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ಸೂಚ್ಯ ಂಕ
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ 100 ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ,
ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶಗ್ಳು 8-14 ವರ್ಹಗ್ಳ ನಡುವಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಉದ್ು ೋಶಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದ 10-14 ವರ್ಹ ವಯಸ್ಸಿ ನ ನಡುವಿನ
ತರುಣಾವಸ್ಥೆ ಯವರನ್ನು
ಒಳಗೊಳುು ತು ದ್.
10-14
ವರ್ಹ
ಪ್ರಾ ಯದ
ತರುಣಾವಸ್ಥೆ ಯಲಿಿ ರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತು ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ
ಉಪಯುಕು ವೂ
ಹಾಗು
ಮುಖಯ ವಾಗಿರುತು ದ್ ಎಂದ್ದ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ು ೋವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿ ನ
ಮಕಕ ಳು ತಮಮ ಕುಟಂಬದ ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳ ಆರೈಕೆಯಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ
ಸರ್ಜ. ಜೊತ್ಗೆ, ಈ ರೋತಿಯಲಿಿ ಅವರ ಕುಟಂಬಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಅವರು ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಮೆಚಿಿ ಕೊಳುು ವುದ್ದ
ಮುಖಯ ವಾಗಿರುತು ದ್.
ಈ ನೂರು ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮಲೇರಯಾ, ಭೇದಿ, ಪೌಷ್ಟಿ ಕತ್, ಕೆಮುಮ -ಶಿೋತ-ಜಾ ರ,
ಹೊಟ್ಟಿ ಯ ಹುಳುಗ್ಳು, ನೋರು ಹಾಗೂ ಶುಚಿತಾ , ಪಾ ತಿರೋಧಕ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳು,
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ , ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗ್ಳು, ಘಾಯ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಆರಂಭಿಕ
ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಂತರ್ ರ್ತ್ತು ಪಾ ಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವಿರ್ಯಗ್ಳಲಿಿ ಪಾ ತಿಯಂದರ
ಬಗೆೆ ಯೂ ರ್ತ್ತು ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸರಳವಾದ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು
ಪೋರ್ಕರಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ ಮನೆಯಲಿಿ , ಶ್ವಲೆಗ್ಳಲಿಿ ,
ಕೂಟಗ್ಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿ ನಕುಕ ಗ್ಳಲಿಿ ವಯ ವರ್ರಸಲು ನೆರವಾಗುತು ವೆತ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದಯ ಕ್ಲೋಯ ತಜಞ ರಂದ
ವೃದಿಿ ಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವೆ
ಮತ್ತು
ಪುನವಿಹಮಶಿಹಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವೆ.
ಅವುಗ್ಳನ್ನು
ಭಾಷಂತರಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬಹುದ್ದ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ
ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಸರಯಾಗಿ ಉಳಿಯತಕಕ ದ್ದು . ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ನಖರ ಮತ್ತು
ಪರರ್ಕ ೃತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಬರ್ಳಷ್ಟಿ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಅವರ ತರಗ್ತಿಗ್ಳಲಿಿ
ಮತ್ತು ಕಾಯಹಯೋಜನೆಗ್ಳಲಿಿ ನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ ರಚನೆಗೆ
ಮತ್ತು ಚರ್ಚಹಗ್ಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳನ್ನು ಉತ್ು ೋಜಿಸಲು ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುವರು.
ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, ಸಮಪಹಕ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಬಗೆೆ ಸಂದೇಶವಂದನ್ನು ಕಲಿತ
ನಂತರ, ಮಕಕ ಳು “ನಮಮ ಕುಟಂಬದಲಿಿ ನ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ನ
ಜನರು ತಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಸಮಪಹಕವಾಗಿ ತೊಳೆದ್ದಕೊಳುು ವಲಿಿ ಕರ್ಿ ಪಡಲು
ಕಾರಣಗ್ಳೇನ್ನ?” ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಪರಸಪ ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟಂಬದ ಸದಸಯ ರಲಿಿ
ಕೇಳಬಹುದ್ದ. ಮಕಕ ಳು ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವರು ಮತ್ತು ಅವರು
ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು
ಹೇಗೆ
ಬಗೆರ್ರಸಬಹುದ್ದ
ಎಂಬ
ಬಗೆೆ
ಒಟ್ಟಿ ಗಿ
ನಧಹರಸುತಿು ರುವರು ಮತ್ತು ಇದರಂದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತಿು ರುವುದ್ದ
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ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೌಲಯ ವಾಗಿದ್. ಈ ಸಂದೇಶವು ಚರ್ಚಹ
ಮತ್ತು ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲು ಮುಖಯ ದಾಾ ರವಾಗಿದ್.
ಪೋರ್ಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು
ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಹೇಳಬಹುದ್ದ.
ಅಥವಾ,
ಮಕಕ ಳು
ಸಂದೇಶವನ್ನು
ನೆನಪಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದಕಾಕ ಗಿ ಅವರಗೆ ನೆರವಾಗ್ಲು, ಪಾ ತಿಯಂದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಗ್ಣಿಸುವಂತರ್ ಕಾ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ. ಆರೋಗ್ಯ
ಸಂದೇಶವಂದನ್ನು
ಕಲಿತ ಮತ್ತು
ಬೇರೆಯವರಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ
ಮಕಕ ಳನ್ನು ಪಾ ತ್ಸಿ ಹಿಸಲು ಚಿಕಕ ಪುಟಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದ್ದ.
ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, ಒಂದ್ದ ರಬಬ ನ್ ಅಥವಾ ಬಣಣ ದ ಫ್ಯಯ ಬ್ರಾ ಕ್ ತ್ತಂಡನ್ನು
ಬಹುಮಾನಗ್ಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದ್ದ. ನಂತರ, ಮಕಕ ಳು ಇವುಗ್ಳನ್ನು ಒಂದ್ದ
ಕೊೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ವಣಹಮಯ ಕಾಮನಬ್ರಲಿಿ ನ ಕೊೋಲು ರಚಿಸ್ಸ ಆನಂದಿಸಬಹುದ್ದ.
ಈ ರೋತಿಯಲಿಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ತೊೋರಸಬಹುದ್ದ.
ಕಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ 100 ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಯೂಕೆ ಯಲಿಿ ನ ಕೆಂಬ್ರಾ ಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಒಂದ್ದ ಚಿಕಕ ಸಕಾಹರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದ
ಚಿಲ್ ರನ್ ಫ್ಯರ್ ಹೆಲ್ಥೆ ರಚಿಸ್ಸದ್. ಚಿಲ್ ರನ್ ಫ್ಯರ್ ಹೆಲ್ಥೆ ವಿಶಾ ದಾದಯ ಂತ ಇರುವ
ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಲುದಾರರಂದಿಗೆ ಕಾಯಹನವಹಹಿಸುತು ದ್.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
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ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ 100 ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ,
ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶಗ್ಳು 8-14 ವರ್ಹಗ್ಳ ನಡುವಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಉದ್ು ೋಶಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದ 10-14 ವರ್ಹ ವಯಸ್ಸಿ ನ ನಡುವಿನ
ತರುಣಾವಸ್ಥೆ ಯವರನ್ನು
ಒಳಗೊಳುು ತು ದ್.
10-14
ವರ್ಹ
ಪ್ರಾ ಯದ
ತರುಣಾವಸ್ಥೆ ಯಲಿಿ ರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತು ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ
ಉಪಯುಕು ವೂ
ಹಾಗು
ಮುಖಯ ವಾಗಿರುತು ದ್ ಎಂದ್ದ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ು ೋವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿ ನ
ಮಕಕ ಳು ತಮಮ ಕುಟಂಬದ ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದ್ದ ಸರ್ಜ.
ಜೊತ್ಗೆ, ಈ ರೋತಿಯಲಿಿ ಅವರ ಕುಟಂಬಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು
ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು
ಮೆಚಿಿ ಕೊಳುು ವುದ್ದ
ಮುಖಯ ವಾಗಿರುತು ದ್.
ಈ ನೂರು ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮಲೇರಯಾ, ಭೇದಿ, ಪೌಷ್ಟಿ ಕತ್, ಕೆಮುಮ -ಶಿೋತ-ಜಾ ರ,
ಹೊಟ್ಟಿ ಯ ಹುಳುಗ್ಳು, ನೋರು ಹಾಗೂ ಶುಚಿತಾ , ಪಾ ತಿರೋಧಕ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳು,
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ , ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗ್ಳು, ಘಾಯ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಆರಂಭಿಕ
ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಂತರ್ ರ್ತ್ತು ಪಾ ಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವಿರ್ಯಗ್ಳಲಿಿ ಪಾ ತಿಯಂದರ
ಬಗೆೆ ಯೂ ರ್ತ್ತು ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸರಳವಾದ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು
ಪೋರ್ಕರಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ ಮನೆಯಲಿಿ , ಶ್ವಲೆಗ್ಳಲಿಿ ,
ಕೂಟಗ್ಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿ ನಕುಕ ಗ್ಳಲಿಿ ವಯ ವರ್ರಸಲು ನೆರವಾಗುತು ವೆ.
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ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 1 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ: ಶಿಶುಗಳ
ಆರೈಕೆ

1. ನಮಗೆ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದ್ದ,
ಮುದಾು ಡುವುದ್ದ, ಮಾತನಾಡುವುದ್ದ, ನಗುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಹೇಳುವುದ್ದ.
2. ಶಿಶುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಕೊೋಪಗೊಳುು ವರು, ಭ್ಯಪಡುವರು
ಮತ್ತು ಅಳುವರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ನು ಅವರಗೆ ವಿವರಸಲು
ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತ್ಸಳೆಮ ಯಂದಿರ.
3. ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳು ಬಹುಬೇಗ್ನೆ ಕಲಿಯುವರು: ನಡೆಯುವುದ್ದ ಹೇಗೆ, ಶಬು
ಮಾಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆ, ತಿನ್ನು ವುದ್ದ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದ್ದ ಹೇಗೆ. ಅವರಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಲಿ ತ ತಪುಪ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ
ನೋಡುವಂತ್ ಎಚಿ ರವಹಿಸ್ಸ!
4. ಎಲಾಿ
ಹುಡುಗಿಯರು
ಮತ್ತು
ಹುಡುಗ್ರು
ಪರಸಪ ರರಂತ್ಯೇ
ಮುಖಯ ರಾಗಿರುವರು. ಎಲಿ ರನೂು , ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಖಾಯಲೆಯರುವ ಮತ್ತು
ಊನತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕಕ ಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ವಯ ವರ್ರಸ್ಸ.
5. ಮಕಕ ಳು ತಮಮ
ಸುತು ಮುತು
ನಡೆಯುವ ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳನ್ನು
ನಕಲು
ಮಾಡುವರು. ನಮಮ ನ್ನು ನೋವು ನೋಡಿಕೊಳಿು , ಅವರ ಬಳಿ ಉತು ಮವಾಗಿ
ನಡೆದ್ದಕೊಳಿು ಮತ್ತು ಅವರಗೆ ಉತು ಮ ದಾರ ತೊೋರಸ್ಸ.
6. ಮಕಕ ಳು ಅತ್ಸು ಗ್, ಅದಕೆಕ ಕಾರಣವಿರುತು ದ್ (ರ್ಸ್ಸವು, ಭ್ಯ, ನೋವು). ಅದ್ದ ಏಕೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳು ಲು ಪಾ ಯತಿು ಸ್ಸ.
7. ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ಪದಬಂಧಗ್ಳು, ಪಂಟ್ಟಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾ ಯಂಗ್ ಆಟಗ್ಳನ್ನು
ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಕಕ ಳು ಸ್ಸದಿ ರಾಗುವಂತ್ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿ.
8. ಒಂದ್ದ ಗುಂಪಿನಲಿಿ , ಒಂದ್ದ ಮಗುವು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಟಿ ಕೆಕ ಹೇಗೆ
ಬೆಳೆಯುತು ದ್ ಮತ್ತು ಅವುಗ್ಳು ಮಾತನಾಡುವ, ನಡೆಯುವಂತರ್ ’ಮೊದಲ’
ಮುಖಯ ನಡೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ ಮಾಡುತು ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರ ಮತ್ತು
ಒಂದ್ದ ಪುಸು ಕದಲಿಿ ದಾಖಲಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
9. ಶಿಶುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರುವರು (ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಕೈಗ್ಳು ಮತ್ತು
ಮುಖ), ಸುರಕ್ಲಿ ತ ನೋರು ಕುಡಿಯುವರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿ ಉತು ಮ ಆಹಾರ
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ಸೇವಿಸುವರು ಎಂಬ ಬಗೆೆ ವಯಸಕ ರ ಕಾಳಜಿ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗ್ವನ್ನು ತಡೆಯುವಲಿಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದ್ದ.
10.ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪಿಾ ೋತಿಯ ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ನಮಮ ಬಗೆೆ
ಮರೆತ್ತಬ್ರಡಬೇಡಿ. ನೋವೂ ಸರ್ ಮುಖಯ ರಾಗಿರತಿು ೋರ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆ: ಮ್ಕಕ ಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ?

