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স্তনিান করারছেন
পিপতিত, সহায়তা ও  
িরামশদে িান?

আিনার ধাত্রী, স্াস্্যকমমী, 
পশশরুকর্রের সারে কো বলনু 
অেবা 0300 100 0212 
নম্বরর ন্যাশনাল ব্রেস্টপিপিং 
ব্হল্পলাইন-ব্ক কল করনু।

টিকাকরণ
পবভ্াতি, অপনপচিত বা  

িরামশদে িান?

আিনার স্াস্্যকমমী বা  
পজপি িাক্ারখানার নারসদের 

সারে কো বলনু

     

আিতকালরীন যত্নধমূিান করা
আিপন ধমূিান কররল - 
এখনই হরছে ছাডার সময়।

0800 032 0102  
নম্বরর কল করনু অেবা  

www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

শশশরব  
প্রিপলত  
অসখু ও  

মঙ্গল

জন্ম ব্েরক িাঁি িযদেতি

এই িপুস্তকাটি প্রস্তুত করররছ NHS এনপিল্ড পলিপনক্যাল কপমশপনং গ্রুি
www.enfieldccg.nhs.uk

এই িপুস্তকার উির আিনার প্রপতপরিয়া এবং এরত আিনার কাজ হরয়রছ করী না জানারনা আমরা স্াগত করব। 
অনগু্রহ করর primarycare@enfieldccg.nhs.uk ঠিকানায় এনপিল্ড CCG-ব্ক ই-ব্মল প্ন এবং পবষরয়র জায়গায় পলখরবন  

‘A Guide – Common Childhood Illnesses’
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স্াগতম
NHS এনপিল্ড পলিপনক্যাল কপমশপনং গ্রুি এই তে্যগপুল সংকলণ করররছ।

এই িপুস্তকায় পিতামাতা/ব্সবা্াতার্র জন্য বাচ্ার্র উির তার্র জরন্মর ব্েরক (এবং তার 
িররও) উিরযাগরী তে্য আরছ। প্ররত্যক পিতামাতা বা ব্সবা্াতা জানরত িান তার্র বাডতি 
পশশরু জন্য করী ব্সরা যারত তারা জরীবরনর জন্য ব্সরা ম্ত িায়। আিনার পশশ/ুবাচ্া অসসু্ 
হরল করী কররবন জানার জন্য আিপন এই িপুস্তকা ব্যবহার কররত িাররন। বাপডরত করীভারব 
আিনার বাচ্ার যত্ন পনরত হয়, কখন স্াস্্যরসবা ব্িশা্াররর িরামশদে পনরত হয় এবং কখন 
আিতকালরীন িপররষবার সারে ব্যাগারযাগ কররত হয় জাননু।

আিপন ব্য পবষয়গপুল ব্্খরবন ব্সগপুলর অপধকাংশ ব্বডা ওঠার প্রাত্যপহক অংশ ছাডা আর পকছু 
নয়, আিনার ধাত্রী বা স্াস্্যকমমীর সারে আরলািনা কররল সিরাির কাজ ব্্য়। প্রায় সব পশশ,ু 
হামা ব্্ওয়া পশশ ুএবং বাচ্ার্র শশশরব প্রিপলত অসখুগপুল হরব ব্যমন বসতি, ঠান্া লাগা,  
গলা ব্যো এবং কারন সংরিমণ। ব্সই বয়রস এই অসখুগপুল ভাল না হরলও এগপুল অনায়ারস 
বাপডরত পিপকতসা করা যায় স্াস্্যরসবা ব্িশা্াররর সহায়তায় A&E-এ যাওয়ার ব্রল।

আিনার ্পুচিতিা োকরল আিনারক অবশ্যই অপতপরক্ িরামশদে পনরত হরব - আিনার সহজাত 
জ্ারনর উির আস্া রাখনু।

www.enfieldccg.nhs.uk

সকল প্রকৃত তে্য সংগহৃরীত হরয়রছ পিিাটদে রমন্ট অি ব্হলে, বােদে টু িাইভ 2009 সংস্করণ, NHS িরয়রজস, 
পরেটিশ অ্যারসাপসরয়শন অি িামদোরটালপজস্টস্, ব্মপননজাইটিস নাউ, NICE পনর দ্ে পশকা।

ব্ক সাহায্য কররত িারর?
   িপররষবার পববরণ িপুস্তকা 4

   প্রােপমক পবষয়গপুল জাননু 6

  শরুরু মাসগপুল
   জপন্স 7

   অিনার পশশরুক খাওয়ারনা 8

   অসসু্ হওয়া  10

   ন্যাপি ব্েরক িুসকুপড, লাল িুসকুপড ও শষু্ক ত্বক 12

   ঘমুারনা 14

   পিিুঁটি ভরা ব্িাখ এবং কনজাংকটিভাইটিস 16

   বন্ধন ও আ্ানপ্র্ান 18

   ্ম আটকারনা 20

   ্াঁত ওঠাজপডত সমস্যা 22

প্রিপলত অসখুগপুল
   জ্বর 24

   ব্মপননজাইটিস ও ব্সিপসস 26

   হাঁিাপন 28

   অ্যালাপজদে  30

   শাঁই শাঁই শব্দ করর পনঃশ্াস ব্নওয়া এবং শ্াসকষ্ট 32

   কারন ব্যো ও টনপসলাইটিস 34

   ব্কাষ্ঠকাঠিন্য 36

   অসসু্ হওয়া এবং উ্রাময় 38

   িায়াপবটিস 40

সাপবদেক মঙ্গল
   শশশরব সু্লতা 42

   ব্রমজারজর িালা 44

   অনারিম্যকরণ (টিকাকরণ) 46

   ঘররায়া ্ঘুদেটনা 48

   উিরযাগরী ব্যাগারযাগ 50

সপূিিত্

3

পজপি:

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

পনকটতম িারমদেপস:

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

্াঁরতর িাক্ার:

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

NHS 111

আিনার ব্যাগারযাগ

অনলাইরন এই িপুস্তকা  
এবং সম্পপকদে ত 

প্রসঙ্গগপুলর ব্্খার জন্য, 
আিনার স্াটদে  ব্িান  
প্রয় এই QR ব্কাি 

স্ক্যান করনু।
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54

স্াস্্যকমমী
স্াস্্যকমমীরা যখনই আিনার ্রকার 
হরব সহায়তা ব্্রবন। তারা আিনার 
বাপডরত বা একটি িাক্ারখানায় 
আিনার সরঙ্গ ব্্খা কররবন।  
তারা সহায়তা এবং িরামশদে ব্্ন  
এবং বলরত িাররন আিপন ব্কাোয় 
অপতপরক্ সাহায্য ব্িরত িাররন 
আিনার ্রকার হরল। তারা একটি 
্রলর স্স্য যারা বাচ্ার শশশরব 
আিনারক সহায়তা কররবন।
আিনার ধাত্রী স্াস্্যরসবা ব্িশা্ার 
ব্যপক্ হরত িাররন পযপন প্রসরবর ির 
আিনার এবং আিনার পশশরু পবষরয় 
িরুরািপুর ওয়াপকবহাল। তারা 
খাওয়ারনার ব্য ব্কানও সমস্যার জন্য 
সাহায্য কররত িাররন।

পশশরুক্রেগপুল
পশশরুক্রেগপুলরত িপরবার সহায়ক 
িপররষবা োরক ব্যখারন আিনার  
পশশরু স্াস্্য এবং পবকারশর জন্য 
সহায়তা ও িরামশদে িাওয়া যায়  
তারা সু্করল ভপতদে  না হওয়া িযদেতি। 
কাযদেকলারির মরধ্য োরক ব্স্ট অ্যান্ 
ব্লে অপধরবশন, ইনি্যান্ট পিপিং 
সহায়তা ব্গাষ্ঠরী এবং সতিান 
লালন-িালন করার অপধরবশন। 
এছাডা তারা আিনারক অন্য স্ানরীয় 
স্াস্্য এবং সামাপজক সহায়তা 
িপররষবাগপুলর কারছও িাঠারত িারর। 
প্র্ত্ত িপররষবাগপুল িাবার জন্য 
প্রসরবর ঠিক িররই িপরবারর্র 
তার্র স্ানরীয় পশশরুকর্রে নাম  
ব্লখারত হরব।

পজপি(িাক্ার/পিপকতসক)
একজন স্ানরীয় পজপির কারছ 
আিনারক নাম ব্লখারত হরব। 
আিনার পজপি আিনারক িরামশদে 
প্রত িাররন, আিনার প্ররয়াজনরীয় 
ওষধু প্রত িাররন এবং আিনার 
পবরশষজ্ িপররষবা ্রকার হরল 
আিনারক সঠিক প্শা প্রত িাররন। 
আিনারক সাধারণভারব একটি 
অ্যািরয়ন্টরমন্ট কররত হরব। 
আিপন পিপতিত োকরল সকল পজপি 
একজন বাচ্ারক দ্রুত িররীক্া কররব।
ব্সামবার ব্েরক শরুিবার সরন্ধ্য 
6.30-এর িরর, সপ্াহারতি এবং 
সরকাপর ছুটির প্নগপুলরত  
আিপন NHS 111-এ পজপি 
আউট-এি-আওয়াসদে িপররষবারক 
কল কররত িাররন।

িপররষবার পববরণ িপুস্তকা

আিনার প্রন বা রারত জরপুর সাহারয্যর ্রকার  
হরল আিনার NHS 111-ব্ক কল করা উপিত অন্য 
ব্কানও স্াস্্য িপররষবার কারছ যাওয়ার আরগ।  
NHS 111-এ কল কররল আিনারক সারেসারে স্ানরীয় 

িপররষবার কারছ িাঠিরয় ব্্ওয়া হরব যারা আিনারক ব্সরা সাহায্য প্রত 
িাররব। এই িপররষবা প্রন 24 ঘন্টা, বছরর 365 প্ন িাওয়া যায় 
এবং এখারন কল করার জন্য টাকা লারগ না, ব্মাবাইল ব্িান ব্েরক 
কররলও। আিনার NHS 111-ব্ক কল করা উপিত:
• যখন আিনার দ্রুত সাহায্য ্রকার পকন্তু তা জরীবননাশরী নয়।
•  যখন আিপন মরন কররন আিনার A&E বা অন্য NHS জরপুর 
িপররষবার কারছ যাওয়া ্রকার।

• যখন আিনার পজপির িাক্ারখানা বন্ধ োরক।
• যখন আিপন জারনন না িাক্াপর সাহারয্যর জন্য কারক কল কররবন।
• আিনার যাওয়ার মত একজন স্ানরীয় পজপি না োকরল।

111

বহু অসখু আিনার িামদোপসরস্টর কাছ ব্েরক ব্কনা ওভার ্্য কাউন্টার 
(িাক্াররর পবধান ছাডা) ওষধু প্রয় পিপকতসা করর এবং প্রিুর পবশ্াম 
পনরয় বাপডরত পিপকতসা করা যায়। অপত তুছে অসখু এবং জখরমর জন্য 
ব্সরা পিপকতসা হল পনরজর যত্ন ব্নওয়া। আিপন তখনও পিপতিত োকরল, 
NHS 111 বা আিনার পজপিরক কল করনু।

পনরজর যত্ন পনরজ ব্নওয়া

A&E
এবং
999

তাতক্পণক, জরীবননাশরী জরপুর অবস্ার জন্য। 
A&E ও 999 হল আিতকালরীন িপররষবা যা শধু ুতখন ব্যবহার 
করা উপিত যখন পশশ ুএবং বাচ্ারা গরুতুর আহত হয় বা জটিল 
অসরুখর লক্ণ ব্্খায়। এগপুল হরত িারর ্ম আটকারনা বা 

শ্সরনর অসপুবধা, অজ্ান হরয় যাওয়া বা জ্ান হারারনা, পবষ বা 
ট্যাবরলট ব্নওয়া, তলরিরট িরম ব্যাো, কম সংখ্যক ব্ভজা ন্যাপি 
মারন পিহাইররেশন (পনরু্ ন)।

্াঁরতর িাক্ার
পনয়পমত ব্িনটিস্টরক  
(্াঁরতর িাক্াররক) ব্্খারত 
ভুলরবন না। আিনার 
ব্িনটিরস্টর সারে শরুরুত 
আিনার বাচ্ার নাম 
ব্লখারনার জন্য আরলািনা 
করনু এবং আিনার 
অ্যািরয়ন্টরমরন্টর সমরয় 
তার্র সরঙ্গ পনরয় যান।
আিনার পনকটতম  
ব্িপন্টরস্টর সন্ধারনর  
জন্য www.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু। 
বন্ধ োকার সমরয় ব্িপন্টরস্টর 
তরে্যর জন্য, NHS 111-এ 
কল করনু।

িামদোপসস্ট
আিনার স্ানরীয় িামদোপসস্ট অপত প্রিপলত অসখুগপুলর জন্য িরামশদে  
প্রত িাররন। তারা ওষধু এবং অন্য স্াস্্যজপনত িণ্য প্রত িাররবন।  
সিুার মারকদে টগপুলরত সিরাির িামদোপসস্ট োরক এবং তার্র মরধ্য অরনরক  
ব্বপশ রাত িযদেতি ব্খালা োরক। 

www.nhs.uk ওরয়বসাইট ব্্খনু ব্যখারন আিপন িপররষবা ব্লারকটর িারবন  
যা আিনারক আিনার পনকটতম িারমদেপস খুরঁজ ব্িরত সাহায্য কররব।

স্ানরীয় NHS একটি নগণ্য অসরুখর পস্কম িালায় এবং ব্সই সপুবধা আিপন 
আিনার স্ানরীয় িারমদেপসর মাধ্যরম ব্িরত িাররন। পকছু স্ানরীয় িারমদেপস এই 
িপররষবা ব্্য় পকন্তু তারা না প্রত িাররল তারা আিনারক অন্য একটি 
িারমদেপসরত িাঠারত িারর যারা এই িপররষবা ব্্য়। আিপন আিনার স্ানরীয় 
িামদোপসরস্টর সারে ব্্খা কররত িাররন অরনক অসরুখর উির ব্গািন িরামশদে 
ব্নওয়ার জন্য ব্যমন কাপশ, ঠান্া লাগা, গলা খশুখশু, ব্যো ও জ্বর, ব্িারখর 
ব্ছাটখারটা সংরিমণ, মাোর উকুন এবং আরও অরনক পকছু। এই পস্কম 1 
বছর এবং তার ব্বপশ বয়রসর বাচ্ারা ব্িরত িারর এবং সব ওষধু পবনামরূল্য 
ব্্ওয়া হয় যপ্ আিপন িাক্াররর পবধারনর জন্য টাকা না ব্্ন।

স্াস্্যরসবা এবং পশশ ুও িপরবার পবষয়ক প্রিুর িপররষবা আরছ। ব্কান িপররষবা বা ব্িশা্ার ব্যপক্ 
আিনার সাহারয্যর জন্য ব্সরা যািাই করনু।
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প্রস্তুত োকা এবং লক্ণগপুল জানা

7

প্রােপমক পবষয়গপুল জাননু

োরমদোপমটার

লোস্টার

তরল ব্ব্নানাশক
(ব্যমন পিপনমকু্ ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন)

ব্যাপরয়ার পরিম

িামদোপসরস্টর িরামশদে
পকছু উিরযাগরী ওষধু রাখনু।  
তার সারে রাখনু:

ি্যারাপসটমল এবং ইবরুপ্রারিন

জ্বর োকা বাচ্ার্র পিপনমকু্ ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন প্ন যার্র ব্্রখ পবিন্ন মরন হরছে 

(সাধারণভারব তািমাত্া 37.5°C (99.5°F)-এর উিরর োকরল), কারণ, এই ওষধুগপুল জ্বর ও সতিাি 

কমারত িারর। প্রেরম তার্র ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন প্রয় পিপকতসা করনু। এই ওষধুগপুলর কাজ 

শরু ুকররত এক ঘন্টা িযদেতি লাগরত িারর। ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন একসারে ব্্ওয়া উপিত নয়। 

তোপি, িরবতমী ওষধু ব্্ওয়ার সমরয়র আরগ যপ্ আিনার পশশ ুপবিন্ন োরক, তাহরল আিপন হয়ত 

অন্য ওষধু প্রত িাইরবন। 16 বছর কম বয়রসর বাচ্ার্র অ্যাপপিপরন ব্্ওয়া উপিত নয়।

পকছু ব্গালমাল োকরল ব্সগপুল সাধারণত পিতামাতার ব্িারখ িরড। তোপি, ্পুচিতিা হওয়া স্াভাপবক আিপন 
আিনার পশশ ুঅসসু্্য হরল লক্ণগপুল পিনরত িাররবন না। আিনার সহজাত ধারণার উির আস্া রাখনু, 
আিনার পশশরুক আিপনই সবরেরক ভাল জারনন। 

গরুতুর অসখু হরল লক্ণগপুল করীভারব ধররত হয় পশখনু এবং একটি ্ঘুদেটনা ঘটরল করীভারব সামলারত হয় পশখনু। 
প্রােপমক পবষয়গপুল আিনার জানা োকরল এবং আিপন প্রস্তুত োকরল, সামলারনা আিনার িরক্ সহজ হরব। 

পকছু উিরযাগরী ওষধু একটি তালাবন্ধ ক্যাপবরনরট বা বাচ্ার্র নাগারলর বাইরর উঁিুরত ব্কাোও রাখনু। 
ব্য পজপনসগপুল বাপডরত রাখা ্রকার, ব্সগপুল িান প্রকর ব্খারি উরলেখ করা হরয়রছ। আিপন অবশ্যই 
আিনার বাচ্ার বয়স অনযুায়রী সঠিক িাওয়াররর ওষধু রাখরবন, সবদ্ে া যত্নসহকারর পনর দ্েশগপুল অনসুরণ 
কররবন এবং অবসান তাপরখ ব্্রখ ব্নরবন। যত্নসহকারর ব্লরবলটি িডুন। 16 বছররর কম বয়রসর বাচ্ার্র 
অ্যাপপিপরন ব্্রবন না।

সম্াব্য জরপুর অবস্ার আরগ CPR (নবজরীবন সঞ্ার)-এর পবষরয় জাননু,  
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk ওরয়বসাইট ব্্খনু।
যপ্ মরন হয় আিনার পশশরু গরুতুর অসখু হরয়রছ অপবলরম্ব িাক্াপর সাহায্য পনন।

6

জপন্স
সর্্যাজাতর জপন্স করী?

