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কত�ণ অ�র আমার িশশর 
পায়খানা করা উিচত?
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আমার িশশর পায়খানা পিরবতর্ ন 
হওয়াটা িক �াভািবক ?
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খাওয়ােনার সমসয্াসমূহ
পায়খানা – েকানিট �াভািবক?

আপনার িশশর �থম পায়খানা (বা মল) েমেকািনয়াম 
নামক েকােনািকছু িদেয় ৈতির হেব। এিট আঠােলা 
এবং সবেজ/কােলা হয়। 

িকছুিদন পর পায়খানািট পিরবিতর্ ত হেয় সচরাচর 
হলুদ বা সিরষার মত রেঙর হেব। বুেকর দুধ 
খাওয়ােনা িশশেদর পায়খানা পাতলা হয় এবং ফমূর্লা 
খাওয়ােনা িশশেদর মত অত গ�যু� হয় না।

ফমূর্লা খাওয়ােনা িশশেদর পায়খানা শ�, গাঢ় 
বাদামী এবং েবিশ গ�যু� হয়। 
খাওয়ােনার-জনয্-��ত তরল ফমূর্লা পাউডার ফমূর্লা 
খােদয্র তুলনায় েবিশ নরম পায়খানা সৃি� করেব।

িশশেদর িকছু ফমূর্লা তােদর পায়খানােক গাঢ় 
সবুজও কের িদেত পাের। যিদ আপিন আপনার িশশর 
খাবার বুেকর দুধ েথেক ফমূর্লােত পিরবতর্ ন কেরন, 
তাহেল আপিন েদখেবন েয আপনার িশশর পায়খানা 
আরও গাঢ় এবং আরও আঠােলা, কখনও 
সবেজ/হলুদ রেঙর হেয় যায়।

িদন েথেক িদেন বা স�াহ েথেক স�ােহ আপনার 
িশশর পায়খানার গঠন এবং রং স�বত পিরবিতর্ ত হেব। 
যিদ আপিন েকােনারকম সু�� পিরবতর্ ন ল�য্ কেরন, 
েযমন পায়খানা খুব গ�যু�, খুব পাতলা বা শ�, 
িবেশষত যিদ তােত র� থােক, তাহেল আপনার 
ডা�ার বা �া�য্ পিরদশর্েকর সােথ কথা বলা উিচৎ।

িববণর্ পায়খানা জি�েসর িচ� হেত পাের। যিদ আপিন 
উি�� হন, আপনার ধা�ী, �া�য্ পিরদশর্েকর সােথ কথা 
বলুন অথবা আমােদর েকয়ারলাইেন েফান করু�ন।

িকছু িশশ �িতবার খাওয়ােনার পর তােদর নয্ািপ 
ভিরেয় েফেল। িকছু, িবেশষত ফমূর্লা খাওয়ােনা 
িশশরা, েবশ িকছু িদন বা এমনিক এক স�াহ অবিধ 
পায়খানা না কের থাকেত পাের (দুেটাই �াভািবক)।

পায়খানা করার সময় িশশেদর চাপ েদওয়া বা এমনিক 
কা�াকািট করাও �াভািবক। আপনার িশশর যত�ণ 
অবিধ পায়খানা নরম হে�, তত�ণ তার েকা�কািঠনয্ 
েনই, এমনিক যিদ েস কেয়ক িদন ধের তা না কের 
থােক তাহেলও।

গরু樌�পূণর্ তথয্: েযেহতু �নদু� আপনার িশশর জনয্ আদশর্ ভারসাময্যু� খাবার এবং অসু�তার িবরু�ে� সুর�া, আর মা ও িশশ উভেয়র জনয্ই বহু� �কার অ-েপৗি�কতামূলক উপকার �দান কের, িশশেক �নদু� পান 
করােনািটই সেবর্াৎকৃ� প�া।  আপনার িশশিটেক খাওয়ােনার িবষেয় িবিভ� িবকে�র মেধয্ িনবর্াচেনর সমেয় আমরা আপনার �া�য্ পিরেসবা েপশাদােরর সে� কথা বলার জনয্ সুপািরশ কের থািক। �নদু� পান করােনার জনয্ ��িত 
এবং েসিট চািলেয় যাওয়ার ে�ে� েপশাদারী পরামশর্ও �হণ করা উিচত। যিদ আপিন �নদু� �দােনর িস�া� �হণ কেরন, তাহেল তার জনয্ একিট �া�য্কর, ভারসাময্যু� খাবার খাওয়ািট গরু��পূণর্। যখন মােয়রা �নদু� না 
�দােনর িস�া� �হণ কেরন অথবা যিদ েকান কারেণ তাঁরা েসিট করার জনয্ স�ম না হন, তাহেল �নদুে�র পিরবতর্  িহসােব ইনফয্া� ফমুর্লািট কাময্। �নদু� পান না করােনার একিট িস�া�, অথবা েবাতেলর মাধয্েম আংিশক 
খাওয়ােনা শরু� করািট �নদু� উৎপাদেন �াস ঘটােব।  েয েকােনা কারেণ যিদ আপিন �নদু� না পান করােনার িস�া� েনন, তাহেল অবশয্ই মেন রাখেবন েয েসই িস�া� নাকচ কের িফের আসা কিঠন হেত পাের।  ইনফয্া� 
ফমুর্লা বয্বহােরর একিট সামািজক এবং আিথর্ক �ভাব আেছ, েযিট আবিশয্কভােব িবেবচনা করা উিচত। একিট িশশর �া�য্িভিৎত㊴ক ঝঁুিকগিল এিড়েয় যাওয়ার জনয্ ইনফয্া� ফমুর্লাগিলর ��িত, বয্বহার এবং মজুদকরণগিল সবর্দাই 
েলেবেল উে�িখত িনেদর্ শনা অনুসার হওয়া উিচত।


