
শিশুদের 

Acute Kidney Injury 

কারণ ও করণীয় 

 
দৈনন্দিন জীবনন অননক সময় হঠাৎকনেই নানা অসুববধা বকিংবা অসুখ ববসনুখ পনে আমানৈে স্বাভাববক  

কাজকম ম কেনে পাবে না । তেমবন আমানৈে শেীনেে বববভন্ন অঙ্গপ্রেযঙ্গও ঠঠক একই ভানব বাধাগ্রস্থ হনে 

পানে। এমবন ভানব আমানৈে বকডনী যবৈ হঠাৎ অসসু্থ হনয় কাজ কেনে না পানে,োহনে আমাো োনক 

ডাক্তােী ভাষায় Acute Kidney Injury বনে থাবক।আনে এটানকই Acute renal failure বো হে। বকডনী 

আমানৈে শেীনেে সব তেনয় গুরুত্বপূর্ ম অঙ্গগুনোে মনধয অনযেম।আমো যা বকছু খায় ো খাৈয তহাক 

বকিংবা ওষুধ;তসটা তথনক তয বজময পৈাথ ম দেবে হয় োে তবশীেভাে অিংশই প্রস্রানবে মাধযনম শেীে তথনক 

বনে মে হয়। এ কােননই বক বক কেনে আমানৈে বকডনী  ক্ষবেগ্রস্থ হয় ো তজনন তস গুনো তথনক ৈনূে 

থাকাই ভানো। কাের্ বকডনী একবাে ক্ষবেগ্রস্থ হনে ধীনে ধীনে োে কায মক্ষমো কনম ববকে হনয় তযনে 

পানে।  

কারনঃ  

তযসব কােনর্ Acute Kidney Injury হনয় থানক তসগুনোনক ৩ ভানে ববভক্ত কো হয়। যথাাঃ 

 (১) Pre-Renal (২) Renal এবিং (৩) Post-Renal 

Pre-Renal কারদণর মদ্যঃ ডায়বেয়া, েক্তপাে, শক, তননরাঠটক বসনরাম, বেভাে ও হাটম তেইবেউে 

গুরুত্ব পূর্ ম । 

Renal কারদণর মদ্যঃ 

Renal Vessel Obstruction, AGN Vasculitis, Acute Tubular Necrosis etc. 

Post-Renal কারদণর মদ্যঃ Posterior Urethral valve, PUJ Obstruction, UVJ Obstruction, Tumour 

Stone, Neurogenic Bladder etc. 

এেগুো কােনর্ে তযগুনো আমানৈে সাধাের্ মানুনষে জানা ৈেকাে, তসগুনো সম্মনে বকছুটা আনোেনা 

কেনবা। 

ডায়শরয়া ও বশমঃ  ডায়বেয়া ও ববম হনে শেীে তথনক প্রেুে পবেমান পাবন ও েবন তবে হনয় যায়।বকডনী 

প্রস্রাব দেবেে জনয পয মাপ্ত পাবন পায়না েনে Kidney Injury হয়। 

রক্তপাতঃ  অবেবেক্ত েক্তপাে হনেও একইভানব Acute Kidney Injury হয়।  

Nephrotoxic Agent: অথ মাৎ বকডবনে জনয ক্ষবেকে পৈাথ ম গ্রহন ।এই পৈাথ ম বকিংবা ওষুধগুনো 

আমানৈে জানাে ৈেকাে ।নযমন – বযথানাশক ওষুধ ডাইনলানেন আমো হেহানমশাই খাই।এটা 

Nephrotoxic drug. আমো তযসব ওষুধ খাই বা ইননজকশন বহনসনব গ্রহন কবে ,তসগুনোে একঠট বনবৈমষ্ট 

তডানজে তেনয় তববশ তডাজ বযবহাে কেনেও Kidney injury হনে পানে । আমানৈে তৈনশ ইনেমনো 

  



তৈাকান তথনক ওষুধ তকনা যায় ।যাে কােনর্ কে মানুষ তয না তজনন বননজে ক্ষবে কেনছ োে তকাননা 

ইয়ত্তা তনই। বশশু বেবকৎসাে অনযেম কঠঠন বৈক হনে ওষুনধে তডাজ মুখস্থ কো।এ কােনর্ অননক 

ডাক্তাে আনছন ,যাো বশশু ববনশষজ্ঞ হনে তেনয়ও Dose মুখস্থ কোে ভনয় আে হনে পানেনবন।নযসব 

ডাক্তাে এ বযাপানে সনেেন োো সাধাের্ে বশশুববনষশনজ্ঞে কানছ তেোে কনেন।বকন্তু আমানৈে তৈনশ 

সব মনোনেে বেবকৎসক আনছন তকায়াক এবিং গ্রামযডাক্তাে নানম যাো তকাননা বৈন ডাক্তাবে তপশায় 

তেখাপো না কনেই এক বৈননে বশশু তথনক ১০০ বছনেে বুনোনৈে হেৈম বেবকৎসা কনে যানেন।নসই 

বেবকৎসাে েনে কে মানুষ ধীনে ধীনে মেুৃযে বৈনক এবেনয় যানে ,তস জনয কানো বেন্তাও তনই 

জবাববৈবহোও তনই। 

ভুে ওষুধ প্রনয়ানেে একটা উৈাহের্ না বৈনয় পােবছনা। এক ববনষশজ্ঞ ডাক্তাে এক বশশুনক ডায়বেয়াে 

বেবকৎসা বহনসনব Maprocin নানমে Ciprofloxacin েররুনপে ওষুধ বেনখনছন  আে তৈাকানৈাে তসটা 