সর্্যজাত বাচ্ার্র একটি প্রিপলত অসখু হল জপন্স যা ত্বরকর এবং ব্িারখর সা্া অংরশর 
রং হলু্  করর ব্্য়। ব্য পশশরু্র গারয়র রং কারলা এবং বা্ামরী, তার্র গারয় হলু্  রং 
ব্্খা খবু মপুস্কল তার্র শধু ুহারতর ব্িরটা এবং িারয়র তলায় হলু্  ব্্খা যায়। এটা অপত 
প্রিপলত এবং পিতিার পবষয় নয় যা 10-14 প্ন িরর অ্শৃ্য হরয় যায়।

ঘনঘন মলত্যাগ করারনার জন্য যত সিরাির সম্ব আিনার পশশরুক খাওয়ারনা উপিত।  
আিপন স্তনিান করারল, আিনার পশশরুক পনয়পমত স্তনিান করান। পকছু স্তনিায়রী পশশরু 
ব্ক্রত্, তার্র ত্বরকর রং 12 সপ্াহ িযদেতি সামান্য হলু্  ব্্খরত লাগরত িারর। এটা স্তরনর 
্রুধর সারে সম্পপকদে ত, এবং স্াভাপবক যতক্ণ আিনার পশশ ুসসু্ এবং বাডরত োরক।

অসখু িরম হরল, আিনারক হয়ত আিনার পশশরুক পকছু সমরয়র জন্য হাসিাতারল পনরয় 
আসরত হরব পবরশষ আল্টা ভারয়ারলট আরলা ব্নওয়ার জন্য। সর্্যাজাতর জপন্স সাধারণত 
্ইু সপ্াহ বয়স নাগা্ ব্সরর যায়। িরম জপন্স হরল পিপকতসা করারত হরত িারর।  
14 প্রনর ব্বপশ জপন্স োকরল, জরন্মর িরর সাতপ্রনর মরধ্য জপন্স শরু ুনা হরল বা 
পশশরু মল িরকর মত সা্া হরল আিনারক অবশ্যই আিনার স্াস্্যকমমী বা পজপির সারে 
ব্যাগারযাগ কররত হরব।

জপন্রসর িররীক্া করা
ধাি 1
ত্বরকর উির হাল্াভারব আিনার আঙুলগপুল টিিনু, 
ব্যমনভারব আিপন পিি িল ব্িরকরছ করী না ব্্খার 
জন্য টিিরবন, ব্যখারন আিনার আঙ্গলু পছল ব্সই 
জায়গাটার রং ব্্খনু। পশশরু নারকর িগা ব্টিার 
ব্িষ্টা করনু। 
ধাি 2
জায়গাটির রং হলু্  লাগরল (সা্ার ব্রল), 
সম্বত তা জপন্স। এই িররীক্াটি অবশ্যই প্রনর 
আরলারত বা ফু্ররারসন্ট আরলারত কররত হরব একটি 
(একটি জানলার িারশ হরল সব ব্েরক ভাল হয়)। 
পশশরু জামাকািড খরুল ব্িলরত হরব যারত শররীররর 
পবপভন্ন অংশ তুলনা করা যায়। ব্য পশশরু্র ত্বরকর 
রং গাঢ় তার্র হারতর ব্িরটা ও িারয়র তলা  
যািাই করনু।
ধাি 3
আিনার স্াস্্যকমমী বা পজপির সারে কো বলনু।

1
মরন হরছে আমার পশশরু 
হাল্া জপন্স হরয়রছ,  
আপম করী করব?

2
যত ঘনঘন সম্ব আিনার 
পশশরুক খাওয়ান যারত তারা 
পিহাইররেরটি না হরয় যায়।

3
উরবেগ োকরল আিনার 
ধাত্রী, স্াস্্যকমমী বা 
পজপির সারে কো বলনু।
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স্তনিান করারনার প্রিুর পবপভন্ন ভপঙ্গ আরছ। আিনারক ব্কবল 
পনম্নপলপখতগপুল যািাই কররত হরব:
•  আিনার পশশরু মাো ও শররীর করী সরলররখায় আরছ?
না োকরল, আিনার পশশ ুহয়ত অনায়ারস পগলরত িাররব না।

•  আিপন করী আিনার পশশরুক বরুকর কারছ ধরর আরছন?
তার্র ঘাড, কাঁধ এবং পিরঠ হাত প্রয় রাখনু। যারত তারা তার্র 
মাো অনায়ারস পিছরন ব্হলারত িারর।

8

স্তনিান করারনা - জরীবরনর ব্সরা শরুু

9

স্াস্্যকমমীর সিুরামশদে
মরন রাখরবন, বরুকর ্ধু প্রায় ছয়  
মাস িযদেতি আিনার পশশরু সকল িাপহ্া 
ব্মটায়। তাছাডা বরুকর ্ধু সারিন 
ইনি্যান্ট ব্িে পসরড্াম (SIDS)-এর 
প্ররকাি কমায়। পশশরু বয়স একবছর না 
হওয়া িযদেতি গররু ্ধু ব্্ওয়া উপিত নয়, 
যপ্ও ছয় মাস বয়স ব্েরক তা ব্রেকিাস্ট 
পসপরয়ারলর সারে ব্্ওয়া ব্যরত িারর।
করীভারব বঝুরবন আিনার পশশ ুপ্রিুর ্ধু 
িান কররছ:

•  প্রিুর ব্ভজা ভাররী ন্যাপি - 24 ঘন্টায় 
প্রায় ছয়টি।

•  ব্নাংরা ন্যাপি, িার ব্েরক ছয় সপ্াহ 
িযদেতি প্রন ্ইু ব্েরক পতন বার নরম 
মল হওয়া, তারিরর সপ্ারহ ্ইু ব্েরক 
পতন বার।

•  প্রপতবার খাওয়ার িরর পশশ ুসন্তুষ্ট এবং 
পস্র হয়।

•  খাওয়ার সমরয় আিপন পশশরু ্ধুরগলা 
শনুরত িারবন।

•  ওজন বাডা - আিনার স্াস্্যকমমীর 
যািাই করা।

পশশরু তাতক্পণক প্ররয়াজন হল পনরাি্ এবং সরুপক্ত ব্বাধ করা এবং পখর্ ব্িরলই ব্খরত িারা।  
আিনার পশশরুক খাওয়ারনার জন্য তার্র বরুকর কারছ ধরর রাখরল এবং তার্র প্ররয়াজনগপুলরত সাডা  
প্রল স্াস্্যকর মগরজর সম্পকদে  জন্মায়। এই পবকাশগপুলর অপধকাংশ জরীবরনর প্রেম ্ইু বছরর ঘটরব। 
সংরব্নশরীল লালন-িালন আিনার পশশরুক তার িূণদে সম্াবনা অজদে ন কররত সক্ম কররব, ব্স ভাল 
সম্পকদে  গডরত িাররব এবং ভালভারব আ্ানপ্র্ান কররত িাররব, যা তার জন্য ব্সরা শরু ুহরব।

পনরািত্তার িরামশদে এবং জরীবাণমুকু্ করা
•  িপরষ্কার করার এবং জরীবণমুকু্ করার পনর দ্েশগপুল একই রকম, আিপন িররাক্ বরুকর ্ধু বা ইনি্যান্ট 
িমুদেলা ্ধু যাই ব্যবহার করনু।

•  আিনার পশশরুক ব্বাতরল খাওয়ারনার জন্য সবগপুল সরঞ্াম গরম সাবান জরল ধরুত হরব, ঝাপঁকরয় ধরুয় 
ব্িলরত হরব এবং জরীবাণমুকু্ কররত হরব। আিনার পশশরু বয়স অতিত ছয় মাস না হওয়া অবপধ 
আিনার খাওয়ারনার সরঞ্াম আিনারক জরীবাণমুকু্ করর ব্যরত হরব।

•  সংরিমণ (ব্যমন গ্র্যারট্াএরন্টরাইটিস) পবরল, পকন্তু হরল মারাত্মক হরত িারর।

এক ব্বাতল িমুদেলা ্ধু শতপর করা
•  ব্যখারন ্ধু বানারবন ব্সই জায়গাটি িপরষ্কার কািড প্রয় মরুছ ব্িলনু। 
•  সাবানজল প্রয় আিনার হাত ধরুয় ব্িলনু। 
•  টিন বা ি্যারকরটর উির ব্লখা পনর দ্েশ িডুন কতটা জল ও পমল্ িাউিার লাগরব তা জানার জন্য।
•  সব সময় করলর জল প্রয় ব্কটপল ভররবন। ব্বাতরল ভরা পমনাররল ওয়াটার বা কৃপত্মভারব সরিন 
করা জল ব্যবহার কররবন না। 

•  ব্কটপলর জল ব্িাটান এবং 30 পমপনট িযদেতি ঠান্া হরত প্ন। জল গরম োকা জরপুর, না হরল পমল্ 
িাউিারর ব্কানও জরীবাণ ুোকরল তা ধ্ংস নাও হরত িারর। সবদ্ে া ব্খয়াল রাখরবন কারণ 70°C জরল 
িরুড ব্যরত িারর। 

•  আিনার পশশরুক খাওয়ারনার আরগ সবসময় তািমাত্া যািাই কররবন।

অিনার পশশরুক খাওয়ারনাআিনার পশশরু িরুরা ব্্হ আিনার পনিরলর 
কারছ ধরনু তার্র নাক বরাবর যারত তারা 
সঠিকভারব পনিল পনরত িারর।

তার্র পিবকু ্ঢৃ়ভারব ছঁুরয় ব্েরক এবং নাক 
ব্খালা ব্ররখ, তার্র মখু িরুরািপুর ব্খালা োরক 
এবং আিনার পশশরু উিররর ব্ঠাঁরট গাঢ় রংরয়র 
ত্বক আরও ব্বপশ ব্্খা যারব তার্র নরীরির 
ব্ঠাঁরটর তুলনায়। খাওয়ার সময় আিনার পশশরু 
গাল িুরল ব্গাল হরয় োকরব।4

আিনার পশশরু মখু যখন অরনকটা ব্খারল,  
তখন প্রেরম তার্র পিবকু আিনার স্তন পিশদে 
কররত িারর, মাো পিছরন ব্হলারনা অবস্ায়, 
যারত তার্র নরীরির ব্ঠাঁট পনিরলর ব্েরক  
2-3 ব্সপম নরীরি স্তন পিশদে কররত িারর।3

আিনার পশশরু মাো সামান্য পিছরন ব্হলরত  
প্ন যারত তার্র উিররর ব্ঠাঁট আিনার 
পনিরলর উিরর ঘরষ। তারত আিনার পশশ ু
অরনকটা মখু খলুরত িাররব।2

1

উতস: DoH, lullabytrust.org.uk
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স্াস্্যকমমীর িরামশদে
্ধু খাওয়ার সমরয় বা ্ধু খাওয়ার 
িরর িরসটিং হওয়া ‘স্াভাপবক’।  
অন্য সময় হরত োকরল, ্বুার ্ধু 
খাওয়ার অতিবদেতমী সমরয় হরল তা ব্িরটর 
জরীবাণ ুহরত িারর। পিহাইররেশন বন্ধ 
করার জন্য পশশরু্র প্রিুর িপরমাণ 
তরল িান করা জরপুর।

এই সমস্যাটির পনরজ ব্েরক ব্সরর ওঠার সম্াবনা আরছ

অসসু্ হওয়া

পজপি-র মরামশদে
প্রেম করয়ক মারসর িররই, আিনার 
পশশ ুহঠাত্ অসসু্ হরয় িডরল তা 
িরসটিংরয়র ব্রল ব্িরটর ভাইরারসর 
্রনু হরত িারর। গ্যাসর্াএরন্টরাইটিস 
একটি ব্িরটর জরীবাণ ুযা উ্রামরয়র 
সারে আসরত িারর (িাতলা িায়খানা 
হওয়া)। 

বয়স্ক বাচ্ার্র তুলনায় পশশরু্র ব্ক্রত্ 
এটা ব্বপশ গরুতুর কারণ এর িরল 
পশশরুা অনায়ারস অত্যপধক তরল ি্ােদে 
হাপররয় ব্িলরত িারর এবং পিহাইররেরটি 
হরয় ব্যরত িারর। তারা পিহাইররেরটি 
হরয় ব্গরল তার্র যরেষ্ট পহপস হয় না, 
তার্র অরপুি হয় এবং তার্র হাত  
িা ঠান্া হরয় যায়। 

আিনার পশশ ুঅসসু্ োকরল অেবা 
বপমর সারে সবজু পিপত্ত লাগা তরল 
ব্বপররয় আসরল বা একপ্রনর ব্বপশ  
অসসু্ োকরল অপবলরম্ব আিনার পজপির 
িরামশদে পনন।

প্রেম সপ্াহগপুলরত বাচ্ার্র অসসু্ হওয়া সাধারণ ব্যািার কারণ তারা ব্খরত অভস্ত হরয় যায় এবং 
তার্র শররীররর পবকাশ হয়। মখু প্রয় সামান্য ্ধু ব্তালারক বলা হয় িরসটিং। আিনার পশশ ুযখন বপম 
করর তখন অরনক ব্বপশ িপরমান ব্বপররয় আরস। আিনার পশশ ুতারত ভয় িায় তাই তারা ব্কঁর্ ওরঠ। 
আিনার পশশ ুঅসসু্ হওয়ার পিছরন প্রিুর কারণ আরছ।

স্তনিান বা ব্বারতাল প্রয় খাওয়ারনার সমরয় আিনার পশশরুক অবশ্যই সঠিক ভপঙ্গরত রাখরবন।  
ভপঙ্গ ঠিক না োকরল পশশ ুঅসসু্ হরত িারর। আিনার ধাত্রী বা স্াস্্যকমমী এই ব্যািারর আিনারক  
সাহায্য কররত িাররন।

অসসু্ হওয়া সিরাির বা অপধকাংশ ব্ক্রত্ ‘গ্যাসপ্ক পরফ্াক্স’–এর ্রনু হরত িারর ব্যখারন ব্িট ব্েরক 
অ্যাপসি আবার উরঠ আসরত িারর। পশশরুা পখটপখরট হরত িারর এবং অরনক সময় তার জন্য তারা 
ঠিকমত খায় না। আিনার পশশ ুঠিকমত ব্খরল পকন্তু অন্যমনস্ক োকরল আিনারক হয়ত পশশরু ভপঙ্গ 
ব্লারত হরব খাওয়ারনার সমরয় যারত ব্স আরও খাডা োকরত িারর। ঘনঘন কম িপরমাণ খাওয়ারলও 
কাজ প্রত িারর।

11

1
আমার একটি সর্্যাজাত পশশ ু
আরছ। আপম এইমাত্ আমার 
পশশরুক ্ধু খাওয়ালাম।

2
তারা মরন হয় 
সবসময় সামান্য 
িপরমাণ ্ধু ব্তারল।

3
এরক বলা হয় ‘িরসটিং’।  
ওর্র পবকাশ হওয়ার সারে সারে  
এটা স্াভাপবকভারব ব্েরম যারব।  
আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু।
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আিনার পশশরু মাোর তালরুত ব্য বড বড িটিরট হলু্   
বা বা্ামরী আঁশ ব্্খা ব্্য় তারক বলা হয় ব্রিরিল ক্যাি। 
অরনক সময় ব্সগপুলর পিলরত উঠরত িারর এবং ত্বক লাল হরয় 
ব্যরত িারর। এরজন্য আিনার পশশরু অস্পস্ত হওয়া উপিত  
নয় এবং পকছুপ্রনর মরধ্য এটা ঠিক হরয় যাওয়া উপিত। 
আঁশগপুল খটুরবন না কারণ তা ব্েরক সংরিমণ হরত িারর।

এরত না সাররল, লালরিভাবছপডরয় িডরল বা আিনার পশশ ু
িুলকারল িাক্াপর িরামশদে পনন।

ব্রিরিল ক্যারির জন্য স্াস্্যকমমীরসিুরামশদে

ব্বপব অরয়ল বা প্রাকপতক ব্তল প্রয় মাপলশ  
করা - ব্যমন আমন্ বা অপলভ অরয়ল - তার্র 
তালরু উিরর রাপত্রবলা লাগারল ব্সগপুল আলগা 
হরত সাহায্য কররব।

আলরতাভারব মাোর তাল ুধরুয় প্ন এবং নরম 
ব্বপব বরুশু বা কািড প্রয় আলারতা করর 
আলগা আঁশগপুল তুরল ব্িলনু।

ন্যাপি ব্েরক িুসকুপড, লাল িুসকুপড ও শষু্ক ত্বক

পশশরু্র শরুরুত িুসকুপড হওয়া স্াভাপবক ব্যািার ব্যরহতু তার্র ত্বক একটি আলা্া িপররবরশর সারে 
মাপনরয় পনরছে। আিনার পশশরু িুসকুপড হরল এবং তারক অসসু্ ব্্খারল আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ 
করনু। অপধকাংশ িুসকুপড পিতিার কারণ নয় পকন্তু ব্মপননজাইটিরসর লক্ণগপুলর উির নজর রাখরবন  
(িষৃ্ঠা 26 ব্্খনু)।

ন্যাপি ব্েরক িুসকুপড
ন্যাপি ব্েরক িুসকুপড হল অপত প্রিপলত ঘটনা যা বহু পশশরু হরত িারর। এটা সাধারণত হয় যখন 
আিনার পশশরু ত্বক তার্র ন্যাপিরত জমা পহপস ও মরলর সংপিরশদে আরস। ন্যাপি যদোরশর ্রনু আিনার 
পশশরু ত্বক টাটিরয় ওরঠ।

অপধকাংশ ন্যাপি ব্েরক িুসকুপড সরল ত্বরকর যত্ন পনরয় এবং িামদোপসরস্টর কাছ ব্েরক ব্নওয়া একটি মলম 
প্রয় পিপকতসা করা যায়। ন্যাপি ব্েরক হাল্া িুসকুপড হরল আিনার পশশ ুখবু ব্বপশ অস্পস্তরবাধ কররব না।

শষু্ক ত্বক
পশশরু ত্বক িাতলা তাই বাডপত যত্ন পনরত হয়। শষু্ক, পিলরত ওঠা ত্বক, পকছু ্াগ, জরলু এবং সামান্য 
িুসকুপড সাধারণত সর্্যাজাতর্র োরক যা স্াভাপবকভারব িরল যারব। আিনার পশশ ুসসু্ পকন্তু তার 
িুসকুপড আরছ এবং তারজন্য আিপন পিপতিত হরল আিনার স্াস্্যকমমীর সারে ব্যাগারযাগ করনু।

অনায়ারস পিপকতসা করার মত একটি প্রিপলত সমস্যা

13

িামদোপসরস্টর িরামশদে
আমার্র কারছ আসনু এবং মলরমর 
পবষরয় কো বলনু ব্যগপুল আমরা পবধান 
ছাডা প্রত িাপর।

্ইু রকরমর ন্যাপি পরিম িাওয়া যায়। 
একটি হল ব্যাপরয়ার পরিম ব্যটা  
আিনার পশশরু ত্বক পভজরত ব্্য় না। 
অন্যটি হল ওষধুযকু্ পরিম ব্যটা ব্যো 
সারারনার জন্য ভাল পকন্তু ব্সটা ব্কবল 
স্াস্্যরিশা্াররর িরামরশদে ব্যবহার  
করা যারব।

1
ন্যাপির জায়গায় একটি লাল, 
টাটারনা িুসকুপড আরছ। পশশ ু
স্ছেন্দ নয় এবং প্রিুর কাঁ্রছ।

2
পশশরু করী অরনকক্ণ ব্নাংরা ন্যাপি লাগারনা 
পছল? আিপন করী আিনার স্াস্্যকমমীর 
িরামশদে অনসুরণ করররছন, বা আিনার 
িামাপসরস্টর সারে কো বরলরছন?

