
ঘন ঘন পাননশুনযতা থেকে স্থায়ীভাকে নেডনন নেেল 

পর্ যাপ্ত পানন পান েরা প্রনতকরাকের এেমাত্র উপায় 

 

আমরা কিডকি কিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ প্রায়ই এমি ররাগী রেশয় থাকি যাশের স্থায়ীভাশি কিডকি কিিল হশয় 

রগশে কিন্তু রযসি িারশি স্থায়ীভাশি কিডকি রেইকলউর হয় রসগুশলা তাশের মশযে রিই। একিষশয় কিস্তর 

গশিষণা হশয়শে এিং রয রিে িশয়িটি িারণশি কিশেষ গুরুত্ব রেয়া হশয়শে তার মশযে ঘি ঘি 

োকিশুিেতা িা Recurrent Dehydration অিেতম।   

Recurrent Dehydration কিভাশি স্থায়ীভাশি কিডকি কিিল িা Chronic Kidney Disease িশর তার আশগ 

আসুি রেশি কিই কিভাশি Recurrent Dehydration হয়।   

❖ সু্কলগামী োত্রোত্রীরা রিকেরভাগই সাশথ োকি রাশেিা েশল েীঘ ঘ সময় সু্কশল রেৌড়াশেৌকড় / 

রেলাযুলা িশর কিন্তু েয ঘাপ্ত োকি োি িশর িা এিং োকিশুিেতায় রভাশগ। 

❖ িম ঘিেস্ত িেক্তক্তরা সারাকেি িশ ার েকরশ্রম িশরি কিন্তু  েয ঘাপ্ত োকি োি িশর িা িারি সাশথ 

োকি রাোর সংসৃ্ককত আমাশের এেশিা ততকর হয়কি। েলশ্রুকতশত িম ঘিেস্ত সারাকেি রেশষ হলুে িা 

গাঢ় রশের প্রস্রাি যা আেিার িা আেিার সন্তাশির োকিশুিেতা কিশেঘে িশর।  

❖ োকিশুিেতার োোোকে আমাশের এিটি চরম িাশে অভোস হল প্রচণ্ড গরশম প্রচণ্ড তৃষ্ণার 

সময় Soft Drinks োি িরা যা আহত িাকহল কিডকিশি আশরিিার কেস্তশলর গুকল িরার মত।  

এভাশি এিকেি েুইকেি কেশির ের কেি এিই ঘিিার েুিরািৃকি যার েলােল স্থায়ীভাশি কিডকি কিিল িা 

Chronic kidney Disease 

Recurrent Dehydration কিভাশি স্থায়ীভাশি কিডকি কিিল িা Chronic Kidney Disease িশরেঃ  

 

 

 

  



স্থায়ীভাশি কিডকি কিিল িা Chronic Kidney Disease এর লক্ষণ সমুহেঃ 

1. অল্পশতই ক্লাকন্ত 

2. িকম িকম ভাি 

3. োিাশর অরুকচ 

4. ঘি ঘি অসুস্থ 

5. ট িমত িৃক্তি িা হওয়া 

6. রক্তশুিেতা 

7. রলোেড়ায় অমশিাশযাকগতা 

8. অেুটি 

9. হাশিঘ সমসো 

10. হাইোরশিিেি  

11. চুলিাকি 

12. রিশি রগশল রক্ত িন্ধ িা হওয়া  

13. প্রস্রাশির েকরমাি িশম যাওয়া 

14. েরীশর োকি েমা  

 

প্রকতশরাযেঃ 

সুতরাং ঘি ঘি োকিশুিেতা িা Recurrent Dehydration প্রকতশরায িরশত হশল েয ঘাপ্ত েকরমাি োকি োি 

িরশত হশি। যকেও আমাশের রেশে রিকেরভাগ োয়গায় োকির িেিস্থা আশে ( ঢািা োড়া) তারেশরও 

কিশুযে োকি কিশে িহি িরার ও োি িরার অভোস িরশত হশি। 

এেি প্রশ্ন হশে িতিুিু োকি োি িরা েরিার?  

❖ িড়শের রক্ষশত্র ২-৩ কলিার  

❖ রোিশের রক্ষশত্র ওেি এিং িয়স অিুযায়ীেঃ 

➢ ৪-৮ িের হশল ১.১-১.৩ কলিার 

➢ ৯-১২ িের হশল ১.৩-১.৫ কলিার  

➢ ১৩+ হশল ১.৫-১.৭ কলিার  

Ref: www.healthykids.nsw.gov.au 

       www.bbcgoodfood.com 

ওেি কহশসশিেঃ 

১-১০ রিক্তের েিে ১০০ কমকল/রিক্তে= ১০ রিক্তে ওেি হশল  ১০ x ১০০=১০০০কমকল  

১১-২০ রিক্তের েিে ৫০ কমকল/রিক্তে= ২০ রিক্তে ওেি হশল  ১০০০কমকল+ ১০x৫০= ১৫০০ কমকল 

তারের প্রকত রিক্তে ওেশির েিে ২০ কমকল রযাগ িরশত হশি। 

+  

জ্বর, িকম, ডায়করয়া হশল িা অকতকরক্ত িোয়াম িরশল প্রশয়ােিমত রিকে োকি োি িরশত হশি। 

http://www.healthykids.nsw.gov.au/
http://www.bbcgoodfood.com/


েকরশেশষেঃ 

কিডকি কিিল প্রকতশরায যকে এিিু সশচতি রথশি িরা যায় তাহশল রিি িয়। িারি স্থায়ীভাশি কিডকি 

কিিল িা Chronic kidney Disease এর যত কচকিতসায় থাি িা রিি রসিা িাশরা েিেই েুি সুেির িয় । 

“ েয ঘাপ্ত োকি োি িরুি 

কিডকি কিিল হওয়া রথশি কিশেশি/ েকরিারশি রক্ষা িরুি” 

 

 

 

 

 

 

ডাাঃ মমাাঃ আজিিরু রহমান 

এম বি বি এস, এম বড ( বিশু বিডনী) 

বিবনিযাল মেললা (নযািনাল ইউবনভাবস িটি 

হসবিিাল, বসঙ্গািুর) 

িাবসোইড মেিাবলষ্ট ( বিশু বিডবন ) 

িম্বাইন্ড বমবলিাবর হসবিিাল , াািা  

Email: aziz44rmc@gmail.com 
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