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100 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶିଖ ିବା ଏବଂ ଭାଗ କରି ବା ପାଇ ଁ 8-14 ବର୍ତ ବୟସର ଶିଶ ୁ ମାେଙ୍କ
ଉପଲକ୍ଷନର ସରଳ, ଭରସାନ ାଗୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା । ନେଣୁ ଏହା 10-14 ବର୍ତର କିନଶାର
କିନଶାରୀ ମାେଙ୍କୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରି ଥାଏ । ଆନମ ଅେୁ ଭବ କରୁଛୁ ନ 10-14 ବର୍ତ ବୟସର କିନଶାର
ଓ କିନଶାରୀମାନେ ଅବଗେ ନହାଇଛନ୍ତି ନବାଲି ସୁେଶ୍ଚ
ି ି େ କରି ବା ବିନଶର୍ ଭାନବ ଦରକାର ଏବଂ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କାରଣ ଏହି ବୟସ ସମୁଦାୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟେଃ ନସମାେଙ୍କ ପରି ବାରର ନଛାଟ
ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ନଦଖାଶୁଣା କରି ଥାନ୍ତି । ନସମାନେ ଏପରି ଭାବନର ନସମାେଙ୍କ ପରି ବାରକୁ ସାହା ୟ
କରି ବା ପାଇ ଁକରୁଥ ିବା କାମକୁ ସ୍ୱିକେ
ୃ ି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରି ବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅନଟ ।
ଏହି 100 ବାର୍ତ୍ତାନର ପ୍ରନେୟକ 10ଟି ପ୍ରଧାେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିର୍ୟର 10 କରି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ରହିଛି:
ନମନଲରି ୟା, ଡାଏରି ୟା, ପୁଷ୍ଟି, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ, ଅନ୍ତ୍ରନର କୃମି, ଜଳ ଓ ପରି ମଳ ବୟବସ୍ଥ୍ା,
ଟିକାଦାେ, ଏଚଆଇଭି ଓ ଏଡସ୍ ଏବଂ ଦୁ ର୍ଟ
ତ ଣା, ଆର୍ାେ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭି କ ନଶୈଶବ ଅବସ୍ଥ୍ାର ବିକାଶ ।
ସରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପି ୋମାୋ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ର୍ନର, ସ୍କ ୁଲନର, କ୍ଲବନର ଓ
କ୍ିଲେିକନର ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ସହିେ ବୟବହାର କରି ବା ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକଠାକ ରଖ ିବା ସର୍ତ୍ତନର ନସଗୁଡିକୁ ଅେୁ ବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରାହୟ
କରା ାଇ ପାନର । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଏବଂ ଅଧୁୋେେ କରା ାଇଛି ନବାଲି ସୁେିଶ୍ଚିେ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଅନେକ ତ୍ନ େିଆ ାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦମାନେ ନସମାେଙ୍କ ନେଣୀକକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପନର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କା ୟତ କଳାପକୁ ସରଞ୍ଚିେ କରି ବା ପାଇ,ଁ େଥା ଆନଲାଚୋ ଓ ଅେୟାେୟ କା ୟତ କଳାପକୁ
ତ୍ୱରାନ୍ିେ
ି କରି ବା ପାଇ ଁଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବୟବହାର କରି ଥାନ୍ତି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ, ଭଲ ଭାନବ ହାେ ନଧାଇବା ବିର୍ୟନର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶିଖ ିବା ପନର, ପି ଲାମାନେ
ପରସ୍ପର େଥା ନସମାେଙ୍କ ପରି ଜେଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ‘ଆମ ପରି ବାର ଓ ସମୂହର ନଲାକମାନେ ଭଲ
ଭାବନର ହାେ ନଧାଇବା ଏନେ କଠିେ ନବାଲି ମନେ କରି ବାର କାରଣ କଣ ରହିଛି?’ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶିଖ ିବାର ପ୍ରକୃେ ଉନଦ୍ଦଶୟ ନହଉଛି, ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଏହି ସମସୟାକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ନହନବ ଏବଂ ନସମାନେ ମିଳିମିଶ ି କିପରି ଏହି ସମସୟାର ସମାଧାେ କରି ବାର େିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣ କରି ବା
ଦ୍ୱାରା ନସମାନେ ପରି ବର୍ତ୍ତେର ଜନଣ ଜନଣ ପ୍ରେିେିଧ ି ନହାଇପାରି ନବ । ବାର୍ତ୍ତା ଆନଲାଚୋ ଓ କା ୟତ ର
ଏକ ପ୍ରନବଶ ପଥ ଭଳି ।
ପି ୋମାୋ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପି ଲାମାେଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ କହିପାରି ନବ ।
ଅଥବା, ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ିବାନର ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ,ଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେିଟି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସହିେ
ଏକ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ନବ । ନ ଉ ଁପିଲାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶିଖ ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅେୟ ମାେଙ୍କ
ସହିେ ଭାଗ କରି ଛନ୍ତି ନସମେଙ୍କୁ ପୁରସ୍କ ୃେ କରି ବା ପାଇ ଁ ନଛାଟ ନଛାଟ ଉପହାରର ବୟବହାର
କରା ାଇ ପାନର । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ, ନଗାଟିଏ ରି ବେ ବା ରଙ୍ଗିେ କପଡ଼ାର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଉପହାର
ଭାବନର ଦିଆ ାଇ ପାନର । ୋପନର ପି ଲାମାନେ ନସମାନେ ଶିଖ ିଥ ିବା ଏବଂ ଭାଗ କରି ଥ ିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
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ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦଶତେ କରି ବା ପାଇ ଁ ନଗାଟିଏ ବାଡ଼ିନର ନସଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ରଙ୍ଗିେ ଇନ୍ଦ୍ରଧେୂ ବାଡ଼ି
େିଆରି କରି ବାର ମଜା ନେଇ ପାରି ନବ ।
ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶିଖ ିବା ଓ ଭାଗ କରି ବା ପାଇ ଁ 100 ଟି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ୟୁନକ'ର ନକମ୍ବି ଜ
ି ନର ଅବସ୍ଥ୍ିେ ଏକ
ନଛାଟ ଏେଜିଓ, ଚିଲନରେ ଫର ନହଲ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରା ାଇଛି । ଚିଲନରେ ଫର ନହଲ୍ଥ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଂଶିଦାର ମାେଙ୍କ ସହିେ କା ୟତ କରି ଥାଏ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି, ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲ୍ଥ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ ।
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About Us

100 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶିଖ ିବା ଏବଂ ଭାଗ କରି ବା ପାଇ ଁ 8-14 ବର୍ତ ବୟସର ଶିଶ ୁ ମାେଙ୍କ
ଉପଲକ୍ଷନର ସରଳ, ଭରସାନ ାଗୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା । ନେଣୁ ଏହା 10-14 ବର୍ତର କିନଶାର
କିନଶାରୀ ମାେଙ୍କୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରି ଥାଏ । ଆନମ ଅେୁ ଭବ କରୁଛୁ ନ 10-14 ବର୍ତ ବୟସର କିନଶାର
ଓ କିନଶାରୀମାନେ ଅବଗେ ନହାଇଛନ୍ତି ନବାଲି ସୁେଶ୍ଚ
ି ି େ କରି ବା ବିନଶର୍ ଭାନବ ଦରକାର ଏବଂ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କାରଣ ଏହି ବୟସ ସମୁଦାୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟେଃ ନସମାେଙ୍କ ପରି ବାରର ନଛାଟ
ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ନଦଖାଶୁଣା କରି ଥାନ୍ତି । ନସମାନେ ଏପରି ଭାବନର ନସମାେଙ୍କ ପରି ବାରକୁ ସାହା ୟ
କରି ବା ପାଇ ଁକରୁଥ ିବା କାମକୁ ସ୍ୱିକେ
ୃ ି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରି ବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅନଟ ।
ଏହି 100 ବାର୍ତ୍ତାନର ପ୍ରନେୟକ 10ଟି ପ୍ରଧାେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିର୍ୟର 10 କରି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ରହିଛି:
ନମନଲରି ୟା, ଡାଏରି ୟା, ପୁଷ୍ଟି, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ, ଅନ୍ତ୍ରନର କୃମି, ଜଳ ଓ ପରି ମଳ ବୟବସ୍ଥ୍ା,
ଟିକାଦାେ, ଏଚଆଇଭି ଓ ଏଡସ୍ ଏବଂ ଦୁ ର୍ଟ
ତ ଣା, ଆର୍ାେ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭି କ ନଶୈଶବ ଅବସ୍ଥ୍ାର ବିକାଶ ।
ସରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପି ୋମାୋ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ର୍ନର, ସ୍କ ୁଲନର, କ୍ଲବନର ଓ
କ୍ିଲେିକନର ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ସହିେ ବୟବହାର କରି ବା ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
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ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 1 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଯତ୍ନ
ନନବା

1. ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମେଙ୍କ ସହିେ ନ ନେଟା ସମ୍ଭବ ନଖଳାନଖଳି କରନ୍ତୁ, ନକାଳାନ୍ତୁ, କଥା
ହୁ ଅନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ ଓ ଗୀେ ଗାଆନ୍ତୁ ।
2. ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ସହଜନର ରାଗି ାଆନ୍ତି, ଭୟଭୀେ ନହାଇ ାନ୍ତି ଓ ଲୁ ହ
ଗଡାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ନସମାେଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ୋହି ।ଁ ସବତଦା ସଦୟ ହୁ ଅନ୍ତୁ ।
3. ନଛାଟ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶିଘ୍ର ଶିଖ ିଥାନ୍ତି: କିପରି ଚାଲି ବା, ଶବ୍ଦ କରି ବା, ଖାଇବା ଓ ପି ଇବା ଆଦି ।
ନସମାେଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ନସମାେଙ୍କୁ େିରାପଦ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ କରି ବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ!
4. ସମସ୍ତ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ପରସ୍ପର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ମ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ,
ବିନଶର୍ କରି ନସହି ପିଲାମାଙ୍କୁ ନ ଉ ଁ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ୍ ବା ନ ଉମାେଙ୍କର
ଁ
ଶାରୀରି କ ଅକ୍ଷମୋ
ରହିଛି ।
5. ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ୋଙ୍କ ଚାରି ପାଖନର ଥ ିବା ନଲାକଙ୍କ କା ୟତ ର େକଲ କରି ଥାନ୍ତି । େିଜକୁ ଠିକ
ରଖନ୍ତୁ, ନସମାେଙ୍କ ପାଖନର ଭଲ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନସମାେଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଦଖାନ୍ତୁ ।
6. ନ ନେନବନଳ ନଛାଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ୋହାର ନକୌଣସି କାରଣ ଅଛି (କ୍ଷୁୟଧା, ଭୟ,
ନବଦୋ). କାହିକିଁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁନଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
7. ସଂଖୟା ଓ ଶବ୍ଦର ନଖଳ, ରଙ୍ଗ କରି ବା ଓ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବା ଦ୍ୱାରା, ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ସ୍କ ୁଲନର ଶିଖ ିବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ େ ନହବାନର ସାହା ୟ କରନ୍ତୁ । ନସମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗୀେ ଗାଆନ୍ତୁ, ୋଚନ୍ତୁ ଓ କାହାଣୀ
ଶୁଣାନ୍ତୁ ।
8. ଏକ ସମୂହମଧ୍ୟନର, େେଜାେକ ମାନେ ହାମ୍ବୁଡବ
ି ା ଏବଂ ନସମାନେ ଶବ୍ଦ କରି ବା, ଚାଲି ବା, କଥା
ନହବା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ’ପ୍ରଥମ କାମ’ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ୋହା ଅେୁ ଧ୍ୟାେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ନଗାଟିଏ ନୋଟବୁ କନର ନରକଡତ କରନ୍ତୁ ।
9. ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ତ୍ନ ପ୍ରଦାେକାରୀ ଓ ବଡ଼ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ନରାଗ ପ୍ରେିନରାଧ କରି ବାନର ସାହା ୟ
କରନ୍ତୁ, ନଦଖନ୍ତୁ ନ ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ପରି ସ୍କାର ଅଛନ୍ତି (ବିନଶର୍ କରି ହାେ ଓ ମୁହ),ଁ
ପରି ସ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଥଷ୍ଟ ପରି ମାଣନର ଭଲ ଖାଦୟ ଖାଉଛନ୍ତି ।
10.ଶିଶ ୁ ଓ ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ େିଜକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ୋହି ।ଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ
।
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ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନନବା: ିୋମାନନ କଣ କରି

•
•
•
•

•
•
•
•

•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ତ୍ନ ନେବାନର ଆମ େିଜ ପାଇ ବାର୍ତ୍ତ
ଁ
ା
େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ିବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପି ଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
’ପୁଅପିଲା’ ଓ ’ଝିଅପିଲା’ ମାେଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦଳନର ଭାଗ କରନ୍ତୁ; ପୁଅମାେଙ୍କୁ ’ଝିଅମାେଙ୍କ ନଖଳ’
ଏବଂ ଝିଅମାେଙ୍କୁ ’ପୁଅମାେଙ୍କ ନଖଳ’ ନଖଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ୋପନର, ଉଭୟ ଦଳକୁ ନଖଳ
ବିର୍ୟନର ଆନଲାଚୋ କରି ବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ, େୁ ନମ ନଖଳଟିକୁ ପୁଅମାେଙ୍କର
ବା ଝିଅମାେଙ୍କ ନଖଳ ନବାଲି କୁହା ି ବାନର ଏକମେ କି? କାହିକିଁ ହ ବା
ଁ କାହିକିଁ େୁ ନହ?ଁ
ର୍ନର ବା ସ୍କ ୁଲନର ’ଭଲ’ ବା ’ଖରାପ’ ଆଚରଣ ଏବଂ କାହି କି
ଁ ନସଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବୟାଖୟା
କରା ାଇଛି ଆନଲାଚୋ କରନ୍ତୁ ।
ଆନମ ଏହି ବିର୍ୟନର କଣ ଜାଣିଛୁ ୋହା ଅେୟମାେଙ୍କୁ ନଦଖାଇବା ପାଇ ଁନପାଷ୍ଟର େିଆରି
କରନ୍ତୁ ।
ର୍ନର, ସ୍କ ୁଲନର ବା ନଗାଷ୍ି ି ସମୁଦାୟନର ନଖଳଣା େିଆରି ପ୍ରେିନ ାଗୀୋର ଆନୟାଜେ କରନ୍ତୁ
ନ ପରି କି ନମାବାଇଲ, ଝୁ ମଝୁ ମି , ବିଲିଂଡ ବ୍ଲକ, କନେଇ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଛବି ବହି ଇେୟାଦି ।
ନରାଗ ପ୍ରେିନରାଧ କରି ବାର ସହଜ ପଦନକ୍ଷପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦଶିେ କରି ବା ପାଇ ଚି
ଁ ତ୍ରାଙ୍କେ ବା
ନପାଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ନ ପରି କି ସାବୁ େନର ହାେ ନଧାଇବା, ଟିକାକରଣ, ଏବଂ ଏକ ସୁର୍ମ
ଖାଦୟ ଖାଇବା ।
ନଛାଟ ପି ଲାମାେଙ୍କ ସହିେ ତ୍ନକାରୀ ନଖଳୁଥ ିବାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ । ଦୁ ଇଜଣ
ମା'ଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସଂଳାପର ଆଦାେପ୍ରଦାେକୁ ନସମାନେ ନଖଳି ପାରି ନବ; ନସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନଣ
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•
•
•