•
•
•
•

ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಪದಗ್ಳಲಿಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಶಿಶುಗ್ಳ
ಆರೈಕೆಯಬಗೆೆ ನಮಮ ದೇ ಆದ ಸಾ ಂತ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ!
ನಾವು ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ ದಂತ್ ಆಗಾಗ್
ಅವುಗ್ಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ!
ಬೇರೆ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು
ನಮಮ
ಕುಟಂಬದಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ!
ಹುಡುಗ್ರು’ ಮತ್ತು ’ಹುಡುಗಿಯರು’ ಎಂದ್ದ ಗುಂಪುಗ್ಳನ್ನು ವಿಂಗ್ಡಿಸುವುದ್ದ;
ಹುಡುಗ್ರು ಹುಡುಗಿಯರ ಆಟಗ್ಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗ್ರ
ಆಟಗ್ಳನ್ನು ಆಡುವಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ದ. ನಂತರ, ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗ್ಳು
ಆಟಗ್ಳನ್ನು ಚಚಿಹಸಲು ಬ್ರಡುವುದ್ದ. ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, ನೋವು ಆಟಗ್ಳನ್ನು
ಹುಡುಗ್ರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಟಗ್ಳು ಎಂದ್ದ ಕರೆಯಲು
ಒಪಿಪ ಕೊಳುು ವಿರಾ? ಏಕೆ ಅಥವ ಏಕೆ ಅಲಿ ?
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ಮನೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ’ಉತು ಮ’ ಮತ್ತು ’ಕೆಟಿ ’ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಮತ್ತು ಅವರು ಏಕೆ ಹಿೋಗೆ ವಿವರಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಚಿಹಸುವುದ್ದ.
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಏನ್ನ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಗೆ
ತೊೋರಸಲು ಪಸಿ ರ್್ಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ.
ಮನೆಯಲಿಿ , ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಗುಂಪುಗ್ಳಲಿಿ , ಮೊಬೈಲ್ಥಿ ,
ಗೊರಕೆ, ಬ್ರಲಿ್ ಂಗ್ ಬ್ಲಿ ಕ್ಿ , ಗೊಂಬೆಗ್ಳು, ಪ್ರಾ ಣಿಗ್ಳು ಮತ್ತು
ಚಿತಾ ದ
ಪುಸು ಕಗ್ಳಂತರ್ ಆಟ್ಟಕೆ-ಮಾಡುವಂತರ್ ಸಪ ರ್ಧಹಗ್ಳನ್ನು ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದ್ದ.
ಸಾಬೂನನಲಿಿ
ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ತೊಳೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ, ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು
ಸಂತ್ತಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಂತರ್ ರೋಗ್ವನ್ನು
ತಡೆಯಲು ಸರಳ
ಕಾ ಮಗ್ಳನ್ನು ತೊೋರಸಲು ಡ್ರಾ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಸಿ ರ್್ಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ.
ಆರೈಕೆದಾರರು ಸಣಣ
ಮಕಕ ಳಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತಿು ರುವಂತರ್ ಸಣಣ
ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ. ಇಬಬ ರು ತ್ಸಯಂದಿರ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು
ಆಟದ ರೂಪಕೆಕ ಅವರು ತರಬಹುದ್ದ; ಮಕಕ ಳು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದ್ದ
ನಂಬುವ ಒಬಬ ತ್ಸಯ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳು ಆಟವಾಡುತ್ಸು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದ್ದ
ನಂಬುವ ಮತೊುಬಬ
ತ್ಸಯ! ಕೇವಲ ಭಂಗಿಗ್ಳು ಮತ್ತು
ಮುಖದ
ಅಭಿವಯ ಕ್ಲು ಯಂದ ಭಾವೋದ್ಾ ೋಕ/ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವುದ್ದ. ಬೇರೆ
ಮಕಕ ಳು ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಭಾವದ್ಾ ೋಕ ಎಂದರೇನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು
ಊಹಿಸುವರು.
ಮಕಕ ಳು ಏಕೆ ಅಳುವರು ಮತ್ತು ನಗುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋರ್ಕರು ಮತ್ತು
ಅಜ್ /ಅಜಿ್ ಯರಗೆ ಕೇಳಿರ ಮತ್ತು
ಅವರು ಏನನ್ನು
ಕಂಡುಕೊಂಡರು
ಎಂಬುದನ್ನು ತರಗ್ತಿಯಲಿಿ ರುವ ಇತರರಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಒಂದ್ದ ತರಗ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒಂದ್ದ
ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ. ಮಗುವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತಿು ದ್
ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಪಾ ತಿ ತಿಂಗ್ಳು ತ್ಸಯಯು ಗುಂಪಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ
ನೋಡುವರು.
ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಶುದು , ಸುರಕ್ಲಿ ತ ನೋರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತರ್
ರೋಗ್ಗ್ಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸರಳ ಕಾ ಮಗ್ಳನ್ನು ವಿವರಸಲು ಒಂದ್ದ ಹಾಡು
ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು
ತಮಮ ಕ್ಲರಯ ಸಹೊೋದರ/ಸಹೊೋದರಯಂದಿಗೆ
ಮನೆಯಲಿಿ ಆ ಹಾಡುಗ್ಳನ್ನು ಹಾಡುವುದ್ದ.
ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾ ಪು ಮಕಕ ಳು ಪೋರ್ಕರನ್ನು ಸಂದಶಹನ ಮಾಡುವರು
ಮತ್ತು ತಮಮ ಶಿಶುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ್ ಅವರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ
ಕರ್ಿ ಕರವಾಗಿದ್ದು ದ್ದ ಯಾವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ದ್ದ
ಯಾವುದ್ದ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಕೇಳುವುದ್ದ.
ಒಂದ್ದ ಮಗುವಿನ ಮೆದ್ದಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತು ದ್ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ
ತಿಳಿಸಲು ಒಬಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಞ ನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
ಕೇಳುವುದ್ದ.
ಬೆಳೆದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾ ಪು ಮಕಕ ಳು ತಮಗೆ ಹಾಡುಗ್ಳು, ಕಥೆಗ್ಳು ಮತ್ತು
ಆಟಗ್ಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡುಗ್ಳನ್ನು
ಹಾಡಲು ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ರುವ ಹಿರಯರನ್ನು ಕೇಳುವುದ್ದ.
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ಶಿಶುಗ್ಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೆಕ ತ್ತತ್ಸು ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಯ ವಾಗಿರುವುದ್ದ
ಏನ್ನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಅವರು ಯೋಜಿಸುವಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ಯಾವುದ್ದ
ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕಕ ಳು ವಯಸಕ ರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದ್ದ.

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.orgಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 2 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ: ಕೆಮ್ಮಮ ,
ಶಿೀತ ಮ್ತ್ತು ಖಾಯಿಲೆ

1. ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡುವುದರಂದಾಗಿ
ಉಂಟ್ಟಗುವ
ಹೊಗೆಯು
ಚಿಕಕ ಪುಟಿ
ತ್ತಣುಕುಗ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಅವುಗ್ಳು ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶಗ್ಳಿಗೆ ಹೊೋಗ್ಬಹುದ್ದ
ಮತ್ತು ರೋಗ್ಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗ್ಬಹುದ್ದ. ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ತ್ಸಜ್ಞ ಗಾಳಿಯು
ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯು ಹೊೋಗ್ಬಹುದಾದ ಸೆ ಳದಲಿಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ಸು
ಹೊಗೆ ಉಂಟ್ಟಗುವುದನ್ನು ತಪಿಪ ಸ್ಸ.
2. ಧೂಮಪ್ರನವು ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶಗ್ಳನ್ನು ದ್ದಬಹಲಗೊಳಿಸುತು ದ್. ಬೇರೆಯವರ
ಧೂಮಪ್ರನದಿಂದಾಗುವವಹೊಗೆಯನ್ನು
ಉಸ್ಸರಸುವುದೂ
ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿದ್.
3. ಪಾ ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಕೆಮುಮ ಮತ್ತು ಶಿೋತ ಆಗುತು ದ್. ಹೆಚಿಿ ನ ಜನರಗೆ ಬೇಗ್ನೆ
ಗುಣವಾಗುತು ದ್. ಕೆಮುಮ ಅಥವಾ ಶಿೋತ 3 ವಾರಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಇದು ರೆ,
ಆಸಪ ತ್ಾ ಯಲಿಿ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ಪಡೆಯರ.
4. ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಿ ೋರಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಎಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ರ್ಲವು ಪಾ ಕಾರದ
ಕ್ಲೋಟ್ಟಣುಗ್ಳಿವೆ. ಕೆಮುಮ ಮತ್ತು ಶಿೋತಕೆಕ ವೈರಸ್್ಗ್ಳು ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿರುತು ವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗ್ಳನ್ನು ಔರ್ಧಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸ ಕೊಲಿ ಲು
ಸಾಧಯ ವಿಲಿ .
5. ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶಗ್ಳು ಉಸ್ಸರಾಟಕಾಕ ಗಿ ದೇರ್ದ ಮುಖಯ ಭಾಗ್ವಾಗಿವೆ. ಕೆಮುಮ ಮತ್ತು
ಶಿೋತದಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶಗ್ಳು ದ್ದಬಹಲಗೊಳುು ತು ವೆ. ನ್ನಯ ಮೊನಯಾ
ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಿ ೋರಯಾ ದ್ದಬಹಲ ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶ ಉಳು ವರಲಿಿ ಗಂಭಿೋರ ರೋಗ್ಗ್ಳನ್ನು
ಉಂಟ ಮಾಡುತು ದ್.
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6. ನ್ನಯ ಮೊನಯಾದ
ಚಿಹೆು ಯು
(ಗಂಭಿೋರ
ಖಾಯಲೆ)
ವೇಗ್ದ
ಉಸ್ಸರಾಟವಾಗಿರುತು ದ್. ಉಸ್ಸರಾಟವನ್ನು ಆಲಿಸ್ಸ. ಎದ್ಯು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ
ಹೊೋಗುತಿು ರುವುದನ್ನು ಗ್ಮನಸ್ಸ. ಇತರೆ ಚಿಹೆು ಗ್ಳೆಂದರೆ, ಜಾ ರ, ಖಾಯಲೆ ಮತ್ತು
ಎದ್ನೋವುಗ್ಳಾಗಿವೆ.
7. ಒಂದ್ದ ನಮಿರ್ಕೆಕ 60 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಲರ ಉಸ್ಸರಾಡುವ 2 ತಿಂಗ್ಳುಗ್ಳಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿ ನ ಮಗುವನ್ನು ಬೇಗ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹರ ರ್ತಿು ರ
ಕರೆದಯಯ ರ! 1-5 ವರ್ಹಗ್ಳ ಪ್ರಾ ಯದ ಮಕಕ ಳಲಿಿ ವೇಗ್ದ ಉಸ್ಸರಾಟವು 20-30
ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಲರ ಆಗಿರುತು ದ್.
8. ಉತು ಮ
ಆಹಾರಕಾ ಮವು
(ಮೊಲೆಹಾಲು
ಕುಡಿಯುವ
ಮಕಕ ಳು),
ಧೂಮಮುಕು ವಾದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯು ನ್ನಯ ಮೊನಯಾದಂತರ್
ಗಂಭಿೋರ ಖಾಯಲೆಗ್ಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತು ದ್.
9. ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಬೆಚಿ ಗಿರಸುವ, ರುಚಿಕರ ಪ್ರನೋಯಗ್ಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ (ಸೂಪ್
ಮತ್ತು
ಜ್ಯಯ ಸ್ ನಂತರ್), ನಮಮ
ಮೂಗ್ನ್ನು
ವಿಶ್ವಾ ಂತ ಮತ್ತು
ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ಕೆಮುಮ
ಅಥವಾ ಶಿೋತಕೆಕ
ಚಿಕ್ಲತ್ಿ
ನೋಡುಬಹುದ್ದ.
10.ಕೆಮುಮ , ಶಿೋತ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಖಾಯಲೆಗ್ಳು ಒಬಬ ರಂದ ಮತೊುಬಬ ರಗೆ
ರ್ರಡುವುದರಂದ ತಡೆಯುವುದ್ದ. ಕೈಗ್ಳು, ಆಹಾರದ ಮತ್ತು ಪ್ರನೋಯದ
ಪ್ರತ್ಾ ಗ್ಳನ್ನು
ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸುವುದ್ದ, ಮತ್ತು
ಬ್ಲಯನ್ನು
ಕಾಗ್ದದಿಂದ
ಮುಚಿಿ ಕೊಂಡು ಕೆಮುಮ ವುದ್ದ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಕೆಮ್ಮಮ , ಶಿೀತ ಮ್ತ್ತು ಖಾಯಿಲೆ : ಮ್ಕಕ ಳು ಏನ್ನ
ಮಾಡಬಹುದು?
•

•
•

ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಪದಗ್ಳಲಿಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಕೆಮುಮ , ಶಿೋತ
ಮತ್ತು
ಖಾಯಲೆಯ ಬಗೆೆ
ನಮಮ ದೇ ಆದ ಸಾ ಂತ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದ್ದ!
ನಾವು ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ ದಂತ್ ಆಗಾಗ್
ಅವುಗ್ಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ!
ಬೇರೆ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು ನಮಮ ಕುಟಂಬದ ಸದಸಯ ರಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ!
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•

•

•

•

•
•

•

ನಮಮ ಮನೆಯಲಿಿ ಎಲಿಿ ಹೊಗೆಯದ್, ಎಲಿಿ ಹೊಗೆ ಇರುವುದಿಲಿ ? ಮಕಕ ಳು
ಹೊಗೆಯಂದ
ಮುಕು ವಾದ
ಯಾವ
ಜ್ಞಗ್ದಲಿಿ
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿ
ಆಟವಾಡಬಹುದ್ದ? ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ದಡ್ರರ ಮತ್ತು ನಾಯಕೆಮುಮ ಗ್ಳಂತರ್ ಅಪ್ರಯಕಾರ ರೋಗ್ಗ್ಳ ವಿರುದು
ತಮಮ
ಮಕಕ ಳು
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ
ಪಡೆಯಲು
ಪೋರ್ಕರನ್ನು
ಪಾ ೋತ್ಸಿ ಹಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಒಂದ್ದ ಪೋಸಿ ರ್ ಮಾಡುವುದ್ದ.
ನ್ನಯ ಮೊನಯಾ ಬಗೆೆ ಒಂದ್ದ ಹಾಡು ರಚಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಮ
ಕುಟಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಥು ೋಹಿತರಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.

ಉಸ್ಸರಾಟವು ವೇಗ್ವಾಗಿರುವಾಗ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ಸರಾಟವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿರುವಾಗ್
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತ್ ಸ್ಸಿ ರಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿ ನ್ ಜೊತ್
ಪಂಡುಲಮ್ ಮಾಡುವುದ್ದ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮಮ ಕುಟಂಬಕೆಕ ಏನನ್ನು
ಕಲಿತ್ವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೊೋರಸುವುದ್ದ.
ಮೊಲೆಹಾಲುಣುಣ ವ ಮಕಕ ಳ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಸಾ ಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಜಾ ರ ಇರುವಾಗ್ ತಣಣ ಗಾಗಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಶಿೋತವಿರುವಾಗ್ ಬೆಚಿ ಗಿರುವ ಬಗೆೆ
ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ.

ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡುವುದರಂದಾಗಿ
ಉಂಟ್ಟಗುವ
ಹೊಗೆಯು
ಚಿಕಕ ಪುಟಿ
ತ್ತಣುಕುಗ್ಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದು ,
ಅವುಗ್ಳು
ಶ್ವಾ ಸಕೊೋಶಗ್ಳಿಗೆ
ಹೊೋಗ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು ರೋಗ್ಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗ್ಬಹುದ್ದ. ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ
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•

•

•

•
•

•
•

ತ್ಸಜ್ಞ ಗಾಳಿಯು ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು
ಹೊಗೆಯು ಹೊೋಗ್ಬಹುದಾದ
ಸೆ ಳದಲಿಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ಸು ಹೊಗೆ ಉಂಟ್ಟಗುವುದನ್ನು ತಪಿಪ ಸ್ಸ.
ಕ್ಲೋಟ್ಟಣುಗ್ಳು ರ್ರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಮತ್ತು ಕೆಮುಮ ಹಾಗೂ ಶಿೋತದ
ವಿರುದು ನಮಮ ನ್ನು ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಸಾಬೂನ್ನ ಮತ್ತು ನೋರನಂದಿಗೆ ನಮಮ
ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದ್ದ.
ನ್ನಯ ಮೊನಯ ಅಥವಾ ಶಿೋತ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ವಿಭಿನು ಚಿತಾ ಣಗ್ಳನ್ನು
ಅಭಿನಯಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ನಯ ಮೊನಯಾ ಬಗೆೆ ನಮಮ
ಜ್ಞಞ ನವನ್ನು
ಪರೋಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ನ್ನಯ ಮೊನಯಾದ ಅಪ್ರಯಕಾರ ಚಿಹೆು ಗ್ಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು
ಕೇಳುವುದ್ದ? ನಾವು ನಮಮ ಏನನ್ನು ಕಲಿತ್ವ ಅದನ್ನು ಕುಟಂಬದಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ಧೂಮಪ್ರನವನ್ನು ಎಲಿಿ
ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ ಕೇಳಿರ? ನಮಮ ಶ್ವಲೆಯು
ಧೂಮಪ್ರನ ಮುಕು ವಾಗಿದ್ಯೆ?
ನಾವು ವೇಗ್ವಾಗಿ ಉಸ್ಸರಾಡುವಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ಯಾವುದ್ದ ಕೇಳಿರ?
ಬೇರಬಬ ರು ನ್ನಯ ಮೊನಯಾದಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರಯದಲಿಿ ರುವಾಗ್ ವೇಗ್ವಾಗಿ
ಉಸ್ಸರಾಡುವುದನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು ನಮಮ
ಉಸ್ಸರಾಟವನ್ನು
ಮಾಪನ
ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
ಕೆಮುಮ ಮತ್ತು ಶಿೋತಕೆಕ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ನೋಡಲು ಹೊಸ ಮತ್ತು ರ್ಳೆಯ ವಿಧಾನಗ್ಳು
ಯಾವುವು ಕೇಳಿರ?
ಕ್ಲೋಟ್ಟಣುಗ್ಳು ಹೇಗೆ ರ್ರಡುತು ವೆ ಎಂದ್ದ ಕೇಳಿರ? ಕೈಕುಲುಕುವ ಆಟವನ್ನು
ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯರ.

