকমত খায় না। আপনার শিশু ঠিকমত খেলে কিন্তু অন্যমনস্ক থাকলে আপনাকে হয়ত শিশুর ভঙ্গি
বদলাতে হবে খাওয়ান�োর সময়ে যাতে সে আরও খাড়া থাকতে পারে। ঘনঘন কম পরিমাণ খাওয়ালেও
কাজ দিতে পারে।

1

2
আমার একটি সদ্যোজাত শিশু
আছে। আমি এইমাত্র আমার
শিশুকে দুধ খাওয়ালাম।
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3
তারা মনে হয়
সবসময় সামান্য
পরিমাণ দুধ ত�োলে।

একে বলা হয় ‘পসেটিং’।
ওদের বিকাশ হওয়ার সাথে সাথে
এটা স্বাভাবিকভাবে থেমে যাবে।
আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন।

জিপি-র মরামর্শ
প্রথম কয়েক মাসের পরেই, আপনার
শিশু হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়লে তা
পসেটিংয়ের বদলে পেটের ভাইরাসের
দরুন হতে পারে। গ্যাসট্রোএন্টেরাইটিস
একটি পেটের জীবাণু যা উদরাময়ের
সাথে আসতে পারে (পাতলা পায়খানা
হওয়া)।
বয়স্ক বাচ্চাদের তু লনায় শিশুদের ক্ষেত্রে
এটা বেশি গুরত
ু র কারণ এর ফলে
শিশুরা অনায়াসে অত্যধিক তরল পদার্থ
হারিয়ে ফেলতে পারে এবং ডিহাইড্রেটেড
হয়ে যেতে পারে। তারা ডিহাইড্রেটেড
হয়ে গেলে তাদের যথেষ্ট হিসি হয় না,
তাদের অরুচি হয় এবং তাদের হাত
পা ঠান্ডা হয়ে যায়।
আপনার শিশু অসুস্থ থাকলে অথবা
বমির সাথে সবুজ পিত্তি লাগা তরল
বেরিয়ে আসলে বা একদিনের বেশি
অসুস্থ থাকলে অবিলম্বে আপনার জিপির
পরামর্শ নিন।
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ক্রেডেল ক্যাপের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরসুপরামর্শ
আপনার শিশুর মাথার তালুতে যে বড় বড় চটচটে হলুদ
বা বাদামী আঁশ দেখা দেয় তাকে বলা হয় ক্রেডেল ক্যাপ।
অনেক সময় সেগুলির চিলতে উঠতে পারে এবং ত্বক লাল হয়ে
যেতে পারে। এরজন্য আপনার শিশুর অস্বস্তি হওয়া উচিত
নয় এবং কিছু দিনের মধ্যে এটা ঠিক হয়ে যাওয়া উচিত।
আঁশগুলি খুটবেন না কারণ তা থেকে সংক্রমণ হতে পারে।
বেবি অয়েল বা প্রাকতিক তেল দিয়ে মালিশ
করা - যেমন আমন্ড বা অলিভ অয়েল - তাদের
তালুর উপরে রাত্রিবেলা লাগালে সেগুলি আলগা
হতে সাহায্য করবে।

ন্যাপি র্যাশের
জন্যস্বাস্থ্যকর্মীর সুপরামর্শ
আপনার শিশুর প�োশাক বা
ন্যাপি খুলে দিয়ে তাকে
একটি উষ্ণ নিরাপদ জায়গায়
রাখুন যাতে তাদের ত্বকে
বাতাস লাগতে পারে।
একটি ব্যারিয়ার ক্রিম
ব্যবহার করুন।
(পাশের খ�োপেফার্মাসিস্টের
পরামর্শ দেখুন)।

তাদের ন্যাপি ঘনঘন
পাল্টাতে এবং যাচাই
করতে ভু লবেন না।
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আলত�োভাবে মাথার তালু ধুয়ে দিন এবং নরম
বেবি বুরশু বা কাপড় দিয়ে আলাত�ো করে
আলগা আঁশগুলি তু লে ফেলুন।
এতে না সারলে, লালচেভাবছড়িয়ে পড়লে বা আপনার শিশু
চু লকালে ডাক্তারি পরামর্শ নিন।

ন্যাপি থেকে ফু সকুড়ি, লাল ফু সকুড়ি ও শুষ্ক ত্বক
অনায়াসে চিকিত্সা করার মত একটি প্রচলিত সমস্যা
শিশুদের শুরতে
ু ফু সকুড়ি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার যেহেতু তাদের ত্বক একটি আলাদা পরিবেশের সাথে
মানিয়ে নিচ্ছে। আপনার শিশুর ফু সকুড়ি হলে এবং তাকে অসুস্থ দেখালে আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ
করুন। অধিকাংশ ফু সকুড়ি চিন্তার কারণ নয় কিন্তু মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলির উপর নজর রাখবেন
(পৃষ্ঠা 26 দেখুন)।
ন্যাপি থেকে ফু সকুড়ি
ন্যাপি থেকে ফু সকুড়ি হল অতি প্রচলিত ঘটনা যা বহু শিশুর হতে পারে। এটা সাধারণত হয় যখন
আপনার শিশুর ত্বক তাদের ন্যাপিতে জমা হিসি ও মলের সংস্পর্শে আসে। ন্যাপি র্যাশের দরুন আপনার
শিশুর ত্বক টাটিয়ে ওঠে।
অধিকাংশ ন্যাপি থেকে ফু সকুড়ি সরল ত্বকের যত্ন নিয়ে এবং ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে নেওয়া একটি মলম
দিয়ে চিকিত্সা করা যায়। ন্যাপি থেকে হাল্কা ফু সকুড়ি হলে আপনার শিশু খুব বেশি অস্বস্তিব�োধ করবে না।
শুষ্ক ত্বক
শিশুর ত্বক পাতলা তাই বাড়তি যত্ন নিতে হয়। শুষ্ক, চিলতে ওঠা ত্বক, কিছু দাগ, জরুল এবং সামান্য
ফু সকুড়ি সাধারণত সদ্যোজাতদের থাকে যা স্বাভাবিকভাবে চলে যাবে। আপনার শিশু সুস্থ কিন্তু তার
ফু সকুড়ি আছে এবং তারজন্য আপনি চিন্তিত হলে আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে য�োগায�োগ করুন।

1

2
ন্যাপির জায়গায় একটি লাল,
টাটান�ো ফু সকুড়ি আছে। শিশু
স্বচ্ছন্দ নয় এবং প্রচু র কাঁদছে।

3
শিশুর কী অনেকক্ষণ ন�োংরা ন্যাপি লাগান�ো
ছিল? আপনি কী আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর
পরামর্শ অনুসরণ করেছেন, বা আপনার
ফামাসিস্টের সাথে কথা বলেছেন?

ঘনঘন ন্যাপি পাল্টান। আপনার
স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন এবং
আপনার উদ্বেগ থাকলে আপনার
জিপির সাথে কথা বলুন।

ফার্মাসিস্টের পরামর্শ
আমাদের কাছে আসুন এবং মলমের
বিষয়ে কথা বলুন যেগুলি আমরা বিধান
ছাড়া দিতে পারি।
দুই রকমের ন্যাপি ক্রিম পাওয়া যায়।
একটি হল ব্যারিয়ার ক্রিম যেটা
আপনার শিশুর ত্বক ভিজতে দেয় না।
অন্যটি হল ওষুধযুক্ত ক্রিম যেটা ব্যথা
সারান�োর জন্য ভাল কিন্তু সেটা কেবল
স্বাস্থ্যপেশাদারের পরামর্শে ব্যবহার
করা যাবে।
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ঘুমান�ো

নিরাপদে ঘুমান�োর পরিবেশ
শিশুকে ‘ফিট টু ফু ট’ অবস্থানে রাখুন যথা শিশুর
1 আপনার
পা খাটের পায়ের দিকে থাকবে।

তু ল�ো ভরা জন্তু, খেলনা বা বাম্পার
7 বালিশ,
প্যাড দেবেন না।

ধৈর্য, প্রশংসা এবং শান্তি

সদ্যোজাত শিশুরা পিতামাতার বিছানায় অথবা দিনের বেলায়
2 আপনি
যেখানে থাকেন সেইখানে একটি খাটে ঘুমায়।

8 ভারী বা আলগা কম্বল দেবেন না।

শিশুদের না ঘুমান�োর বহু কারণ আছে। ছয় সপ্তহ বয়সের শিশুদের সারারাত ঘুমান�ো স্বাভাবিক নয়। নিজের
উপর আস্থা রেখে জানুন আপনার শিশু প্রকৃ ত বিপন্ন না অস্থির। নিজের সহজাত জ্ঞানের উপর আস্থা রাখুন।

3 দেখবেন শিশু যাতে খুব গরম বা খুব ঠান্ডা না থাকে।

ব্যবহার করলে তা শিশুর বুক পর্যন্ত পাশের
9 কম্বল
ঁ দেবেন।
দিকে অবশ্যই গুজে

দের খাটে চিত্ করে ঘুম পাড়ান মৃত্যুর ঝুঁ কি
4 শিশু
কমান�োর জন্য।

শিশুর খাটের চাদর অবশ্যই টানটান করে গদির
10 উপরে
পাতা থাকবে।

5 শিশুর মাথা ঢেকে রাখবেন না।

পরিষ্কার, দৃঢ় এবং মাপা গদি ব্যবহার করুন।
11 একটি
গদিতে BSI নম্বর BS-1877-10:1997 উল্লেখিত
থাকা উচিত।

6 ধূমপান করবেন না এবং বাড়ি ধ�োঁয়ামুক্ত রাখবেন।

12 এই ব্যবস্থা দিনে ও রাতে ঘুমন�োর জন্য প্রয�োজ্য।

শুরু থেকে একটি নিয়মিত ঘুমান�োর নিত্যসচী
ূ ঠিক করার চেষ্টা করুন নিয়মিত সময়ে তাদের শুইয়ে দিয়ে
(দিনে এবং রাতে)। আপনার সদ্যোজাত শিশুকে চিত্ হয়ে ঘুমাতে দিন, প্রথম ছয় মাস আপনার শ�োয়ার
ঘরে একটি আলাদা খাটে। ঘুমান�োর জন্য একটি উষ্ণ আরামদায়ক জায়গা তৈরি করুন, সবসময় আপনার
শিশুকে দ�োলাবেন না বা ‘তাদের খাইয়ে’ ঘুম পাড়াবেন না কারণ তা একটি অভ্যাস হয়ে যেতে পারে।
সাবালকদের বিছানা শিশুদের জন্য তৈরি করা হয় নি এবং সেগুলি নিরাপত্তার নিরিখ পালন করে না।
কেবল স্তনপান করান�ো শিশুদের বিছানায় খাওয়ান�ো যেতে পারে এবং তাদের খাটের বাইরে রাখতে হবে
এবং খাওয়া হয়ে গেলে তাদের খাটে শুইয়ে দিতে হবে।
শ�োয়ার সময়ে আপনার শিশুকে কিছু পড়ে শ�োনালে তারা স্থির হতে পারে, এবং আপনি তার সাথে কিছু
বিশেষ সময় কাটাতে পারেন। আপনার শিশু অন্ধকারে ভয় পেলে একটি রাতের আল�ো জ্বালিয়ে রাখুন।
বিছানায় হিসি করা উভয়ের জন্য অস্বস্তিকর এবং তার দরুন আপনার শিশু জেগে উঠতে পারে। এটা জানা
সহজ নয় কেন কিছু শিশু রাত্রিবেলা অন্যদের থেকে বেশিক্ষণ হিসি না করে থাকে। ধৈর্য হারাবেন না বা
তাদের শাস্তি দেবেন না, আপনার শিশু ইচ্ছে করে এমন করছে না। বাচ্চারা নিজেদের গতিতে শেখে তাই
প্রশংসা এবং সহয়তায় কাজ দেয়।
আপনি আপনার শিশুকে নিরাপদ এবং গভীরভাবে ঘুমাতে সাহায্য করতে পারেন তাদের ঘরের তাপমাত্রা
মধ্যে রেখে। একটি সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে আপনি তাপমাত্রার খেয়াল রাখতে পারেন।

16-20°C-এর

1
0800 032 0102 নম্বরে কল করুন
অথবা www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন
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2
আমার শিশু যখন রাত্রিবেলা জেগে
ওঠে তখন আমি এত ক্লান্ত থাকি
আমার মনে হয় দুজনে একসাথে
শ�োওয়া সহজ হবে।

3
আপনার শিশুর ঘুমান�োর সব থেকে নিরাপদ
জায়গা হল আপনার বিছানার পাশে একটি
খাটে অন্তত প্রথম ছয় মাসের জন্য। একটি
নিয়মিত ঘুমের সময় ঠিক করার চেষ্টা করুন।

কীভাবে আপনার শিশুকে নিরাপদ
রাখবেন এবং নিজে খানিকক্ষণ ঘুমাতে
পারবেন সেই ব্যাপারে আপনার
স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন।

আপনার শিশুকে নিজের কাছে শ�োয়ান�ো
কখনও পুর�োপুরি নিরাপদ নয়।
আপনার বিছানায় আপনার সাথে
শিশুর ঘুমন�ো বিশেষভাবে বিপজ্জনক
আপনি (অথবা আপনার সঙ্গী):
• ধমূ পায়ী হলে (আপনি বিছানায় বা
বাড়িতে ধূমপান না করলেও)।
• অ্যালক�োহল পান করলে বা ক�োনও
মাদকদ্রব্য সেবন করলে।
• এমন ক�োনও ওষুধ নিয়েছেন যা
আপনাকে নিদ্রালু করছে।
•আ
 পনার শিশু অকালজাত হলে
(37 সপ্তাহের আগে জন্মালে)।
• প্র সবকালে আপনার শিশুর ওজন
কম থাকলে (2.5 কেজির কম)।
• আপনি বা আপনার সঙ্গীর ওজন
বেশি থাকলে।
একসাথে স�োফা, আর্মচেয়ার বা সেটিতে
ঘুমিয়ে পড়া ভীষণ বিপজ্জনক এবং
শিশুকে একলা একটি সাবালকের
বিছানায় ঘুম�োতে দেওয়াও ঝুঁ কিপূর্ণ।
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পিচঁ ু টি ভরা চ�োখ এবং কনজাংকটিভাইটিস
দুইটি আলাদা বিষয়
‘পিচঁ ু টি ভরা চ�োখ’ সদ্যোজাত শিশু ও ছ�োট বাচ্চাদের মধ্যে প্রচলিত যখন তাদের অশ্রুনালি তৈরি হয়।
আপনি চ�োখের ক�োণায় পিচঁ ু টি দেখতে পাবেন অথবা তাদের চ�োখের পাতা জ�োড়া থাকতে পারে।
এটা সাধারণত আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু তাও আপনাকে নিয়মিত ভেজা তু ল�ো দিয়ে আপনার
শিশুর চ�োখ পরিষ্কার করতে হতে পারে। পরিষ্কার, ঠান্ডা করা ফ�োটান�ো জল ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
কিছু শিশুর চ�োখ দিয়ে জল পড়ে।
অশ্রুনালিগুলিতে মালিশ করলে অশ্রু পড়ে
যেতে পারে যেটা আপনার শিশুর অশ্রুনালির
উপর দিকে জমেছিল, মালিশ করলে
অশ্রুনালিরও বিকাশ হবে। এটা করার জন্য
আপনার পরিষ্কার তর্জনি দিয়ে হাল্কা চাপ
দিন এবং আপনার শিশুর চ�োখের বাইরের
দিকের ক�োণা থেকে তাদের নাকের দিকে
মালিশ করুন। কয়েক মাস ধরে দিনে
কয়েক বার মালিশ করুন। এক বছরের
বেশি এই সমস্যা থাকলে, আপনার শিশুকে
হয়ত একটি চ�োখের ডাক্তারখানায় পাঠান�ো
হবে চিকিত্সার জন্য।

নাকের উপর চ�োখের ক�োণা থেকে বাইরের দিকে মুছে উভয় চ�োখ পরিষ্কার করুন। প্রতিবার ম�োছার জন্য
পরিষ্কার তু ল�ো ব্যবহার করুন। ম�োছার আগে এবং পরে আপনার হাত ধুতে ভু লবেন না এবং সংক্রমণ
ছড়ান�ো র�োধ করার জন্য ত�োয়ালে অন্যদের দেবেন না।

1

2
আপনার শিশুর চ�োখের ক�োণায়
কী পিচঁ ু টি আছে এবং তাদের
চ�োখের পাতা কী জ�োড়া লেগে
গেছে মনে হচ্ছে?