•

•
•
•

ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନ ନଛାଟ ପି ଲାମାନେ ଚୁ ପ ରହିବା ଉଚିେ ଏବଂ ଅେୟ ଜନଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନ
ମଜା କରି ବା କରି ବା ଉଚିେ । ନଗାଟିଏ ଆନବଗ/ଅେୁ ଭୁେିକୁ ମୂକାଭି େୟ /ଅଭି େୟକୁ ନକବଳ
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ନମୌଖ ିକ ଅଭି ବୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଭି େୟ କରନ୍ତୁ । ଅେୟାେୟ ପିଲାମାନେ ଅେୁ ଭୁେି ବା
ଆନବଗ କଣ ୋହା ଅେୁ ମାେ କରନ୍ତି ।
ପି ୋମାୋ ଓ ନଜନଜଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିକିଁ ଓ କଣ ଶିଶଟ
ୁ ିକୁ କନ୍ଦାଏ ବା ହସାଏ ଏବଂ ନସମାନେ
କଣ ନଖାଜି ପାଇନଲ ୋହା ନେଣୀନର ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ନଗାଟିଏ ନେଣୀ ବା ଦଳ ସ୍ଥ୍ାେୀୟ ନଗାଷ୍ି ି ମଧ୍ୟରୁ ନଗାଟିଏ ଶିଶକ
ୁ ୁ ନପାର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନବ ।
ଶିଶଟ
ୁ ି କିପରି ବଢ଼ଛ
ଁ ମାସକୁ ଥନର ଦଳର ପରି ଦଶତେ କରି ଥାନ୍ତି ।
ୁ ି ୋହା ଜାଣିବା ପାଇ ମା
ପରି ସ୍କାର ରହିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିେ ପାଣି ପି ଇବା ପରି ନରାଗ ପ୍ରେିନରାଧ କରି ବାର ସହଜ
ପଦନକ୍ଷପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ତୋ କରି ବା ପାଇ ଁନଗାଟିଏ ଗୀେ େିଆରି କର ଏବଂ ର୍ନର ନଛାଟ ଭାଇ
ଭ୍ଉଣୀକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଅ ।
ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ୋଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାେକାର େିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ ନସମାେଙ୍କ ଶିଶ ୁ ଏବଂ
ନଛାଟ ପି ଲାମାେଙ୍କ ତ୍ନ ନେଲାନବନଳ କଣ ସବୁ ଠାରୁ କଠିେ ନହାଇଥ ିଲା ଏବଂ କଣ ନସମାେଙ୍କୁ
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସାହା ୟ କରି ଥ ିଲା ।
କିପରି ନଗାଟିଏ ଶିଶର
ୁ ମସ୍ତି ସ୍କର ବିକାଶ ର୍ନଟ େୁ ମକୁ କହିବା ପାଇ ଜନଣ
ଁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀ ବା ଜନଣ
ବିଜ୍ଞାେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ।
ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ୋଙ୍କ ନଗାଷ୍ି ନି ର ବୟସ୍କମାେଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ନସମାେଙ୍କୁ ଗୀେ, ଗପ ଏବଂ
ନଖଳସବୁ ଶିଖାଇବା ପାଇ,ଁ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ଓ ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ଗୀେ ଗାଇ ଶୁଣାଇବାକୁ ।
ପି ଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାେଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ୋଙ୍କ ମେନର କଣ କରା ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅନଟ
ାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ନରାଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରେିହେ କରା ାଇ ପାରି ବ ।

ଅଧ ିକ େଥୟ ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି : କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଓ
ଅସୁସ୍ଥତା

1. ନରାନର୍ଇ କରି ବା େିଆର
ଁ ୁ ବାହାରୁଥ ିବା ଧୁଆନର
ଁ ଏହାର ନଛାଟ କଣିକା ରହିଥାଏ ାହା ଫୁ ସଫୁ ସ
ମଧ୍ୟକୁ ପରି ାଇପାନର ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ୍ କରି ପାନର । ଧୁଆକୁଁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇ ଁ ବାହାନର ଅଥବା
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ନ ଉଠାନର
ଁ
ୋଜା ପବେ ଅସି ପାରି ବ ଏବଂ ଧୁଆ ଁ ବାହାରି ାଇପାରି ବ ନସହିପରି ସ୍ଥ୍ାେନର
ନରାନର୍ଇ କରନ୍ତୁ ।
2. େମ୍ବାଖୁ ଧୂମପାେ ଫୁ ସଫୁ ସକୁ ଦୁ ବଳ
ତ କରି ଦଏ
ି । ଅେୟ ନଲାକମାନେ କରୁଥ ିବା ଧୂମପାେରୁ
ବାହାରୁଥ ିବା ଧୁଆ ଁେିଶ୍ୱାସନର ନେବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷେିକାରକ ।
3. ପ୍ରନେୟକଙ୍କୁ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା ନହାଇଥାଏ । ଅଧ ିକାଂଶ ଦ୍ରୁେ ଭାଲ ନହାଇ ାଆନ୍ତି । ଦି କାଶ ବା ଥଣ୍ଡା
3 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧ ିକ ଧରି ଲାଗି ରନହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ିେ
ଲ ିକକୁ ାଆନ୍ତୁ ।
4. କିଛି ଜୀବାଣୁକୁ ନବକନଟରି ୟା ଏବଂ ଅେୟ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଭାଇରସ କୁହନ୍ତି । ଭାଇରସଗୁଡ଼ିକ ସବତାଧ ିକ
କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାର କାରଣ ଏବଂ ଔର୍ଧ ଦ୍ୱାରା ୋକୁ ମରା ାଇ ପନର ୋହି ।ଁ
5. ଫୁ ସଫୁ ସ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ାହା ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ କରି ଥାଏ । କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା ଫୁ ସଫୁ ସକୁ ଦୁ ବଳ
ତ
କରି ଦଏ
ି । େିନମାେିୟା ଏକ ନବକନଟରି ୟା ଜୀବାଣୁ ାହା ଦୁ ବଳ
ତ ଫୁ ସଫୁ ସନର ଗୁରୁେର ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ
ର୍ଟାଏ ।
6. େିନମାେିୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ (ଏକ ଗୁରୁେର ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ) ଦ୍ରୁେ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା । ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ
ଶୁଣନ୍ତୁ । ଛାେି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଓ ଖସି ବାକୁ େଜର କରନ୍ତୁ । ଅେୟାେୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନହଉଛି ଜ୍ୱର,
ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ ଓ ଛାେିନର ପି ଡ଼ା ନହବା ।
7. ନଗାଟିଏ 2 ମାସର େବଜାେକ ଶିଶ,ୁ ନଗାଟିଏ ମି େଟ
ି ନର 60 ବା ୋ’ଠାରୁ ଅଧ ିକ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ
ନେଉଥ ିନଲ େୁ ରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀ ପାଖକୁ ନେଇ ିବା ଉଚିେ! 1-5 ବର୍ତର ପିଲାମାେଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରନର
ମି େିଟକୁ 20-30 ରୁ ଅଧ ିକ ନହବାକୁ ଦ୍ରୁେ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁହା ାଏ ।
8. ଏକ ସୁର୍ମ ଖାଦୟ (ଏବଂ ସ୍ଥ୍େୟପାେ କରୁଥ ିବା େବଜାେକ), ଏକ ଧୁଆ-ମୁ
ଁ କ୍ତ ର୍ର ଏବଂ ଟିକାକରଣ
େିନମାେିୟା ପରି ଗୁରୁେର ଅସୁସ୍ଥ୍ୋକୁ ପ୍ରେିହେ କରି ବାନର ସାହା ୟ କନର ।
9. ଉଷ୍ମୋ ବଜାୟ ରଖ ି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାେୀୟ (ନ ପରି କି ସୁପ୍ଏବଂ ଜୁସ) ପାେ କରି , ବିୋମ ନେଇ ଏବଂ
ୋକକୁ ପରି ସ୍କାର ରଖ ିବା ଦ୍ୱାରା କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାର ଚିକତ୍ସ
ି ା କରନ୍ତୁ ।
10.କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଓ ଅେୟାେୟ ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ ଅେୟକୁ ବୟାପିବାରୁ ଅଟକାନ୍ତୁ। ହାେ ଓ ଖାଇବା େଥା ପିଇବା
ବାସେକୁ ପରି ସ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ କାଗଜନର କାଶନ୍ତୁ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା: ିୋମାନନ କଣ କରି ାରି ନବ?
•
•
•
•

ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ୍ାୋ ଉପନର େିଜ ପାଇ ଁବାର୍ତ୍ତା
େିଆରି କରନ୍ତି!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
େିଜ ର୍ରର ଏକ ପରି କଳ୍ପୋ େିଆରି କର । ନକଉଠାନର
ଁ
ଧୁଆଳିଁ ଆ ଅଛି, ନକଉଠାନର
ଁ
ୋହି?ଁ
ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ଧୁଆ ଁଠାରୁ ଦୁ ରନର ନକଉଠାନର
ଁ
ନଖଳିବା େିରାପଦ?
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•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

ବିପଜ୍ଜେକ ନରାଗ ନ ପରି କି ମିଳିମିଳା ଏବଂ ଦମା କାଶ ପରି ନରାଗ ବିରୁଦ୍ଧନର ଟୀକା ପ୍ରଦାେ
ପାଇ ଁ ନସମାେଙ୍କ ସନ୍ତାେକୁ ନେଇ ି ବା ପାଇ ଁ ପି ୋମାୋଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିେ କରି ବାକୁ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି
କର ।
େିନମାେିୟା ଉପନର ଏକ ଗୀେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କର ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ
କର!
ନକନେନବନଳ ଆମ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁେ ନହଉଛି ଓ ନକନେନବନଳ ୋହା ସାଧାରଣ ନହଉଛି
ଗଣୋ କରି ବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ସୁୋ ଓ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସାହା ୟନର ଏକ ନପଣଡୁ ଲମ ବା ନଦାଳକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କର, ଏବଂ ଆନମ କଣ ଶିଖ ିଛୁ ୋହା ଆମ ପରି ବାର ପରି ଜେକୁ ନଦଖାଅ ।
ସ୍ତେୟପାେ କରୁଥ ିବା େବଜାେକ ଶିଶ ୁ ଉପନର େିଜସ୍ୱ ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କର ।
ଜ୍ୱର ନହବା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଥଣ୍ଡା ରଖ ିବା, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଧରି ଥ ିବା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉର୍ୁମ ରଖ ିବା ଉପନର ଏକ
ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କର ।

ର୍ନର ଓ ସ୍କ ୁଲନର ଖାଇବା ପୁବର
ତ ୁ ଏବଂ ନଶୌଚାଗାର ବୟବହାର କରି ବା ପନର ସାବୁ େ ଦ୍ୱାରା
ଆମ ହାେ ନଧାଇବାନର ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁଏକ ଟିପା କଳ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କର ।
ଜୀବାଣୁ ବୟାପିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇ,ଁ ଏବଂ କିପରି େିଜକୁ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧନର ସୁରକ୍ଷିେ
କରି ନବ ପାଇ ଁକିପରି ସାବୁ େ ଓ ପାଣିନର ହାେ ନଧାଇବାକୁ ହୁ ଏ ଶିଖ ।
ବିଭିନ୍ନ ପରି ସ୍ଥ୍ିେିକୁ ଅଭି େୟ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ାହା େିନମାେିୟା ନହଇପାନର ଅଥବା ଥଣ୍ଡା ଲଗିବା
ନହାଇପାନର, େିନମାେିୟା ଉପନର ଆମର ଜ୍ଞାେ ପରି କ୍ଷା କର ।

ପଚାରନ୍ତୁ େିନମାେିୟା ପାଇ ଁବିପଦର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଆନମ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ କଣ
ଶିଖ ିଥାଉ ୋହା ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ପଚାରନ୍ତୁ ଧୁମପାେ ନକଉଠାନର
ଁ
େିର୍ିଦ୍ଧ? େୁ ମ ସ୍କ ୁଲ ଧୁଆ ଁମୁକ୍ତ କି?
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•

•
•

ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ଆମକୁ ଦ୍ରୁେ ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କନର? ନ ନେନବନଳ ନକହି ଜନଣ େିନମାେିୟା
ଠାରୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟନର ରହିଛନ୍ତି ନସନେନବନଳ ଦ୍ରୁେ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଚିହ୍ନଟଁ କରି ବା ପାଇ ଆନମ
ଁ
ଆମ
ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସର ପରି ମାପ କରି ପାରି ବା ।
ପଚାରନ୍ତୁ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାର ଚିକିତ୍ସା କରି ବା ପାଇ ଁେୁ େେ ଓ ପୁରାେେ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କଣ?
ପଚାରନ୍ତୁ ଜିବାଣୁ କିପରି ବୟାପି ଥାଏ? ନଖଳିବା ମଧ୍ୟମନର ଶିଖ ିବା କରମଦତେ ବା ହୟାଣ୍ଡନସକ
କରି ବା ନଖଳ

ଟିପି ଟୟାପ, ନପଣଡୁ ଲମ ବା ହୟାଣ୍ଡନଶକ ନଖଳ, ଅଥବା ଅେୟ ନକୌଣସି େଥୟ ପାଇ,ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.org ନର
ନ ାଗାନ ାଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 3 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଟୀକାକରଣ

1. ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ଲକ୍ଷାଧ ିକ ପି ୋମାୋ ପ୍ରେି ବର୍ତ ନସମାେଙ୍କ ପି ଲାମାନେ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଭାନବ ବଢ଼ି
ଉଠିବା ଏବଂ ନରାଗ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିେ ରହିବା ପାଇ ଁଟୀକାକରଣ ପାଇ ଁନେଇଥାଆନ୍ତି ।
2. ନ ନେନବନଳ େୁ ନମ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ନରାଗ ଦ୍ୱାରା ଅସୁଅସ୍ଥ୍ ନହାଇପଡ଼, ନସନେନବନଳ ଏକ ଅେି
କ୍ଷୁଦ୍ର, ଜୀବାଣୁ େୁ ମ ଶରି ରନର ପ୍ରନବଶ କରି ଥାଏ । ଏହି ଜୀବାଣୁ ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ଜୀବାଣୁ ଶୃଷ୍ଟି କନର
ଏବଂ ଶରୀର ଠିକ ଭାନବ କା ୟତ କରି ବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଏ ।
3. ଜୀବାଣୁ ସହିେ ଲଢ଼ିବା ପାଇ େୁଁ ମ ଶରୀରନର ଏକ ବିନଶର୍ ନସୈେିକ-ସଦୃ ଶ ରକ୍ଷକ ରହିଛି ାହାକୁ
ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କୁହନ୍ତି । ନ ନେନବନଳ ଜୀବାଣୁଗଡ଼
ୁ ିକ ମରି ାଏ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଶରୀର ମଧ୍ୟନର ରହି ପୁଣି
ଦ୍ଧ
ୁ କରି ବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ େ ଥାଏ ।
4. ଟୀକାକରଣ ମାଧ୍ୟମନର େୁ ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣ୍ଟି ନଜେକୁ ପ୍ରନବଶ କରା ାଏ (ଇନେକ୍ସେ
ମାଧ୍ୟମନର ବା ପାଟିନର) । ନରାଗ ସହିେ ଲଢିବା ପାଇ ଁ ନସଗୁଡ଼ିକ େୁ ମ ଶରୀରକୁ ନସୈେିକ ପରି
ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି େିଆରି କରି ବା ପାଇ ଁଶିଖାଇଥାଏ ।
5. ନରାଗ ବିରୁଦ୍ଧନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାେ ପାଇ ଁ ଶରୀରନର ନଥଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟି ବଡ଼ି ଗଢିନୋଳିବା ପାଇ ଁ କିଛି
ଟୀକାକରଣ ଏକାଧ ିକ ବାର ନଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
6. ଭୟଙ୍କର ନରାଗ ାହା ମୃେୁୟ ଏବଂ ନ୍ତ୍ରଣାର କରଣ, ନ ପରି କି ମିଳିମିଳା, କ୍ଷ୍ମା, ଡିପନଥରି ୟା,
ଦମା କାଶ, ନପାଲି ଓ, ଟିଟାେସ(ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅନେକ!), ାହାକୁ ଟୀକାକରଣ ମାଧ୍ୟମନର ପ୍ରେିହେ
କରା ାଇପାନର ।
7. େୁ ମ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ନରାଗ
ଁ
ଆକ୍ରମଣ କରି ବା ପୂବର
ତ ୁ ଟୀକାକରଣ କରି ନବୋ ଉଚିେ
।
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8. ଶିଶମ
ୁ ାମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିେ କରି ବା ପାଇ ଁ େବଜାେକମାେଙ୍କୁ େୁ ରନ୍ତ ଟୀକା ଦିଆ ାଇଥାଏ । ଦି
ନଗାଟିଏ ଶିଶ ୁ ୋର ସୁନ ାଗ ହରାଏ ନେନବ ୋକୁ ପନର ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆ ାଇପାନର ।
9. ବିଭିନ୍ନ ନରାଗ ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟନର ଟୀକାକରଣ କରା ାଇପାନର । ଆପଣଙ୍କ ନଗାଷ୍ି ି
ପି ଲାମାେଙ୍କୁ ନକନେନବନଳ ଏବଂ ନକଉଠିଁ ଟୀକାକରଣ କରୁଛି ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
10.ଟୀକାକରଣ ଦିେ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ବା ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ଦି ସାମାେୟ ଅସୁସ୍ଥ୍ ରୁହନ୍ତି େଥାପି ମଧ୍ୟ
ନସମାେଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆ ାଇପାରି ବ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ଟୀକାକରଣ: ିୋମାନନ କଣ କରି
•
•
•
•
•
•
•
•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଟୀକାକରଣ ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତି!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ଟୀକାକରଣ ଦିେଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ ଉଠିଁ ସମନସ୍ତ ନସଗୁଡ଼ିକୁ
ନଦଖ ିପାରି ନବ ନସଠାନର ପ୍ରଦଶିେ କରନ୍ତୁ ।
ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାେଙ୍କୁ କ୍ଷେି କରୁଥ ିବା ପ୍ରାଣୋଶକାରୀ ସମସ୍ତ ନରାଗକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ମାରାତ୍ମକ ନରାଗ ଠାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିେ କରି ବା ପାଇ ଁ ଦ୍ଧ
ୁ କରୁଥ ିବା ଟୀକାକରଣ ସୁପରହିନରାର
ଚିତ୍ର ସହିେ ଏକ କାହାଣୀ େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
ଡିପନଥରି ୟା, ମିଳିମିଳା ଏବଂ ରୁନବଲା, ନପଟତୁସିସ, କ୍ଷ୍ମା, ଟିଟାେସ ଏବଂ ନପାଲି ଓ ପରି
ଟୀକାକରଣ ମାଧ୍ୟମନର ନଗାଟିଏ ବା ଏକାଧ ିକ ନରାଗ ଉପନର ଏକ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
ଏଣ୍ଟିବଡି, ଏକ େମ୍ର, ଏକ ଦୃ ଢ଼ ରକ୍ଷକ ି ଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିେ ଓ ସୁସ୍ଥ୍ ରନଖ, ୋ ଉପନର ଏକ
ୋଟକ ବା କାହାଣୀ େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ପ୍ରନେୟକ ନରାଗ ବିର୍ୟନର ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ ଶିଖ ିନଲ ୋହା ଅେୟ ପିଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ
ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ନଗାଟିଏ େବଜାେକ ଶିଶ ୁ ଓ ୋ ମା ପାଇ ଁୋର ଟୀକାକରଣ ସମୟ ସହିେ ଏକ ବିନଶର୍ ଜନ୍ମଦିେ
କାଡତ େିଆରି କରି ନସମାେଙ୍କୁ ଜୀବେର ପ୍ରଥମ ବର୍ତ ସୁସାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆେନ୍ଦମୟ ନହବା ପାଇ ଁ
ଅଭି େନ୍ଦେ ଜଣାନ୍ତୁ!
ଆହୁ ରି ଅନେକ ନରାଗ ସମ୍ପକତନର ଜାଣନ୍ତୁ ାହା ବିରୁଦ୍ଧନର ଟୀକାକରଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାେ
କନର ।
ବିକଳାଙ୍କ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରି ବା ବିର୍ୟନର ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଟୀକାକରଣ ବିର୍ୟନର ଆନମ ନକନେଟା ଜାଣିଛୁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ଧନ୍ଧା େିଆରି କରନ୍ତୁ ଓ ୋହାର
ସାମୋ କରନ୍ତୁ । ୋହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ପରି ବାର ପରି ଜେ ସହିେ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ନକଉ ଁ ଟୀକାକରଣ ଆମକୁ ଏକାଧ ିକ ବାର ପ୍ରନୟାଜେ ହୁ ଏ ଜାଣନ୍ତୁ । ଏବଂ ନ ଉ ଁ ପିଲାମାନେ
ୀକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିେ ନହାଇଛନ୍ତି ନସମାେଙ୍କୁ ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ନରାଗଗୁଡ଼ିକର ସୁପର ପାୋର ବା ମୂଳ ଶକ୍ତି କଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ନସଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରାଜିେ
କନର ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଆମ ନେଣୀର ସମନସ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାେଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ନହାଇଛି କି ୋହି ଁ ାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ବିନଶର୍ ଟୀକାକରଣ ଇନଭଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବା ଦିେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସପ୍ତାହ ନକନବ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ
ନ ନେନବନଳ ସମସ୍ତ ପିଲା ଓ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଟୀକାକରଣ ପାଇ ଁ ାଇପାରି ନବ ।
ଆମ ପରି ବାରନର ନକହି ଟୀକାକରଣ କରି ବାରୁ ବଞ୍ଚିେ ରହି ାଇଛନ୍ତି କି ୋହି ଜାଣନ୍ତୁ
ଁ
ାହା ଦ୍ୱାରା
ନସମାନେ ୋହା ନହଇ ପାରି ନବ ।
ଆମ ନଦଶନର ଟୀକାକରଣ ସମ୍ପକତନର ଏବଂ ନକନେନବନଳ ଆନମ ଟୀକା ନେଇପାରି ବୁ ୋହା
ପଚାରନ୍ତୁ ।
ଆମ ପାରି ବାରନର କାହାର ନକୌଣସି ପ୍ରାଣୋଶକାରୀ ନହାଇଥ ିଲା କି ୋହି ଁ ଏବଂ ନସମାେଙ୍କର
କଣ ର୍ଟିଥ ିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଅଧ ିକ େଥୟ ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 4 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ନମନେରି ୟା

1. ନମନଲରି ୟା ଏକ ନରାଗ ାହା ବୟାପି ଥାଏ ସଂକ୍ରମି େ ମଶା କାମୁଡ଼ବ
ି ା ଦ୍ୱାରା ।
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2. ନମନଲରି ୟା ନହଉଛି ବିପଜ୍ଜେକ । ଏହା ଜ୍ୱରର କାରଣ ହୁ ଏ ଏବଂ ମୃେୁୟ ମଧ୍ୟ ନହାଇପାନର,
ବିନଶର୍ କରି ଶିଶ ୁ ଓ ଗଭତବେୀ ମହିଳାମାେଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରନର ।
3. କିଟୋଶକ ଦ୍ୱାରା ପରି ଶେ
ୃ କରା ାଇଥ ିବା ମଶାରୀ ଭି େନର ନଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୟାନଲରି ୟାକୁ
େିବାରଣ କରନ୍ତୁ ାହା ମଶାମାେଙ୍କୁ ମାରି ଦିଏ ଏବଂ ଦଂଶେରୁ ରକ୍ଷା କରି ଥାଏ ।
4. ମୟାନଲରି ୟା ମଶା ସୂ ାତ ସ୍ତ ଓ ସୂନ ାତ ଦୟ ମଧ୍ୟନର ଦଂସେ କରି ଥାଏ ।
5. ନ ନେନବନଳ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ନମନଲରି ୟା ହୁ ଏ ନସମାେଙ୍କ ବୃ ଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଆହୁ ରି ଧୀର ହୁ ଏ ।
6. ନମନଲରି ୟା ମଶାକୁ ମାରି ବା ପାଇ େି
ଁ େି ପ୍ରକାରନର କୀଟୋଶକ ସି ଞ୍ଚେ କରା ାଏ: ର୍ର ମଧ୍ୟନର,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳନର ଏବଂ ପାଣିନର ।
7. ନମନଲରି ୟାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼କ
ି ନହଉଛି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବୟଥା, ନପଶୀ ଓ ନପଟନର ପି ଡ଼ା ନହବା,
ଏବଂ ଶୀେ ଲାଗିବା । ଦ୍ରୁେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବେ ବଞ୍ଚାଏ ।
8. ସାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କ େିନଦତଶ ଅେୁ ସାନର ଔର୍ଧ ମଧ୍ୟମନର ନମନଲରି ୟା ପ୍ରେିହେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା
କରା ାଇପାନର ।
9. ନମନଲରି ୟା ସଂକ୍ରମିେ ବୟକ୍ରିର ରକ୍ତନର ବାସ କନର ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ୱଳ୍ପୋ ର୍ଟାଇପାନର, ାହା
ୋଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁ ବଳ
ତ କରି ଦଏ
ି ।
10.ନମନଲରି ୟା ବିନରାଧୀ ପିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନ ନେନବନଳ ନଗାଷ୍ି ି ମଧ୍ୟନର ପ୍ରଚୁ ର ରହିଛି ନସନେନବନଳ
ସ୍ଥ୍ାନେ ସ୍ଥ୍ାନେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟନର ନମନଲରି ୟାଏବଂ ଏେିମିୟା ପ୍ରେିହେ ବା ହ୍ରାସ କରି ପାନର
।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ନମନେରି ୟା: ି ୋମାନନ କଣ କରି

•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ନମନଲରି ୟା ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତି!
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ିବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପି ଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ନମନଲରି ୟା କିପରି ବୟାପି ଥାଏ ଏବଂ ଆନମ କିପରି ନମନଲରି ୟା ପ୍ରେିନରାଧ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଲନଢଇନର ନ ାଗ ନଦଇ ପାରି ବା ୋ ଉପନର ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
ମଶାର ଜୀବେଚକ୍ର ଉପନର ଅେୟ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ କହିବା ବା ଅଭି େୟ କରି ନଦଖାଇବା ପାଇ ଁ
କାହାଣୀ ବା ୋଟକ େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
କିଟୋଶକ ଦ୍ୱାରା ପରି ଶଦ୍ଧ
ୁ କରା ାଇଥ ିବା ମଶାରୀ କିପରି ବୟବହାର କରି ନବ ଏବଂ ତ୍ନ ନେନବ
ନଦଖାଇବା ପାଇ ଁନପାଷ୍ଟର େିଆର କରନ୍ତୁ!
ମଶା କାମୁଡ଼ିବା କିପରି ଅଟକାଇନବ ୋ ଉପନର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
କିପରି ନଗାଟିଏ ଶିଶ ୁ ଅେୟ ଏକ ଶିଶର
ୁ ନମନଲରି ୟା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ବ ଏବଂ
ବୟସ୍କମାେଙ୍କୁ ୋକୁ ପରି କ୍ଷା ପାଇ ନେବାକୁ
ଁ
କହିବ ୋ ନଦଖାଇବା ପାଇ କାହାଣୀ
ଁ
ବା େଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରନ୍ତୁ ।
ନମନଲରି ୟା ଓ ଆେିମିୟାର ଲକ୍ଷଣ, କିପରି କୃମି କାରଣରୁ ଆେିମିୟା ହୁ ଏ ଏବଂ କିପରି
ନମନଲରି ୟା ପାଇ ମଧ୍ୟ
ଁ
ଏେିମିୟା ନହାଇପାନର ୋହା ଉପନର କାହାଣୀ ବା ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ
।
ଆମ ନଗାଷ୍ି ି ମଧ୍ୟନର ନକୌହ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦୟକୁ ନେଇ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥ ିବା ସମୟନର ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ମଶୁରୀ ଭି େନର ରହିବା ପାଇ ଁସାହା ୟ କରନ୍ତୁ
।
ମଶୁରୀ ସଠିକ ଭାନବ ଗୁୋ ାଇଥ ିବା ଏବଂ ନସଥ ିନର ନକୌଣସି କଣା େଥ ିବା େିଶ୍ଚିେ କରନ୍ତୁ ।
ନଲାକମାନେ କାହିକିଁ ମଶାରୀ ବୟବହାର କରନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ୋହି ଏବଂ
ଁ
ନସମାନେ ନଗାଟିଏ ମଶାରୀ
କଣ କନର ଓ କଣ କନର ୋହି ଁ ନବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ୋ ଉପନର କାହାଣୀ ବା ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରନ୍ତୁ ।
ମଶାରୀ କିପରି ବୟବହାର କରି ନବ ନଲାକମାେଙ୍କୁ ନଦଖାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରଚାର ଅଭି ାେ
ସଂଗଠିେ କରନ୍ତୁ!
ଜନଣ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କ ୁଲ ପରି ଦଶତେ କରି ବା ପାଇ ଏବଂ
ଁ
ବଡ଼ ପିଲାମାେଙ୍କ ସହିେ ମଶାରୀର
ବୟବହାର ଓ ପରୀକ୍ଷା ବିର୍ୟନର କଥା ନହବା ପାଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
ଁ
କରନ୍ତୁ!
ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରି ବା ପାଇ ଗୀେ,
ଁ
ୋଚ ଓ ୋଟକର ପ୍ରନୟାଗ କରନ୍ତୁ!
ପଚାରନ୍ତୁ ନ ଆମ ପରି ବାରନର ନକନେଜଣଙ୍କୁ ନମନଲରି ୟା ନହାଇଥ ିଲା? ଆନମ କିପରି
ନମନଲରି ୟା େିବାରଣ କରି ପାରି ବା? କୀଟୋଶକଦ୍ୱାରା ପରି ଷ୍କ ୃେ ଦୀର୍ତସ୍ଥ୍ାୟୀ ମଶାରୀ(LLINs)
ଏବଂ େିନଣ୍ଡା ସ୍କି ିେ କିପରି ଏବଂ ନକନବ ଟାଣିନବ ଓ ନସଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କନର? ନଗାଷ୍ି ି ମଧ୍ୟନର
ନଲାକମାନେ ନକନବ LLINs ପାଇପାରି ନବ? ନମନଲରି ୟା କିପରି ପ୍ରାଣହାେୀ କନର?
ନମନଲରି ୟା ବିନଶର୍ କରି ଗଭତବେୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ପାଇ ଁ କାହିକିଁ ବିପଜ୍ଜେକ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କମତୀମାନେ ସନ୍ତାେ ପ୍ରସବ କରି ଥ ିବା ମହିଳାମାେଙ୍କୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ାହା ଦ୍ୱାରା ନସମାେଙ୍କୁ
ନମନଲରି ୟା ନହବ ୋହି ଏବଂ
ଁ
ୋକୁ ନସମାନେ ନକନେନବନଳ ପାଇଥାନ୍ତି? ନଲୌହ ଏବଂ ନଲୌହ
ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦୟ (ମାଂସ, କିଛି ଶସୟଜାେ ଓ ସବୁ ଜ ପତ୍ରବିଶଷ୍ଟ
ି ପେିପରି ବା) କିପରି ଏେିମିୟା
ନରାକିବାନର ସାହା ୟ କନର? ନଲାକାମାନେ କିପରି େିଜକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ବ
ି ାରୁ
ରକ୍ଷା କରି ପାରି ନବ? ରକ୍ତନର ନମନଲରି ୟା ରହିଛି କି ୋହି ାଞ୍ଚ କରି ବା ପାଇ ଁ କରା ାଉଥ ିବା
ବିନଶର୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି?
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ଅଧ ିକ େଥୟ ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 5 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଡାନୟରି ୟା

