
 

সতর্ক  হলেই এড়ালিা সম্ভব বাচ্চালের কর্ডকির ররাগ 

 দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডকি। দেহের ক্ষকিিারি েকূিি পোর্ণ দের িরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূকিিা রহয়হে কিডকির। 
িথ্য অিুযায়ী সারা কেহের জিসংখ্যার শিিরা েশজি িািুি কিডকির সিস্যায় দভাহেি। োচ্চাহের িহেও এই 

সিস্যা আহে। োচ্চাহের কিডকির দরাহের কিকিৎসা প্রাপ্তেয়স্কহের দর্হি সম্পূর্ণভাহে আলাো, দিেল িাহের 

দোট সাইহজর িারহর্ িয়, িাহের অসসু্থিার প্রিৃকি প্রাপ্তেয়স্কহের দিহয় অহিি আলাো। প্রার্কিিভাহে 
দরাে সিাক্ত িরা  এেং যর্াযর্ কিকিৎসা িরার জন্য দপকডয়াকিি দিহরালকজহের িহিা কেহশি েক্ষিার 

প্রহয়াজি।িাই োচ্চাহের কিডকির অসুখ েহল দপকডয়াকিিহিহরালকজহের পরািশণকিি। 
 

েক্ষণ 

❖ শরীর ফুহল যায় ❖ কখহে িহি যায় এেং কিেুই দখহি িায় িা ❖  েয়হসর িুলিায় োচ্চার কেিাশ 
িি েয় ❖ স্বাভাকেহির িুলিায় প্রস্রাে দেকশ েহে অর্ো িি েহে ❖ কেোিায় প্রস্রাে ❖ প্রস্রাহে দফিা 
র্ািহি পাহর ❖ োঢ় লাল েহর্ণর প্রস্রাে েহি পাহর ❖ উচ্চ রক্তিাপ ❖ ত্বহি শুষ্কিা ❖ োস–প্রোহস িষ্ট 
❖ িাহি শুিহি সিস্যা ❖ োহে অসেয ব্যর্া ❖ সু্কহল অিহিাহযােী 
 

রর্ি হয় 

❖ সিহয়র অহিি আহে োচ্চা জন্মাহল ❖ জন্মেি ত্রুটি র্ািহল ❖ েংশেি িারহর্ ❖ ডাহয়করয়া এেং 
কিউহিাকিয়া দর্হি সারা শরীহর সংক্রির্ েহল ❖ এিাকিিোর িূত্রিালীর সংক্রির্ ঘটহল ❖ পদ্ধকিেি 
দিািও দরাে র্ািহল ❖ দিািও ওিুহির পােণপ্রকিকক্রয়া দর্হি েহি পাহর ❖ প্রস্রাহে োিার সকৃষ্ট ফহল 
প্রস্রাে ঠিিিহিা পকরষ্কার িা েহল েহি পাহর ❖ রহক্ত শিণ রার িাত্রা দেকশ র্ািহল ❖ প্রস্রাহে দপ্রাটিি 
স্বাভাকেহির িুলিায় দেকশ র্ািহল 

 

ঝ ুঁ কর্ র্ালের 

কিডকির দরাে সািারর্ি ে’ুিরহর্র েয়। অযাকিউট ও ক্রকিি কিডকির দরাে। অযাকিউট কিডকির দরাহে 
সম্ভােিা আহে যাহের— 

❖ অকিকরক্ত রক্তপাি ❖ েে দিািও অপাহরশি ❖ এিাকিিোর িূত্রিালীর সংক্রির্ ❖ কিেু ওিুি আহে 
যা দখহল পরেিী সিহয় কিডকির সিস্যা দেখা কেহি পাহর ❖ কিডকিহি অকিহজি এেং রক্ত দপ ৌঁেহি িা 
পারহল  ❖ দেহিালাইটিি ইউহরকিি কসিহরাহি আক্রান্ত দয সে োচ্চা 
 

ভকবষ্যলত রেসব বাচ্চার ক্রকির্ কর্ডকির ররালগর সম্ভাবিা আলে— 

❖ েীঘণকেি িহর িূত্রিালীহি োিার ফহল প্রস্রাে পকরষ্কার িা েহল ❖ েীঘণকেি িহর িূত্রিালীর সংক্রিহর্ 
ভুেহল ও সঠিি কিকিৎসা িা েহল ❖ কজিেি িারহর্ কিডকির অসুখ র্ািহল ❖ প্রস্রাহে দপ্রাটিি 
স্বাভাকেহির িুলিায় দেকশ র্ািহল ❖কসকেিকসস ❖ ডায়াহেটিস দরাহের সঠিি কিকিৎসা িা েহল ❖ দিউ 
উচ্চ রক্তিাহপ ভুেহল ও প্রহয়াজিীয় ওিুি িা দখহল ❖ অযাকিউট কিডকির দরাহে কিকিৎসা িা িরাহল 

 

কিকিিং 
ভকেষ্যহি দিউ এই দরাহে আক্রান্ত েহে কিিা িা আহে দর্হিই জািা যায় আলিাসাউন্ড ও ইউকরি 
কডপকেি িািি কিকিংহয়র সাোহে। 



 

কিকর্ৎসা 
িহয়িটি পদ্ধকির সাোহে োচ্চাহের কিডকির দরাহের কিকিৎসা িরা েয়।  

❖োচ্চাহের কিডকিহি দিািও সিস্যা েহল প্রর্হিই ইউকরি দটে িরা েয় এেং দিািও অস্বাভাকেিিা 
দেখা দেহল প্রহয়াজহি আলিাসাউন্ড এেং কক্রহয়টিকিি পরীক্ষা িরা েয়  ❖ ডাহয়করয়া দর্হি কিডকির সিস্যা 
েহল প্রহয়াজিিি ফু্লইড এেং ইহলহরালাইট ঠিি িরা েয়  ❖ ক্রকিি কিডকির দরাহে প্রর্ি অেস্থায় িরা 
পেহল ওিুহির সাোহে এেং লাইফোইল পকরেিণ ি িরহলই উপিার পাওয়া যায় ❖ দশি পযণায় ক্রকিি 

কিডকির দরাে িরা পেহল ডায়াকলকসস ও কিডকি প্রকিস্থাপহির প্রহয়াজি েয়। 
 

প্রকতর্ার 

❖ দেকশ িহর জল খাওয়াি ❖ ব্যায়াি িরাি ❖ েংহশ িাহরার কিডকির দরাে র্ািহল োচ্চাহি কিয়কিি 
দেল্র্ দিি আপ িরাি ❖ উচ্চ রক্তিাপ কিয়ন্ত্রহর্ রাখুি ❖ কিয়ন্ত্রহর্ রাখিু রহক্ত শিণ রার পকরিার্ ❖ 

োচ্চহি প্যাহিটজাি খাোর এেং প্যাহিটজাি পািীয় দেহেি িা 
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