উত্স: NHS চয়েজস
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3
পিচঁ ু টি ভরা চ�োখ একটি
প্রচলিত অসুখ যা অধিকাংশ
শিশুর হয়, আপনার
স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন।

ঠান্ডা করা ফ�োটান�ো জলে
তু ল�ো ভিজিয়ে উভয় চ�োখ
পরিষ্কার করুন।

কনজাংকটিভাইটিস
‘পিচঁ ু টি ভরা চ�োখের’ লক্ষণগুলি অনেক
সময় ‘কনজাংকটিভাইটিস’ নামক
সংক্রমণের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়।
কনজাংকটিভাইটিস হলে চ�োখের সাদা
অংশ লাল হয়ে যায় এবং নিয়মিত হলুদ
বা সবুজ পিচঁ ু টি বেরিয়ে আসতে থাকে।
আপনি এমন দেখলে এবং তা যদি
24 ঘন্টার বেশি থাকে, আপনার
স্বাস্থ্যকর্মী বা জিপির সাথে য�োগায�োগ
করুন। এটা খুব ছ�োঁয়াচে র�োগ, তাই
আপনার হাত ধুয়ে নেবেন এবং আপনার
শিশুর জন্য আলাদা ত�োয়ালে ব্যবহার
করবেন।
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বন্ধন ও আদানপ্রদান
বাচ্চাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করা

বিভিন্ন কারণের জন্য ভাষা এবং বাচন
বিলম্বিত হতে পারে, যেমন:
• পিতামাতা বা সেবাদাতার কাছ থেকে
আদানপ্রদানের অভাব।
• আবেগময় বন্ধনের অভাব।
• শেখার অক্ষমতা।
• শ্রবণশক্তি হারান�ো, সেই সব শিশুদের হয়
যাদের চরম মধ্য কান সংক্রমণ আছে বা
কিছু ওষুধপত্র, মর্মাঘাত, বা জিনসংক্রান্ত
গ�োলয�োগের কারনে হয়।
• অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার্স (ASD)
একশ্রেণীর নিউর�োলজিক্যাল গ�োলয�োগ যা
আদানপ্রদান দুর্বল করতে পারে তার সাথে
সামাজিক মেলামেশা এবং জ্ঞানাত্মক দক্ষতাও
ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
আপনার শিশুর সাথে কথা বললে এবং কম
বয়স থেকে শব্দ এবং কথা বলতে উত্সাহ দিলে
কাজ দেয়।

18
1591-Enfield CCI_Bengali.indd 19-20

বন্ধন (টান, সম্পর্ক ) হল আপনার এবং আপনার শিশুর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় আবেগময় সম্পর্ক ।
যদি একজন পিতা বা মাতা বা সেবাদাতা শিশুর সংকেত বা খেইগুলি ধরে জন্মের থেকে তাদের সাথে
য�োগায�োগ করেন, তাহলে শিশুরা একটি সুরক্ষিত টান তৈরি করে। আদানপ্রদান হল সম্পর্ক এবং বন্ধনের
ভিত এবং তা শিক্ষা, খেলা ও সামাজিক মেলামেশার জন্য অপরিহার্য।
ভাষা (শরীরী ভাষাসহ) যার মাধ্যমে আমরা একে অপরকে চিনতে পারি এবং বন্ধন করতে পারি এবং
সম্পর্ক গড়তে পারি। কথা বলে এবং শুনে, আমরা আমাদের শিশুকে বড় হতে এবং শিখতে সাহায্য করি
আবার নিবিড় সম্পর্ক ও গড়ি।
আমার শিশুর আদানপ্রদানের জন্য আমি কী করতে পারি?
একটানা আপনার শিশুর আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি এবং মুখের ভাবভঙ্গিতে সাড়া দিয়ে, তার সাহায্যে তাদের দক্ষতা
তৈরি করতে পারা উচিত যা তাদের প্রথম বছরের শেষে ভাষার ব্যবহার শুরু করার জন্য প্রয়�োজন হবে।
ইতিবাচক হন এবং প্রশংসা করুন, খুব বেশি ‘আধ�ো আধ�ো কথা বলার’ চেষ্টা করবেন না। গল্প, ছড়া পড়ে
শ�োনান এবং একসাথে গান গান। আপনার শিশুর সাথে দৈনন্দিন জিনিসের বিষয়ে কথা বলুন। ছবি দেখুন
এবং শব্দ পুনরাবৃত্তি করুন। ম�োবাইল ফ�োন এবং TV বন্ধ করে তাদের প্রতি একান্ত মন�োয�োগ দিন।
আপনার বাচ্চার অসুবিধা হচ্ছে মনে হলে প্রথমেই আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা নার্সারি নার্সের সাতে কথা বলুন,
তারা হয়ত পেরেন্টিং প্রোগ্রামের সুপারিশ করবেন বা আপনাকে আরও সহায়তা পেতে সাহায্য করবেন আপনার
দরকার হলে।

1

2
আমার মনে হয় আমার হামা দেওয়া
শিশু আমার সাথে আদানপ্রদান করতে
চায় না, মনে হয় ও য�োগায�োগ
এড়াতে চায়।

3
সে কী আগন্তুকদের সাথে জড়িত হতে
চায় মনে হয়, একলা থাকতে চায়
এবং জাপটে ধরতে দিতে চায় না?

আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন,
যিনি আপনাকে একটি বিশেষজ্ঞ
পরিষেবার কাছে পাঠাতে পারেন।

বিলম্বিত আবেগময় স্নেহের লক্ষণগুলির
প্রতি খেয়াল রাখুন, যেমন:
• তাদের ছ�োঁয়া বা তাদের জড়িযে ধরা
তারা পছন্দ করে না।
• তারা আগন্তুকদের প্রতি নির্বিচারে
অনুরক্ত।
• তারা সামাজিক মেলামেশা পছন্দ
করে না।
• তারা একলা থাকতে চায়।
• প্রচন্ড রাগ দেখায় (উগ্র র�োষ)।
• তারা ধ্বংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক
হতে পারে।
আপনার যদি মনে হয় একটি শিশুর
টানের অসুবিধা আছে তাহলে তার
একটি বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন করা দরকার।
আপনার স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সারি নার্স, জিপির
সাথে কথা বলুন।
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দম আটকান�ো
অবিলম্বে এবং শান্তভাবে সামলান
বাচ্চারা, বিশেষত এক এবং পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে, সচরাচর তাদের মুখে জিনিস পুরে দেয়।
তাদের বিশ্ব আবিষ্কার করার এটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিছু ছ�োট জিনিস যেমন মার্বেল ও পুতি
ঁ ,
বাচ্চার শ্বাসনালীতে আটকে যাওয়ার জন্য সঠিক মাপ যার দরুন দম আটকায়। এটা এড়াবার সেরা
উপায় হল এই ধরনের ছ�োট জিনিস আপনার বাচ্চার নাগালের বাইরে রেখে দেওয়া।
অধিকাংশ ক্ষেত্র, আপনি বা অন্য কেউ আপনার বাচ্চাকে ক�োনও কিছু গিলতে দেখবেন যা থেকে দম
আটকায়। যদিও, কাশি হওয়ার অন্য কারণ থাকতে পারে। আপনার বাচ্চা যদি আচমকা কাশতে শুরু
করে, সে অসুস্থ নয় এবং সচরাচর তার মুখের ভিতর ছ�োট জিনিস রাখার চেষ্টা করে, এমন হলে দম
আটকান�োর সম্ভাবনা বেশি থাকে।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
শিশু এবং হামা দেওয়া বাচ্চারা অনায়াসে
গিলতে, নিঃশ্বাস নিতে বা ছ�োট জিনিসে দম
আটকাতে পারে যেমন ললিপপের কাঠি,
বেলুন, চিনেবাদাম, ব�োতাম, ন্যাপি স্যাক,
প্লাস্টিক খেলনার টু কর�ো বা দড়ি।
আপনার শিশুর পরিবেশ কী নিরাপদ?

আপত্কালীন অবস্থায় কী
করবেন জেনে নিন, তৈরি থাকুন

www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

ওয়েবসাইট দেখুন।
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আপনার বাচ্চার তখনও জ্ঞান আছে কিন্তু তাদের কাশি হচ্ছে না বা তাদের কাশিতে কাজ হচ্ছে না,
এমন হলে পিঠ থাবড়ে দিন। পিঠ থাবড়ালে দম আটকান�ো ঠিক না হলে, এবং আপনার শিশুর তখনও
জ্ঞান থাকলে, এক বছরের কম বয়সের শিশুর বুকে ধাক্কা দিন অথবা এক বছরের বেশি বয়সের
বাচ্চাদের তলপেটে ধাক্কা দিন। জিনিসটি বেরিয়ে আসলেও ডাক্তারি সাহায্য নিন।

দম আটকে অজ্ঞান শিশু:
দম আটকান�ো একটি শিশু অজ্ঞান থাকলে বা হয়ে গেলে তাকে একটি শক্ত সমতল জায়গার উপর রাখুন।
• ল�োক ডাকুন বা সাহায্য চান। 999-এ কল করুন।
• এই সময়ে বাচ্চাকে ছেড়ে যাবেন না।
• বাচ্চাটির মুখ খুলনু । জিনিসটি স্পষ্ট দেখা গেলে, এবং আপনি সেটা অনায়াসে ধরতে পারলে
বের করে ফেলুন।
• কার্ডি ওপালম�োনারি রিসাইসিটেশন (CPR) শুরু করুন।
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk ওয়েবসাইট দেখুন

আপনার শিশুর দম আটকালে:
• আপনি জিনিসটি দেখতে পেলে বের

করার চেষ্টা করুন। কিন্তু না দেখে
আঙ্গুল ঢু কিয়ে খ�োঁজার চেষ্টা করবেন
না। আপনি জিনিসটি নীচে ঠেলে
অবস্থা আরও খারাপ করতে পারেন।
• আপনার বাচ্চা শব্দ করে কাশলে কিছু

করার দরকার নেই। তাদের কাশতে
বলুন এবং তাদের কাছে থাকুন।
• আপনার শিশুর কাশি কার্যকরী না

হলে (শব্দ হচ্ছে না বা তারা নিঃশ্বাস
ঠিকমত নিতে পারছে না) অবিলম্বে
সাহায্যের জন্য চিত্কার করুন এবং
তাদের জ্ঞান আছে কী না দেখুন।
999-এ কল করুন।
• আপনার বাচ্চার তখনও জ্ঞান আছে

কিন্তু তাদের কাশি হচ্ছে না বা
তাদের কাশিতে কাজ হচ্ছে না,
এমন হলে পিঠ থাবড়ে দিন।
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দাঁত ওঠাজড়িত সমস্যা

দাঁতের যত্নের জন্য দাঁতের ডাক্তারের 4 টি সুপরামর্শ:
1. দিনে দুবার দাঁত পরিষ্কার করবেন, এই মিনিটের জন্য, বিশেষত রাতে।
2. খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময় মিষ্টি জিনিস দেবেন না।
3. প্রতি ছয় মাস অন্তর দাঁতের ডাক্তারকে দেখবেন।
4. ব�ো
 তলে ফলের রস দেবেন না। আপনার শিশু ব�োতলটি একটি কমফর্টার হিসাবে তখনও