1. ଡାନୟରି ୟା ନହଉଛି େରଳ ମଳ ାହା ଦିେକୁ େିେ ବା ଅଧ ିକ ଥର ନହାଇଥାଏ ।
2. ଡାନୟରି ୟା ପାଟିବାନଟ ଦୁ ର୍ିେ ଖାଦୟ ବା ପାେୀୟ, ବା ଅପରି ସ୍କାର ଆଙ୍ଗୁ ଠିନର ପାଟିକୁ ଛୁଇ
ଁ ବା
ଅଥବା ଅପରି ସ୍କାର ଚାମଚ ବା କପ୍ମାଧ୍ୟମନର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରନବଶ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ର୍ଟିଥାଏ ।
3. ଜଳ ଓ ଲବଣ (େରଳ) ହାେି ନହବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଦୁ ବଳ
ତ କରି ଦିଏ । ଦି େରଳ ପୂେଃସ୍ଥ୍ାପେ
କରା େ ାଏ, ନଛାଟ ପି ଲାମାେଙ୍କର ଡାନୟରି ୟାରୁ ଶୁଷ୍କୀକରଣ(ଡିହାଇନେଶେ) କାରଣରୁ ମୃେୁୟ
ମଧ୍ୟ ର୍ଟିପାନର ।

4. ଅେିରିକ୍ତ େିରାପଦ ପାଣି, ବା ପ୍ଇଡ଼ ବା ନୋରାଣି ନଦବା ଦ୍ୱାରା ଡାନୟରି ୟା ପ୍ରେିନରାଧ କରା ାଇ
ପାନର । ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସ୍ତେୟ କ୍ଷୀରର ପ୍ରନୟାଜେ ହୁ ଏ ।
5. ଡାନୟରି ୟା ନହାଇଥ ିବା ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କର ପାଟି ଓ ଜଭ ଶୁଖ ିଲା, ଆଖ ି ଭି େରକୁ ପଶି ିବା, ଆଖ ିନର
ପାଣି େଥ ିବା, ଢିଲା ଚମଡ଼ା, ହାେ ଓ ନଗାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ନହବା ପରି ନହାଇପାନର । ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନର
ପଶି ାଇଥ ିବା େରମ ସ୍ଥ୍ାେ ରହି ପାନର ।
6. ପି ଲାମାନେ ନଦୈେକ
ି ପାଞ୍ଚଥରରୁ ଅଧ ିକ ପେଳା ଝାଡ଼ା ବା ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା କରୁଥ ିନଲ ବା ବାନ୍ତି କରି ବା
ଆରମ୍ଭ କନଲ େିଶ୍ଚିେ ରୁନପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କୁ ନଦଖାଇବା ଉଚିେ ।
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7. ଓଆରଏସ (ORS) କହିନଲ ଓରାଲ ରି ହାଇନେଶେ ସଲୁ ୟଶେ କୁ ବୁ ଝାଏ । ନଦାକାେ ବା
କ୍ିଲେିକନର ଓଆରଏସ ନଖାଜନ୍ତୁ । ଡାନୟରି ୟା ପାଇ ଁ ନେଷ୍ି ପାେୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହାକୁ
ପରି ସ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିନର ମିଳାନ୍ତୁ ।
8. ଆଧ ିକାଂଶ ଡାନୟରି ୟା ଔର୍ଧ କାମ କନର ୋହି କି
ଁ ନ୍ତୁ 6 ମାସରୁ ଅଧ ିକ ବୟସର ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଜିଙ୍କ ପି ଲ ସ ଡାନୟରି ୟାକୁ ଶିଘ୍ର ନରାକିଥାଏ । ଓଆରଏସ ପାେୀୟ ମଧ୍ୟ େିଶ୍ଚିେ ରୂନପ ଦିଆ ିବା
ଉଚିେ ।
9. ଡାନୟରି ୟାନର ଆକ୍ରାନ୍ତ ନଛାଟ ପିଲାମାନେ ନସମାେଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ବା ପାଇ ସ୍ୱାଦି
ଁ ଷ୍ଟ
ଖାଦୟ, ଚକଟା ାଇଥ ିବା ଖାଦୟ ନ ନେ ର୍େ ର୍େ ସମ୍ଭବ ଖାଇବା ଆବଶୟକ ।
10.ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ସ୍ତେୟପାେ କରାଇବା, ଉର୍ତ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଧ ିର ଅଭୟାସ, ଟୀକାକରଣ(େିନଶର୍ କରି
ନରାଟା ଭାଇରସ ଏବଂ ମି ଳିମିଳା ବିରୁଦ୍ଧନର) ଏବଂ େିରାପଦ ଖାଦୟ େିଶ୍ଚିେ କରି ବା ଦ୍ୱାରା
ଡାନୟରି ୟା ପ୍ରେିହେ କରା ାଇପାନର ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ଡାନୟରି ୟା: ିୋମାନନ କଣ କରି
•
•
•
•
•
•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଡାନୟରି ୟା ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତି!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ଏକ ସରଳ ମାଛି ଧରି ବା ନ୍ତ୍ର େିଆରି କରନ୍ତୁ ାହା ଜୀବାଣୁବାହି ମାଛିକୁ ଆମ ଖାଦୟ ଠାରୁ
ଦୁ ନରଇ ରନଖ .।
ଡାନୟରି ୟାର ଅେୟାେୟ ବିପଦ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କୁ ନଦଖାଇବା ପାଇ ଁ ନପାଷ୍ଟର େିଆରି
କରନ୍ତୁ ।
ନକନେନବନଳ ଆନମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କୁ ସାହା ୟ ପାଇ ଡାକି
ଁ
ବା ଉଚିେ ୋହା ବିର୍ୟନର ଏକ ନଛାଟ
ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
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•
•
•

•
•
•
•
•

ଡାନୟରି ୟା ପ୍ରେିନରାଧ କରି ବା ପଦ୍ଧେି ସମ୍ପକତନର ଆମକୁ ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ନଗାଟିଏ ସାପ
ଓ ସିଢ଼ି ନଖଳ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ର୍ର ଓ ସ୍କ ୁଲ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରାଥମି କ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ନ ଉଥଁ ିନର ଓଆରଏସ(ORS) ଥ ିବ
।
ଦୁ ଇଜଣ ମା ମଧ୍ୟନର କିପରି ଡାନୟରି ୟା ନହାଇଥ ିବା ନସମାେଙ୍କ ନସମାେଙ୍କ ସନ୍ତାେକୁ ସାହା ୟ
କରି ନବ ନସ ବିର୍ୟନର କଥାନହବାର ଚରି ତ୍ର ଅଭି େୟ କରନ୍ତୁ |

ପାଣିର ସ୍ୱଳ୍ପୋ ବା ଡିହାଇନେଶେ ଉପନର ଆନମ ାହା ଜାଣିଛୁ ୋହା ପରୀକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆନୟରି ୟା ସହିେ ନଗାଟିଏ ଶିଶର
ୁ ଛବିକୁ ନଲବୁ ଲ କରି ବାର ଏକ ନଖଳ ନଖଳନ୍ତୁ |
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଉଦ୍ଭି
ଁ
ଦର ଜଳର ପ୍ରନୟାଜେ କିପରି ହୁ ଏ ନଦଖନ୍ତୁ - ଜଳ ବିୋ ଉଦ୍ଭି ଦର କଣ ହୁ ଏ ନଖାଜି
ବାହାର କରନ୍ତୁ |
ଆମ େିଜକୁ ଏବଂ ଆନମ ରହୁ ଥ ିବା ଚାରି ପାଖକୁ ପରି ସ୍କାର ରଖ ି ଡାନୟରି ୟା େନହବାକୁ ସାହା ୟ
କରନ୍ତୁ |
ନକନେ ଦ୍ରୁେ ଜୀବାଣୁ ବୟାପି ପାନର ଜାଣିବା ପାଇ ଁ କରମଦତେ ବା ହୟାଣ୍ଡନସକ କରି ବା ନଖଳ
ନଖଳନ୍ତୁ |
ପଚାରନ୍ତୁ, ନକନେ ସମୟ ଧରି ଆମ ଅଭି ଭାବକମାନେ ସ୍ତେୟପୂଷ୍ଟ କରି ଥ ିନଲ? ଓଆରଏସ(ORS)
ଏବଂ ଜିଙ୍କ ସହିେ ଆନମ କିପରି ଡାନୟରି ୟା ଚିକତ୍ସ
ି ା କରି ପାରି ବା? ବିପଦର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କଣ
କଣ ାହାର ଅଥତ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କ ସହାୟୋ ନେବା ଆବଶୟକ? ନ ନେନବନଖ ଆମକୁ
ଡାନୟରି ୟା ନହଉଛି ନସନେନବନଳ ନକଉ େରଳ
ଁ
ଆମପାଇ େି
ଁ ରାପଦ? ସୂ ୟତ କିରଣ ବୟବହାର
କରି ଆନମ କିପରି ପିଇବା ପାଣିକୁ େିରାପଦ କରି ପାରି ବା?ନ ନେନବନଳ ଆମ ପାଖନର
ଓଆରସ (ORS) ୋହି ନକଉ
ଁ
ଁପାେୀୟ ଆମ ପାଇ ଁେିରାପଦ? ଡିନସଣ୍ଟି ି ଏବଂ କନଲରା କଣ ଏବଂ
ନସଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବୟାପି ଥାଏ?

ଫ୍ଲ ାଇ ଟ୍ରାପ, ଏକ କରମଦତେ ନଖଳକିମ୍ବା ନଗାନଟ ସୂ ୟତ କିରଣନର ପାଣି ଜୀବାଣୂମକ୍ତ
ୂ କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରି ବା ନକ୍ଷତ୍ରନର ବା ଅେୟ ନ ନକୌଣସି ଜିେିର୍ନର ଅଧ ିକ େିଦ୍ଧିଷ୍ଟ େଥୟ ପାଇ,ଁ
ଦୟାକରି : www.childrenforhealth.org କିମ୍ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।
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ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 6ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଜଳ ଏବଂ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟବିଧାନ

1. ହାେ ଭଲ ଭାନବ ନଧାଇବା ପାଇ ଁଜଳ ଏବଂ ସାମାେୟ ସାବୁ େ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ | 10 ନସନକଣ୍ଡ
ପାଇ ଁ ରଗଡ଼ାନ୍ତୁ, ନଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପବେନର ବା ଅପରି ସ୍କାର କପଡ଼ା େୁ ନହ ଁ ପରି ସ୍କାର
କପଡ଼ା/କାଗଜନର, ନପାଛି ଶୁଖାଇ େିଅନ୍ତୁ |
2. ଆପଣଙ୍କ ମୂଖମଣ୍ଡଳର ଟି-ନଜାେ୍(ଆଖ ି, ୋକ ଏବଂ ପାଟି)କୁ ଛୁଇବା
ଁ ପୂବର
ତ ୁ ହାେ ଭଲ ଭାବନର
ନଧାଇ େିଅନ୍ତୁ, ନ ନହେୁ ଏହି ଠାରୁ ହି ଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଜୀବାଣୂ ପ୍ରନବଶ କରି ଥାଏ | ନ ନେଟା
ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଟି-ନଜାେ୍େଛୁଇବାକୁ
ଁ
ନଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ |
3. ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ବା, ଖାଇବା ବା ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପୂବର
ତ ୁ , ଏବଂ ପରି ୋ କରି ବା, ମଳେୟାଗ
କରି ବା, ଶିଶକ
ୁ ୁ ପରି ସ୍କାର କରି ବା ବା ିଏ ଅସୁସ୍ଥ୍ ଅଛନ୍ତି ୋଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହା ୟ କରି ବା ପନର
ଆପଣଙ୍କ ହାେ ନଧାଇେିଅନ୍ତୁ |
4. ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପରି ସ୍କାର ଓ ପରି ଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ େଖ, ଆଙ୍ଗୁ ଠି, ଦାନ୍ତ ଏବଂ କାେ, ମୁହ ଁ
ଏବଂ ବାଲ ପରି ସ୍କାର ରଖନ୍ତୁ | ନଜାୋ/ଚପଲ ନପାକନ ାକଠାରୁ ରକ୍ଷା କନର |
5. ମଣିର୍ ଏବଂ ଜୀବ ନ୍ତୁଙ୍କ ମଳ, ମୂତ୍ର ମାଛି ଠାରୁ ଦୁ ରନର ରଖନ୍ତୁ, ାହା ଜୀବାଣୂ ଚାରି ଆନଡ଼ ବିସ୍ତାର
କରି ଥାଏ | ପାଇଖାୋ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପେଙ୍କ ହାେ ନଧାଇ େିଅନ୍ତୁ |
6. ଆପଣଙ୍କ ମୁହ ଁ ପରି ସ୍କାର ଏବଂ ୋଜା ରଖନ୍ତୁ | ଦି ଚିଟଚି
୍ ଟା ଆଖ ି ପାଖନର ମାଛି ର୍ୁରିବୁନଲ,
ନେନବ ସକାନଳ ଏବଂ ସନ୍ଧୟାନବନଳ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଓ ସାବୁ େ ସହକାନର ଭଲ ଭାବନର ନଧାଇ େିଅନ୍ତୁ
|
7. ଅପରି ସ୍କାର ହାେ ବା କପ ସହା ୟନର ପରି ସ୍କାର, ସୁରକ୍ଷିେ ଜଳକୁ ଛୁଅନ୍ତୁଁ ୋହି |ଁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିେ
ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।
8. ସୂ ୟତ କିରଣ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିେ କନର | ନଗାଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ନବାେଲନର ଏହାକୁ ଫିଲଟର କରି େିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ 6 ର୍ଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନ ପରି କି ପିଇବା ପାଇ ୋହା
ଁ
େିରାପଦ େନହାଇଛି |
9. ନ ନେନବନଳ ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ନଧାଇବା ପନର ନପ୍ଲଟ ବା ବାସେକୁସେକୁ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଜୀବାଣୂ
ୋଶ କରି ବା ପାଇ ସୂ
ଁ ୟତ କିରଣ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
10.ଆପଣଙ୍କ ର୍ର ଏବଂ ନଗାଷ୍ିକ
ି ୁ ଆବଜତୋ ଏବଂ ଧୁଳିମକ୍ତ
ୂ ରଖ ିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛି ମାରି ପକାନ୍ତୁ ବା ହ୍ରାସ
କରନ୍ତୁ | ଆବଜତୋ ସଂଗ୍ରହ େନହବା, ନପାଡ଼ି େଦିଆ ିବା ବା ନପାେି େଦିଆ ି ବା ପ ୟତ ନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିେ
ଭାବନର ରଖନ୍ତୁ |
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ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷା: ିୋମାନନ କଣ କରି

