
ডায়রিয়া: কািণ ও কিণীয় 

ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ রি এে আব্দুল্লাহ 

িাাংলামেমেি রিাগগুমলাি েমধ্য ডায়রিয়া অন্যতে একটি। প্ররতিছি অসাংখ্য োনুষ এমত আক্রান্ত হয়, রিমেষ কমি 

রেশুমেি ডায়রিয়ায় আক্রামন্তি হাি অমেক রিরে। িাজধােীি েহাখালীি আই.রস.রড.রড.আি.রি. রত প্ররতরেে গমে ১ হাজামিি 

রিরে রিাগী ভরতি হমে। জায়গা সাংকুলাে ো হওয়ায় রিাগী সােলামত হাসপাতামলি িাইমি অস্থায়ী তাঁবু টারেময় রিরকৎসা কার্ িক্রে 

িালামো হমে। হাসপাতামল ভরতি রিাগীি অমেমকই আিাি কমলিায় আক্রান্ত। প্ররতষ্ঠামেি ৬০ িছমিি ইরতহামস এত রিাগীি িাপ 

আমগ রেখা র্ায়রে। তমি িতিোমে সািামেমেি রিরভন্ন েহমি গ্রামে-গমে ব্যাপক হামি ডায়রিয়া ছরেময় পড়মছ। 

ডায়রিয়া কামক িমল? েমে িাখমত হমি পায়খাো েিে িা পাতলা হওয়া োমেই রর্  ডায়রিয়া হরয়মছ, তা েয়। সািারেমে 

রতেিাি িা তাি রিরে েিে িা পাতলা পায়খাো হমল তামকই সাধািণত ডায়রিয়া িলা হয়। তমি রকছু রকছু রিাগীি পারেি েমতা 

পাতলা পায়খাোি সামে িক্ত রকাংিা রেউকাছ িা আে রেরিত পায়খাোও হমত পামি। ডায়রিয়াি কািণ : ডায়রিয়া সাংক্রেমণি 

মূল কািণ সাধািণত রিশুদ্ধ পারে পাে ো কিা এিাং স্বাস্থযসম্মত খািাি ো খাওয়া। তাই সঠিকভামি ব্যরক্তগত এিাং পরিমিেগত 

স্বাস্থযরিরধ ো রেমে িলাই সাংক্রেণ ছরেময় পোি জন্য োয়ী। গত দুই িৎসমিি রিরে হমলা কমিাো ভাইিামসি তাণ্ডমি জেগণ 

রিপর্ িস্ত, রিধ্বস্ত। এেেরক তািা ঘমি িরি জীিে কাটামত িাধ্য হরয়রছল। কমিাোভাইিাস েহাোরি শুরুি পি রেমক রিরভন্ন 

অে িনেরতক কে িকাণ্ড িন্ধসহ জেগমণি িলািল ও জীিের্াত্রা ব্যাহত হরয়মছ, প্রচুি োনুষ েহি রেমক গ্রামে িমল রগময়রছমলে। 

িতিোমে কমিাোি সাংক্রেণ অমেকটাই রেয়ন্ত্রমণ এমসমছ, জেগমণি ভয়-ভীরত রকমট রগমছ। এি সামে স্বাস্থযরিরধ পুমিা রেরেল হরয় 

র্াওয়ায় জীিের্াত্রাি অমেক রকছু স্বাভারিক অিস্থায় রিমি এমসমছ। এখে সিরকছু  পুমিােমে িালু হরয় রগমছ। িমল জেগমণি 

রিিাট অাংে আি স্বাস্থযরিরধ োেমছ ো। এটাও হঠাৎ ডায়রিয়া রিমে র্াওয়াি অন্যতে কািণ। এিামি হঠাৎ কমিই গিমেি োত্রাটা 

একটু রিরে পরিলরিত হমে। প্রিন্ড গিমেি েমধ্যই জেগণমক িাইমি রিি হমত হমে, সি িস্তমিি রলাকজে অে িনেরতক কািমণ িা 