প্রত্যেক শিশুর এই অভিজ্ঞতা হয়

ব্যবহার করতে চাইতে পারে ফলে বহুক্ষণ ধরে চু ষতে পারে, এবং তাতে চিনি ও
অ্যাসিড দাঁত নষ্ট করার জন্য প্রচু র সময় পেয়ে যায়।
একজন NHS দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য NHS 111-কে কল করুন অথবা
www.nhs.uk ওয়েবসাইট দেখুন।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
আপনার শিশুকে শক্ত কিছু চিব�োতে
দিলে কাজ দিতে পারে যেমন একটি
টিদিং রিং। টিদিং রিং আপনার শিশু
নিরাপদে চিব�োতে পারবে, যা তাদের
অস্বস্তি বা ব্যথা দূর করতে সাহায্য
করতে পারে। কিছু টিদিং রিং প্রথমে
ফ্রিজে ঠান্ডা করে নেওয়া যেতে পারে।
বহু উপসর্গের কারণ টিদিংকে মনে
করা হয় – ফু সকুড়ি, কাঁদা, খিটখিটে
মেজাজ, নাক দিয়ে জল গড়ান�ো এবং
অতিরিক্ত ন�োংরা ন্যাপি। অসুখের
লক্ষণগুলি ‘টিদিং সংক্রান্ত’ ভেবে
উপেক্ষা করবেন না।
উত্স: www.nhs.uk
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শিশুদের প্রথম মুখ্য দাঁত ওঠার (দুধের দাঁত) সময় আলাদা হয়। কয়েকজন একটি দাঁত নিয় জন্মায়,
আর অন্যদের এক বছর পর্যন্ত ক�োনও দাঁত থাকে না। দাঁত সাধারণত উঠতে শুরু করে বাচ্চাদের চার
থেকে নয় মাসের মধ্যে, যদিও প্রত্যেক শিশুর দাঁত তাদের গতিতে উঠবে। একে বলা হয় ‘টিদিং’।
কিছু শিশুর কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয় আবার অন্যদের অনেক বেশি কষ্ট হয়। কিছু দাঁত ক�োনও ব্যথা
বা অস্বস্থি ছাড়াই ওঠে। অন্য সময় আপনি দেখতে পারেন মাড়ি টাটিয়েছে এবং লাল হয়েছে যেখান দিয়ে
দাঁতটি উঠছে, বা একটি গাল লাল হয়ে গেছে। আপনার শিশু দাঁতে দাঁত ঘষতে পারে, কুরে কুরে খেতে
পারে এবং প্রচু র চিব�োতে পারে অথবা খিটখিটে হতে পারে।
কিছু ল�োক টিদিংয়ের দরুন ব্যাপক উপসর্গের কথা বলেন, যেমন উদরাময় এবং জ্বর। যদিও, এই
উপসর্গগুলি যে যুক্ত তা প্রমাণ করার জন্য গবেষণা করা হয় নি। আপনার শিশুকে আপনি সবথেকে ভাল
জানেন। তাদের আচরণ অস্বাভাবিক লাগলে, অথবা তাদের উপসর্গগুলি চরম হলে বা আপনার উদ্বেগ হলে
আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন। উত্স: www.nhs.uk
আপনার বাচ্চার দাঁতের যত্নের নিত্যসচী
ূ র বিষয়ে ভাবুন। একটি নরম বেবি টু থব্রাশে পরিবারের টু থপেস্ট
বুলিয়ে তাদের দাঁত ব্রাশ করতে পারেন। আপনার বাচ্চার বয়স 2-3 বছর হলে তাকে অবশ্যই একজন
দাঁতের ডাক্তারের কাছে নাম লেখাতে হবে এবং তার বার্ষিক যাচাই হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। শিশুকেন্দ্রের
কর্মীবন্দ
ৃ এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও আপনার বাচ্চার দাঁতের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন –
পরামর্শ চাইতে দ্বিধা করবেন না।

1

2
আমার শিশুর গাল লাল
হয়ে গেছে এবং তাকে একটু
হতাশ ও খিটখিটে দেখাচ্ছে।

3
আপনি কী টিদিংয়ের বিষয়ে আপনার
স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলেছেন?
আপনি কী আপনার ফার্মাসিস্টের সাথে
বিকল্পগুলি আল�োচনা করেছেন?

ক�োনও একটি জেল অথবা চিনিমুক্ত লভ্য শিশুর
প্যারাসিটামল খাইয়ে দেখুন। আপনার দুশ্চিন্তা
হলে এবং অবস্থা ঠিক মনে না হলে আপনার
স্বাস্থ্যকর্মী বা জিপির সাথে য�োগায�োগ করুন।

ফার্মাসিস্টের পরামর্শ
আপনার শিশুর অস্বস্তি থাকলে, আপনার
স্থানীয় ফার্মেসি থেকে আপনি কিছু
ওষুধ কিনতে পারেন। এই ওষুধগুলিতে
সামান্য পরিমাণ বেদনানাশক থাকে,
যেমন প্যারাসিটামল, যা অস্বস্তি দূর
করতে সাহায্য করে। ওষুধটি চিনিমুক্ত
হওয়া উচিত। ওষুধটি আপনার বাচ্চার
বয়সের জন্য উপযুক্ত সেটা জানার জন্য
আপনি অবশ্যই সব নির্দে শ পড়বেন।
আপনি মাড়ির উপরে চিনিমুক্ত টিদিং
জেলও ঘষে দিতে পারেন।
দাঁতের স্বাস্থ্য প্যাকের বিষয়ে আপনার
স্বাস্থ্যকর্মীকে জিজ্ঞাসা করুন যেগুলি
নিয়মিত স্বাস্থ্য যাচাইয়ের সময়ে
দেওয়া হয়।

23
7/1/2015 3:49:23 PM

37.5°C-এর

বেশি মানে জ্বর
ছয় মাস অনূর্ধ্ব শিশুরা:

সর্বদা আপনার জিপি, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারখানার নার্স,
বিশেষজ্ঞ নার্স বা স্থাণীয় ডাক্তারখানার জিপির সাথে দেখা
করুন যদি আপনার শিশুর অসুখের অন্য লক্ষণ থাকে,
তার উপরে তাপমাত্রা বেশি থাকা এবং/অথবা আপনার শিশুর
শরীরের তাপমাত্রা 37.5˚C (99.5˚F) বা তার বেশি হলে।

বড় বাচ্চাদের:

সামান্য জ্বর হলে চিন্তা করার কিছু নেই। আপনার শিশু
অস্বাভাবিকভাবে অসুস্থ হলে বা জ্বরের তাপমাত্রা না কমলে
আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ করুন।
আপনার শিশুকে যত বেশি সম্ভব তরল পান করতে উত্সাহ
দেওয়া জরুরি। জল/পানি হল সব থেকে ভাল।

1

2
আমার হামা দেওয়া
শিশুর গা গরম এবং
সে বদমেজাজী।
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3
আপনি কী শিশুদের জন্য চিনিমুক্ত
প্যারাসিটামল দিয়েছেন? তারা প্রচু র
পরিমাণ তরল পদার্থ পান করছে
তা কী আপনি নিশ্চিত করেছেন?

তাদের শরীরের তাপমাত্রা যদি
37.5˚C-এর বেশি থাকে এবং না
কমে তাহলে আপনার জিপির
সাথে য�োগায�োগ করুন।

তাপমাত্রা কমান�োর জন্য:
• ন্যাপি/প্যান্ট ছাড়া অন্য জামাকাপড় খুলে ফেলুন।
• ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখুন (18˚C)।
• আপনার শিশুকে বেশি করে তরল পান করতে
বলুন (সচরাচর কম পরিমাণ হলেও)।
• আপনার শিশুর জন্য সঠিক মাত্রায় চিনিমুক্ত
প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন দিন (মাত্রার পরামর্শের
জন্য পৃষ্ঠা 6 দেখুন)।

জ্বর
শরীরের প্রাকৃ তিক প্রতিক্রিয়ার অংশ
আপনার শিশুর জ্বর হলে, তার দেহের তাপমাত্র 37.5˚C-এর বেশি থাকবে। আপনার শিশু ক্লান্ত ব�োধ
করতে পারে, নিষ্প্রভ হতে পারে, তার অরুচি থাকতে পারে, সে খিটখিটে হতে পারে, তার মাথায়
যন্ত্রণা হতে পারে অথবা অন্য ব্যথা ও বেদনা হতে পারে এবং সার্বিকভাবে অসুস্থব�োধ করতে পারে।
বগলের তাপমাত্রা নিন (5 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মুখের নেবেন না)। যদিও মনে রাখবেন এই
মাপগুলি নির্ভু ল হয় না কারণ বগল সামান্য ঠান্ডা থাকে।
জ্বর হল শরীরের সংক্রমণ র�োধ করার জন্য প্রাকৃ তিক প্রতিক্রিয়ার অংশ এবং সচরাচর তার ক�োর্স
সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যেতে পারে অবশ্য যদি আপনার শিশু যথেষ্ট পান করে এবং ম�োটামুটি সুস্থ থাকে।
আপনার শিশুর পান করতে অসুবিধা হলে তাদের তাপমাত্রা কমান�োর চেষ্টা করলে এই ঘাটতি পূরণ হতে
পারে। এটা করা জরুরি যাতে আপনার শিশু ডিহাইড্রেটেড(নিরুদিত) না হয়ে যায়। একটি উপসর্গ
হিসাবে, আপনার শিশুর হিসির রং হাল্কা হলুদ হওয়া উচিত – গাঢ় হলুদ হলে আপনার শিশুকে আরও
বেশি পান করতে হতে পারে।
ছ�োট বাচ্চাদের মধ্যে জ্বর প্রচলিত। জ্বর সাধারণত ভাইরাসজনিত সংক্রামণের মাধ্যমে হয় এবং বিনা
ু র অসুখের লক্ষণ হতে পারে যেমন রক্তের
চিকিত্সায় সেরে যায়। যদিও, মাঝেমধ্যে জ্বর একটি গুরত
চরম জীবাণুজনিত সংক্রমণ (সেপটিক্যামিয়া), মুত্রতন্ত্রের সংক্রমণ, নিউম�োনিয়া, হাম, মেনিনজাইটিস বা
অন্য ছ�োঁয়াচে র�োগ। আপনার শিশুর জ্বর ও ফু সকুড়ি থাকলে, আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ করুন।
48

ঘন্টা পরেও জ্বর না কমলে আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ করা উচিত।

একটি অস্ত্রোপচারের ঠিক পরে বা বিদেশে ভ্রমণ করার ঠিক পরে আপনার শিশুর জ্বর হলে সর্বদা
ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন।

জিপি-র মরামর্শ
বাড়িতে একটি জ্বর হওয়া শিশুর দেখাশ�োনা
করার সময়ে আপনার উচিত:
• শিশুকে প্রচু র তরল পান করান�ো (যেখানে
শিশু বা বাচ্চাকে স্তনপান করান�ো হয় সেই
ক্ষেত্রে সবথেকে উপযুক্ত তরল পদার্থ হল
বুকের দুধ)।
• ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ আছে কী না দেখুন:
ভেজা ন্যাপির সংখ্যা কমে যাওয়া, মুখ
শুকিয়ে যাওয়া, চ�োখ বসে যাওয়া, চ�োখ
দিয়ে জল না পড়া, চেহারা ম্লান হওয়া,
শিশুর মাথার নরম জায়গা বসে যাওয়া।
• মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলি কীভাবে দেখতে
হয় জানুন (পৃষ্ঠা 26 দেখুন)।
• রাত্রিবেলায় শিশুকে পরীক্ষা করুন।
উত্স: NICE, ফিভারিশ ইলনেস ইন চিলড্রেন/2013

উত্স: www.nhs.uk
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মেনিনজাইটিস ও সেপসিস
অপ্রচলিত কিন্তু মারাত্বক
গ্লাস পরীক্ষা
সন্দেহজনক মেনিনজাইটিস ধরার একটি প্রকৃ ত উপয�োগী উপায় হল গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করা।
আপনার শিশুর শরীরে একগুচ্ছ লাল বা বেগুনী দাগ থাকলে, তার উপর দৃঢ়ভাবে একটি পরিষ্কার
খাবার জলের গ্লাসের দেওয়াল চেপে ধরুন।
সাথে সাথে অ্যাকসিডেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি
ডিপার্টমেন্টে চলে যান

শিশু ও হামা দেওয়া শিশুরা সবথেকে অসহায় কারণ তারা অনায়াসে সংক্রমণের ম�োকাবিলা করতে পারে
না কারণ তাদের র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থা পুর�োপুরি তৈরি হয় নি। তারা বলতে পারে না তারা কেমন ব�োধ
করছে এবং খুব দ্রুত তাদের অবস্থার অবনতি হতে পারে। তাদের যাচাই করতে থাকুন।
মেনিনজাইটিস হল মগজের চারপাশে ফু লে যাওয়া। এটা একটি মারাত্মক ছ�োঁয়াতে অসুখ, তবে শুরতে
ু
চিকিত্সা করলে অধিকাংশ বাচ্চা পুর�োপুরি সেরে ওঠে।

জিপি-র মরামর্শ
নিম্নলিখিত ক�োনও লক্ষণ থাকলে একজন
ডাক্তারের সাথে য�োগায�োগ করুন।

সেপসিস (সচরাচর যাকে বলা হয় সেপ্টিক্যামিয়া বা রক্ত বিষাক্ত হওয়া) হল একটি জীবননাশী অসুখ
যা একটি সংক্রমণ থেকে হয়। ত্বকেও বিন্দু বিন্দু কালশিটে পড়তে পারে বা অনেকটা জায়গা বেগুনী হয়ে
যেতে পারে, তার উপর দিয়ে একটি জল খাওয়ার গ্লাস গড়িয়ে নিয়ে গেলে রং বদলায় না। এটা হল
মেনিনজ�োক�োক্কাল সেপটিক্যামিয়ার একটি প্রচলিত লক্ষণ, একধনের রক্ত বিষাক্ত হওয়া মেনিনজ�োক�োক্কাস
ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা, যা থেকে মেনিনজাইটিসও হতে পারে।
মেনিনজাইটিস বা সেপটিক্যামিয়া সন্দেহ হলে তা একটি আপত্কালীন অবস্থা হিসাবে আপনার সর্বদা
দেখা উচিত।

এই উদাহরণে কাঁচের ভিতর দিয়ে দাগগুলি
তখনও দেখা যায়। একে বলা হয় নন-ব্ল্যানচিং
ফু স্কুড়ি - এটা আবছা হয় না। অবিলম্বে একজন
ডাক্তারের সাথে য�োগায�োগ করুন (যেমন আপনার
নিজের ডাক্তারখানায় অথবা ওয়াক-ইন/আর্জে ন্ট
কেয়ার সেন্টার-এ)। সাথে সাথে সাহায্য না পেলে
A&E-এ চলে যান।
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এই উদাহরণে কাঁচের নীচে দাগগুলি প্রায় অদৃশ্য
হয়ে গেছে। এর মেনিনজাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা
কম কিন্তু আপনি তখনও চিন্তিত থাকেল
NHS 111-কে কল করুন, আপনার জিপি-র
সাথে য�োগায�োগ করুন অথবা A&E-এ যান।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য www.meningitisnow.org
ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রারম্ভিক লক্ষণগুলি হতে পারে ঠান্ডা লাগা বা ফ্লু হওয়া। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত বাচ্চারা খুব দ্রুত
গুরত
ু রভাবে অসুস্থ হতে পারে, তাই আপনাকে লক্ষণগুলি অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। আপনার শিশুর
গায়ে একগুচ্ছ লাল বা বেগুনী দাগ থাকতে পারে। গ্লাস পরীক্ষাটি করুন। গাঢ় ত্বকের উপর এই ফু স্কুড়ি
দেখা মুস্কিল, তাই আপনার শিশুর সারা শরীর দেখুন দাগ আছে কী না কারণ শরীরের যে ক�োনও জায়গায়
দাগ পড়া শুরু হতে পারে (প্রথমে ত্বকের যেই জায়গার রং গাঢ় নয় সেখানে দেখুন)। তথাপি সবসময়
ফু স্কুড়ি থাকে না – তাই সবগুলি লক্ষণ/উপসর্গ জেনে রাখুন।
জ্বর এবং উল্লিখিত যে ক�োনও উপসর্গের উপর অত্যন্ত গুরত্বু দিতে হবে। সব বাচ্চা ডানদিকে তালিকাভু ক্ত
সবগুলি লক্ষণ দেখাবে না।