3
ঘনঘন ন্যাপি িাল্ান। আিনার 
স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু এবং 
আিনার উরবেগ োকরল আিনার 
পজপির সারে কো বলনু।

ন্যাপি যদোরশর  
জন্যস্াস্্যকমমীর সিুরামশদে

আিনার পশশরু ব্িাশাক বা 
ন্যাপি খরুল প্রয় তারক 
একটি উষ্ণ পনরাি্ জায়গায় 
রাখনু যারত তার্র ত্বরক 
বাতাস লাগরত িারর।

তার্র ন্যাপি ঘনঘন 
িাল্ারত এবং যািাই 
কররত ভুলরবন না।

একটি ব্যাপরয়ার পরিম 
ব্যবহার করনু।
(িারশর ব্খারিিামদোপসরস্টর  
িরামশদে ব্্খনু)।
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0800 032 0102 নম্বরর কল করনু  
অেবা www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

পনরাির্ ঘমুারনার িপররবশ

1 আিনার পশশরুক ‘পিট টু িুট’ অবস্ারন রাখনু যো পশশরু  
িা খারটর িারয়র প্রক োকরব।

2 সর্্যাজাত পশশরুা পিতামাতার পবছানায় অেবা প্রনর ব্বলায় 
আিপন ব্যখারন োরকন ব্সইখারন একটি খারট ঘমুায়।

3 ব্্খরবন পশশ ুযারত খবু গরম বা খবু ঠান্া না োরক।

4 পশশরু্র খারট পিত্ করর ঘমু িাডান মতুৃ্যর ঝঁুপক 
কমারনার জন্য।

5 পশশরু মাো ব্েরক রাখরবন না।

6 ধমূিান কররবন না এবং বাপড ব্ধাঁয়ামকু্ রাখরবন।

7 বাপলশ, তুরলা ভরা জন্তু, ব্খলনা বা বাম্পার 
ি্যাি ব্্রবন না।

8 ভাররী বা আলগা কম্বল ব্্রবন না।

9 কম্বল ব্যবহার কররল তা পশশরু বকু িযদেতি িারশর 
প্রক অবশ্যই গুরঁজ ব্্রবন।

10 পশশরু খারটর িা্র অবশ্যই টানটান করর গপ্র 
উিরর িাতা োকরব।

11 একটি িপরষ্কার, ্ঢৃ় এবং মািা গপ্ ব্যবহার করনু। 
গপ্রত BSI নম্বর BS-1877-10:1997 উরলেপখত 
োকা উপিত।

12 এই ব্যবস্া প্রন ও রারত ঘমুরনার জন্য প্ররযাজ্য।

উতস: www.lullabytrust.org.uk

1
আমার পশশ ুযখন রাপত্রবলা ব্জরগ 
ওরঠ তখন আপম এত লিাতি োপক 
আমার মরন হয় ্জুরন একসারে 
ব্শাওয়া সহজ হরব।

2
আিনার পশশরু ঘমুারনার সব ব্েরক পনরাি্ 
জায়গা হল আিনার পবছানার িারশ একটি 
খারট অতিত প্রেম ছয় মারসর জন্য। একটি 
পনয়পমত ঘরুমর সময় ঠিক করার ব্িষ্টা করনু।

3
করীভারব আিনার পশশরুক পনরাি্ 
রাখরবন এবং পনরজ খাপনকক্ণ ঘমুারত 
িাররবন ব্সই ব্যািারর আিনার 
স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু।

আিনার পশশরুক পনরজর কারছ ব্শায়ারনা 
কখনও িরুরািপুর পনরাি্ নয়।  
আিনার পবছানায় আিনার সারে  
পশশরু ঘমুরনা পবরশষভারব পবিজ্জনক 
আিপন (অেবা আিনার সঙ্গরী):

•  ধমূিায়রী হরল (আিপন পবছানায় বা 
বাপডরত ধমূিান না কররলও)। 

•  অ্যালরকাহল িান কররল বা ব্কানও 
মা্কদ্রব্য ব্সবন কররল।

•  এমন ব্কানও ওষধু পনরয়রছন যা 
আিনারক পনদ্রাল ুকররছ। 

•  আিনার পশশ ুঅকালজাত হরল  
(37 সপ্ারহর আরগ জন্মারল)। 

•  প্রসবকারল আিনার পশশরু ওজন 
 কম োকরল (2.5 ব্কপজর কম)।

•  আিপন বা আিনার সঙ্গরীর ওজন  
ব্বপশ োকরল। 

একসারে ব্সািা, আমদেরিয়ার বা ব্সটিরত 
ঘপুমরয় িডা ভরীষণ পবিজ্জনক এবং 
পশশরুক একলা একটি সাবালরকর  
পবছানায় ঘরুমারত ব্্ওয়াও ঝঁুপকিূণদে।

ঘমুারনা
শধযদে, প্রশংসা এবং শাপতি

পশশরু্র না ঘমুারনার বহু কারণ আরছ। ছয় সপ্হ বয়রসর পশশরু্র সারারাত ঘমুারনা স্াভাপবক নয়। পনরজর 
উির আস্া ব্ররখ জাননু আিনার পশশ ুপ্রকৃত পবিন্ন না অপস্র। পনরজর সহজাত জ্ারনর উির আস্া রাখনু।

শরু ুব্েরক একটি পনয়পমত ঘমুারনার পনত্যসিূরী ঠিক করার ব্িষ্টা করনু পনয়পমত সমরয় তার্র শইুরয় প্রয় 
(প্রন এবং রারত)। আিনার সর্্যাজাত পশশরুক পিত্ হরয় ঘমুারত প্ন, প্রেম ছয় মাস আিনার ব্শায়ার 
ঘরর একটি আলা্া খারট। ঘমুারনার জন্য একটি উষ্ণ আরাম্ায়ক জায়গা শতপর করনু, সবসময় আিনার 
পশশরুক ব্্ালারবন না বা ‘তার্র খাইরয়’ ঘমু িাডারবন না কারণ তা একটি অভ্যাস হরয় ব্যরত িারর। 
সাবালকর্র পবছানা পশশরু্র জন্য শতপর করা হয় পন এবং ব্সগপুল পনরািত্তার পনপরখ িালন করর না।  
ব্কবল স্তনিান করারনা পশশরু্র পবছানায় খাওয়ারনা ব্যরত িারর এবং তার্র খারটর বাইরর রাখরত হরব  
এবং খাওয়া হরয় ব্গরল তার্র খারট শইুরয় প্রত হরব। 

ব্শায়ার সমরয় আিনার পশশরুক পকছু িরড ব্শানারল তারা পস্র হরত িারর, এবং আিপন তার সারে পকছু 
পবরশষ সময় কাটারত িাররন। আিনার পশশ ুঅন্ধকারর ভয় ব্িরল একটি রারতর আরলা জ্বাপলরয় রাখনু। 
পবছানায় পহপস করা উভরয়র জন্য অস্পস্তকর এবং তার ্রনু আিনার পশশ ুব্জরগ উঠরত িারর। এটা জানা 
সহজ নয় ব্কন পকছু পশশ ুরাপত্রবলা অন্যর্র ব্েরক ব্বপশক্ণ পহপস না করর োরক। শধযদে হারারবন না বা 
তার্র শাপস্ত ব্্রবন না, আিনার পশশ ুইরছে করর এমন কররছ না। বাচ্ারা পনরজর্র গপতরত ব্শরখ তাই 
প্রশংসা এবং সহয়তায় কাজ ব্্য়। 

আিপন আিনার পশশরুক পনরাি্ এবং গভরীরভারব ঘমুারত সাহায্য কররত িাররন তার্র ঘররর তািমাত্া 
16-20°C-এর মরধ্য ব্ররখ। একটি সাধারণ োরমদোপমটার প্রয় আিপন তািমাত্ার ব্খয়াল রাখরত িাররন।
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স্াস্্যকমমীর িরামশদে
পকছু পশশরু ব্িাখ প্রয় জল িরড। 
অশ্রুনাপলগপুলরত মাপলশ কররল অশ্রু িরড 
ব্যরত িারর ব্যটা আিনার পশশরু অশ্রুনাপলর 
উির প্রক জরমপছল, মাপলশ কররল 
অশ্রুনাপলরও পবকাশ হরব। এটা করার জন্য 
আিনার িপরষ্কার তজদে পন প্রয় হাল্া িাি  
প্ন এবং আিনার পশশরু ব্িারখর বাইররর 
প্রকর ব্কাণা ব্েরক তার্র নারকর প্রক 
মাপলশ করনু। করয়ক মাস ধরর প্রন  
করয়ক বার মাপলশ করনু। এক বছররর  
ব্বপশ এই সমস্যা োকরল, আিনার পশশরুক 
হয়ত একটি ব্িারখর িাক্ারখানায় িাঠারনা 
হরব পিপকতসার জন্য। 
উতস: NHS িরয়জস

‘পিিুঁটি ভরা ব্িাখ’ সর্্যাজাত পশশ ুও ব্ছাট বাচ্ার্র মরধ্য প্রিপলত যখন তার্র অশ্রুনাপল শতপর হয়। 
আিপন ব্িারখর ব্কাণায় পিিুঁটি ব্্খরত িারবন অেবা তার্র ব্িারখর িাতা ব্জাডা োকরত িারর।

এটা সাধারণত আিনা ব্েরক িপরষ্কার হরয় যায়, পকন্তু তাও আিনারক পনয়পমত ব্ভজা তুরলা প্রয় আিনার 
পশশরু ব্িাখ িপরষ্কার কররত হরত িারর। িপরষ্কার, ঠান্া করা ব্িাটারনা জল ব্যবহার করনু। 

নারকর উির ব্িারখর ব্কাণা ব্েরক বাইররর প্রক মরুছ উভয় ব্িাখ িপরষ্কার করনু। প্রপতবার ব্মাছার জন্য 
িপরষ্কার তুরলা ব্যবহার করনু। ব্মাছার আরগ এবং িরর আিনার হাত ধরুত ভুলরবন না এবং সংরিমণ 
ছডারনা ব্রাধ করার জন্য ব্তায়ারল অন্যর্র ব্্রবন না।

্ইুটি আলা্া পবষয়

উতস: DoH 2006.
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কনজাংকটিভাইটিস
‘পিিুঁটি ভরা ব্িারখর’ লক্ণগপুল অরনক 
সময় ‘কনজাংকটিভাইটিস’ নামক 
সংরিমরণর সারে গপুলরয় ব্িলা হয়। 
কনজাংকটিভাইটিস হরল ব্িারখর সা্া 
অংশ লাল হরয় যায় এবং পনয়পমত হলু্  
বা সবজু পিিুঁটি ব্বপররয় আসরত োরক। 
আিপন এমন ব্্খরল এবং তা যপ্  
24 ঘন্টার ব্বপশ োরক, আিনার 
স্াস্্যকমমী বা পজপির সারে ব্যাগারযাগ 
করনু। এটা খবু ব্ছাঁয়ারি ব্রাগ, তাই 
আিনার হাত ধরুয় ব্নরবন এবং আিনার 
পশশরু জন্য আলা্া ব্তায়ারল ব্যবহার 
কররবন।

1
আিনার পশশরু ব্িারখর ব্কাণায় 
করী পিিুঁটি আরছ এবং তার্র 
ব্িারখর িাতা করী ব্জাডা ব্লরগ 
ব্গরছ মরন হরছে?

2
পিিুঁটি ভরা ব্িাখ একটি 
প্রিপলত অসখু যা অপধকাংশ 
পশশরু হয়, আিনার 
স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু।

3
ঠান্া করা ব্িাটারনা জরল 
তুরলা পভপজরয় উভয় ব্িাখ 
িপরষ্কার করনু।

পিিুঁটি ভরা ব্িাখ এবং কনজাংকটিভাইটিস
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পবপভন্ন কাররণর জন্য ভাষা এবং বািন  
পবলপম্বত হরত িারর, ব্যমন:

•  পিতামাতা বা ব্সবা্াতার কাছ ব্েরক 
আ্ানপ্র্ারনর অভাব।

•  আরবগময় বন্ধরনর অভাব।

•  ব্শখার অক্মতা।

•  শ্বণশপক্ হারারনা, ব্সই সব পশশরু্র হয়  
যার্র িরম মধ্য কান সংরিমণ আরছ বা  
পকছু ওষধুিত্, মমদোঘাত, বা পজনসংরিাতি 
ব্গালরযারগর কাররন হয়।

•  অটিপস্টক ব্পিক্াম পিসঅিদে াসদে (ASD)  
একরশ্ণরীর পনউররালপজক্যাল ব্গালরযাগ যা 
আ্ানপ্র্ান ্বুদেল কররত িারর তার সারে 
সামাপজক ব্মলারমশা এবং জ্ানাত্মক ্ক্তাও 
ক্পতগ্রস্ত কররত িারর।

আিনার পশশরু সারে কো বলরল এবং কম  
বয়স ব্েরক শব্দ এবং কো বলরত উতসাহ প্রল 
কাজ ব্্য়।

বাচ্ার্র ব্বরড উঠরত সাহায্য করা

19

পবলপম্বত আরবগময় ব্নেরহর লক্ণগপুলর 
প্রপত ব্খয়াল রাখনু, ব্যমন:

•  তার্র ব্ছাঁয়া বা তার্র জপডরয ধরা 
তারা িছন্দ করর না।

•  তারা আগন্তুকর্র প্রপত পনপবদেিারর 
অনরুক্।

•  তারা সামাপজক ব্মলারমশা িছন্দ  
করর না।

•  তারা একলা োকরত িায়।
• প্রিন্ রাগ ব্্খায় (উগ্র ব্রাষ)।
•  তারা ধ্ংসাত্মক বা আরিমণাত্মক  
হরত িারর।

আিনার যপ্ মরন হয় একটি পশশরু 
টারনর অসপুবধা আরছ তাহরল তার  
একটি পবরশষজ্ মলূ্যায়ন করা ্রকার। 
আিনার স্াস্্যকমমী, নাসদোপর নাসদে, পজপির 
সারে কো বলনু।

1
আমার মরন হয় আমার হামা ব্্ওয়া 
পশশ ুআমার সারে আ্ানপ্র্ান কররত 
িায় না, মরন হয় ও ব্যাগারযাগ 
এডারত িায়।

2
ব্স করী আগন্তুকর্র সারে জপডত হরত 
িায় মরন হয়, একলা োকরত িায় 
এবং জািরট ধররত প্রত িায় না?

3
আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু, 
পযপন আিনারক একটি পবরশষজ্ 
িপররষবার কারছ িাঠারত িাররন। 

বন্ধন (টান, সম্পকদে ) হল আিনার এবং আিনার পশশরু মরধ্য একটি অপবেতরীয় আরবগময় সম্পকদে ।  
যপ্ একজন পিতা বা মাতা বা ব্সবা্াতা পশশরু সংরকত বা ব্খইগপুল ধরর জরন্মর ব্েরক তার্র সারে 
ব্যাগারযাগ কররন, তাহরল পশশরুা একটি সরুপক্ত টান শতপর করর। আ্ানপ্র্ান হল সম্পকদে  এবং বন্ধরনর 
পভত এবং তা পশক্া, ব্খলা ও সামাপজক ব্মলারমশার জন্য অিপরহাযদে।

ভাষা (শররীররী ভাষাসহ) যার মাধ্যরম আমরা এরক অিররক পিনরত িাপর এবং বন্ধন কররত িাপর এবং 
সম্পকদে  গডরত িাপর। কো বরল এবং শরুন, আমরা আমার্র পশশরুক বড হরত এবং পশখরত সাহায্য কপর 
আবার পনপবড সম্পকদে ও গপড। 

আমার পশশরু আ্ানপ্র্ারনর জন্য আপম করী কররত িাপর?
একটানা আিনার পশশরু আওয়াজ, অঙ্গভপঙ্গ এবং মরুখর ভাবভপঙ্গরত সাডা প্রয়, তার সাহারয্য তার্র ্ক্তা 
শতপর কররত িারা উপিত যা তার্র প্রেম বছররর ব্শরষ ভাষার ব্যবহার শরু ুকরার জন্য প্ররয়াজন হরব। 
ইপতবািক হন এবং প্রশংসা করনু, খবু ব্বপশ ‘আরধা আরধা কো বলার’ ব্িষ্টা কররবন না। গল্প, ছডা িরড 
ব্শানান এবং একসারে গান গান। আিনার পশশরু সারে শ্নপন্দন পজপনরসর পবষরয় কো বলনু। ছপব ব্্খনু 
এবং শব্দ িনুরাবপৃত্ত করনু। ব্মাবাইল ব্িান এবং TV বন্ধ করর তার্র প্রপত একাতি মরনারযাগ প্ন।

আিনার বাচ্ার অসপুবধা হরছে মরন হরল প্রেরমই আিনার স্াস্্যকমমী বা নাসদোপর নারসদের সারত কো বলনু, 
তারা হয়ত ব্িররপন্টং ব্প্রাগ্রারমর সিুাপরশ কররবন বা আিনারক আরও সহায়তা ব্িরত সাহায্য কররবন আিনার 
্রকার হরল।

বন্ধন ও আ্ানপ্র্ান
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্ম আটকারনা
অপবলরম্ব এবং শাতিভারব সামলান

বাচ্ারা, পবরশষত এক এবং িািঁ বছর বয়রসর মরধ্য, সিরাির তার্র মরুখ পজপনস িরুর ব্্য়।  
তার্র পবশ্ আপবষ্কার করার এটা একটি স্াভাপবক ব্যািার। পকছু ব্ছাট পজপনস ব্যমন মারবদেল ও িুপঁত, 
বাচ্ার শ্াসনালরীরত আটরক যাওয়ার জন্য সঠিক মাি যার ্রনু ্ম আটকায়। এটা এডাবার ব্সরা  
উিায় হল এই ধররনর ব্ছাট পজপনস আিনার বাচ্ার নাগারলর বাইরর ব্ররখ ব্্ওয়া। 

অপধকাংশ ব্ক্ত্, আিপন বা অন্য ব্কউ আিনার বাচ্ারক ব্কানও পকছু পগলরত ব্্খরবন যা ব্েরক ্ম 
আটকায়। যপ্ও, কাপশ হওয়ার অন্য কারণ োকরত িারর। আিনার বাচ্া যপ্ আিমকা কাশরত শরু ু
করর, ব্স অসসু্ নয় এবং সিরাির তার মরুখর পভতর ব্ছাট পজপনস রাখার ব্িষ্টা করর, এমন হরল ্ম 
আটকারনার সম্াবনা ব্বপশ োরক।

আিনার বাচ্ার তখনও জ্ান আরছ পকন্তু তার্র কাপশ হরছে না বা তার্র কাপশরত কাজ হরছে না,  
এমন হরল পিঠ োবরড প্ন। পিঠ োবডারল ্ম আটকারনা ঠিক না হরল, এবং আিনার পশশরু তখনও 
জ্ান োকরল, এক বছররর কম বয়রসর পশশরু বরুক ধাক্া প্ন অেবা এক বছররর ব্বপশ বয়রসর  
বাচ্ার্র তলরিরট ধাক্া প্ন। পজপনসটি ব্বপররয় আসরলও িাক্াপর সাহায্য পনন।

আিনার পশশরু ্ম আটকারল:

•  আিপন পজপনসটি ব্্খরত ব্িরল ব্বর 
করার ব্িষ্টা করনু। পকন্তু না ব্্রখ 
আঙ্গলু েুপকরয় ব্খাঁজার ব্িষ্টা কররবন 
না। আিপন পজপনসটি নরীরি ব্ঠরল 
অবস্া আরও খারাি কররত িাররন।

•  আিনার বাচ্া শব্দ করর কাশরল পকছু 
করার ্রকার ব্নই। তার্র কাশরত 
বলনু এবং তার্র কারছ োকুন।

•  আিনার পশশরু কাপশ কাযদেকররী না 
হরল (শব্দ হরছে না বা তারা পনঃশ্াস 
ঠিকমত পনরত িাররছ না) অপবলরম্ব 
সাহারয্যর জন্য পিতকার করনু এবং 
তার্র জ্ান আরছ করী না ব্্খনু। 
999-এ কল করনু।

•  আিনার বাচ্ার তখনও জ্ান আরছ 
পকন্তু তার্র কাপশ হরছে না বা 
তার্র কাপশরত কাজ হরছে না,  
এমন হরল পিঠ োবরড প্ন।