রপমটি োময় িাধ্য হরয় কাজকে ি িারলময় র্ামে। গিমেি কািমণ প্রচুি ঘাে হয় এিাং েিীি রেমক পারে লিণ রিি হরয় র্ায়, রেমহি 

রভতমি পারেি িারহো রিমে র্ায়। স্বাভারিক কািমণই োনুষ তৃষ্ণাতি িা রপপাসাতি হয়। তাই অমেমকই িাস্তা ঘামটি ততরি েিিত 

পাে কমিে, রর্েে গুমেি িা আমখি িা রলবুি েিিত এিাং অন্যান্য পােীয় র্া রোমটই রিশুদ্ধ েয়। এগুমলা পাে কমিই োনুষ 

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হমে, এেেরক এি রেমক ফুড পয়জরোংও হমে। অমেমকই আিাি িাস্তাঘামটি িা ফুটপামেি খাওয়া-োওয়া 

রখময় োমকে। এই খািািগুমলা প্রায়ই উন্মুক্ত িা রখালা োমক। এগুমলামত োরছ, রপাকা োকি পমি, এেেরক ধুলািারলসহ অন্যান্য 

দূরষত পোে িও রেরিত হয়। এ সেস্ত খািাি রখময়ও অমেমকই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হমে। 

 রেমজি ঘমিি খািািও র্রে ৬-৭ ঘণ্টাি রিরে রিমজি িাইমি োমক, তাহমল রসগুমলা অমেকিণ গিমে োকাি িমল েষ্ট 

হময় র্ায় এিাং ব্যাকমটরিয়া ও অন্যান্য রিাগ-জীিাণুি দ্বািা সাংক্রারেত হয়, তা রখময়ও ডায়রিয়া হমত পামি। কমিাোকামল জেগণ 

স্বাস্থযরিরধ রেমে িলত।  কমিাোভাইিামসি সাংক্রেণ কমে আসা এিাং স্বাস্থযরিরধ রেরেল হওয়াি সামে সামে জেগমণি োমে 

ঘেঘে হাত রধায়া এিাং রসরেটাইজাি রেময় হাত পরিষ্কাি কিাি প্রিণতা কমে রগমছ। এি িমলও ডায়রিয়াি প্রিণতা রিমে র্ামে। 

অমেক এলাকায় রিমেষ কমি িরস্তমত, রিল লাইমেি ধামি িা িাসািারেমত রেম্নআময়ি িরেক রিরণি র্ািা িাস কমিে, তািা 

অমেমকই রিশুদ্ধ পারেি অভাি রিাধ কমিে। এেেরক টিউিওময়মলি পারেও দূরষত, অমেক এলাকায় পারেি পাইপ ফুমটা হরয় 

সুয়ামিজ লাইমেি সামে রেমে রগমছ। অমেমকই আিাি পারে ফুটিময় পাে কমিে ো। এ সেস্ত দূরষত পারে পাে কমিই ডায়রিয়া 

রিমে র্ামে। িাসা িারেি পারেি ট্াাংক পরিষ্কাি-পরিেন্ন ো কিমলও রিাগজীিাণু সাংক্ররেত হরয় র্াওয়া পারে পাে ডায়রিয়া 

অন্যতে কািণ। 

 িারস খািাি, পিা খািাি, অস্বাস্থযকি জীিাণুযুক্ত খািাি, অমেকিণ গিমে োকাি িমল েষ্ট হময় র্াওয়া খািাি রখমল 

ফুড পয়জরোং হওয়াি কািমণ ডায়রিয়া হমত পামি। খািাি আমগ হাত ভামলাভামি ো রধায়া এিাং খািামিি জন্য ব্যিহৃত োলা িাটি 

