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अनुक्रमणिका
लहान मुलाां साठी शिकण्याकरिता आशि प्रसािि किण्याकरिता १०० आिोग्य सांदेि हे सोपे
आशि शिश्वसनीय िैक्षशिक सांदेि असून ८ ते १४ ियोगटातील मुलाां साठी तयाि केले आहे त.
म्हिून यामध्ये १० ते १४ ियोगटातील तरुि शकिोिियीन मुले समाशिष्ट आहेत. आम्हाला असे
िाटते की १० ते १४ ियोगटातील मुलाांना ह्या शिषयाबद्दल माशहती आहे , हे खात्री करून घे िे
उपयोगी आशि महत्वाचे आहे . कािि अनेकदा ह्या ियोगातील मुले आपल्या घिातील लहान
मुलाां ची काळजी घे तात. तसांच ह्या कायाा साठी त्ाां ची प्रिांसा कििे आशि त्ाां ना प्रोत्साहन
दे िेही शततकेच महत्वाचे आहे .
हे १०० सांदेि १० मुख्य आिोग्य शिषयक भागात शिभाशजत असून, प्रत्ेक भागात १० सांदेि
सामािीत आहे त. जसे मलेरिया, अशतसाि, पोषि, खोकला, सदी आिी आजाि,
आतड्ाां सांबांधी कृमी, पािी आशि स्वच्छता, लसीकिि, एचआयव्ही आिी एड् स आशि
अपघात, जखम आशि बाल शिकास. हे सोपे आिोग्य सांदेि पालक आशि आिोग्य शिक्षक
घिाां मध्ये , िाळाां मध्ये , क्लबमध्ये ि शचशकत्सालयात िाळे त मुलाां च्या शिकासासाठी िापरू
िकतात.
हे सोपे आिोग्य सांदेि पालकाां ना आशि आिोग्य शिक्षकाां ना घिी आशि िाळे त मुलाांच्या
शिकासासाठी उपयोगी आहे त. आिोग्य शिक्षकाांनी आशि िैद्यकीय तज्ाां नी हे आिोग्य सांदेि
शिकशसत केले आहे त आशि त्ाां चे पुनिािलोकन केले आहे . त्ाां चे भाषाां ति आशि अनु रुप
केले जाऊ िकते पिां तु आिोग्य सांदेि कायम योग्य ठे िािे. आिोग्य सां देि अचूक आशि
अद्ययाित आहे त हे सुशनशित किण्यासाठी उत्कृष्ट काळजी घे तली गेली आहे . आिोग्य शिक्षक
हे आिोग्य सांदेि त्ाां च्या िगा आशि प्रकल्ाां मध्ये आिोग्याचा शिक्षि उपक्रम, चचाा उत्तेशजत
किण्यासाठी आशि इति उपक्रम सांिचने साठी िापितात.
उदाहििार्ा, योग्य हात धु िे शिषयी सांदेि शिकल्यानां ति, मुले एकमेकाांना आशि त्ाां च्या
कुटुां शबयाांना शिचारू िकतात ‘आपल्या कुटुां बाला आशि आपल्या समाजाला हात योग्य रितीने
धु ण्यास कठीि का िाटते ?' मुलाां चे अिा शिषयाां बद्दल सांिाद साधिे आशि ह्या समस्ाां चे
शनमूालन किण्यासाठी एकशत्रतपिे घे तलेले शनिाय आशि अिाप्रकािे ते समाजात बदल
घडिून आििािे कायाकते बनिे हा आिोग्य सांदेि शिकण्यामागे मूल्य आहे . हे सांदेि चचाा
आशि कृतीसाठी एक सुरुिात आहे .
पालक शकांिा शिक्षक मुलाां ना आिोग्य सांदेि लक्षात ठे िण्यास साां गू िकतात. शकांिा, मुले
आिोग्य सांदेि लक्षात ठे िण्यासाठी काही उपक्रम िाबिू िकतात. जी मुले हे सांदेि शिकली
आहे त आशि ज्ाांनी इतिाां ना समजािून साां शगतले आहे त्ाां ना प्रोत्साशहत किण्यासाठी लहान
बशक्षसे िापिली जाऊ िकतात. उदाहििार्ा, एक रिबन शकांिा िां गीत कपडा बशक्षस म्हिून
शदला जाऊ िकतो. मुले नां ति एका काठीला ते बाां धून आशि िां गीत इां द्रधनु ष्य काठी तयाि
करून आनां दाने त्ाांनी शिकलेले आशि प्रसारित केलेले आिोग्य सांदेि दाखिू िकतात.
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लहान मुलाां साठी शिकण्याकरिता आशि प्रसािि किण्याकरिता १०० आिोग्य सांदेि,
मुलाां साठी आिोग्य (शचल्ड्रेन फॉि हे ल्थ), यूकेमधील कॅम्ब्रिजमध्ये स्र्ायी लहान स्वयांसेिी
सांस्र्ाद्वािे शनशमात आहे त. शचल्ड्रेन फॉि हे ल्थ जगभिातील आिोग्य शिक्षि भागीदािाां बिोबि
काया किते.
तज् आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय शचशकत्सकाां नी आिोग्य सांदेिाां चे पुनिािलोकन केले आहे
आशि ही माशहती ORB आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहे त: http://www.health-orb.org.

3

आमच्याबद्दल

लहान मुलाां साठी शिकण्याकरिता आशि प्रसािि किण्याकरिता १०० आिोग्य सांदेि हे सोपे
आशि शिश्वसनीय िैक्षशिक सांदेि असून ८ ते १४ ियोगटातील मुलाां साठी तयाि केले आहे त.
म्हिून यामध्ये १० ते १४ ियोगटातील तरुि शकिोिियीन मुले समाशिष्ट आहेत. आम्हाला असे
िाटते की १० ते १४ ियोगटातील मुलाांना ह्या शिषयाबद्दल माशहती आहे , हे खात्री करून घे िे
उपयोगी आशि महत्वाचे आहे . कािि अनेकदा ह्या ियोगातील मुले आपल्या घिातील लहान
मुलाां ची काळजी घे तात. तसांच ह्या कायाा साठी त्ाां ची प्रिांसा कििे आशि त्ाां ना प्रोत्साहन
दे िेही शततकेच महत्वाचे आहे .
हे १०० सांदेि १० मुख्य आिोग्य शिषयक भागात शिभाशजत असून, प्रत्ेक भागात १० सांदेि
सामािीत आहे त. जसे मलेरिया, अशतसाि, पोषि, खोकला, सदी आिी आजाि,
आतड्ाां सांबांधी कृमी, पािी आशि स्वच्छता, लसीकिि, एचआयव्ही आिी एड् स आशि
अपघात, जखम आशि बाल शिकास. हे सोपे आिोग्य सांदेि पालक आशि आिोग्य शिक्षक
घिाां मध्ये , िाळाां मध्ये , क्लबमध्ये ि शचशकत्सालयात िाळे त मुलाां च्या शिकासासाठी िापरू
िकतात.
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पुढील १० सांर्देश णवषय १: बाळाांची काळजी घेिे

1. लहान बाळाां बिोबि आशि मुलाां बिोबि शजतके िक्य असेल शततके खेळ खे ळा, त्ाां ना
कुििाळl, बोला , हसा आशि गा.
2. बाळ आशि लहान मुले सहजपिे क्रोशधत होतात , घाबितात , िडतात. त्ाां ना आपल्या
भािना स्पष्ट माां डता येत नाही. नेहमी दयाळू िाहा
3. लहान मुले चालिे, आिाज कििे, खािे आशि शपिे जलदगतीने शिकतात. त्ाां ना मदत
किा पिां तु त्ाां ना सुिशक्षत चुका दे खील करू द्या.
4. सिा मुली आशि मुले एकमेकाां इतकी महत्त्वाची आहे त. सिाांना चाां गले आशि एकसमान
िागिा, शििेषतः आजािी असलेल्या शकांिा अपांग मुलाां ना.
5. लहान मुले आपल्या आजूबाजू च्या लोकाां च्या कायाा द्वािे शिकतात . त्ाां च्या जिळ असताना
चाां गली ितािूक किा आशि त्ाांना चाां गले मागा दाखिा.
6. जे व्हा लहान मुले िडतात तेव्हा एक कािि असत (भूक, भीती, िेदना). ते कािि
िोधण्याचा प्रयत्न किा.
7. अांकगशित, िब्दकोष, िे खाशचत्र आशि खे ळ खेळून लहान मुलाांना िाळे त शिकण्यास
मदत किा त्ाां ना कर्ा साां गा, गािी गा आशि नृत् किा.
8. एका समूहात निजात बाळाची िाढ आशि त्ाचे चालिे आशि बोलिे यासािख्या 'प्रर्म'
गोष्टी ते कसे कितात हे पहा. त्ाची नोांद घ्या.
9. तरुिाां ना आशि काळजीिाहां ना लहान मुलाां ची स्वच्छता (शििेषतः हात ि चेहिे ), सुिशक्षत
पािी शपिे आशि पौशष्टक आहाि तपासून िोग बिे किण्यास मदत किा.
10.बाळाां ना आशि लहान मुलाां ना प्रेमळ काळजी द्या पिां तु स्वत: बद्दल शिसरू नका. तुम्हीही
खू प महत्वाचे आहे त.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.
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बाळाांसाठी काळजी: मुले काय करू शकिाि?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