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର କରି ପାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା
େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ କ
ି ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ହାେ କିପରି ଧୁଆ ାଏ ଶିଖ ିବାନର ଆମକୁ ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁନଗାନଟ ଗୀେ ଶିଖନ୍ତୁ ।
ଜୀବାଣୁ ପରି ବାରର କଣ ନହଲା ନ ନେ ନବନଳ ସଫାସୁେୁରା ପରି ବାର ନସମାେଙ୍କ ଗାକୁ
ଁ
ଆସି ନଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ ନକଉଠିଁ ଲୁ ଚିବା ପାଇ ଭଲ
ଁ
ପାଆନ୍ତି ନଦଖାଇବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ୋଟକ
ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଆମର ନଛାଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାେଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନସମାନେ ନସମାେଙ୍କର ହାେ କିପରି
ସଠିକ ଭାନବ ସଫା କରା ାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବାଲି ସୁେଶ୍ଚ
ି ି େ କରନ୍ତୁ ।
ଦନଳ ନଲାକଙ୍କୁ ଅେୁ ଧ୍ୟାେ କରି ବା ପାଇ ଁ ର୍ଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନସମାନେ ନକନେ ଥର
ନସମାେଙ୍କର ମୁହ,ଁ ନସମାେଙ୍କର ଲୁ ଗାପଟା ଏବଂ ଅେୟ ନଲାକଙ୍କୁ ଛୁଉଛନ୍ତି
ଁ
ନଦଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ନରକଡତ କରନ୍ତୁ ।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହାେରୁ ଶରୀରକୁ ନକଉ ଁନକଉ ଁବାନଟ ଜୀବାଣୁ ପଶୁଛନ୍ତି ।
ସ୍କ ୁଲ ନଶୌଚାଳୟ ସଫା ରଖ ିବା ସୁେିଶ୍ଚିେ କରି ବା ପାଇ ଁ ମିଳିମିଶ ି ଏକ ନ ାଜୋନର କାମ କରନ୍ତୁ
।
ଫିଲଟର ବୟବହାର କରି ପାଣି କିପରି ସଫା କରା ାଏ ଶିଖନ୍ତୁ ।
ସ୍କ ୁଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସଫା ରଖ ିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବଜତୋ ବାହାର କରି ବା ପାଇ ଁଏକ ନ ାଜୋ କରନ୍ତୁ
।
ସ୍କ ୁଲନର ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ମଶାମାଛି, ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବିର୍ୟନର ଆନମ ାହା ଜାଣିନଛ ୋ' ଆମ ପରି ବାର ସହିେ
ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
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•

ଆମର ପାଣି ପାତ୍ର ସଫା ଏବଂ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ନବନଳ ଡଙ୍କି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ, କପ
କିମ୍ବା ହାେ ନକନବ ନହନଲ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ୋହି ଁ । ପାତ୍ରରୁ କିପରି ପାଣି ବାହାର କରା ାଏ
ୋହା ଆମର ନଛାଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାେଙ୍କୁ ନଦଖାନ୍ତୁ ।

•

ମି ଳିମିଶ ି ନଗାନଟଟିପି ପାଇପ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ!
ଆମ ଶରୀର ସଫା କଲା ନବନଳ ସାବୁ େ ଧରି ବା ପାଇ ନଧାଇବା
ଁ
ମିଟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରା ାଏ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ବଟଲନର ନଗାନଟ ମାଛି ନ୍ତା ଏବଂ କିଛି ଚିେି ପାଣି କିମ୍ବା ପୂ' କରନ୍ତୁ!
ସୂ ୟତ କିରଣ ବୟବହାର କରି ର୍ନର ପିଇବା ପାଇ ପାଣି
ଁ
ସଫା କରି ବାନର ସାହା ୟ କରନ୍ତୁ ।
ମଇଳା ପାଣି ସଫା କରି ବା ପାଇ ଁନଗାନଟ ବାଲି ଫିଲଟର ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ଆମ ସମୁଦାୟକୁ ନ ାଗାଣ ନହଉଥ ିବା ପାଣି ଏବଂ ଏହା ପିଇବା ପାଇ ଁ େିରାପଦ କି େୁ ନହ ଁୋ'ର
ଏକ େକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ରନ୍ଧା ପାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ନପ୍ଲଟ ପାଇ ଁ ଏକ ସୁଖାଇବା ନରକ େିଆରି କରନ୍ତୁ ନ ପରି କି ନସସବୁ
ସୂ ୟତ କିରଣନର ଶୁଖ ି ପାରି ବ ।
ଆମ ହାେକୁ ସଫା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କିପରି ରଖ ି ପାରି ବା ପଚାରନ୍ତୁ । ର୍ନର ହାେ ନଧାଇବା
ପାଇ ଁ ବୟବହାର କରି ବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖନର ସାବୁ େ ଅଛି କି? ସ୍ଥ୍ାେୀୟ ନଦାକାେନର ସାବୁ େର
ମୂଲୟ ନକନେ ପଡିଥାଏ? ଆମ ଶରୀରକୁ କିପରି ସଫା ରଖ ି ପାରି ବା? ଆମର ଦାନ୍ତ କିପରି ବ୍ରସ
କରି ବା? ଜୀବାଣୁ ନକଉଠୁଁ ଆସନ୍ତି, ନକଉଠିଁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନସମାନେ କିପରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି?
ମାଛି ମାନେ ନକମି େି ରହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି କରନ୍ତି? ମାଛି ମାନେ ନସମାେଙ୍କ ନଗାଡନର
କିପରି ମଇଳା ବହେ କରନ୍ତି? ଆମର ପାଣିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଆନମ ମଇଳା ପାଣିକୁ
ପି ଇବା ପାଇ ଁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିେ କରି ପାରି ବା? ଆନମ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ବଟଲ ନକଉଠୁଁ ପାଇବା? ନକଉ ଁ
ଲୁ ଗାକୁ ପାଣି ଫିଲଟର ଭାନବ ବୟବହାର କରା ାଇପାନର? ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କଲା ନବନଳ ପରି ବାର
ସଦସୟ ନକଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା
ଁ
େିୟମ ବୟବହାର କରନ୍ତି? ର୍ର କିମ୍ବା ନଗାଷ୍ଟି ର ନକଉ ନକଉ
ଁ
ସ୍ଥ୍ାେନର
ଁ
ସବତାଧ ିକ ଜୀବାଣୁ ଥାଇ ପାରନ୍ତି?

•
•
•
•
•
•
•

ମାଛି ନ୍ତା, ସୂ ୟତ କିରଣ ବୟବହାର କରି ପାଣି ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା,କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ବା ବାଲି
ଫିଲଟର, ନଧାଇବା ମି ଟ କିମ୍ବା ଏକଟିପି ପାଇପକିମ୍ବା ଅେୟ ନ ନକୌଣସି ଜିେିର୍ନର ଅଧ ିକ େିଦ୍ଧିଷ୍ଟ
େଥୟ ପାଇ ଁଦୟାକରି ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ www.childrenforhealth.org କିମ୍ବା clare@childrenforhealth.org
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ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 7 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ନ ାଷଣ

1. ନ ଉ ଖାଦୟ
ଁ
ଆମକୁ ଚଳେକ୍ଷମ କନର ମିଶାଣ ନ ଉ ଖାଦୟ
ଁ
ଆମକୁ ବଢାଏ, ମିଶାଣ ନ ଉ ଖାଦୟ
ଁ
ଆମକୁ ଚିକ ଚିକ କନର ୋହା ଉର୍ତ୍ମ ଖାଦୟ ନହାଇଥାଏ ାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ମଜବୁ େ କରି ଥାଏ!
2. ଦି ଆନମ ବହୁ େ କମ ଖାଉ, କିମ୍ବା ଅେୟଧ ିକ ଜଙ୍କ ଫୁ ଡ ଖାଉ େ'ନହନଲ ଅପପୁଷ୍ଟି ନହାଇଥାଏ
। ନଭାଜେନର ସଠିକ ପରି ମାଣର ଉର୍ତ୍ମ ଖାଦୟ ପାଇ ଁ ବସି ବା ଏବଂ ଭାଗ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ
ଏଡାଇ ାଆନ୍ତୁ ।
3. 2 ବର୍ତରୁ କମ ବୟସର ଶିଶ ୁ ମାେଙ୍କୁ ଏକ 5s-େିମ୍ ନ କ୍ିେ
ଲ ିକନର ଓଜେ କରି ନସମାନେ ଭଲ ଭାନବ
ବଢୁ ଛନ୍ତି ନବାଲି ାଞ୍ଚ କରି ବା ଆବଶୟକ ।
4. ଦି ଶିଶମ
ୁ ାନେ ପେଳା ନହାଇ ାନ୍ତି କିମ୍ବା ନସମାେଙ୍କ ମୁହ କି
ଁ ମ୍ବା ପାଦ ଫୁ ଲି ାଏ କିମ୍ବା ଅେୟଧ ିକ
ସ୍ଥ୍ି ର ନହାଇ ରହନ୍ତି, ୋ'ନହନଲ ନସମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କୁ ନଦଖା କରି ବା ଉଚିେ ।
5. ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଅସୁସ୍ଥ୍ ନହନଲ ନସମାେଙ୍କର ନଭାକ ମରି ାଏ । ନସମାେଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ପରି ମାଣର
ପାେୀୟ ଏବଂ ସୁପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଲ ନହବା ପନର ସାଧାରଣଠୁ ଅଧ ିକ ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
6. ଜନ୍ମ ଠାରୁ 6 ମାସ ପ ୟତ ନ୍ତ ଶିଶ ୁ ନକବଳ ମା' ଖ ିରକୁ ଖାଦୟ ଏବଂ ପାେୀୟ ଭାନବ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ
। ଏଥ ିନର ଚଳେ, ବଢଣ ଏବଂ ନ୍ଲା ଥାଏ!

7. 6 ମାସ ପନର ଶିଶମ
ୁ ାନେ ମା'ଖ ିର ସହ ଚକଟା କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ନହାଇଥ ିବା ପରି ବାର ଖାଦୟ ନଦୈେିକ 3
ରୁ 4 ଥର ସହ ପ୍ରେି ନଭାଜେ ମଧ୍ୟନର ନଗାନଟ ଥର ନେକ୍ସ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି ।
8. ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସନ୍ତୁଳିେ ଆହାର ପାଇ ଁ ପ୍ରେି ସପ୍ତାହନର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରାକୃେକ
ି ଖାଦୟ ଖାଇବା
ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ।
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9. ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁ ଜ ଫଳ ଏବଂ ପେିପରି ବାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନପାର୍ଣ ଭରପୁର ଥାଏ । ଏଗୁଡିକ
ନଦଖ ିବା ପାଇ ଅେୟନ୍ତ
ଁ
କ୍ଷୁଦ୍ର ନହନଲ ନହ ନସମାନେ
ଁ
ଆମ ଶରୀରକୁ ମଜବୁ େ କରି ଥାନ୍ତି ।
10.ଆପଣ ଖାଉଥ ିବା ଏବଂ ରାନ୍ଧୁ ଥ ିବା ଖାଦୟ ନଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିମାରୀ ଏବଂ ଉଦାସି ପ୍ରେିନରାଧ କରନ୍ତୁ
। ରନ୍ଧା ଖାଦୟ ଜଳଦି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୋହା ସଠିକ ଭାନବ ସାଇେି ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ନମନେରି ୟା: ିୋମାନନ କଣ କରି
•
•
•
•

•
•
•

•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର କରି ଆମର େିଜ ନପାର୍ଣ ଉପନର
ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ କ
ି ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ସାହା ୟ ପାଇ ଁ ଅେୟ ଶିଶ ୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସହ ବୃ ଦ୍ଧି ଚାଟତ ନେଇ ନଦଖନ୍ତୁ ଏବଂସମସ୍ତ
ଲାଇେର ଅଥତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନବନଳ ନବନଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଥ ଚାଟତ କୁହା ାଏ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ିଲେକ
ି ନର ଏହା ମିଳି ପାରି ବ ।
ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ିଲେିକ ାଇ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ଓଜେ େିଆ ି ବା ଏବଂ ନସମାେଙ୍କର ଓଜେ ବୃ ଦ୍ଧି ଚାଟତନର
ପ୍ଲଟ କରା ି ବା ନଦଖନ୍ତୁ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ିଲେିକନର ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କ ଓଜେ କରା ିବା ଏବଂ ମପା ିବା ନଦଖନ୍ତୁ ।
ନସମାନେ ଜାଣିଥ ିବା ଅପପୁଷ୍ଟି ଥ ିବା କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଥ ିବା ନକୌଣସି ଶିଶ ୁ ଏବଂ ସାହା ୟ କରି ବା
ପାଇ ଁନସମାନେ କଣ କରି ପାରି ନବ ଆନଲାଚୋ କରନ୍ତୁ

ନମା ପରି ବାର ପ୍ରେି ଦିେ/ସପ୍ତାହନର କଣ ଖାଆନ୍ତି ନରକଡତ କରନ୍ତୁ? ପ୍ରେି ସପ୍ତାହନର ଆନମ
ନକନୋଟି ପ୍ରାକୃେିକ ରଙ୍ଗ ଖାଇଥାଉ? ଆମ ପରି ବାରନର ପ୍ରନେୟନକ ନସମାେଙ୍କ ବୃ ଦ୍ଧି, ନ୍ଲା
ଏବଂ ଚଳେ ସୁେିଶ୍ଚିେ କରି ବା ପାଇ ଁ ନଥଷ୍ଟ ଖାଦୟ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଆନମ କିପରି ଜାଣିବା? ନକହି
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•
•