ভামলাভামি ো রধায়াি িমলও এ সেস্যা হমত পামি। ডায়রিয়াি অন্যতে কািণ খামে োো ধিমেি পারেিারহত ভাইিাস ও 

ব্যাকমটরিয়াি সাংক্রেণ।  অমেক ডায়রিয়া রিাগীি পায়খাো পিীিা কমি কমলিাি জীিানু পাওয়া র্ামে। পাতলা পায়খাো হমল 

র্রে তা িাল রধায়া পারেি েমতা হয়, তমি রসটা কমলিাি লিণ। এি সমে তলমপমট ব্যো হওয়া, িরে িরে ভাি িা িরে হওয়া, 

ঘে ঘে পায়খাোয় র্াওয়া এিাং েিীি ধীমি ধীমি রেমস্তজ হময় র্াওয়া এ রিামগি উপসগ ি। রেশুমেি ডায়রিয়া সাধািণত রিাটা োেক 

ভাইিামসি কািমণ হময় োমক। 



ডায়রিয়াি লিণ : ঘেঘে পারেি েরতা পাতলা পায়খাো হওয়া, পায়খাো লাগমল দ্রুত টয়মলমট র্াওয়া িা অমপিা কিমত ো পািা, 

পায়খাো রেয়ন্ত্রমণ িাখমত ো পািা। এেেরক অমেক সেয় রপাোমক পায়খাো রলমগ রর্মত পামি। তলমপমট কাঁেে িা তীব্র ব্যাো, 

িরে-িরে ভাি এেেরক অমেক সেয় িরেও হমত পামি এিাং  আমস্ত আমস্ত পারে শূন্যতাি কািমণ েিীি দুি িল ও রেমস্তজ হময় রর্মত 

পামি। 

 ব্যাকমটরিয়া িা অন্য রকাে রিাগ-জীিাণুি কািমণ  ডায়রিয়া হমল আিও রকছু লিণ োকমত পামি, রর্েে পায়খাোি 

সামে িক্ত র্াওয়া, জ্বি হওয়া, েিীি ব্যো এিাং প্রিন্ড দুি িল অনুভি কিা, িরে হওয়া িা িরে-িরে ভাি োকা ইতযারে। তীব্র ডায়রিয়া 

হমল রেহ রেমক খুি দ্রুত প্রচুি পারে এিাং ইমলমরালাইট রিরিময় র্ায়। িমল পারেশূন্যতা রেখা রেয়। আি এই পারেশূন্যতা 

োত্রারতরিক্ত পর্ িাময় িমল রগমল এিাং সেয়েত এই ঘাটরত পূিণ কিা ো হরল িা দ্রুত রিরকৎসা ো কিমল মৃত্যয পর্ িন্ত হমত পামি। 

তাই ডায়রিয়াি প্রেে রিরকৎসা হমলা পারেশূন্যতা পূিণ কিা। পারেশূন্যতাি লিণ :পারেশূন্যতাি প্রধাে লিণগুমলা হমে— মুখ 

শুরকময় আসা, রপপাসা লাগা, রিাখ রকাটিাগত, িােো শুষ্ক হরয় র্াওয়া, োোব্যো, তৃষ্ণা বৃরদ্ধ, প্রস্রাামিি পরিোণ কমে র্াওয়া। 

এক পর্ িাময় ব্লাড রপ্রসাি কমে র্ায়, হৃদ্স্পিে বৃরদ্ধ এিাং খুি দুি িল োরে  পরিলরিত হয়। প্রিণ্ড ক্লারন্ত এিাং রিাগী রেমস্তজ হরয় েমক 

িমল রর্মত পামি। 

ডায়রিয়াি রিরকৎসা :ডায়রিয়াি গুরুতি জটিলতা হমলা পারেশূন্যতা, তাই েিীি রেমক রিি হয় র্াওয়া পারে ও লিণ 