आपल्या स्वत: च्या िब्दात आशि आपल्या स्वत: च्या भाषे त 'बाळाां ची काळजी घेिे' या
शिषयािि स्वतःचे सांदेि बनिा.
सांदेि पाठ किा जे िेकरुन तुम्ही ते कधीच शिसरू नये.
इति मुलाां ना आशि आपल्या कुटुां बाला सांदेि समझिून साां गा.
'मुले' आशि 'मुली' या गटात शिभागा; मुले 'मुलीांचे खे ळ' आशि मुली 'मुलाां चे खे ळ' खे ळा.
नां ति, दोन्ही गट खे ळाां िि चचाा किा. उदाहििार्ा, आपि मुले शकांिा मुली खे ळ म्हटल्या
जािाऱ्या खे ळाां सहमत आहात का? का शकांिा का नाही?
घिी शकांिा िाळे त 'चाां गले' आशि 'िाईट' ितान समजािून साां गा. आशि त्ाां चे असे ििान का
आहे हे ही समजा िून द्या.
या शिषयाबद्दल आम्हाला काय माशहत आहे ते इतिाां ना दाखिण्यासाठी तक्ते बनिा.
घिी, िाळे त शकांिा समुदायाच्या गटाां मध्ये मोबाईल ,प्रािी आशि शचत्र पुस्तके
बनशिण्यासाठी स्पधाा आयोशजत किा.
िोगास टाळण्यासाठी सोपे पयाा य दिाशििािे िे खाशचत्र आशि पोस्टि तयाि किा. उदाििार्ा,
साबिाने हात धुिे, लसीकिि कििे आशि सांतुशलत आहाि घे िे.
लहान मुलाां बिोबि खे ळताना दे खभाल कििायाां बद्दल एक लहान नाटक बनिा. तुम्ही दोन
माता दिम्यान झालेला सांिाद सादि करू िकतात ; एक जी असा शिश्वास बाळगते शक
लहान मुलाां ना िाां त ठे िािे आशि दु सिी जी असा शिश्वास बाळगते शक लहान मुलाांनी मजा
किािी. ह्या भािना केिळ चेहयाा ििील भाि आशि हातिािे सादि करून व्यक्त किाव्या.
इति मुले भािना काय आहे याचा अांदाज घे तील.
बाळाां ना काय िडिते आशि हसिते याबद्दल पालकाां ना आशि आजी-आजोबा शिचािा.
िोधू न काढलेली माशहती िगाा ला समजािून साां गा.
िगा शकांिा गट स्र्ाशनक समुदायातून एका मुलाला दत्तक घेऊ िकतात. आई प्रत्ेक
मशहन्याला त्ा गटाला भेट दे ऊन बाळाच्या शिकास प्रशक्रयेबद्दल साां गू िकते.
िोग टाळण्यासाठी सोप्या चििाां चे ििान कििािे गािे तयाि किा. जसे स्वच्छ िाहिे आशि
सुिशक्षत पािी पीिे आशि हे गािे लहान भािांडाां सह घिी गा.
6

•

•
•
•

मोठ्या मुलाां नी पालकाां ची मुलाखत घ्या आशि त्ाांच्यासाठी आपल्या लहान मुलाां ना ि लहान
मुलाां ची काळजी घे ताना कठीि काय होत आशि त्ाां ना सिाा त अशधक मदत किामुळे
झाली होती ते शिचािा.
एखाद्या आिोग्य कमाचा-यास शकांिा शिज्ान शिक्षकाला बाळाचे मेंदू कसे िाढते याबद्दल
आपल्याला अशधक माशहती दे ण्यास शिचािा.
मोठी मुले समाजातील िृद्ाां ना त्ाांना गािी, कर्ा आशि खे ळ शिकिण्यास शिचारू
िकतात. बाळाां साठी आशि लहान मुलाां साठी गािी गा.
मुले प्रौढाां ना शिचारू िकतात की बाळाां ना आजाि होण्यापासून टाळण्यासाठी काय कििे
महत्वाचे आहे .

अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय २: खोकला, सर्दी आणि आजार

1. स्वयांपाक कििाऱ्या िेकोटीच्या धु िाचे छोटे कि फुफ्फुसात जाऊ िकतात आशि आजाि
शनमाा ि करू िकतात. बाहे ि शकांिा ताजी हिा आत येऊ िकते आशि धु ि बाहे ि जाऊ
िकतो अिा जागी स्वयांपाक करून धु ि टाळा.
2. तांबाखू धू म्रपान फुफ्फुसे कमकुित कितो. इति लोकाां च्या धू म्रपान किण्यापासून होिािा
धू ि दे खील हाशनकािक आहे .
3. प्रत्ेकाला खोकला आशि सदी होते. सिाा शधक त्विीत चाां गले होतात. जि खोकला शकांिा
सदी 3 आठिडे अशधक असेल ति आिोग्य शचशकत्सालयात जा.
4. जां तूांचे काही प्रकाि असतात ज्ाां ना शजिािू आशि व्हायिस असे म्हितात. सिाा त अशधक
खोकला आशि सदी होण्यास व्हायिस काििीभूत आहे आशि औषध िापरून ह्यापासून
बचाि केला जाऊ िकत नाही.
5. फुफ्फुसे हा ििीिाचा श्वास घे िािा भाग आहे . खोकला आशि सदी फुफ्फुसे कमकुित
कितात. न्युमोशनया हा एक जीिािू िोग असून तो कमकुित फुफ्फुसातील गांभीि
आजािाां ना काििीभूत असतो.
6. न्यूमोशनयाची लक्षिां (एक गांभीि आजाि) जलद श्वास घेिे आहे . श्वास ऐका. छातीिि आशि
खाली जान्याची प्रशक्रया पहा . ताप, आजाि आशि छाती दु खिे ही इति लक्षिे आहे त.
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7. जि 2 मशहन्याां पेक्षाही कमी ियाच्या अभाकाने एक शमशनट शकांिा त्ाहन अशधक श्वासोश्वास
सोडला ति त्वरित आिोग्य तज्ाकडे सांपका साधा. १ ते ५ िषाां च्या मुलाां मधील जलद
श्वासोच्छिास 20-30 श्वासो प्रशत शमशनटहुन अशधक असतो.
8. एक चाां गला आहाि (आशि स्तनपान बाळाां ना), धूम्रपान मुक्त घि आशि लसीकिि गांभीि
आजाि जसे न्यूमोशनया टाळण्यासाठी मदत किते.
9. खोकला शकांिा सदीिि उबदाि िाहन, चिदाि पेये िािां िाि शपऊन (सूप आशि िस), आिाम
करून आशि आपल नाक स्वच्छ ठे िून उपचाि किा.
10.खोकला, सदी आशि इति आजाि एकमेकाां पासून पसिििे र्ाां बिा . हात, जे ििाची आशि
पाण्याची भाां डी स्वच्छ ठे िा आशि खोकताना हातरुमालाचा िापि किा.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

खोकला, सर्दी आणि आजार: मुले काय करू शकिाि?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सदी, खोकला या शिषयाां िि आपले स्वतःच्या िब्दाां त आशि भाषे त स्वतःचे सांदेि बनिा.
सांदेिाां चे स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाांना कधीच शिसरू नये.
इति मुलाांना आशि आपल्या कुटुां बाां ला सांदेि समजािून साां गा.
कुठे धु म्रपान आहे , कुठे नाही? कुठे लहान मुलाां साठी धु िापासून दू ि खे ळण्यासाठी
सुिशक्षत आहे? अिा मुद्याां चा शिचाि करून आपल्या घिाची योजना बनिा.
पालकाां ना आपल्या मुलाां ना गोिि आशि डाां ग्या खोकल्यासािखे धोकादायक िोग
लसीकििासाठी प्रोत्साशहत किण्यासाठी पोस्टि तयाि किा.
यूमोशनया बद्दल गािे बनिा आशि आपल्या कुटुां बासह आशि शमत्राां बिोबि ते सामाशयक
किा.
जलद श्वासोच्छ्वास आशि जे व्हा श्वसन होिे सामान्य होते ते मोजण्यासाठी दोिा आशि दगड
असलेली एक पेंडुलम तयाि किा. आपि जे काही शिकलो ते आपल्या कुटुां बाला दाखिा.
लहान मुलाां चे स्तनपान कििण्याबद्दल आपले स्वतःचे नाटक बनिा.
ताप असताना र्ांड िाहिे आशि सदी असताना उबदाि िाहिे यािि नाटक बनिा.
खाण्यापूिी आशि िौचालय िापिल्यानां ति साबिाने हात धु ण्यास मदत किण्यासाठी घि
आशि िाळे साठी शटप टॅ प तयाि किा.
जां तू प्रसाि िोखण्यासाठी आशि खोकला आशि सदीपासून स्वतःचे सांिक्षि किण्यासाठी
हात साबि ि पाण्याने कसे धु िािे हे शिका.
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•
•
•
•

•
•

शनमोशनया शकांिा सदी अिा शिशिध परिम्ब्रस्र्तीांचा अभ्यास करून न्यूमोशनयाची आपली
माशहती तपासून पहा.
युमोशनयासाठी धोक्याची लक्षिे काय आहे त हे शिचािा. आपि जे काही शिकलो ते
कुटुां बाला समजािून साां गा.
कुठे धू म्रपान बाध्य आहे हे शिचािा. तुमची िाळा धु म्रपानमुक्त आहे का?
काय आपला श्वास जलद किते हे शिचािा. जे व्हा कोिी न्यूमोशनयापासून धोक्यात आहे
आशि जलद श्वास ओळखिे शिकण्यासाठी आम्ही आपला श्वास मोजू िकतो.

शिचािा खोकला आशि सदीचे उपचाि किण्याचे निीन आशि जुने मागा काय आहे त?
शिचािा शजिािूांचा प्रसाि कसा होतो ? हॅ न्ड िेकीांग खे ळ खे ळून शिका.

