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এই তথ্যপত্র কেবল শিক্ষামলূে উদ্দেদ্দিয ততশি েিা হদ্দেদ্দে। এই তথ্য আপনাি শিশুি জনয প্রদ্দ াজয শেনা তা শনশিত হওোি জনয অনুগ্রহ েদ্দি আপনাি 

ডাক্তাি শেিংবা অনযানয কপিাদাি স্বাস্থ্যেমীদ্দদি পিামিশ েরুন। আপশন  শদ এই তথ্যপদ্দত্রি উপি আপনাি মতামত জানাদ্দত চান তাহদ্দল অনগু্রহ েদ্দি 

www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets/feedback-form ওদ্দেবসাইটটি কদখুন।  

তথ্যপত্র 
Bengali 

শিশুদের গুরুতর অসসু্থতা িনাক্তকরণ 
(Recognition of Serious Illness in Children) 
 

বাবা শেিংবা মা শহদ্দসদ্দব আপশন জাদ্দনন সুস্থ্ থ্ােদ্দল আপনাি 
সন্তানদ্দে কেমন কদখাে, আি এজনযই তাি কমজাজ, আচিণ, 
শিোেলাপ এবিং কু্ষধাে খুব সামানয পশিবতশ ন হদ্দল আপশন 
বুঝদ্দত পাদ্দিন, ক গুদ্দলা হদ্দল বুঝা  াে আপনাি বাচ্চা হেদ্দতা 
অসুস্থ্ হদ্দে পড়দ্দে।  শদ লক্ষণগুদ্দলা কদদ্দখ মদ্দন হে তাি অসুস্থ্তা 
খুবই হালো তাহদ্দল ডাক্তাদ্দিি সাদ্দথ্ কদখা েিাি আদ্দে অসুস্থ্তা 
েী পশিমাণ বাড়দ্দে তা কদখাি জনয আপশন অদ্দপক্ষা েিদ্দত 
পাদ্দিন। আপশন যশে আপনার বাচ্চাদক শনদে উশিগ্ন হন তাহদে 
উশিত হদব তাদক ডাক্তাদরর কাদে শনদে যাওো। এদ্দক্ষদ্দত্র 
সাধািণত আপশন আপনাদ্দদি পাশিবাশিে ডাক্তাদ্দিি োদ্দে প্রথ্ম 
ক দ্দত পাদ্দিন। আপনাি  শদ মদ্দন হে আপনাি বাচ্চাদ্দে 
তাৎক্ষশণেভাদ্দব কদখাদ্দনা উশচত তাহদ্দল আপনাি স্থ্ানীে জরুিী 
শবভাে সবসমেই কখালা আদ্দে।   

কখন আমার শিশিত হওো উশিত? 
When should I be concerned? 

অশধেতি গুরুতি অসুস্থ্তাি শেেু সাধািণ লক্ষণ থ্াদ্দে ক গুদ্দলা 
কদখদ্দল আপনাি উশচত হদ্দব অতযন্তয জরুিীশভশিদ্দত ডাক্তাদ্দিি 
িিনাপন্ন হওো। এগুদ্দলাি মদ্দধয িদ্দেদ্দেেঃ 

 চঞ্চলতা এবিং শখটশখদ্দট কমজাজ  
 শ্বাসশিো  
 ত্বদ্দেি িিং এবিং অবস্থ্া 
তিল পদাথ্শ গ্রহণ ও বজশ ন  – আপনাি বাচ্চা েী পশিমাণ পাশন 
পান েিদ্দে এবিং েী পশিমাণ প্রস্রাব েিদ্দে। 

এই লক্ষণগুদ্দলা  শদ খুব দ্রুত বাড়দ্দত থ্াদ্দে এবিং সবগুদ্দলা এেসাদ্দথ্ কদখা 
কদে শেিংবা  শদ আপনাি বাচ্চা খুব অল্পবেসী হে তাহদ্দল আপনাি 
উশচত হদ্দব জরুিী শভশিদ্দত সাহা য চাওো। 

 

িঞ্চেতা  (Alertness) 