দ্রুততে সেরয় পূিণ কিমত হমি। রিাগীমক খাওয়াি স্যালাইমেি পাোপারে রিরে রিরে তিল খািাি, রর্েে—ডামিি পারে, রিোি 

পারে, সুযপ ইতযারে খাওয়ামত হমি এিাং স্বাভারিক খািাি রেমত হমি। এক প্যামকট স্যালাইে আধারলটাি পারেমত গুরলময় রখমত 

হমি। িেমেি (১০ িছমিি রিরে িয়রস) ডায়রিয়া হমল প্ররতিাি পায়খাোি পি এক গ্লাস (২৫০ রেরল) খাওয়াি স্যালাইে রখমতহমি। 

রেশুমেি ডায়রিয়া হমল প্ররতিাি পায়খাোি পি রেশুি র্ত রকরজ ওজে, তত িা িােি িা র্তটুকু পায়খাো হময়মছ আনুোরেক 

রসই পরিোণ খাওয়াি স্যালাইে খাওয়ামত হমি। 

  রেশু িরে কিমল ধীমি ধীমি অল্প অল্প কমি খাওয়ামত হমি, রর্েে—িাি পাি রেরেট পি পি এক িা িােি কমি রখমত 

রেে। খাওয়াি স্যালাইমেি পাোপারে  অিশ্যই োময়ি বুমকি দুধ খামি এিাং রেশুমক রকামো অিস্থায়ই বুমকি দুধ খাওয়ামো িন্ধ 

কিা র্ামি ো। ছয় োমসি অরধক িয়রস িাচ্চামক খাওয়াি স্যালাইমেি পাোপারে সি ধিমেি স্বাভারিক খািাি খামি। ডায়রিয়াি 

শুরুমতই রকাংিা রিরকৎসমকি পিােে ি ব্যতীত রকামো ধিমেি এরিিাময়াটিক খাওয়া একেেই উরিত েয়। আিাি অমেমক দ্রুত 

ডায়রিয়া িন্ধ হওয়াি জন্য ওষুধ খায়, র্া অতযন্ত ঝুঁরকপূণ ি। রকাে রকাে রিমত্র এরিিামর্া়টিক, রেমরারেডাজল িা িরেি ওষুমধি 

প্রমর্া়জে হমত পামি, তমি তা রখমত হমি ডাক্তামিি পিােে ি অনুর্ার্ী়। 

কখে হাসপাতামল রেমত হমি :রিাগীি অিস্থাি উন্নরত ো হমল িা রিরে খািাপ হমল, রিরে োত্রায় িরে হমল, মুমখ রখমত 

ো পািমল, প্রিন্ড রপমট ব্যো ও পায়খাোি সামে িক্ত রগমল এিাং ব্লাড রপ্রসাি কে ও প্রস্রাাি িন্ধ হরয়  র্াওয়া ইতযারে লিণ োকমল 

দ্রুত হাসপাতামল রেমত হমি। কমলিায় খুিই দ্রুত েিীমি পারে শূন্যতা ততরি হয়। রসমিমত্র রিাগী দ্রুত রেমস্তজ হরয়  এিাং েমক িমল 

রর্মত পামি। তাই কমলিাি রিাগীমক হাসপাতামল রেমত রকােভামিই রেরি কিা র্ামি ো।ডায়রিয়া প্ররতমিামধ কিণীয় ও সতকিতা 

: অিশ্যই সম্পূণ ি রিশুদ্ধ, রেিাপে ও ফুটামো পারে পাে কিমত হমি। অতযরধক গিে আিহাওয়াি কািমণ অরধক  রপপাসা লাগাই 

স্বাভারিক। রিষ্টা কিমত হমি রেিাপে পারে সামে িহে কিা। পারে টগ িগ কমি ফুটিময় রসই পারে পাে কিমত হমি এিাং রিাটামোি 