शटप
टॅ प,
पेंडुलम
शकांिा
हॅ न्ड
िेकीांग
खे ळाबद्दल
शकांिा
अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.
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पुढील १० सांर्देश णवषय ३: लसीकरि

1. दििषी जगभिातील लाखो पालक खात्री करून घे तात की त्ाां ची मुलां बलिाली होतील
तसेच त्ाां ची िोगप्रशतकािक िक्ती िाढािी म्हिून त्ाां चा लसीकिि करून घे तात.
2. जे व्हा तुशम एखा सांसगाजन्य आजािाने आजािी पडत, तेव्हा एक सूक्ष्म, अदृश्य जीिािुने
तुमच्या ििीिात प्रिेि केला आहे . हा जीिािू आिखी जीिािू बनितो आशि तुमच्या
ििीिाची काम किण्याची क्षमता कमी कितो.
3. आपल्या ििीिात सैशनकाां सािखे सांिक्षक असतात ज्ाां ना आपि प्रशतशपांडे म्हितो. ते ह्या
जीिािूांबिोबि लढतात तसेच जे व्हा हे जीिािू माितात, ते तुमच्या ििीिात तुमचां सांिक्षि
किण्यासाठी िाहतात.
4. लसीकिनाद्वािे आपल्या ििीिात प्रशतजन प्रिेि कितात (लसीकिि इां जेक्शनद्वािे शकांिा
तोांडाद्वािे केले जाते).ते आपल्या ििीिाला िोगाचा प्रशतकािकिण्यासाठी लागिािी
प्रशतशपांडे बनिण्यास शिकितात.
5. काही लस एकपेक्षा अशधक िेळेस घ्यािी लागतात जे िेकरून तुमच्या ििीिात िोगापासून
बचाि किण्यासाठी पुिेसे प्रशतजन तयाि होतील.
6. मृत्ू आशि दु ःख दे िािे भयांकि िोग, जसे की गोिि, क्षयिोग, शडप्र्ीरिया, डाां ग्या खोकला,
पोशलओ आशि धनु िाा त (आशि अशधक!), यासगळ्ाां चा लसीकिि करून प्रशतबांध केला
जाऊ िकतो.
7. आपल्या ििीिाचे िक्षि किण्यासाठी आपि िोगाचा सांसगा होण्याआधी लसीकिि कििे
आिश्यक आहे .
8. मुलाां ना लिकिात लिकि सुिशक्षत ठे िण्यासाठी त्ाांचे लसीकिि केले पाशहजे. जि एखाद्या
मुलाची सांधी हुकली ति त्ाचा लसीकिि नां ति किता येऊ िकतां.
9. िेगिेगळ्ा आजािनसाठी िेगिेगळ्ा िेळी मुलाां चे लसीकिि किता येऊ िकते. आपल्या
जिळ कुठे आशि केव्हा लसीकिि चालू आहे ह्याची माशहती ठे िा.
10.प्रशतबांधाच्या शदििी शििु शकांिा लहान मूल र्ोडे अस्वस्र् असले तिी त्ाां चे लसीकिि
किता येईल.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
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या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

लसीकरि: मुले काय करू शकिाि?
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

स्वतःचे लसीकिि सांदेि स्वतःच्या िब्दात ि स्वतःच्या भाषे त बनिू िकतात!
हे सांदेि पाठ करू िकतात, जे िेकरून ते केव्हाच शिसििाि नाहीत!
हे सांदेि दु सऱ्या मुलाां ना ि परििािाां ना साां गू िकतात!
लसीकिि शदिसासाठी पोस्टि बनिून ते अश्याजागी लािू िकतात शजर्े सिाा ना शदसेल.
एक अिी गोष्ट (शचत्राां सशहत) बनिू िकतात ज्ात सुपिशहिो लसीकिि प्रािघातक
आजाििसोबत लढू न आपला बचाि कितायत.
असे आजाि ज्ाां चा प्रशतबांध तुम्ही लसीकििने करू िकता, जसे की शडप्र्ीरिया, मेसल्स
आशि रुबेला, पेटुाशसस, टीबी, शटटॅ नस आशि पोशलयो, याां चे एक शकांिा एकपेक्षा पोांस्टि
बनिू िकता.
शडप्र्ीरिया, मेसल्स आशि रुबेला, पेटुाशसस, टीबी, शटटॅ नस आशि पोशलओ याां सािख्या
प्रशतजै शिकेद्वािे िोखू िकिाऱ्या िोगाां चे पोस्टि बनिा
एक नाटक शकांिा गोष्ट बनिू िकता ज्ाचे प्रमुख पात्र "Aunty Body" म्हिून असेल, एक
अिी Aunty जी दयाळू , मजबूत िक्षक आहे ि आपल्याला सुिशक्षत आशि चाां गले ठे िते.

प्रत्ेक िोगाबद्दल जािून घ्या आशि इति मुलाां सह आशि आपल्या कुटुां शबयाां सोबत जे काही
शिकतो ते सामाशयक किा.
एका निीन बाळाला आशि त्ाच्या आईला एक िाढशदिस काडा द्या, ज्ाच्यात त्ाां च्या
लसीकििाच्या िेळा असतील, जेिेंकरून त्ाां ना जीिनाचा एक आनां दी आशि शनिोगी
प्रर्म िषा शमळे ल!
अश्या आजािाां बद्दल जािून घ्या ज्ाच्यामुळे आपि लसीकििाने िाचू िकतो.
शिकलाां ग मुलाां ना मदत किण्याबद्दल अशधक जािून घ्या.
आपल्याला लसीकिि बद्दल शकती माशहती आहे हे जािण्यासाठी एका प्रश्नमांजुषा स्पधे चे
आयोजन किा. तसेच शह प्रश्नमांजुषा आपल्या शमत्राांमध्ये आशि कुटुां बासह सामाशयक किा.
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•
•
•
•
•
•
•

अश्या लसीांची माशहती करून घ्या ज्ा आपल्याला एकापेक्षा अशधक िेळेस लागतात ि
ज्ा मुलाांनी ह्या लसी टाळल्या आहे त त्ाां ची माशहती करून घ्या
िोगाच्या सुपि पािि काय आहे त आशि लसीकिि ह्या सुपि पॉिि चा कसा खात्मा किते
ते िोधा.
आपल्या िगाा तील प्रत्ेक मुलाने ि शिक्षकाने आपल्या सिा लसी घे तल्या आहे त ह्याची खात्री
किा.
अश्या काही शििेष लसीकिि शदिसाां ची ि कायाक्रमाां ची माशहती करून घ्या शजर्े सगळी
लहान मुलां ि बाळ लसीकिि करून घे ण्यासाठी जाऊ िकतात.
एखाद्या कुटुां बातील एखाद्या व्यक्तीने जि लसीकिि चुकिले आहे त ति त्ाची माशहती
करून घ्या, जेिेकरून ते लस घे ऊ िकतात.
आपल्या दे िातील उपलब्ध लसीकििची माशहती तसेच तुम्ही केव्हा ते घे ऊ िकता त्ाची
माशहती करून घ्या.
आपल्या कुटुां बातील एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या घातक िोग झाला असल्याची माशहती
करून घ्या ि त्ाां ना काय झाला होता ह्याची माशहती करून घ्या.

अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय ४: मलेररया

1. मलेरिया हा एक सांसगाग्रस्त डासाां च्या चाव्याव्दािे पसितो.
2. मलेरिया घातक आहे . यामुळे ताप येतो आशि शििेषत: मुले आशि गभािती म्ब्रियाां ना यामुळे
मृत्ू ओढिू िकतो.
3. शकटकनािक मािलेल्या मच्छिदािीखाली झोपून डासाां चा चािा र्ाां बिा आशि
मलेरियापासून बचाि किा
4. मलेरियाचे डास अनेकदा सूयाा स्त आशि सूयोदय दिम्यान चाितात.
5. जे व्हा लहान मुलां-मुलीांना मलेरिया होतो तेव्हा तो हळू हळू िाढत जातो.
6. मलेरियाच्या मच्छिाला मािण्यासाठी तीन प्रकािे कीटकनािक िापिण्यात येतात: घिात,
हिेत आशि पाण्यात.
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7. अशधक ताप, डोकेदु खी, सदी, स्नायू आशि पोटदु खी हे मलेरियाची लक्षिे आहे त. त्वरित
चाचण्या आशि उपचाि जीिन िाचिू िकतो.
8. आिोग्याशिषयी माशहती ठे ििाऱ्याां च्या मदतीतीने आशि सांबधीत औषधाां नी मलेरिया िोखता
येऊ िकतो.
9. मलेरिया हा सांक्रशमत व्यक्तीच्या िक्तात िाहतो आशि अिक्तपिा आिू िकतो ज्ामुळे
ती व्यक्ती र्कते आशि कमकुित होते.
10.मलेरियासातीच्या गोळ्ा घे तल्याने मलेरिया असलेलया शठकािी मलेरिया आशि ऍने शमया
िोखता येऊ िकतो शकांिा कमी किता येतो.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

मलेररया: मुले काय करू शकिाि?