•
•

ଅଛନ୍ତି କି ବିନଶର୍କରି ବୃ ଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିନଶର୍କରି ନଛାଟ ି ଏ ନକନେ କମ ନସ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା
ପାଇ ଁଆମର ଆବଶୟକୋ ଚାହୁ ଞ୍ଚନ୍ତି?
ନକନେ ନବନଳ ଖାଦୟ ନ ାଗ ନଲାକମାନେ
ଁୁ
ଅସୁସ୍ଥ୍ ନହାଇଥ ିବା ବିର୍ୟନର ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ
।
ନଗାନଟ ଶିଶ ୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନହାଇଛି ନବାଲି ନସମାନେ କିପରି ଜାଣନ୍ତି, ବାପାମା',
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମତୀ କିମ୍ବା ଅେୟମାେଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁ ଝନ୍ତୁ ।

ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଖରାପ ଖାଦୟ ଦଶତାଉଥ ିବା ଏକ ଛବିଳ ଚାଟତ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ
ପ୍ରେି ଖାଦୟ ପନର ଏହା କାହିକିଁ ଖରାପ ନଲଖନ୍ତୁ ।
6 ମାସ ପନର ପ୍ରଥମ ଖାଦୟ ଭାନବ ମା'ମାନେ ନସମାେଙ୍କ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି
ବାହାର କରନ୍ତୁ? ନସମାେଙ୍କ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ନକନେ ଥର ଖୁଆଇଥାନ୍ତି? ନସମାନେ ଉର୍ତ୍ର ନରକଡତ
କରି ପାରି ନବ ଏବଂ ପନର ସାଙ୍ଗମାେଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ପରି ଣାମ ଦଶତାଉଥ ିବା ଏକ ଚାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରି ପାରି ନବ ।

•
•

•

ସମୁଦାୟନର ଅଧ ିକାଂଶ ନଲାକଙ୍କ ପାଇ ନକଉ
ଁ
ଭି
ଁ ଟାମିେ ପ୍ରଚୁ ରୋ ଥ ିବା ଖାଦୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ
ନସସବୁ ଖାଦୟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରା ାଏ (ବଜାର ଏବଂ/କିମ୍ବା ର୍ନର) ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ଖାଦୟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରା ାଏ, ନପ୍ଲଟ ଏବଂ ବାସେକୁସେ କିପରି ଧୁଆ ଏବଂ ଶୁଖା ାଏ ଏବଂ
ଦି ନସମାନେ ଠିକ ଭାନବ କରୁଥାନ୍ତି ୋ'ନହନଲ ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ବା ନଲାକ ନକନେ
ନବନଳ ୋ'ର ହାେ ଧୁଏ ଆଦି ଅେୁ ଧ୍ୟାେ କରନ୍ତୁ ।
ଏକ ସପ୍ତାହ ଭି େନର ଆନମ ଖାଇଥ ିବା ପ୍ରେିଦିେର ଖାଦୟର ଛବି ଏବଂ/କିମ୍ବା ନଲଖା କରନ୍ତୁ ।
ସମସ୍ତ ଖାଦୟ ପାଇ ଆନମ
ଁ
ଛବିନର ରଙ୍ଗ ମାରି ପାରି ବା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ନଲବୁ ଲ ନଲଖ ି ପାରି ବା ।
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•

•

•

•
•
•

•

6 ମାସ ପନର ପ୍ରଥମ ଖାଦୟ ଭାନବ ମା'ମାନେ ନସମାେଙ୍କ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି
ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ର ନରକଡତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପନର ସାଙ୍ଗ ମାେଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ପରି ଣାମ
ଦଶତାଉଥ ିବା ଏକ ଚାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ନକଉ
ଁ
ଖାଦୟ
ଁ
ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଏବଂ କାହିକିଁ , ଜାଣନ୍ତୁ ?
ଏହି ଖାଦୟର ଛବି ଆନମ ଆଙ୍କି ପାରି ବା ଏବଂ ଆମର ଫଳାଫଳ ଦଶତାଉଥ ିବା ଏକ ଛବିଳ ଚାଟତ
ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ପାରି ବା ।
ଶିଶ ୁ ଭଲ ଭାନବ ବଢୁ ଛି ନବାଲି ାଞ୍ଚ କରି ବା ପାଇ ନଗାନଟ
ଁ
ବୃ ଦ୍ଧି ଚାଟତ କିପରି କାମ କରି ଥାଏ,
ପଚାରନ୍ତୁ? ଖାଦୟ େଟକା ରଖ ିବା ପାଇ ଁଖାଦୟ ଶୁଷ୍କ କରି ବା କିମ୍ବା ଖାଦୟ ନବାେଲନର ରଖ ିବା
କିମ୍ବା ଅେୟ କଣ ସବୁ ପଦ୍ଧେି ବୟବହାର କରା ାଏ? ପ୍ରାକୃେିକ ରଙ୍ଗନବରଙ୍ଗ ଖାଦୟ ଖାଇବା
କାହିକିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ? ଅସୁସ୍ଥ୍ ଥ ିବା ସମୟନର ଏବଂ ୋ'ପନର ନକଉ ଁ ଖାଦୟ ଖାଇବା
ନଲାକମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଭଲ?
ସ୍ତେପାେ ବିର୍ୟନର ଏବଂ କାହିକିଁ ଏହା ସନବତାର୍ତ୍ମ ବିକଳ୍ପ ୋ'ର କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମତୀଙ୍କୁ
ପଚାରନ୍ତୁ ।
ଅସୁସ୍ଥ୍ ଥ ିବା ଏକ ଶିଶ ୁ ନଥଷ୍ଟ ଭଲ ଖାଦୟ ଏବଂ ପାେୀୟ ପାଇବାନର ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆନମ କଣ କରି ପାରି ବା ପଚାରନ୍ତୁ ।
ଆମ ସମୁଦାୟନର/ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥ ିନର ନକଉ ଁ ମା'ମାନେ ନସମାେଙ୍କ ଶିଶକ
ୁ ୁ ସ୍ତେପାେ
କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିକିଁ , ବାହାର କରନ୍ତୁ? ଶିଶର
ୁ ବଡ ନହବା ସହ ମା'ଖ ିର କିପରି ପରି ବର୍ତ୍ତେ
ନହାଇଥାଏ, ପଚାରନ୍ତୁ? ଶିଶର
ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ନବାେଲ
ଁ
କାହିକିଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ତ ନହାଇପାନର?
ଖାଦୟ ଦି ଖରାପ ନହାଇ ାଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା ନ ାଗୟ େୁ ନହ ଁ ନବାଲି କିପରି କୁହା ାଏ,
ନସମାେଙ୍କର ବଡ ଭାଇଭଉଣି ଏବଂ ଅେୟମାେଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ପଚାରି ବୁ ଝପ
ି ାରି ନବ ।

ଅଧ ିକ େଥୟ ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 8 ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଅନ୍ତ୍ର ନ ାକ

1. ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କ ଶରୀରନର ନପାକ ବାସ କରି ଥାନ୍ତି, ନସମାନେ ଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତନର
ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନସଠାନର ଆନମ ଖାଉଥ ିବା ଖାଦୟ ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବୟବହୃ େ ନହାଇଥାଏ ।
2. ରାଉଣ୍ଡେମତ, େିପେମତ, ହୁ କେମତ, ବିଲହାରଜିଅ (ସିଷ୍ଟନସାମାଇଅସିସ) ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ନପାକ ଆମ ଶରୀରନର ବାସ କରି ପାରନ୍ତି । ଅେୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି!
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3. ନପାକ ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ୍ କିମ୍ବା ଦୁ ବଳ
ତ କରି ନଦଇପାନର । ନସମାନେ ନପଟ ବୟଥା, ଖାସ, ଜ୍ଜର ଏବଂ
ବିମାରୀର କାରଣ ନହାଇ ପାରନ୍ତି ।
4. ନପାକ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭି େନର ରହିଥାନ୍ତି ନେଣୁ ନସମାନେ ନସଠାନର ଅଛନ୍ତି ନବାଲି ଆପଣ
େ ଜାଣି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବନଳ ନବନଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡାନର ନପାକ ନଦଖ ିପାରନ୍ତି ।
5. ବିଭିନ୍ନ ବାଟନର ନପାକ ଏବଂ ନସମାେଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆମ ଶରୀରର ଭି େରକୁ ପ୍ରନବଶ କରି ଥାନ୍ତି ।
କିଛି ଖାଦୟନର କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିେ ପାଣିର ପାେୀୟନର ଭି େନର ପଶିଥାନ୍ତି । ଅେୟମାନେ ଖାଲି ପାଦ
ମଧ୍ୟ ନଦଇ ପଶିଥାନ୍ତି ।
6. ଡି-େମିଙ୍ଗ ବଟିକା ସାହା ୟନର ନପାକ ମାରି ବା ସହଜ ଏବଂ ଶସ୍ତା । ପ୍ରେି 6 କିମ୍ବା 12 ମାସନର,
କିମ୍ବା କିଛି ନପାକ ପାଇ ଅଧ
ଁ ିକ ମାତ୍ରାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦିଆ ାଇଥାଏ ।
7. ନପାକ ଅଣ୍ଡା ମୁତ୍ର ଏବଂ ଝାଡାନର ରହିଥାନ୍ତି । ନଶୌଚାଳୟ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁତ୍ର ଏବଂ ଝାଡା
ଠାରୁ େିରାପଦ ଦୂ ରୋ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ଏବଂ ଝାଡା ିବା ପନର ଏବଂ ନଛାଟମାେଙ୍କୁ ଏଥ ି
ପାଇ ଁ ସାହା ୟ କରି ବା ପନର ଆପଣଙ୍କର ହାେ ସାବୁ େନର ଧୁଅନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ଆପଣଙ୍କ
ହାେନର ନପାକ ଅଣ୍ଡା ରହିବ ୋହି ।ଁ
8. ଏକ କିମ୍ବା ଝାଡା ି ବା ପନର ଏବଂ ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ବା ପୂବର
ତ ୁ , ଖାଇବା କିମ୍ବା ପି ଇବା ପୂବର
ତ ୁ
ହାେ ସାବୁ େନର ନଧାଇବା, ଫଳ ଏବଂ ପେିପରି ବା ନଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନଜାୋ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା
ନପାକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରନବଶ କରି ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
9. କିଛି ନପାକ ମାଟିନର ରହିଥାନ୍ତି ନେଣୁ ସବୁ ନବନଳ ମାଟି ଛୁଇବା
ଁ ପନର ଆପଣଙ୍କ ହାେ ସାବୁ େନର
ଧୁଅନ୍ତୁ ।
10.ଖାଇବା ପାଇ ଫଳମୂ
ଁ
ଳ କିମ୍ବା ପେିପରି ବା ପାଣିନର ପକାଇବା ନବନଳ ମାେବ ମୁତ୍ର କିମ୍ବା ଝାଡା େ
ଥ ିବା ପାଣି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ନ ାକ: ି ୋମାନନ କଣ କରି
•
•
•
•
•
•

ାରି ନବ?

ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର କରି ଆମର େିଜ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ନପାକ
ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ି ବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପିଲା ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ କ
ି ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ଆମ କୁଇଜନର ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଆପଣ ନପାକ ବିର୍ୟନର ନକନେ ଜାଣି ପାରି ଛନ୍ତି ଜାଣିବା
ପାଇ ଁ'ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସାହା ୟନର ନଭାଟ ଦିଅନ୍ତୁ' ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ନପାକ ବିର୍ୟନର ଏକ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ ନେନବ ଆମ ହାେ ନଧାଇବା ଏବଂ ଆମ ନଜାୋ ପିନ୍ଧିବା ପାଇ ଁ
ମନେ ରଖ ିବା ଦ୍ୱାରା ନପାକ ବିସ୍ତାର କିପରି ବନ୍ଦ କରା ାଇ ପାରି ବ ବୁ ଝିପାରି ବା ।
ଆମ ସ୍କ ୁଲନର ଖାଦୟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରା ାଏ ଏବଂ ଆମର ରାନ୍ଧୁ ଣଆ
ି ଖାଦୟ କିପରି ନପାକ
ମାେଙ୍କ ଠାରୁ େିରାପଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ରନଖ ନଦଖନ୍ତୁ ।
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•

ଝାଡାରୁ ମାଟି ଏବଂ ପାଣିନର ପଶୁଥ ିବା ନପାକ ଅଣ୍ଡାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ପାଇ ଁସବୁ ନବନଳ ନଶୌଚାଳୟ
ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

•

ଆମ ହାେ ସଠିକ ଭାନବ ନଧାଇବା ପାଇ ଁସାବୁ େ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ସଫା କୋ ଦରକାର ।
ଆମ ପରି ବାର ନଲାନକ ନପାକନଜାକ ବିର୍ୟନର କଣ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ଏକ ସନବତକ୍ଷଣ
କରନ୍ତୁ ।
ଦୁ ଷ୍ଟ ନପାକନଜାକ ଏବଂ ପି ଲାମାନେ କିପରି ୋଙ୍କ ପରି ବାରର ଖାଦୟ ଦୁ ଷ୍ଟ ନପାକନଜାକ
ନଚାରାଇ ନେବା ନବନଳ ବନ୍ଦ କରି ପାରି ନବ ବିର୍ୟନର ଏକ ୋଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
କଞ୍ଚା ପେିପରି ବା ଖାଇବା ପୂବର
ତ ୁ ନଧାଇବା, ମାଂସ ସଠିକ ଭାନବ ରାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କଲା ନବନଳ ଖାଦୟ କିପରି େିରାପଦ ରଖା ାଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରା ାଏ ଦଶତାଇବା ପାଇ ଁ
ନପାଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ନଗାନଟ ଟିପି ପାଇପ କିପରି କରା ାଏ ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର, କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ସମୂହ ପାଇ ଁହାେ ଧୁଆ
ନଷ୍ଟସେ କିପରି କରା ାଏ ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ନପାକନଜାକଙ୍କ ବିସ୍ତାର କିପରି ନରାକା ି ବ କିମ୍ବା ଆମକୁ ନକନବ ଏବଂ କିପରି ହାେ ନଧାଇବାକୁ
ନହବ ମନେ ପକାଇ ନଦବାକୁ ଏକ ଗୀେ ରଚୋ କରନ୍ତୁ ।
ଖାଇବା କିମ୍ବା ରାନ୍ଧିବା ପୂବର
ତ ୁ ପେିପରି ବା ନଧାଇବା ପାଇ ଆମକୁ
ଁ
ମନେ ପକାଇ ନଦବାକୁ ନଗାନଟ
ନପାଷ୍ଟର େିଆରି କରନ୍ତୁ ।