ব্যিস্থা ো োকমল পারে রিশুদ্ধকিণ ট্ািমলট ব্যিহাি কিমত হমি। 

  িাস্তাি পামে অমেক রখালা পরিমিমে রলবুি েিিত, গুমেি েিিত, আমখি িস, জুস িা িল রকমট রিরক্র কিা হয়। 

এগুমলা এরেময় িলমত হমি। িাস্তাি পামে, ফুটপামে রিরভন্ন ধিমেি খািাি রিরক্র কিা হয়, এগুমলা প্রায়ই রখালামেলা োমক 

কীটপতে সহ ধুলািারল এই খািািগুমলামক দূরষত কমি। উন্মুক্ত ও অস্বাস্থযকি পরিমিমে পরিমিেে কিা এেে খািাি পরিহাি 

কিমত হমি। খােগ্রহমণি আমগ ২০ রসমকন্ড ধমি সািাে রেময় ভামলাভামি হাত েময় রেমত হমি । ততরি কিা খােসােগ্রী এিাং পাে 

কিাি রেধ িারিত পারে রেমক িাখমত হমি। েয়মতা রিরভন্ন ধিমেি কীটপতে খািামি িমস জীিাণু ছোমত পামি। 

  পরিষ্কাি পারেমত আহামিি িাসেপত্র, গৃহস্থারল ও িান্নাি রজরেস এিাং কাপেমিাপে রধায়া সম্পন্ন কিমত হমি এিাং 

প্রময়াজমে সািাে ব্যিহাি কিমত হমি। ডায়রিয়া প্ররতমিামধ সিিাইমত গুরুত্বপূণ ি কাজগুমলাি একটি হমে খািাি প্রস্তুত, পেি কিা, 



পরিমিেে কিা ও খািাি খাওয়াি আমগ, িাইমি রেমক রিমি এমস হাত ধুময় রেয়া। কািণ হাত রেময়ই োনুষ সিরকছু পেি কমি 

এিাং সিমিময় রিরে জীিাণু িহ ে কমি। 

    অিশ্যই টাটকা এিাং রভজালমুক্ত খািাি রখমত হমি। অমেক রেে রিমজ িাখা খািাি খাওয়াও ঠিক ো। দুধ, কলা, িলমূল রিরে 

রেে পুিমো হময় রগমল েষ্ট হময় রর্মত পামি, রসগুমলা ো খাওয়াই ভামলা। রপতা োতা িা রর্সি অরভভািক রেশুমক খাওয়াে, তাঁিা 

রেশুমক খাওয়ামোি আমগ এিাং রেশুি েলতযামগি অেিা পায়খাো পরিষ্কাি কিাি পি সািাে রেময় ভামলা কমি হাত ধুময় রেমত 

হমি। রিডামি দুধ খাওয়ামল রিাটামো পারে ও সািাে রেময় ভামলা ভামি রিডািটি ধুময় রেমত হমি এিাং রিডামিি রেপমলি রছদ্রটি 

ভামলাভামি পরিষ্কাি কমি রেমত হমি। রেশুমেি প্ররত রিমেষ দৃরষ্ট িাখমত হমি, রেশুিা িাইমি রখলাধুলা কমি, রর্ রকাে রজরেস 

হামত রেময় মুমখ রেয়। তাই োমে োমে তামেি হাত পরিষ্কাি পরিেন্ন িাখমত হমি। 

  পায়খাোি জন্য সি সেয় স্যারেটারি ল্যাররে ব্যিহাি কিা উরিত। েলতযামগি পমি টয়রলট রেমক রিি হরয়, রেয়রেত 

সািাে রেময় হাত পরিষ্কাি কিমত হমি। িান্নাঘি ও িােরুমেি পময়ারেষ্কােে ব্যিস্থা রর্ে স্বাস্থযসম্মত হয়। র্রে পারে সাংক্রান্ত রকামো 

