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ডায়িরয়া – মােয়র দুেধর পিরবেতর্ অনয্ খাবার খাওয়ােনা, 6 মাস +
আপিন িক িচি�ত েয আপনার িশশর ডায়িরয়া থাকেত পাের?
েবিশরভাগ িশশর মােঝ মােঝ জেলর মেতা বা পাতলা পায়খানা হয়। �নয্পােন অভয্� িশশেদর ফমূ লর্ া খােদয্ অভয্� িশশেদর তুলনায় েবিশ
পাতলা পায়খানা হয়। আপনার িশশর যখন িদেন িতনবােরর েবিশ আকারিবহীন জেলর মেতা পায়খানা হয়, তখন এটােক ডায়িরয়া বলা হয়।
যা করেবন
আপনার িশশর েদহ যােত জলশূ নয্ না হেয়
পেড় েসইজনয্ িনি�ত করুন েয আপিন
আপনার িশশেক �চুর পিরমাণ পানীয় েখেত
েদন। জলই সবেথেক ভাল, িক� ও যিদ
জল না েখেত চায়, তাহেল ওেক যেথ�
পিরমােণ অনয্ েকােনা পানীয় িদন যা ও পান
করেত ই�ু ক। এছাড়া, �িতবার ডায়িরয়া
(পাতলা পায়খানা) হবার পর সে� সে�
আপনার িশশেক একটা পানীয় িদন।

যা করেবন
সু �া�য্িবিধ অভয্াস করুন, �েতয্কবার
িশশর নয্ািপ পিরবতর্ েনর পর এবং পায়খানা
করাবার পর ভােলা কের হাত ধু েয় িনন।
েনাংরা নয্ািপ এবং ওয়াইপ িনরাপেদ েফেল
িদন, জীবাণু ছিড়েয় পড়া েরাধ করেত
েসগিলেক দুেটা বয্ােগ ভরুন।

আপনার িশশ ভাল কের েখেত চাওয়ার
সে� সে� ওেক �াভািবকভােব েখেত িদন।
িক� ওর েসই সম� খাবার না খাওয়া উিচৎ
যােত �চুর পিরমােণ িচিন আেছ কারণ িচিন
ডায়িরয়ার অবনিত ঘটােত পাের।
সারািদন ধের আপনার স�ােনর ��াব (মূ �)
পরী�া করুন। যিদ আপনার িশশ �চুর
পিরমােণ পানীয় �হণ কের তেব ওর মু �
পির�ার এবং হালকা রেঙর হওয়া উিচত।
যিদ এটা �াভািবেকর তুলনায় েবিশ গাঢ়
বেণর্র হয়, উ� গ�যু � বা েঘালােট হয়
তাহেল তার েদহ হয়ত জলশূ নয্ হেয় েগেছ।
যিদ আপিন িচি�ত হন েয আপনার স�ােনর
েদহ জলশূ নয্ হেয় যাে�, তাহেল
আপনােক পরামশর্ েদওয়া হয় আপিন েযন
আপনার স�ানেক িশশেদর জনয্ িবেশষ
িরহাইে�শন (পু নরায় জলেযাজক) পানীয়
েদন। আপনার �ানীয় ফামর্ািসে�র সে�
কথা বলু ন।
িচিন িমি�ত পানীয়, অথবা েয সব পানীয়েত
িচিনর িবক� (েযমন অয্াসপারেটম) আেছ
েসগিল এিড়েয় চলু ন, েযেহতু িচিনর
পিরমাণ আপনার িশশর ডায়িরয়ার অবনিত
ঘটােত পাের।
�িতবার পাতলা পায়খানা হবার পর �ায়
অিতির� 100 – 200িমিল পানীয় িদন।

যা করেবন না
আপনার িশশেক ডায়িরয়া �িতেরাধক
ওষু ধ েদেবন না। সম� ওষু ধ একজন
�া�য্ েসবা েপশাদােরর সু পািরশকৃত
হওয়া উিচত।

যা করেবন না
আপনার িশশেক খু ব েবিশ ফেলর রস বা
সফট্ ি�� েদেবন না কারণ এগিলেত িচিন
থােক যা ওর ডায়িরয়ার আেরা অবনিত
ঘটােত পাের।
েসরা পরামশর্
• েবিশরভাগ ে�ে� মৃ দু ডায়িরয়া, মৃ দু ভাইরাস বা
বয্াে�িরয়া ঘিটত অসু �তা েথেক সৃ ি� হয়।
• ভাল মােনর �া�য্িবিধ বজায় রাখেল তা অনয্েদর
মেধয্ জীবাণু ছিড়েয় পড়া আটকােত সাহাযয্
করেত পাের।
• িনি�ত করুন েযন আপিন এবং আপনার পিরবার
িনেজেদর হাত ভাল কের এবং িনয়িমতভােব ধু েয়
েনন, িবেশষ কের খাবার ৈতিরর আেগ, েশৗচালেয়
যাওয়ার পের এবং নয্ািপ পিরবতর্ েনর পের।
• আপনার স�ান যখন তার হাত েধায় তখন তা
ত�াবধান করুন অথবা ওর হেয় এিট কের িদন।
• আপনার স�ানেক বয্ি�গত িজিনসপ� ভাগাভািগ
কের িনেত েদেবন না, েযমন েতায়ােল, �ােনল
বা মু খ েমাছার কাপড়। এই িজিনসগিল
িনয়িমতভােব 60°C-এ েধাওয়া উিচত।
যিদ এই পরামশর্গিল সহায়ক না হয়, তাহেল
আপনার �া�য্ পিরদশর্ক বা সাধারণ িচিকৎসেকর
সােথ কথা বলু ন।

েশষবার ডায়িরয়া হবার পর েথেক অ�তঃ
48 ঘ�া না হওয়া পযর্� আপনার িশশেক
নাসর্ািরেত বা চাই�েকয়াের পাঠােবন না আপনার নাসর্াির পরামশর্ েদেব

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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