ಟ್ಟಪಿಪ ಟ್ಟಯ ಪ್, ಪಂಡುಲಮ್ ಅಥವಾ ಹಾಯ ಂಡ್ಸ ಶೇಕ್ಲಂಗ್ ಗೇಮ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿ ನ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,
ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ
ಇತರೆ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.org ಅಥವಾ email us ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.
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ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 3 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೆ :
ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣೆ

1. ಪಾ ಪಂಚದ್ಲೆಿ ಡೆ ಪೋರ್ಕರು ತಮಮ ಮಕಕ ಳು ಸಧೃಢರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಹಾಗೂ
ರೋಗ್ಗ್ಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಸಗ್ಲೆಂದ್ದ ಪಾ ತಿವರ್ಹವೂ ತಪಪ ದ್ ಅವರನ್ನು ರೋಗ್
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಲೆಂದ್ದ ಆಸಪ ತ್ಾ ಗೆ ಕರೆದಯುಯ ತ್ಸು ರೆ.
2. ಸ್ಟೋಂಕು ರೋಗ್ದಿಂದ ನರಳುವಾಗ್ ಸೂಕ್ಷಮ ರೋಗಾಣುವಂದ್ದ ನಮಮ
ದೇರ್ವನ್ನು ಹೊಕ್ಲಕ ರುತು ದ್. ಇದ್ದ ಇನು ಷ್ಟಿ , ಮತು ಷ್ಟಿ ರೋಗಾಣುಗ್ಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಸ ನಮಮ ದೇರ್ ಸರಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ್ ತಡೆಯುತು ದ್.
3. ಈ ರೋಗಾಣುಗ್ಳನ್ನು ಕೊಲಿ ಲು ನಮಮ ದೇರ್ದಲಿಿ ಸೈನಕರಂತರ್ ವಿಶೇರ್
ರಕ್ಷಕರ ಇವೆ. ಇವೇ ಆಂಟ್ಟಬ್ಲಡಿ ಅಥವಾ ಪಾ ತಿಕಾಯಗ್ಳು. ರೋಗಾಣುಗ್ಳನ್ನು
ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಪಾ ತಿಕಾಯಗ್ಳು ನಮಮ ದೇರ್ದಲೆಿ ೋ ಉಳಿದ್ದ ಮತೊು ಮೆಮ
ಹೊೋರಾಡಲು ಅಣಿಯಾಗುತು ವೆ.
4. ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳನ್ನು ಚ್ಚಚಿಿ ಸ್ಸಕೊಳುು ವುದರಂದ ಅಥವಾ
ಸೇವಿಸುವುದರಂದ
ನಮಮ
ದೇರ್ದಳಗೆ
ಆಂಟ್ಟಜನ್ನು ಗ್ಳನ್ನು
ಕೂಡಿಸಲಾಗುತು ದ್.
ಇವು
ಸೈನಕರಂತರ್
ಪಾ ತಿಕಾಯಗ್ಳನ್ನು
ಹೇಗೆ
ತಯಾರಸಬೇಕೆಂದ್ದ ನಮಮ ದೇರ್ಕೆಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೋಡುತು ವೆ.
5. ರೋಗ್ವಂದರಂದ ನಮಮ ನ್ನು ರಕ್ಲಿ ಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟಿ ಪಾ ತಿಕಾಯಗ್ಳನ್ನು
ದೇರ್ವು ತಯಾರಸಲು ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೆಲವು ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳನ್ನು
ರ್ಲವು ಬ್ಲರ ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.
6. ದಡ್ರರ, ಕ್ಷಯ, ಗಂಟಲಮಾರ, ನಾಯಕೆಮುಮ , ಪೋಲಿಯೋ, ಧನ್ನವಾಹಯು
ಮುಂತ್ಸದ ಮರಣ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಂಟ ಮಾಡುವ ಕೆಟಿ ರೋಗ್ಗ್ಳು
ಬ್ಲರದಂತ್ ಪಾ ತಿರೋಧ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳು ತಡೆಯಬಲುಿ ವು.
7. ನಮಮ ದೇರ್ವನ್ನು ರೋಗ್ದಿಂದ ರಕ್ಲಿ ಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದ್ದ ನಮಮ ನ್ನು ತ್ಸಕುವ
ಮುನು ವೇ ಪಾ ತಿರೋಧ ಬೆಳೆಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕು.
8. ಹುಟ್ಟಿ ದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಸಗ್ಲೆಂದ್ದ ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳನ್ನು
ಕೊಡುವರು. ಇದ್ದ ತಪಿಪ ದಲಿಿ ಅನಂತರವೂ ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರೋಧ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳನ್ನು
ನೋಡಬಹುದ್ದ.
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9. ವಿವಿಧ ರೋಗ್ಗ್ಳಿಂದ ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿ ನಲಿಿ ರೋಗ್
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದ್ದ. ನಮಮ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ಎಲಿಿ ಮತ್ತು
ಎಂದ್ದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ನೋಡುತ್ಸು ರೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
10.ಲಸ್ಸಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ದಿನ ಶಿಶುಗ್ಳು ಇಲಿ ವೇ ಪುಟಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಹುಷರಲಿ ದಿದು ರೂ ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಯ ..
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಪ್ರ ತಿರೀಧ್ ಲ್ಸಿಕೆಗಳು: ಮ್ಕಕ ಳೇನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು?
•
•
•
•
•

•

ನಮಮ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಮಾತ್ತಗ್ಳಲಿಿ ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರೋಧಕ ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳ
ಬಗೆೆ ನಮಮ ದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸರ
ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಮರೆಯದಂತ್ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡಿಕೊಳಿು !
ಇತರೆ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು ಕುಟಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸಯ ರಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳಿು
ಲಸ್ಸಕೆಗ್ಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಸಬೇಕಾದ ದಿನಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಪೋಸಿ ರುಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ,
ಎಲಿ ರಗೂ ಕಾಣುವ ಜ್ಞಗ್ದಲಿಿ ಪಾ ದಶಿಹಸ್ಸ
ನಮಮ ರ್ಳಿು ಯಲಿಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿು ರುವ ಮಾರಕ ರೋಗ್ಗ್ಳ ಬಗೆೆ
ಒಂದ್ದ ನಾಟಕ ರಚಿಸ್ಸ

ನಮಮ ನ್ನು ರಕ್ಲಿ ಸಲು ಮಾರಕ ರೋಗ್ಗ್ಳ ಜೊತ್ಗೆ ಹೊೋರಾಡುತಿು ರುವ ಸೂಪರ್
ಹಿೋರೋನ ಚಿತಾ ಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ, ಕಥೆ ಬರೆಯರ
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•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

ಗಂಟಲಮಾರ, ದಡ್ರರ ಹಾಗೂ ರುಬೆಲಾಿ , ಪಟಹಸ್ಸಸ್, ಕ್ಷಯ, ಧನ್ನವಾಹಯು
ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಂತ್ಸದ ರೋಗ್ಗ್ಳಲಿಿ ಒಂದ್ರಡನ್ನು ರೋಗ್
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯಂದ ಹೇಗೆ ತಡೆಗ್ಟಿ ಬಹುದ್ದ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಪೋಸಿ ರನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ಆಂಟ್ಟ ಬ್ಲಡಿ ಎನ್ನು ವ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತ್ ಕಾಯುವ
ಮಹಾ ಶಕ್ಲು ಶ್ವಲಿಯ ಬಗೆೆ ಕಥೆಯನು ೋ, ನಾಟಕವನು ೋ ರಚಿಸ್ಸ.
ಪಾ ತಿಯಂದ್ದ ರೋಗ್ದ ಬಗೆೆ ಯೂ ತಿಳಿದ್ದಕೊಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರೆ
ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಮ ಕುಟಂಬದವರ ಜೊತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು
ಆಗ್ ತ್ಸನೇ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಗಿಾ ೋಟ್ಟಂಗ್ ಕಾಡುಹ ರಚಿಸ್ಸ. ಅದರಲಿಿ ರೋಗ್
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ ಹಾಗೂ ಕಾಲಗ್ಳನ್ನು ಬರೆದ್ದ ಹೊಸ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೊದಲ
ವರ್ಹ ರ್ರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಯಕವಾಗ್ಲೆಂದ್ದ ಹಾರೈಸ್ಸ.
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯಂದ ನಾವು ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳು ಬಹುದಾದ ರೋಗ್ಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ
ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯರ.
ವಿಕಲಾಂಗ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವು ನೋಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆಂಬ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ನಮಗೆಷ್ಟಿ ಗೊತಿು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು
ಒಂದ್ದ ಕ್ಲಾ ಜ್ ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ ಅದನ್ನು ನಮಮ ಮನೆಮಂದಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ
ಜೊತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಒಮೆಮ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಲರ ಲಸ್ಸಕೆ ಹಾಕ್ಲಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕಾಗುವಂತರ್ ರೋಗ್ಗ್ಳು
ಯಾವುವು ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು . ಈ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಕಕ ಳು
ತಪಿಪ ಸ್ಸಕೊಂಡಿದಾು ರೆಯೇ ಎಂದ್ದ ಪತ್ು ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಿ.
ರೋಗ್ಗ್ಳ ಶಕ್ಲು ಯೇನ್ನ. ರೋಗ್ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಈ ಶಕ್ಲು ಯನ್ನು ಸ್ಟೋಲಿಸುತು ದ್
ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ನಮಮ
ತರಗ್ತಿಯಲಿಿ ರುವ ಎಲಿ
ಮಕಕ ಳೂ, ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ
ಪಡೆದಿದಾು ರೆಯೇ ಎಂದ್ದ ವಿಚ್ಚರಸ್ಸ
ಎಲಿ ಮಕಕ ಳೂ, ಶಿಶುಗ್ಳೂ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಶೇರ್ ದಿನಗ್ಳು,
ಸಮಾರಂಭ್ಗ್ಳು ಅಥವಾ ಸಪ್ರು ರ್ಗ್ಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ನನು
ಕುಟಂಬದಲಿಿ
ಯಾರಾದರೂ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು
ತಪಿಪ ಸ್ಸಕೊಂಡಿದಾು ರೆಯೇ ಪತ್ು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಿ.
ನಮಮ ದೇಶದಲಿಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿ ನಲಿಿ ನಾವು ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಎಂದ್ದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು
ನಮಮ ಕುಟಂಬದಲಿಿ ಯಾರಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರಕ ರೋಗ್
ಬಂದಿತ್ು ೋ? ಅವರಗೆನಾಯತ್ತ ಎಂದ್ದ ವಿಚ್ಚರಸ್ಸ.

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.orgಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.
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ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 4 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ :
ಮ್ಲೇರಿಯಾ

1. ಮಲೇರಯಾ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಸ್ಟೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಸ್ಟಳೆು ಯಂದ ರ್ರಡುವ ರೋಗ್
2. ಮಲೇರಯಾ ಹಾನಕರ ರೋಗ್. ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಬಸುರ
ಹೆಂಗ್ಸರಲಿಿ ಅದ್ದ ಜಾ ರವನ್ನು ಉಂಟ ಮಾಡಬಹುದ್ದ. ಕೊಲಿ ಲೂ ಬಹುದ್ದ.
3. ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳನ್ನು ಕೊಲುಿ ವ ಔರ್ಧವನ್ನು ರ್ಚಿಿ ದ ಪರದ್ಯಳಗೆ ಮಲಗಿ
ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳು ಕಚಿ ದಂತ್ ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳಿು . ಮಲೇರಯವನ್ನು ತಡೆಯರ.
4. ಮಲೇರಯಾ ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮುಸಿ ಂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ,
ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುನು ಕಚ್ಚಿ ತು ವೆ.
5. ಮಲೇರಯಾ ಸ್ಟೋಂಕ್ಲದಾಗ್ ಮಕಕ ಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಧಾನವಾಗ್ಬಹುದ್ದ.
6. ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳನ್ನು ಕೊಲಿ ಲು ಮನೆಗ್ಳಲಿಿ , ಗಾಳಿಯಲಿಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಳೆು ಬೆಳೆಯುವ
ನೋರನಲಿಿ - ಈ ಮೂರು ಕಡೆಗ್ಳಲೂಿ ಕ್ಲೋಟನಾಶಕಗ್ಳನ್ನು ಸ್ಸಂಪಡಿಸಬೇಕು.
7. ಅತಿ ಜಾ ರ, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈನೋವು, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಛಳಿ
ಮಲೇರಯಾದ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣಗ್ಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೋಕ್ಲಿ ಸ್ಸ, ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ನೋಡಿದರೆ
ಜಿೋವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದ್ದ.
8. ಆರೋಗ್ಯ
ಸೇವಕರು ಸೂಚಿಸುವ ಔರ್ಧಿಗ್ಳಿಂದ ಮಲೇರಯಾವನ್ನು
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದ್ದ, ತಡೆಯಬಹುದ್ದ.
9. ಮಲೇರಯಾ ಜಿೋವಿಯು ರೋಗಿಯ ರಕು ದಲಿಿ ಇರುತು ದ್. ಇದ್ದ ರಕು ಹಿೋನತ್
ಉಂಟ ಮಾಡುವುದರಂದ ಸುಸುು ಹಾಗೂ ನಶಶ ಕ್ಲು ಉಂಟ್ಟಗುತು ದ್.
10.ಮಲೇರಯಾ ಹೆಚಿಿ ರುವ ಪಾ ದೇಶಗ್ಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಯಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಗುವ
ಸಮಯಗ್ಳಲಿಿ
ಮಲೇರಯಾ ಔರ್ಧಿ ಗುಳಿಗೆಗ್ಳನ್ನು
ಸೇವಿಸುವುದರಂದ
ಮಲೇರಯಾವನೂು , ರಕು ಹಿೋನತ್ಯನೂು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.
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ಮ್ಲೇರಿಯಾ: ಮ್ಕಕ ಳು ಏನೆಲ್ಿ ಮಾಡಬಹುದು?

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

ಮಲೇರಯಾ ಬಗೆೆ
ನಮಮ ದೇ ಮಾತ್ತಗ್ಳಲಿಿ
ನಮಮ
ಭಾಷೆಯಲಿಿ
ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ!
ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮರೆತ್ತ ಹೊೋಗ್ದಂತ್ ಅವನ್ನು ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದ್ದ!
ಇತರೆ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಕುಟಂಬದವರ ಜೊತ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ಮಲೇರಯಾ ಹೇಗೆ ರ್ರಡುತು ದ್? ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹೊೋರಾಟದಲಿಿ ನಾವು
ಹೇಗೆ
ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬಹುದ್ದ
ಎನ್ನು ವುದನ್ನು
ಇತರರಗೆ
ತೊೋರಸಲು
ಪೋಸಿ ರುಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳ ಜಿೋವನಚಕಾ ದ ಬಗೆೆ ಇತರೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು
ಕಥೆಗ್ಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದ್ದ, ನಾಟಕ ನವಹಹಿಸುವುದ್ದ.
ಕ್ಲೋಟನಾಶಕಗ್ಳಲಿಿ ಅದಿು ದ ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ
ಜ್ಞಗ್ಾ ತ್ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು
ತೊೋರುವ ಪೋಸಿ ರುಗ್ಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದ್ದ
ಸ್ಟಳೆು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪಿಪ ಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂದ್ದ ಇತರರಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತರ್
ಕಥೆಗ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದ್ದ
ಮಗುವಿನಲಿಿ ರುವ ಮಲೇರಯಾ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನು ಬೇರಂದ್ದ ಮಗು ಹೇಗೆ
ಗುರುತಿಸ್ಸ, ಮಗುವನ್ನು ರಕು ಪರೋಕೆಿ ಗೆ ಕರೆದಯಯ ರ ಎಂದ್ದ ದಡ್ ವರಗೆ
ಹೇಳುವ ಕಥೆಯನು ೋ, ನಾಟಕವನು ೋ ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಮಲೇರಯಾ ಹಾಗೂ ರಕು ಹಿೋನತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನು ವಿವರಸುವ ಕಥೆ ಅಥವಾ
ನಾಟಕಗ್ಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದ್ದ. ಹುಳುಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಮಲೇರಯಾ ಹೇಗೆ
ರಕು ಹಿೋನತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ವೆ ಎಂದ್ದ ವಿವರಸುವುದ್ದ.
ನಮಮ ಸುತು ಮುತು ಲಿರುವ ಕಬ್ರಬ ಣದ ಅಂಶ ಸಮೃದಿ ವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗ್ಳ
ಪೋಸಿ ರುಗ್ಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದ್ದ
ಸ್ಟಳೆು ಗ್ಳು ಕಚ್ಚಿ ವ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಿ ಸಣಣ ಮಕಕ ಳು ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಯಳಗೆ
ಇರುವುದಕೆಕ ನೆರವು ನೋಡುವುದ್ದ!
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•
•