জ্বর, হাত পা ঠান্ডা
হয়ে যাওয়া

হেলেদুলে চলা এবং
নিঃসাড়

নিদ্রালু, এবং
জাগান�ো মুস্কিল

দাগ/ফু স্কুড়ি।
গ্লাস পরীক্ষাটি করুন

দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়া বা ঘ�োঁত
ঘ�োঁত শব্দ করা

খিটখিটে, গায়ে হাত
দেওয়া পছন্দ করে না

_
অস্বাভাবিক কান্না বা গ�োঙানি
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হাঁপানি
উপসর্গগুলি জানুন

হাঁপানির নার্সের পরামর্শ
হাঁপানি সামলান�োর সবথেকে জরুরি
বিষয়টি হল আপনার এবং আপনার
বাচ্চার হাঁপানি এবং কীসের দরুন
হাঁপানির প্রক�োপ হয় তা জানা।
জিপি অ্যাজমা ক্লিনিকগুলি পরামর্শ
এবং চিকিত্সা দেয়। মরশুমি ফ্লু টিকার
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

চরম হাঁপানির উপসর্গগুলি

0800 032 0102 নম্বরে কল করুন
অথবা www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন
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উপসর্গগুলি হল ঘনঘন কাশি হওয়া এবং সাঁইসাঁই শব্দ করে
নিঃশ্বাস নেওয়া, হাঁফ ধরা এবং কফ ওঠা। রাত্রিবেলায়
সচরাচর উপসর্গের প্রক�োপ বেড়ে যায়।
আপনার বাচ্চার হাঁপানির চরম উপসর্গ থাকলে তত্ক্ষণাত্
ডাক্তারি চিকিত্সা পাবার জন্য 999-এ কল করুন।

হাঁপানি হল একটি প্রচলিত দীর্ঘমেয়াদি অসুখ যা অধিকাংশ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা
যেতে পারে। বাচ্চাদের মধ্যে হাঁপানি উপসর্গের চরমতায় তারতম্য থাকে, অতিমৃদু থেকে বেশি চরম।
হাঁপানির অনেকগুলি কারণ আছে এবং একটি বাচ্চার ক্ষেত্রে দুই বা অধিক আলাদা কারণ থাকা
অস্বাভাবিক নয়। সাঁইসাঁই শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার থেকে হাঁপিনির প্রভাব বেশি। কাশি হওয়া,
বারেবারে ব্রংকইটিস হওয়া এবং হাঁফ ধরা, বিশেষত ব্যায়াম করার সময়ে, এগুলিও হল হাঁপানির লক্ষণ।
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দুইটি অতি প্রচলিত হাঁপানির কারণ হল ঠান্ডা লাগা এবং অ্যালার্জি । শৈশবের পরে
অ্যালর্জি গুলি বিশেষভাবে গুরত্বু পূর্ণ হয় এবং যে অ্যালার্জে নগুলি থেকে আপনার বাচ্চার অ্যালার্জি হয়
সেগুলি এড়াতে পারলে তাদের হাঁপানি সেরে উঠতে পারে।
আপনার জিপি ডাক্তারখানায় বার্ষিক পুনর্বিচারে য�োগ দিয়ে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে বাচ্চাদের
ইনহেলার কীভাবে ঠিকমত ব্যবহার করতে হয়। এর সাহায্যে হাঁপানির দমক বেড়ে যাওয়া নিবারণ
করা বা সম্ভাবনা কমান�ো যেতে পারে। একটি আচমকা, চরম উপসর্গের আবির্ভাবকে বলা হয় হাঁপানির
প্রক�োপ, এটা জীবননাশী হতে পারে যার জন্য অবিলম্বে হাসপাতালে চিকিত্সা করাবার দরকার হতে
পারে, তাই অনুগ্রহ করে অবিলম্বে চিকিত্সা করান।
পিতামাতাদের ঘরের ভিতরে বা বাচ্চাদের কাছে ধূমপান করা এড়াতে হবে।

1

2
আমার বাচ্চা সাঁইসাঁই শব্দ
করে নিঃশ্বাস নেয় এবং প্রচু র
কাশে, রাত্রিবেলায় এর প্রক�োপ
আরও বেড়ে যায়।

3
আপনি কী বাড়ির চারপাশে সম্ভাব্য
ধুল�োর পরিমাণ কমান�োর চেষ্টা করেছেন?
আপনি কী ধূমপান করেন? আপনি কী
আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলেছেন?

উত্স: ডিপার্টমেন্ট অফ হেল্থ, www.nhs.uk

উপসর্গগুলি না কমলে
আপনার জিপি-র কাছে যান।
আপনার বাচ্চার গুরত
ু র হাঁপানির
প্রক�োপ হলে 999-এ কল করন।

জিপি-র মরামর্শ
আপনার জিপি আপনার বাচ্চার উপসর্গগুলির
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বুক পরীক্ষা করে
এবং তাদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনে সাধারণত
হাঁপানির র�োগ নির্ণয় করতে পারবেন।
বাড়িতে বাচ্চার হাঁপানি ভালভাবে সামলান�োর
উপর নিয়মিত সহায়তা পাবার জন্য
পিতামাতাদের নিয়মিত তাদের স্থানীয় অ্যাজমা
ক্লিনিকে যাওয়া উচিত। এই অভ্যাস করলে
অযথা হাসপাতালে যেতে হবে না।
হাঁপানি থাকা ছয় মাস বয়সের বেশি সকল
বাচ্চাকে মরশুমি ফ্লু টিকা দেওয়া হয় যাদের
একনাগাড়ে বা বারেবারে একটি স্টেরয়েড
প্রিভেন্টার ইনহেলার ব্যবহার করতে হয় বা মুখ
দিয়ে স্টেরয়েড নিতে হয়। উপরন্তু, ছয় মাসের
বেশি বয়সের যে বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি
করা হয়েছে নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য
তাকেও মরশুমি ফ্লু টিকা দেওয়া উচিত।
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উপসর্গ চিনতে পারা

নাক, গলা এবং কান

এই উদাহরণ দেখায় ক�োন জায়গায় অ্যালার্জি
র�োগীর উপসর্গ হতে পারে। এমন অনেক উপসর্গ
হতে পারে অন্য প্রচলিত শৈশব অসুখগুলির
ফলে। অ্যালার্জি হলে, উপসর্গগুলি দ্রুত বা
আচমকা দেখা দেয়।

নাক দিয়ে জল পড়া, বন্ধ নাক, চু লকানি থাকা
নাক, হাঁচি দেওয়া, সাইনাসের ব্যাথা, মাথায় যন্ত্রণা,
প�োস্ট-ন্যাজাল ড্রিপ (নাকের পিছন দিক থেকে গলা
দিয়ে কফ বেরিয়ে আসা), গন্ধ এবং স্বাদের
অনুভূতি হারান�ো, গলা ব্যথা, ফ�োলা ল্যারিনক্স
(কন্ঠস্বরের বাক্স), মুখে এবং/অথবা গলায়
চু লকানি, বন্ধ কান এবং আঠাল�ো কান।

চ�োখ
চ�োখে চু লকানি, চ�োখ দিয়ে জল পড়া,
চ�োখে ঘামাচি, ফ�োলা চ�োখ, ‘অ্যালার্জি ক
শাইনার্স’ - বন্ধ সাইনাসের দরুন চ�োখের
নীচে কাল�ো দাগ।

অ্যান্টিহিস্টামিন
অ্যান্টিহিস্টামিন হল সম্ভবত অ্যালার্জি র সেরা
ওষুধ, এবং অধিকাংশ বিনা প্রেসক্রিপশনে
ফার্মাসিতে পাওয়া যায়। পূর্বে মনে করা হত
অ্যান্টিহিস্টামিনগুলি মানুষকে নিদ্রালু করে দেয়,
আধুনিক অ্যান্টিহিস্টামিনগুলির মাঝেমধ্যে তেমন
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়।
উত্স: www.allergyuk.org
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শ্বাসনালি
শাঁ শাঁ শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়া, শ্বাসকষ্ট, কাশি
হওয়া (বিশেষত রাত্রিবেলা), হাঁফ ধরা।

ত্বক
আর্টি কারিয়া - হুয়েলস্ বা আমবাত, চু লকানিযুক্ত
ফ�োলা জায়গা, ফু সকুড়ি। সকুড়ি।
এগজিমা - ফাটা, শুকন�ো বা ভেজা, ফাটা ত্বক।

হজম
ঠ�োঁট/জিভ ফু লে যাওয়া, পেটে ব্যথা, অসুস্থ লাগা,
বমি করা, ক�োষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, মলদ্বার থেকে
রক্ত পড়া, রিফ্লাক্স, কম বৃদ্ধি হওয়া।
উত্স: Allergy UK/2014

অ্যালার্জি
আপনার শিশুর অ্যালার্জি সামলান�ো এবং অনুধাবন করা
অ্যালার্জি হয় যখন আপনার শরীর একটি প্রোটিনের সাথে প্রতিক্রিয়া করে যেমন খাবার, প�োকামাকড়ের কামর,
ফু লের রেণু, বাড়ির ধুল�োর প�োকা বা অন্য বস্তু যেমন অ্যান্টিবায়�োটিক। বহু প্রচলিত অ্যালার্জি আছে।
অ্যালর্জি র উপসর্গগুলি নাক, গলা, কান, চ�োখ, শ্বাসনালি, হজম এবং ত্বক প্রভাবিত করতে পারে হাল্কা,
মাঝারি বা চরম আকারে। যখন একজন শিশু অ্যালার্জি র প্রথম লক্ষন দেখায় তা থেকে সবসময়
উপসর্গগুলির কারণ স্পষ্টভাবে ব�োঝা যায় না, অথবা তাদের একটি অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া হলেও,
যেহেতু কিছু অ্যালর্জি র উপসর্গ প্রচলিত শৈশব অসুখের অনুরপূ হতে পারে বলে স্পষ্টভাবে ব�োঝা যায় না।
আপনার বাচ্চার চরম অ্যালার্জি র প্রতিক্রিয়া হলে বা হয়ে থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ নিন। উপসর্গগুলি চলে
গেলেও, সেগুলি ফিরে আসতে পারে এবং জীবননাশীও হয়ে যেতে পারে।
আর্টি কারিয়া - হাইভস্ (আমবাতে) অথবা নেটেল্ র্যাশ (Rash) হিসাবেও পরিচিত, অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার
অন্যতম প্রথম উপসর্গ হতে পারে। এটা শরীরের একটি জায়গায় ফ�োলা চু লকুনি থাকা ফু সকুড়ি হিসাবে
দেখা দেয় বা অনেক জায়গায় ছড়িয়েও থাকতে পারে। আপনার শিশুর হয়ত নিম্নলিখিত কিছু র সাথে
প্রতিক্রিয়া হয়েছে:
• খাবার, যেমন বাদাম, ডিম, চক�োলেট, টক ফল, স্ট্রবেরি, শেলফিশ, ছয় মাসের কম বয়সের শিশুদের
গরুর দুধেও প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
• প্রদাহজনক যেমন বিছু টি, রবার এবং রাসায়নিক পদার্থ।
• যে হামা দেওয়া বাচ্চারা বিড়াল থেকে অ্যালার্জি পেয়েছে তাদের আমবাতও হতে পারে প�োষা জীবকে
আদর করার সময়।
• কিছু ওষুধপত্র। • প�োকামাকড়ের কামর এবং হুল ফ�োটান�ো।
• তাপ। শিশুদের আমবাত হতে পারে যদি তাদের শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়।
এগুলি কয়েক ঘন্টা বা দিনের মধ্যে চলে যায়। আমবাত যদি চু লকায় বা ফু লে যায়, আপনার
জিপি-কে দেখান।
উত্স: NICE - টেস্টিং ফর ফু ড অ্যালার্জি ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল

অ্যানাফাইল্যাকটিক শক
অ্যানাফাইল্যাক্সিস হল একটি বিপজ্জনক
ধরনের অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া যেটা বিশেষ
খাবার, প�োকামাকড়ের কামর বা ওষুধ
থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক লক্ষণগুলি:
• ফুলে যাওয়া এবং চু লকানি; মুখ লাল হয়ে
যেতে পারে এবং ত্বকের উপর হুইলস্ বা
হাইভস্ বের�োতে পারে।
• ঠ�ো
 ঁট বা মুখ ফু লে যাওয়া।
• খবু বমি হওয়া/তলপেটে ব্যথা।
অ্যানাফাইল্যাক্সিস বা চরম প্রতিক্রিয়া:
• শ্বাস কষ্ট, কাশি হওয়া এবং/অথবা শাঁ শাঁ
শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়া।
• বি
 বর্ণ হয়ে যাওয়া; ঠান্ডা এবং চটচকে লাগা।
• অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (ঘুমিয়ে আছে মনে
হতে পারে)।
999-এ কল করে অপারেটরকে বলুন আপনার
শিশুর মনে হয় অ্যানাফাইল্যাক্সিস আছে।
পাওয়া গেলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি
অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন দেওয়া উচিত কারণ
গুরত
ু র প্রতিক্রিয়া হয়েছে সন্দেহ করা হচ্ছে।
আপনার কাছে ইতিমধ্যে একটি EpiPen বা
সিরিঞ্জ থাকলে আপনি তা অবশ্যই সঠিকভাবে
ব্যবহার করতে জানেন আপত্কালীন অবস্থা
হওয়ার পূর্বে।
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ক্রুপ