্ম আটরক অজ্ান পশশ:ু
্ম আটকারনা একটি পশশ ুঅজ্ান োকরল বা হরয় ব্গরল তারক একটি শক্ সমতল জায়গার উির রাখনু।
• ব্লাক িাকুন বা সাহায্য িান। 999-এ কল করনু।
• এই সমরয় বাচ্ারক ব্ছরড যারবন না। 
•  বাচ্াটির মখু খলুনু। পজপনসটি পিষ্ট ব্্খা ব্গরল, এবং আিপন ব্সটা অনায়ারস ধররত িাররল  
ব্বর করর ব্িলনু।

•  কাপিদে ওিালরমানাপর পরসাইপসরটশন (CPR) শরু ুকরনু।
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk ওরয়বসাইট ব্্খনু

আিতকালরীন অবস্ায় করী  
কররবন ব্জরন পনন, শতপর োকুন  
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু।

স্াস্্যকমমীর িরামশদে
পশশ ুএবং হামা ব্্ওয়া বাচ্ারা অনায়ারস 
পগলরত, পনঃশ্াস পনরত বা ব্ছাট পজপনরস ্ম 
আটকারত িারর ব্যমন লপলিরির কাঠি, 
ব্বলনু, পিরনবা্াম, ব্বাতাম, ন্যাপি স্যাক, 
লোপস্টক ব্খলনার টুকররা বা ্পড।
আিনার পশশরু িপররবশ করী পনরাি্?
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স্াস্্যকমমীর িরামশদে
আিনার পশশরুক শক্ পকছু পিরবারত 
প্রল কাজ প্রত িারর ব্যমন একটি 
টিপ্ং পরং। টিপ্ং পরং আিনার পশশ ু
পনরাির্ পিরবারত িাররব, যা তার্র 
অস্পস্ত বা ব্যো ্রূ কররত সাহায্য 
কররত িারর। পকছু টিপ্ং পরং প্রেরম 
পরিরজ ঠান্া করর ব্নওয়া ব্যরত িারর।

বহু উিসরগদের কারণ টিপ্ংরক মরন  
করা হয় – িুসকুপড, কাঁ্া, পখটপখরট 
ব্মজাজ, নাক প্রয় জল গডারনা এবং 
অপতপরক্ ব্নাংরা ন্যাপি। অসরুখর 
লক্ণগপুল ‘টিপ্ং সংরিাতি’ ব্ভরব  
উরিক্া কররবন না। 

উতস: www.nhs.uk

্াঁরতর যরত্নর জন্য ্াঁরতর িাক্াররর 4 টি সিুরামশদে:
1.  প্রন ্বুার ্াঁত িপরষ্কার কররবন, এই পমপনরটর জন্য, পবরশষত রারত।
2. খাওয়ার সময় ছাডা অন্য সময় পমপষ্ট পজপনস ব্্রবন না।
3. প্রপত ছয় মাস অতির ্াঁরতর িাক্াররক ব্্খরবন।
4.  ব্বাতরল িরলর রস ব্্রবন না। আিনার পশশ ুব্বাতলটি একটি কমিটদে ার পহসারব তখনও 

ব্যবহার কররত িাইরত িারর িরল বহুক্ণ ধরর িুষরত িারর, এবং তারত পিপন ও 
অ্যাপসি ্াঁত নষ্ট করার জন্য প্রিুর সময় ব্িরয় যায়।

একজন NHS ্াঁরতর িাক্াররর কারছ যাওয়ার জন্য NHS 111-ব্ক কল করনু অেবা 
www.nhs.uk ওরয়বসাইট ব্্খনু।

প্ররত্যক পশশরু এই অপভজ্তা হয়
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্াঁত ওঠাজপডত সমস্যা

িামদোপসরস্টর িরামশদে
আিনার পশশরু অস্পস্ত োকরল, আিনার 
স্ানরীয় িারমদেপস ব্েরক আিপন পকছু 
ওষধু পকনরত িাররন। এই ওষধুগপুলরত 
সামান্য িপরমাণ ব্ব্নানাশক োরক, 
ব্যমন ি্যারাপসটামল, যা অস্পস্ত ্রূ 
কররত সাহায্য করর। ওষধুটি পিপনমকু্ 
হওয়া উপিত। ওষধুটি আিনার বাচ্ার 
বয়রসর জন্য উিযকু্ ব্সটা জানার জন্য 
আিপন অবশ্যই সব পনর দ্েশ িডরবন।

আিপন মাপডর উিরর পিপনমকু্ টিপ্ং 
ব্জলও ঘরষ প্রত িাররন।

্াঁরতর স্াস্্য ি্যারকর পবষরয় আিনার 
স্াস্্যকমমীরক পজজ্াসা করনু ব্যগপুল 
পনয়পমত স্াস্্য যািাইরয়র সমরয়  
ব্্ওয়া হয়।

1
আমার পশশরু গাল লাল 
হরয় ব্গরছ এবং তারক একটু 
হতাশ ও পখটপখরট ব্্খারছে।

2
আিপন করী টিপ্ংরয়র পবষরয় আিনার 
স্াস্্যকমমীর সারে কো বরলরছন? 
আিপন করী আিনার িামদোপসরস্টর সারে 
পবকল্পগপুল আরলািনা করররছন?

3
ব্কানও একটি ব্জল অেবা পিপনমকু্ লভ্য পশশরু 
ি্যারাপসটামল খাইরয় ব্্খনু। আিনার ্পুচিতিা 
হরল এবং অবস্া ঠিক মরন না হরল আিনার 
স্াস্্যকমমী বা পজপির সারে ব্যাগারযাগ করনু।

পশশরু্র প্রেম মখু্য ্াঁত ওঠার (্রুধর ্াঁত) সময় আলা্া হয়। করয়কজন একটি ্াঁত পনয় জন্মায়, 
আর অন্যর্র এক বছর িযদেতি ব্কানও ্াঁত োরক না। ্াঁত সাধারণত উঠরত শরু ুকরর বাচ্ার্র িার 
ব্েরক নয় মারসর মরধ্য, যপ্ও প্ররত্যক পশশরু ্াঁত তার্র গপতরত উঠরব। এরক বলা হয় ‘টিপ্ং’।  
পকছু পশশরু করয়কটি লক্ণ ব্্খা ব্্য় আবার অন্যর্র অরনক ব্বপশ কষ্ট হয়। পকছু ্াঁত ব্কানও ব্যো  
বা অস্পস্ ছাডাই ওরঠ। অন্য সময় আিপন ব্্খরত িাররন মাপড টাটিরয়রছ এবং লাল হরয়রছ ব্যখান প্রয় 
্াঁতটি উঠরছ, বা একটি গাল লাল হরয় ব্গরছ। আিনার পশশ ু্ারঁত ্াঁত ঘষরত িারর, কুরর কুরর ব্খরত 
িারর এবং প্রিুর পিরবারত িারর অেবা পখটপখরট হরত িারর।

পকছু ব্লাক টিপ্ংরয়র ্রনু ব্যািক উিসরগদের কো বরলন, ব্যমন উ্রাময় এবং জ্বর। যপ্ও, এই 
উিসগদেগপুল ব্য যকু্ তা প্রমাণ করার জন্য গরবষণা করা হয় পন। আিনার পশশরুক আিপন সবরেরক ভাল 
জারনন। তার্র আিরণ অস্াভাপবক লাগরল, অেবা তার্র উিসগদেগপুল িরম হরল বা আিনার উরবেগ হরল 
আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু। উতস: www.nhs.uk

আিনার বাচ্ার ্ারঁতর যরত্নর পনত্যসিূরীর পবষরয় ভাবনু। একটি নরম ব্বপব টুেরোরশ িপরবাররর টুেরিস্ট 
বপুলরয় তার্র ্াঁত রোশ কররত িাররন। আিনার বাচ্ার বয়স 2-3 বছর হরল তারক অবশ্যই একজন 
্াঁরতর িাক্াররর কারছ নাম ব্লখারত হরব এবং তার বাপষদেক যািাই হওয়া পনপচিত কররত হরব। পশশরুকর্রের 
কমমীবনৃ্দ এবং স্াস্্যকমমীরাও আিনার বাচ্ার ্াঁরতর স্ারস্্যর পবষরয় আিনারক িরামশদে প্রত িাররন – 
িরামশদে িাইরত পবেধা কররবন না।
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ছয় মাস অনধূ্দে পশশরুা:
সবদ্ে া আিনার পজপি, স্াস্্যকমমী, িাক্ারখানার নাসদে,  
পবরশষজ্ নাসদে বা স্াণরীয় িাক্ারখানার পজপির সারে ব্্খা 
করনু যপ্ আিনার পশশরু অসরুখর অন্য লক্ণ োরক,  
তার উিরর তািমাত্া ব্বপশ োকা এবং/অেবা আিনার পশশরু 
শররীররর তািমাত্া 37.5˚C (99.5˚F) বা তার ব্বপশ হরল।

বড বাচ্ার্র:
সামান্য জ্বর হরল পিতিা করার পকছু ব্নই। আিনার পশশ ু
অস্াভাপবকভারব অসসু্ হরল বা জ্বররর তািমাত্া না কমরল 
আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ করনু।
আিনার পশশরুক যত ব্বপশ সম্ব তরল িান কররত উতসাহ 
ব্্ওয়া জরপুর। জল/িাপন হল সব ব্েরক ভাল।

তািমাত্া কমারনার জন্য:
•  ন্যাপি/ি্যান্ট ছাডা অন্য জামাকািড খরুল ব্িলনু।
•  ঘররর তািমাত্া আরাম্ায়ক রাখনু (18˚C)।
•  আিনার পশশরুক ব্বপশ করর তরল িান কররত  
বলনু (সিরাির কম িপরমাণ হরলও)।

•  আিনার পশশরু জন্য সঠিক মাত্ায় পিপনমকু্ 
ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন প্ন (মাত্ার িরামরশদের 
জন্য িষৃ্ঠা 6 ব্্খনু)।

1
আমার হামা ব্্ওয়া  
পশশরু গা গরম এবং  
ব্স ব্রমজাজরী।

2
আিপন করী পশশরু্র জন্য পিপনমকু্ 
ি্যারাপসটামল প্রয়রছন? তারা প্রিুর 
িপরমাণ তরল ি্ােদে িান কররছ 
তা করী আিপন পনপচিত করররছন?

3
তার্র শররীররর তািমাত্া যপ্ 
37.5˚C-এর ব্বপশ োরক এবং না 
করম তাহরল আিনার পজপির 
সারে ব্যাগারযাগ করনু।

37.5°C-এর ব্বপশ মারন জ্বর জ্বর

উতস: www.nhs.uk
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আিনার পশশরু জ্বর হরল, তার ব্্রহর তািমাত্ 37.5˚C-এর ব্বপশ োকরব। আিনার পশশ ুলিাতি ব্বাধ 
কররত িারর, পনষ্প্রভ হরত িারর, তার অরপুি োকরত িারর, ব্স পখটপখরট হরত িারর, তার মাোয়  
যন্ত্রণা হরত িারর অেবা অন্য ব্যো ও ব্ব্না হরত িারর এবং সাপবদেকভারব অসসু্রবাধ কররত িারর। 
বগরলর তািমাত্া পনন (5 বছররর কম বয়স্ক পশশরু্র মরুখর ব্নরবন না)। যপ্ও মরন রাখরবন এই 
মািগপুল পনভুদে ল হয় না কারণ বগল সামান্য ঠান্া োরক। 

জ্বর হল শররীররর সংরিমণ ব্রাধ করার জন্য প্রাকৃপতক প্রপতপরিয়ার অংশ এবং সিরাির তার ব্কাসদে 
সমূ্পণদে কররত ব্্ওয়া ব্যরত িারর অবশ্য যপ্ আিনার পশশ ুযরেষ্ট িান করর এবং ব্মাটামটুি সসু্ োরক। 
আিনার পশশরু িান কররত অসপুবধা হরল তার্র তািমাত্া কমারনার ব্িষ্টা কররল এই ঘাটপত িূরণ হরত 
িারর। এটা করা জরপুর যারত আিনার পশশ ুপিহাইররেরটি(পনরপু্ত) না হরয় যায়। একটি উিসগদে 
পহসারব, আিনার পশশরু পহপসর রং হাল্া হলু্  হওয়া উপিত – গাঢ় হলু্  হরল আিনার পশশরুক আরও 
ব্বপশ িান কররত হরত িারর।

ব্ছাট বাচ্ার্র মরধ্য জ্বর প্রিপলত। জ্বর সাধারণত ভাইরাসজপনত সংরিামরণর মাধ্যরম হয় এবং পবনা 
পিপকতসায় ব্সরর যায়। যপ্ও, মারঝমরধ্য জ্বর একটি গরুতুর অসরুখর লক্ণ হরত িারর ব্যমন ররক্র 
িরম জরীবাণজুপনত সংরিমণ (ব্সিটিক্যাপময়া), মতু্তরন্ত্রর সংরিমণ, পনউরমাপনয়া, হাম, ব্মপননজাইটিস বা 
অন্য ব্ছাঁয়ারি ব্রাগ। আিনার পশশরু জ্বর ও িুসকুপড োকরল, আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ করনু।

48 ঘন্টা িররও জ্বর না কমরল আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ করা উপিত।

একটি অরত্ািিাররর ঠিক িরর বা পবর্রশ ভ্মণ করার ঠিক িরর আিনার পশশরু জ্বর হরল সবদ্ে া 
িাক্াপর িরামশদে ব্নরবন।

পজপি-র মরামশদে
বাপডরত একটি জ্বর হওয়া পশশরু ব্্খারশানা 
করার সমরয় আিনার উপিত:

•  পশশরুক প্রিুর তরল িান করারনা (ব্যখারন 
পশশ ুবা বাচ্ারক স্তনিান করারনা হয় ব্সই 
ব্ক্রত্ সবরেরক উিযকু্ তরল ি্ােদে হল 
বরুকর ্ধু)।

•  পিহাইররেশরনর লক্ণ আরছ করী না ব্্খনু: 
ব্ভজা ন্যাপির সংখ্যা করম যাওয়া, মখু 
শপুকরয় যাওয়া, ব্িাখ বরস যাওয়া, ব্িাখ 
প্রয় জল না িডা, ব্িহারা ম্ান হওয়া, 
পশশরু মাোর নরম জায়গা বরস যাওয়া।

•  ব্মপননজাইটিরসর লক্ণগপুল করীভারব ব্্খরত 
হয় জাননু (িষৃ্ঠা 26 ব্্খনু)।

•  রাপত্রবলায় পশশরুক িররীক্া করনু।

উতস: NICE, পিভাপরশ ইলরনস ইন পিলররেন/2013

শররীররর প্রাকৃপতক প্রপতপরিয়ার অংশ
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গ্াস িররীক্া
সরন্দহজনক ব্মপননজাইটিস ধরার একটি প্রকৃত উিরযাগরী উিায় হল গ্াস প্রয় িররীক্া করা। 
আিনার পশশরু শররীরর একগছুে লাল বা ব্বগনুরী ্াগ োকরল, তার উির ্ঢৃ়ভারব একটি িপরষ্কার 
খাবার জরলর গ্ারসর ব্্ওয়াল ব্িরি ধরনু।

এই উ্াহররণ কাঁরির পভতর প্রয় ্াগগপুল 
তখনও ব্্খা যায়। এরক বলা হয় নন-ব্্যানপিং 
িুসু্কপড - এটা আবছা হয় না। অপবলরম্ব একজন 
িাক্াররর সারে ব্যাগারযাগ করনু (ব্যমন আিনার 
পনরজর িাক্ারখানায় অেবা ওয়াক-ইন/আরজদেন্ট 
ব্কয়ার ব্সন্টার-এ)। সারে সারে সাহায্য না ব্িরল 
A&E-এ িরল যান।

এই উ্াহররণ কাঁরির নরীরি ্াগগপুল প্রায় অ্শৃ্য 
হরয় ব্গরছ। এর ব্মপননজাইটিস হওয়ার সম্াবনা 
কম পকন্তু আিপন তখনও পিপতিত োরকল  
NHS 111-ব্ক কল করনু, আিনার পজপি-র  
সারে ব্যাগারযাগ করনু অেবা A&E-এ যান।

অপতপরক্ তরে্যর জন্য www.meningitisnow.org 
ওরয়বসাইট ব্্খনু।

সারে সারে অ্যাকপসরিন্ট অ্যান্ ইমারজদে পসি 
পিিাটদে রমরন্ট িরল যান

অপ্রিপলত পকন্তু মারাত্বক
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জ্বর, হাত িা ঠান্া  
হরয় যাওয়া

ব্হরল্রুল িলা এবং 
পনঃসাড

পনদ্রাল,ু এবং  
জাগারনা মপুস্কল

্াগ/িুসু্কপড।  
গ্াস িররীক্াটি করনু

অস্াভাপবক কান্না বা ব্গাঙাপন

পজপি-র মরামশদে
পনম্নপলপখত ব্কানও লক্ণ োকরল একজন 

িাক্াররর সারে ব্যাগারযাগ করনু।

_

ব্মপননজাইটিস ও ব্সিপসস

পশশ ুও হামা ব্্ওয়া পশশরুা সবরেরক অসহায় কারণ তারা অনায়ারস সংরিমরণর ব্মাকাপবলা কররত িারর  
না কারণ তার্র ব্রাগ প্রপতররাধ ব্যবস্া িরুরািপুর শতপর হয় পন। তারা বলরত িারর না তারা ব্কমন ব্বাধ 
কররছ এবং খবু দ্রুত তার্র অবস্ার অবনপত হরত িারর। তার্র যািাই কররত োকুন।

ব্মপননজাইটিস হল মগরজর িারিারশ িুরল যাওয়া। এটা একটি মারাত্মক ব্ছাঁয়ারত অসখু, তরব শরুরুত 
পিপকতসা কররল অপধকাংশ বাচ্া িরুরািপুর ব্সরর ওরঠ। 

ব্সিপসস (সিরাির যারক বলা হয় ব্সপটিক্যাপময়া বা রক্ পবষাক্ হওয়া) হল একটি জরীবননাশরী অসখু  
যা একটি সংরিমণ ব্েরক হয়। ত্বরকও পবন্দ ুপবন্দ ুকালপশরট িডরত িারর বা অরনকটা জায়গা ব্বগনুরী হরয় 
ব্যরত িারর, তার উির প্রয় একটি জল খাওয়ার গ্াস গপডরয় পনরয় ব্গরল রং ব্লায় না। এটা হল 
ব্মপননরজারকাক্াল ব্সিটিক্যাপময়ার একটি প্রিপলত লক্ণ, একধরনর রক্ পবষাক্ হওয়া ব্মপননরজারকাক্াস 
ব্যাকরটপরয়ার বোরা, যা ব্েরক ব্মপননজাইটিসও হরত িারর।

ব্মপননজাইটিস বা ব্সিটিক্যাপময়া সরন্দহ হরল তা একটি আিতকালরীন অবস্া পহসারব আিনার সবদ্ে া  
ব্্খা উপিত।

প্রারপম্ক লক্ণগপুল হরত িারর ঠান্া লাগা বা ফু্ হওয়া। ব্মপননজাইটিরস আরিাতি বাচ্ারা খবু দ্রুত 
গরুতুরভারব অসসু্ হরত িারর, তাই আিনারক লক্ণগপুল অবশ্যই ব্খয়াল কররত হরব। আিনার পশশরু  
গারয় একগছুে লাল বা ব্বগনুরী ্াগ োকরত িারর। গ্াস িররীক্াটি করনু। গাঢ় ত্বরকর উির এই িুসু্কপড 
ব্্খা মপুস্কল, তাই আিনার পশশরু সারা শররীর ব্্খনু ্াগ আরছ করী না কারণ শররীররর ব্য ব্কানও জায়গায় 
্াগ িডা শরু ুহরত িারর (প্রেরম ত্বরকর ব্যই জায়গার রং গাঢ় নয় ব্সখারন ব্্খনু)। তোপি সবসময় 
িুসু্কপড োরক না – তাই সবগপুল লক্ণ/উিসগদে ব্জরন রাখনু।