আপনাি শিশু  খন অসুস্থ্ হদ্দে পড়দ্দব তখন হেদ্দতা কস কোটােুটি 
েিদ্দব না, ঘুমাদ্দব কবিী এবিং অশধে তন্দ্রােন্ন হদ্দে পড়দ্দব। 
আিও গুরুতি ক সব অস্বাভাশবেতা িদ্দেদ্দে কসগুদ্দলা হল 
অসাড়তা, ক্ষীণ িদ্দে োাঁদা, শখটশখদ্দট কমজাজ শেিংবা তাি 
চািপাদ্দিি শজশনসগুদ্দলাি প্রশত কতমন কখোল না েিা –  শদ 
এসব কদখা  াে তাহদ্দল খুব িীশি ডাক্তাদ্দিি োদ্দে  ান। 

শ্বাসপ্রশ্বাস (Breathing) 

 শদ আপনাি বাচ্চা দ্রুত শ্বাস কনে, িে সহোদ্দি শ্বাস কনে 
শেিংবা শ্বাস শনদ্দত েষ্ট হদ্দে বদ্দল মদ্দন হে, তাহদ্দল আপনাদ্দে 
জরুিী শভশিদ্দত ডাক্তাদ্দিি োদ্দে ক দ্দত হদ্দব।  শদ সমসযাটি খুশব 
গুরুতি হে তাহদ্দল হেদ্দতা আপশন বাচ্চাি ক াাঁদ্দটি চািপাদ্দি 
োদ্দলা িদ্দেি দাে কদখদ্দত পাদ্দবন শেিংবা হেদ্দতা কস কথ্দ্দম কথ্দ্দম 
শ্বাস কনদ্দব।  শদ এমনটি ঘদ্দট তাহদ্দল আপনাি উশচত হদ্দব এেটি 
অযামবুদ্দলন্স ডাো।   

ত্বদকর রঙ ও অবস্থা  
(Skin colour and appearance) 

 শদ আপনাি শিশু অস্বাভাশবেভাদ্দব ফ্যাোদ্দি হদ্দে পদ্দড় শেিংবা 
তাি ত্বদ্দে োঢ় কবগুশন িদ্দেি এদ্দলাদ্দমদ্দলা দাে কদখা  াে তাহদ্দল 
আপনাি উশচত হদ্দব এেজন ডাক্তাদ্দিি োদ্দে  াওো। 

অদ্দনে ফু্সকুশড় মৃদ ুসিংিমদ্দণি োিদ্দণ হে এবিং কসগুদ্দলা গুরুতি 
নে।  শদ আপনাি শিশুি কবগুশন িদ্দেি ফু্সকুশড় থ্াদ্দে  া চাপ 
শদদ্দল শমশলদ্দে না  াে তাহদ্দল আপনাদ্দে জরুশিশভশিদ্দত ডাক্তাদ্দিি 
োদ্দে ক দ্দত হদ্দব। চামড়াি উপি এেটি গ্লাস শদদ্দে চাপ শদন 
এবিং এি কভতি শদদ্দে কদখুন ফু্সকুশড়টি শমশলদ্দে কেদ্দে শেনা। 
এটি কমশনদ্দজােক্কাল সিংিমদ্দণি এেটি লক্ষণ হদ্দত পাদ্দি। 
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তরে পোর্থ গ্রহণ ও বর্থ ন (Fluids in and out) 

 শদ আপনাি বাচ্চা স্বাভাশবদ্দেি অদ্দধশদ্দেি কচদ্দেও েম পশিমাণ 
পাশন পান েদ্দি শেিংবা প্রশত ৬ ঘণ্টা অন্তি মূত্র তযাে না েদ্দি 
তাহদ্দল কস পাশনশুনয হদ্দে পড়দ্দে শেনা তা কদখাি জনয আপনাদ্দে 
ডাক্তাদ্দিি োদ্দে ক দ্দত হদ্দব। গুরুতি সমসযাি লক্ষণগুদ্দলা হদ্দলা 
িক্ত শেিংবা সবুজ িদ্দেি তিল (শপি) পদাথ্শ সহোদ্দি বশম 
েিা, শেিংবা িক্ত পােখানা হওো।  শদ এমনটি হে তাহদ্দল 
আপনাি উশচত হদ্দব জরুশি শভশিদ্দত এেজন ডাক্তাদ্দিি োদ্দে 
 াওো। 