ব্রংকিওলাইটিস
ব্রংকিওলাইটিস হল একটি প্রচলিত শ্বসন
তন্ত্রের সংক্রমণ যা এক বছরের অনুর্ধ্ব
বাচ্চাদের হয়। প্রারম্ভিক উপসর্গগুলি ঠান্ডা
লাগার মত তার সাথে নাক দিয়ে জল
গড়ায় এবং কাশি হয়।
র�োগ বাড়লে ব্রংকিওলাইটিসের উপসর্গগুলির
মধ্যে থাকতে পারে: নাছ�োড় কাশি, শব্দ
করে নিঃশ্বাস নেওয়া এবং খেতে অসুবিধা।
সাধারণত উপসর্গগুলি তিন দিনের মধ্যে চলে
যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই অসুখটি
গুরত
ু র নয়। তথাপি, আপনার বাচ্চা যদি
স্বাভাবিকের তু লনায় কেবল অর্ধেক পরিমাণ
খাবার খায় অথবা নিঃশ্বাস নিতে যদি তার
মুস্কিল হয় অথবা আপনি এই বিষয়ে চিন্তিত
হলে আপনার জিপি বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে
য�োগায�োগ করুন।
উত্স:

www.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis/

ক্রুপের একটি আলাদা কুকুরের
ডাকের মত কাশি আছে এবং
তারা যখন নিঃশ্বাস নেয় তখন
একটি কর্ক শ আওয়াজ বের�োয়।
আপনার বাচ্চাদের স্বচ্ছন্দ করা
জরুরি কারণ তারা উত্তেজিত হলে
বা কাঁদলে উপসর্গগুলির অবনতি
হতে পারে। হাল্কা ক্রুপ বাড়িতে
সামলান�ো যায়। আপনার বাচ্চার
জ্বর থাকলে এবং তার কষ্ট হলে,
প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে
তিন মাস বয়স থেকে যা
তাপমাত্রা কমাতে এবং তার
অস্বস্তি দূর করতে সাহায্য করবে।
উপসর্গগুলির অবনতি হলে
আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ
করুন।

0800 032 0102 নম্বরে কল করুন
অথবা www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন
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শাঁই শাঁই শব্দ করে নিঃশ্বাস
নেওয়া এবং শ্বাসকষ্ট
লক্ষণগুলি দেখুন
আপনার শিশু বা বাচ্চার যে ক�োনও রকম শ্বাসকষ্ট পিতামাতা ও বাচ্চা উভয়ের জন্য ভীতিপ্রদ।
সচরাচর তা দুশ্চিন্তার কারণ নয় এবং ব্রংকিওলাইটিস, মৃদু শ্বাসকষ্ট এবং কাশির চিকিত্সা সাধারণত
বাড়িতেই করা যায়।
সদ্যোজাত এবং শিশুদের জন্য আপনার সহজাত জ্ঞান ব্যবহার করুন। তা হতে পারে:
• দ্রুত শ্বসন বা হাঁপান�ো, যা প্রচলিত। অসুখের আর ক�োনও উপসর্গ নেই, এটা আসে এবং যায়
এবং আপনার শিশু অধিকাংশ সময় আরামে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সাধারণত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।
• নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে পারে। আপনার শিশুকে খাড়া করে ধরুন।
• খাওয়ার সময়ে শিশু খুব দ্রুত দুধ খেলে মাঝেমধ্যে কাশি বা দম আটকে যেতে পারে। সবকিছু একটু
মন্থর করার চেষ্টা করুন। খাওয়ান�োর অবস্থান যাচাই করুন।
• ঠান্ডা লাগা বা হাল্কা কাশি। এই পর্যায়ে তাদের উপর নজর রাখুন এবং আপনার সহজাত জ্ঞান
ব্যবহার করুন। আপনার চিন্তা হলে আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন।
বয়স্ক বাচ্চা ও হামা দেওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন:
• কাশি হওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, হাল্কা জ্বর।
• ক্রুপ (কর্ক শ কন্ঠস্বর, কুকুরের ডাকের মত কাশি) আপনার জিপিকে পরীক্ষা করতে হবে
এবং স্টেরয়েড দিয়ে চিকিত্সা করতে হতে পারে।
• শিশুকে ক্ষীণ লাগে।
• 
ঠান্ডা লাগা 5 বছরের অনুর্ধ্ব বাচ্চাদের মধ্যে শাঁই শাঁই শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়া বেশ প্রচলিত।
সাধারণত তা হাঁপানির লক্ষণ নয় যদি না দুইটি ভাইরাসজনিত সংক্রমণের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়।

জিপির সুপরামর্শ
সাহায্য নিন এবং আপনার জিপির সাথে
এখন য�োগায�োগ করুন আপনার বাচ্চার:
	শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মনে হলে এবং
তাদের পাঁজরা ও পেট চু পসে
গেলে।
	না থেমে বা নিঃশ্বাস না নিয়ে
তারা একটি পুর�ো বাক্য বলতে
না পারা।

P
P

সাহায্য নিন এবং 999-এ কল করুন
অথবা তখনই তাদের A&E-এ নিয়ে
যান যদি:
	মনে হয় তাদের বুক ’ঢু কে যাচ্ছে’।
	তাদের ক্ষীণ দেখায় বা সামান্য
নীলচে দেখায়।

P
P
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সদ্যোজাতর
শ্রবণশক্তির স্ক্রিনিং
সকল সদ্যোজাত শিশুর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা
করা উচিত। হাসপাতালে আপনার শিশুর
শ্রবণশক্তি স্ক্রিন করা না হয়ে থাকলে
আপনার ধাত্রী বা স্বাস্থ্যকর্মীকে একটি
অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে বলুন।

কানের সংক্রমণের
লক্ষণগুলি কী কী?

0800 032 0102 নম্বরে কল করুন
অথবা www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন
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লক্ষণগুলি হল জ্বর হওয়া, খিটখিটে স্বভাব
এবং ব্যথা বা অস্বস্তি। কানের রং লাল
হয়ে যেতে পারে এবং আপনার শিশু কান
টানতে পারে কারণ সে অস্বস্তি ব�োধ
করছে। তাদের কান থেকে পুজঁ ও বের�োতে
পারে, যারজন্য কান বন্ধ থাকতে পারে
বা শুনতে না পেতে পারে। যদিও
অধিকাংশ কানের সংক্রমণ ক�োনও গুরত
ু র
প্রভাব না ফলে চলে যায়, কিন্তু অল্প
সময়ের জন্য (দুই থেকে তিন সপ্তাহ)
শ্রবণশক্তি সামান্য কমে যেতে পারে।

কানে ব্যথা ও টনসিলাইটিস
শিশুর কান খুব সাবধানে পরিচর্যা করা দরকার
কানের সংক্রমণ, শিশু এবং হামা দেওয়া শিশুর মধ্যে প্রচলিত যা থেকে কানে ব্যথা হতে পারে।
কানে ব্যথা হলে সচরাচর ঠান্ডা লাগে এবং অনেক সময় জ্বর হয়। একটি শিশু তার কান টানতে
পারে, কিন্তু শিশুরা সচরাচর বলতে পারে না তাদের ক�োথায় ব্যথা লাগছে তাই তারা কাঁদে এবং
তাদের অস্বস্তি হয়।
জন্মের পরে প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশুদের সংক্রমণ প্রতির�োধ করার কিছু প্রাকৃ তিক সুরক্ষা থাকে –
স্তনপান করালে তা বেড়ে যায়। শিশু এবং হামা দেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে, জীবাণু অনায়াসে নাক থেকে
কানে চলে যায়। কানের ব্যথা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে যার জন্য আপনার শিশুর বাড়তি আদর এবং
পেইনকিলার লাগতে পারে (যেমন চিনিমু্ক্ত প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন) যা ফার্মাসিস্টের কাছে পাওয়া
যাবে। আপনার শিশুর গলার গ্ল্যান্ড ফু লে যেতে পারে - শরীর এইভাবেই সংক্রমণ প্রতির�োধ করে।
টনসিলাইটিস - টনসিলাইটিস (টনসিল ফু লে যাওয়া) থেকেও কানে ব্যথা হতে পারে। শিশুদের মধ্যে এটা
একটি প্রচলিত সংক্রমণ। উপসর্গগুলি হল গলা ব্যথা, কানে ব্যথা, কাশি এবং জ্বর হওয়া। এটা ক�োনও
গুরত
ু র অসুখ নয় এবং চারদিনের বেশি উপসর্গ থাকলে আপনাকে জিপি-র সাথে দেখা করতে হবে না
হলে ব্যথা আরও বেড়ে যাবে, জ্বর হবে বা শ্বাসকষ্ট হবে।

1

2
আমার হামা দেওয়া
শিশুর কানে ব্যথা আছে
কিন্তু সে সুস্থ আছে।

3
আপনার ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে আপনি
কী চিনিমুক্ত প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রোফেন
নিয়ে খাইয়েছেন? (ব্যবহার বিষয়ক
পরামর্শের জন্য পৃষ্ঠা 6 দেখুন)।

উত্স: www.nhs.uk, NHS চয়েজেস।

অধিকাংশ কানের সংক্রমণ নিজে থেকে সেরে
যায়। 24 ঘন্টা পরে উপসর্গ না কমলে
আপনার জিপি-র সাথে কথা বলুন, আপনার
শিশুর ব্যথা খুব বেড়ে গেছে বা আপনি তার
কান থেকে তরল পদার্থ বের�োতে দেখেন।

কানের সংক্রমণ
কমান�োর জন্য
• শিশুর কান খুব সাবধানে পরিচর্যা

করা দরকার।
• আপনার শিশুর কানের ভিতরে কখনও

কটন বাড ঢ�োকাবেন না।
• তাদের জ্বর থাকলে খ�োল গড়িয়ে

বেরিয়ে আসতে পারে।
• দইু কানের বাইরের দিক আলাদা
পরিষ্কার ভেজা তু ল�ো দিয়ে আলত�ো
করে পরিষ্কার করুন।
• ধ�োঁয়া থেকে দূরে থাকুন।
• আপনার জিপি বিধান না দিলে কানের
ড্রপ বা তেল ব্যবহার করবেন না।
• সংক্রমণের ছয় সপ্তাহ পরেও আপনার
শিশু শুনতে না পেলে, আপনার জিপি/
স্বাস্থ্যকর্মী তাকে অডিওলজিতে পাঠাতে
পারেন একটি শ্রবণশক্তি পরীক্ষার জন্য।
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স্তনপান করা শিশুরা
শুধমু াত্র স্তনপান করা শিশুদের ক্ষেত্রে ক�োষ্ঠকাঠিন্য
বিরল, কিন্তু যে শিশুরা ফর্মুলা দুধ খায় বা
শক্ত খাবার খায় তাদের ক�োষ্ঠকাঠিন্য হয়।
চিকিত্সার জন্য আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা ফার্মাসিস্টের
পরামর্শ নিন। আপনাকে অবশ্যই সঠিক পরিমাণ
জল দিয়ে ফর্মুলা পাউডার গুলতে হবে।
কিছু ফর্মুলা বিশেষভাবে সামান্য ক�োষ্ঠকাঠিন্য
হওয়া শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে - আপনার
স্বাস্থ্যকর্মী আপনার সাথে বিকল্পগুলি আল�োচনা
করতে পারেন।
আপনার শিশু ইতিমধ্যেই শক্ত খাবার খেতে শুরু
করে থাকলে ফলের রস বা ফল ক�োষ্ঠকাঠিন্য দূর
করতে পারবে। আপেল, নাসপাতি, প্রুন্স-এর মত
ফলে সর্বিটল থাকে, যা একটি প্রাকৃ তিক জ�োলাপ,
যা নিম্নঅন্ত্রে জল ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং
সেই জল মল নরম করে ফলে অনায়াসে তা ত্যাগ
করা যায়। ছ�োট শিশুদের দুধের বদলে অন্য কিছু
দিতে শুরু করার আগে আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর
পরামর্শ নিন।
উত্স: www.NCT.org.uk

ক�োষ্ঠকাঠিন্য
যে শিশুরা শুধমু াত্র স্তনপান করে তাদের ক্ষেত্রে বিরল
ক�োষ্ঠকাঠিন্য বাচ্চাদের মধ্যে একটি অতি প্রচলিত সমস্যা। বহু বাচ্চা সাধারণত মলত্যাগ করে
কয়েকদিন অন্তর। যাই হ�োক, শক্ত মলকে আপনার ক�োষ্ঠকাঠিন্য মানা উচিত যেগুলি ত্যাগ করা মুস্কিল।
স্তনপায়ী শিশুদের সাধারণত দিনে কয়েকবার পায়খানা হবে কিন্তু মাঝেমধ্যে সপ্তাহে মাত্র একবার
স্বাভাবিক নরম মলত্যাগ করবে। ব�োতলে খাওয়া শিশুদের তু লনায় তাদের বেশি বার পায়খানা হয়।
উদাহরণস্বরূপ স্তনপায়ী শিশুরা সপ্তাহে 5 থেকে 40 বার পায়খানা করবে যেখানে ফর্মুলা পান করা
শিশুরা করবে 5 থেকে 28 বার। দুধ বা ফমুর্লার ধরন বদলালেও ক�োষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।
ক�োষ্ঠকাঠিনের পিছনে অনেক কারণ আছে কিন্তু যে শিশু ও বাচ্চারা সুষম আহার পায় তাদের
সাধারণত ক�োষ্ঠকাঠিন্য হয় না।
আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে পরামর্শ নিন। বিরল ক্ষেত্রে, ক�োষ্ঠকাঠিন্য শরীরের ক�োনও অসুখের দরুন
হতে পারে, তাই কয়েকদিনের মধ্যে সমস্যা দূর না হলে, আপনার জিপির সাথে কথা বলা দরকার।

1

2
আমার শিশুর ক�োষ্ঠকাঠিন্য হয়।
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উত্স:

NICE

নির্দে শিকা

2009,

3
দুবার খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ঠান্ডা
করা ফ�োটান�ো জল খাওয়ান।

বাচ্চাদের ক�োষ্ঠকাঠিন্য হওয়া

সমস্যা দূর না হলে আপনার স্বাস্থ্যকর্মী
বা জিপির সাথে কথা বলুন।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
ক�োষ্ঠকাঠিন্য এড়ান�োর জন্য এবং তা
যাতে আবার না হয় তারজন্য আপনার
শিশুকে অবশ্যই সুষম পথ্য দেবেন যেমন
প্রচু র আঁশযুক্ত খাবার যেমন ফল, সব্জী,
বেকড্ বিন্স এবং গ�োটা শস্যদানার
ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল। আমরা আনপ্রসেস
ভূ ষির সুপারিশ করি না (কিছু খাবারের
একটি উপাদান), যার জন্য ঢেকুর
উঠতে পারে, ফ্ল্যাটুলেন্স (উইন্ড) হতে
পারে এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্সের শ�োষণ
কম হতে পারে। প্রচু র পরিমাণ তরল
পান করান।
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অসুস্থ হওয়া এবং উদরাময়
আপনার বা আপনার শিশুর জন্য ভাল নয়
অসুস্থতা ও উদরাময়ের মত র�োগজীবাণু অনায়াসে আক্রান্ত করে এবং সচরাচর ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে প্রচু র
বাচ্চা একসাথে আছে।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
আপনি স্তনপান করালে স্তনপান করান�ো
বন্ধ করবেন না এবং প্রচু র পরিমাণে
তরল পান করাতে থাকুন।
উত্স: www.nhs.uk/conditions 2015