পবেবেমন কনে তোেীনক বৈনয়নছন  Naprosyn ,যা একঠট শন্দক্তশােী বযাথানাশক Naproxen  

েররুনপে।েোেে যা হওয়াে োই ।এনক তো বশশুে ডায়বেয়া ,োে ওপে বযাথানাশক ভুে ওষুধ। বশশুে  

প্রস্রানবে োস্তা বৈনয় অনবেে েক্ত তবে হন্দেে একবৈন পে তথনকই । 

প্রায়ই তৈবখ জ্বে কমাননাে জনয Diclofen Suppository তৈওয়া হয় । জ্বনেে সময় এমবননেই Kidney 

Injury হওয়াে আশঙ্কা থানক ,োে ওপে Diclofen বযাবহাে কেনে তসটাে সম্ভাবনা অননক গুন তবনে যায় 

। এ ছাো কীটনাশক ,খাৈযবস্তুনে ক্ষবেকে পৈাথ ম  তমশাননা, মযানেবেয়া, সানপে কামে, তমৌমাবছে কামে ,  

Septicemia তথনকও Acute Kidney Injury হনে পানে । 

লক্ষণ 

• যবৈ হঠাৎ কনে প্রস্রানবে পবেমার্ ০.৫ বমবে/তকন্দজ/ঘন্টাে তেনয় কম হয় ১২ ঘন্টা ধনে ।অথ মাৎ ১০ 

তকন্দজ ওজননে বশশু যবৈ ১২ ঘন্টায় ৬০বমবেে কম প্রস্রাব কনে ।অননক সময় প্রস্রাব তবশী হনেও  

Acute Kidney Injury  হনে পানে । 

• শেীে েুনে যাওয়া ; 

• েক্তোপ তবনে যাওয়া বা খুব কনম যাওয়া ; 

• েযাকানশ হনয় যাওয়া ; 

• শ্বাসকষ্ট হওয়া ; 

• বখিঁেুবন হওয়া ; 

• শেীনেে োপমাত্রা অেযন্ত তবনে যাওয়া বা অেযন্ত কনম  যাওয়া ; 

• ববম ববম ভাব; 

করণীয় 

• প্রথমে তযসব কােনর্ AKI (Acute Kindey Injury) হয় তসগুনো তথনক ৈনূে থাকা; 

• ডায়বেয়া বা ববম হনে েেে পানীয় এবিং ওেসযাোইন খাওয়াননা । 

• জ্বে হনে েেে খাবাে তবশী তবশী খাওয়াননা ; 

• অননক েক্তপাে হনে দ্রেু ভানো হাসপাোনে তযাোনযাে কো; 

• বকডবনে জনয ক্ষবেকে এমন খাবাে পবেেযাে কো ; 



• বশশুনৈে বয়স ও ওজন অনুযায়ী ওষুধ তৈয়া; 

• ববনশষজ্ঞ বেবকৎসনকে বেবকৎসা পত্র হুবহু  তমনন েো ,অথ মাৎ োনম মবস /তকায়াক তথনক ওষূধ 

পবেবেমন না কো ; 

• েক্ত আমাশনয়ে পে প্রস্রাব বে হনয় তেনে দ্রেু বশশু বকডবন ববনশষজ্ঞ ডাক্তানেে সানথ তৈখা কো; 

• অননক সময় প্রস্রাব হনে না তৈনখ তছাট বলবনকগুনো  অননক সযাোইন বশোয় পুশ কনে হাটম 

তেইবেউে কনে তেনে ।এ জনয আমানৈে ডাক্তানেে ববনশষ েত্ত্বাবধানন বশোয় সযাোইন তৈয়া 

উবেে । 

• তমৌমাবছ,সাপ বা ববষাক্ত কীটপেঙ্গ  কামে বৈনে দ্রেু ভানো তমবডকযাে তসন্টানেে বেবকৎসা 

তনয়া।  

• সনব মাপবে  তোেীে  অবস্থা মের্াপন্ন হওয়াে আনেই  বশশু বকডবন বেবকৎসা সমদৃ্ধ হাসপাোনে 

তেোে কো । 

 

শিশকৎসা 

• কী কােনর্  Kidney Injury হনো ,তসঠট তবে কনে তসই তোনেে বেবকৎসা বৈনে হনব । 

• Kidney Injury হনে বশোয় সযাোইন তৈয়া , 

• ক্ষনর্ ক্ষনর্ তোেীে েক্ত পেীক্ষা কনে তোেীে অবস্থা যাোই কো । 

• েক্তোপ বনয়ন্ত্রনর্ োখা  

• তযসব ওষুধ বকডবনে জনয ক্ষবেকে ো একই সানথ প্রনয়াে না কো বা কেনে হনে Dose Adjust 

কনে তৈয়া । 

• প্রনয়াজন হনে Dialysis   কো ,তসটা তপবেনটাবনয়াে ডায়াোইবসস তহাক অথবা বহনমাডায়াোইবসস 

তহাক । 

 

উপসংহার 

পবেনশনষ আসুন আমো সবাই সনেেন হই ।আমানৈে ৈুঠট বকডবনে যত্ন বনই ।কাের্ একবাে  Kidney 

Injury  হনে প্রাথবমকভানব ভানো হনয় তেনেও পেবেী কানে ধীনে ধীনে ো ববকে হনে পানে ।আমো 

যাো বশশুনৈে ডাক্তাে ,োো ওষুধ তপ্রসক্রাইব কোে সময় ওষুনধে তডানজ বকডবনে ওপে কেটুকু প্রভাব 

পেনব ো বেন্তা কনে ওষুধ বেখব । 

সবাে বকডবন সসু্থ থাকুক ,ববনশষ কনে আমানৈে তসানামবর্নৈে –এই কামনা েইে।  
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