0–6 মাস বয়েসর িশশেদর েকা�কািঠনয্

এিট িক? কীভােব এিটর িচিকৎসা করা হয়?

আপনার িশশ েকা�কািঠেনয্ ভুগেছ েভেব িক আপিন িচি�ত?
আপনার িশশ েকন কাঁদেছ অথবা অ�ি�েত আেছ তা বলা শ� হেত পাের এবং েপেটর সমসয্াই �ায়শ এর কারণ
হয়। �নয্পােন অভয্� িশশর েকা�কািঠনয্ খু বই কম হেয় থােক কারণ বু েকর দুধ ফমূ লর্ া খাবােরর েথেক েবিশ সহেজ
হজম হয়।

আিম কীভােব জানব েয আমার িশশ েকা�কািঠেনয্ ভুগেছ?
পায়খানা করার সময় আপনার িশশর মু খ উ�ল লাল হেয় যাওয়া এবং খু ব েজাের চাপ েদওয়ার েথেক েকা�কািঠনয্
আেরা েবিশ িকছু । উপসগর্গিলর মেধয্ থাকেত পাের:

•
•
•

স�ােহ িতনবােরর েথেক কমবার পায়খানা হওয়া
পায়খানা করার আেগ বা করার সমেয় কা�া এবং
অ�া��য্, অ�ি� বা য�ণা
শকেনা শ� পায়খানা (বড় আকােরর বা বিড়র মত)
হওয়া, যা তয্াগ করেত আপনার িশশর ক� হয়

যা করেবন

•
•
•

েপেট বয্থা
ি�েধ কেম যাওয়া
রে�র িছেটযু � পায়খানা, যা শ� পায়খানা েবর
হবার সময় �েক সৃ � হওয়া �ু� িচেড়র কারেণ
হেত পাের

যা করেবন না

মেন রাখু ন েবাতেল েখেত অভয্� িশশর ে�ে�
কেয়কিদন পায়খানা না হওয়া যেথ� �াভািবক হেত
পাের। আপনার িশশ যিদ ঘন ঘন নয্ািপ েভজায় এবং
অ�ি� েবাধ না কের তাহেল এটা িনেয় খু ব েবিশ
দুি��া করার েকােনা কারণ েনই।

আপনার িশশর ফমূ লর্ া দুধেক েবিশ পাতলা
করেবন না – আপনােক অবশয্ই সু িনি�ত করেত
হেব যােত সিঠক পিরমােণ পাউডার এবং জল
একসােথ েমশােনা হয়। সবসময় ��তকারেকর
িনেদর্ িশকা েমেন চলু ন।

ফমু লর্ া দুধ েযন সিঠকভােব িমি�ত করা হয় তা
িনি�ত করুন - েকােনা খাবার যিদ খু ব ঘন হয়
তাহেল তার েথেক েকা�কািঠনয্ হেত পাের।

মােপর চামেচ েঠেস ফমূ লর্ া ভরেবন না। জেল
সিঠক পিরমাণ পাউডার েযাগ করা হেয়েছ তা
সু িনি�ত করার জনয্ চামচটা কানায় কানায় পূ ণর্
করুন।

েসরা পরামশর্
•
•
•

•
•

একটা আলেতা েপট মািলশ েপেটর
েপশীগেলােক িশিথল কের িদেত পাের।
ধীের ধীের আপনার িশশর পাগিল বাইসাইেকল
চালােনার মত েঘারান, এেত অ� িদেয়
পায়খানার চলাচেল সু িবেধ হয়।
আপনার িশশ যিদ ফমু লর্ া খায়, তাহেল তােদর
দু'বার খাওয়ােনার মাঝখােন, ফু িটেয় ঠা�া করা
সামানয্ জল িদন, িক� ফমূ লর্ া পাতলা করেবন
না।
বয্বহােরর-জনয্-��ত ফমু লর্ া েদওয়ার েচ�া
করুন, েযেহতু এেত িশশর পায়খানা নরম হেব।
এই েরাগল�ণগিল যিদ দীঘর্িদন ধের চলেত
থােক, অথবা আপনার যিদ েকা�কািঠেনয্র
স�ে� েকানও উে�গ থােক, তাহেল আপনার
ধা�ী, �া�য্ পিরদশর্ক বা িচিকৎসেকর সে� কথা
বলু ন।

গরু樌�পূ ণর্ তথয্: েযেহতু �নদু� আপনার িশশর জনয্ আদশর্ ভারসাময্যু � খাবার এবং অসু �তার িবরুে� সু র�া, আর মা ও িশশ উভেয়র জনয্ই বহু �কার অ-েপৗি�কতামূ লক 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 সু পািরশ 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�পূ ণ।র্ 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� ফমু লর্ ািট 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�
ফমু লর্ া বয্বহােরর একিট সামািজক এবং আিথর্ক �ভাব আেছ, েযিট আবিশয্কভােব িবেবচনা করা উিচত। একিট িশশর �া�য্িভিৎত㊴ক ঝুঁ িকগিল এিড়েয় যাওয়ার জনয্ ইনফয্া� ফমু লর্ াগিলর ��িত, বয্বহার এবং মজু দকরণগিল সবর্দাই
েলেবেল উে�িখত িনেদর্ শনা অনু সার হওয়া উিচত।
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