•
•
•
•
•
•
•
•

स्वत: च्या भाषे स्वतःचे मलेरियासांबधी सांदेि बनिा.
सांदेि पाठ किा ज्ाकरून तुम्ही ते शिसरू नयेत.
इति मुलाां ना आशि कुटुां शबयाना सांदेि समजू साां गा.
मलेरियाचा प्रसाि कसा होतो हे इतिाां ना दाखिण्यासाठी पोस्टि बनिा आशि त्ाांनाही
तुमच्या मोशहमेत सामील करून घ्या.
डासाां च्या जीिन चक्राबद्दल इति मुलाांना साां गण्यासाठी शकांिा नाटक तयाि किा!
कीटकनािक उपचारित मच्छिदािीचा िापि कसा किा हे दाखिण्यासाठी पोस्टि तयाि
किा!
कर्ा आशि पोस्टि बनिून इतिाांना डास चािण्यापासून कसे िाचायचे हे समजून साां गा.
एक मुलगा दु सऱ्या मुलाला मलेरिया झाला आहे हे कसा ओळखतो आशि प्रौढाां ना त्ाची
चाचिी घे ण्यासाठी साां गतो हे कर्ेद्वािे सादि किा.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

मलेरिया आशि ऍने मीयाच्या लक्षिाां िि कर्ा शकांिा नाटक तयाि किाकी आशि
शकटकनाां मुळे अिक्तपिा येतो आशि मलेरियामुळे अिक्तपिा कसा होतो हे सादि किा.
आपल्या परिसिातील लोह समृध्द अन्नघटकाां बद्दल पोस्टसा बनिा.
डासध्या चाव्यापासून लहान मुलाां ना िाचिा.
मच्छिदािी नीट अांर्िलेली आहे आशि शतला शछद्रे नाही याची खात्री किा.
लोकाांना मच्छिदाण्या का आिडतात आशि का आिडत नाही तसेच त्ाां चे
मच्छिदािीशिषयी काय मत आहे यािि कर्ा शकांिा नाटक तयाि किा.
मच्छिदाण्याां चा िापि कसा किायचा हे लोकाांना दाखिण्यासाठी मोशहम िाबिा.
आिोग्य कमाचा-याां ना तुमच्या िाळे त बोलिा आशि मोठ्या मुलाां सोबत बेडच्या जाळ्ा ि
िोगाां च्या चाचण्याां शिषयी बोलायला साां गा.
इतिाां सह सांदेि समजािण्यासाठी गािे, नृ त् आशि नाटकाां चा उपयोग किा.
हे प्रश्न शिचािा. आशि याां ची उत्तिे िोधा . तुमच्या कुटुां बातील शकती लोकाां ना मलेरिया झाला
आहे हे प्रौढाां ना शिचािा? आपि मलेरियापासून बचाि कसा करू िकतो? शटकाऊ
कीटकनािक उपचाि केलेले जाळ (शलन्स ) कसे आशि केव्हा टाां गायचां आशि म्ब्रखडकीच्या
पडद्याचा िापि कसा किािा आशि त्ाच काय काम आहे ? लोक परिसिात शलन्स कधी
शमळिू िकतात? मलेरिया कसा माका आहे ? गभािती म्ब्रिया आशि मुलाांसाठी मलेरिया
शििेषतः धोकादायक का आहे? आिोग्य कमाचािी बाळ असलेल्या मशहलाांना
मलेरियापासून िाचिण्यासाठी काय आशि केव्हा दे तात ? लोहा आशि लोहयुक्त पदार्ा
(माां स, काही अन्नधान्य आशि शहिव्या पालेभाज्ा) किा प्रकािे ऍने शमया टाळण्यास मदत
कितात? लोक स्वतःला आशि इतिाां ना डासाां च्या चािण्यापासून कसे िाचिू िकतात?
िक्तातील शहिताप तपासण्यासाठी असलेल्या शििेष चाचिीला काय म्हितात?

अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय ५: अणिसार

1. अशतसािामूले पातळ शिष्टा शदिसाच्या तीन शकांिा अशधक िेळा होते.
2. दू शषत पदार्ा शकांिा पेयाच्या सेिनाने शजिािू तोांडात जाऊन शकांि गशलच्छ चमचा शकांिा
कप िापरून बोटाां नी स्पिा केल्याने ही अशतसाि होउ िकतो.
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3. पािी आशि क्षाि (द्रि) कमी होिे ििीिाला कमकुित किते. जि त्ाां चे प्रमाि िाढले नाही
ति अशतसाि ििीिात पाण्याच्या कमतितेमुळे मुलाां ना मारू िकतो.

4. स्वच्छ पािी, शकांिा नािळ शकांिा ताां दळच्या पाण्या सािखे सुिशक्षत पेय दे ऊन अशतसाि
टाळता येतो. बाळास सिाा त जास्त स्तनपान आिश्यक आहे .
5. अशतसाि असलेल्या मुलाचे तोांड आशि जीभ कोिडे पडते, डोले खोल जातात, अश्रू नाही
येत , त्वचा सैल आशि हात आशि पाय र्ांड पडतात. बाळाच्या डोक्यािि एक शठसूळ जागा
असू िकते.
6. एक शदिसात पाचिेळापेक्षा जास्त हागिािी शकांिा िक्तिां शजत हागिािी पाचपेक्षा मुले
शकांिा जे अनेकदा उलटी होण्याची िक्यता असलेल्याना त्वरित डॉक्टिला दाखिािे.

7. ओआिएस म्हिजे ओिल रिहायडरेिन सोल्यूिन. दिाखाने आशि दु काने येर्े ओआिएस
शमळते. अशतसािाच्या उपचािासाठी पेय किण्यासाठी स्वच्छ पाण्यात चाां गले शमसळू न प्या.
8. बहुताां ि अशतसाि औषधे काया कित नाहीत पिां तु 6 मशहन्याां पयांत मुलाां ना जस्त (शझांक)
गोळी लिकि उपाय किते. त्ाां ना ओआिएस पेये दे िेही आिश्यक आहे .
9. अशतसाि असलेल्या लहान मुलाांना चशिष्ट आशि तांतुमय पदार्ा असलेले जे िि द्या ज्ामुळे
शजतके िक्य शततक्या लिकि त्ाां चे ििीि मजबूत होईल.
10.लहान मुलाांना स्तनपान केल्याने , स्वछता िाखल्याने , लसीकिि (शििेषत: िोटािायिस
आशि गोिि साठी) आशि पौशष्टक आहािाने अशतसाि टाळता येऊ िकतो.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
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या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

अणिसार: मुले काय करू शकिाि?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

आपल्या स्वतःच्या भाषे त अशतसािाशिषयी सांदेि बनिा.
सांदेिाां चे स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाांना कधीच शिसरू नये!
इति मुलाांना आशि कुटुां शबयाां ना सांदेि समजािून साां गा.
माश्याां ना पकडण्यासाठी साधे जाळे तयाि किा कािि त्ा माश्या आपले अण्णा दू शषत
कितात.
इतिाां ना अशतसािाचे धोके दिाशिण्यासाठी एक पोस्टि तयाि किा.
आिोग्य कमाचािािा कसे आशि केव्हा बोलिािे यािि एक लहान नाटक आशि पोस्टि
तयाि किा.
अशतसाि कििे कसे र्ाां बिािे हे शिकण्यासाठी आम्हाला एक सापसीडीचा खे ळ
बनिण्यासाठी मदत किा.
ओआिएस असलेल्या, घि आशि िाळे साठी प्रर्मोपचाि पेट्या तयाि किा.
आपल्या बाळाां ना अशतसािापासून कसे िाचिािे याशिषयी बोलताना दोन मशहलाां चा सांिाद
सादि सादि किा.
अशतसािाच्या लक्षिाां बद्द्ल (जसे शक ििीिात पाण्याची कमतिता) आपल्याला शकती
माशहती आहे हे तपासण्यासाठी अशतसाि असलेल्या बाळाच्या शचत्राला नािे दे ण्याचा खे ळ
खे ळा.
िनस्पतीांना िाढण्यासाठी पाण्याची का गिज आहे आशि - िनस्पतीांना पािी नसताना
काय होते ते िोधा.

स्वतःला आशि इतिाांना अशतसाि होऊ नये म्हिून आपल्या सभािोतली स्वछता िाखा.
जां तू शकती लिकि पसरू िकतात ते िोधण्याकिता हात शमळििीचा खे ळ खे ळा.
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•

खालील प्राची उत्तिे िोधा . आपल्या पालकाां ना शकती काळ स्तनपान शदले गेले? ओआिएस
आशि शझांक असलेल्या घिी अशतसािािि कसा उपचाि किता येतो? आिोग्य
कमाचाऱ्यानांकडून मदत कधी मागािी आशि अशतसािाची असलेली धोक्याची शचन्हे काय
आहे त? आपलेल्या अशतसाि असल्यास कोिते पेय सुिशक्षत आहे त? सूयाप्रकािाचा िापि
करून आपि पािी सुिशक्षत कसे ठे िू िकतो? आपल्याकडे ओ आि एस नसताना कोिते
पेय सुिशक्षत आहे त? हगिि आशि कॉलिा म्हिजे काय आशि ते कसे पसितात?