জ্বর এবং উপলেপখত ব্য ব্কানও উিসরগদের উির অত্যতি গরুতু্ব প্রত হরব। সব বাচ্া িানপ্রক তাপলকাভুক্ 
সবগপুল লক্ণ ব্্খারব না।

দ্রুত পনঃশ্াস ব্নওয়া বা ব্ঘাঁত 
ব্ঘাঁত শব্দ করা

পখটপখরট, গারয় হাত  
ব্্ওয়া িছন্দ করর না
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িরম হািঁাপনর উিসগদেগপুল
উিসগদেগপুল হল ঘনঘন কাপশ হওয়া এবং সাঁইসাঁই শব্দ করর 
পনঃশ্াস ব্নওয়া, হাঁি ধরা এবং কি ওঠা। রাপত্রবলায় 
সিরাির উিসরগদের প্ররকাি ব্বরড যায়।

আিনার বাচ্ার হাঁিাপনর িরম উিসগদে োকরল ততক্ণাত্ 
িাক্াপর পিপকতসা িাবার জন্য 999-এ কল করনু।

হাঁিাপনর নারসদের িরামশদে
হাঁিাপন সামলারনার সবরেরক জরপুর 
পবষয়টি হল আিনার এবং আিনার 
বাচ্ার হাঁিাপন এবং করীরসর ্রনু 
হাঁিাপনর প্ররকাি হয় তা জানা।
পজপি অ্যাজমা পলিপনকগপুল িরামশদে  
এবং পিপকতসা ব্্য়। মরশপুম ফু্ টিকার 
পবষরয় পজজ্াসা করনু।

0800 032 0102 নম্বরর কল করনু  
অেবা www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

হাঁিাপন
উিসগদেগপুল জাননু

উতস: পিিাটদে রমন্ট অি ব্হলে, www.nhs.uk
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পজপি-র মরামশদে
আিনার পজপি আিনার বাচ্ার উিসগদেগপুলর 
পবষরয় পজজ্াসা করর, তার্র বকু িররীক্া করর 
এবং তার্র পনঃশ্ারসর আওয়াজ শরুন সাধারণত 
হাঁিাপনর ব্রাগ পনণদেয় কররত িাররবন। 
বাপডরত বাচ্ার হাঁিাপন ভালভারব সামলারনার 
উির পনয়পমত সহায়তা িাবার জন্য 
পিতামাতার্র পনয়পমত তার্র স্ানরীয় অ্যাজমা 
পলিপনরক যাওয়া উপিত। এই অভ্যাস কররল 
অযো হাসিাতারল ব্যরত হরব না।
হাঁিাপন োকা ছয় মাস বয়রসর ব্বপশ সকল 
বাচ্ারক মরশপুম ফু্ টিকা ব্্ওয়া হয় যার্র 
একনাগারড বা বাররবারর একটি ব্স্টররয়ি 
পপ্ররভন্টার ইনরহলার ব্যবহার কররত হয় বা মখু 
প্রয় ব্স্টররয়ি পনরত হয়। উিরন্তু, ছয় মারসর 
ব্বপশ বয়রসর ব্য বাচ্ারক হাসিাতারল ভপতদে  
করা হরয়রছ পনম্ন শ্সনতরন্ত্রর সংরিমরণর জন্য 
তারকও মরশপুম ফু্ টিকা ব্্ওয়া উপিত।

হাঁিাপন হল একটি প্রিপলত ্রীঘদেরময়াপ্ অসখু যা অপধকাংশ বাচ্ার্র ব্ক্রত্ ভালভারব পনয়ন্ত্রণ করা  
ব্যরত িারর। বাচ্ার্র মরধ্য হাঁিাপন উিসরগদের িরমতায় তারতম্য োরক, অপতমৃ্  ুব্েরক ব্বপশ িরম। 
হাঁিাপনর অরনকগপুল কারণ আরছ এবং একটি বাচ্ার ব্ক্রত্ ্ইু বা অপধক আলা্া কারণ োকা 
অস্াভাপবক নয়। সাঁইসাঁই শব্দ করর পনঃশ্াস ব্নওয়ার ব্েরক হাঁপিপনর প্রভাব ব্বপশ। কাপশ হওয়া, 
বাররবারর রেংকইটিস হওয়া এবং হািঁ ধরা, পবরশষত ব্যায়াম করার সমরয়, এগপুলও হল হািঁাপনর লক্ণ।

বাচ্ার্র ব্ক্রত্ ্ইুটি অপত প্রিপলত হাঁিাপনর কারণ হল ঠান্া লাগা এবং অ্যালাপজদে । শশশরবর িরর 
অ্যালপজদে গপুল পবরশষভারব গরুতু্বিূণদে হয় এবং ব্য অ্যালারজদে নগপুল ব্েরক আিনার বাচ্ার অ্যালাপজদে  হয়  
ব্সগপুল এডারত িাররল তার্র হাঁিাপন ব্সরর উঠরত িারর।

আিনার পজপি িাক্ারখানায় বাপষদেক িনুপবদেিারর ব্যাগ প্রয় আিনারক অবশ্যই জানরত হরব বাচ্ার্র 
ইনরহলার করীভারব ঠিকমত ব্যবহার কররত হয়। এর সাহারয্য হািঁাপনর ্মক ব্বরড যাওয়া পনবারণ  
করা বা সম্াবনা কমারনা ব্যরত িারর। একটি আিমকা, িরম উিসরগদের আপবভদে াবরক বলা হয় হািঁাপনর 
প্ররকাি, এটা জরীবননাশরী হরত িারর যার জন্য অপবলরম্ব হাসিাতারল পিপকতসা করাবার ্রকার হরত 
িারর, তাই অনগু্রহ করর অপবলরম্ব পিপকতসা করান। 

পিতামাতার্র ঘররর পভতরর বা বাচ্ার্র কারছ ধমূিান করা এডারত হরব।

1
আমার বাচ্া সাঁইসাঁই শব্দ 
করর পনঃশ্াস ব্নয় এবং প্রিুর 
কারশ, রাপত্রবলায় এর প্ররকাি 
আরও ব্বরড যায়।

2
আিপন করী বাপডর িারিারশ সম্াব্য 
ধরুলার িপরমাণ কমারনার ব্িষ্টা করররছন? 
আিপন করী ধমূিান কররন? আিপন করী 
আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বরলরছন?

3
উিসগদেগপুল না কমরল  
আিনার পজপি-র কারছ যান। 
আিনার বাচ্ার গরুতুর হািঁাপনর 
প্ররকাি হরল 999-এ কল করন।
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ব্িাখ
ব্িারখ িুলকাপন, ব্িাখ প্রয় জল িডা, 
ব্িারখ ঘামাপি, ব্িালা ব্িাখ, ‘অ্যালাপজদে ক 
শাইনাসদে’ - বন্ধ সাইনারসর ্রনু ব্িারখর 
নরীরি কারলা ্াগ।

উিসগদে পিনরত িারা
এই উ্াহরণ ব্্খায় ব্কান জায়গায় অ্যালাপজদে  
ব্রাগরীর উিসগদে হরত িারর। এমন অরনক উিসগদে 
হরত িারর অন্য প্রিপলত শশশব অসখুগপুলর 
িরল। অ্যালাপজদে  হরল, উিসগদেগপুল দ্রুত বা 
আিমকা ব্্খা ব্্য়।

নাক, গলা এবং কান
নাক প্রয় জল িডা, বন্ধ নাক, িুলকাপন োকা 
নাক, হাঁপি ব্্ওয়া, সাইনারসর ব্যাো, মাোয় যন্ত্রণা, 
ব্িাস্ট-ন্যাজাল পরেি (নারকর পিছন প্ক ব্েরক গলা 
প্রয় কি ব্বপররয় আসা), গন্ধ এবং স্ার্র 
অনভূুপত হারারনা, গলা ব্যো, ব্িালা ল্যাপরনক্স 
(কন্ঠস্ররর বাক্স), মরুখ এবং/অেবা গলায় 
িুলকাপন, বন্ধ কান এবং আঠারলা কান।

ত্বক
আটিদে কাপরয়া - হুরয়লস্ বা আমবাত, িুলকাপনযকু্ 
ব্িালা জায়গা, িুসকুপড। সসসসসসস
এগপজমা - িাটা, শকুরনা বা ব্ভজা, িাটা ত্বক।

হজম
ব্ঠাঁট/পজভ িুরল যাওয়া, ব্িরট ব্যো, অসসু্ লাগা, 
বপম করা, ব্কাষ্ঠকাঠিন্য, উ্রাময়, মলবোর ব্েরক 
রক্ িডা, পরফ্াক্স, কম বপৃধি হওয়া।

শ্াসনাপল
শাঁ শাঁ শব্দ করর পনঃশ্াস ব্নওয়া, শ্াসকষ্ট, কাপশ 
হওয়া (পবরশষত রাপত্রবলা), হাঁি ধরা।

অ্যালাপজদে
আিনার পশশরু অ্যালাপজদে  সামলারনা এবং অনধুাবন করা

উতস: NICE - ব্টপস্টং ির িুি অ্যালাপজদে  ইন পিলররেন অ্যান্ ইয়াং পিিল
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অ্যানািাইল্যাকটিক শক
অ্যানািাইল্যাপক্সস হল একটি পবিজ্জনক 
ধররনর অ্যালাপজদে  প্রপতপরিয়া ব্যটা পবরশষ 
খাবার, ব্িাকামাকরডর কামর বা ওষধু  
ব্েরক হওয়ার সম্াবনা ব্বপশ।

অ্যালাপজদে  প্রপতপরিয়ার প্রারপম্ক লক্ণগপুল:
•  িুরল যাওয়া এবং িুলকাপন; মখু লাল হরয় 
ব্যরত িারর এবং ত্বরকর উির হুইলস্ বা 
হাইভস্ ব্বররারত িারর। 

•  ব্ঠাঁট বা মখু িুরল যাওয়া। 
•  খবু বপম হওয়া/তলরিরট ব্যো। 

অ্যানািাইল্যাপক্সস বা িরম প্রপতপরিয়া: 
•  শ্াস কষ্ট, কাপশ হওয়া এবং/অেবা শাঁ শাঁ 
শব্দ করর পনঃশ্াস ব্নওয়া। 

•  পববণদে হরয় যাওয়া; ঠান্া এবং িটিরক লাগা। 
•  অজ্ান হরয় যাওয়া (ঘপুমরয় আরছ মরন 
হরত িারর)। 

999-এ কল করর অিাররটররক বলনু আিনার 
পশশরু মরন হয় অ্যানািাইল্যাপক্সস আরছ।

িাওয়া ব্গরল, যত তাডাতাপড সম্ব একটি 
অ্যাপরেনাপলন ইনরজকশন ব্্ওয়া উপিত কারণ 
গরুতুর প্রপতপরিয়া হরয়রছ সরন্দহ করা হরছে। 
আিনার কারছ ইপতমরধ্য একটি EpiPen বা 
পসপরঞ্ োকরল আিপন তা অবশ্যই সঠিকভারব 
ব্যবহার কররত জারনন আিতকালরীন অবস্া 
হওয়ার িূরবদে।

অ্যাপন্টপহস্টাপমন
অ্যাপন্টপহস্টাপমন হল সম্বত অ্যালাপজদে র ব্সরা 
ওষধু, এবং অপধকাংশ পবনা ব্প্রসপরিিশরন 
িামদোপসরত িাওয়া যায়। িূরবদে মরন করা হত 
অ্যাপন্টপহস্টাপমনগপুল মানষুরক পনদ্রাল ুকরর ব্্য়, 
আধপুনক অ্যাপন্টপহস্টাপমনগপুলর মারঝমরধ্য ব্তমন 
িাশ্দেপ্রপতপরিয়া হয়। 
উতস: www.allergyuk.org

অ্যালাপজদে  হয় যখন আিনার শররীর একটি ব্প্রাটিরনর সারে প্রপতপরিয়া করর ব্যমন খাবার, ব্িাকামাকরডর কামর, 
িুরলর ব্রণ,ু বাপডর ধরুলার ব্িাকা বা অন্য বস্তু ব্যমন অ্যাপন্টবারয়াটিক। বহু প্রিপলত অ্যালাপজদে  আরছ। 

অ্যালপজদে র উিসগদেগপুল নাক, গলা, কান, ব্িাখ, শ্াসনাপল, হজম এবং ত্বক প্রভাপবত কররত িারর হাল্া, 
মাঝাপর বা িরম আকারর। যখন একজন পশশ ুঅ্যালাপজদে র প্রেম লক্ন ব্্খায় তা ব্েরক সবসময় 
উিসগদেগপুলর কারণ পিষ্টভারব ব্বাঝা যায় না, অেবা তার্র একটি অ্যালাপজদে  প্রপতপরিয়া হরলও,  
ব্যরহতু পকছু অ্যালপজদে র উিসগদে প্রিপলত শশশব অসরুখর অনরুিূ হরত িারর বরল পিষ্টভারব ব্বাঝা যায় না। 
আিনার বাচ্ার িরম অ্যালাপজদে র প্রপতপরিয়া হরল বা হরয় োকরল িাক্াপর িরামশদে পনন। উিসগদেগপুল িরল 
ব্গরলও, ব্সগপুল পিরর আসরত িারর এবং জরীবননাশরীও হরয় ব্যরত িারর। 

আটিদে কাপরয়া - হাইভস্ (আমবারত) অেবা ব্নরটল্ যদোশ (Rash) পহসারবও িপরপিত, অ্যালাপজদে  প্রপতপরিয়ার 
অন্যতম প্রেম উিসগদে হরত িারর। এটা শররীররর একটি জায়গায় ব্িালা িুলকুপন োকা িুসকুপড পহসারব  
ব্্খা ব্্য় বা অরনক জায়গায় ছপডরয়ও োকরত িারর। আিনার পশশরু হয়ত পনম্নপলপখত পকছুর সারে 
প্রপতপরিয়া হরয়রছ: 
•  খাবার, ব্যমন বা্াম, পিম, িরকারলট, টক িল, ট্রবপর, ব্শলপিশ, ছয় মারসর কম বয়রসর পশশরু্র 
গররু ্রুধও প্রপতপরিয়া হরত িারর।

• প্র্াহজনক ব্যমন পবছুটি, রবার এবং রাসায়পনক ি্ােদে। 
•  ব্য হামা ব্্ওয়া বাচ্ারা পবডাল ব্েরক অ্যালাপজদে  ব্িরয়রছ তার্র আমবাতও হরত িারর ব্িাষা জরীবরক  
আ্র করার সময়।

• পকছু ওষধুিত্। • ব্িাকামাকরডর কামর এবং হুল ব্িাটারনা। 
• তাি। পশশরু্র আমবাত হরত িারর যপ্ তার্র শররীর অপতপরক্ গরম হরয় যায়।

এগপুল করয়ক ঘন্টা বা প্রনর মরধ্য িরল যায়। আমবাত যপ্ িুলকায় বা িুরল যায়, আিনার  
পজপি-ব্ক ব্্খান।
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রেংপকওলাইটিস
রেংপকওলাইটিস হল একটি প্রিপলত শ্সন 
তরন্ত্রর সংরিমণ যা এক বছররর অনধু্দে 
বাচ্ার্র হয়। প্রারপম্ক উিসগদেগপুল ঠান্া 
লাগার মত তার সারে নাক প্রয় জল 
গডায় এবং কাপশ হয়।

ব্রাগ বাডরল রেংপকওলাইটিরসর উিসগদেগপুলর 
মরধ্য োকরত িারর: নারছাড কাপশ, শব্দ 
করর পনঃশ্াস ব্নওয়া এবং ব্খরত অসপুবধা।

সাধারণত উিসগদেগপুল পতন প্রনর মরধ্য িরল 
যায় এবং অপধকাংশ ব্ক্রত্, এই অসখুটি 
গরুতুর নয়। তোপি, আিনার বাচ্া যপ্ 
স্াভাপবরকর তুলনায় ব্কবল অরধদেক িপরমাণ 
খাবার খায় অেবা পনঃশ্াস পনরত যপ্ তার 
মপুস্কল হয় অেবা আিপন এই পবষরয় পিপতিত 
হরল আিনার পজপি বা স্াস্্যকমমীর সারে 
ব্যাগারযাগ করনু। 

উতস:  
www.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis/

রুিি
রুিরির একটি আলা্া কুকুররর 
িারকর মত কাপশ আরছ এবং 
তারা যখন পনঃশ্াস ব্নয় তখন 
একটি ককদে শ আওয়াজ ব্বররায়।
আিনার বাচ্ার্র স্ছেন্দ করা 
জরপুর কারণ তারা উরত্তপজত হরল 
বা কাঁ্রল উিসগদেগপুলর অবনপত 
হরত িারর। হাল্া রুিি বাপডরত 
সামলারনা যায়। আিনার বাচ্ার 
জ্বর োকরল এবং তার কষ্ট হরল, 
ি্যারাপসটামল ব্্ওয়া ব্যরত িারর 
পতন মাস বয়স ব্েরক যা 
তািমাত্া কমারত এবং তার 
অস্পস্ত ্রূ কররত সাহায্য কররব। 
উিসগদেগপুলর অবনপত হরল 
আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ 
করনু।

0800 032 0102 নম্বরর কল করনু  
অেবা www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

লক্ণগপুল ব্্খনু
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আিনার পশশ ুবা বাচ্ার ব্য ব্কানও রকম শ্াসকষ্ট পিতামাতা ও বাচ্া উভরয়র জন্য ভরীপতপ্র্।  
সিরাির তা ্পুচিতিার কারণ নয় এবং রেংপকওলাইটিস, মৃ্  ুশ্াসকষ্ট এবং কাপশর পিপকতসা সাধারণত 
বাপডরতই করা যায়।

সর্্যাজাত এবং পশশরু্র জন্য আিনার সহজাত জ্ান ব্যবহার করনু। তা হরত িারর:
•  দ্রুত শ্সন বা হািঁারনা, যা প্রিপলত। অসরুখর আর ব্কানও উিসগদে ব্নই, এটা আরস এবং যায়  
এবং আিনার পশশ ুঅপধকাংশ সময় আরারম পনঃশ্াস পনরছে, সাধারণত ্পুচিতিা করার পকছু ব্নই।

•  পনঃশ্াস ব্নওয়ার সময় ঘডঘড আওয়াজ হরত িারর। আিনার পশশরুক খাডা করর ধরনু।
•  খাওয়ার সমরয় পশশ ুখবু দ্রুত ্ধু ব্খরল মারঝমরধ্য কাপশ বা ্ম আটরক ব্যরত িারর। সবপকছু একটু 
মন্থর করার ব্িষ্টা করনু। খাওয়ারনার অবস্ান যািাই করনু।

•  ঠান্া লাগা বা হাল্া কাপশ। এই িযদোরয় তার্র উির নজর রাখনু এবং আিনার সহজাত জ্ান  
ব্যবহার করনু। আিনার পিতিা হরল আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু।

বয়স্ক বাচ্া ও হামা ব্্ওয়া বাচ্ার্র ব্ক্রত্ আিপন লক্্য কররত িাররন:
• কাপশ হওয়া, নাক প্রয় জল িডা, হাল্া জ্বর।
•  রুিি (ককদে শ কন্ঠস্র, কুকুররর িারকর মত কাপশ) আিনার পজপিরক িররীক্া কররত হরব  
এবং ব্স্টররয়ি প্রয় পিপকতসা কররত হরত িারর।

•  পশশরুক ক্রীণ লারগ।
•  ঠান্া লাগা 5 বছররর অনধু্দে বাচ্ার্র মরধ্য শাঁই শাঁই শব্দ করর পনঃশ্াস ব্নওয়া ব্বশ প্রিপলত। 
সাধারণত তা হািঁাপনর লক্ণ নয় যপ্ না ্ইুটি ভাইরাসজপনত সংরিমরণর মরধ্য উিসগদে ব্্খা ব্্য়।

শাঁই শাঁই শব্দ করর পনঃশ্াস  
ব্নওয়া এবং শ্াসকষ্ট

পজপির সিুরামশদে
সাহায্য পনন এবং আিনার পজপির সারে 
এখন ব্যাগারযাগ করনু আিনার বাচ্ার:

P  শ্াসকষ্ট হরছে মরন হরল এবং 
তার্র িাঁজরা ও ব্িট িুিরস 
ব্গরল। 

P   না ব্েরম বা পনঃশ্াস না পনরয় 
তারা একটি িরুরা বাক্য বলরত  
না িারা।

সাহায্য পনন এবং 999-এ কল করনু  
অেবা তখনই তার্র A&E-এ পনরয়  
যান যপ্:

P  মরন হয় তার্র বকু ’েুরক যারছে’। 

P  তার্র ক্রীণ ব্্খায় বা সামান্য  
নরীলরি ব্্খায়।
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কারনর সংরিমরণর  
লক্ণগপুল করী করী?

