িযাশপ যেদক ফু কুশি, া
ফু কুশি ও লুষ্ক ত্বক
অিায়াদ শিশকত্া করার মে একটি প্রিশে মযা

শললুদের লুরদু ে ফু কুশি ওয়া স্বাভাশবক বযাপার যযদেু োদের ত্বক একটি আাো পশরদবদলর
াদে মাশিদয় শিদে। আপিার শললুর ফু কুশি দ এবং োদক অুস্থ যেখাদ আপিার শিশপর
াদে যযাগাদযাগ করুি। অশিকাংল ফু কুশি শিন্তার কারণ িয় শকন্তু যমশিিিাইটিদর ক্ষণগুশর
উপর িির রাখদবি (পৃষ্ঠা 26 যেখুি)।
িযাশপ যেদক ফু কুশি
িযাশপ যেদক ফু কুশি  অশে প্রিশে ঘটিা যা বু শললুর দে পাদর। এটা ািারণে য় যখি
আপিার শললুর ত্বক োদের িযাশপদে িমা শশ ও মদর ংস্পদলে আদ। িযাশপ যোদলর েরুি
আপিার শললুর ত্বক টাটিদয় ওদে।
অশিকাংল িযাশপ যেদক ফু কুশি র ত্বদকর যত্ন শিদয় এবং ফামোশদের কাছ যেদক যিওয়া একটি
মম শেদয় শিশকত্া করা যায়। িযাশপ যেদক াল্কা ফু কুশি দ আপিার শললু খুব যবশল
অস্বশিদবাি করদব িা।
লুষ্ক ত্বক
শললুর ত্বক পাো োই বািশে যত্ন শিদে য়। লুষ্ক, শিদে ওো ত্বক, শকছু োগ, িরু এবং
ামািয ফু কুশি ািারণে দেযািােদের োদক যা স্বাভাশবকভাদব িদ যাদব। আপিার শললু ুস্থ
শকন্তু োর ফু কুশি আদছ এবং োরিিয আপশি শিশন্তে দ আপিার স্বাস্থযকমীর াদে যযাগাদযাগ
করুি।
1.
িযাশপর িায়গায় একটি া, টাটাদিা ফু কুশি আদছ। শললু স্বেন্দ িয় এবং প্রিু র কাঁেদছ।
2.
শললুর কী অদিকক্ষণ যিাংরা িযাশপ াগাদিা শছ? আপশি কী আপিার স্বাস্থযকমীর পরামলে
অিুরণ কদরদছি, বা আপিার ফামাশদের াদে কো বদদছি?
3.
ঘিঘি িযাশপ পাল্টাি। আপিার স্বাস্থযকমীর াদে কো বুি এবং আপিার উদেগ োকদ আপিার
শিশপর াদে কো বুি।

ফামোশদের পরামলে
আমাদের কাদছ আুি এবং মদমর শবদয় কো বুি যযগুশ আমরা শবিাি ছািা শেদে পাশর।
েুই রকদমর িযাশপ শিম পাওয়া যায়। একটি  বযাশরয়ার শিম যযটা আপিার শললুর ত্বক
শভিদে যেয় িা। অিযটি  ওুিযুক্ত শিম যযটা বযো ারাদিার িিয ভা শকন্তু যটা যকব
স্বাস্থযদপলাোদরর পরামদলে বযবার করা যাদব।

যিদে কযাদপর িিয স্বাস্থযকমীরুপরামলে
আপিার শললুর মাোর োুদে যয বি বি িটিদট ুে বা বাোমী আঁল যেখা যেয় োদক বা
য় যিদে কযাপ। অদিক ময় যগুশর শিদে উেদে পাদর এবং ত্বক া দয় যযদে পাদর।
এরিিয আপিার শললুর অস্বশি ওয়া উশিে িয় এবং শকছুশেদির মদিয এটা ঠিক দয় যাওয়া
উশিে। আঁলগুশ খুটদবি িা কারণ ো যেদক ংিমণ দে পাদর।
যবশব অদয় বা প্রাকশেক যে শেদয় মাশল করা - যযমি আমন্ড বা অশভ অদয় - োদের
োুর উপদর রাশিদবা াগাদ যগুশ আগা দে াাযয করদব।
আদোভাদব মাোর োু িুদয় শেি এবং িরম যবশব বুরলু বা কাপি শেদয় আাদো কদর আগা
আঁলগুশ েু দ যফুি।
এদে িা ারদ, াদিভাবছশিদয় পিদ বা আপিার শললু িু কাদ োক্তাশর পরামলে শিি।

িযাশপ যোদলর িিযস্বাস্থযকমীর ুপরামলে
আপিার শললুর যপালাক বা িযাশপ খুদ শেদয় োদক একটি উষ্ণ শিরাপে িায়গায় রাখুি যাদে
োদের ত্বদক বাো াগদে পাদর।
একটি বযাশরয়ার শিম বযবার করুি। (পাদলর যখাদপফামোশদের পরামলে যেখুি)।
োদের িযাশপ ঘিঘি পাল্টাদে এবং যািাই করদে ভু দবি িা।