माश्याां साठी जाळे , हातशमळििीचा खे ळ शकांिा सूयाप्रकािाचा उपयोग करून
शनजां तुकीकिि
कििा-याशिषयी
शकांिा
इति
किाििही
अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय ६: पािी आणि स्वच्छिा

1. हात स्वच्छ धु ण्यासाठी पािी आशि साबिाचा िापि किा. 10 सेकांद घासून हात स्वच्छ
किा आशि स्वच्छ कोिड्ा कपड्ाििच हात पुसा, गशलच्छ कपड्ािि नाही.
2. आपला चेहऱ्यािि (डोळे , नाक आशि तोांड- टी झोन ) स्पिा किण्यापूिी आपले हात योग्य
प्रकािे धु िून घ्या, कािि त्ामुळेच शजिािू ििीिात शिितात. जे व्हा िक्य आहे तेव्हा टीझोनला स्पिा कििे टाळा.
3. अन्न तयाि किण्याआधी, जे िि किण्याआधी शकांिा बाळाां ना अन्न दे ण्याआधी ,मूत्र
शिसजा नानांति , बाळाला स्वच्छ केल्यािि शकांिा आजािी असलेल्याांना मदत केल्यानां ति
हात नक्की स्वच्छ किा .
4. आपल्या ििीि आशि कपडे स्वच्छ ठे िा. आपले नखे आशि बोटे , दात आशि कान, चेहिा
आशि केस स्वच्छ ठे िा. िूज / चप्पल कीटकाां पासून सांिक्षि कितात.
5. मािुस आशि पिूांची शिष्टा माश्याां च्या सांपकाा त येऊ नका दे ऊ आशि माश्याां पासून दू ि िाहा
कािि ते िोगिाई पसिितात. िौचालय िापिा आशि त्ानां ति आपले हात धु िा.
6. आपला चेहिा ताजा आशि स्वच्छ ठे िा आशि त्ाला र्ोडे स्वच्छ पािी आशि साबनािे
सकाळी आशि सांध्याकाळी शकांिा माश्या आसपास शफित असल्यािि स्वच्छ धु िा.
7. गशलच्छ हाताने शकांिा कपाने स्वच्छ पाण्याला स्पिा करू नका. पािी सुिशक्षत आशि जां तू
पासून मुक्त ठे िा.
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8. सूयाप्रकाि पािी सुिशक्षत ठे ितो. पािी प्लॅम्ब्रस्टकच्या बाटल्याां मध्ये स्वच्छ करून 6 तास ठे िा
जे िेकरून ते शपण्यास सुिशक्षत असेल.
9. धु िे झाल्यािि प्लेट्स आशि भाां ड्ाििील कीटकाांना मािण्यासाठी सूयाप्रकाि िक्य तेव्हा
िापि किा.
10.घि आशि सभोिताली कचिा आशि घाि होऊ नये म्हिून ठे िून माश्याां चे मािा शकांिा त्ाची
िाढ र्ाां बिा. जोपयांत कचिा गोळा, जाळला शकांिा पुिला जात नाही तोपयांत साठिून ठे िा.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

पािी आणि स्वछिा: मुले काय करू शकिाि?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या स्वतःच्या भाषेत, आपल्या स्वतःच्या िब्दाां त पािी आशि स्वच्छतेबद्दल सांदेि
तयाि किा.
सांदेिाां चे स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाांना कधीच शिसरू नये!
इति मुलाांना आशि कुटुां शबयाां ना सांदेि समजािून साां गा.
आपले हात कसे धु िािे ते शिकण्यास मदत किण्यासाठी एक गािे शिकून घ्या.
स्वच्छ कुटुां ब जे व्हा गािात असते तेव्हा तेर्े शजिािूचे काय होते शकांिा शजिािू कुठे लपतात
हे नाटकातून सादि किा.
आपल्या लहान भािाां ना आशि बशहिीांना हात स्वच्छ कसे ठे िािे यासाठी मदत किा
लोकाां च्या एका समूहाचे शनिक्षि किा आशि िोधू न काढा शक ते शकती िेळा त्ाां च्या
तोांडाला, कपड्ाना आशि इतिाां ना स्पिा कितात.
शजिािू शकती प्रकािे हातामुळे ििीिात प्रिेि करू िकतात यािि शिचाि किा.
िाळे तील िौचालय स्वच्छ असल्याची खात्री किण्यासाठी एकशत्रतपिे काया किा.
चाळिी िापरून पािी कसे स्वच्छ किािे ते जािून घ्या.
िाळा कांपाऊांड स्वच्छ आशि कचिामुक्त ठे िण्यासाठी योजना बनिा.
िाळे त एक स्वच्छता क्लब सुरू किा.
माश्या , घाि आशि शजिािूबद्दलची माशहती आपल्या कुटुां शबयाां ना समजािून साां गा.
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•

•
•
•
•
•
•
•

पाण्याच्या माठाला स्वच्छ आशि झाकून ठे िा आशि नेहमी एक ििां गळ िापिा, कधीही
आपला कप शकांिा हात िापरू नका. आपल्या लहान भाऊ-बशहिीांना भाांड्ातून पािी कसे
घ्यािे हे दाखिा.
एकत्र शमळू न नळ बनिा.
आपल्या साबयासाठी खोक कसा बनिायच हे शिकून घ्या. प्लॅम्ब्रस्टकची बाटली आशि काही
साखि पािी शकांिा शिष्टा िापरून माश्याां साठी जाळे तयाि किा.
सूयाप्रकािाचा िापि करून घिी शपण्यासाठी स्वच्छ पािी तयाि किा.
गशलच्छ पािी स्वच्छ किण्यासाठी िाळू िापरून चाळिी तयाि किा.
आपल्या परिसिातील पािी पुििठ्याचा नकािा बनिा आशि ते शपिे सुिशक्षत आहे की
नाही हे िोधू न काढा.
स्वयांपाकाची भाां डी आशि ताटल्याां साठी िॅ क बनिा जे िेकरून ते सूयाप्रकािात
िाळन्यासाठी ठे िता येईल.
खालील प्रश्नाां ची उत्तिे िोधा .आपले हात स्वच्छ आशि जां तूपासून मुक्त कसे ठे िािे? हात
धु ण्यासाठी घिी साबि आहे का? स्र्ाशनक दु कानात साबि घ्यायला शकती खचा येतो?
आपले ििीिात स्वच्छ कसे ठे िायचे? दात कसे घासायचे? शजिािू कुठु न येतात, कुठे
िाहतात आशि ते कसे पसितात? माश्या कसे िाहतात, खातात आशि पुनरूत्पादन
कितात? माश्या पायाने घाि किी पसिितात. आपले जलिोत काय आहे त? आपि
खिाब पािी शपण्याजोगे कसे करू िकतो? आपि प्लाम्ब्रस्टकच्या बाटल्या कुठे शमळिू
िकतो? पािी शफल्टि म्हिून कोिते कापड िापिले जाऊ िकते? अन्न तयाि किताना
कुटुां बाचे सदस् स्वच्छतेशिषयी कोिती काळजी घे तात. घि शकांिा सभोिताली कुठे जास्त
शजिािू असू िकतात ?

माश्याां च्या जाळ्ासाठी अशधक, शिशिष्ट माशहतीसाठी, पािी शनजांतुक किण्यासाठी
सूयाप्रकािाचा िापि कसा किायाचा, िाळू पासून पािी स्वच्छ किण्यासाठी चाळिी किी
बनिायची, साबिासाठी खोके शकांिा छोटा नळ कस बनिायचा शकांिा इति अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.orgशकांिा clare@childrenforhealth.org िि सांपका
साधा.
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पुढील १० सांर्देश णवषय ७: पोषि

1. अन्न जे आपले खाद्य आहे, अन्न जे आपल्याला िाढिते, आशि अन्न जे आपले पोषि किते
तेच चाां गले अन्न आहे जे आपले ििीि मजबूत बनिते!
2. आपि जि खूप र्ोडे खाल्ले शकांिा खूपच जांक फूड खाल्ले ति कुपोषि होते. बसून
जे िल्याने आशि चाां गले अन्न योग्य प्रमािात घे तल्याने आपि हे टाळू िकतो.
3. २ िषाांखालील मुलाां ची व्यिम्ब्रस्र्त िाढ होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रत्ेक
मशहन्यात ५ s शचशकत्सालयात िजन कििे आिश्यक आहे .
4. जि मुलाां चा चेहिा शकांिा पाय पातळ झाला असेल शकांिा सुजला असेल अर्िा मुल खू प
िाां त झाले असेल ति त्ाांना आिोग्य कमाचाऱ्याला दाखििे गिजे चे आहे .
5. जे व्हा मुले आजािी असतात तेव्हा त्ाां ची भूक कमी होऊ िकते. अिा िेळी त्ाां ना चाां गले
पेय आशि सूप द्या, आशि चाां गले होताना सामान्यपेक्षा अशधक अन्न द्या.
6. बाळासाठी जन्मापासून ते ६ मशहने स्तनपान आिश्यक आहे . हे दु ध बाळाला िाढीसोबत
चमक पि दे ते.

7. ६ मशहन्याां नांति बाळाला स्तनपानासोबत शदिसातून ३ शकांिा ४ िेळा कौटुां शबक अन्न आशि
जे िि दिम्यान नाश्ता आिश्यक आहे .
8. प्रत्ेक आठिड्ात शिशिध िां गाां चे नै सशगाक पदार्ा खािे हा एक सांतुशलत आहाि घे ण्याचा
सिोत्तम मागा आहे .
9. लाल, शपिाळी आशि शहििी फळे आशि भाज्ा सूक्ष्म पोषक घटकानी भिलेली असतात. हे
पोषक घटके पाहण्यासाठी फाि लहान असतात, पिां तु ते आपल्या ििीिाला मजबूत
कितात.
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10.आपि खाल्लेले आशि शिजिलेले अन्न धु िून टाकुन िोग टाळा. शिजिलेले अन्न त्विीत
िापिा शकांिा साठिा.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

पोषि: मुले काय करू शकिाि?
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

आपल्या स्वत: च्या भाषे त आपल्या स्वतःच्या िब्दाां चा िापि करून आपले स्वत: चे पोषि
सांदेि तयाि किा!
सांदेिाां ना स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाांना कधीच शिसरू नये!
इति मुलाां सह आशि आपल्या कुटुां बाां बिोबि सांदेि प्रसाि किा.
शिकास आिाखडा/चाटा िोधा आशि बघा, तसेच शमत्राबिोबि आशि पालकाबिोबि त्याचा
अर्ा काय आहे हे जािून घ्या. या आिाखड् याला आिोग्यमागा असेही म्हितात आशि हा
आिाखडा/चाटा आपल्याला केद्रात पहायला शमळु िकतो.
एक आिोग्य केद्रात जा आशि शनिीक्षि किा जेव्हा बाळाां चे िजन केले जाते आशि िाढ
आिाखड् यािि काढले जाते.
बाळाां चे आशि लहान मुलाां चे िजन आशि मापन कसे केले जाते ते बघा.
जि शतर्े कुिी कुपोशषत मुल असेल ति शिचािपुस किा अााशि माशहशत काढा शक त्याची
मदत किी केली जाते.