সেস্যা রর্েে পারেমত দুগ িন্ধ, েয়লা পারে আসা ইতযারে রেখা রেয়, তমি ওয়াসা িা সাংরিষ্ট কতৃিপমিি কামছ রর্াগামর্াগ কমি 

পারেি রিশুদ্ধতা রেরিত কিমত হমি । রছাট িে সিাি ব্যরক্তগত পরিেন্নতা িজায় িাখা সহ হামতি েখ রকমট সি সেয় রছাট িাখা 

উরিত। র্াঁিা গ্রামে িসিাস কমিে, তাঁমেি রর্খামে-রসখামে িা পুকুি-েেীি ধামি েলতযামগি অভযাস পরিহাি কিমত হমি। খারল 

পাময় িােরুমে িা েলতযাগ কিমত ো রগময় স্যামন্ডল িা জুতা ব্যিহাি কিাি অভযাস গমে ত্যলমত হমি। ডায়রিয়া রেময় রকছু ভুল 

ধািণা ও কিণীয় :মূলত গিেকামল ডায়রিয়া িা পাতলা পায়খাো খুিই সাধািণ একটি সেস্যা। ঠিকভামি পারে ও লিণ পূিণ কিা 

হমল এটি কখমো গুরুতি আকাি ধািণ কমি ো। রিরেি ভাগ ডায়রিয়া এেরেমতই রসমি র্ায়। রকন্তু ডায়রিয়া হমল ওিস্যালাইে, 

খাওয়া এেেরক এি রিরকৎসা রেময় এখমো িময় রগমছ রকছু ভুল ধািণা: 

 র্ামেি উচ্চ িক্তিাপ, তািা ওিস্যালাইে রখমত পািমিে রকো?উচ্চ িক্তিাপ আমছ এেে রিাগীিা ডায়রিয়াি আক্রান্ত হমল 

ওিস্যালাইে রখমত রিভ্রারন্তমত রভামগে। রকেো স্যালাইমে লিণ আমছ, তামেি আেঙ্কা ওিস্যালাইে রখমল িক্তিাপ িােমত পামি। 

এটি গুরুতি ভুল ধািণা। প্ররতিাি পাতলা পায়খাোি সমে েিীি রেমক প্রচুি পরিোমণ পারে ও লিণ রিি হময় র্ায় এিাং তা 

র্োর্েভামি পূিণ কিা ো হমল রিাগীি পারেশূন্যতা, লিণশূন্যতা এেেরক িক্তিাপ কমে রগময় োিাত্মক আকাি ধািণ কমি মৃত্যযও 

হমত পামি। উচ্চ িক্তিামপি রিাগীমেি রিমত্র ওিস্যালাইে রখমত রেমষধ রেই। 

 

  ডায়ামিটিমসি রিাগীিা রক ওিস্যালাইে রখমত পািমিে ো? ওিস্যালাইমে রিরে িা গ্লুমকাজ োমক, তাই ডায়ামিটিস 

রিাগীিা ওিস্যালাইে রখমত ভয় পাে। েমে কমিে, ওিস্যালাইে রখমল ডায়ামিটিস িােমত পামি। রকন্তু েমে িাখমত হমি, 

ওিস্যালাইমে রর্ সাোন্য রিরে িা গ্লুমকাজ আমছ, তা অমন্ত্র লিণ রোষমণি কামজ ব্যরয়ত হয়। সুতিাাং ডায়রিয়াি সেয় ডায়ামিটিস 

রিাগীিা রেরদ্বিধায় ওিস্যালাইে রখমত পািমিে।. রকডরে রিাগীিা রক ডায়রিয়া হমলও রেমপ পারে খামিে? র্ািা রকডরেি জটিলতায় 

রভামগে তািা অমেমকই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হমল রসদ্ধান্তহীেতায় রভামগে, কািণ স্বাভারিকভামি তামেি রেয়রেত রেরে িষ্ট পরিোণ 