ফার্মাসিস্টের পরামর্শ
বাড়িতে আপনার শিশুর যত্ন নেওয়ার বহু উপায়
আছে। যেগুলি করা যায:
	তাদের নিয়মিত তরল পান করান - সামান্য
পরিমাণে ঠান্ডা জল খাওয়ান। স্তনপান
করালে তারা চাইলেই স্তনপান করান।
	হাতের স্বাস্থ্যবিধির জন্য বেশি সাবধান হন
(সাবান ও জল বা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল
হ্যান্ড জেল ব্যবহার করুন এবং একটি
পরিষ্কার ত�োয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিন)।
	রিহাইড্রেটিং দ্রবণগুলি মাপা শ্যাশেতে পাওয়া
যায় জলের সাথে মেশান�োর জন্য।
এটা ডিহাইড্রেশন সারাতে সাহায্য করে।
আপনার শিশু 24 ঘন্টার বেশি অসুস্থ থাকলে
আপনার জিপির সাথে কথা বলুন। আপনার শিশু
সদ্যোজাত হলে বা খুব অসুস্থ হলে অবিলম্বে
আপনার জিপির সাথে য�োগায�োগ করুন।

P
P
P
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অসুস্থতা ব�োধ করা এবং হঠাত্ অসুস্থতাব�োধ করা হল সাধারণত প্রথম লক্ষণ। উদরাময় তারপরে
হতে পারে। আপনার শিশু ঘনঘন বমি না করলে, মধ্যবর্তী সময়ে ম�োটামুটি স্বচ্ছন্দ থাকলে এবং আপনি
ঘনঘন সামান্য পরিমাণ জল খাওয়াতে পারলে তাদের ডিহাড্রেটেড (নিরুদিত) হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে
এবং তাই তাদের ডাক্তারকে দেখান�োর দরকার নাও হতে পারে। আপনার জিপির সাথে কথা বলুন যদি
তারা 24 ঘন্টার বেশি অসুস্থ থাকে বা সদ্যোজাত হলে বা আপনি ডিহাইড্রেশন লক্ষ্য করলে দেখাতে
দেরি করবেন না।

_

আপনি স্তনপান করালে, আরও ঘনঘন পান করাতে থাকুন। বয়স্ক বাচ্চাদের প্রচু র জল খাওয়ান অথবা
আইস-ললি চু ষতে দিন। তারা খেতে চাইলে, তাদের খুব সহজ পাচ্য খাবার দিন যেমন পাস্তা বা সেদ্ধ ভাত
(খুব মশলাদার বা ন�োন্তা নয়)।
তাদের অন্যদের থেকে দূরে রাখুন, বিশেষত বাচ্চাদের থেকে, যারা সংক্রমিত হতে পারে। খুব যত্নসহকারে
প্রত্যেকের হাত ধ�োওয়ান।

1

2
আমার শিশুর
উদরাময় আছে এবং
সে অসুস্থ হচ্ছে।

নেকক্ষণ পরপর ভেজা ন্যাপি
P	অ(তার
মানে তারা কম হিসি
করছে)।
থেকে বেশি নিদ্রালু।
P		স্মখবাু ভাবিকের
কিয়ে যাওয়া।
P	দেবে শুথাকা
P (মাথার উপরেফন্টানেল
নরম জায়গা
যেটা স্বাভাবিকের থেকে বেশি
দেবে গেছে)।

3
আপনি কী তাকে প্রচু র জল খাইয়েছেন?
পেটের অসুখের র�োগজীবাণু হলে তাদের
ডিহাইড্রেটেড না হতে সাহায্য করবে।
আপনার ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন এবং
একটি রিহাইড্রেটিং দ্রবণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

ডিহাইড্রেশনের উপসর্গগুলি

সদ্যোজাত হলে 24 ঘন্টা পরে
অথবা সাথেসাথে উন্নতির ক�োন
লক্ষণ না দেখা দিলে আপনার
জিপির সাথে কথা বলুন।

আপনার ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে একটি
রিহাইড্রেটিং দ্রবণ এনে খাওয়ান।
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ডায়াবিটিস
চিনতে পারা এবং সামলান�ো

শুররু দিনগুলি
র�োগ নির্ণয়ের ঠিক পরেই, আপনাকে এবং
আপনার বাচ্চাকে একটি বিশেষজ্ঞ ডায়াবিটিস
সেবাদলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত।
আপনার সেবাদলে অনেকের মধ্যে, থাকতে
পারেন:
• একজন শিশু চিকিত্সক যিনি ডায়াবিটিসে
বিশেষজ্ঞ।
• একজন শিশু ডায়াবিটিসে বিশেষজ্ঞ নার্স।
• একজন ডায়াটিশিয়ান যিনি বাচ্চাদের
প্রয়�োজনগুলির সাথে পরিচিত।
• একজন মন�োবিদ যিনি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে
বিশেষজ্ঞ।
হাসপাতালে তাদের প্রথমবার চিকিত্সা হওয়ার
পরে, আপনি বাড়িতে আপনার বাচ্চার
ডায়াবিটিস সামলান�োর জন্য আস্থা পেয়ে যাবেন।
আপনাকে তাও ডায়াবিটিস সেবাদলের সাথে
নিয়মিত য�োগায�োগ রাখতে হবে।
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ডায়াবিটিস হল একটি আজীবনের অসুখ যাতে রক্তে গ্লুক�োজ (চিনি)-এর পরিমাণ খুব বেশি থাকে কারণ
শরীর যেভাবে গ্লুক�োজকে শক্তিতে পরিণত করে তা ঠিকমত কাজ করছে না। তথাপি, যত্নসহকারে
সামলালে, ডায়াবিটিস র�োগে আক্রান্ত বাচ্চারা পূর্ণ, সুস্থ এবং সক্রিয় জীবনযাপন করে যেতে পারে।
টাইপ 1 ডায়াবিটিস সাধারণত শৈশবে হয়। তার চিকিত্সা না করলে, তার দরুন মারাত্মক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত
সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুরতে
ু র�োগ ধরা পড়লে আপত্কালীন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নিবারণ করা
যায়। পিতামাতা, সেবাদাতা এবং চাইল্ড মাইন্ডাররা উপসর্গগুলি জানলে র�োগটি ধরতে পারবেন এবং প্রথম
অবস্থায় চিকিত্সা করাতে পারবেন। উপসর্গগুলি খুব দ্রুত আসতে পারে। আপনার দুশ্চিন্তা থাকলে অবিলম্বে
আপনার জিপি-র কাছে যান।
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে টাইপ 1 ডায়াবিটিস হল সবথেকে প্রচলিত ডায়াবিটিস, যদিও টাইপ 2 ডায়াবিটিস র�োগীর
সংখ্যা বাড়ছে। এর কারণ হল অনুপযুক্ত পথ্য, ব্যায়াম না করা এবং স্থু লতা (পৃষ্ঠা 43 দেখুন)।
টাইপ 1 ডায়াবিটিস সামলান�ো
টাইপ 1 ডায়াবিটিসে আক্রান্ত বাচ্চাদের আজীবন চিকিত্সা করতে হয়। পরিবারের সবাইকে এই র�োগের
বিষয়ে জানতে হয় কারণ এই র�োগ সামলান�োর জন্য গ�োটা পরিবারকে জড়িত হতে হয়।
আপনাকে শেখান�ো হবে কীভাবে হাইপ�োগ্লিসেমিয়া, (বা হাইপ�োজ) চিনতে, নিবারণ করতে এবং চিকিত্সা
করতে হয়, যখন আপনার বাচ্চার রক্তে শর্ক রার মাত্রা ভীষণ কমে যায় তখন তাদের এই উপসর্গগুলি
থাকে যেমন টলমলভাবে, ঘাম হওয়া, ক্লান্তি, মাথার যন্ত্রণা বা আচরণে পরিবর্তন।

1

2
আমার হামা দেওয়া শিশু, যে রাতে শুকন�ো
থাকত�ো সে এখন বিছানায় হিসি করতে শুরু
করেছে এবং স্বাভাবিকের থেকে বেশি পান করছে।

3
ডায়াবিটিস হতে পারে, যদিও
অনেক কিছু র দরুন এমন হতে
পারে।

আপনার বাচ্চাকে জিপি-র
কাছে নিয়ে যান।

জিপি-র মরামর্শ
লক্ষণগুলি জানা জরুরি:
• স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি
হিসি করা।
• পিপাসা পাওয়া এবং সব সময় পান
করতে চাওয়া।
• প্রকৃ ত ক্লান্তি ব�োধ করা, এবং সবসময়
ঘুম�োতে চাওয়া।
• বিনা কারণে ওজন কমা।
অন্য লক্ষণসমূহ:
• হিসি থেকে চু লকানি বা ব্যথা।
• দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে।
• তাদের ক�োথাও কেটে গেলে তা সারতে
অনেক বেশি সময় নেওয়া।
উত্স: www.diabetes.co.uk
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শৈশবে স্থু লতা
তাদের প্রাপ্য সুস্থ ভবিষ্যত্ দিন
শিশুদের ওজন বেশি (অথবা স্থু ল) হলে যে গুরত
ু র স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলি হয় বহু পিতামাতা তা জানেন
না, যেগুলির দীর্ঘ-মেয়াদি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি করার ঝুঁ কি বেশি থাকে, যেমন কার্ডি ওভাসকুলার সমস্যা
এবং টাইপ 2 ডায়াবিটিস। মাত্রাধিক ওজন থাকা শিশু এবং হামা দেওয়া শিশুদের মাত্রাধিক ওজনের
বাচ্চা ও সাবালক হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচ গুণ বেশি। ছ�োট বয়স থেকে সুষম খাবার খাওয়া এবং ব্যায়াম
করার অভ্যাস করান�ো দরকার। পরিবারের সবার জন্য সুষম আহারের বিষয়ে আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে
কথা বলুন।
মাত্রাধিক ওজনের কারণ হল অস্বাস্থ্যকর পথ্য এবং কম ব্যায়াম করা। প্রথমেই আপনার চেষ্টা করা উচিত
আপনার শিশুর ওজন মাত্রাধিক হতে না দেওয়া। গভীর ঘুম হলে, সুস্থ বিভিন্ন খাবার খেলে এবং নিয়মিত
ব্যায়াম করলে আপনার শিশুর ওজন স্বাস্থ্যকর হবে। মাঝে মাঝে শিশুর অকারণে ওজন বেড়ে যাবে,
তেমন হলে আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন কারণ তার পিছনে একটি অজানা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা
থাকতে পারে।
শৈশবে স্থু লতার আবেগময় পরিণাম চরম এবং দীর্ঘ-মেয়াদি হতে পারে, যেমন ষন্ডামি এবং কম আত্মমর্যাদা
থাকা। পিতামাতার তাদের শিশুর সাথে স্থু লতার বিষয়ে কথা বলতে অসুবিধা হতে পারে কারণ তারা
দ�োষীব�োধ করেন এবং তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলে তাদের বিচলিত করতে চান না।
শিশুরা যে পরিমাণ খাবার খায় পিতামাতা সচরাচর তা কম মনে করেন এবং তারা যত কার্যকলাপ করে
তা বেশি মনে করেন। বহু পিতামাতা বিশ্বাস করেন তাদের বাচ্চারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সক্রিয় আসলে তারা
‘হুল্লোরে হওয়া’ এবং ‘সক্রিয় হওয়ার’ মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারেন না।

1

2
আমার মা ভালবেসে তার নাতিকে
চক�োলেট দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত
করছেন। তিনি শুধু চান সে খুশি
থাকুক কিন্তু আমি চিন্তিত।
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3
খুব সহজ হবে না, তাও তাকে
ব�োঝান�োর চেষ্টা করুন আপনি কেন তাকে
স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স দেওয়া পছন্দ করেন যা
তার জন্য আখেরে ভাল হবে।

তাকে কিছু স্বাস্থ্যকর আহারের
ধারণা দিন এবং স্ন্যাক্স হিসাবে
তাকে কিছু ফল বা সব্জির
টু কর�ো দিন।

নিয়ন্ত্রণ করুন
ব্যস্ত পিতামাতার (বা পরিবারের
সদস্যদের) তাদের বাচ্চাদের তাত্ক্ষণিক
খুশিকে তাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের থেকে
বেশি অগ্রধিকার দেওয়া সহজ হতে পারে,
তারা যে চক�োলেট বা মিষ্টি পাণীয়ের
জন্য আবদার করছে তাদের সেগুলি
দিয়ে। বহু পিতামাতা ঝামেলা এড়ান�োর
জন্য বাচ্চাদের ঠিক করতে দেন
সুপারমার্কে ট থেকে কী কিনতে হবে।
আপনার শিশু যা খায় তার জন্য
আপনি দায়ী।
আপনার শিশু এখন যা খায় তাই
আজীবনের খাওয়ার ধরন ঠিক করবে
এবং মাত্রাধিক ওজনের বাচ্চাদের
আজীবন অসুখ ও অসুস্থতার সম্মুখীন
করা হচ্ছে।
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হামা দেওয়া শিশুর আচরণের
বিষয়ে সুপরামর্শ:
• আপনার হামা দেওয়া শিশুর পিছনে সময় দিন, তাকে