नमुद किा की, प्रत्ेक आठिड्ात माझे कुटुां ब काय खाते? प्रत्ेक आठिड्ात आम्ही
शकती नै सशगाक िां ग खातो?आपल्या कुटुां बातील प्रत्ेकाला िाढीसाठी पुिेसे अन्न शमळते
का? आपल्याला कसे कळे ल? आपल्यात कोिी ियोिृद् शकांिा लहान आहे का ज्याची
कमी-जास्त काळजी घ्यािी लागेल?
अन्न केव्हा लोकाना आजािी किते या शिषयी शिचािा आशि ऐका.
एखादे मूल कुपोशषत आहे हे अाोळखण्यासाठी पालकाां ना, आिोग्य कमाचाऱ्याना शकांिा
इतिाां ना शिचािा.
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•

लहान मुलाां साठी आशि लहान मुलाां साठी िाईट असलेले अन्न आशि प्रत्ेक खाद्मेच्या
खालच्या िस्ता का खिाब का असािा असे एक शचत्र चाटा काढा.

•

माता आपल्या बाळाला प्रर्म अन्न याची माशहती करून घ्या आशि सहा मशहन्याां नांति
उत्तिाां ची नोांद करून एक तकता बनिा आशि आपल्या शमत्राां ना दाखिा.
जे अन्न लहान मुले आशि लहान मुलाां साठी िाईट असतात असे अन्न दिाशित असलेले शचत्र
चाटा काढा आशि ते अन्न िाईट का आहे ते समोि शलहा.

•

•

•
•
•

•

िोधा की आई आपल्या बाळाला पशहले अन्न म्हिुन काय दे ते आशि ६ मशहन्यानां ति काय
दे ते? ते शकती िेळा आपल्या बाळाां ना खायला दे तात? आशि याचे उत्ति नमुद किा ि त्याचा
चाटा बनिा.
समाजातील बहुतेक लोकाां साठी कोिते जीिनसत्वयुक्त अन्नपदार्ा उपलब्ध आहे त हे
िोधा आशि हे अन्नपदार्ा कसे तयाि कितात (बाजािात आशि / शकांिा घिी).
किाप्रकािे अन्न तयाि केले जाते, ताट आशि भाां डी किी धु िून िाळिली जातात आशि
अन्न तयाि कििािा व्यक्ती जि हात धु त असेल ति तो हात कसा धुतो याचे शनिीक्षि किा.
आपि एक आठिडाभि दििोज जे खाद्यपदार्ा खातो त्ाशिषयी शचत्र काढा आशि / शकांिा
शलहा. आपि शचत्राां मध्ये िां ग जोडू िकतो शकांिा सिा खाद्यपदार्ाां साठी िां गीत दिाके करु
िकतो.
शिचािा शक,कसे िाढीचा आिाखडा बाळाची िाढ तपासण्यासाठी मदत कितो? कोित्या
पद्तीने शिळे अन्न शकांिा बाटली अन्न शकांिा इति पद्तीने अन्न ताजे ठे िल्या जाते?
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•
•
•

•

नै सशगाकरित्ा िां गीत अन्न खािे महत्त्वाचे का आहे ?कोिते अन्न पदार्ा चाां गले असतात
जे व्ह
 ा लोक आजािी पडतात?
आिोग्य कमाचाऱ्याांकडु न स्तनपानाशिषयी माशहती घ्या आशि स्तनपानाचे महत्ि समजु न
घ्या.
शिचािा की, किाप्रकािे आपि आजािी असलेल्या मुलाला चाां गले अन्न आशि पेय शमळिुन
दे ऊ िकतो?
िोधु न काढा, की आपल्या समाजातील कोित्या आई आपल्या बाळाला स्तनपान किते
आशि का? स्तन-दु ध कसे बाळाच्या िाढीनु साि बदलते? दु ध-बाटल चे दु ध बाळासाठी कसे
घातक आहे ?
मुले त्याां च्य
 ा भािांडाना शकांिा इतिाां ना शिचारु िकतात की, अन्न खिाब झाले शकांिा खाण्यास
योग्य नाही हे कसे ओळखल्या जाते.

अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय ८: आिड्ाांसांबांधी जांिू

1. जां तु मुलाां च्य
 ा िरििात प्रामुख्य
 ाने आतड् याां मध्ये आढळतात जे आपि खाल्लेल्या अन्नािि
जगत असतात.
2. शिशिध प्रकािच्ाााे जां तु आपल्या िरििात आढळु न येतात: नायटा, प्रतोदकृमी, कृमी,
पट्टकृमीांची (मूत्रािय ि आतडी याांना शिस्टोसोमा पिजीिीकडून होिािा सांसगा). अजुन
इति आहेत!
3. जां तु आपल्याला कमजोि आशि आजािी करु िकतात. त्याां च्य
 ामुळे खोकला, पोटदु खी,
ताप आशि आजािपि.
4. जां तु िरििात असल्यामुळे ते अाापि बघु िकत नाही पि त्याांना आपि पू मध्ये पाहु
िकतो.
5. जां तु आशि त्याां चे अाापल्या िरििात सांक्रमि शिशिध प्रकािे होते. काही आहािामाफात ति
काही दु शषत पाण्यामाफात आशि काही अनिािी पायाां मुळे.
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6. जां तुना मािण्यासाठी डी-जां तु गोळ्या हा सोपा आशि स्िस्त उपाय आहे . या गोळ्या आिोग्य
कमाचािचयाां माफात प्रत्येक ६ ते १२ माशहन्याां च्य
 ा कालािधीत शदल्या जातात. काही
जां तुसाठी हा कालािधी मोठा असतो.
7. जां तुांची अांडी शह मुत्र आशि पु मध्ये असतात. िााै चालयाचा िापि करुन मुत्र आशि पु पासुन
दु ि िाहा. िापि केल्यानांनति आशि लहान मुलाची मदत केल्यानां ति साबिीने हात नीट
धु िा.
8. मुत्रशिसजान शकांिा पु नांति साबिीने हात धु तल्याने आशि स्ियांपाकाआधी, खाण्याशपण्याआधी फळे -पालेभाज्या धु तल्याने ,आशि चप्पल घातल्याने जां तुांचे सांक्रमि टाळता
येते
9. काही जां तु मातीमध्ये असतात म्हिुन मा तीतुन आल्यानां तिआपले हात नीट धु िािे.
10.पालेभाज्याांना शकांिा फळाां ना पािी घालताना ते पािी मानिी मुत्र शकांिा पु नसेल याशच
काळजी घ्यािी.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

आिड्ाांसांबांधी जांिू : मुले काय करू शकिाि?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या स्वत: च्या भाषेत आपल्या स्वतःच्या िब्दाां चा िापि करून आपले स्वत: चे जां तु
सांदेि तयाि किा!
सांदेिाां ना स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाांना कधीच शिसरू नये!
इति मुलाां सह आशि आपल्या कुटुां बाां बिोबि सांदेि प्रसाि किा.
'आपल्या पायाां नी मतदान किा' या प्रश्नमांजुषेचा िापि करुन तुमची जां तुबद्यल माशहती
तपासु िकतात.
जां तुबद्यलच्या गोष्टी ऐका ज्यामुळे शनयशमत पिे हात धु िुन आशि चप्पल घालिे लक्षात
ठे िुन आपि जां तुांना र्ाां बिु िकतो.
तुमच्या िाळे त अन्न कसे बनिल्या जाते आशि स्ियांपाकी अन्नाला जां तुांपासुन कसे
काळजीपुिाक ठे ितो हे िोधु न काढा.
ने हमी िैाचालयाचा िापि किा ज्यामुळे मुत्र आशि पु मातीत आशि पाण्यात शमसळल्या
जािाि नाही.
हात स्िच्छ धु ण्य
 ासाठी योग्य साबि आशि पािी तसेच स्िच्छ कपड् याची गिज असते.
सिेक्षि किा ज्यामुळे घिातील शकती लोकाां ना जांतुबद्यल शकती माशहती आहे हे समजे ल.

24

•
•

•
•
•
•
•

•

एक जां तुशिषयी नाटक बनिा ज्यामध्ये मुले किी जां तुांना त्याां च्य
 ा कुटुां बाचे अन्न
चोिन्यापासुन िाचितात हे दाखिले असेल.
एक पोस्टि बनिा ज्यामध्ये अन्नाला सुिशक्षत आशि जां तुांपासुन दु ि कसे ठे िािे जसे कच्च्य
 ा-पालेभाज्या खाण्यआधी धु िुन, मटि नीट शिजिुन आशि मग स्ियांपाक करुन
अिा शक्रया असतील.
'शटप शटप नळ' आशि हात धु न्याचे स्टेिन आपल्या कुटुां बासाठी,िगाा साठी शकांिा गटासाठी
कसे बनिता येईल हे िोधा.
गािे बनिा जे की आपल्याला जां तुांना प्रसिण्यापासुन शकांिा हात कसे धु िािे याचे स्मिि
करुन दे ईल.
असे एक पोस्टि बनिा जे आपल्याला पालेभाज्या आशि फळे खाण्यापुिी त्याां ना धु न्याची
आठिि करुन दे ईल.
आपि जां तुांच्य
 ा सांक्रमिाला कसे र्ाां बिु िकतो असे नाटक शकांिा कठपुतळीचा कायाक्रम.
आपल्याला जांतुांशिषयी असलेशल माशहशत तपासण्यासाठी रिकाम्या जागा भिा असा खे ळ
तयाि किा अााशि खे ळा शकांिा हात कसे आशि केव्हा धु िािे याबद्यल प्रश्नािली तयाि
किा आशि खे ळा. खाशलल प्रश्न मदतीसाठी िापिा.