•
•
•

•
•
•

•
•

କୁମି ବିସ୍ତାର କିପରି ନରାକା ାଇ ପାରି ବ ବିର୍ୟନର ଏକ ନରାଲ-ନପ୍ଲ କିମ୍ବା କନେଇ ୋଚ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରନ୍ତୁ ।
କୁମି ଉପନର ଆମର ଜ୍ଞାେ ପରୀକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକଶୂେୟସ୍ଥ୍ାେ ପୂରଣ କର ଶବ୍ଦ ନଖଳପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଖଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି କରି ବା ବ
ୂ ର
ଘ ୁ ନକନେନବନଳ ହାେ ନଧାଇବାକୁ ନହବ ଏବଂ କିଛି
କରି ବା ନରନକନେନବନଳ ହାେ ନଧାଇବାକୁ ନହବ ଆନମ ଜାଣିଛୁ କି ୋହି ଁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ
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•

ନଗାନଟ କୁଇଜ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଟଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ େିମ୍ନନ କ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ
ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଆନମ ଖାଉଥ ିବା ଖାଦୟ ଆମ ଶରୀର କିପରି ବୟବହାର କନର ନବାଲି ପଚାରନ୍ତୁ? ଆମର
ବୃ ହଦାନ୍ତ୍ର ନକନେ ଲମ୍ବା? କୁମି ଆମ ଖାଦୟକୁ କିପରି ଖାଇଥାଏ? ନଗାଟିଏ ନଟପେମତ ଲମ୍ବନର
ନକନେ ବଢିଥାଏ? ନକନେ ପ୍ରକାରର କୁମି ବିର୍ୟନର େୁ ନମ ଜାଣିଛ? ଆପଣ ରହୁ ଥ ିବା ସ୍ଥ୍ାେନର
ନକଉ ଁପ୍ରକାର କୁମି ସାଧାରଣେଃ ନଦଖା ାଏ? ଆପଣଙ୍କର କୁମି ନହାଇଥାଇ ପାନର ନବାଲି କଣ
ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅଛି? ଆପଣ ନକଉଠିଁ ଡି-େମିଙ୍ଗ ଔର୍ଧ ପାଇ ପାରି ନବ ଏବଂ ନକଉ ଁ ମାନେ ଏହା
ଖାଇବା ଆବଶୟକ? ପ୍ରେି ଦିେ ନଗାନଟ କୁମି ନକନୋଟି ଅଣ୍ଡା ନଦଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରରୁ ଖାଦୟ
ସହ ଭି ଟାମି େ A ଭଳି ନପାର୍ଣ କୁମି ଖାଇ ାଇ ପାନର - ଆପଣ କହି ପାରି ନବ କି ଭି ଟାମିେ A
ଆନମ କାହିକିଁ ଆବଶୟକ କରୁ? ଶିଶ ୁ କୁମିକୁ ଲାଭତ କୁହା ାଏ । ନକଉ ଁକୁମି ଲାଭତ ଆମ ଶରୀରର
ଭି େରକୁ ଚମତ ନଦଇ ପ୍ରନବଶ କରି ଥାନ୍ତି? ନଶୌଚାଳୟ ବୟବହାର କରି ଏବଂ େିରାପଦନର ନଶୌଚ
ନହବା କିପରି କୁମି ବିସ୍ତାର ବନ୍ଦ କରି ବାନର ସାହା ୟ କରି ଥାଏ? ଆମ ସ୍କ ୁଲନର ଡି-େମିଙ୍ଗ ଦିବସ
ଅଛି କି? ନସମାନେ ନକନେନବନଳ? ଏକ ହି ଁ ଦିେନର କାହିକିଁ ପ୍ରନେୟନକ ଡି-େମିଙ୍ଗ ବଟିକା
ଖାଆନ୍ତି? ପୃଥ ିବୀନର ନକନେ ପିଲାଙ୍କର କୁମି ଅଛି? କୁମି ବିସ୍ତାର ଆନମ ବନ୍ଦ କରି ବା କାହିକିଁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ? ଆମର ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିର୍ୟନର - ଏହା କିପରି କା ୟତ କରି ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର
କା ୟତ ବନ୍ଦ କରି ବା ପାଇ ଁ କୁମି କଣ କରି ଥାଏ? ନଗାନଟ କୁମି ଅଣ୍ଡା ନକନେ ନଛାଟ ନହାଇଥାଏ?
ସବୁ ଠୁ ନଛାଟିଆ ଜିେିର୍ େୁ ନମ କଣ ଜାଣିଛ? ପାଣି ସଫା ଅଛି କି ମଇଳା ଅଛି ଆନମ କିପରି କହି
ପାରି ବା? ବଢିବା ପାଇ ଗଛ
ଁ
କଣ ଆବଶୟକ କନର? ଆନମ ଗଛ ପାଇ କି
ଁ ପରି େିରାପଦ ଖେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ
କରି ପାରି ବା?

ଏକ ଟିପି ପାଇପ କିମ୍ବା ନଗାନଟହାେ ଧୁଆ ନଷ୍ଟସେ କିମ୍ବା ନଗାନଟ ଶୂେୟସ୍ଥ୍ାେ ପୂରଣ କର ଶବ୍ଦ
ନଖଳ ଅେୟ ନ ନକୌଣସି ଜିେିର୍ନର ଅଧ ିକ େିଦ୍ଧିଷ୍ଟ େଥୟ ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org କିମ୍ବା clare@childrenforhealth.org ନର ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ବିଷୟ 9 ଉ ନର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଦୁ ର୍ଟ
ଘ ଣା ଏବଂ
ଆର୍ାତ ନିରାକରଣ

1. ନଛାଟ ପି ଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ରନ୍ଧା ସ୍ଥ୍ାେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ତ । େିଆ ଁ ଏବଂ େୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଭାରି ବସ୍ତୁ ଠାରୁ
ନସମାେଙ୍କୁ ଦୂ ରନର ରଖନ୍ତୁ ।
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2. େିଆର
ଁ ୁ ବାହାରୁଥ ିବା ଧୁଆ େି
ଁ ଶ୍ୱାସନର ନେବା ପିଲାମାନେ ଏଡାଇ ି ବା ଦରକାର । ଏହା ଅସୁସ୍ଥ୍ୋ
ଏବଂ କାଶର କାରଣ ନହାଇଥାଏ ।
3. ନ ନକୌଣସି ବିର୍ାକ୍ତ ଜିେିର୍ ପି ଲାମାେଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂ ରନର ରଖ ିବା ଦରକାର । ଖାଲି ମୃଦୁ ପାେୀୟ
ବଟଲନର ବିର୍ ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ୋହି ।ଁ
4. ନକୌଣସି ଶିଶ ୁ ନପାଡି ାଇଥନଲ ସାନଙ୍ଗ ସାନଙ୍ଗ ନପାଡା ଉପନର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୟଥା କମ ନହବା
ପ ୟତ ନ୍ତ ଢାଳନ୍ତୁ (10 କିମ୍ବା ଅଧ ିକ ମି େଣ୍ଟ) ।
5. ପ୍ରେିଦେ
ି
ାେବାହାେ ଏବଂ ସାଇନକଲ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ମୃେୁୟ ଏବଂ ଆର୍ାେ ନଦଇଥାଏ । ସମସ୍ତ
ାେବାହାେ ପ୍ରେି ସାବଧାେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି େିରାପଦ ରହିବାକୁ ନହବ ଅେୟମାେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ନଦଖାନ୍ତୁ ।
6. ଛୁରୀ, କାଞ୍ଚ, ଇନଲକ୍ିଟ ିକ ପ୍ଲାଗ, ୋର, କଣ୍ଟା, ପିେ ଆଦି ନଛାଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇ ବି
ଁ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଉପନର
େଜର ରଖନ୍ତୁ ।
7. ନଛାଟ ପିଲାେଙ୍କର ମାଟି ଖାଇବା କିମ୍ବା ନଛାଟ ନଛାଟ ଜିେିର୍ ପାଟିନର ମାରି ବା କିମ୍ବା ପାଟି ପାଖକୁ
ନେବା (ଉଦାହରଣ: ମୁଦ୍ରା, ବଟେ) ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନ ନହେୁ ନସଗୁଡିକ େିଶ୍ୱାସ ବ୍ଲକ କରି ନଦଇ
ପାନର ।
8. ପାଣି ପାଖନର ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କର ନଖଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନ ଉଥଁ ିନର ନସମାନେ ପଡି ାଇ
ପାରନ୍ତି (େଦୀ, ହ୍ରଦ, ନପାଖରୀ, କୂଅ) ।
9. ର୍ର କିମ୍ବା ସ୍କ ୁଲ ପାଇ ଁ (ସାବୁ େ, କଇଚିଁ , କୀଟାଣୁ ନଶାଧକ ଏବଂ ଏଣ୍ଟି ନସପ୍ିକ
ଟ କ୍ରିମ, େୁ ଳା ଉଲ,
ଥମତାମିଟର, ନବଣ୍ଡିଜ/ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଏବଂ ଓଆରଏସ) ଏକ ପ୍ରାଥମି କ ଚିକତ୍ସ
ି ା କିଟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
10.ନକୌଣସି େୂ ଆ ଁସ୍ଥ୍ାେକୁ ନଛାଟ ପିଲା ସହ ଆପଣ ଗଲାନବନଳ ସେକତ ରହନ୍ତୁ! ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କ
ପାଇ ବି
ଁ ପଦ ବିର୍ୟନର ନଦଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ଦୁ ର୍ଟ
ଘ ଣା ଏବଂ ଆର୍ାତ ନିବାରଣ କରି ବା: ିୋମାନନ କଣ କରି
ାରି ନବ?
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ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର କରି ଆମର େିଜ ଦୁ ର୍ଟ
ତ ଣା ଏବଂ ଆର୍ାେ
େିବାରଣ କରି ବା ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ିବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପି ଲା ଓ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ!
ବିର୍ ଆଦି େିରାପଦନର ରଖ ିବା ବିର୍ୟନର ନପାଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ: ନସଗୁଡିକୁ କିପରି ଗଚ୍ଛିେ କରି ବା,
ନସଗୁଡିକ ଉପନର ନଲବୁ ଲ ଲଗାଅ ଏବଂ ପିଲାମାେଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ ରନର ରଖ ।
ଏକ ପ୍ରାଥମି କ ଚିକିତ୍ସା କିଟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ାହାକୁ ନକହି ଆର୍ାେ ପାଇନଲ ଆନମ ବୟବହାର
କରି ପାରି ବା ।
ନଛାଟ ପି ଲାମାନେ ନଖଳିବା ପାଇ ଁେିରାପଦ ନହାଇଥ ିବା କନେଇ େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
େଦୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ପାଇ ଁ ନଗାନଟ ଦଉଡି ଏବଂ ନଭଳା େିଆରି କରନ୍ତୁ ାହାକୁ ଆପାେକାଳୀେ
ସ୍ଥ୍ି େିନର ବୟବହାର କରା ାଇ ପାରି ବ ।
ଆମ ସ୍କ ୁଲ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରାଥମି କ ଚିକିତ୍ସା ନଷ୍ଟସେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ଶିଶ ୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଁ
ସନଚେେୋ ବନଢଇବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ସୁରକ୍ଷା ଅଭି ାେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରନ୍ତୁ ।
ଆମ ସମୁଦାୟନର ନକଉଠିଁ ପାଣି ରହିଛି ନ ଉଠିଁ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କର ବୁ ଡି ିବାର ବିପଦ ଅଛି ନଖାଜି
ବାହାର କରି ବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାେଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷି େ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ କଣ କରା ାଇ ପାରି ବ, ୋ'ର
ନଗାନଟ ସନବତକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ
ନଖଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହିକିଁ ? ର୍ନର ଦୁ ର୍ଟ
ତ ଣା ବିର୍ୟନର ନଖଳ ।
ଆମ ର୍ରକୁ ଅଧ ିକେର ସୁରକ୍ଷିେ କରି ବା ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନପାଷ୍ଟର, ଗୀେ
ଏବଂ ୋଟକନର ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଜନଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁ ଝନ୍ତୁର୍ର କିମ୍ବା ସ୍କ ୁଲ ପାଇ ଏକ
ଁ
ପ୍ରାଥମି କ ଚିକତ୍ସ
ି ା କିଟନର ଆନମ କଣ
କଣ ରଖ ିବା ଦରକାର ।
ଏକ ନପାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ନସ୍କଚନର ବିପଦ ନଖାଜନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କରି ନଖଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନଦଖନ୍ତୁ ଆନମ
ଦୁ ର୍ଟ
ତ ଣାର ସମସ୍ତ ବିପଦ ନଖାଜିପାରୁନଛ କି ୋହି ।ଁ
ରାସ୍ତାନର ଶିଶ ୁ ସୁରକ୍ଷା ସନଚେେୋ ବନଢଇବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ଅଭି ାେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ନକୌଣସି ଶିଶର
ୁ ନଦଖାଶୁଣା କରି ବା ନବନଳ ସୁରକ୍ଷା ସନଚେେ ନହବା ପାଇ ଁନରାଲ ନପ୍ଲ କରନ୍ତୁ ।
ନମୌଳିକ ପ୍ରାଥମି କ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଶିଖନ୍ତୁ ନେନବ ଆନମ ଏକ ଆପାେକାଳୀେ ସ୍ଥ୍ିେିନର ସାହା ୟ କରି
ପାରି ବା, ଆମର ପ୍ରାଥମି କ ଚିକିତ୍ସା ଦକ୍ଷୋ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭୟାସ କରି ବାକୁ ନରାଲ ନପ୍ଲ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ନସ ସବୁ ପରି ବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥ ିଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
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ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଆମ ର୍ର ଭି େନର ନ ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ େିଦ୍ଧାତ ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ନଛାଟ ପିଲାମାେଙ୍କୁ ଆର୍ାେର ବିପଦ ବିର୍ୟନର ଆନମ ାହା ଜାଣିନଛ ୋ' ବଡ ମାେଙ୍କ ସହ
ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଶିଶଟ
ୁ ିଏ ଅଣେିଶ୍ୱାସୀ ନହାଇଗନଲ କଣ କରି ବାକୁ ନହବ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପାମା, ନଜନଜ ବାପାମା,
ଅଜା ଏବଂ ଭାଇଭଉଣି ମାେଙ୍କୁ ନଦଖାନ୍ତୁ ।
ନ ଉଠିଁ ନପାଡି ିବା, ପଡି ିବା, ବୁ ଡି ି ବା କିମ୍ବା ବୟସ୍ତ ସଡକର ବିପଦ ଥାଏ ନସଠାନର ସାଧାରଣ
ବିପଦ ସବୁ କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖନ୍ତୁ ।
ର୍ନର ନପାଡି ିବାର ବିପଦ କଣ କଣ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ? ଜନଣ ନପାଡି ନହାଇଗନଲ ଆନମ କଣ
କରି ବା ଉଚିେ? ନରାନର୍ଇ ର୍ନର େେଲା ଜିେିର୍ ଏବଂ େେଲା େରଳରୁ ପିଲାମାେଙ୍କୁ କିପରି
ସୁରକ୍ଷିେ ରଖା ାଇ ପାରି ବ? ଆମ ସମୁଦାୟନର, ନଲାକମାନେ ଶିଶ ୁ ଏବଂ ନଛାଟ ପିଲାମାଙ୍କୁ
ବିପଦ ଠାରୁ ଦୂ ରନର ରଖନ୍ତି କି? - କିପରି ? ବଡ ପିଲା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସକଙ୍କ ଅନପକ୍ଷା ଶିଶ ୁ ଏବଂ
ନଛାଟ ପି ଲାମାନେ ଅଣେିଶ୍ୱାସୀ ନହବାର ବିପଦ କାହିକିଁ ଅଧ ିକ ଥାଏ? ଆମ େିଜକୁ ବିପଦନର େ
ପନକଇ ପାଣିନର ଅସୁବିଧାନର ଥ ିବା କାହାକୁ ଆନମ କିପରି ସାହା ୟ କରି ବା?

