પેટની સમસ્યાઓ

ઝાડા (અિતસાર) — િશશુને ધાવણ છોડાવવું, 6 મિહનાથી વધારે
તમારા િશશુને અિતસાર હોઈ શકે તે બાબતે તમે �ચિતત છો?
મોટા ભાગનાં િશશુઓ ક્યારેક તો પાણીવાળો કે ઢીલો મળત્યાગ કરતા જ હોય છે . કૃિ�મ બનાવટનું દૂધ પીતાં િશશુઓની સરખામણીમાં સ્તનપાન કરતાં
િશશુઓનો મળ વધારે ઢીલો હોય છે . અિતસાર ત્યારે થાય જ્યારે તમા�ં િશશુ �દવસમાં �ણ કરતાં વધારે વખત પાણીવાળો વણબંધાયેલો મળત્યાગ કરે.

આ કરવું

આ કરવું

આ ન કરવું

✔ તમારા િશશુના શરીરમાં પાણીની અછત

✔ સારી સ્વચ્છતા રાખવાની આદત કેળવો,

✗ તમારા િશશુને ફળોનો વધુ પડતો રસ કે

ન સ�ર્ય તે માટે તેને પુષ્કળ પીણાં
પીવડાવવાની ખાતરી કરો. પાણી �ે� છે ,
પણ જો તે પાણી ન પીતું હોય તો તે પી
શકે તેવું કોઇ પણ �વાહી તેને પૂરતા
�માણમાં આપો. આ ઉપરાંત, દરેક
અિતસાર (પાણીયુક્ત મળત્યાગ) ના
હુ મલા પછી તરત જ તમારા િશશુને
કશુંક પીવડાવો.

બાળોિતયું બદલાવ્યા પછી અથવા
મળત્યાગ પછી દર વખતે હાથ સારી
રીતે ધુઓ. ગંદા બાળોિતયાં અને લૂછિણયાં
ફરતે બે કોથળી વ�ટાળી તેનો િનકાલ
કરો કે જે થી જં તુઓ ફેલાતા અટકી શકે.

અિતસારનું કારણ વાઇરસ કે બેક્ટે�રયાથી
થયેલી હળવી બીમારી હોય છે .

• સ્વચ્છતાનું સા�ં ધોરણ �ળવવાથી

ઇચ્છા થાય કે તરત એને ખાવા દો. પણ
જે માં ખાંડનું �માણ વધારે હોય તેવો
ખોરાક ટાળવો જોઈએ કારણ કે તેનાથી
અિતસાર વકરી શકે છે .
�દવસ દરિમયાન ચકાસતા રહો. જો
િશશુ પૂરતી મા�ામાં �વાહી લેતું હશે
તો પેશાબ આછા રંગનો અને સાફ હશે.
જો તે સામાન્ય કરતાં બહુ ઘેરો હોય,
તેમાંથી તી� વાસ આવતી હોય અથવા
તે સાફ ન હોય તો િશશુના શરીરમાં
પાણીની અછત હોઇ શકે. તમારા
િશશુના શરીરમાં પાણીની અછત
બાબતે તમે �ચિતત હો તો તમે એને
પાણીની પૂ�ત કરવા માટેનાં બાળકોનાં
ખાસ પીણાં પાઓ તે સલાહભયુ� છે .
તમારા સ્થાિનક ફામર્િસસ્ટ (દવાની
દુકાનવાળા) સાથે વાત કરો.

મહ�વનાં સૂચનો
• મોટા ભાગના �કસ્સામાં હળવા

✔ તમારા િશશુને સામાન્યપણે ખાવાની

✔ તમારા િશશુનો પેશાબ (મૂ�) આખા

ઠંડાં પીણાં ન આપો કારણ કે તેમાં ખાંડ
હોય છે જે અિતસારને વકરાવી શકે છે .

જં તુઓને બી�ઓ સુધી ફેલાતા
અટકાવવામાં મદદ મળે છે .