आपल्या ििीिात आपि जे अन्न खातो ते कसे िापितात ते शिचािा? अाापली मोठी आतडी
शकती मोठी आहे ? जां तु आपले अन्न कसे घे तात? एक लाां बजां त शकती िाढू िकते? शकती
प्रकािचे जां तु तुम्हाला माशहत आहे ?कोित्या प्रकािच्ाााे जां तु तुमच्या िाहण्याच्या शठकािी
आढळतात? आपल्यात जां तु असण्याची शचन्हे काय आहे त?आपल्याला डी-जांतुचे औषध
कुठे शमळिता येईल आशि कोिाला घे ण्याची गिज आहे? प्रत्ेक शदििी एक जां तु शकती
अांडी बनिू िकतो? जां तु आपल्या ििीिाबाहे ि तसेच अन्न म्हिून इति गोष्टी घेऊ िकतात
जसे शक जीिनसत्त्ि
 -अ पोषक तत्त्वे घेऊ िकतात- आपल्याला अ जीिनसत्वाची गिज का
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आहे ? जां तुांच्य
 ा मुलाांना अळ्ा म्हितात. अिी कोिती अळी आहे जी आपल्या िरििात
जाऊ िकते? िााै चालय िापरुन आशि पु पासुन सुिशक्षतपिे दु ि िाहुन आपि कसे जां तु
प्रसिण्यापासुन िाचिु िकतो?आपल्या िाळे त डी-जां तु शदिस आहे का? ते कधी? सिाांना
त्ाच शदििी डी-जां तु गोळ्ा का दे तात? जगातील शकती मुलाांना जां तु आहेत? जां तुांचे प्रसाि
र्ाां बशििे का महत्त्ि
 ाचे आहे ? आपल्या पाचक पध्दतीबद्दल - हे कसे काया किते आशि जांतु
हे काम र्ाां बिण्यासाठी काय किते? एक जां तु-अांडी शकती लहान असते? आपल्याला
माशहत असलेली सिाा त लहान गोष्ट कोिशत? पािी स्वच्छ शकांिा गशलच्छ आहे हे आपि
कसे साां गू िकतो? झाडाां ना िाढीची का आिश्यकता आहे ? आपि िनस्पतीांना
पोसण्यासाठी सुिशक्षत असल्यासािखी खत किी बनिू िकतो?
'शटप शटप नळ' आशि हात धु ण्य
 ाचे स्टेिन याबद्यल अशधक माशहतीसाठी शकांिा रिकाम्या
जागा भिा खे ळासाठी शकांिा इति अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.

पुढील १० सांर्देश णवषय ९: अपघाि आणि र्दु खापिी ांपासून
बचाव

1. स्वयांपाक क्षेत्र लहान मुलाांसाठी धोकादायक असु िकते. त्याांना आगीपासुन अााशि शतक्ष्ि
शकांिा अिजड गोष्टीांपासुन दु ि ठे िा.
2. मुलाां च्य
 ा श्िसनात आगीचा धू ि येऊ दे िे टाळा. त्याने खोकल्यासािखा आजािपि येऊ
िकते.
3. अिी कोितीही गोष्ट जी शिषािी आहे , ती मुलाां पासुन दु ि ठे िा आशि रिकाम्या हलके
पेयच्या बाटल्याां मध्ये शिष ठे िु नका.
4. जि एखाद् या मुलाला चटका लागला असेल शकांिा आगीच्या साशनध्यात आला असेल ति,
दु खिे कमी होई पयांत जळालेला भाग र्ांड पाण्यात ठे िािा.(१० शमशनशटां साठी शकांिा जास्त)
5. सायकल शकांिा िाहनाां मुळे दििोज मुलाां चा अपघात होतो आशि बिे चसे मुले प्राि गमिुन
बसतात. म्हिुन िाहनाां पासुन सािध िाहिे गिजे चे आहे आशि इतिाां ना सािध कसे िाहािे
हे दाखिा.
6. लहान मुलाां साठी चाकु, शिद् युत तािी, काच, नखे आशि इति गोष्टी धोकादायक अााहे त.
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7. लहान मुलाां च्य
 ा तोांडात शकांिा जिळ जाऊन लहान गोष्टी दे िे टाळा (उदा. नािी, बटिे)
कािि त्ा गोष्टी मुलाां चा श्वासोच्छिास िोखू िकतात.
8. लहान मुलाां चे पाण्याजिळ खे ळिे टाळा जे र्े ते पाण्याच्या स्त्रोतात पडु िकतात (नदी,
तलाि , शिशहि).
9. घि शकांिा िाळे साठी प्रर्मोपचाि शकट तयाि किा (साबि, कात्री, जांतुनािक आशि
पूशतनािक मलम, कापुसपट् टी, तापमापक, पट्ट्या / मलबा आशि ओआिएस).
10.जे व्हा आपि एखाद्या लहान मुलासोबत निीन कुठे तिी जाता तेव्हा जागृत िहा. लहान
मुलाां साठी होऊ िकिािे धोके शिचािा.
हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

अपघाि आणि र्दु खापिी ांपासून बचाव: मुले काय करू
शकिाि?

•
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या स्वत: च्या भाषेत आपल्या स्वतःच्या िब्दाां चा िापि करून आपले स्वत: चे
अपघात आशि दु खापतीांपासून बचाि कििािे सांदेि तयाि किा!
सांदेिाां ना स्मिि किा जेिेकरुन आपि त्ाां ना कधीच शिसरू नये!
इति मुलाां सह आशि आपल्या कुटुां बाां बिोबि सांदेि प्रसाि किा.
सुिशक्षतपिे शिषाि/शिष ठे िण्याबद्दल पोस्टसा किा: त्ाां ना कसे सांचशयत किािे, त्ाां च्यािि
लेबल किा आशि मुलाांना दू ि ठे िा.
एक प्रर्मोपचाि पेटी तयाि किा जी कोिी जखमी झाल्यािि िापिता येईल.
लहान मुलाांना खे ळण्यासाठी सुिशक्षत खे ळिी बनिा.
सांकटकालीन परिम्ब्रस्र्तीसाठी एक दोिी ि होडी तयाि किा.
आपल्या िाळे साठी एक प्रर्मोपचाि स्र्ान तयाि किा.
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एक सुिक्षा मोहीम तयाि किा ज्ाद्वािे तुम्ही सिाांमध्ये लहान मुलाां च्या सुिक्षेसाठी जागृती
करू िकता.
आपल्या परिसिािात शजर्े पािी आहे शतर्े एक सिेक्षि किा आशि अश्या जागाां ची माशहती
करून घ्या शजर्े लहान मुले बुडू िकतात तसेच अश्या जागाां पासून मुलाां ना सुिशक्षत
ठे िण्यासाठी काय किता येऊ िकते त्ाची माशहती करून घ्या.
"पि का? खे ळ" एक अपघातासांबांधी खे ळ, हा खेळ घिी खे ळा.
आपले घि अजून सुिशक्षत बनिण्यासाठी शिचाि किा आशि त्ा कल्नाां चा प्रसाि पोस्टि,
गािी ि नाटकाां मधून किा.
एका आिोग्य कमाचाऱ्याकडून एका घिगुती ि िाळे किती प्रर्मोपचाि पेटीसाठी काय
लागेल याची माशहती करून घ्या.
"धोके ओळखा" हा खे ळ तयाि करून खे ळा. एका पोस्टि शकांिा स्केच िि हा खे ळ तयाि
करून तुम्ही त्ातले शकती धोके ओळखू िकता ह्याची माशहती करून घ्या.
िस्त्याििील मुलाां च्या सुिशक्षततेबाबत एक जागृती मोहीम तयाि किा.
भूशमका नाटक किा ज्ात तुम्ही एका लहान मुलाची काळजी घे ताना त्ाच्या सुिक्षेबद्दल
जागरूक आहात.
प्रशतमोपचािची माशहती करून घ्या जेिेकरून तुम्ही सांकटपिीम्ब्रस्र्तीत मदत करू
िकता. एक भूशमका नाटक तयाि किा ि आपल्या प्रर्मोपचाि कौिल्याां चा सिाि किा
आशि हे आपल्या कुटुां ब ि शमत्राां सोबत सामाशयक किा.
लहान मुलाां साठी आपल्या घिात असिािे धोके ओळखा ि त्ाचा एक नकािा बनिा.
लहान मुलाांना होऊ िकिाऱ्या इजाबद्दल आपल्याला जे माशहती आहे त्ाचा मोठ्या
लोकाां बिोबि प्रसािि किा.
लहान मूल जे व्हा गळा दाटू न येतो तेव्हा काय किायचा ते आपल्या आईिशडलाां ना,
आजीआजोबाना ि आपल्या भािाबशहिीला साां गा.
सामान्य धोके ओळखायला शिका शजर्े भाजिे, पडिे, शकांिा व्यस्त िहदािीचे िस्ते आहे त.
आपल्या घिी भाजण्याचे कोिते धोके आहे त ते शिचािा? कोिाला भाजल्यािि आपि काय
केले पाशहजे ? लहान मुलाां ना स्वयांपाक घिातल्या गिम गोष्टीांपासून कसां सुिशक्षत ठे िता
येईल? आपल्या समाजातील लोकां लहान बाळाां ना ि मुलाां ना दू ि ठे ितात का? - कसे? लहान
बाळ ि मुलां ह्याांनचा गाला दाटू न येण्याची िक्यता मोठ्या ि शकिोि मुलाां च्या तुलनेत जास्त
का आहे ? एका बुडिाऱ्या व्यक्तीला आपि स्वतःला कोित्ा धोक्यात न टाकता कसे
िाचिू िकतो?