লক্ণগপুল হল জ্বর হওয়া, পখটপখরট স্ভাব 
এবং ব্যো বা অস্পস্ত। কারনর রং লাল 
হরয় ব্যরত িারর এবং আিনার পশশ ুকান 
টানরত িারর কারণ ব্স অস্পস্ত ব্বাধ 
কররছ। তার্র কান ব্েরক িুজঁও ব্বররারত 
িারর, যারজন্য কান বন্ধ োকরত িারর 
বা শনুরত না ব্িরত িারর। যপ্ও 
অপধকাংশ কারনর সংরিমণ ব্কানও গরুতুর 
প্রভাব না িরল িরল যায়, পকন্তু অল্প 
সমরয়র জন্য (্ইু ব্েরক পতন সপ্াহ) 
শ্বণশপক্ সামান্য করম ব্যরত িারর। 

সর্্যাজাতর  
শ্বণশপক্র প্রিপনং

সকল সর্্যাজাত পশশরু শ্বণশপক্ িররীক্া 
করা উপিত। হাসিাতারল আিনার পশশরু 
শ্বণশপক্ প্রিন করা না হরয় োকরল 
আিনার ধাত্রী বা স্াস্্যকমমীরক একটি 
অ্যািরয়ন্টরমরন্টর ব্যবস্া কররত বলনু।

0800 032 0102 নম্বরর কল করনু  
অেবা www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

কারন ব্যো ও টনপসলাইটিস
পশশরু কান খবু সাবধারন িপরিযদো করা ্রকার

উতস: www.nhs.uk, NHS িরয়রজস। 35

কারনর সংরিমণ  
কমারনার জন্য

•  পশশরু কান খবু সাবধারন িপরিযদো 
করা ্রকার।

•  আিনার পশশরু কারনর পভতরর কখনও 
কটন বাি ব্োকারবন না।

•  তার্র জ্বর োকরল ব্খাল গপডরয় 
ব্বপররয় আসরত িারর।

•  ্ ইু কারনর বাইররর প্ক আলা্া 
িপরষ্কার ব্ভজা তুরলা প্রয় আলরতা 
করর িপরষ্কার করনু।

•  ব্ধাঁয়া ব্েরক ্রূর োকুন।

•   আিনার পজপি পবধান না প্রল কারনর 
রেি বা ব্তল ব্যবহার কররবন না।

•  সংরিমরণর ছয় সপ্াহ িররও আিনার 
পশশ ুশনুরত না ব্িরল, আিনার পজপি/
স্াস্্যকমমী তারক অপিওলপজরত িাঠারত 
িাররন একটি শ্বণশপক্ িররীক্ার জন্য।

1
আমার হামা ব্্ওয়া 
পশশরু কারন ব্যো আরছ 
পকন্তু ব্স সসু্ আরছ।

2
আিনার িামদোপসরস্টর কাছ ব্েরক আিপন 
করী পিপনমকু্ ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন 
পনরয় খাইরয়রছন? (ব্যবহার পবষয়ক 
িরামরশদের জন্য িষৃ্ঠা 6 ব্্খনু)।

3
অপধকাংশ কারনর সংরিমণ পনরজ ব্েরক ব্সরর 
যায়। 24 ঘন্টা িরর উিসগদে না কমরল 
আিনার পজপি-র সারে কো বলনু, আিনার 
পশশরু ব্যো খবু ব্বরড ব্গরছ বা আিপন তার 
কান ব্েরক তরল ি্ােদে ব্বররারত ব্্রখন।

কারনর সংরিমণ, পশশ ুএবং হামা ব্্ওয়া পশশরু মরধ্য প্রিপলত যা ব্েরক কারন ব্যো হরত িারর।  
কারন ব্যো হরল সিরাির ঠান্া লারগ এবং অরনক সময় জ্বর হয়। একটি পশশ ুতার কান টানরত 
িারর, পকন্তু পশশরুা সিরাির বলরত িারর না তার্র ব্কাোয় ব্যো লাগরছ তাই তারা কারঁ্ এবং 
তার্র অস্পস্ত হয়।

জরন্মর িরর প্রেম করয়ক সপ্াহ পশশরু্র সংরিমণ প্রপতররাধ করার পকছু প্রাকৃপতক সরুক্া োরক – 
স্তনিান করারল তা ব্বরড যায়। পশশ ুএবং হামা ব্্ওয়া পশশরু্র ব্ক্রত্, জরীবাণ ুঅনায়ারস নাক ব্েরক 
কারন িরল যায়। কারনর ব্যো যন্ত্রণা্ায়ক হরত িারর যার জন্য আিনার পশশরু বাডপত আ্র এবং 
ব্িইনপকলার লাগরত িারর (ব্যমন পিপনমু্ক্ ি্যারাপসটামল বা ইবরুপ্রারিন) যা িামদোপসরস্টর কারছ িাওয়া 
যারব। আিনার পশশরু গলার গ্্যান্ িুরল ব্যরত িারর - শররীর এইভারবই সংরিমণ প্রপতররাধ করর। 

টনপসলাইটিস - টনপসলাইটিস (টনপসল িুরল যাওয়া) ব্েরকও কারন ব্যো হরত িারর। পশশরু্র মরধ্য এটা 
একটি প্রিপলত সংরিমণ। উিসগদেগপুল হল গলা ব্যো, কারন ব্যো, কাপশ এবং জ্বর হওয়া। এটা ব্কানও 
গরুতুর অসখু নয় এবং িারপ্রনর ব্বপশ উিসগদে োকরল আিনারক পজপি-র সারে ব্্খা কররত হরব না 
হরল ব্যো আরও ব্বরড যারব, জ্বর হরব বা শ্াসকষ্ট হরব।
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স্তনিান করা পশশরুা
শধুমুাত্ স্তনিান করা পশশরু্র ব্ক্রত্ ব্কাষ্ঠকাঠিন্য 
পবরল, পকন্তু ব্য পশশরুা িমুদেলা ্ধু খায় বা  
শক্ খাবার খায় তার্র ব্কাষ্ঠকাঠিন্য হয়।  
পিপকতসার জন্য আিনার স্াস্্যকমমী বা িামদোপসরস্টর 
িরামশদে পনন। আিনারক অবশ্যই সঠিক িপরমাণ 
জল প্রয় িমুদেলা িাউিার গলুরত হরব।  
পকছু িমুদেলা পবরশষভারব সামান্য ব্কাষ্ঠকাঠিন্য  
হওয়া পশশরু্র জন্য শতপর করা হরয়রছ - আিনার 
স্াস্্যকমমী আিনার সারে পবকল্পগপুল আরলািনা 
কররত িাররন। 

আিনার পশশ ুইপতমরধ্যই শক্ খাবার ব্খরত শরু ু
করর োকরল িরলর রস বা িল ব্কাষ্ঠকাঠিন্য ্রূ 
কররত িাররব। আরিল, নাসিাপত, প্রুসি-এর মত 
িরল সপবদেটল োরক, যা একটি প্রাকৃপতক ব্জালাি, 
যা পনম্নঅরন্ত্র জল ধরর রাখরত সাহায্য করর এবং 
ব্সই জল মল নরম করর িরল অনায়ারস তা ত্যাগ 
করা যায়। ব্ছাট পশশরু্র ্রুধর ব্রল অন্য পকছু 
প্রত শরু ুকরার আরগ আিনার স্াস্্যকমমীর 
িরামশদে পনন।

উতস: www.NCT.org.uk

ব্কাষ্ঠকাঠিন্য
ব্য পশশরুা শধুমুাত্ স্তনিান করর তার্র ব্ক্রত্ পবরল

ব্কাষ্ঠকাঠিন্য বাচ্ার্র মরধ্য একটি অপত প্রিপলত সমস্যা। বহু বাচ্া সাধারণত মলত্যাগ করর  
করয়কপ্ন অতির। যাই ব্হাক, শক্ মলরক আিনার ব্কাষ্ঠকাঠিন্য মানা উপিত ব্যগপুল ত্যাগ করা মপুস্কল।

স্তনিায়রী পশশরু্র সাধারণত প্রন করয়কবার িায়খানা হরব পকন্তু মারঝমরধ্য সপ্ারহ মাত্ একবার 
স্াভাপবক নরম মলত্যাগ কররব। ব্বাতরল খাওয়া পশশরু্র তুলনায় তার্র ব্বপশ বার িায়খানা হয়। 
উ্াহরণস্রিূ স্তনিায়রী পশশরুা সপ্ারহ 5 ব্েরক 40 বার িায়খানা কররব ব্যখারন িমুদেলা িান করা 
পশশরুা কররব 5 ব্েরক 28 বার। ্ধু বা িমলুদোর ধরন ব্লারলও ব্কাষ্ঠকাঠিন্য হরত িারর।

ব্কাষ্ঠকাঠিরনর পিছরন অরনক কারণ আরছ পকন্তু ব্য পশশ ুও বাচ্ারা সষুম আহার িায় তার্র  
সাধারণত ব্কাষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

আিনার স্াস্্যকমমীর কারছ িরামশদে পনন। পবরল ব্ক্রত্, ব্কাষ্ঠকাঠিন্য শররীররর ব্কানও অসরুখর ্রনু  
হরত িারর, তাই করয়কপ্রনর মরধ্য সমস্যা ্রূ না হরল, আিনার পজপির সারে কো বলা ্রকার।

উতস: NICE পনর দ্ে পশকা 2009, বাচ্ার্র ব্কাষ্ঠকাঠিন্য হওয়া
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1
আমার পশশরু ব্কাষ্ঠকাঠিন্য হয়।

2
্বুার খাওয়ার মধ্যবতমী সমরয় ঠান্া 
করা ব্িাটারনা জল খাওয়ান।

3
সমস্যা ্রূ না হরল আিনার স্াস্্যকমমী 
বা পজপির সারে কো বলনু।

স্াস্্যকমমীর িরামশদে
ব্কাষ্ঠকাঠিন্য এডারনার জন্য এবং তা 
যারত আবার না হয় তারজন্য আিনার 
পশশরুক অবশ্যই সষুম িে্য ব্্রবন ব্যমন 
প্রিুর আঁশযকু্ খাবার ব্যমন িল, সব্রী, 
ব্বকড্ পবসি এবং ব্গাটা শস্য্ানার 
ব্রেকিাস্ট পসপরয়াল। আমরা আনপ্ররসস 
ভূপষর সিুাপরশ কপর না (পকছু খাবাররর 
একটি উিা্ান), যার জন্য ব্েকুর 
উঠরত িারর, ফ্্যাটুরলসি (উইন্) হরত 
িারর এবং মাইররিা পনউপ্রয়রসির ব্শাষণ 
কম হরত িারর। প্রিুর িপরমাণ তরল 
িান করান।
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বাপডরত আিনার পশশরু যত্ন ব্নওয়ার বহু উিায় 
আরছ। ব্যগপুল করা যায:

P  তার্র পনয়পমত তরল িান করান - সামান্য 
িপরমারণ ঠান্া জল খাওয়ান। স্তনিান 
করারল তারা িাইরলই স্তনিান করান।

P  হারতর স্াস্্যপবপধর জন্য ব্বপশ সাবধান হন 
(সাবান ও জল বা অ্যাপন্ট ব্যাকরটপরয়াল 
হ্যান্ ব্জল ব্যবহার করনু এবং একটি 
িপরষ্কার ব্তায়ারল প্রয় হাত মপুছরয় প্ন)।

P  পরহাইররেটিং দ্রবণগপুল মািা শ্যারশরত িাওয়া 
যায় জরলর সারে ব্মশারনার জন্য।  
এটা পিহাইররেশন সারারত সাহায্য করর।

আিনার পশশ ু24 ঘন্টার ব্বপশ অসসু্ োকরল 
আিনার পজপির সারে কো বলনু। আিনার পশশ ু
সর্্যাজাত হরল বা খবু অসসু্ হরল অপবলরম্ব 
আিনার পজপির সারে ব্যাগারযাগ করনু।

িামদোপসরস্টর িরামশদে

38

স্াস্্যকমমীর িরামশদে
আিপন স্তনিান করারল স্তনিান করারনা 
বন্ধ কররবন না এবং প্রিুর িপরমারণ 
তরল িান করারত োকুন। 

উতস: www.nhs.uk/conditions 2015

অসসু্ হওয়া এবং উ্রাময়
আিনার বা আিনার পশশরু জন্য ভাল নয়

অসসু্তা ও উ্রামরয়র মত ব্রাগজরীবাণ ুঅনায়ারস আরিাতি করর এবং সিরাির ছপডরয় িরড, ব্যখারন প্রিুর 
বাচ্া একসারে আরছ। 

অসসু্তা ব্বাধ করা এবং হঠাত্ অসসু্তারবাধ করা হল সাধারণত প্রেম লক্ণ। উ্রাময় তারিরর  
হরত িারর। আিনার পশশ ুঘনঘন বপম না কররল, মধ্যবতমী সমরয় ব্মাটামটুি স্ছেন্দ োকরল এবং আিপন 
ঘনঘন সামান্য িপরমাণ জল খাওয়ারত িাররল তার্র পিহাররেরটি (পনরপু্ত) হওয়ার সম্াবনা কম োরক 
এবং তাই তার্র িাক্াররক ব্্খারনার ্রকার নাও হরত িারর। আিনার পজপির সারে কো বলনু যপ্ 
তারা 24 ঘন্টার ব্বপশ অসসু্ োরক বা সর্্যাজাত হরল বা আিপন পিহাইররেশন লক্্য কররল ব্্খারত  
ব্্পর কররবন না।

আিপন স্তনিান করারল, আরও ঘনঘন িান করারত োকুন। বয়স্ক বাচ্ার্র প্রিুর জল খাওয়ান অেবা 
আইস-লপল িুষরত প্ন। তারা ব্খরত িাইরল, তার্র খবু সহজ িাি্য খাবার প্ন ব্যমন িাস্তা বা ব্সধি ভাত 
(খবু মশলা্ার বা ব্নাতিা নয়)।

তার্র অন্যর্র ব্েরক ্রূর রাখনু, পবরশষত বাচ্ার্র ব্েরক, যারা সংরিপমত হরত িারর। খবু যত্নসহকারর 
প্ররত্যরকর হাত ব্ধাওয়ান।

_
পিহাইররেশরনর উিসগদেগপুল

P  অরনকক্ণ িরির ব্ভজা ন্যাপি 
(তার মারন তারা কম পহপস 
কররছ)।

P  স্াভাপবরকর ব্েরক ব্বপশ পনদ্রাল।ু

P  মখু শপুকরয় যাওয়া।

P  ব্্রব োকা িন্টারনল  
(মাোর উিরর নরম জায়গা 
ব্যটা স্াভাপবরকর ব্েরক ব্বপশ 
ব্্রব ব্গরছ)।

আিনার িামদোপসরস্টর কাছ ব্েরক একটি 
পরহাইররেটিং দ্রবণ এরন খাওয়ান।

1
আমার পশশরু 
উ্রাময় আরছ এবং 
ব্স অসসু্ হরছে।

2
আিপন করী তারক প্রিুর জল খাইরয়রছন?  
ব্িরটর অসরুখর ব্রাগজরীবাণ ুহরল তার্র 
পিহাইররেরটি না হরত সাহায্য কররব।  
আিনার িামদোপসরস্টর সারে কো বলনু এবং 
একটি পরহাইররেটিং দ্রবরণর পবষরয় পজজ্াসা করনু।

3
সর্্যাজাত হরল 24 ঘন্টা িরর 
অেবা সারেসারে উন্নপতর ব্কান 
লক্ণ না ব্্খা প্রল আিনার 
পজপির সারে কো বলনু।

39
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40

িায়াপবটিস
পিনরত িারা এবং সামলারনা

41

1
আমার হামা ব্্ওয়া পশশ,ু ব্য রারত শকুরনা 
োকরতা ব্স এখন পবছানায় পহপস কররত শরু ু
করররছ এবং স্াভাপবরকর ব্েরক ব্বপশ িান কররছ।

2
িায়াপবটিস হরত িারর, যপ্ও 
অরনক পকছুর ্রনু এমন হরত 
িারর।

3
আিনার বাচ্ারক পজপি-র 
কারছ পনরয় যান।

পজপি-র মরামশদে
লক্ণগপুল জানা জরপুর:

•  স্াভাপবরকর ব্েরক অরনক ব্বপশ  
পহপস করা।

•  পিিাসা িাওয়া এবং সব সময় িান 
কররত িাওয়া।

•  প্রকৃত লিাপতি ব্বাধ করা, এবং সবসময় 
ঘরুমারত িাওয়া।

•  পবনা কাররণ ওজন কমা।

অন্য লক্ণসমহূ:

•  পহপস ব্েরক িুলকাপন বা ব্যো।
• ্পৃষ্ট ঝািসা হরত িারর।
•  তার্র ব্কাোও ব্করট ব্গরল তা সাররত 
অরনক ব্বপশ সময় ব্নওয়া।

উতস: www.diabetes.co.uk

িায়াপবটিস হল একটি আজরীবরনর অসখু যারত ররক্ গ্লুরকাজ (পিপন)-এর িপরমাণ খবু ব্বপশ োরক কারণ 
শররীর ব্যভারব গ্লুরকাজরক শপক্রত িপরণত করর তা ঠিকমত কাজ কররছ না। তোপি, যত্নসহকারর 
সামলারল, িায়াপবটিস ব্রারগ আরিাতি বাচ্ারা িূণদে, সসু্ এবং সপরিয় জরীবনযািন করর ব্যরত িারর।

টাইি 1 িায়াপবটিস সাধারণত শশশরব হয়। তার পিপকতসা না কররল, তার ্রনু মারাত্মক স্াস্্যসংরিাতি 
সমস্যা ব্্খা প্রত িারর। শরুরুত ব্রাগ ধরা িডরল আিতকালরীন হাসিাতারল ভপতদে  হওয়া পনবারণ করা 
যায়। পিতামাতা, ব্সবা্াতা এবং িাইল্ড মাইন্াররা উিসগদেগপুল জানরল ব্রাগটি ধররত িাররবন এবং প্রেম 
অবস্ায় পিপকতসা করারত িাররবন। উিসগদেগপুল খবু দ্রুত আসরত িারর। আিনার ্পুচিতিা োকরল অপবলরম্ব 
আিনার পজপি-র কারছ যান।