পারে রেমপ রখমত িলা হয়। রকন্তু েমে িাখমত হমি, ডায়রিয়াি অরধক পরিোণ পারে েিীি রেমক রিরিময় র্ায়, িমল পারেশূন্যতাি 

িমল রকডরে রিাগ আিও িােমত পামি। সুতিাাং প্রময়াজমে অরতরিক্ত তিল গ্রহণ কিমত হমি। ৪. ডায়রিয়াি রিাগীিা রক স্বাভারিক 

খািাি খামিে অমেমকই রিভ্রারন্তমত রভামগে, ডায়রিয়া হমল স্বাভারিক খািাি রখমত পািমিে রকো। আসমল ঘমি ততরি পরিেন্ন ও 

জীিাণুমুক্ত সি ধিমেি স্বাভারিক খািািই রখমত োো রেই। ভাত, োছ, সিরজ ইতযারে স্বাভারিক ও সহজপািয খািাি রখমত রকামো 

িাধা রেই। তমি দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ো খাওয়াই ভামলা। স্তন্যপােিত রেশুিা রকামো অিস্থামতই বুমকি দুধ খাওয়া িন্ধ কিমি ো। 

সািা রেমে এক প্যামকট স্যালাইে রখমলই িলমি? 

স্যালাইে কতটুকু রখমত হমি তা রেভ িি কিমি কতিাি পাতলা পায়খাো হমে িা কতটুকু পারে হািামেে তাি ওপি। 

ডায়রিয়াি কািমণ একজে োনুষ োত্র কময়ক ঘণ্টায় এক রেে রলটামিি রিরে পারে হািামত পামিে। সিমিময় সহজ রহসাি হমলা 

প্ররতিাি পায়খাো হওয়াি পি স্যালাইে খাওয়া এিাং অল্প অল্প কমি সািা রেে িাি িাি খাওয়া। এি িাইমি সািা রেে পারে ও 

তিল খািাি রর্েে সুযপ, ডামিি পারে ইতযারে রখমত হমি। িরে িা পাতলা পায়খাো দ্রুত িমন্ধি জন্য ওষুধ রসিে প্রময়াজে 

রকো?অমেক সেয় ফুড পয়জরোংময়ি কািমণ িরে িা পাতলা পায়খাো হময় োমক। োনুষ স্বভািতই িামে িরস রেমক িরে িা পাতলা 



পায়খাো দ্রুত িমন্ধি জন্য ওষুধ খাে, র্া এমকিামিই ঠিক েয়। অিশ্যই ডাক্তামিি পিােে ি ব্যতীত ওষুধ খাওয়া ঠিক হমি ো, কািণ 

পয়জরোংময়ি রিমত্র িিাং রকছু সেয় িরে ও পাতলা পায়খাোি োধ্যমে অভযন্তিীণ পয়জে রিি হময় র্ায়। অযারিিাময়াটিক রক 

জরুরি? সি রিমত্র অযারিিাময়াটিক জরুরি েয়। প্রময়াজে হমলা, রেমহি লিণ ও পারেশূন্যতা পূিণ। েিকাি হমল রিরকৎসমকি 

পিােমে ি অযারিিাময়াটিক খাওয়া রর্মত পামি। 

রেিায় স্যালাইে রেমতই হমি? অমেমক রেিায় স্যালাইে রেমত ভয় পাে। রকন্তু ডায়রিয়ায় োত্রা র্রে তীব্র হয় তাহমল শুধু 

মুমখ স্যালাইে পাে কমি েিীমি সৃষ্ট পারেশূন্যতা পূিণ কিা সম্ভি ো। তাই হাসপাতমল ভরতি হরয় প্রময়াজমে রেিায় স্যালাইে রেমত 

হমি। েমে িাখমত হমি ডায়রিয়া রেমক িাঁিাি মূলেন্ত্র প্ররতকাি এিাং প্ররতমিাধ মূলক ব্যিস্থাসহ সমিতে োকা। 
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