• તમે અને તમારા પ�રવારજનો હાથ બરાબર

આ ન કરવું
✗ તમારા િશશુને અિતસાર િવરોધી દવા

ન આપો. તમામ દવાઓ માટે સ્વાસ્થ્ય
સંભાળ વ્યવસાયીની ભલામણ હોવી
જોઇએ.

અને િનયિમતપણે ધુઓ તે વાતની ખાતરી
કરો, ખાસ કરીને રાંધતા પહેલાં, �જ�
ગયા પછી અને બાળોિતયાં બદલાવ્યાં પછી.

• તમા�ં િશશુ હાથ ધોતું હોય ત્યારે તેના
પર નજર રાખો અથવા તમે જ એને
હાથ ધોઇ આપો.

• તમારા િશશુના ટુવાલ, મુલાયમ ઊનનું કાપડ
કે મ� લૂછવાનાં કપડાં જે વી અંગત ચીજો
બી�ને ન વાપરવા દેવી. આ ચીજવસ્તુઓ
60° સે. પર િનયિમતપણે ધોવી જોઈએ.

જો આ સૂચનો મદદ ન કરે, તો તમારા પ�રચારક
કે �પી સાથે વાત કરો.

✔ ખાંડવાળા પીણાં કે ખાંડનો િવકલ્પ (જે મકે

અસ્પાટ�મ) ઘરાવતાં પીણાં ટાળો, કારણ કે
તેમાં રહેલી ખાંડ તમારા િશશુના અિતસારને
વકરાવી શકે છે .

✔

દરેક પાણીયુક્ત મળત્યાગ પછી આશરે
100 – 200 િમિલલીટર વધારાનું
�વાહી આપો.

✗ તમારા િશશુને અિતસારના છે લ્લા હુ મલા

પછી 48 કલાક માટે નસર્રી કે બાળસંભાળ
કેન્�માં ન મોકલો – તમારી નસર્રીમાંથી
તમને સલાહ અપાશે.

મહ�વપૂણર્ સૂચના: બાળકને ભોજન કરાવવાનો �ે� માગર્ સ્તનપાન છે , કારણ કે માતાનું દૂધ આદશર્ સંતુિલત ભોજન �દાન કરે છે અને તમારા બાળકને રોગ સામે સુરક્ષા આપે છે તેમજ બાળક અને માતા બંનેને પોષણ
િસવાય બી� ઘણા ફાયદા પણ થાય છે . અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે જ્યારે તમારા બાળકને ભોજન કરાવવાનો િનણર્ય લો ત્યારે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયી સાથે વાત કરવી જોઈએ. સ્તનપાનની તૈયારી અને
�ળવણી પર વ્યાવસાિયક માગર્દશર્ન પણ મેળવવું જોઈએ. જો તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ કરો, તો સ્વસ્થ, સંતુિલત ભોજનનું સેવન મહ�વપૂણર્ છે . નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો આશય માતાઓ સ્તનપાન
કરાવવાનું પસંદ ન કરે અથવા કોઈ કારણસર તેઓ તેવું ન કરી શકે ત્યારે માતાના દૂધને બદલે આપવાનો છે . સ્તનપાન નહ� કરાવવાનો કે બોટલ દ્વારા થોડું દૂધ આપવાનો િનણર્ય માતાના દૂધના પુરવઠામાં ઘટાડો કરશે. જો
કોઈ કારણસર તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ ન કરો, તો આ �કારના િનણર્યને ઉલટાવવામાં મુશ્કેલી પડશે તે યાદ રાખો. નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો ઉપયોગ કરવાથી સામાિજક અને આ�થક પ�રણામો પણ ભોગવવા
પડે છે , જે ને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. બાળકના સ્વાસ્થ્ય સંબંિધત જોખમો ટાળવા લેબલ પર આપેલી સૂચના મુજબ નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લા હંમેશા તૈયાર કરવી જોઈએ, ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સં�હ
કરવો જોઈએ.
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