বাচ্ার্র ব্ক্রত্ টাইি 1 িায়াপবটিস হল সবরেরক প্রিপলত িায়াপবটিস, যপ্ও টাইি 2 িায়াপবটিস ব্রাগরীর 
সংখ্যা বাডরছ। এর কারণ হল অনিুযকু্ িে্য, ব্যায়াম না করা এবং সু্লতা (িষৃ্ঠা 43 ব্্খনু)।

টাইি 1 িায়াপবটিস সামলারনা
টাইি 1 িায়াপবটিরস আরিাতি বাচ্ার্র আজরীবন পিপকতসা কররত হয়। িপরবাররর সবাইরক এই ব্রারগর 
পবষরয় জানরত হয় কারণ এই ব্রাগ সামলারনার জন্য ব্গাটা িপরবাররক জপডত হরত হয়।
আিনারক ব্শখারনা হরব করীভারব হাইরিাপগ্রসপময়া, (বা হাইরিাজ) পিনরত, পনবারণ কররত এবং পিপকতসা 
কররত হয়, যখন আিনার বাচ্ার ররক্ শকদে রার মাত্া ভরীষণ করম যায় তখন তার্র এই উিসগদেগপুল 
োরক ব্যমন টলমলভারব, ঘাম হওয়া, লিাপতি, মাোর যন্ত্রণা বা আিররণ িপরবতদেন।

শরুরু প্নগপুল

ব্রাগ পনণদেরয়র ঠিক িররই, আিনারক এবং 
আিনার বাচ্ারক একটি পবরশষজ্ িায়াপবটিস 
ব্সবা্রলর সারে িপরিয় কপররয় ব্্ওয়া উপিত।
আিনার ব্সবা্রল অরনরকর মরধ্য, োকরত 
িাররন:

•  একজন পশশ ুপিপকতসক পযপন িায়াপবটিরস 
পবরশষজ্।

•  একজন পশশ ুিায়াপবটিরস পবরশষজ্ নাসদে।

•  একজন িায়াটিপশয়ান পযপন বাচ্ার্র 
প্ররয়াজনগপুলর সারে িপরপিত।

•  একজন মরনাপব্ পযপন বাচ্ার্র ব্ক্রত্ 
পবরশষজ্।

হাসিাতারল তার্র প্রেমবার পিপকতসা হওয়ার 
িরর, আিপন বাপডরত আিনার বাচ্ার 
িায়াপবটিস সামলারনার জন্য আস্া ব্িরয় যারবন। 
আিনারক তাও িায়াপবটিস ব্সবা্রলর সারে 
পনয়পমত ব্যাগারযাগ রাখরত হরব।
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শশশরব সু্লতা
তার্র প্রাি্য সসু্ ভপবষ্যত্ প্ন
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পনয়ন্ত্রণ করনু
ব্যস্ত পিতামাতার (বা িপরবাররর 
স্স্যর্র) তার্র বাচ্ার্র তাতক্পণক 
খপুশরক তার্র ্রীঘদেরময়াপ্ স্ারস্্যর ব্েরক 
ব্বপশ অগ্রপধকার ব্্ওয়া সহজ হরত িারর, 
তারা ব্য িরকারলট বা পমপষ্ট িাণরীরয়র 
জন্য আব্ার কররছ তার্র ব্সগপুল 
প্রয়। বহু পিতামাতা ঝারমলা এডারনার 
জন্য বাচ্ার্র ঠিক কররত ব্্ন 
সিুারমারকদে ট ব্েরক করী পকনরত হরব। 
আিনার পশশ ুযা খায় তার জন্য  
আিপন ্ায়রী।
আিনার পশশ ুএখন যা খায় তাই 
আজরীবরনর খাওয়ার ধরন ঠিক কররব 
এবং মাত্াপধক ওজরনর বাচ্ার্র 
আজরীবন অসখু ও অসসু্তার সম্খুরীন 
করা হরছে।

1
আমার মা ভালরবরস তার নাপতরক 
িরকারলট প্রয় তারক পবভ্াতি 
কররছন। পতপন শধু ুিান ব্স খপুশ 
োকুক পকন্তু আপম পিপতিত।

2
খবু সহজ হরব না, তাও তারক 
ব্বাঝারনার ব্িষ্টা করনু আিপন ব্কন তারক 
স্াস্্যকর নে্যাক্স ব্্ওয়া িছন্দ কররন যা 
তার জন্য আরখরর ভাল হরব।

3
তারক পকছু স্াস্্যকর আহাররর 
ধারণা প্ন এবং নে্যাক্স পহসারব 
তারক পকছু িল বা সপব্র 
টুকররা প্ন।

পশশরু্র ওজন ব্বপশ (অেবা সু্ল) হরল ব্য গরুতুর স্াস্্যজপনত সমস্যাগপুল হয় বহু পিতামাতা তা জারনন 
না, ব্যগপুলর ্রীঘদে-ব্ময়াপ্ স্াস্্যজপনত সমস্যা সপৃষ্ট করার ঝঁুপক ব্বপশ োরক, ব্যমন কাপিদে ওভাসকুলার সমস্যা 
এবং টাইি 2 িায়াপবটিস। মাত্াপধক ওজন োকা পশশ ুএবং হামা ব্্ওয়া পশশরু্র মাত্াপধক ওজরনর  
বাচ্া ও সাবালক হওয়ার সম্াবনা িািঁ গণু ব্বপশ। ব্ছাট বয়স ব্েরক সষুম খাবার খাওয়া এবং ব্যায়াম 
করার অভ্যাস করারনা ্রকার। িপরবাররর সবার জন্য সষুম আহাররর পবষরয় আিনার স্াস্্যকমমীর সারে 
কো বলনু। 

মাত্াপধক ওজরনর কারণ হল অস্াস্্যকর িে্য এবং কম ব্যায়াম করা। প্রেরমই আিনার ব্িষ্টা করা উপিত 
আিনার পশশরু ওজন মাত্াপধক হরত না ব্্ওয়া। গভরীর ঘমু হরল, সসু্ পবপভন্ন খাবার ব্খরল এবং পনয়পমত 
ব্যায়াম কররল আিনার পশশরু ওজন স্াস্্যকর হরব। মারঝ মারঝ পশশরু অকাররণ ওজন ব্বরড যারব,  
ব্তমন হরল আিনার স্াস্্যকমমীর সারে কো বলনু কারণ তার পিছরন একটি অজানা স্াস্্যসংরিাতি সমস্যা 
োকরত িারর।

শশশরব সু্লতার আরবগময় িপরণাম িরম এবং ্রীঘদে-ব্ময়াপ্ হরত িারর, ব্যমন ষন্াপম এবং কম আত্মমযদো্া 
োকা। পিতামাতার তার্র পশশরু সারে সু্লতার পবষরয় কো বলরত অসপুবধা হরত িারর কারণ তারা 
ব্্াষরীরবাধ কররন এবং তার্র সারে এই পবষরয় কো বরল তার্র পবিপলত কররত িান না।

পশশরুা ব্য িপরমাণ খাবার খায় পিতামাতা সিরাির তা কম মরন কররন এবং তারা যত কাযদেকলাি করর 
তা ব্বপশ মরন কররন। বহু পিতামাতা পবশ্াস কররন তার্র বাচ্ারা ইপতমরধ্যই যরেষ্ট সপরিয় আসরল তারা 
‘হুরলোরর হওয়া’ এবং ‘সপরিয় হওয়ার’ মরধ্য িােদেক্য ধররত িাররন না।

42

1591-Enfield CCI_Bengali.indd   43-44 7/1/2015   3:49:42 PM



44

হামা ব্্ওয়া পশশরু আিররণর  
পবষরয় সিুরামশদে:

•  আিনার হামা ব্্ওয়া পশশরু পিছরন সময় প্ন, তারক 
বলনু আিপন তারক ভালবারসন তারক জপডরয় ধরনু।

•  খবু সরল িছন্দ করার জন্য তার্র স্াধরীনতা প্রত 
ব্িষ্টা করনু, ব্যমন ‘তুপম নরীল না লাল কািটা িাও?’

•  পিষ্ট, সরল পনয়ম এবং পনত্যসিূরী রাখনু পবরদ্রাহ 
কমারনার জন্য।

•  ভাল আিররণর সবসময় প্রশংসা করনু আিপন উতসাহ 
প্রত িান এবং তুছে খারাি ব্যবহার ব্্খরবন না 
যখন সম্ব হরব।

•  আিনার ব্য ব্যবহার িছন্দ নয় তা উরিক্া কররত 
ব্িষ্টা করনু, তাহরল তা িনুরায় ঘটার সম্াবনা কম 
োকরব।

•  তারা ব্রমজাজরী িালা শরু ুকররল, ব্মরন ব্নরবন না, 
আিনার পশশরু অনভূুপতগপুল লক্্য করনু এবং ব্বাঝার 
ব্িষ্টা করনু ‘আপম ব্্খরত িাপছে তুপম পবিপলত’।

•  শাতি এবং যপুক্সঙ্গত োকুন এবং একটি গভরীর 
পনঃশ্াস পনরয় এবং পকছু করার আরগ অরিক্া করর।

•  মরন রাখরবন প্রহার কররল হামা ব্্ওয়া পশশরু আিরণ 
ও ব্রমজাজরী িালা সবদ্ে া আরও খারাি হরয় যায় 
এবং তারত আিনার পশশ ুআিনারক ভয় ব্িরত িারর।

•  আিনার পশশ ুখাবার বা পবশ্াম িায় না শাতি 
জায়গায় োকরত িায় যািাই করনু।

•  িরর কখনও শাতি হওয়ার জন্য আিনার পশশরু  
প্রশংসা করনু।

সিরাির একটি সরল উত্তর

হামা ব্্ওয়া পশশরু্র  
ব্রমজাজরী িালা

ব্রমজাজরী িালা 18 মাস বয়স নাগা্ শরু ু
হরত িারর এবং িার বছর বয়রস তা করম 
যায়। হামা ব্্ওয়া পশশরু্র ব্রমজাজরী িালা 
সিরাির ঘরট যখন একটি পশশ ুপিষ্টভারব 
তার্র কো ব্বাঝারত িারর না। তার্র 
হতাশা একটি ব্রমজাজরী িালা হরয় ব্যরত 
িারর। ব্রমজাপজ িালা পবরশষত ঘরট যখন 
একজন পশশ ুলিাতি, কু্ধাতদে  বা অস্পস্তরত 
োরক। এগপুল সিরাির ঘরট ব্যস্ত, প্রকাশ্য 
জায়গায় যা খবুই লজ্জার পবষয় এবং তা 
পিতামাতার মানপসক িাি বাডারত িারর।
শাতিভারব পিতিা করনু আিনার পশশরু খাবার 
না পবশ্াম ্রকার। আিনার পশশরু উির 
মরনারযাগ প্ন এবং সম্ব হরল একটি শাতি 
জায়গা খুজঁনু বা তার্র অন্যমনস্ক করার 
ব্িষ্টা করনু। ব্মরন ব্নরবন না, তার ব্রল 
আিনার পশশরু অনভূুপত ব্বাঝার ব্িষ্টা 
করনু। িরর কখনও শাতি হওয়ার জন্য 
আিনার পশশরু প্রশংসা করনু।

1
আমার পশশরু তরীরে 
ব্রমজাজরী িালা হয় যা 
খবুই পবিপলত করর।

2
অরনক সময় বঝুরত মপুস্কল হয় একটি 
পশশরু আিরণ স্াভাপবক না তা একটি 
আিরণসংরিাতি ব্গালরযারগর লক্ণ।

3
আিপন পিপতিত োকরল আিনার 
স্াস্্যকমমী বা নাসদোপর নারসদের 
সারে কো বলনু।

ব্রমজারজর িালা

সব বাচ্া আিনার ঠিক করা গপন্ িররীক্া করর এবং কখনও-সখনও তা অপতরিম করার ব্িষ্টা করর।  
এই সবপকছু হরছে বড হওয়া, ব্শখা এবং একজন স্তন্ত্র ব্যপক্ হওয়ার অংশ। সবসময় মরন রাখরবন পশশরুা 
ব্য আিরণ করর তা তার্র প্ররয়াজন ব্মটারনার জন্য করর। কাঁ্ া বা না ঘমুরনা মারন তারা ্ষুু্ট নয় বা 
আিনারক পবিপলত করার জন্য কররছ না। বয়স্ক পশশরুা তার্র অিছরন্দর খাবার মখু ব্েরক ব্বর করর 
প্রত িারর ন্যাপি ব্লারনার সমরয় িাপলরয় ব্যরত িারর। তারা শধু ুব্িষ্টা কররছ তার্র জানা উিারয় 
তার্র িছন্দ এবং অিছন্দগপুল জানারত।

মপুস্কল আিররণর জন্য বহু কারণ সরল পজপনস হরত িারর ব্যমন লিাপতি, বা পখর্, মরনারযাগ িাওয়া, বাচ্ার 
জরীবরন একটি িপরবতদেন (হয়ত একটি নতুন নাসদোপররত যাওয়া বা বাপডরত আর একটি সর্্যাজাত পশশ ু
োকা) অেবা তারা ক্মতাহরীন এবং হতাশ ব্বাধ কররত িারর কারণ তারা আিনারক যা বলরত িায় ব্সটা 
তারা বলরত িারর না।

তারা ্ষুু্টপম করার সমরয় আিপন ইপতবািক প্রপতপরিয়া ব্যবহার কররত িাররন। তার্র বলনু আিপন তার্র 
আিররণ পবিপলত তার্র জন্য নয়। তাহরল তারা পনরজর্র ্ষুু্ট বাচ্া ভাবরব না এবং তারা জানরত িাররব 
তার্র আিরণ ব্লারনার ক্মতা আরছ। তার্র জরীবরন আিনারকই গপন্ এবং পনয়ম ঠিক করর প্রত হরব, 
যা বয়রসর সারে সারে ব্লারব। আিনার সঙ্গরীর সারে শরুরুতই সতিান লালন-িালন করার কায়্া আরলািনা 
করনু যারত আিনারা ্জুরনই একই পনয়রম িলরত িাররন।

অরনক সময়, তারা শধু ুআিনার সারে োকরত িায়। তার্র প্রপত িরুরা মরনারযাগ প্ন, অন্যমনস্ক না 
হরয়। তারা ব্কমন ব্বাধ কররছ ব্সই পবষরয় তার্র সারে কো বলনু, তার্র সারে ব্খলনু, তার্র িরড 
ব্শানান বা শধু ুআ্র করনু।
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অনারিম্যকরণ (টিকাকরণ)
এখন এবং ভপবষ্যরত আিনার পশশরুক রক্া করনু

অনারিম্যকরণ, যা টিকাকরণ পহসারবও িপরপিত সাধারণত ইনরজকশরনর মাধ্যরম প্ররয়াগ করা হয়। 
যকু্রারজ্য ব্হপদি িাইল্ড ব্প্রাগ্রাম-এর অংশ পহসারব বাচ্ার্র পবপভন্ন ব্রারগর পবররুধি টিকা ব্্ওয়া।  
আিনার পজপি, িাক্ারখানার নাসদে বা স্াস্্যকমমীর কাছ ব্েরক আিপন টিকাকররণর উির িরামশদে ব্িরত 
িাররন। ব্িররন্ট ব্হল্ড িাইল্ড ব্হলে ব্রকিদে  (লাল বই)-এ তা নপেভুক্ করা হয়, ব্সই বইরয় আিনার  
পশশরু স্ারস্্যর তে্য োরক এবং বইটি আিনার কারছ োরক।

টিকাকরণ প্রধানত জরীবরনর প্রেম িাঁি বছররর মরধ্য ব্্ওয়া হয়। ব্রারগর ঝঁুপক যতটা সম্ব কম রাখার 
জন্য সঠিক বয়রস টিকা ব্নওয়া জরপুর। আিনার স্াস্্যকমমী বা পজপব-র কারছ িরামশদে পনরত পবেধা কররবন 
না - ওনারা এই কারজর জন্যই আরছন! শশশরবর টিকাগপুল পবনামরূল্য িাওয়া যায় এবং অপধকাংশ 
আিনার পজপি-র িাক্ারখানারতই ব্্ওয়া হয়।

সরুক্া বহাল োকা পনপচিত করার জন্য পকছু টিকা একবাররর ব্বপশ ব্্ওয়া হয়। এরক বলা হয় বসু্টার, 
আিনার বাচ্ার তা িাওয়া পনপচিত করনু।

আিপন গভদে বতরী হরল, আিনার পজপি-র িাক্ারখানায় আিনারক হুপিং কাপশর টিকা ব্্ওয়া হরব।  
এই টিকা ব্নওয়ার আ্শদে সময় হল 28 ব্েরক 32 সপ্াহ গভদে াবস্ার সমরয়, আিনার পশশ ুহুপিং কাপশ 
সংরিমণ ব্েরক সরুপক্ত হরয় জন্মারব, ব্ছাট পশশরু্র জন্য এটা একটি গরুতুর সংরিমণ।
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পজপি-র মরামশদে
বাচ্ার্র অসরুখর কবল ব্েরক রক্া 
করার জন্য টিকা ব্্ওয়া হয় ব্য 
ব্রাগগপুল খবু মারাত্বক হরত িারর এবং 
ব্সগপুল ব্েরক ্রীঘদে-ব্ময়াপ্ জটিলতা এবং 
মরণও হরত িারর।

আিনার পশশরুক সরুক্াকাররী ব্য টিকাগপুল 
ব্্ওয়া হয় তারজন্য অপত সামান্য ব্যো 
ব্িরত হয়। 

আিনার পশশরুক ব্য টিকাগপুল ব্্ওয়া  
হয় ব্সগপুলর পবষরয় আিপন অপতপরক্ 
তে্য ব্িরত িাইরল, www.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু অেবা আিনার 
স্াস্্যকমমী, িাক্ারখানার নাসদে বা পজপির 
সারে কো বলনু।

উ
তস: N

H
S ইপমউ

নাইরজ
শন ইনি

ররমশন।
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স্াস্্যকমমীর িরামশদে
আিনার পশশরু লাল বইটি অবশ্যই একটি পনরাি্ জায়গায় রাখরবন। আিনার জন্য তার্র  
শশশরব টিকাকররণর এটাই একমাত্ সম্পূণদে নপে এবং এটা সিরাির বয়স বাডার িররও ্রকার হয়। 
MenB টিকাটি গতানগুপতক শশশব টিকাকরণ কমদেসিূরীর একটি অংশ পহসারব প্রবতদেন করা হরব, 
আিনার স্াস্্যকমমীর কাছ ব্েরক ব্জরন পনন।

1
টিকাকরণ ্ইু মাস বয়রস শরু ুহয়,  
যখন পশশরু অসরুখর প্রপত প্রাকৃপতক 
ব্রাগ প্রপতররাধ ক্মতা কমরত শরু ুকরর।

2
আিনার স্াস্্যকমমী আিনারক 
জানারবন কখন স্ানরীয় টিকাকরণ 
অপধরবশনগপুল শরু ুহরব।

3
টিকাকরণ আিনার পশশরুক শধু ু
শশশরবই সরুপক্ত রারখ না, 
তার্র আজরীবন সরুপক্ত রারখ।

কখন টিকা প্রত হয়

্ইু মাস বয়রস

ব্য অসখুগপুল ব্েরক সরুক্া ব্্য়

•  পিিরেপরযা, টিরটনাস, িাটুদে পসস (হুপিং কাপশ), ব্িাপলও এবং 
পহরমাপিলাস ইনফু্রয়ঞ্া টাইি b (Hib)