অনযানয সম্ভাবয গুরুতি সমসযাগুদ্দলাি মদ্দধয িদ্দেদ্দে তীব্র শেিংবা 
িমােত বযথ্া বা েষ্ট হওো, ফু্সকুশড় এবিং শখাঁচুশন (শফ্ট) 
হওো।  

জ্বর (Fever) 

এমশনদ্দত জ্বি হওো ক্ষশতেি শেেু নে। ক  সিংিমদ্দণি োিদ্দণ 
জ্বি হে তা প্রােই ভাইিাসজশনত এবিং এি জনয দিোি শবশ্রাম 
এবিং পাশন পান, তদ্দব েখনও েখনও এটি হে বযােদ্দটশিোজশনত 
 াি জনয অযাশিবাদ্দোটিে কনওোি দিোি হে। ৩ মাদ্দসি েম 
বেসী শিশুি  শদ ৩৮ শডশগ্রি উপদ্দি জ্বি হে তাহদ্দল তাদ্দে 
ডাক্তাদ্দিি োদ্দে শনদ্দে ক দ্দত হদ্দব োিণ প্রােই এি োিণ খুাঁদ্দজ 
পাওো দষু্কি হে এবিং অসুস্থ্তাি অনযানয লক্ষণগুদ্দলা িনাক্ত েিা 
েঠিন হদ্দত পাদ্দি।       

এেটি অদ্দপক্ষােৃত কবিী বেদ্দসি জিািান্ত শিশু েতটুকু অসুস্থ্ 
(চঞ্চলতাে পশিবতশ ন, শ্বাসপ্রশ্বাস, ত্বদ্দেি িিং এবিং েী পশিমাণ 
তিল িিীদ্দি  াদ্দে শেিংবা কবি হদ্দে) তা শনধশািদ্দণি জনয 
উপদ্দি বশণশত লক্ষণগুদ্দলা  বযবহাি েরুন।  শদ আপনাি বাচ্চা 
জ্বদ্দি োাঁপুশন কদে, তাহদ্দল আপনাি এেজন ডাক্তাদ্দিি োদ্দে 
 াওো উশচত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শখিঁিুশন (শিট) (Seizures (fits)) 

 শদ আপনাি বাচ্চাি শখাঁচুশন হে তাহদ্দল আপনাি উশচত োত 
েদ্দি শুইদ্দে কদো এবিং এেটি অযামবুদ্দলন্স ডাো  (শখচুশন 
সিংিান্ত তথ্যপত্রটি কদখুন)। 

 

মদন রাখদবনঃ /Remember: 

 আপশনই আপনাি শিশুদ্দে সবদ্দচদ্দে ভাদ্দলা জাদ্দনন।   

 আপশন  শদ আপনাি শিশুদ্দে শনদ্দে শচশন্তত হদ্দে পদ্দড়ন 
তাহদ্দল আপনাি উশচত তাদ্দে এেজন ডাক্তাদ্দিি োদ্দে 
শনদ্দে  াওো। 

 

 

 

োবী তযাগঃ এই তর্যপত্রটি ককবে শিক্ষামূেক উদেদিয ততশর করা হদেদে। ইংদরশর্ কর্দক সঠিক অনুবাে করার র্নয সবথাত্মক 
কিষ্টা িাোদনা হদেও ভাষার অনুবাে একটি খুবই র্টিে কার্, আর তাই পরৃ্ক পরৃ্ক অনুবাদে ভুে র্াকদতই পাদর। আপনার 
সিাদনর র্নয এই তর্যটি উপদযাগী শকনা তা যািাই এর র্নয অনুগ্রহ কদর আপনার ডাক্তার শকংবা অনযানয কপিাোর 
স্বাস্থযকমীদের সাদর্ পরামিথ করুন। 

 