•
•
•
•

ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳಲಿಿ ತೂತ್ತಗ್ಳು ಇಲಿ ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಭ್ದಾ ವಾಗಿ
ಒಳಮಡಚಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಾತಿಾ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳನ್ನು ಜನರು ಏಕೆ ಇರ್ಿ ಪಡುವುದಿಲಿ ಅಥವ ಪಡುತ್ಸು ರೆ?
ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳಿಂದ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎಂದ್ದ ಜನರ ನಂಬ್ರಕೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು
ಕುರತ್ತ ಕಥೆಗ್ಳನೂು , ನಾಟಕಗ್ಳನೂು ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂದ್ದ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ
ಕಾಯಹಕಾ ಮಗ್ಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದ್ದ.
ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳು ಹಾಗೂ ರಕು ಪರೋಕೆಿ ಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮಮ ಶ್ವಲೆಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕರನ್ನು ಆಹಾಾ ನಸ್ಸವುದ್ದ.
ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಇತರರ ಜೊತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಮತ್ತು
ನಾಟಕಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುವುದ್ದ.
ನಮಮ ಕುಟಂಬದಲಿಿ ಎಷ್ಟಿ ಜನರಗೆ ಮಲೇರಯಾ ಸ್ಟೋಂಕ್ಲತ್ತು ? ನಾವು
ಮಲೇರಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದ್ದ? ಬರ್ಳ ಕಾಲ ಬಳಸ್ಸದಂತರ್ ಔರ್ಧ
ರ್ಚಿಿ ದ ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ ಬ್ರಸಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಟಕ್ಲಯ
ಪರದ್ಗ್ಳನ್ನು
ಯಾವಾಗ್ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತು ವೆ?ನಮಮ ಸಮುದಾಯದವರಗೆ ಸ್ಟಳೆು ಪರದ್ಗ್ಳು ಯಾವಾಗ್
ಸ್ಸಗುತು ವೆ? ಮಲೇರಯಾದಿಂದ ಸಾವು ಏಕೆ ಆಗುತು ದ್? ಮಲೇರಯಾ
ಬಸುರಯರಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಹಾನಕರ. ಏಕೆ? ಬಸುರ
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಮಲೇರಯಾ ಬ್ಲರದಂತ್ ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕರು
ಅವರಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ಸು ರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಸುರನ ಯಾವ ಸಮಯದಲಿಿ
ಕೊಡುತ್ಸು ರೆ? ಕಬ್ರಬ ಣದ ಅಂಶ ಹೆಚಿಿ ರುವ ಮಾಂಸ, ರ್ಸ್ಸರು ತರಕಾರಗ್ಳು,
ಸ್ಟಪುಪ ಮುಂತ್ಸದ್ದವು ರಕು ಹಿೋನತ್ಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತು ವೆ?
ಒಬಬ ರನ್ನು ಕಚಿಿ ದ ಸ್ಟಳೆು ಮತೊುಬಬ ರನ್ನು ಕಚಿ ದಂತ್ ಜನರು ತಮಮ ನ್ನು ತ್ಸವು
ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ರಕು ದಲಿಿ
ಮಲೇರಯಾ ಇದ್ಯೇ ಎಂದ್ದ
ಪರೋಕ್ಲಿ ಸುವ ವಿಶೇರ್ ಪರೋಕೆಿ ಗ್ಳ ಹೆಸರೇನ್ನ?

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.orgಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.
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ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 5 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ : ಭೇದಿ

1. ಭೇದಿ ಎಂದರೆ ದಿನಕೆಕ ಮೂರು, ನಾಲುಕ ಬ್ಲರ ಹೊೋಗುವ ನೋರನಂತರ್ ಕಕಕ ಸು
2. ಕಲುಷ್ಟತ ನೋರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಂದ ಇಲಿ ವೇ ಕೊಳಕು ಕೈ,
ಚಮರ್ಚ ಅಥವಾ ಲೋಟ್ಟಯನ್ನು ಬ್ಲಯಗೆ ತಗುಲಿಸ್ಸದ ಕಾರಣ ಬ್ಲಯಯಳಗೆ
ಹೊೋಗುವ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೋವಿಗ್ಳಿಂದ ಭೇದಿ ಉಂಟ್ಟಗುತು ದ್.
3. ಭೇದಿಯ ವೇಳೆ ನರ್ಿ ವಾಗುವ ನೋರು ಹಾಗೂ ಲವಣಗ್ಳಿಂದಾಗಿ ದೇರ್
ನಶಶ ಕು ವಾಗುತು ದ್. ದಾ ವವನ್ನು ಮತ್ು ಪೂರೈಸದಿದು ರೆ, ನಜಹಲಿೋಕರಣವಾಗಿ
ಪುಟಿ ಮಕಕ ಳು ಸಾಯಬಹುದ್ದ.

4. ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾದ ನೋರು, ಎಳನೋರು ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯಂತರ್ ಪ್ರನೋಯಗ್ಳನ್ನು
ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಭೇದಿಯ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದ್ದ. ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ
ತ್ಸಯಹಾಲು ನೋಡುವುದ್ದ ಬಲು ಮುಖಯ .
5. ಭೇದಿಯಂದ ಬಳಲುವ ಮಕಕ ಳ ಬ್ಲಯ, ನಾಲಗೆ ಒಣಗಿರುತು ವೆ. ಕಣುಣ ಗ್ಳು
ಗೂಡೊಳಗೆ ಇಳಿದಿರುತು ವೆ. ಕಣಿಣ ೋರು ಇರುವುದಿಲಿ . ಚಮಹ ಸಡಿಲವಾಗುತು ದ್
ಮತ್ತು
ಅಂಗೈ, ಅಂಗಾಲುಗ್ಳು ತಣಣ ಗಾಗುತು ವೆ. ಶಿಶುಗ್ಳ ತಲೆಯಲಿಿ
ಮೃದ್ದವಾದ ಗುಳಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದ್ದ.
6. ದಿನದಲಿಿ ಐದಕ್ಲಕ ಂತ ಜ್ಞಸ್ಸು ಬ್ಲರ ನೋರು ಕಕಕ ಸು, ರಕು ಭೇದಿ ಇಲಿ ವೇ
ವಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಕಕ ಳು ವೈದಯ ರನ್ನು ಕಾಣಲೇ ಬೇಕು.
7. ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ಎಂದರೆ ಓರಲ್ಥ ರೋಹೈಡೆಾ ೋಶನ್ ಸ್ಟಲೂಯ ಶನ್ ಎಂದಥಹ.
ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ಅಂಗ್ಡಿಗ್ಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ಆಸಪ ತ್ಾ ಗ್ಳಲಿಿ ಸ್ಸಗುತು ದ್. ಅದನ್ನು
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ಶುಚಿಯಾದ ನೋರನಲಿಿ
ತಕಕ ಪಾ ಮಾಣದಲಿಿ
ತಡೆಯುವ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಔರ್ಧವಾಗುತು ದ್.

ಕರಗಿಸ್ಸದರೆ ಭೇದಿಯನ್ನು

8. ಸತ್ತವಿನ ಗುಳಿಗೆಗ್ಳ ಹೊರತ್ಸಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಔರ್ಧಗ್ಳೂ ಆರು ತಿಂಗ್ಳು
ಮಿೋರದ ಮಕಕ ಳ ಭೇದಿ ನಲಿಿ ಸಲು ನೆರವಾಗ್ವುದಲಿ . ಇವುಗ್ಳ ಜೊತ್ಗೆ
ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ದಾ ವವನೂು ಕುಡಿಸಬೇಕು.
9. ಭೇದಿಯಂದ ಬಳಲುವ ಪುಟಿ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ, ಮೃದ್ದವಾಗ್
ಆಹಾರವನ್ನು
ಆಗಾಗೆೆ
ನೋಡಬೇಕು. ಇದ್ದ ಅವರು ಶಕ್ಲು ವಂತರಾಗ್ಲು
ನೆವಾಗುತು ದ್.
10.ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಎದ್ ಹಾಲು ನೋಡುವುದರಂದ, ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದರಂದ,
ರೋಟವೈರಸ್
ಹಾಗೂ
ದಡ್ರರ
ರೋಗ್ಗ್ಳ
ವಿರುದಿ
ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣೆ
ಪಡೆಯುವುದರಂದ
ಹಾಗೂ
ಆಹಾರ
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರುವಂತ್
ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದರಂದ ಭೇದಿಯನ್ನು ತಡೆಗ್ಟಿ ಬಹುದ್ದ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಭೇದಿ: ಮ್ಕಕ ಳೇನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು
•
•
•
•

ನಮಮ ಭಾಷೆಯಲಿಿ , ನಮಮ ದೇ ಮಾತಿನಲಿಿ ಭೇದಿ ಕುರತ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮರೆತ್ತ ಹೊೋಗ್ದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದ್ದ.
ನಮಮ ಮನೆಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೋವಿಗ್ಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯುಯ ವ ನಣಗ್ಳು ಆಹಾರದ ಬಳಿಗೆ ಬ್ಲರದ
ಹಾಗೆ ಸರಳವಾದ ನಣ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

ಭೇದಿಯ ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು
ಇತರರಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪೋಸಿ ರುಗ್ಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದ್ದ
ಭೇದಿ ಬಂದಾಗ್ ನಮಮ ನೆರವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕರನ್ನು ಯಾವಾಗ್ ಕರೆಯಬೇಕು
ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕ್ಲರುನಾಟಕವಂದನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ.
ಭೇದಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂದ್ದ ತೊೋರಸುವ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟವನ್ನು
ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.

ಮನೆಯಲಿಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಡಲು ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪೇಯವಿರುವ ಪಾ ಥಮ
ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಗೆಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ
ಭೇದಿಯಂದ ನರಳುತಿು ರುವ ತಮಮ ಮಕಕ ಳು ಗುಣವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ದ
ಹೇಗೆ ಎಂದ್ದ ಚಚಿಹಸುತಿು ರುವ ಇಬಬ ರು ತ್ಸಯಂದಿರ ಅಣಕು ನಾಟಕ
ನವಹಹಿಸುವುದ್ದ.
ಮಗುವಿನ ಚಿತಾ ದಲಿಿ ನಜಹಲಿೋಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಪ ರ್ಧಹ
ಆಡುವುದ್ದ.
ಗಿಡಗ್ಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆಕ ನೋರು ಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ನೋಡಿದಿು ೋರಲಿ ?
ಗಿಡಗ್ಳಿಗೆ ನೋರು ಸ್ಸಗ್ದಿದು ರೆ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎಂದ್ದ ಪರೋಕ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.
ನಾವು ಮತ್ತು ನಾವಿರುವ ಪರಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟಿ ಕೊಂಡು ಭೇದಿ
ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವುದ್ದ.
ಸೂಕ್ಷಮ
ಜಿೋವಿಗ್ಳು
ಎಷ್ಟಿ
ಬೇಗ್
ರ್ರಡಬಲಿ ವು
ಎನ್ನು ವುದನ್ನು
ತಿಳಿದ್ದಕೊಳುು ವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಆಟ ಆಡುವುದ್ದ.
ಈ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ: ಎಷ್ಟಿ ವಯಸ್ಸಿ ನವರೆಗೆ ನಮಮ ಪೋರ್ಕರು
ಎದ್ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದಾು ರೆ? ಸತ್ತವು ಮತ್ತು ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ಬಳಸ್ಸ ಮನೆಯಲಿಿ
ಭೇದಿಗೆ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ನೋಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕರ ನೆರವು ಬೇಕೆಂದ್ದ
ಸೂಚಿಸುವ ಅಪ್ರಯದ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳು ಯಾವುವು? ಭೇದಿ ಇರುವಾಗ್ ಯಾವ
ಪೇಯ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯ ? ಬ್ರಸ್ಸಲನೆು ೋ ಬಳಸ್ಸಕೊಂಡು ನೋರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ಓ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇಲಿ ದಿದಾು ಗ್ ಯಾವ
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ದಾ ವಗ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದ್ದ ಒಳೆು ಯದ್ದ? ಭೇದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೆರಾ ಎಂದರೇನ್ನ?
ಅವು ಹೇಗೆ ರ್ರಡುತು ವೆ
ನಣ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಸುವುದಕೆಕ , ಕೈಕುಲುಕುವ ಆಟ ಹಾಗೂ
ಬ್ರಸ್ಸಲಿನಂದ ನೋರನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಮತಿು ತರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆಯಲು: www.childrenforhealth.org ಅಥವಾ clare@childrenforhealth.orgಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.

ವಿಷಯ 6ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೆ: ನೀರು
ಮ್ತ್ತು ನೈಮ್ಮಲ್ಯ

1. ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾ ಲಪ ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸ್ಸ. 10
ಸ್ಥಕೆಂಡುಗ್ಳ ಕಾಲ ಉಜಿ್ ದ ನಂತರ ತೊಳೆಯರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲಿಿ ಒಣಗ್ಲು
ಬ್ರಡಿ ಅಥವಾ ಸಾ ಚಛ ವಾದ ಬಟ್ಟಿ /ಕಾಗ್ದದಿಂದ ಒರೆಸ್ಸಕೊಳಿು , ಕೊಳಕು
ಬಟ್ಟಿ ಯಂದಲಿ .
2. ನಮಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ T ಆಕಾರದ ವಲಯವನ್ನು (ಕಣುಣ ಗ್ಳು, ಮೂಗು
ಮತ್ತು ಬ್ಲಯ) ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಳುು ವ ಮುನು ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ
ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು , ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಲಯದಿಂದಲೇ ರೋಗಾಣುಗ್ಳು ದೇರ್ವನ್ನು
ಪಾ ವೇಶಿಸುವುದ್ದ. ನಮಗೆ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ
ಈ T ವಲಯವನ್ನು
ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಳುು ವುದನ್ನು ತಪಿಪ ಸ್ಸ.
3. ಆಹಾರ ತಯಾರಸುವ ಮುನು , ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಥವಾ ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಆಹಾರ
ನೋಡುವ ಮುನು , ಮೂತಾ , ಮಲ ವಿಸಜಹನೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು
ಸಾ ಚಛ ಗೊಳಿಸ್ಸದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಲೆಯಾದವರಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು .
4. ನಮಮ ದೇರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಗ್ಳನ್ನು ತ್ಸಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸ್ಸಕೊಳಿು . ನಮಮ
ಉಗುರುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆಬ ರಳುಗ್ಳು, ರ್ಲುಿ ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲವಿಗ್ಳು, ಮುಖ ಮತ್ತು
ಕೂದಲನ್ನು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸ್ಸಕೊಳಿು . ಶೂಗ್ಳು/ಚಪಪ ಲಿಗ್ಳು ಕ್ಲಾ ಮಿಕ್ಲೋಟಗ್ಳಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡುತು ವೆ.
5. ರೋಗಾಣುಗ್ಳನ್ನು ರ್ರಡುವಂತರ್ ನಣಗ್ಳುನ್ನು ಮನ್ನರ್ಯ ರ ಅಥವಾ
ಪ್ರಾ ಣಿಗ್ಳ
ಮಲ-ಮೂತಾ ದ
ಸಮಿೋಪ
ಬ್ಲರದಂತ್
ನೋಡಿಕೊಳಿು .
ಶೌಚ್ಚಲಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಸ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು .
21

6. ನಮಮ ಮುಖವನ್ನು ತ್ಸಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸ್ಸಕೊಳಿು . ಅಂಟಳು ಕಣುಣ ಗ್ಳ
ರ್ತಿು ರ ನಣಗ್ಳು ಗುಂಯ್ಗುಟಿ ಬಹುದ್ದ, ಹಿೋಗಾಗಿ, ಬೆಳಗೆೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಸಾ ಲಪ ಸಾ ಚಛ ನೋರನಂದ ಮುಖವನ್ನು ರ್ಚನಾು ಗಿ ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು .
7. ಸಾ ಚಛ ವಾದ, ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾದ ನೋರನ್ನು ಕೊಳಕು ಕೈಗ್ಳು ಅಥವಾ ಲೋಟಗ್ಳಿಂದ
ಮುಟಿ ಬೇಡಿ. ನೋರನ್ನು ರೋಗಾಣುಗ್ಳಿಂದ ಮುಕು ವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿಡಿ.
8. ಸೂಯಹನ ಕ್ಲರಣಗ್ಳು ನೋರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಲಿ ತವನಾು ಗಿ ಮಾಡುತು ವೆ.
ನೋರನ್ನು ಪ್ರಿ ಸ್ಸಿ ಕ್ ಬ್ಲಟಲ್ಥ್ನಳಗೆ ಶೋಧಿಸ್ಸ ತ್ತಂಬ್ರಸ್ಸ ಮತ್ತು ಆರು
ಗಂಟ್ಟಗ್ಳವರೆಗೆ
ಹಾಗೇ
ಬ್ರಟಿ ಬ್ರಡಿ
ನಂತರ
ಅದ್ದ
ಕುಡಿಯಲು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗುತು ದ್.
9. ನಮಗೆ ಸಾಧಯ ವಾದಲಿಿ , ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತ್ಾ ಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ
ಒಣಗಿಸಲು ಸೂಯಹ ಕ್ಲರಣಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸ, ಇದರಂದ ರೋಗಾಣುಗ್ಳು
ನಾಶವಾಗುತು ವೆ.
10.ನಣಗ್ಳನ್ನು
ಕೊಲಿ ಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮನೆ ಮತ್ತು
ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಇಲಿ ದೇ ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸ್ಸಕೊಳಿು .
ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ಾ ಹಿಸುವ, ಸುಡುವ ಅಥವ ಹೂಳುವ ತನಕ ಭ್ದಾ ವಾಗಿ ಶೇಖರಸ್ಸ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ನೀರು ಮ್ತ್ತು ನೈಮ್ಮಲ್ಯ : ಮ್ಕಕ ಳು ಏನ್ನ
ಮಾಡಬಹುದು?