‘शटप शटप नळ’ कसे बनितात शकांिा प्रर्मोपचाि पेटीमध्ये काय असले पाशहजे शकांिा "धोके
ओळखा पोस्टि" याबद्दल अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.
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पुढील १० सांर्देश णवषय १०: एचव्ही आणि एड् स

1. आपले ििीि आियाकािक आहे , आशि दििोज ते काही शिशिष्ट मागाा नी आपले िोगाां पासून
सांिक्षि किते, अश्या िोगाां चे शिषािू जे श्वास, खािे, शपिे शकांिा स्पिाने पसितात.
2. एचआयव्ही एक शिषािू आहे ज्ाला आपि व्हायिस म्हितो (V हे व्हीिॉस त्ासाठी आहे ).
हा एक शििेषतः घातक व्हायिस आहे जे आपल्या ििीिाला स्वतःचे सांिक्षि किण्यापासून
र्ाां बितो.
3. िािज्ाां नी एचआयव्हीला धोकादायक बनण्यापासून र्ाां बिण्याकरिता औषधे तयाि केली
आहे त पिां तु कोिालाही त्ाला ििीिातून पूिापिे काढता येण्याचा मागा सापडला नाहीये.
4. काही िेळेनांति आशि औषधाशििाय, एचआयव्ही ग्रस्त लोकाांना एड् स होतो. एड् स काही
गांभीि आजािाां चा एक गट आहे ज्ामुळे ििीि कमकुित ि दु बाल बनते.
5. एचआयव्ही अदृश्य आहे आशि तो ििीिातील िक्तामध्ये ि अश्या इति द्रव्याां मध्ये िाहतो
जे सांभोगादिम्यान तयाि होतात. एचआयव्ही पुढीलप्रकािे पसरू िकतो: (1)
सांभोगािेळी, (2) सांसगाग्रस्त मातेपासून बाळाां ना (3) िक्ताद्वािे .
6. सांभोगापासून एचआयव्ही िोखण्यासाठी लोक पुढील उपाय कितात (1) सांभोग ना कििे
(2) आपल्या नातेसांबांधाबाबत शिश्वासू असिे (3) शनिोधचा िापि करून सांभोग कििे
(सांिशक्षत सांभोग).
7. आपि एचआयव्ही आशि एड् सग्रस्त लोकाां बिोबि खे ळू िकता, अन्न तसेच पेय िाटू करू
िकता, त्ाां चे हात धरू िकता ि त्ाां ना शमठी मारू िकता. ह्या शक्रया सुिशक्षत आहे त
आशि यामुळे तुम्ही व्हायिसग्रस्त नाही होऊ िकत.
8. एचआयव्ही आशि एडस्ग्रस्त लोकां काहीिेळा घाबित आशि उदास असतात. सिाां प्रमािे
त्ाां ना तसेच त्ाां च्या कुटुां शबयाां ना प्रेम आशि पाशठां बाची गिज आह. त्ाां नी आपल्या
शचांताां बद्दल बोलण्याची आिश्यकता आहे .
9. स्वत: आशि इतिाांना मदत किण्यासाठी, ज्ाां ना एचआयव्ही शकांिा एड् स असण्याची
िक्यता आहे त्ाांनी एका म्ब्रक्लशनक शकांिा इम्ब्रस्पतळात जाऊन चाचिी आशि
समुपदे िनसाठी केले पाशहजे .
10.बहुतेक दे िाां मध्ये एचआयव्ही पॉशझशटव्ह असलेल्या व्यक्तीांना मदत ि उपचाि शमळतात.
एां टीरिटर ोम्ब्रव्हिल र्ेिपी (एआिटी) नािाची औषधाने त्ाां ना दीघा आयुष्य जगण्यास मदत
होते.
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हे आिोग्य सांदेि तज्ज्ञ आिोग्य शिक्षक आशि िैद्यकीय तज्ज्ञाांकडून तपासले गेले आहे त तसेच
ओआिबीच्या आिोग्य िेबसाइटिि उपलब्ध आहेत: http://www.health-orb.org.
या शिषयाां बद्दल अशधक जािून तसेच हे सांदेि पसििण्यासाठी मुलां पुढील गोष्टी करू
िकतात.

एचआयव्ही आणि एड् स: मुले काय करू शकिाि?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

आपले स्वतःचे एचव्ही आशि एड् सचे सांदेि स्वतःच्या िब्दात आशि स्वतःच्या भाषे त करू
िकतात!
हे सांदेि पाठ करू िकतात जेिेकरून ते शिसििाि नाहीत!
हे सांदेि इति मुलाां मध्ये ि इति कुटुां बाां मध्ये पसििू िकता.
एचव्ही आशि एड् ससांबधी माशहतीपुम्ब्रस्तका ि इति माशहती गोळा करून आपल्या
समाजात पसििू िकता.
एका आिोग्य कमाचाऱ्याला आपल्या िाळे त बोलािून एचव्ही आशि एड् ससांबधी माशहती
घे ऊ िकता.
आपल्या समाजातील एड् सग्रस्त मुलाां ना मदत किण्याचे मागा िोधिे.
"जीिनिे खा खे ळ" हा खेळ खे ळिे आशि धोकादायक ितानाबद्दल माशहती करून घेिे,
जे िेकरून आपि एचव्हीग्रस्त होऊ िकतो.
एका व्यक्तीपासून दु सऱ्या व्यक्तीकडे एचव्ही कसा जाऊ िकतो यासांबांधी "खिां शकांिा
खोटां " हा खे ळ तयाि करून खे ळिे. जे "शिचािा" प्रश्न आहे त ते खेळाच्या अखे िीस
मदतीसाठी शिचािािेत.
अिी जीिन कौिल्ये शिका ज्ामुळे तुम्हाला खास मैत्री आशि आपल्या लैंशगक
भािनाबद्दल बोलता येईल.
"आिेची भिािी" हा खे ळ खे ळा आशि माशहती करून घ्या शक कोिते सुिशक्षत ितान आपि
शनिडू िकतो ज्ामुळे आपला खास मैत्रीत एचव्हीपासून बचाि होऊ िकतो.
एचव्ही आशि एड् सग्रस्त व्यक्तीला कोिते गोष्टीांना सामोिे जािे लागत असतील त्ाचा
शिचाि किा आशि आपि त्ाची कोित्ाप्रकािे मदत करू िकतो ह्याचा पि शिचाि किा.
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एक भूशमका नाटक करून त्ात एचव्हीग्रस्त व्यक्तीची भूशमका शनभिा आशि माशहती
करून घ्या एक एचव्हीग्रस्त व्यक्ती असल्यािि कसा िाटतां.
एचव्हीग्रस्त व्यक्ती आशि त्ाां ना झेलािे लागिािे कष्ट यासांबांधी गोष्टी एक ि त्ािि चचाा
किा.
लोकाांना एचव्हीबद्दल शकती माशहती आहे हे जािून घे ण्यासाठी प्रश्नमांजुषा तयाि किा.
आपल्या एचव्ही आशि एड् ससांबांधी प्रश्नाां साठी एक प्रश्न डब्बा सुरु किा.
आपल्या िाळे साठी एक एचव्ही आशि एड् ससांबांधी पोस्टि बनिा.
एक नाटक तयाि किा ज्ात एक मीना नामक मुलगी शकांिा िाजीि नामक मुलगा आपल्या
एचव्हीग्रस्त आईची मनधििी कितोय ि शतला इम्ब्रस्पतळात जाऊन एआिटी (अँटीिे टर ोव्हायिल र्ेिपी) औषध घ्याला साां गतोय.
एक एचव्ही आशि एड् स एक्शन क्लब तयाि करून िाळाां मध्ये ि कुटुां बाां मध्ये जनजागृती
किा.
आपल्या िोगप्रशतकािक यांत्रिेचे किी काया किते? कोित्ा पदार्ाा नी आपली
िोगप्रशतकािक प्रिाली मजबूत आशि िोगाां चा सामना किण्यासाठी सुसज् िाहते?
एचआयव्ही म्हिजे काय आशि एड् स म्हिजे काय? त्मधली अक्षिे किासाठी उभे
आहे त? जे व्हा एखाद्याला एचआयव्ही आहे असां माशहती होते तेव्हा काय होते? जे व्हा
एखाद्याला एड् स होतो तेव्हा काय होते? एचआयव्ही एक व्यक्तीमधून दु स-या व्यक्तीमध्ये
कसा जातो? ते कसे होत नाही? आपि त्ापासून स्वतःचे िक्षि कसे करू िकतो?
लोकाां िि एचआयव्हीचे पिीक्षि आशि उपचाि कसे कितात? मातेपासून शतच्या मुलाला
एचआयव्ही जाण्याचा धोका कमी किण्यास औषधे किी मदत करू िकतात? एआिटी
(अँटी-िे टर ोव्हायिल र्ेिपी) किाप्रकािे काम किते आशि त्ाचे औषध कधी घ्यािे?
आपल्या मैत्रीचां रूपाां ति लैंशगक सांबांधात कधी ि केव्हा होते? एखादी व्यक्ती योग्यिीत्ा
शनिोध किी िापिते? (पुरुष / मशहला) एचआयव्हीग्रस्त शमत्र आशि कुटुां बाां ना योग्यिीत्ा
जगण्यासाठी सहाय्य किण्यासाठी सिोत्तम मागा कोिते आहे ? एचआयव्ही आशि
एड् ससांबांधी मदत कििािे सिाा त जिळचे म्ब्रक्लशनक कोठे आहे?

"जीिनिे खा खे ळ", "आिेची भिािी" शकांिा "खिा शकांिा खोटां " चा उदाहिि याबद्दल अशधक
माशहतीसाठी www.childrenforhealth.org शकांिा clare@childrenforhealth.org िि
सांपका साधा.
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