
 

 

 

অনার শলল ুবা বাচ্চার যয যকানও রকম শ্বাকষ্ট শতামাতা ও বাচ্চা উভয়ের জনয ভীশতপ্রদ। 
চরাচর তা দশুিন্তার কারণ নে এবং ব্রংশকওাআটি, মদৃ ুশ্বাকষ্ট এবং কাশলর শচশকত্া 
াধারণত বাশিয়তআ করা যাে। 

য়দযাজাত এবং শললয়ুদর জনয অনার জাত জ্ঞান বযবার করনু। তা য়ত ায়র: 
• দ্রুত শ্বন বা াঁায়না, যা প্রচশত। য়ুের অর যকানও উর্গ যনআ, এটা অয় এবং যাে 
এবং অনার শলল ুশধকাংল মে অরায়ম শনঃশ্বা শনয়ে, াধারণত দশুিন্তা করার শকছু যনআ। 
• শনঃশ্বা যনওোর মে ঘিঘি অওোজ য়ত ায়র। অনার শললয়ুক োিা কয়র ধরনু। 
• োওোর ময়ে শলল ুেুব দ্রুত দধু যেয় মায়ঝময়ধয কাশল বা দম অটয়ক যযয়ত ায়র।  
বশকছু একটু মন্থর করার যচষ্টা করনু। োওোয়নার বস্থান যাচাআ করনু। 
• ঠান্ডা ার্া বা াল্কা কাশল। এআ যগায়ে তায়দর উর নজর রােুন এবং অনার জাত জ্ঞান 
বযবার করনু। অনার শচন্তা য় অনার স্বাস্থযকমীর ায়থ কথা বনু। 

বেস্ক বাচ্চা ও ামা যদওো বাচ্চায়দর যেয়ে অশন েয করয়ত ায়রন: 
• কাশল ওো, নাক শদয়ে জ িা, াল্কা জ্বর। 
• কু্র (ককগ ল কন্ঠস্বর, কুকুয়রর ডায়কর মত কাশল) অনার শজশয়ক রীো করয়ত য়ব এবং 
যেরয়েড শদয়ে শচশকত্া করয়ত য়ত ায়র। 
• শললয়ুক েীণ ায়র্। 
• ঠান্ডা ার্া 5 বছয়রর নরু্ধ্গ বাচ্চায়দর ময়ধয লাঁআ লাঁআ লব্দ কয়র শনঃশ্বা যনওো যবল প্রচশত। 
াধারণত তা াঁাশনর েণ নে যশদ না দআুটি ভাআরাজশনত ংক্রময়ণর ময়ধয উর্গ যদো 
যদে। 

শজশর ুরামলগ 
াাযয শনন এবং অনার শজশর ায়থ এেন যযার্ায়যার্ করনু অনার বাচ্চার: 
• শ্বাকষ্ট য়ে ময়ন য় এবং তায়দর াঁজরা ও যট চুয় যর্য়।  
• না যথয়ম বা শনঃশ্বা না শনয়ে তারা একটি ুয়রা বাকয বয়ত না ারা। 

লাঁআ লাঁআ লব্দ কয়র শনঃশ্বা যনওো 
এবং শ্বাকষ্ট 

 

েণর্শু যদেনু 



াাযয শনন এবং 999-এ ক করনু থবা তেনআ তায়দর A&E-এ শনয়ে যান যশদ: 
• ময়ন ে তায়দর বকু ’ঢুয়ক যায়ে’।  
• তায়দর েীণ যদোে বা ামানয নীয়চ যদোে। 

কু্র 
কু্রয়র একটি অাদা কুকুয়রর ডায়কর মত কাশল অয়ছ এবং তারা যেন শনঃশ্বা যনে তেন 
একটি ককগ ল অওোজ যবয়রাে। 

অনার বাচ্চায়দর স্বেন্দ করা জরশুর কারণ তারা উয়েশজত য় বা কাঁদয় উর্গর্শুর বনশত 
য়ত ায়র। াল্কা কু্র বাশিয়ত ামায়না যাে। অনার বাচ্চার জ্বর থাকয় এবং তার কষ্ট 
য়, যারাশটাম যদওো যযয়ত ায়র শতন মা বে যথয়ক যা তামাো কমায়ত এবং তার 
স্বশি দরূ করয়ত াাযয করয়ব।  

উর্গর্শুর বনশত য় অনার শজশর ায়থ যযার্ায়যার্ করনু। 

ব্রংশকওাআটি 
ব্রংশকওাআটি  একটি প্রচশত শ্বন তয়ের ংক্রমণ যা এক বছয়রর নরু্ধ্গ বাচ্চায়দর ে। 
প্রারশিক উর্গর্শু ঠান্ডা ার্ার মত তার ায়থ নাক শদয়ে জ র্িাে এবং কাশল ে। 

যরার্ বািয় ব্রংশকওাআটিয়র উর্গর্শুর ময়ধয থাকয়ত ায়র: নায়ছাি কাশল, লব্দ কয়র শনঃশ্বা 
যনওো এবং যেয়ত শুবধা। 

াধারণত উর্গর্শু শতন শদয়নর ময়ধয চয় যাে এবং শধকাংল যেয়ে, এআ েুটি র্রুতুর 
নে। তথাশ, অনার বাচ্চা যশদ স্বাভাশবয়কর তুনাে যকব য়ধগক শরমাণ োবার োে থবা 
শনঃশ্বা শনয়ত যশদ তার মশুস্ক ে থবা অশন এআ শবয়ে শচশন্তত য় অনার শজশ বা 
স্বাস্থযকমীর ায়থ যযার্ায়যার্ করনু।  

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

0800 032 0102 নম্বয়র ক করনু থবা www.smokefree.nhs.uk ওয়েবাআট যদেুন 