• ನಮಮ ದೇ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಸಾ ಂತ ಪದಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ಸು ನಮಮ ದೇ
ಸಾ ಂತ ನೋರು ಮತ್ತು ನೈಮಹಲಯ ದ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ
• ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮರೆತ್ತ ಹೊೋಗ್ದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದ್ದ
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• ನಮಮ ಮನೆಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ.
• ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಳೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತರ್ ಒಂದ್ದ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಯುವುದ್ದ.
• ರ್ಳಿು ಯಳಗೆ ಸಾ ಚಛ ಕುಟಂಬವು ಬಂದಾಗ್ ಕ್ಲಾ ಮಿಕ್ಲೋಟಗ್ಳ ಕುಟಂಬಕೆಕ
ಏನಾಗುತು ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು ತೊೋರಸುವಂತರ್ ಒಂದ್ದ ಕ್ಲರುನಾಟಕವನ್ನು
ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ ಅದನ್ನು ಅಭಿನಯಸುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾ ಮಿಕ್ಲೋಟಗ್ಳು ಎಲಿಿ
ಬಚಿಿ ಟಿ ಕೊಳು ಲು ಇರ್ಿ ಪಡುತು ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ
ತೊೋರಸುವುದ್ದ.
• ನಮಮ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ತಮಮ ಂದಿರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ಹೇಗೆ
ತೊಳೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕು
ಎಂಬುದ್ದ
ಅವರಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
• ಜನರ ಒಂದ್ದ ಗುಂಪನ್ನು
ವಿೋಕ್ಲಿ ಸುತ್ಸು
ಒಂದ್ದ ಗಂಟ್ಟ ಕಳೆಯರ ಆ
ಸಮಯದಲಿಿ ಅವರು ತಮಮ ಮುಖಗ್ಳನ್ನು , ಬಟ್ಟಿ ಗ್ಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ
ಜನರನ್ನು ಎಷ್ಟಿ ಸಾರ ಮುಟಿ ತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ಮನಸ್ಸ ಮತ್ತು
ದಾಖಲಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
• ರೋಗಾಣುಗ್ಳು
ಕೈಗ್ಳಿಂದ
ದೇರ್ದಳಗೆ
ಯಾವೆಲಾಿ
ರೋತಿಯಲಿಿ
ರ್ರಡಬಹುದ್ದ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಯೋಚಿಸ್ಸ.
• ಶ್ವಲೆಯ ಶೌಚ್ಚಲಯ ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಎಲಿ ರೂ
ಸೇರ ಒಂದ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಸ.
• ಒಂದ್ದ
ಶೋಧಕವನ್ನು
ಬಳಸುತ್ಸು
ನೋರನ್ನು
ಹೇಗೆ
ಸಾ ಚಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯರ.
• ಶ್ವಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿ, ಕಸ-ಕೊಳಕು ಇಲಿ ದೇ ಇರಸಲು ಒಂದ್ದ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ.
• ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಒಂದ್ದ ನೈಮಹಲಯ ದ ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ಸ.
• ನಣಗ್ಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ರೋಗಾಣುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಏನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ಯೋ
ಅದನ್ನು ಕುಟಂಬಗ್ಳ ಜೊತ್ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
• ನೋರನ್ನು ತ್ತಂಬ್ರಸುವ ಪ್ರತ್ಾ ಯನ್ನು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸ್ಸ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚಿಿ ಡಿ
ಹಾಗು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ದ ಸೌಟನ್ನು ಬಳಸ್ಸ, ಎಂದೂ ನಮಮ ಲೋಟ
ಅಥವಾ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸಬ್ಲರದ್ದ. ಒಂದ್ದ ಪ್ರತ್ಾ ಯಂದ ನೋರನ್ನು ಹೇಗೆ
ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕೆಂದ್ದ ನಮಮ ತಮಮ ಂದಿರಗೆ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯರಗೆ ತೊೋರಸ್ಸ.
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•
•
•
•
•
•

•

•

ಒಂದ್ದ ಟ್ಟಪಿಪ ಟ್ಟಯ ಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ!
ನಮಮ ದೇರ್ವನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳು ಲು ಬೇಕಾಗುವಂತರ್ ಸ್ಟೋಪನ್ನು ಇರಸಲು
ವಾಶ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ.
ಒಂದ್ದ ಪ್ರಿ ಸ್ಸಿ ಕ್ ಬ್ಲಟಲ್ಥ ಹಾಗು ಸಾ ಲಪ ಸಕಕ ರೆ ನೋರು ಅಥವಾ ಮಲದಂದಿಗೆ
ಒಂದ್ದ ನಣದ ಬಲೆಯನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ!
ಸೂಯಹನ ಕ್ಲರಣಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ಸು ಮನೆಯಲಿಿ ಸಾ ಚಛ ವಾದ ಕುಡಿಯುವ
ನೋರನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ಕೊಳಕು ನೋರನ್ನು
ಸಾ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಒಂದ್ದ ಮರಳಿನ ಶೋಧಕವನ್ನು
ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ.
ನಮಮ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ನೋರು ಪೂರೈಕೆ ಹೇಗಾಗುತು ದ್ ಹಾಗು ಅದ್ದ
ಕುಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಲಿ ತವೋ ಅಲಿ ವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಕೆಿ ಯನ್ನು
ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಾ ಗ್ಳು ಮತ್ತು ನಮಮ ತಟ್ಟಿ ಗ್ಳನ್ನು ಸೂಯಹನ
ಕ್ಲರಣಗ್ಳಡಿ ಒಣಗಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವಂತ್ ಒಂದ್ದ ಒಣಗಿಸುವ ಕಪ್ರಟನ್ನು
ತಯಾರಸ್ಸ.
ಇವುಗ್ಳನ್ನು
ಕೇಳಿ
–
ನಾವು
ನಮಮ
ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿ
ರೋಗಾಣುಗ್ಳಿಲಿ ದಂತ್ ಹೇಗೆ ಇರಸ್ಸಕೊಳುು ವುದ್ದ? ಮನೆಯಲಿಿ ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ತೊಳೆಯಲು ನಮಮ ಬಳಿ ಸಾಬೂನ್ನ ಇದ್ಯೇ? ರ್ತಿು ರದ ಅಂಗ್ಡಿಯಲಿಿ
ಸ್ಟೋಪ್ ಬೆಲೆ ಏನ್ನ? ನಮಮ ದೇರ್ವನ್ನು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಕೊಳುು ವುದ್ದ ಹೇಗೆ?
ನಮಮ ರ್ಲುಿ ಗ್ಳನ್ನು ಉಜ್ಜ್ ವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ರೋಗಾಣುಗ್ಳು ಎಲಿಿ ಂದ ಬರುತು ವೆ,
ಎಲಿಿ ವಾಸ್ಸಸುತು ವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರ್ರಡುತು ವೆ? ನಣಗ್ಳು ಹೇಗೆ
ಬದ್ದಕುತು ವೆ, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನು ತು ವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂತ್ಸನೋತಪ ತಿು ಮಾಡುತು ವೆ?
ನಣಗ್ಳು ಹೇಗೆ ತಮಮ ಕಾಲುಗ್ಳಲಿಿ ಕೊಳಕನ್ನು ಒಯುಯ ತು ವೆ? ನಮಮ ನೋರನ
ಮೂಲಗ್ಳು
ಯಾವುವು?
ನಾವು
ಕೊಳಕು
ನೋರನ್ನು
ಕುಡಿಯಲು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರುವಂತ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ? ನಮಗೆ ಪ್ರಿ ಸ್ಸಿ ಕ್ ಬ್ಲಟಲ್ಥ್ಗ್ಳು
ಎಲಿಿ
ದರೆಯುತು ವೆ? ನೋರನ ಶೋಧಕವಾಗಿ ಯಾವ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು
ಬಳಸಬಹುದ್ದ? ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಸುವಾಗ್ ಕುಟಂಬದ ಸದಸಯ ರು
ಯಾವೆಲಾಿ ನೈಮಹಲಯ ದ ಅಭಾಯ ಸಗ್ಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಸುತ್ಸು ರೆ? ಮನೆ ಅಥವಾ
ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ಹೆಚಿಿ ನಂಶ ರೋಗಾಣುಗ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ
ಸೆ ಳಗ್ಳಾವುವು?

ನಣದ ಬಲೆ, ನೋರನ್ನು ಶುದಿಿ ೋಕರಸಲು ಸೂಯಹ ಕ್ಲರಣಗ್ಳ ಬಳಕೆ, ಮರಳಿನ
ಶೋಧಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ತೊಳೆಯುವಿಕೆ ಮಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಟ್ಟಪಿಪ
ಟ್ಟಯ ಪ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಕುರತ್ಸದರೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.org ಅಥವ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ
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ವಿಷಯ 7ರ ಮೇಲ್ಲನ 10 ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೆ:
ಪೌಷ್ಟಿ ಕಂಶ

1. ನಾವು ಶಕ್ಲು ವಂತರಾಗುವಂತ್ ಹಾಗು ಬೆಳೆಯುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಹಾಗು
ನಾವು
ಕಾಂತಿಯುತರಾಗುವಂತ್
ಮಾಡುವ
ಆಹಾರ,
ಒಳೆು ಯ
ಆಹಾರವಾಗಿರುತು ದ್, ಅದ್ದ ನಮಮ ನ್ನು ಬಲಶ್ವಲಿಗ್ಳನಾು ಗಿ ಮಾಡುತು ದ್!
2. ಅಪೌಷ್ಟಿ ಕತ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅತಿೋ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನು ವುದ್ದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕುರುಕು
ತಿಂಡಿಗ್ಳನ್ನು ತಿನ್ನು ವುದ್ದ ಆಗಿರಬಹುದ್ದ. ಊಟದ ಸಮಯದಲಿಿ ಒಳೆು ಯ
ಆಹಾರವನ್ನು
ಬೇರೆಯವರಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು,
ಸರಯಾದ
ಪಾ ಮಾಣದಲಿಿ ತಿನ್ನು ವುದರಂದ ಇದನ್ನು ತಪಿಪ ಸಬಹುದ್ದ.
3. 2 ವರ್ಹಗ್ಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿ ನ ಮಕಕ ಳು ರ್ಚನಾು ಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿು ದಾು ರೆಯೇ
ಎಂದ್ದ ಪರಶಿೋಲಿಸಲು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು ಪಾ ತಿ ತಿಂಗ್ಳು 5 ವರ್ಹಕ್ಲಕ ಂತ
ಕಡಿಮೆಯ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿನ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಲಯದಲಿಿ ಪರೋಕ್ಲಿ ಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.
4. ಮಕಕ ಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಣಕಲಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಖ ಅಥವಾ ಪ್ರದ
ಊದಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಮಮ ನದು ರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ
ಕಾಯಹಕತಹರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.
5. ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕಾಯಲೆಯಾದರೆ ರ್ಸ್ಸವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಬಹುದ್ದ. ಅವರಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಬರ್ಳಷ್ಟಿ ಪ್ರನೋಯ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗು
ಗುಣಮುಖರಾಗುವಾಗ್ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ.
6. ಶಿಶುವು ಹುಟ್ಟಿ ದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗ್ಳವರೆಗೆ ಅದಕೆಕ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದ್ದ
ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಅದ್ದ ತ್ಸಯಯ ಎದ್ಹಾಲು. ಅದರಲಿಿ ಶಕ್ಲು , ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮತ್ತು ಕಾಂತಿ ಎಲಿ ವೂ ಇದ್!
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7. 6 ತಿಂಗ್ಳ ನಂತರ ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ತ್ಸಯಯ ಎದ್ಹಾಲು ಮತ್ತು ರ್ಚನಾು ಗಿ ಕಲಸ್ಸದ
ಅಥವಾ ಮೆತು ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟಂಬದ ಆಹಾರ, ದಿನಕೆಕ 3ರಂದ 4 ಬ್ಲರ ಹಾಗು
ಪಾ ತಿ ಊಟದ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಅಗ್ತಯ ವಾಗುತು ದ್.
8. ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣಣ ದ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಆಹಾರಗ್ಳನ್ನು ಪಾ ತಿ ವಾರ ಸೇವಿಸುವುದ್ದ
ಆರೋಗ್ಯ ಪೂಣಹ, ಸಂತ್ತಲಿತ ಆಹಾರಕಾ ಮಕೆಕ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮಾಗ್ಹ.
9. ಕೆಂಪು, ರ್ಳದಿ ಮತ್ತು
ರ್ಸ್ಸರು ರ್ಣುಣ ಗ್ಳು ಮತ್ತು
ತರಕಾರಗ್ಳಲಿಿ
ಸೂಕ್ಷಮ ಪೌಷ್ಟಿ ಕಾಂಶಗ್ಳು ಸಮೃದಿ ವಾಗಿರುತು ವೆ. ಇವುಗ್ಳು ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟಿ
ಚಿಕಕ ದಾಗಿರುತು ವೆ, ಆದರೆ ನಮಮ ದೇರ್ವನ್ನು ಬಲಶ್ವಲಿಯನಾು ಗಿಸುತು ವೆ.
10.ನೋವು ತಿನ್ನು ವಂತರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತರ್ ಆಹಾರ ಪದಾಥಹವನ್ನು
ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಲೆ ಮತ್ತು ದ್ದುಃಖವನ್ನು ದೂರವಿರಸ್ಸ. ಬೇಯಸ್ಸದ
ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ಶೇಖರಸ್ಸಡಿ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಪೌಷ್ಟಿ ಕಂಶ: ಮ್ಕಕ ಳು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು?
•
•
•
•

