সদয্জাত িশশুেদর aসুsতা
জnােনার পের বাcােদর িন াস িনেত, sনয্পান করেত, েখেত, psাব o মলতয্াগ করেত o u থাকেত
হয়। ei পুিsকা েথেক আপিন জানেত পারেবন আপনার বাcােক কীভােব িনরাপদ o সুs রাখেবন,
আপনার েকােনারকম uেdগ েদখা িদেল সাহাযয্ চাiেত েদির করেবন না।

জিnস কী?
জেnর পের রেk eকিট pাকৃ িতক রাসায়িনক পদােথর্র
মাtা েবেড় যাoয়ার কারেণ জিnস হয়। eর ফেল tক,
েচাখ o মািড়র সাদা aংশ হলুদ হেয় যায় (ডানিদেকর
ছিবিট েদখুন)।

সদয্জাত বাcােদর aসুsতার pাথিমক লkণ
ছিব 1 েচােখর সাদা
aংেশর হলুদ হেয়
যাoয়া েদখায়

েবিশরভাগ বাcােদর oপেরi েকােনারকম pভাব পেড় না,
িকn খুব al সংখয্ক বাcার িচিক সার pেয়াজন হয়।
েবিশরভাগ বাcােকi পযর্েবkেণ রাখেত হয়, িকছু বাcার
al িচিক সার pেয়াজন হয়, আর িকছু বাcার
িবেশষেjর সাহাযয্ লােগ।
আপনার বাcার যিদ জিnেসর লkণ েদখা েদয় তাহেল
িদন বা রাত েযেকােনা সমেয় আপনার pসূিত িবভােগ
েযাগােযাগ করুন। তারা eকিট dত o বয্থাহীন pিkয়ায়
িবিলরুিবন পরীkা করেব। েকােনা েকােনা বাcার রk
পরীkার pেয়াজন হেত পাের। সূেযর্র আেলা িদেয়
িচিক সা হয় না, কােজi aনুgহ কের আপনার বাcােক
সরাসির সূেযর্র আেলার িনেচ রাখেবন না। িনয়ম কের
খাoয়ােল সাহাযয্ হেত পাের।

াসp াস, রঙ o নড়াচড়া
িনmিলিখত েকােনা eকিটo যিদ আপনার বাcার েদখা েদয়, তাহেল aিবলেm 999-e েফান
করুন:
• রেঙর েকােনা পিরবতর্ ন (খুব ফয্াকােশ, নীল বা কােলা)
• িন ােসর সমসয্া (ঘড়ঘড় আoয়াজ হoয়া, dত াস েনoয়া, িন ােস কাজ না হoয়া, pায়শi
িবরিত েনoয়া বা িন াস িনেত পির ম করেত হoয়া)

ছিব 2 tক হলুদ হেয়
যাoয়া েদখায়

আপনার যিদ আপনার বাcার sাsয্ িনেয়
িচnা হয় তাহেল আপনার ধাtী, sাsয্
কম (েহলথ িভিজটর) বা GP-eর সে
েযাগােযাগ করুন।
স টকালীন পিরিsিতেত িদন বা রাত
েয েকােনা সমেয় 999 নmের েফান
করুন।
বািড় যাoয়ার আেগ aবশয্i িনি ত করুন
েয আপনার ধাtী বা হাসপাতােলর েযাগােযাগ
নmর আপনার কােছ আেছ।

• িখচঁ ু িনর মেতা হাত o পােয় মােঝ মােঝi ঝাঁkিন েদoয়া
আেরা তেথয্র জনয্ পাতা ulান

সদয্জাত িশশুেদর aসুsতা
খাoয়ােনা
জীবেন pথম পাঁচ িদেন 24 ঘ ায় আপনার বাcােক কতবার খাoয়ােত হেব o কতবার তার নয্ািপ
িভেজ যােব বা েনাংরা হেব, তা িনেচ বলা আেছ।
িদন 1

খাoয়ােনা

েনাংরা
নয্ািপ
েভজা
নয্ািপ

িদন 2

িদন 3

3-5

8-12

8-12

anত eকবার
কােলা, চয্াটচয্ােট
িপচ-eর মেতা

িদন 1-eর
মেতা হেত পাের
আবার পালেট
িদন 3-eর
মেতাo হেয়
েযেত পাের

anত 3-4 হলুদ
মল, যা িসিড
aথর্া বীজপূণর্
হেত পাের

2-3

2-3

ধাtীর সে েযাগােযােগর িববরণ

িদন 4

িদন 5

8-12

8-12

anত 3-4 হলুদ
মল, যা িসিড
aথর্া বীজপূণর্
হেত পাের

anত 3-4 হলুদ
মল, যা িসিড
aথর্া বীজপূণর্
হেত পাের

6
3
3
বা তার েবিশ বা তার েবিশ বা তার েবিশ

write your midwife contact details below:

েয েকােনা জরুির নয় eরকম uেdেগর েkেt আপিন যিদ ধাtীর সে েযাগােযাগ করেত না পােরন, তাহেল NHS 111-e
েফান করেত পােরন।

আেরা তেথয্র জনয্ aনুgহ কের www.nhs.uk –েত যান o ‘বাcার
aসুsতা’ খুজঁ নু