•  পনউরমারকাক্াল অসখু
•  ব্রাটাভাইরাস

পতন মাস বয়রস •  পিিরেপরয়া, টিরটনাস, িাটুদে পসস, ব্িাপলও এবং Hib
•  ব্মপননরগারকাক্াল গ্রুি C পিপজজ (MenC)
•  ব্রাটাভাইরাস

িার মাস বয়রস •  পিিরেপরয়া, টিরটনাস, িাটুদে পসস, ব্িাপলও এবং Hib
•  পনউরমারকাক্াল অসখু

12 এবং 13 মাস বয়রসর মরধ্য- 
প্রেম জন্মপ্রনর এক মারসর মরধ্য

•  Hib/MenC
•  পনউরমারকাক্াল অসখু
•  হাম, মামস্ এবং ররুবলা (জামদোন হাম)

্ইু, পতন এবং িার বছর বয়রস •  ইনফু্রয়ঞ্া - ফু্ ন্যাজাল ব্্রে টিকা আগামরী বছরগপুলরত অন্য 
বয়রসর বাচ্ার্র ব্ক্রত্ও রিমশ বা্ ব্্ওয়া হরব, আিনার 
িাক্ারখানার নাসদে বা স্াস্্যকমমীর সারে িরামশদে করনু।

পতন বছর িার মাস বয়রস বা 
তার ঠিক িরর

•  হাম, মামস্ এবং ররুবলা
•  পিিরেপরয়া, টিরটনাস, িাটুদে পসস, এবং ব্িাপলও (প্রাক-সু্কল বসু্টার)
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•  তার্র যন্ত্রণা হয় এবং অরনক সময় তারা ঘাবরড যায়।
•  অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খরুল ব্বপররয় ব্গরছ মরন হয়।
•  িুরল যায় এবং কালপশরট িরড।

করী কররবন:
•  তার্র পকছু ব্খরত বা িান কররত ব্্রবন না তার্র যপ্  
একটি অ্যারনরস্টিক ্রকার হয়।

•  জায়গাটির উির আলরতাভারব একটি আইস ি্যাক ধরর রাখনু,  
টি টাওরয়রল ব্মাডা (ঠান্ায জরম োকা মটরশটুি)।

•  ব্তায়ারলর প্লং ব্যবহার করর ভাঙা বাহু পস্র করর রাখনু।
•  অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্হলান প্রয় রাখনু, পবরশষত গাপডর পভতরর োকরল,  
এবং সম্ব হরল অন্য একজনরক গাডরী িালারত বলনু।

•  A&E-এ যান।

িরড যাওয়া
পশশরু্র জন্য বহৃত্তম পবি্ হল খাট ব্েরক গপডরয িরড যাওয়া বা  
উঁিুনরীিু জায়গায় িরড যাওয়া। হামা ব্্ওয়া পশশরুা আসবাব বা পসপঁড 
ব্েরক ব্বপশ িরড যায়।

পনবারণ:
•  পশশ ুব্কানও জায়গা ব্েরক যারত গপডরয না িরড তা পনপচিত করনু 
(বাপলশ ব্যবহার করনু)। 

•  লািারনার ব্্ালনা বা গাপডর পসট এমন জায়গায় রাখরবন না ব্যখারন 
ব্েরক তারা এরঁকরবরঁক ব্বপররয় আসরত িারর।

•  পশশ ুিলারিলা শরু ুকররল পসপঁডরত ব্গট বসান। ব্যালকপনরত তালা 
লাপগরয় রাখরবন এবং জানলায় ব্সিটি লক লাগারবন।

করী কররবন:
আিনার বাচ্া গরুতুরভারব িরড ব্গরল 999-এ কল করনু।

্ম আটকারনা
পশশ ুএবং হামা ব্্ওয়া পশশরুা অনায়ারস ব্ছাট পজপনস পগলরত,  

পনঃশ্ারসর সারে পনরত বা গলায় আটকারত িারর ব্যমন ব্বলনু, ব্যাটাপর, 
পিরনবা্াম, ব্বাতাম, লে্যাপস্টক ব্খলনার টুকররা, পিরত বা ্পড।

পনবারণ:
• ব্মরঝরত এবং আসবারবর নরীরি ব্ছাট পজপনস ব্নই ব্্রখ পনন।
•  ব্খলনাগপুল বয়স অনযুায়রী এবং ভাল অবস্ায় আরছ যািাই করনু। 
•  CPR-এর পবষরয় আরও জাননু (এটা একটি প্রােপমক পিপকতসার ব্কৌশল 
যার মরধ্য পনঃশ্াস উধিার করা এবং বকু ্াবারনা একসারে করা হয়। 
অরনক সময় এরক বলা হয় পকস অি লাইি)।

করী কররবন:
আিনার পশশরু ্ম আটরক ব্গরল ততক্ণাত্ এবং শাতিভারব ব্যবস্া পনরন। 
গলার পভতররর পজপনসটি অবশ্যই নরীরির প্রক ব্ঠলরবন না। আিনার 
পশশরুক কাশরত বলনু। পিরঠর উির োবডান, পশশ ুঅজ্ান হরয় ব্গরল 
সাহায্য িান (পশশরুক একলা ব্ররখ যারবন না) এবং CPR শরু ুকরনু। 

মাোয় জখম
মাোয় িরম জখরমর একটি লক্ণ হল অস্াপভকভারব ঘমু িাওয়া,  
তার মারন এই নয় ব্য আিপন পশশরুক ঘরুমারত ব্্রবন না।
আিনারক িাক্াপর পিপকতসা ব্িরত হরব যপ্:
•  পশশ ুবাররবারর বপম করর (পতন বাররর ব্বপশ)
•  পশশ ুব্যো লাগার কো বরল
•  পশশ ুআিনারক কম সাডা ব্্য়
•  ি্যারাপসটামল বা ইবপু্ররিরন ব্যো না সারর।

যা ঘরটরছ তারত বা ব্কঁর্ ব্কঁর্ তারা লিাতি হরল, পিতিা ব্নই এবং তার্র 
ঘরুমারত প্ন। তার্র পনদ্রালভুারবর জন্য আিনার ্পুচিতিা হরল পশশ ুঘপুমরয় 
িডার এক ঘন্টা িরর তারক জাপগরয় প্ন।

করী কররবন:
পশশ ুঠিক আরছ ব্্রখ পনন এবং তারা সারারাত স্াভাপবকভারব সাডা 
প্রছে ব্্রখ পনন।
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ব্করট যাওয়া
কািঁ, ছুপর এবং ধারারলা পজপনরস গরুতুর ব্করট ব্যরত িারর।

পনবারণ:
জল খাওয়ার গ্াস ব্মরঝরত রাখরবন না। কারঁির ব্বাতলগপুল অবপশ্যই 
উিরর রাখরবন। রান্নাঘররর ছুপরগপুল আডারল রাখরবন।

করী কররবন:
•  গরুতুরভারব না কাটরল জায়গাটি ধরুয় ব্িলনু, কাঁরির টুকররা ব্লরগ না 
োকা পনপচিত করনু এবং িপরষ্কার মসণৃ কািড প্রয় জায়গাটি ব্েরক 
রাখনু।

•  গরুতুরভারব ব্করট ব্গরল, খবু রক্ িডরল বা ত্বরকর নরীরি কাঁরির টুকররা 
েুরক োকরল A&E-এ যান।

জরুল িুরব যাওয়া
বহু বাচ্া িুরব যায, সিরাির অগভরীর জরল। এই ঘটনাগপুল ঘরট 
বােটরব, বাগারনার ব্িাবায়, ি্যািপলং িরুল এবং ওয়াটার বারট।

পনবারণ:
•  জরলর কারছ োকা বাচ্ার্র উির সবদ্ে া নজর রাখরবন। ব্িাবার 
উিরর একটি পগ্রল বসান বা ব্সটা বাপল প্রয় ভরর ব্িলনু। 

• আিনার পশশরু সাঁতার ব্শখা পনপচিত করনু।

করী কররবন:
আিনার পশশরুক জল ব্েরক ব্বর করর আননু। তার্র মখু প্রয় জল ব্বর 
করাবার ব্িষ্টা করনু। তারা সাডা না প্রল 999-এ কল করনু। 

পবষপরিয়া
ওষধু, সাংসাপরক পজপনস এবং প্রসাধরনর পজপনস ব্েরক পবষপরিয়া হওয়া 
সাধারণ ব্যািার।

পনবারণ:
সকল রাসাযপনক ি্ােদে, ওষধুিত্, অ্যালকহল, ব্যাটাপর এবং িপরষ্কার 
করার িণ্যগপুল তালাবন্ধ রাখনু।

করী কররবন:
আিনার পশশ ুকরী পগরল ব্িরলরছ অনসুন্ধান করনু এবং ব্সই পজপনসটি পনরয় 
A&E-এ যান।

ট্্যাংগরুলশন (রক্িলািল বন্ধ হওয়া)
জানলার ব্াইরন্র ্পড এবং পশকল ব্েরক জখম হওয়া বা ট্্যাংগরুলশরনর 
ঝঁুপক োরক।

পনবারণ:
•  ্ পড না োকা ব্াইন্ লাগান। 
•  টানার ্পডগপুল ব্ছাট এবং নাগারলর বাইরর োকা উপিত। 
•  ্ পডগপুল ব্ছাট করর ব্বরঁধ রাখনু অেবা ব্কানও এক ধররনর পলিট,  
কিদে  টাইপি, পলিি বা টাই ব্যবহার করনু ব্যগপুল িাওয়া যায়। 

•  জানলার কারছ বাচ্ার খাট, পবছানা বা উঁিু ব্িয়ার রাখরবন না। 
•  খাট বা পবছানায় ব্খলনা বা অন্য পজপনস ঝুপলরয় রাখরবন না।
•  বটুয়া ঝুপলরয় রাখরবন না যার টানার ্পরর িারঁসর পভতর প্রয়  
একটি ব্ছাট বাচ্া মাো েুপকরয় প্রত িারর।

•  CPR-এর পবষরয় আররা জাননু। 

করী কররবন:
বাচ্ার িাঁস খরুল প্ন, 999-ব্িান করনু এবং CPR শরু ুকরনু।

ব্ভরঙ যাওয়া
ব্ভরঙ যাওয়া হল ভাঙা বা িাটা হাড। 

পনবারণ:
ব্খলার ত্ারক করনু, সু্কটার, ব্স্কটরবািদে  এবং বাইরকর জন্য পনরািত্তার 
উিয়ুক্ সরঞ্াম ব্যবহার করনু (ব্হলরমট, হাঁটু ও কনইুরয়র ি্যাি)।
আপম করীভারব জানরবা ব্ভরঙ্গ ব্গরছ?
•  অরনক সময় ব্সটা খবু পিষ্ট হয় এবং আিপন ত্বরকর পভতর প্রয় 
হাডটি ব্্খরত িান।

ঘররায়া ্ঘুদেটনা

ঘররায়া ্ঘুদেটনা

উতস: RoSPACPR এবং অন্য জখমগপুল সামলারনার পবষরয় িরামরশদের জন্য www.redcrossfirstaidtraining.co.uk ব্্খনু।
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উিরযাগরী ব্যাগারযাগ
অ্যালাপজদে  UK [Allergy UK]
01322 619 898 www.allergyuk.org

অ্যারসাপসরয়শন অি ব্রেস্টপিপিং মা্াসদে [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

ব্বপব লাইিরিক [Baby LifeCheck]
www.babylifecheck.co.uk

িাইল্ড অ্যাকপসরিন্ট পপ্ররভনশন ্াস্ট  
[Child Accident Prevention Trust]
020 7608 3828 www.capt.org.uk

রিাই-পসস [Cry-sis]
08451 228 669 www.cry-sis.org.uk

ব্িন্টাল ব্হল্পলাইন [Dental Helpline]  
0845 063 1188

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

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

ব্হপদি স্টাটদে  [Healthy Start]
www.healthystart.nhs.uk

লা ব্লরশ পলগ GB [La Leche League GB] 
0845 120 2918 ব্খালা োরক 24 ঘন্টা সপ্ারহ
7 প্ন। www.laleche.org.uk

্্য লালাপব ্াস্ট [The Lullaby Trust]
www.lullabytrust.org.uk

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

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

ন্যাশানাল িাইল্ডবােদে ্াস্ট  
[National Childbirth Trust]
0300 330 0700 সকাল 8-রাত 10 সপ্ারহ 7 প্ন
www.nct.org.uk

ন্যাশানাল ব্িারমপস্টক ভারয়ারলসি ব্হল্পলাইন  
[National Domestic Violence Helpline]
0808 2000 247
www.refuge.org.uk

ব্নটমামস্ [Netmums]
সতিান লালন-িালন করার িরামশদে এবং তে্য।
www.netmums.com

NHS ইনিররমশন সাপভদে স ির ব্িররন্টস্  
[NHS Information Service for Parents]
www.nhs.uk/start4life

ব্রি রিস [Red Cross]
CPR (পকস অি লাইি)-এর ওির তে্য
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

Start4Life ব্হপদি টিিস্
www.nhs.uk/start4life

ন্যাশানাল অ্যাট-ব্হাম ি্যাি ব্নটওয়াকদে  
[National At-home Dad Network]
ি্যাপির মতামত, ি্যাট, সংবা্ এবং সহায়তা।
www.athomedad.org

একজন NHS ্াঁরতর িাক্ার িাওয়ার জন্য
NHS 111-ব্ত কল্ করনু বা 
www.nhs.uk/dentist ওরয়বসাইট ব্্খনু

রয়্যাল পরি লন্ন NHS িাউরন্শন ্াস্ট  
[Royal Free London NHS Foundation Trust]
সইুিরবািদে  0203 758 2000 
পবকল্প 1 রয়্যাল পরি
পবকল্প 2 বাররনট হসপিটাল
পবকল্প 3 ব্িজ িামদে হসপিটাল
www.royalfree.nhs.uk

ব্িজ িামদে হসপিটাল  
[Chase Farm Hospital]
পিলররেসি আউটরিরশন্টস্ ইনরকায়াপরজ
আরজদেন্ট ব্কয়ার ব্সন্টার
ব্িপিঅ্যাপ্ক অ্যারসসরমন্ট ইউপনট
অ্যাপন্টরনটাল পলিপনক

বাররনট হসপিটাল  
[Barnet Hospital]
পিলররেসি আউটরিরশন্টস্ ইনরকায়াপরজ 
ব্িপিঅ্যাপ্ক অ্যারসসরমন্ট ইউপনট
অ্যাপন্টরনটাল পলিপনক এবং অ্যািরয়ন্টরমন্টস্
কপমউপনটি পমিওয়াভস্ অ্যািপমন টিম

নেদে পমিলরসক্স ইউপনভাপসদেটি হসপিটাল  
[North Middlesex University Hospital]
সইুিরবািদে  0208 887 2000
www.northmid.nhs.uk
পিলররেসি আউটরিরশন্টস্ ইনরকায়াপরজ 
আরজদেন্ট ব্কয়ার ব্সন্টার
ব্িপিঅ্যাপ্ক A&E
অ্যাপন্টরনটাল পলিপনক
কপমউপনটি পমিওয়াভস্ অপিস

 

জাতরীয় ব্যাগারযাগ
এনপিল্ড ইউপনভাসদোল সাপভদে রসস অ্যান্  
ব্পিশাপলস্ট পিলররেন সাপভদে রসস  
[Enfield Universal Services &  
Specialist Children Services]
Cedar House, St Michaels Primary  
Care Centre, Gater Drive,
Enfield EN2 OJB. 
0208 375 2945

এনপিল্ড CAMHS [Enfield CAMHS]
Charles Babbage House, 
1 Orton Grove, Enfield EN1 4TU.
0208 379 2000

এনপিল্ড ব্সিগাপিদে ং পিলররেন ব্বািদে   
[Enfield Safeguarding Children Board]
ব্টপলরিান: 0208 379 2767
ি্যাক্স: 0208 379 2888
একটি বাচ্ার মঙ্গরলর পবষরয় আিনার পিতিা োকরল, 
অনগু্রহ করর এখারন আিনার উরবেগ জানান:
0208 379 2507 নম্বরর পিলররেসি ব্সাশ্যাল ব্কয়ার-এ  
কল করনু ব্সামবার-বহৃপিপতবার সকাল 9-পবরকল 5, 
শরুিবার সকাল 9-পবরকল 4.45। 
অসমরয় 0208 379 1000 নম্বরর কল করনু  
(পবকল্প 2 বাছুন)। 
আিপন ই-ব্মরলও ব্যাগারযাগ কররত িাররন।

জরপুর অবস্ায়, সবদ্ে া 999-এ কল করনু

একটি বাচ্ার পবষরয় আিনার পিতিা োকরল অনগু্রহ  
করর আমার্র আিনার উরবেগ জানান যারত আমরা  
সাহায্য কররত িাপর। 

ব্টপলরিান: 0208 379 2507
ব্সামবার ব্েরক শরুিবার: সকাল 9.00 - পবরকল 5.00
অসমরয়: 0208 379 1000, পবকল্প 2 বাছুন এবং 
আিনারক একজন উির্ষ্টার কারছ িাঠিরয় ব্্ওয়া হরব।
www.enfield.gov.uk/enfieldlscb

ব্িারমপস্টক অ্যাপবউ  
ব্সারলস উইরমসি এইি ব্হল্পলাইন  
[Domestic Abuse  
Solace Women’s Aid Helpline]
0808 802 5565

ব্মসি অ্যািভাইস লাইন  
[Men’s Advice Line]
0808 801 0327

জরপুর অবস্ায়, সবদ্ে া 999-এ কল করনু 
www.enfield.gov.uk/domesticabuse

স্ানরীয় ব্যাগারযাগ
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0800 032 0102 নম্বরর কল করনু  
অেবা www.smokefree.nhs.uk 
ওরয়বসাইট ব্্খনু

একটি জরপুর অবস্ায় 999-কল করনু

আিনার প্রন বা রারত জরপুর সাহারয্যর ্রকার 
হরল আিনার NHS 111-ব্ক কল করা উপিত 
অন্য ব্কানও স্াস্্য িপররষবার কারছ যাওয়ার 
আরগ। NHS 111-এ কল কররল আিনারক 
সারেসারে স্ানরীয় িপররষবার কারছ িাঠিরয় ব্্ওয়া 
হরব যারা আিনারক ব্সরা সাহায্য প্রত িাররব। 
এই িপররষবা প্রন 24 ঘন্টা, বছরর 365 প্ন 
িাওয়া যায় এবং এখারন কল করার জন্য টাকা 
লারগ না, ব্মাবাইল ব্িান ব্েরক কররলও।

আমার কখন NHS 111-ব্ক কল করা উপিত?

•  যখন আিনার দ্রুত সাহায্য ্রকার পকন্তু তা 
জরীবননাশরী নয়।

•  যখন আিপন মরন কররন আিনার A&E বা অন্য 
NHS জরপুর িপররষবার কারছ যাওয়া ্রকার।

•  যখন আিনার পজপির িাক্ারখানা বন্ধ োরক।

•  যখন আিপন জারনন না িাক্াপর সাহারয্যর 
জন্য কারক কল কররবন।

•  আিনার যাওয়ার মত একজন স্ানরীয় পজপি  
না োকরল।

NHS 111
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