•

•
•

ನಮಮ ದೇ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಸಾ ಂತ ಪದಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ಸು ನಮಮ ದೇ
ಸಾ ಂತ ನೋರು ಮತ್ತು ನೈಮಹಲಯ ದ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸ್ಸ!
ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮರೆತ್ತ ಹೊೋಗ್ದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದ್ದ!
ನಮಮ ಮನೆಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದ್ದ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚ್ಚಟ್ಟಹ ಅನ್ನು ಪತ್ು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ವಯಸಕ ರಬಬ ರ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಕಕ ಳಡನೆ ಸೇರ ಅದರಲಿಿ ರುವ ಎಲಾಿ ಗೆರೆಗ್ಳ
ಅಥಹವೇನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು . ಕೆಲವು ಕಡೆಗ್ಳಲಿಿ ಇದನ್ನು ರೋಡ್ಸ
ಟ ಹೆಲ್ಥು ಚ್ಚಟ್ಟಹ ಎಂದ್ದ ಕರೆಯುತ್ಸು ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಲಯದಲಿಿ
ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದ್ದ.
ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಲಯಕೆಕ ಹೊೋಗಿ ಮತ್ತು
ಅಲಿಿ
ಮಕಕ ಳನ್ನು
ತೂಕ
ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಹಾಗು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚ್ಚಟ್ಟಹನಲಿಿ
ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಗ್ಮನಸ್ಸ.
ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಲಯದಲಿಿ ಶಿಶುಗ್ಳನ್ನು ಹಾಗು ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳ ತೂಕ ಮತ್ತು
ಅಳತ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿೋಕ್ಲಿ ಸ್ಸ.
ಅಪೌಷ್ಟಿ ಕತ್ಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ
ಅಥವಾ
ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ
ಯಾರಾದರೂ ಮಕಕ ಳು ಅವರಗೆ ತಿಳಿದಿದಾು ರೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಚಿಹಸ್ಸ.
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•

•

•

•

•

ಪಾ ತಿ ದಿನ/ಪಾ ತಿ ವಾರ ನನು ಕುಟಂಬ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನು ತು ದ್? ಪಾ ತಿ ವಾರ ನಾವು
ಎಷ್ಟಿ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಬಣಣ ಗ್ಳನ್ನು
ಸೇವಿಸುತ್ು ೋವೆ? ನಮಮ ಕುಟಂಬದಲಿಿ
ಪಾ ತಿಯಬಬ ರೂ
ತಮಮ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಅಗ್ತಯ ವಿರುವಷ್ಟಿ ,
ಕಾಂತಿಯುತರಾಗುವಷ್ಟಿ
ಹಾಗು ಶಕ್ಲು ಶ್ವಲಿಯಾಗುವಷ್ಟಿ
ಆಹಾರವನ್ನು
ಪಡೆಯುತಿು ದಾು ರೆಯೇ? ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ವಯಸಾಿ ದವರು ಅಥವಾ
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕಕ ವಯಸ್ಸಿ ನವರು ತಿೋರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ
ಸೇವಿಸುತಿು ದ್ದು , ಅದರ ಕಡೆ ಗ್ಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು
ದಾಖಲಿಸ್ಸ.
ಆಹಾರದ ಕಾರಣ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೆಕ ಒಳಗಾದ ಕಥೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಕೇಳಿ
ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .

ಒಂದ್ದ ಮಗುವು ಅಪೌಷ್ಟಿ ಕವಾಗಿದ್ ಎಂಬುದ್ದ ಪೋರ್ಕರು, ಆರೋಗ್ಯ
ಕಾಯಹಕತಹರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಅವರನೆು ೋ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕೆಟಿ ದಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊೋರಸುವ
ಚಿತಾ ಮಯ ಚ್ಚಟ್ಟಹ ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾ ತಿಯಂದ್ದ ಆಹಾರದ ಪಕಕ ದಲಿಿ ಅದ್ದ
ಏಕೆ ಕೆಟಿ ದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯರ.
ತ್ಸಯಂದಿರು ತಮಮ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗ್ಳುಗ್ಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಆಹಾರವಾಗಿ
ತಿನು ಲು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯರ? ಅವರು ತಮಮ
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ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಸಾರ ತಿನು ಸುತ್ಸು ರೆ? ನೋವು ಉತು ರಗ್ಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಸಕೊಂಡು
ನಂತರ ಫಲಿತ್ಸಂಶಗ್ಳನ್ನು ತೊೋರಸುವಂತರ್ ಒಂದ್ದ ಚ್ಚಟ್ಟಹ ಅನ್ನು
ಸ್ಥು ೋಹಿತರಂದಿಗೆ ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸಬಹುದ್ದ.
ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ನ ಬರ್ಳಷ್ಟಿ ಜನರಗೆ ಯಾವೆಲಾಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಮೃದಿ
ಆಹಾರಗ್ಳು ಲಭ್ಯ ವಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರಗ್ಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತು ದ್
(ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಮನೆಯಲಿಿ ) ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯರ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಸಲಾಗುತು ದ್, ತಟ್ಟಿ ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಾ ಗ್ಳನ್ನು ಹೇಗೆ
ತೊಳೆಯಲಾಗುತು ದ್ ಹಾಗು ಒಣಗಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಸುವ
ವಯ ಕ್ಲು ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ಸು ರೆಯೇ ಹಾಗು ಸರಯಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ಸು ರೆಯೇ
ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ಮನಸ್ಸ.
ಒಂದ್ದ ವಾರದ ಸಮಯದಲಿಿ ನಾವು ಪಾ ತಿ ದಿನ ತಿನ್ನು ವಂತರ್ ಆಹಾರದ ಬಗೆೆ
ಚಿತಾ ಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅವುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಬರೆಯರ. ಚಿತಾ ಗ್ಳಿಗೆ ನಾವು
ಬಣಣ ರ್ಚಿ ಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ಆಹಾರಕೂಕ ಬಣಣ ದ ಲೇಬಲ್ಥ್ಗ್ಳನ್ನು
ಬರೆಯಬಹುದ್ದ.
ತ್ಸಯಂದಿರು ತಮಮ ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಾಗು 6 ತಿಂಗ್ಳುಗ್ಳ
ನಂತರ ತಿನು ಲು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯರ ಮತ್ತು
ಉತು ರಗ್ಳನ್ನು
ದಾಖಲಿಸ್ಸಕೊಳಿು
ಹಾಗು ನಂತರ ಫಲಿತ್ಸಂಶಗ್ಳನ್ನು
ತೊೋರಸುವ ಚ್ಚಟ್ಟಹ ಅನ್ನು ಸ್ಥು ೋಹಿತರಂದಿಗೆ ಸೇರ ತಯಾರಸ್ಸ.

ಶಿಶುಗ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಒಳೆು ಯದ್ದ ಅಥವಾ ಕೆಟಿ ದ್ದ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಕಲಿಯರ. ನೋವು ಈ ಆಹಾರದ ಚಿತಾ ಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದ್ದ
ಹಾಗು ಫಲಿತ್ಸಂಶಗ್ಳನ್ನು
ತೊೋರಸುವ ಚಿತಾ ದ ಚ್ಚಟ್ಟಹ
ಅನ್ನು
ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸಬಹುದ್ದ.
ಒಂದ್ದ ಶಿಶು ರ್ಚನಾು ಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿು ದ್ಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಶಿೋಲಿಸುವಲಿಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚ್ಚಟ್ಟಹ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್? ಆಹಾರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು
ಅಥವಾ ಶೇಖರಸಲು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತು ದ್ ಅಥವಾ
ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಸಜ್ಞ ಆಗಿರಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಇತರ ವಿಧಾನಗ್ಳೇನ್ನ?
ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಬಣಣ ಗ್ಳನು ಳಗೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು
ತಿನ್ನು ವುದ್ದ ಏಕೆ
ಮುಖಯ ವಾದ್ದದ್ದ? ಜನರಗೆ ಕಾಯಲೆಯಾದಾಗ್ ಹಾಗು ಆ ನಂತರದ
ಸಮಯದಲಿಿ ಯಾವೆಲಾಿ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಒಳೆು ಯದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಎದ್ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಅದ್ದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಆಯೆಕ ಏಕೆ
ಎಂಬುದಕೆಕ ಕಾರಣಗ್ಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹರಂದ ತಿಳಿಯರ.
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ಕಾಯಲೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದ್ದ ಮಗು ಸಾಕಷ್ಟಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರನೋಯ
ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ದ ಎಂದ್ದ ಕೇಳಿ?
ನಮಮ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ / ನಮಮ ಸ್ಥು ೋಹಿತರ ಪಕ್ಲ ಯಾವ ತ್ಸಯಂದಿರು ತಮಮ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎದ್ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯರ.
ಮಗು ದಡ್ ದಾದಂತ್ಲಾಿ ಹೇಗೆ ಎದ್ಹಾಲು ಬದಲಾಗುತು ದ್? ಮಗುವಿನ
ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಕ ಬ್ಲಟಲ್ಥ್ಗ್ಳು ಏಕೆ ಅಪ್ರಯಕಾರಯಾಗ್ಬಲಿ ವು? ಎಂಬುದನ್ನು
ಕೇಳಿ
ಆಹಾರ ಕೆಟಿ ಹೊೋಗಿದ್ಯೇ ಹಾಗು ಇನ್ನು ತಿನು ಲು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಲಿ ವೇ ಎಂದ್ದ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದ್ದ ಎಂಬುದಕಾಕ ಗಿ ಮಕಕ ಳು ತಮಗಿಂತ ಹಿರಯರಾದ ಅಣಣ
ಅಥವಾ ಅಕಕ ನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದ್ದ.

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.orgಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 8 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ:
ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಹುಳು

1. ಮಿಲಿಯನ್್ಗ್ಟಿ ಳೆ ಮಕಕ ಳು ತಮಮ ದೇರ್ದಳಗೆ, ಕರುಳು ಎಂಬ ಅಂಗ್ದಳಗೆ
ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ಸು ರೆ ಹಾಗು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇರ್ವು
ಈ ಅಂಗ್ದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವುದ್ದ.
2. ನಮಮ ದೇರ್ದಲಿಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧದ ಹುಳುಗ್ಳು ಬದ್ದಕ್ಲರಬಲಿ ವು: ಜಂತ್ತಹುಳು,
ಚ್ಚಟ್ಟಹುಳು, ಕೊಂಡಿಹುಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಲಾಾ ಜಿಹಯ (ಸ್ಸಿ ಸ್ಟಿ ಸ್ಟೋಮಯಾಸ್ಸಸ್).
ಇನೂು ಬೇರೆಯವೂ ಇವೆ!
3. ಇವು ನಮಗೆ ಕಾಯಲೆಯಾದಂತ್ ಅಥವಾ ದ್ದಬಹಲತ್ ಅನಸುವಂತ್
ಮಾಡಬಲಿ ವು. ಅವುಗ್ಳು ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು, ಕೆಮುಮ , ಜಾ ರ ಮತ್ತು
ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ಉಂಟ ಮಾಡಬಲಿ ವು.
4. ಹುಳುಗ್ಳು ನಮಮ ದೇರ್ದಳಗಿರುತು ವೆ ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವುಗ್ಳ ಇರುವಿಕೆ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೇ ಹೊೋಗ್ಬಹುದ್ದ ಆದರೆ ಕೆಲವಮೆಮ ನಮಮ ಮಲದಲಿಿ ನೋವು
ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದ್ದ.
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5. ಹುಳುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಅವುಗ್ಳ ಮೊಟ್ಟಿ ಗ್ಳು ನಮಮ ದೇರ್ದಳಗೆ ರ್ಲವು
ರೋತಿಯಲಿಿ
ಬಂದ್ದ ಸೇರುತು ವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಲಿ ದ ನೋರನಂತರ್ ಪ್ರನೋಯದ ಮೂಲಕ ದೇರ್ದಳಗೆ ಬಂದ್ದ
ಸೇರುತು ವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರಗಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ದ ಸೇರುತು ವೆ.
6. ಹುಳು-ನವಾರಕ ಮಾತ್ಾ ಗ್ಳಿಂದ ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು ಕೊಲುಿ ವುದ್ದ ಸುಲಭ್ ಮತ್ತು
ದ್ದಬ್ಲರಯಲಿ ದ ವಿಧಾನ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹರು ಪಾ ತಿ 6 ಅಥವಾ 12
ತಿಂಗ್ಳುಗ್ಳಿಗೊಮೆಮ , ಕೆಲ ಹುಳುಗ್ಳಿಗೆ ಇನೂು ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಲರ ಇದನ್ನು
ನೋಡುತ್ಸು ರೆ.
7. ಮಲ ಮೂತಾ ದಲಿಿ
ಈ ಹುಳುಗ್ಳ ಮೊಟ್ಟಿ ಗ್ಳು ವಾಸ್ಸಸುತು ವೆ. ಮಲ
ಮೂತಾ ವನ್ನು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕ್ಲ ಅಥವಾ ಶೌಚ್ಚಲಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಸ.
ನಮಮ ಕೈಗ್ಳಿಗೆ ರೋಗಾಣುಗ್ಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಲ ಮೂತಾ
ವಿಸಜಹನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅದಕಾಕ ಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕಕ ವರಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಸ್ಟೋಪಿನಂದ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು .
8. ಮಲ ಮೂತಾ ವಿಸಜಹನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಸುವುದಕೂಕ
ಮುನು , ತಿನ್ನು ವ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನು ಸಾಬೂನನಂದ ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ರ್ಣುಣ ಮತ್ತು ತರಕಾರಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಹಾಗು ಪ್ರದರಕೆಿ ಗ್ಳನ್ನು ಧರಸ್ಸ, ಹುಳುಗ್ಳು ನಮಮ ದೇರ್ ಪಾ ವೇಶಿಸುವುದನ್ನು
ತಪಿಪ ಸ್ಸ.
9. ಕೆಲವು ಕ್ಲಾ ಮಿಕ್ಲೋಟಗ್ಳು ಮಣಿಣ ನಲಿಿ ವಾಸ್ಸಸುತು ವೆ, ಆದು ರಂದ ಮಣಣ ನ್ನು
ಮುಟ್ಟಿ ದ ನಂತರ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಸಾಬೂನನಂದ ತೊಳೆದ್ದಕೊಳಿು .
10.ತರಕಾರಗ್ಳನ್ನು
ಅಥವಾ ರ್ಣಣ ನ್ನು ತಿನ್ನು ವ ಮುನು ತೊಳೆಯುವಾಗ್,
ಮನ್ನರ್ಯ ರ ಮಲ ಮೂತಾ ಹೊಂದಿರದ, ಶುದಿ ವಾದ ನೋರನಲಿಿ ಅವುಗ್ಳನ್ನು
ತೊಳೆಯರ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಕರುಳಿನಹುಳುಗಳು: ಮ್ಕಕ ಳು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು?
•
•
•
•

ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಆದ ಪದಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸ ಜಂತ್ತಹುಳುಗ್ಳ
ಕುರತ್ತ ನಮಮ ದೇ ಆದ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡಿ!
ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಮರೆತ್ತ ಹೊೋಗ್ದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದ್ದ!
ಇತರ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು
ನಮಮ
ಕುಟಂಬಗ್ಳಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ನಮಮ ರಸಪಾ ಶ್ನು ಯಲಿಿ ಭಾಗ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹುಳುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿ
ತಿಳಿದಿದ್ಯೆಂದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು “ವೋಟ್ಟ ಯುವರ್ ಫೋಟ್ಟ” ಬಳಸ್ಸ
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•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

ಹುಳುಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇದರಂದ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ನಮಮ ಪ್ರದರಕೆಿ ಗ್ಳನ್ನು ಧರಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಳುಗ್ಳ
ರ್ರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ನಾವು
ಹೇಗೆ
ತಡೆಯಬಹುದ್ದ
ಎಂಬುದನ್ನು
ಅಥಹಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
ನಮಮ ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು ನಮಮ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಹುಳುಗ್ಳಿಂದ ಮುಕು ವಾಗಿ ಇಡುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯರ.