ଏକ ଟିପି ପାଇପ କିମ୍ବା ନଗାନଟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସ
ି ା କିଟନର କଣ ରଖା ିବ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ବିପଦ ଗୁଡିକୁ
ନଖାଜନ୍ତୁର
ନପାଷ୍ଟର
ଉଦାହରଣ
ପାଇ ଁ
ଅଧ ିକ
େିଦ୍ଧିଷ୍ଟ
େଥୟ
ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org କିମ୍ବା clare@childrenforhealth.orgନର
ସମ୍ପକତ
କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ 10ର 10 ଟି ବାର୍ତ୍ଘା ଦିଆଯାଇଛି: ଏଚଆଇଭି ଓ
ଏଡସ

1. ଆମର ଶରୀର ଆଶ୍ଚ ୟତ ଜେକ ଅନଟ, ଏବଂ ପ୍ରେି ଦିେ ଏହା ଆମକୁ ଆନମ େିଶ୍ୱାସ, ଖାଦୟ,
ପାେୀୟ, କିମ୍ବା ସ୍ପଶତନର ନେଉଥ ିବା ଜୀବାଣୁ ମାେଙ୍କଠାରୁ ବିନଶର୍ ବାଟନର ସୁରକ୍ଷିେ ରଖ ିଥାଏ ।
2. ଏଚଆଇଭି ଏକ ଜୀବାଣୁ ଅନଟ ାହାକୁ ଭାଇରସ କୁହା ାଏ (V ଅଥତ ଭାଇରସ) । ଏହା ଏକ
ବିନଶର୍ ଭାନବ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାଇରସ ାହା ଅେୟାେୟ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଶରୀର କରୁଥ ିବା େିଜ
ରକ୍ଷାକୁ ଏହା ବନ୍ଦ କରି ନଦଇଥାଏ ।

30

3. ଏଚଆଇଭି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ତ ନହବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ପାଇ ଁ ନବୈଜ୍ଞାେିକ ମାନେ ଔର୍ଧ ବାହାର କରି ଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ରୂନପ ବାହାର କରି ନଦବା ପାଇ ଁ ନକହି ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ
ବାହାର କରି ପାରି ୋହାନ୍ତି ।
4. ସମୟ ଚାଲି ଗଲା ପନର ଏବଂ ବିୋ ଔର୍ଧନର ଏଚଆଇଭି ଥ ିବା ନଲାକମାେଙ୍କର ଏଇଡ୍ ସ
ନହାଇଥାଏ । ଏଇଡ୍ ସ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନରାଗର ସମୂହ ାହା ଶରୀରକୁ ଦୁ ବଳ
ତ ରୁ ଦୁ ବଳ
ତ କରି ଥାଏ ।
5. ଏଚଆଇଭି ଦୃ ଶୟମାେ େୁ ନହ ଁ ଏବଂ ନ ୌେ କ୍ରିୟା ନବନଳ ଏହା ରକ୍ତ ଏବଂ ଶିରୀରର ଅେୟାେୟ
େରଳନର ରହି ାଏ । ଏଚଆଇଭି ସଞ୍ଚାରଣ ନହାଇଥାଏ (1) ନ ୌେ କ୍ରିୟା ନବନଳ, (2) ସଂକ୍ରମି େ
ମା'ଠାରୁ ଶିଶକ
ୁ ୁ ଏବଂ (3) ରକ୍ତନର ।
6. ନ ୌେ କ୍ରିୟାରୁ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରୁ େିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିେ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ନଲାକମାନେ (1) ନ ୌେ
କ୍ରିୟା କରି େଥାନ୍ତି, (2) ଏକ ବିଶ୍ୱାସନ ାଗୟ ସମ୍ପକତନର ରହିଥ ିବା କିମ୍ବା (3) କଣ୍ଡମ ବୟବହାର କରି
ନ ୌେ କ୍ରିୟା କରି ଥାନ୍ତି (ସୁରକ୍ଷିେ ନ ୌେ କ୍ରିୟା) ।
7. ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସହ ଆପଣ ନଖଳିବା, ଖାଦୟ ଭାଗ କରି ବା, ହାେ ଧରି ବା
ଏବଂ ଆଲି ଙ୍ଗେ କରି ପାରି ନବ । ଏସବୁ କା ୟତ େିରାପଦ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ବାଟନର ଭାଇରସ
ପାଇନବ ୋହି ।ଁ
8. ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଥ ିବା ବୟକ୍ତି ନବନଳ ନବନଳ ଭୟଭୀେ ଏବଂ ଦୁ ଖ ଅେୁ ଭବ କରି ଥାନ୍ତି ।
ଅେୟ ମାେଙ୍କ ଭଳି ନସମାନେ ନେହ ଏବଂ ସହାୟୋ ଚାହିଥାନ୍ତି
ଁ , ଏବଂ ନସମାେଙ୍କର ପରି ବାର ବି
ଏହା ଚାହିଥାନ୍ତି
ଁ
। ନସମାନେ ନସମାେଙ୍କର ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତା ବିର୍ୟନର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବା ଦରକାର ।
9. େିଜକୁ ଏବଂ ଅେୟମାେଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ,ଁ ନ ଉ ଁ ନଲାକମାନେ ନସମାେଙ୍କୁ ଏଚଆଇଭି
କିମ୍ବା ଏଇଡ୍ ସ ନହାଇଛି ନବାଲି ଭାବୁ ଛନ୍ତି ନସମାନେ ନକୌଣସି କ୍ିଲେିକ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ାଇ ପରୀକ୍ଷଣ
ଏବଂ ପରାମଶତ କରି ନଦବା ଦରକାର ।
10.ଅଧ ିକାଂଶ ନଦଶନର ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ ନଲାକମାନେ ସାହା ୟ ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଏଣ୍ଟି ନରନଟ୍ରାଭାଇରଲ ଥ ିରାପି (ଏଆରଟି) ନସମାେଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଜୀବେ ଜିଇବାନର
ଁ
ସାହା ୟ
କରି ଥାଏ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ ୟତ ାନଲାଚୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିନଶର୍ଜ୍ଞମାେଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଛି., ଏବଂ ଓବିଆର ନହଲଥ
୍ ନେବସାଇଟ: http://www.health-orb.org ନର ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ଧ.
ଏଠାନର କା ୟତ କଳାପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆ ାଇଛି ାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିର୍ୟଟିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବୁ ଝିନବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହିେ ଭାଗ କରି ପାରି ନବ ।

ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ସ: ିୋମାନନ କଣ କରି
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ଆମ େିଜ ଭାର୍ାନର ଆମ େିଜ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର କରି ଆମର େିଜ ପାଇ ଁ ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ
ଉପନର ବାର୍ତ୍ତା େିଆରି କରନ୍ତୁ!
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ୍ କରନ୍ତୁ ନେନବ ାଇ ନସଗୁଡ଼ିକ ଆନମ ନକନବନହନଲ ଭୁଲି ିବା ୋହି!ଁ
ଅେୟ ପି ଲା ଏବଂ ଆମ ପରି ବାର ସହିେ ବାର୍ତ୍ତଗଡ଼
ୁ ିକ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଉପନର ଲି ଫନଲଟ ଏବଂ େଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନସ ସବୁ କୁ ଆମ
ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଉପନର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ତ୍ର ନଦବା ପାଇ ଁ ଜନଣ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ କମତୀଙ୍କୁ ଆମ
ସ୍କ ୁଲକୁ େିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଏଇଡ୍ ସନର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆମ ସମୁଦାୟର ନ ନକୌଣସି ପିଲାକୁ ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଉପାୟ
ଁ
ବାହାର
କରନ୍ତୁ ।
ଜୀବେନରଖା ନଖଳ ନଖଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଚଆଇଭି ସହ ସମ୍ପକତ କରାଇ ପାରି ବା ବିପଜ୍ଜେକ
ବୟବହାର ବିର୍ୟଗୁଡିକୁ ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ବିଭିନ୍ନ ବାଟନର ବୟକ୍ତି ଠୁ ବୟକ୍ତି କୁ ନଡଉଥଁ ିବା ଏଚଆଇଭି ବିର୍ୟନର ଏକ ଠିକ ଭୁଲ ନଖଳ େିଆରି
କରି ନଖଳନ୍ତୁ । ସାହା ୟ କରି ବା ପାଇ ଁନଶର୍ନର ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ବିନଶର୍ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ନ ୌେ ଭାବୋ ବିର୍ୟନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହବାନର ସାହା ୟ କରି ବା
ପାଇ ଜୀବେ
ଁ
ନକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
ଆଶାର ଚଞ୍ଚଳୋ ନଖଳ ନଖଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନଖାଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆମର ବିନଶର୍ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱନର ଆମ
େିଜକୁ ଏଚଆଇଭି 'ରୁ ସୁରକ୍ଷିେ ରଖ ିବା ପାଇ ଁନକଉ ସବୁ
ଁ
େିରାପଦ ବୟବହାର ବାଛି ପାରି ବା ।
ଏଚଆଇଭି କିମ୍ବା ଏଇଡ୍ ସ ଥ ିବା ବୟକ୍ତି ସାମୋ କରୁଥ ିବା ସମସ୍ତ କଠିେୋ ଏବଂ ଆନମ ୋଙ୍କୁ କିପରି
ସାହା ୟ କରି ପାରି ବା ବିର୍ୟନର ଭାବନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ନହାଇଥ ିବା ନରାଲ ନପ୍ଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଚଆଇଭି ଥ ିବା ବୟକ୍ତି କିପରି ନହାଇଥାଏ ୋହା
ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି 'ନର ବଞ୍ଚିଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଏବଂ ନସମାନେ ସାମୋ କରୁଥ ିବା ସମସୟା ବିର୍ୟନର ଶୁଣନ୍ତୁ
ଏବଂ ନସ କାହାଣୀ ସବୁ ଆନଲାଚୋ କରନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ବିର୍ୟନର ଆନମ ନକନେ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ଏକ କୁଇଜ େିଆରି
କରନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଉପନର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପାଇ ଁ ଆମ କ୍ଲାସନର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନପଢି ଆରମ୍ଭ
କରନ୍ତୁ ।
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ବିର୍ୟନର ଆମ ସ୍କ ୁଲପାଇ ଏକ
ଁ
ନପାଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।
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ମି ୋ ୋମକ ଏକ ଝିଅ କିମ୍ବା ରାଜୀବ ୋମକ ଏକ ପୁଅ ଏବଂ ଏଚଆଇଭି ଥ ିବା ୋଙ୍କର ମା' ଏବଂ
ମି ୋ ୋ'ର ମା'ଙ୍କୁ ଏଆରଟି (ଏଣ୍ଟି -ନରନଟ୍ରାଭାଇରଲ) ଔର୍ଧ ନେବା ପାଇ ଁ କ୍ିଲେିକ ିବା ପାଇ ଁ
କିପରି ପ୍ରବାର୍ତ୍ତାଉଛି ବିର୍ୟନର ଏକ ୋଟକ େିଆରି କରନ୍ତୁ ।
ଆମ ସ୍କ ୁଲ ଏବଂ ଆମ ପରି ବାରନର ସନଚେେୋ ବନଢଇବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ
କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ପଚାରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେିନରାଧକ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି କାମ କରୁଛି ? ଆମ ପ୍ରେିନରାଧକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କା ୟତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ମଜବୁ େ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ େ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ନକଉ ଁ ଖାଦୟ ସାହା ୟ କରି ଥାଏ? ଏଚଆଇଭି
କଣ ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ କଣ? ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ କଣ ପାଇ ଁ ଛିଡା ନହାଇଛନ୍ତି? ଏଚଆଇଭି ନହାଇଛି
ନବାଲି ଜାଣିବା ପନର ଜଣଙ୍କର କଣ ନହାଇଥାଏ? ଏଇଡ୍ ସ ନହାଇଛି ନବାଲି ଜାଣିବା ପନର
ଜଣଙ୍କର କଣ ନହାଇଥାଏ? ବୟକ୍ତି ଠୁ ବୟକ୍ତି କୁ ଏଚଆଇଭି କିପରି ନଡଉଥାଏ?
ଁ
ଏହା କିପରି
ନହାଇେଥାଏ? ଏହା ବିରୁଦ୍ଧନର ଆନମ େିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିେ ରଖ ିପାରି ବା? ଏଚଆଇଭି ପାଇ ଁ
ନଲାକମାନେ କିପରି ପରୀକ୍ଷିେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିେ ନହାଇଥାନ୍ତି? ମା'ଠାରୁ ନସମାେଙ୍କ ଶିଶ ୁ ପାଖକୁ
ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମି େ ନହବା ବିପଦକୁ ଔର୍ଧ କିପରି ହ୍ରାସ କରି ବାନର ସାହା ୟ କରି ପାନର?
ଏଆରଟି (ଏଣ୍ଟି-ନରନଟ୍ରାଭାଇରଲ) କିପରି କାମ କରି ଥାଏ ଏବଂ ଜନଣ ନକନେ ନବନଳ ଏହା
ନସବେ କରି ବା ଉଚିେ? ଆମର ବନ୍ଧୁ ୋ ନକନେ ନବନଳ ଏବଂ କିପରି ନ ୌେ ସମ୍ପକତନର ବଦଳି
ାଇଥାଏ? ଜନଣ କିପରି ସଠିକ ଭାନବ କଣ୍ଡମ ବୟବହାର କରି ଥାଏ? (ପୁରୁର୍/ସ୍ତ୍ରୀ)
ଏଚଆଇଭି 'ନର ବଞ୍ଚିଥ ିବା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥ ି ଏବଂ ପରି ବାର ନଲାକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ୍ ଏବଂ ଭଲ ରଖ ିବା
ପାଇ ସନବତ
ଁ
ାର୍ତ୍ମ ସହାୟୋର ବାଟ କଣ? ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ଏଇଡ୍ ସ ଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରି ବା
ପାଇ ଁେିକଟେମ କ୍ିଲେିକ ନକଉଠିଁ ଅଛି?

ଜୀବେନରଖା ନଖଳ କିମ୍ବାଆଶାର ଚଞ୍ଚଳୋ ନଖଳ କିମ୍ବା ଠିକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନଖଳର ଏକ ଉଦାହରଣ
କିମ୍ବା
ଅେୟ
ନକୌଣସି
େଥୟ
ଉପନର
ଅଧ ିକ
େିଦ୍ଧିଷ୍ଟ
େଥୟ
ପାଇ ଁ
ଦୟାକରି www.childrenforhealth.org ବା clare@childrenforhealth.orgନର ସମ୍ପକତ କରନ୍ତୁ
।
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