বলুন আপনি তাকে ভালবাসেন তাকে জড়িয়ে ধরুন।
• খবু সরল পছন্দ করার জন্য তাদের স্বাধীনতা দিতে
চেষ্টা করুন, যেমন ‘তু মি নীল না লাল কাপটা চাও?’
• স্পষ্ট, সরল নিয়ম এবং নিত্যসচী
ূ রাখুন বিদ্রোহ
কমান�োর জন্য।
• ভাল আচরণের সবসময় প্রশংসা করুন আপনি উত্সাহ
দিতে চান এবং তু চ্ছ খারাপ ব্যবহার দেখবেন না
যখন সম্ভব হবে।
• আপনার যে ব্যবহার পছন্দ নয় তা উপেক্ষা করতে
চেষ্টা করুন, তাহলে তা পুনরায় ঘটার সম্ভাবনা কম
থাকবে।
• তারা বদমেজাজী পালা শুরু করলে, মেনে নেবেন না,
আপনার শিশুর অনুভূতিগুলি লক্ষ্য করুন এবং ব�োঝার
চেষ্টা করুন ‘আমি দেখতে পাচ্ছি তু মি বিচলিত’।
• শান্ত এবং যুক্তিসঙ্গত থাকুন এবং একটি গভীর
নিঃশ্বাস নিয়ে এবং কিছু করার আগে অপেক্ষা করে।
• মনে রাখবেন প্রহার করলে হামা দেওয়া শিশুর আচরণ
ও বদমেজাজী পালা সর্বদা আরও খারাপ হয়ে যায়
এবং তাতে আপনার শিশু আপনাকে ভয় পেতে পারে।
• আপনার শিশু খাবার বা বিশ্রাম চায় না শান্ত
জায়গায় থাকতে চায় যাচাই করুন।
• পরে কখনও শান্ত হওয়ার জন্য আপনার শিশুর
প্রশংসা করুন।
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বদমেজাজের পালা
সচরাচর একটি সরল উত্তর
সব বাচ্চা আপনার ঠিক করা গন্ডি পরীক্ষা করে এবং কখনও-সখনও তা অতিক্রম করার চেষ্টা করে।
এই সবকিছু হচ্ছে বড় হওয়া, শেখা এবং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়ার অংশ। সবসময় মনে রাখবেন শিশুরা
যে আচরণ করে তা তাদের প্রয়�োজন মেটান�োর জন্য করে। কাঁদা বা না ঘুমন�ো মানে তারা দুষ্টু নয় বা
আপনাকে বিচলিত করার জন্য করছে না। বয়স্ক শিশুরা তাদের অপছন্দের খাবার মুখ থেকে বের করে
দিতে পারে ন্যাপি বদলান�োর সময়ে পালিয়ে যেতে পারে। তারা শুধু চেষ্টা করছে তাদের জানা উপায়ে
তাদের পছন্দ এবং অপছন্দগুলি জানাতে।
মুস্কিল আচরণের জন্য বহু কারণ সরল জিনিস হতে পারে যেমন ক্লান্তি, বা খিদে, মন�োয�োগ পাওয়া, বাচ্চার
জীবনে একটি পরিবর্তন (হয়ত একটি নতু ন নার্সারিতে যাওয়া বা বাড়িতে আর একটি সদ্যোজাত শিশু
থাকা) অথবা তারা ক্ষমতাহীন এবং হতাশ ব�োধ করতে পারে কারণ তারা আপনাকে যা বলতে চায় সেটা
তারা বলতে পারে না।
তারা দুষ্টুমি করার সময়ে আপনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন। তাদের বলুন আপনি তাদের
আচরণে বিচলিত তাদের জন্য নয়। তাহলে তারা নিজেদের দুষ্টু বাচ্চা ভাববে না এবং তারা জানতে পারবে
তাদের আচরণ বদলান�োর ক্ষমতা আছে। তাদের জীবনে আপনাকেই গন্ডি এবং নিয়ম ঠিক করে দিতে হবে,
যা বয়সের সাথে সাথে বদলাবে। আপনার সঙ্গীর সাথে শুরতে
ু ই সন্তান লালন-পালন করার কায়দা আল�োচনা
করুন যাতে আপনারা দুজনেই একই নিয়মে চলতে পারেন।
অনেক সময়, তারা শুধু আপনার সাথে থাকতে চায়। তাদের প্রতি পুর�ো মন�োয�োগ দিন, অন্যমনস্ক না
হয়ে। তারা কেমন ব�োধ করছে সেই বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলুন, তাদের সাথে খেলুন, তাদের পড়ে
শ�োনান বা শুধু আদর করুন।

1

2
আমার শিশুর তীব্র
বদমেজাজী পালা হয় যা
খুবই বিচলিত করে।

3
অনেক সময় বুঝতে মুস্কিল হয় একটি
শিশুর আচরণ স্বাভাবিক না তা একটি
আচরণসংক্রান্ত গ�োলয�োগের লক্ষণ।

আপনি চিন্তিত থাকলে আপনার
স্বাস্থ্যকর্মী বা নার্সারি নার্সের
সাথে কথা বলুন।

হামা দেওয়া শিশুদের
বদমেজাজী পালা
বদমেজাজী পালা 18 মাস বয়স নাগাদ শুরু
হতে পারে এবং চার বছর বয়সে তা কমে
যায়। হামা দেওয়া শিশুদের বদমেজাজী পালা
সচরাচর ঘটে যখন একটি শিশু স্পষ্টভাবে
তাদের কথা ব�োঝাতে পারে না। তাদের
হতাশা একটি বদমেজাজী পালা হয়ে যেতে
পারে। বদমেজাজি পালা বিশেষত ঘটে যখন
একজন শিশু ক্লান্ত, ক্ষু ধার্ত বা অস্বস্তিতে
থাকে। এগুলি সচরাচর ঘটে ব্যস্ত, প্রকাশ্য
জায়গায় যা খুবই লজ্জার বিষয় এবং তা
পিতামাতার মানসিক চাপ বাড়াতে পারে।
শান্তভাবে চিন্তা করুন আপনার শিশুর খাবার
না বিশ্রাম দরকার। আপনার শিশুর উপর
মন�োয�োগ দিন এবং সম্ভব হলে একটি শান্ত
জায়গা খুজঁ নু বা তাদের অন্যমনস্ক করার
চেষ্টা করুন। মেনে নেবেন না, তার বদলে
আপনার শিশুর অনুভূতি ব�োঝার চেষ্টা
করুন। পরে কখনও শান্ত হওয়ার জন্য
আপনার শিশুর প্রশংসা করুন।
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উত্স: NHS ইমিউনাইজেশন ইনফরমেশন।

কখন টিকা দিতে হয়

যে অসুখগুলি থেকে সুরক্ষা দেয়

দুই মাস বয়সে

• ডিপথেরিযা, টিটেনাস, পার্টুসিস (হুপিং কাশি), প�োলিও এবং

হিম�োফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ
• নিউম�োক�োক্কাল অসুখ
• র�োটাভাইরাস

b (Hib)

তিন মাস বয়সে

• ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পার্টুসিস, প�োলিও এবং Hib
• মেনিনগ�োক�োক্কাল গ্রুপ C ডিজিজ (MenC)
• র�ো
 টাভাইরাস

চার মাস বয়সে

• ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পার্টুসিস, প�োলিও এবং Hib
• নিউম�োক�োক্কাল অসুখ

এবং 13 মাস বয়সের মধ্যে- • Hib/MenC
 উম�োক�োক্কাল অসুখ
প্রথম জন্মদিনের এক মাসের মধ্যে • নি
• হাম, মামস্ এবং রুবেলা (জার্মান হাম)

12

দুই, তিন এবং চার বছর বয়সে • ইনফ্লুয়েঞ্জা - ফ্লু ন্যাজাল স্প্রে টিকা আগামী বছরগুলিতে অন্য
বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ক্রমশ বাদ দেওয়া হবে, আপনার
ডাক্তারখানার নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে পরামর্শ করুন।
তিন বছর চার মাস বয়সে বা
তার ঠিক পরে

• হাম, মামস্ এবং রুবেলা
• ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পার্টুসিস, এবং প�োলিও (প্রাক-স্কুল বুস্টার)

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ
আপনার শিশুর লাল বইটি অবশ্যই একটি নিরাপদ জায়গায় রাখবেন। আপনার জন্য তাদের
শৈশবে টিকাকরণের এটাই একমাত্র সম্পূর্ণ নথি এবং এটা সচরাচর বয়স বাড়ার পরেও দরকার হয়।
MenB টিকাটি গতানুগতিক শৈশব টিকাকরণ কর্মসূচীর একটি অংশ হিসাবে প্রবর্তন করা হবে,
আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে জেনে নিন।
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অনাক্রম্যকরণ (টিকাকরণ)
এখন এবং ভবিষ্যতে আপনার শিশুকে রক্ষা করুন
অনাক্রম্যকরণ, যা টিকাকরণ হিসাবেও পরিচিত সাধারণত ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়�োগ করা হয়।
যুক্তরাজ্যে হেল্দি চাইল্ড প্রোগ্রাম-এর অংশ হিসাবে বাচ্চাদের বিভিন্ন র�োগের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া।
আপনার জিপি, ডাক্তারখানার নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে আপনি টিকাকরণের উপর পরামর্শ পেতে
পারেন। পেরেন্ট হেল্ড চাইল্ড হেল্থ রেকর্ড (লাল বই)-এ তা নথিভু ক্ত করা হয়, সেই বইয়ে আপনার
শিশুর স্বাস্থ্যের তথ্য থাকে এবং বইটি আপনার কাছে থাকে।
টিকাকরণ প্রধানত জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে দেওয়া হয়। র�োগের ঝুঁ কি যতটা সম্ভব কম রাখার
জন্য সঠিক বয়সে টিকা নেওয়া জরুরি। আপনার স্বাস্থ্যকর্মী বা জিবি-র কাছে পরামর্শ নিতে দ্বিধা করবেন
না - ওনারা এই কাজের জন্যই আছেন! শৈশবের টিকাগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ
আপনার জিপি-র ডাক্তারখানাতেই দেওয়া হয়।
সুরক্ষা বহাল থাকা নিশ্চিত করার জন্য কিছু টিকা একবারের বেশি দেওয়া হয়। একে বলা হয় বুস্টার,
আপনার বাচ্চার তা পাওয়া নিশ্চিত করুন।
আপনি গর্ভ বতী হলে, আপনার জিপি-র ডাক্তারখানায় আপনাকে হুপিং কাশির টিকা দেওয়া হবে।
এই টিকা নেওয়ার আদর্শ সময় হল 28 থেকে 32 সপ্তাহ গর্ভাবস্থার সময়ে, আপনার শিশু হুপিং কাশি
সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হয়ে জন্মাবে, ছ�োট শিশুদের জন্য এটা একটি গুরত
ু র সংক্রমণ।

1
টিকাকরণ দুই মাস বয়সে শুরু হয়,
যখন শিশুর অসুখের প্রতি প্রাকৃ তিক
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা কমতে শুরু করে।

2

3
আপনার স্বাস্থ্যকর্মী আপনাকে
জানাবেন কখন স্থানীয় টিকাকরণ
অধিবেশনগুলি শুরু হবে।

টিকাকরণ আপনার শিশুকে শুধু
শৈশবেই সুরক্ষিত রাখে না,
তাদের আজীবন সুরক্ষিত রাখে।

জিপি-র মরামর্শ
বাচ্চাদের অসুখের কবল থেকে রক্ষা
করার জন্য টিকা দেওয়া হয় যে
র�োগগুলি খুব মারাত্বক হতে পারে এবং
সেগুলি থেকে দীর্ঘ-মেয়াদি জটিলতা এবং
মরণও হতে পারে।
আপনার শিশুকে সুরক্ষাকারী যে টিকাগুলি
দেওয়া হয় তারজন্য অতি সামান্য ব্যথা
পেতে হয়।
আপনার শিশুকে যে টিকাগুলি দেওয়া
হয় সেগুলির বিষয়ে আপনি অতিরিক্ত
তথ্য পেতে চাইলে, www.nhs.uk
ওয়েবসাইট দেখুন অথবা আপনার
স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারখানার নার্স বা জিপির
সাথে কথা বলুন।
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কাঁচ, ছু রি এবং ধারাল�ো জিনিসে গুরত
ু র কেটে যেতে পারে।

নিবারণ:

জল খাওয়ার গ্লাস মেঝেতে রাখবেন না। কাঁচের ব�োতলগুলি অবশ্যিই
উপরে রাখবেন। রান্নাঘরের ছু রিগুলি আড়ালে রাখবেন।

কী করবেন:

• গরু ত
ু রভাবে না কাটলে জায়গাটি ধুয়ে ফেলুন, কাঁচের টু কর�ো লেগে না

থাকা নিশ্চিত করুন এবং পরিষ্কার মসৃণ কাপড় দিয়ে জায়গাটি ঢেকে
রাখুন।
• গরু ত
ু রভাবে কেটে গেলে, খুব রক্ত পড়লে বা ত্বকের নীচে কাঁচের টু কর�ো
ঢু কে থাকলে A&E-এ যান।

জুলে ডু বে যাওয়া
বহু বাচ্চা ডু বে যায, সচরাচর অগভীর জলে। এই ঘটনাগুলি ঘটে
বাথটবে, বাগান�োর ড�োবায়, প্যাডলিং পুলে এবং ওয়াটার বাটে।

নিবারণ:

• জলের কাছে থাকা বাচ্চাদের উপর সর্বদা নজর রাখবেন। ড�োবার

উপরে একটি গ্রিল বসান বা সেটা বালি দিয়ে ভরে ফেলুন।
• আপনার শিশুর সাঁতার শেখা নিশ্চিত করুন।

কী করবেন:

আপনার শিশু কী গিলে ফেলেছে অনুসন্ধান করুন এবং সেই জিনিসটি নিয়ে
A&E-এ যান।

• তাদের যন্ত্রণা হয় এবং অনেক সময় তারা ঘাবড়ে যায়।
• অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে বেরিয়ে গেছে মনে হয়।
•ফ
 ু লে যায় এবং কালশিটে পড়ে।

স্ট্র্যাংগুলেশন (রক্তচলাচল বন্ধ হওয়া)

• তাদের কিছু খেতে বা পান করতে দেবেন না তাদের যদি

কী করবেন:

জানলার ব্লাইন্ডের দড়ি এবং শিকল থেকে জখম হওয়া বা স্ট্র্যাংগুলেশনের
ঝুঁ কি থাকে।

নিবারণ:

• দড়ি না থাকা ব্লাইন্ড লাগান।
• ট ানার দড়িগুলি ছ�োট এবং নাগালের বাইরে থাকা উচিত।
• দড়ি
 গুলি ছ�োট করে বেঁধে রাখুন অথবা ক�োনও এক ধরনের ক্লিট,

কর্ড টাইডি, ক্লিপ বা টাই ব্যবহার করুন যেগুলি পাওয়া যায়।
• জানলার কাছে বাচ্চার খাট, বিছানা বা উঁচু চেয়ার রাখবেন না।
• খ াট বা বিছানায় খেলনা বা অন্য জিনিস ঝু লিয়ে রাখবেন না।
• বটু য়া ঝু লিয়ে রাখবেন না যার টানার দরির ফাঁসের ভিতর দিয়ে

একটি ছ�োট বাচ্চা মাথা ঢু কিয়ে দিতে পারে।
• CPR-এর বিষয়ে আর�ো জানুন।

কী করবেন:

