
 

 

শললদুের প্রথম মখু্য োঁত ওঠার (েদুের োঁত) ময় আাো য়। কদয়কজন একটি োঁত শনয় 
জন্মায়, আর অনযদের এক বছর পযযন্ত ককানও োঁত থাদক না। োঁত াোরণত উঠদত লরু ুকদর 
বাচ্চাদের চার কথদক নয় মাদর মদেয, যশেও প্রদতযক শললরু োঁত তাদের গশতদত উঠদব। এদক বা 
য় ‘টিশেং’। শকছু শললরু কদয়কটি ক্ষণ কেখ্া কেয় আবার অনযদের অদনক কবশল কষ্ট য়। শকছু 
োঁত ককানও বযথা বা অস্বশি ছাড়াই ওদঠ। অনয ময় আপশন কেখ্দত পাদরন মাশড় টাটিদয়দছ এবং 
া দয়দছ কযখ্ান শেদয় োঁতটি উঠদছ, বা একটি গা া দয় কগদছ। আপনার শলল ুোঁদত োঁত 
ঘদত পাদর, কুদর কুদর কখ্দত পাদর এবং প্রচুর শচদবাদত পাদর অথবা শখ্টশখ্দট দত পাদর।  

শকছু কাক টিশেংদয়র েরনু বযাপক উপদগযর কথা বদন, কযমন উেরাময় এবং জ্বর। যশেও, এই 
উপগযগশু কয যকু্ত তা প্রমাণ করার জনয গদবণা করা য় শন। আপনার শললদুক আপশন 
বদথদক ভা জাদনন। তাদের আচরণ অস্বাভাশবক াগদ, অথবা তাদের উপগযগশু চরম দ বা 
আপনার উদেগ দ আপনার স্বািযকমীর াদথ কথা বনু। উত্: www.nhs.uk 

আপনার বাচ্চার োঁদতর যদের শনতযূচীর শবদয় ভাবনু। একটি নরম কবশব টুথব্রাদল পশরবাদরর 
টুথদপস্ট বশুদয় তাদের োঁত ব্রাল করদত পাদরন। আপনার বাচ্চার বয় 2-3 বছর দ তাদক 
অবলযই একজন োঁদতর ডাক্তাদরর কাদছ নাম কখ্াদত দব এবং তার বাশযক যাচাই ওয়া শনশিত 
করদত দব। শললদুকদের কমীবনৃ্দ এবং স্বািযকমীরাও আপনার বাচ্চার োঁদতর স্বাদিযর শবদয় 
আপনাদক পরামলয শেদত পাদরন - পরামলয চাইদত শেো করদবন না। 

1. 
আমার শললরু গা া দয় কগদছ এবং তাদক একটু তাল ও শখ্টশখ্দট কেখ্াদে। 

2. 
আপশন কী টিশেংদয়র শবদয় আপনার স্বািযকমীর াদথ কথা বদদছন? আপশন কী আপনার 
ফামযাশদস্টর াদথ শবকল্পগশু আদাচনা কদরদছন? 

3. 
ককানও একটি কজ অথবা শচশনমকু্ত ভয শললরু পযারাশটাম খ্াইদয় কেখ্ুন। আপনার েশুিন্তা দ 
এবং অবিা ঠিক মদন না দ আপনার স্বািযকমী বা শজশপর াদথ কযাগাদযাগ করনু। 

োঁত ওঠাজশড়ত মযা

প্রদতযক শললরু এই অশভজ্ঞতা য়



ফামযাশদস্টর পরামলয
আপনার শললরু অস্বশি থাকদ, আপনার িানীয় ফাদমযশ কথদক আপশন শকছু ওেু শকনদত পাদরন। 
এই ওেুগশুদত ামানয পশরমাণ কবেনানালক থাদক, কযমন পযারাশটাম, যা অস্বশি েরূ করদত 
াাযয কদর। ওেুটি শচশনমকু্ত ওয়া উশচত। ওেুটি আপনার বাচ্চার বয়দর জনয উপযকু্ত কটা 
জানার জনয আপশন অবলযই ব শনদেযল পড়দবন। 

আপশন মাশড়র উপদর শচশনমকু্ত টিশেং কজও ঘদ শেদত পাদরন। 

োঁদতর স্বািয পযাদকর শবদয় আপনার স্বািযকমীদক শজজ্ঞাা করনু কযগশু শনয়শমত স্বািয যাচাইদয়র 
মদয় কেওয়া য়। 

স্বািযকমীর পরামলয
আপনার শললদুক লক্ত শকছু শচদবাদত শেদ কাজ শেদত পাদর কযমন একটি টিশেং শরং। টিশেং শরং 
আপনার শলল ুশনরাপদে শচদবাদত পারদব, যা তাদের অস্বশি বা বযথা েরূ করদত াাযয করদত 
পাদর। শকছু টিশেং শরং প্রথদম শিদজ ঠান্ডা কদর কনওয়া কযদত পাদর। 

বু উপদগযর কারণ টিশেংদক মদন করা য় - ফুকুশড়, কাঁো, শখ্টশখ্দট কমজাজ, নাক শেদয় জ 
গড়াদনা এবং অশতশরক্ত কনাংরা নযাশপ। অদুখ্র ক্ষণগশু ‘টিশেং ংক্রান্ত’ কভদব উদপক্ষা করদবন না।  

উত্: www.nhs.uk 

োদঁতর যদের জনয োদঁতর ডাক্তাদরর 4 টি পুরামলয: 

1. শেদন েবুার োঁত পশরষ্কার করদবন, এই শমশনদটর জনয, শবদলত রাদত। 

2. খ্াওয়ার ময় ছাড়া অনয ময় শমশষ্ট শজশন কেদবন না। 

3. প্রশত ছয় মা অন্তর োঁদতর ডাক্তারদক কেখ্দবন। 

4. কবাতদ ফদর র কেদবন না। আপনার শলল ুকবাতটি একটি কমফটয ার শাদব তখ্নও বযবার 
করদত চাইদত পাদর ফদ বুক্ষণ েদর চুদত পাদর, এবং তাদত শচশন ও অযাশড োঁত নষ্ট করার 
জনয প্রচুর ময় কপদয় যায়। 

একজন NHS োঁদতর ডাক্তাদরর কাদছ যাওয়ার জনয NHS 111-কক ক করনু অথবা www.nhs.uk 

ওদয়বাইট কেখ্ুন। 

http://www.nhs.uk/
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