ಮಣಿಣ ನ ಮತ್ತು
ನೋರನಲಿಿ
ಬ್ರೋಳುವ ಶೌಚದಿಂದ ರ್ರಡುವ ಹುಳು
ಮೊಟ್ಟಿ ಗ್ಳನ್ನು ನಲಿಿ ಸಲು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೌಚ್ಚಲಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಸ.
ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ . ಸಾಬೂನ್ನ ಮತ್ತು ನೋರು
ಮತ್ತು ಶುದಿ ಬಟ್ಟಿ ಗ್ಳ ಅಗ್ತಯ ವಿದ್.
ಹುಳುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಕುಟಂಬದವರಗೆ ಏನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ ಎಂದ್ದ ತಿಳಿಯಲು
ಒಂದ್ದ ಸಮಿೋಕೆಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
ದ್ದರ್ಿ ಹುಳುಗ್ಳು ಹೇಗೆ ನಮಮ ಕುಟಂಬದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕದಿಯುತು ವೆ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಮಕಕ ಳು ಹೇಗೆ ನಲಿಿ ಸುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಒಂದ್ದ ನಾಟಕ
ರಚಿಸ್ಸ.
ರ್ಸ್ಸ ತರಕಾರಗ್ಳನ್ನು
ತಿನ್ನು ವ ಮುನು
ಸರಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ,
ಮಾಂಸವನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ಬೇಯಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಸುವ
ಮೊದಲು
ಆಹಾರವನ್ನು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿ
ಮತ್ತು
ಹುಳುಗ್ಳಿಂದ
ಮುಕು ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಸಿ ರಗ್ಳ ಮೂಲಕ ತೊೋರಸ್ಸ.
ನಮಮ ಕುಟಂಬ, ವಗ್ಹ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗಾಗಿ ಟ್ಟಪಿಪ ಟ್ಟಯ ಪ್ ಮಾಡುವುದ್ದ
ಮತ್ತು ಹಾಯ ಂಡ್ಸ ವಾಷ್ಟಂಗ್ ಸ್ಥಿ ೋರ್ನ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರ.
ಯಾವಾಗ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕು. ಕೈಗ್ಳನ್ನು
ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು
ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದ್ದ
ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ನಾವು ತರಕಾರಗ್ಳನ್ನು ಮತ್ತು ರ್ಣುಣ ಗ್ಳನ್ನು ತಿನು ಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ
ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯುದನ್ನು
ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು
ಪೋಸಿ ರ್ ಮಾಡಿ.
ಹುಳುಗ್ಳು ರ್ರಡದಂತ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಪ್ರತಾ ಆಟ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಬೆ ತಯಾರಸ್ಸ.
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•

•

ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು
ಕುರತ್ತ ನಮಮ
ಜ್ಞಞ ನವನ್ನು
ಪರೋಕ್ಲಿ ಸಲು ಅಥವಾ
ಏನನಾು ದರೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದ್ದ
ಯಾವಾಗ್ ಎಂದ್ದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ ನಮಮ ಕೈಗ್ಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂದ್ದ ತಿಳಿಯಲು ರಸಪಾ ಶ್ನು
ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಟಿ ಸೆ ಳ ತ್ತಂಬುವ ಪದಗ್ಳ ಆಟದಲಿಿ ತ್ತಂಬ್ರಸ್ಸ ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು
ಭಾಗ್ವಹಿಸ್ಸ. ಸಹಾಯಕಾಕ ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸ.
ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಮ ದೇರ್ಗ್ಳು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತು ವೆ? ನಮಮ
ದಡ್ ಕರುಳಿನ ಎಷ್ಟಿ ಉದು ಇದ್? ಹುಳುಗ್ಳು ನಮಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ
ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳುು ತು ವೆ? ಟೇಪ್ ಹುಳು ಎಷ್ಟಿ ಉದು ಬೆಳೆಯುತು ದ್? ಎಷ್ಟಿ ರೋತಿಯ
ಹುಳುಗ್ಳಿವೆ ಎಂದ್ದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ಸು ? ನೋವು ವಾಸ್ಸಸುವ ಪಾ ದೇಶದಲಿಿ ಯಾವ
ರೋತಿಯ ಹುಳುಗ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿರುತು ವೆ? ನೋವು ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಹೆು ಗ್ಳು ಯಾವುವು? ಡಿ-ವಮಿಹಂಗ್ ಅಥವ ಕ್ಲಾ ಮಿನಾಶಕ
ಔರ್ಧಿಯನ್ನು ನೋವು ಎಲಿಿ ಪಡೆಯಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು
ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕು? ಪಾ ತಿ ದಿನವೂ ಹುಳು ಎಷ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಗ್ಳನ್ನು ಇಡಬಹುದ್ದ?
ಹುಳುಗ್ಳು ನಮಮ ದೇರ್ಗ್ಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಂತರ್
ಇತರ ಪೋರ್ಕಾಂಶಗ್ಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ - ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ
ನಮಗೆ ಏಕೆ ಅಗ್ತಯ ವಿದ್?? ಹುಳುವಿನ ಶಿಶುಗ್ಳನ್ನು
ಲಾವಾಹ ಎಂದ್ದ
ಕರೆಯಲಪ ಡುತು ವೆ. ನಮಮ ಚಮಹದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಲಾವಾಹಗ್ಳು ನಮಮ
ಶರೋರಕೆಕ ಹೊೋಗುತು ವೆ? ಟ್ಟಯೆಿ ಟ್ಟ ಅಥವಾ ಲಾಯ ಟ್ಟಾ ನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದ್ದ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಶೌಚವನ್ನು ತೊಡೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಹುಳುಗ್ಳು ರ್ರಡಲು
ನಲಿಿ ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದ್? ನಮಮ
ಶ್ವಲೆಗೆ ಡಿ-ವಮಿಹಂಗ್
ದಿನಗ್ಳಿವೆಯೇ? ಇದು ರೆ ಯಾವಾಗ್? ಅದೇ ದಿನ ಪಾ ತಿಯಬಬ ರೂ ಡಿ-ವಮಿಹಂಗ್
ಮಾತ್ಾ ಗ್ಳನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆಯುತ್ಸು ರೆ? ಜಗ್ತಿು ನಲಿಿ ಎಷ್ಟಿ ಮಕಕ ಳು ಹುಳುಗ್ಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದಾು ರೆ? ಹುಳುಗ್ಳು ರ್ರಡುವುದನ್ನು ನಲಿಿ ಸು ಏಕೆ ಮುಖಯ ? ನಮಮ
ಜಿೋಣಾಹಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯ ಬಗೆೆ - ಅದ್ದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು ಅದ್ದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹುಳುಗ್ಳು ಏನ್ನ ಮಾಡುತು ವೆ? ಒಂದ್ದ
ಹುಳುವಿನ ಮೊಟ್ಟಿ ಯು ಎಷ್ಟಿ ಚಿಕಕ ದಾಗಿರುತು ದ್? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಿ ಚಿಕಕ
ವಸುು ಯಾವುದ್ದ? ನೋರು ಶುದಿ ವಾಗಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ಯೋ
ಎಂದ್ದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದ್ದ? ಸಸಯ ಗ್ಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನ್ನ
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ಬೇಕಾಗುತು ದ್? ಸಸಯ ಗ್ಳಿಗೆ ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರುವ ರಸಗೊಬಬ ರವನ್ನು
ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ?
ಟ್ಟಪಿಪ ಟ್ಟಯ ಪ್ ಅಥವಾ ಹಾಯ ಂಡ್ಸ ವಾಷ್ಟಂಗ್ ಸ್ಥಿ ೋರ್ನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಟಿ ಸೆ ಳ ತ್ತಂಬ್ರ
ಆಡುವ ಆಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಎಂಬುದರ
ಕುರತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.org ಅಥವಾ clare@childrenforhealth.orgಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 9 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ:
ಅಪ್ಘಾತಗಳು ಮ್ತ್ತು ದುರ್ಮಟನೆಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವುದು

1. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪಾ ದೇಶವು ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಪ್ರಯಕಾರ. ಬೆಂಕ್ಲಯಂದ
ಮತ್ತು ಚೂಪ್ರದ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸುು ಗ್ಳಿಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನು ದೂರವಿರಸ್ಸ.
2. ಬೆಂಕ್ಲಗ್ಳಿಂದ ಉಂಟ್ಟಗುವ ಹೊಗೆಯಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನು ದೂರವಿರಸ್ಸ. ಇದ್ದ
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಮುಮ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ದ್.
3. ವಿರ್ಯುಕು ವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಮಕಕ ಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು.
ಖಾಲಿ ಮೃದ್ದ ಪ್ರನೋಯ ಬ್ಲಟಲಿಗ್ಳಲಿಿ ವಿರ್ವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
4. ಮಗುವಿನ ಕೈ, ಮೈ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ್ವು ಸುಟಿ ಹೊೋದರೆ, ನೋವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ (10 ನಮಿರ್ಗ್ಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಲಕ ಂತ ಹೆಚ್ಚಿ )
ತಣಣ ನೆಯ ನೋರನ್ನು ಹಾಕುತಿು ರಬೇಕು.
5. ವಾರ್ನಗ್ಳು ಮತ್ತು ಬೈಸ್ಸಕಲಗ್ಳು ಪಾ ತಿ ದಿನವೂ ಮಕಕ ಳನ್ನು ಅಪಘಾತಕೆಕ
ಈಡು ಮಾಡುತು ವೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತು ವೆ. ಎಲಾಿ ವಾರ್ನಗ್ಳ ಬಗೆೆ
ಎಚಿ ರವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರುವುದ್ದ ಹೇಗೆ
ಎಂದ್ದ ತೊೋರಸ್ಸ.
6. ಚ್ಚಕುಗ್ಳು, ಗಾಜ್ಜ, ವಿದ್ದಯ ತ್ ಪಿ ಗ್್ಗ್ಳು, ತಂತಿ, ಉಗುರುಗ್ಳು, ಪಿನ್್ಗ್ಳು ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಉಂಟ ಮಾಡುತು ವೆ. ಈ ಕುರತ್ತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೋಡಿ.
7. ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳು ಕಸವನ್ನು ತಿನ್ನು ವುದ್ದ ಅಥವಾ ಚಿಕಕ ವಸುು ಗ್ಳನ್ನು ತಮಮ
ಬ್ಲಯಯಳಗೆ ಅಥವ ಬ್ಲಯಯ ರ್ತಿು ರ ಹಾಕ್ಲಕೊಳುು ವುದನ್ನು ತಡೆಯರ.
33

(ಉದಾ. ನಾಣಯ ಗ್ಳು, ಗುಂಡಿಗ್ಳು) ಇವುಗ್ಳು ಸರಾಗ್ವಾಗಿ ಉಸ್ಸರಾಡಲು
ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಂಟ ಮಾಡುತು ವೆ.
8. ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳು ನೋರಗೆ ರ್ತಿು ರವಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು
ತಪಿಪ ಸ್ಸ. ಇದರಂದ
ನೋರನಳಗೆ ಬ್ರೋಳುವ ಸಾಧಯ ತ್ ಇರುತು ದ್. (ನದಿಗ್ಳು, ಸರೋವರಗ್ಳು,
ಕೊಳಗ್ಳು, ಬ್ಲವಿಗ್ಳು).
9. ಮನೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಲೆಗೆ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಕ್ಲಟ್ಟ ರಚಿಸ್ಸ (ಸಾಬೂನ್ನ, ಕತು ರ,
ಸ್ಟೋಂಕುನವಾರಕ
ಮತ್ತು
ಆಂಟ್ಟಸ್ಥಪಿಿ ಕ್
ಕ್ಲಾ ೋಮ್,
ರ್ತಿು
ಉಣೆಣ ,
ಥಮಾಹಮಿೋಟರ್, ಬ್ಲಯ ಂಡೇಜಗ್ಳು / ಪ್ರಿ ಸಿ ರಗ್ಳು ಮತ್ತು ಒಆರಎಸ್).
10.ನೋವು ಚಿಕಕ ಮಗುವಿನಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾ ದೇಶಕೆಕ ಹೊೋದಾಗ್ ಅಲಿಿ ಯ ಕುರತ್ತ
ನಮಗೆ ಜ್ಞಞ ನ ಇರಲಿ! ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಲಿಿ ಯ ಅಪ್ರಯಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಕೇಳಿ
ಮತ್ತು ಗ್ಮನವಿಡಿ.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.

ಅಪ್ಘಾತಗಳು ಮ್ತ್ತು ದುರ್ಮಟನೆಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವುದು: ಮ್ಕಕ ಳು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು?

•

•
•

ನಮಮ ದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಆದ ಪದಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸಕೊಂಡು
ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗ್ಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಕುರತ್ತ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಮಾಡಿ!
ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಮರೆಯದಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡಿ!
ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ನಮಮ ಕುಟಂಬಗ್ಳಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳಿು !
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

ವಿರ್ವನ್ನು
ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿ ಇರಸುವ ಕುರತ್ತ ಪೋಸಿ ರಗ್ಳನ್ನು
ಮಾಡಿ:
ಅವುಗ್ಳನ್ನು ಶೇಖರಸ್ಸಡುವುದ್ದ ಹೇಗೆ, ಅವುಗ್ಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ಥ ಮಾಡುವುದ್ದ
ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳನ್ನು ದೂರವಿರಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ
ತಿಳಿಯರ.
ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ಕ್ಲಟ್ಟ
ನಮಮ ಬಳಿ ಇಟಿ ಕೊಳಿು
ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳು ಆಟವಾಡಲು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾದ ಆಟ್ಟಕೆಗ್ಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ತ್ತತ್ತಹಸ್ಸೆ ತಿಯಲಿಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನದಿ ಅಥವಾ ಸರೋವರಕೆಕ ರ್ಗ್ೆ ಮತ್ತು
ಫ್ಿ ೋಟ್ಟ ಅಥವಾ ತ್ಸತ್ಸಕ ಲಿಕ ಸೇತ್ತವೆ ಮಾಡಿ.
ನಮಮ ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಕೇಂದಾ ವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ಮಕಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಬಗೆೆ ಎಲಿ ರಗೂ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತ್ಸ
ಪಾ ಚ್ಚರವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ನೋರನಲಿಿ ಮಕಕ ಳು ಮುಳುಗಿಹೊೋಗುವ ಅಪ್ರಯ ಇರುವ
ಪಾ ದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ಸ. ಮತ್ತು
ಮಕಕ ಳು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರಲು ಏನ್ನ
ಮಾಡಬಹುದ್ಂದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿೋಕೆಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಆದರೆ ಏಕೆ? ಎನ್ನು ವ ಮನೆಯಲಿಿ ಆಗ್ಬಹುದಾದ ಅಪಘಾತಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಆಟ
ಆಡಿ.
ನಮಮ ಮನೆಗ್ಳನ್ನು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ
ಪೋಸಿ ರಗ್ಳು, ಹಾಡುಗ್ಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ, ಆಯೋಜಿಸ್ಸ ಮತ್ತು
ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಮನೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಲೆಯ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಕ್ಲಟ್ಟ ನಲಿಿ ಏನ್ನ ಬೇಕಾಗುತು ದ್
ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹದಿಂದ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ಪೋಸಿ ರ್ ಅಥವಾ ಚಿತಾ ಗ್ಳಲಿಿ ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಮತ್ತು
ಅಪಘಾತಗ್ಳ ಎಲಿ ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳು ಬಹುದೇ ಎನ್ನು ವ
ಆಟವನಾು ಡಿ.
ರಸ್ಥು ಗ್ಳಲಿಿ ಮಕಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಕುರತ್ತ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಪಾ ಚ್ಚರವನ್ನು
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಸ.
ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳುು ತಿು ದಾು ಗ್ ರೋಲ್ಥ ಪಿ ೋ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಕುರತ್ತ
ಇರುತು ದ್.
ಮೂಲಭೂತ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಾವು ನಮಮ ಪಾ ಥಮ
ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಕೌಶಲಯ ಗ್ಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು
ತ್ತತ್ತಹಸ್ಸೆ ತಿ, ಪ್ರತಾ -ವರ್ನೆಯಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಮ
ಕುಟಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಥು ೋಹಿತರಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳು ಬೇಕು.
ನಮಮ ಮನೆಗ್ಳಲಿಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು
ಹುಡುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಪರರ್ರಸ್ಸ
ವಯಸಕ ರಂದಿಗೆ ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯದ ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು ಕುರತ್ತ
ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದಷ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
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•