বাচ্চার ফাঁস খুলে দিন, 999-ফ�োন করুন এবং

আপনার শিশুকে জল থেকে বের করে আনুন। তাদের মুখ দিয়ে জল বের
করাবার চেষ্টা করুন। তারা সাড়া না দিলে 999-এ কল করুন।

ভেঙে যাওয়া

বিষক্রিয়া

নিবারণ:

ওষুধ, সাংসারিক জিনিস এবং প্রসাধনের জিনিস থেকে বিষক্রিয়া হওয়া
সাধারণ ব্যাপার।

নিবারণ:

সকল রাসাযনিক পদার্থ, ওষুধপত্র, অ্যালকহল, ব্যাটারি এবং পরিষ্কার
করার পণ্যগলি
ু তালাবন্ধ রাখুন।
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কী করবেন:

একটি অ্যানেস্থেটিক দরকার হয়।

• জায়গাটির উপর আলত�োভাবে একটি আইস প্যাক ধরে রাখুন,

টি টাওয়েলে ম�োড়া (ঠান্ডায জমে থাকা মটরশুটি)।
• ত�োয়ালের স্লিং ব্যবহার করে ভাঙা বাহু স্থির করে রাখুন।
• অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেলান দিয়ে রাখুন, বিশেষত গাড়ির ভিতরে থাকলে,
এবং সম্ভব হলে অন্য একজনকে গাড়ী চালাতে বলুন।
• A&E-এ যান।

পড়ে যাওয়া
শিশুদের জন্য বৃহত্তম বিপদ হল খাট থেকে গড়িযে পড়ে যাওয়া বা
ঁ
উঁচুনীচু জায়গায় পড়ে যাওয়া। হামা দেওয়া শিশুরা আসবাব বা সিড়ি
থেকে বেশি পড়ে যায়।

নিবারণ:
CPR

শুরু করুন।

ভেঙে যাওয়া হল ভাঙা বা ফাটা হাড়।
খেলার তদারক করুন, স্কু টার, স্কেটব�োর্ড এবং বাইকের জন্য নিরাপত্তার
উপয়ুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করুন (হেলমেট, হাঁটু ও কনুইয়ের প্যাড)।
আমি কীভাবে জানব�ো ভেঙ্গে গেছে?
• অনেক সময় সেটা খুব স্পষ্ট হয় এবং আপনি ত্বকের ভিতর দিয়ে
হাড়টি দেখতে পান।

• শিশু ক�োনও জায়গা থেকে যাতে গড়িযে না পড়ে তা নিশ্চিত করুন

(বালিশ ব্যবহার করুন)।

• লাফান�োর দ�োলনা বা গাড়ির সিট এমন জায়গায় রাখবেন না যেখানে

থেকে তারা এঁকেবেকে
ঁ বেরিয়ে আসতে পারে।

ঁ
• শিশু চলাফেলা শুরু করলে সিড়িতে
গেট বসান। ব্যালকনিতে তালা
লাগিয়ে রাখবেন এবং জানলায় সেফটি লক লাগাবেন।

কী করবেন:

আপনার বাচ্চা গুরত
ু রভাবে পড়ে গেলে 999-এ কল করুন।

দম আটকান�ো
শিশু এবং হামা দেওয়া শিশুরা অনায়াসে ছ�োট জিনিস গিলতে,
CPR

নিঃশ্বাসের সাথে নিতে বা গলায় আটকাতে পারে যেমন বেলুন, ব্যাটারি,
চিনেবাদাম, ব�োতাম, প্ল্যাস্টিক খেলনার টু কর�ো, পিতে বা দড়ি।

নিবারণ:

• মেঝেতে এবং আসবাবের নীচে ছ�োট জিনিস নেই দেখে নিন।
• খেলনাগুলি বয়স অনুযায়ী এবং ভাল অবস্থায় আছে যাচাই করুন।
• CPR-এর বিষয়ে আরও জানুন (এটা একটি প্রাথমিক চিকিত্সার ক�ৌশল

যার মধ্যে নিঃশ্বাস উদ্ধার করা এবং বুক দাবান�ো একসাথে করা হয়।
অনেক সময় একে বলা হয় কিস অফ লাইফ)।

ঘর�োয়া দুর্ঘটনা

ঘর�োয়া দুর্ঘটনা

কেটে যাওয়া

কী করবেন:

আপনার শিশুর দম আটকে গেলে তত্ক্ষণাত্ এবং শান্তভাবে ব্যবস্থা নিনে।
গলার ভিতরের জিনিসটি অবশ্যই নীচের দিকে ঠেলবেন না। আপনার
শিশুকে কাশতে বলুন। পিঠের উপর থাবড়ান, শিশু অজ্ঞান হয়ে গেলে
সাহায্য চান (শিশুকে একলা রেখে যাবেন না) এবং CPR শুরু করুন।

মাথায় জখম
মাথায় চরম জখমের একটি লক্ষণ হল অস্বাভিকভাবে ঘুম পাওয়া,
তার মানে এই নয় যে আপনি শিশুকে ঘুম�োতে দেবেন না।
আপনাকে ডাক্তারি চিকিত্সা পেতে হবে যদি:
• শিশু বারেবারে বমি করে (তিন বারের বেশি)
• শিশু ব্যথা লাগার কথা বলে
• শিশু আপনাকে কম সাড়া দেয়
• প্যারাসিটামল বা ইবুপ্রফেনে ব্যথা না সারে।
যা ঘটেছে তাতে বা কেঁ দে কেঁ দে তারা ক্লান্ত হলে, চিন্তা নেই এবং তাদের
ঘুম�োতে দিন। তাদের নিদ্রালুভাবের জন্য আপনার দুশ্চিন্তা হলে শিশু ঘুমিয়ে
পড়ার এক ঘন্টা পরে তাকে জাগিয়ে দিন।

কী করবেন:

শিশু ঠিক আছে দেখে নিন এবং তারা সারারাত স্বাভাবিকভাবে সাড়া
দিচ্ছে দেখে নিন।

এবং অন্য জখমগুলি সামলান�োর বিষয়ে পরামর্শের জন্য www.redcrossfirstaidtraining.co.uk দেখুন।

উত্স: RoSPA
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উপয�োগী য�োগায�োগ

0800 032 0102 নম্বরে কল করুন
অথবা www.smokefree.nhs.uk

ওয়েবসাইট দেখুন

জাতীয় য�োগায�োগ

UK [Allergy UK]
01322 619 898 www.allergyuk.org

অ্যালার্জি

অ্যাস�োসিয়েশন অফ ব্রেস্টফিডিং মাদার্স [Association
of Breastfeeding Mothers] 0300 330 5453
সকাল 9.30-রাত 10.30 www.abm.me.uk
অ্যাসমা UK [Asthma UK]
0800 121 62 44 www.asthma.org.uk
বেবি লাইফচেক [Baby LifeCheck]
www.babylifecheck.co.uk
চাইল্ড অ্যাকসিডেন্ট প্রিভেনশন ট্রাস্ট

[Child Accident Prevention Trust]
020 7608 3828 www.capt.org.uk
[Cry-sis]
08451 228 669 www.cry-sis.org.uk

ক্রাই-সিস

[Dental Helpline]
0845 063 1188

ডেন্টাল হেল্পলাইন

UK [Diabetes UK]
www.diabetes.org.uk

ডায়াবিটিস

[Family Lives]
0808 800 2222 www.familylives.org.uk

ফ্যামিলি লাইভস্

[Healthy Start]
www.healthystart.nhs.uk

হেল্দি স্টার্ট

লা লেশে লিগ GB [La Leche League GB]
0845 120 2918 খ�োলা থাকে 24 ঘন্টা সপ্তাহে
7 দিন। www.laleche.org.uk
দ্য লালাবি ট্রাস্ট [The Lullaby Trust]
www.lullabytrust.org.uk

50

[Meningitis Now]
0808 80 10 388 www.meningitisnow.org

মেনিনজাইটিস নাউ
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ন্যাশানাল ব্রেস্টফিডিং নেটওয়ার্ক হেল্পলাইন

[National Childbirth Trust]
0300 330 0700 সকাল 8-রাত 10 সপ্তাহে 7 দিন
www.nct.org.uk

ন্যাশানাল ড�োমেস্টিক ভায়�োলেন্স হেল্পলাইন

[National Domestic Violence Helpline]
0808 2000 247
www.refuge.org.uk

নেটমামস্ [Netmums]
সন্তান লালন-পালন করার পরামর্শ এবং তথ্য।
www.netmums.com

NHS ইনফরমেশন সার্ভি স ফর পেরেন্টস্
[NHS Information Service for Parents]
www.nhs.uk/start4life

রেড ক্রস [Red Cross]
CPR (কিস অফ লাইফ)-এর ওপর তথ্য
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk
Start4Life হেল্দি টিপস্
www.nhs.uk/start4life

ন্যাশানাল অ্যাট-হ�োম ড্যাড নেটওয়ার্ক

[National At-home Dad Network]

ড্যাডির মতামত, চ্যাট, সংবাদ এবং সহায়তা।
www.athomedad.org

NHS দাঁতের ডাক্তার পাওয়ার জন্য
NHS 111-তে কল্ করুন বা
www.nhs.uk/dentist ওয়েবসাইট দেখুন

একজন

NHS ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট
[Royal Free London NHS Foundation Trust]
সুইচব�োর্ড 0203 758 2000
বিকল্প 1 রয়্যাল ফ্রি
বিকল্প 2 বারনেট হসপিটাল
বিকল্প 3 চেজ ফার্ম হসপিটাল
www.royalfree.nhs.uk

রয়্যাল ফ্রি লন্ডন

[National Breastfeeding Network Helpline]
0300 100 0212, সকাল 9.30-রাত 9.30
www.breastfeedingnetwork.org.uk

ন্যাশানাল চাইল্ডবার্থ ট্রাস্ট

স্থানীয় য�োগায�োগ

NHS 111
আপনার দিনে বা রাতে জরুরি সাহায্যের দরকার
হলে আপনার NHS 111-কে কল করা উচিত
অন্য ক�োনও স্বাস্থ্য পরিষেবার কাছে যাওয়ার
আগে। NHS 111-এ কল করলে আপনাকে
সাথেসাথে স্থানীয় পরিষেবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া
হবে যারা আপনাকে সেরা সাহায্য দিতে পারবে।
এই পরিষেবা দিনে 24 ঘন্টা, বছরে 365 দিন
পাওয়া যায় এবং এখানে কল করার জন্য টাকা
লাগে না, ম�োবাইল ফ�োন থেকে করলেও।
আমার কখন NHS 111-কে কল করা উচিত?
• যখন আপনার দ্রুত সাহায্য দরকার কিন্তু তা
জীবননাশী নয়।
• যখন আপনি মনে করেন আপনার A&E বা অন্য
NHS জরুরি পরিষেবার কাছে যাওয়া দরকার।
• যখন আপনার জিপির ডাক্তারখানা বন্ধ থাকে।
• যখন আপনি জানেন না ডাক্তারি সাহায্যের
জন্য কাকে কল করবেন।
• আপনার যাওয়ার মত একজন স্থানীয় জিপি
না থাকলে।
একটি জরুরি অবস্থায়

999-কল

করুন

চেজ ফার্ম হসপিটাল

[Chase Farm Hospital]

চিলড্রেন্স আউটপেশেন্টস্ ইনক�োয়ারিজ
আর্জে ন্ট কেয়ার সেন্টার
পেডিঅ্যাট্রিক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট
অ্যান্টিনেটাল ক্লিনিক
বারনেট হসপিটাল

[Barnet Hospital]

চিলড্রেন্স আউটপেশেন্টস্ ইনক�োয়ারিজ
পেডিঅ্যাট্রিক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট
অ্যান্টিনেটাল ক্লিনিক এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টস্
কমিউনিটি মিডওয়াভস্ অ্যাডমিন টিম
নর্থ মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি হসপিটাল

[North Middlesex University Hospital]
সুইচব�োর্ড 0208 887 2000
www.northmid.nhs.uk

চিলড্রেন্স আউটপেশেন্টস্ ইনক�োয়ারিজ
আর্জে ন্ট কেয়ার সেন্টার
পেডিঅ্যাট্রিক A&E
অ্যান্টিনেটাল ক্লিনিক
কমিউনিটি মিডওয়াভস্ অফিস

এনফিল্ড ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস অ্যান্ড
স্পেশালিস্ট চিলড্রেন সার্ভিসেস

[Enfield Universal Services &
Specialist Children Services]
Cedar House, St Michaels Primary
Care Centre, Gater Drive,
Enfield EN2 OJB.
0208 375 2945
CAMHS [Enfield CAMHS]
Charles Babbage House,
1 Orton Grove, Enfield EN1 4TU.
0208 379 2000

এনফিল্ড

এনফিল্ড সেফগার্ডিং চিলড্রেন ব�োর্ড

[Enfield Safeguarding Children Board]
টেলিফ�োন: 0208 379 2767
ফ্যাক্স: 0208 379 2888

টেলিফ�োন: 0208 379 2507
স�োমবার থেকে শুক্রবার: সকাল 9.00 - বিকেল 5.00
অসময়ে: 0208 379 1000, বিকল্প 2 বাছু ন এবং
আপনাকে একজন উপদেষ্টার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
www.enfield.gov.uk/enfieldlscb

ড�োমেস্টিক অ্যাবিউ
স�োলেস উইমেন্স এইড হেল্পলাইন

[Domestic Abuse
Solace Women’s Aid Helpline]
0808 802 5565

মেন্স অ্যাডভাইস লাইন

[Men’s Advice Line]
0808 801 0327
999-এ কল করুন
www.enfield.gov.uk/domesticabuse

জরুরি অবস্থায়, সর্বদা

একটি বাচ্চার মঙ্গলের বিষয়ে আপনার চিন্তা থাকলে,
অনুগ্রহ করে এখানে আপনার উদ্বেগ জানান:
0208 379 2507 নম্বরে চিলড্রেন্স স�োশ্যাল কেয়ার-এ
কল করুন স�োমবার-বৃহস্পতিবার সকাল 9-বিকেল 5,
শুক্রবার সকাল 9-বিকেল 4.45।
অসময়ে 0208 379 1000 নম্বরে কল করুন
(বিকল্প 2 বাছু ন)।
আপনি ই-মেলেও য�োগায�োগ করতে পারেন।
জরুরি অবস্থায়, সর্বদা 999-এ কল করুন
একটি বাচ্চার বিষয়ে আপনার চিন্তা থাকলে অনুগ্রহ
করে আমাদের আপনার উদ্বেগ জানান যাতে আমরা
সাহায্য করতে পারি।
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