•

•

ಮಗುವು ಉಸ್ಸರುಗ್ಟ್ಟಿ ಸುತಿು ರುವಾಗ್ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು
ಮತ್ತು
ನಮಮ
ಪೋರ್ಕರು, ಅಜಿ್
ಮತ್ತು
ಸಹೊೋದರರು ಮತ್ತು
ಸಹೊೋದರಯರಗೆ ತೊೋರಸ್ಸ.
ಸುಡುವಿಕೆ,ಬ್ರೋಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಚ್ಚರ ದಟಿ ಣೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ಥು ಗ್ಳು ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ
ಅಪ್ರಯಗ್ಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯರ.
ಮನೆಯಲಿಿ ಸುಡುವಿಕೆಯ ಅಪ್ರಯಗ್ಳು ಯಾವುವು? ಯಾರಗೆ ಆದರೂ
ಸುಟಿ ರೇ ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡುಗೆಮನೆಯಲಿಿ ಬ್ರಸ್ಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಸ್ಸ
ದಾ ವಗ್ಳಿಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿರಸ್ಸಕೊಳು ಬಹುದ್ದ? ನಮಮ
ಸಮುದಾಯದ
ಜನರು
ಮತ್ತು
ಮಕಕ ಳನ್ನು
ಅಪ್ರಯಗ್ಳಿಂದ
ದೂರವಿರಸುತಿು ರುವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ವಯಸಕ ರಗಿಂತಲೂ ಚಿಕಕ
ಮಕಕ ಳು
ಉಸ್ಸರುಗ್ಟ್ಟಿ ಸುವ ತೊಂದರೆಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಅಪ್ರಯದಲಿಿ ರುವುದ್ದ ಏಕೆ?
ನೋರನಲಿಿ ಮುಳುಗುತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ಲು ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ಸಲುಕದೇ ಅವರಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ಟ್ಟಪಿಪ ಟ್ಟಯ ಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಿ ಕ್ಲಟ್ಟ್ನಲಿಿ
ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಸುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಆಗ್ಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ನದಿಹರ್ಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,
ದಯವಿಟಿ www.childrenforhealth.org ಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 10 ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ: ಎಚ್ಐವಿ
ಮ್ತ್ತು ಏಡ್ಸ್

1. ನಮಮ ದೇರ್ವು ಅದ್ದು ತವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು ಪಾ ತಿದಿನವೂ ನಾವು ಉಸ್ಸರಾಡುವ,
ತಿನ್ನು ವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಸಪ ಶಿಹಸುವ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೋವಿಗ್ಳಿಂದ ಬರುವ
ರೋಗ್ಗ್ಳಿಂದ ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳು ಲು ವಿಶೇರ್ವಾದ ಮಾಗ್ಹಗ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್.
2. “ಎಚ್ಐವಿ”ಯು ವೈರಸ್ ಎಂದ್ದ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೋವಿಯಾಗಿದ್ (ವಿ
ಎಂದರೇ ವೈರಸ್ ಎಂದಾಗಿದ್). ಇದ್ದ ತ್ತಂಬ್ಲ ಅಪ್ರಯಕಾರ ಆಗಿದ್ದು , ಇದ್ದ
ನಮಮ ದೇರ್ದ ಪಾ ತಿರೋಧದ ಶಕ್ಲು ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದ್. ಇದರಂದ
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ನಮಮ ದೇರ್ವು ಇತರ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೋವಿಗ್ಳ ವಿರುದಿ ಹೊೋರಾಡಲು ಸರ್
ಸಾಧಯ ವಿಲಿ .
3. ವಿಜ್ಞಞ ನಗ್ಳು ಎಚ್ಐವಿ ವೈರಸನ್ನು ತಡೆಗ್ಟಿ ಲು ರ್ಲವು ಔರ್ಧಿಗ್ಳನ್ನು
ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಔರ್ದಕೂಕ ದೇರ್ದಿಂದ ಸಂಪೂಣಹವಾಗಿ
ಈ ವೈರಸನ್ನು ಕ್ಲತ್ತು ಹಾಕಲು ಸಮಥಹತ್ಯಲಿ .
4. ಸಾ ಲಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಔರ್ಧ ಉಪಚ್ಚರ ಇಲಿ ದ ಎಚ್ಐವಿ
ಹೊಂದಿದ ಜನರಲಿಿ ಏಡ್ಸಿ ರೋಗ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಗುತು ದ್. ಏಡ್ಸಿ ಎಂಬುದ್ದ
ದೇರ್ವು ದ್ದಬಹಲವಾಗುವ ಗಂಭಿೋರ ರೋಗ್ಗ್ಳ ಗುಂಪ್ರಗಿದ್.
5. ಎಚ್ಐವಿ ಯು ರಕು ದಲಿಿ
ಮತ್ತು
ಇತರ ದಾ ವಗ್ಳಂದಿಗೆ ದೇರ್ದಲಿಿ
ವಾಸ್ಸಸುತು ದ್. (1) ಲಂಗಿಕತ್ಯ ಮೂಲಕ (2) ಸ್ಟೋಂಕ್ಲತ ತ್ಸಯಯಂದ
ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತು (3) ರಕು ದ ಮೂಲಕವು ಇದ್ದ ರ್ರಡುತು ದ್.
6. (1) ಲಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ ದಿರುವಿಕೆ, (2) ನಷಾ ವಂತ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ರುವುದ್ದ
ಅಥವಾ (3) ಕಾಂಡೊೋಮಗ್ಳನ್ನು
(ಸಂರಕ್ಲಿ ತ ಲಂಗಿಕತ್) ಬಳಸ್ಸ
ಲಂಗಿಕತ್ಯನ್ನು
ಹೊಂದ್ದವುದ್ದ.
ಇವೆಲಿ ವೂ
ಲಂಗಿಕವಾಗಿ
HIV
ರ್ರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗ್ಟಿ ವ ಅಂಶಗ್ಳಾಗಿವೆ.
7. ನೋವು
ಏಡ್ಸಿ
ಪಿೋಡಿತರಂದಿಗೆ
ಆಟವಾಡಬಹುದ್ದ,
ಆಹಾರವನ್ನು
ಸೇವಿಸಬಹುದ್ದ, ಕುಡಿಯಬಹುದ್ದ, ಕೈಗ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು
ತಬ್ರಬ ಕೊಳು ಬಹುದ್ದ. ಈ ಕ್ಲಾ ಯೆಗ್ಳು ಸುರಕ್ಲಿ ತವಾಗಿದ್ದು , ಇದರಂದ ಅವರ ಎಚ್
ಐ ವಿ ಮತ್ತು ಏಡಿ ನಮಗೆ ಅಂಟವುದಿಲಿ .
8. ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವಮೆಮ ಭ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ದುಃಖ
ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತ್ಸು ರೆ. ಪಾ ತಿಯಬಬ ರಂತ್, ಅವರಗೆ ಪಿಾ ೋತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು,
ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟಂಬಗ್ಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಹಿೋಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಂದಿಗೆ
ಅವರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಮಾತನಾಡಿ ಸೂಕು ಸಲಹೆ ನೋಡಬೇಕು.
9. ಎಚ್ಐವಿ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದ್ದ ಎಂದ್ದ ಸಾ ಯಂ ಭಾವಿಸುವ
ಜನರು ತಮಗೆ ತ್ಸವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಪರೋಕೆಿ
ಮತ್ತು
ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿ ನಕ್ ಅಥವಾ ಆಸಪ ತ್ಾ ಗೆ ಹೊೋಗ್ಬೇಕು.
10.ಹೆಚಿಿ ನ ದೇಶಗ್ಳಲಿಿ , ಎಚ್ಐವಿ ಪ್ರಸ್ಸಟ್ಟವ್ ಜನರಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕು
ಚಿಕ್ಲತ್ಿ
ದರೆಯುತಿು ದ್. ಆಂಟ್ಟರೆಟ್ಾ ೋವೈರಲ್ಥ ಥೆರಪಿ (ART) ಎಂದ್ದ
ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಒಂದ್ದ ಔರ್ಧವು ಅವರಗೆ ದಿೋಘಹಕಾಲ ಬದ್ದಕಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತು ದ್.
ಪರಣತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಜಞ ವೈದಯ ರುಗ್ಳು ಪರಶಿೋಲಿಸ್ಸರುವ ಈ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗ್ಳು ಓ.ಆರ್.ಬ್ರ. ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರತ ವೆಬ್ ತ್ಸಣ
(http://www.health-orb.org) ದಲಿಿ ಯೂ ಲಭ್ಯ .
ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಇನು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಚಟವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು ಇಲಿಿ ವೆ.
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ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನಮಮ ದೇ ಆದ ಪದಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ಸ ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು
ಏಡಿ ಕುರತ್ತ ನಮಮ ಸಾ ಂತ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡಿ!
ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಮರೆಯದಹಾಗೆ ಬ್ಲಯಪ್ರಠ ಮಾಡಿ!
ಇತರ ಮಕಕ ಳಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕರಪತಾ ಗ್ಳನ್ನು ಸಂಗ್ಾ ಹಿಸ್ಸ .
ಇವುಗ್ಳನ್ನು ನಮಮ ಸಮುದಾಯದಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಕುರತ್ತ ನಮಮ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳಿಗೆ ಉತು ರಸಲು ಶ್ವಲೆಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಹಕತಹರನ್ನು ಆಹಾಾ ನಸ್ಸ.
ಏಡಿ ನಂದ ಬ್ಲಧಿತವಾಗಿರುವ ನಮಮ
ಸಮುದಾಯದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಗ್ಹಗ್ಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲ.
ಲಫ್ಿ ೈನ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಟವಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸಂಪಕಹಕೆಕ
ತರುವ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಯಕಾರ ವತಹನೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿು .
ಎಚ್ಐವಿ ವಯ ಕ್ಲು ಯಂದ ವಯ ಕ್ಲು ಗೆ ಬರುವ ವಿಧಾನಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಒಂದ್ದ “ಸರ ಮತ್ತು
ತಪುಪ ” ಆಟವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯಲಿಿ
ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ವಿಶೇರ್ ಸ್ಥು ೋರ್ ಮತ್ತು ನಮಮ ಲಂಗಿಕ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ನು ಕುರತ್ತ ಮಾತನಾಡಲು
ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಗ್ಳನ್ನು ಕಲಿಯರ.
”ದ ಫಿ ೋಟ್ಟ ಆಫ್ ಹೊೋಪ್” ಅನ್ನು ಆಡಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ವಿಶೇರ್ ಸ್ಥು ೋರ್ಕಾಕ ಗಿ
ಎಚ್ಐವಿಗ್ಳಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು
ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳು ಲು ನಾವು ಯಾವ ಸುರಕ್ಲಿ ತ
ನಡವಳಿಕೆಗ್ಳನ್ನು ಆರಸ್ಸಕೊಳುು ತ್ು ೋವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯರ.
ಎಚ್ಐವಿ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದರಸಬೇಕಾದ
ಎಲಾಿ ತೊಂದರೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಯೋಚಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ದ ಎಂದ್ದ ಯೋಚಿಸುವುದ್ದ
ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸ್ಟೋಂಕ್ಲತ ವಯ ಕ್ಲು ಯಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ
ರೋಲ್ಥ ಪಿ ೋ ಮಾಡಿ
ಎಚ್ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು ಎದ್ದರಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಅವರಂದಿಗೆ
ವಾಸ್ಸಸುತಿು ರುವ ಜನರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಳ ಕುರತ್ತ ಕಥೆಗ್ಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಚಚಿಹಸ್ಸ.
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ನಮಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಕುರತ್ತ ನಮಗೆ ಏನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ ಎಂದ್ದ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ರಸಪಾ ಶ್ನು ರಚಿಸ್ಸ.
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಕುರತ ನಮಮ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳಿಗೆ ನಮಮ ತರಗ್ತಿಯಲಿಿ ಒಂದ್ದ
ಪಾ ಶ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಸ.
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಕುರತ್ತ ನಮಮ ಶ್ವಲೆಗೆ ಪೋಸಿ ರ್ ಮಾಡಿ.
ಮಿೋನಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಿೋವ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ್ ಮತ್ತು HIV
ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ತ್ಸಯ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದ್ದ ನಾಟಕ ರಚಿಸ್ಸ.
ಇಲಿಿ ಮಿೋನಾ ತಮಮ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ಸಯಗೆ ART (ಆಂಟ್ಟ
ರೆಟ್ಾ ವೈರಲ್ಥ ಥೆರಪಿ) ಔರ್ಧಿಗ್ಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ಲಿ ನಕಗೆ ಹೊೋಗ್ಲು ತನು
ತ್ಸಯಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವಲಿಸುತ್ಸು ರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ.
ನಮಮ ಶ್ವಲೆಯಲಿಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ಕುಟಂಬಗ್ಳಲಿಿ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು
ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿ ಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಸ.
ನಮಮ ಪಾ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್ ಎಂದ್ದ ಕೇಳಿ? ನಮಮ
ರೋಗ್ ನರೋಧಕ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯು ಪಾ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಹಕಾಕ ಗಿ
ಸ್ಸದಿ ತ್ಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗ್ಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದ್? ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ
ಎಂದರೇನ್ನ? ಈ ಸಾಂಕೆಿ ೋಪ್ರಕ್ಷರಗ್ಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತು ವೆ? ಯಾರಾದರೂ
ಎಚ್ಐವಿ ಹೊಂದಿದಾು ರೆಂದ್ದ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಗ್ ಏನಾಗುತು ದ್? ಯಾರಾದರೂ
ಏಡ್ಸಿ
ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವಾಗ್ ಏನಾಗುತು ದ್? ಎಚ್ಐವಿ ಹೇಗೆ
ವಯ ಕ್ಲು ಯಂದ ವಯ ಕ್ಲು ಗೆ ವಗಾಹವಣೆ ಆಗುತು ದ್? ಅದ್ದ ಹೇಗೆ ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದ್?
ನಾವು ಅದರಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಲಿ ಸ್ಸಕೊಳು ಬಹುದ್ದ? ಜನರು ಎಚ್ಐವಿ ಪರೋಕೆಿ ಮತ್ತು
ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು? ತ್ಸಯಂದಿರು ತಮಮ ಮಗುವಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ
ಹಾದ್ದಹೊೋಗುವ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಲಿಿ ಔರ್ಧಿಗ್ಳನ್ನು ಹೇಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ವೆ? ART (ಆಂಟ್ಟ ರೆಟ್ಾ ೋವೈರಲ್ಥ ಥೆರಪಿ) ಹೇಗೆ
ಕಾಯಹನವಹಹಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ್ ಅದನ್ನು ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ್ ನಮಮ ಸ್ಥು ೋರ್ವು ಲಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗ್ಳಾಗುತು ವೆ? ವಯ ಕ್ಲು ಯು
ಕಾಂಡೊೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು? (ಪುರುರ್ / ಹೆಣುಣ )
ಎಚ್ಐವಿ ಜೊತ್ ವಾಸ್ಸಸುವ ನಮಮ ಸ್ಥು ೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟಂಬವನ್ನು
ಆರೋಗ್ಯ ಕರವಾಗಿಯೂ ರ್ಚನಾು ಗಿಯೂ ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಉತು ಮವಾದ
ಮಾಗ್ಹಗ್ಳು ಯಾವುವು? ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸಿ ಜನರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ರ್ತಿು ರದ ಕ್ಲಿ ನಕ್ ಎಲಿಿ ದ್? ಎಂಬ ಪಾ ಶ್ನು ಗ್ಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

ದಿ ಲಫ್ಿ ೈನ್ ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಫಿ ೋಟ್ಟ ಆಫ್ ಹೊೋಪ್ ಗೇಮ್ ಕುರತ್ತ ನದಿಹರ್ಿ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯಲ್ಥಿ ಗೇಮ್ ಉದಾರ್ರಣೆ ಗಾಗಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ್ ವಿರ್ಯದ ಕುರತ್ತ ನದಿಹರ್ಿ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.childrenforhealth.org ಅಥವಾ clare@childrenforhealth.org ಅ
ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಲಹಸ್ಸ.
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