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िवभाग ७.१  :आहारा�ा सम�ांचा साधारण 
आढावा 

आहारा�ा सम�ा सोडव�ास साहा� करणे  

मुलांना आहारा�ा सम�ा काही िविश� प�र�स्थती आिण अपंग�ामुळे येतात. काही मुलांना या ज�तः असू 
शकतात िकंवा काही मुलांना नंतर सु� होतात. काहीही कारण असले तरी मुला�ा वाढीसाठी उपयु� आहार 
मुलाने �ावा या करता मदत कशी करावी हे संगोपकाला मािहती असणे गरजेचे आहे. िशशु आिण बालकांम�े 
असणाऱ्या  नेहमी आढळणाऱ्या आहारिवषयक सम�ा आिण �ांचे िनराकरण या िवषयी या िवभागात जाणून घेऊ.  

आहारा�ा सम�ा असलेल्या मुलां�ा प�र�स्थतीची आिण अपंग�ाची काही उदाहरणे: 

 

 

 
सामा�पणे िदसणारे आजार आिण प�र�स्थती  

 
 

 �म�ता  
 

 �दयरोग  
 सेरेब्रल पाल्सी   दुभंगलेले ओठ आिण/िकंवा टाळू 
 बिहरेपणा  
 गरोदरपणातील अल्कोहोल मुळे 

बाळावर होणारे प�रणाम  
 अकाली ज�  
 मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले 

 डाउ� िसंड� ोम  
 पोटाचे आिण आत�ाचे िवकार 
 अितसंवेदनशीलता  
 ��ी दोष 
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िशशंुम�ेआढळणाऱ्या आहारा�ा सम�ा आिण आ�ाने : 

आ�ाने  १   :   झोपाळू आिण उठायला त्रास देणारी मुले  

आ�ाने  २   :   गोधंळलेली आिण लवकर शांत न होणारी मुले  

आ�ाने  ३   :   चटकन थकणारी मुले  

आ�ाने  ४   :   चोख�ाचा िकंवा तोडंाने ओढून घे�ाचा त्रास असलेली मुले  

आ�ाने  ५   :   खोकला,दमा िकंवा �वास धाप लागणारी मुले           

आ�ाने  ६   :    नेहमी थंुकी काढणारी मुले  

आ�ाने  ७   :   िविश� गट : दुभंगलेले ओठ आिण /िकंवा टाळू असलेली मुले  

आ�ाने  ८   :   िविश� गट: अकाली ज�ाला आलेली मुले  

आ�ाने  ९   :   िविश� गट : मादक पदाथा��ा संपका�त आलेली मुले  

बालकांम�े आढळणाऱ्या आहारा�ा सम�ा आिण आ�ाने : 

आ�ाने  १० :    �ायंूम�े कमी श�ी असणारी मुले   



भाग ३ I िवभाग ७.१ : आहारा�ा सम�ांचा साधारण आढावा 
 

242 

आ�ाने  ११  : तोडंा�ा रचनेम�े तु्रटी असलेली मुले   

आ�ाने  १२ : अितसंवेदनशील मुले   

आ�ाने  १३ : चाव�ाचा आिण चघळ�ाचा त्रास असलेली मुले  

आ�ाने  १४ : िगळ�ाचा त्रास असलेली मुले  

 

 

आ�ान १ :झोपाळू आिण उठायला त्रास देणारी मुले  

 
कसे ओळखावे: दूध िपता िपता ही मुले झोपी जातात आिण �ांना 
जागं ठेवणं कठीण जातं. या मुलांना भूक कधी लागते आिण  लागते िक 
नाही हे संगोपकाला कळू शकत नाही. नाजूक त�ेतीची,लवकर 
ज�ाला आलेली िकंवा पोटात असताना मादक द्र�ां�ा संपका�त 
आलेली मुले अितशय संवेदनशील असतात. �ामुळे तणावपूण� 
वातावरण आिण प�र�स्थती टाळ�ासाठी ती झोपून जातात. याम�े 
डाऊन िसंड� ोम िकंवा �दयरोग असलेली मुलेही असू शकतात. 

 

नेहमी असणाऱ्या आहारा�ा सम�ा: 

 वजन कमी होणे आिण भूक मंदावणे  
 एका वेळेस फार खात नाहीत,अपुरा आहार  
 चोख�ात  अडचणी  
 �वास गुदमरल्यामुळे आिण धाप लागल्याने िगळताना त्रास 

होणे  
 चटकन थकतात �ामुळे उठणे िकंवा जेवताना जागे राहणे 

कठीण जाणे  
 भरवताना बुजणे आिण झोपी जाणे  
 अ�स्थ आिण गोधंळलेले  
 वाढ नीट होत नाही,वजन लवकर वाढत नाही.  
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                           मदत कशी करावी                                                                            

 
आहार आिण वेळ 

 

 

o मुला�ा भूकेनुसार वारंवार आहार (प�रिश� ९ल१,९ल२ ) 
o दर दोन तीन तासांनी बाळाला भरवा.  
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा . 

साधने 

 

o बूच िकंवा बाटलीची िनवड यो� प�तीने करा.उदा, कमी वेगाने दूध देणारी बाटली 
िकंवा बूच(प्रकरण १,िवभाग ५ ,प�रिश� ९ग ) 

�स्थती 

 

o मुलाला भरवताना ४५ अंशापे�ा जा� कोनात सरळ बसवा.  
o मुलांसाठी यो� �स्थती�ा सूचना पाळा. (प्रकरण १,िवभाग १ आिण प्रकरण २ िवभाग 

३) 
o मुलाचे हात छातीशी असताना,कंबर आिण गुडघे वाकलेले असताना भरवा.  

मदतीचे इतर माग� 

 

o जेवणा�ा आधी आिण दर�ान �ाला हळुवारपणे उठवा. 
o (प�रिश� ९ख )  

o भरपूर प्रकाश आिण आवाज असलेल्या खोलीत जेवण �ा िकंवा मंद प्रकाश आिण 
शांतता असलेल्या खोलीत �ा.(मुले कोणती �स्थती यो� हे तु�ाला दाखवतीलच) 

o बाळाला जागं ठेवा�ासाठी िफरत िफरत भरवा.  
o मुलाला जागे कर�ासाठी मुलाला दुप�ातून बाहेर काढा िकंवा �ाचे कपडे काढा.  

 
आ�ान २: गोधंळ घालणारी मुले  

 

कसे ओळखावे:ही मुले कायम गोधंळलेल्या अवस्थेत असतात. �ांना भूक लागली आहे असं वाटून �ांना बाटली 
िदली तरी ती गोधंळ करतात. नाजूक,लवकर ज�ाला आलेली,मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली, वै�कीय 
सम�ाग्र� मुले �ांना येणाऱ्या ताणाब�ल सांग�ासाठी असा गोधंळ करतात. संगोपकाला मूल न�ी कशाने 
नाराज आहे हे समजणे कठीण जाते आिण �ाचाही गोधंळ उडतो. �ातही ही मुले लवकर शांत होत नाहीत आिण 
फार काळ शांत रा� शकत नाहीत. यात श्रवण,��ी दोष,�दयरोग असलेली म�दूची नीट वाढ न झालेली, मंदगतीने 
वाढणारी मुलेही असू शकतात.  
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नेहमी असणाऱ्या आहारा�ा 
सम�ा: 

 चोखणे अवघड जाते. 
 िचडिचड आिण उदासपणा  
 बाटली नाकारणे,हालचालीत वाढ 
 (चुळबुळ करणे,आळोखे िपळोखे देणे ) 

 शांत करणे आिण शांत राहणे कठीण  
 कमी वाढ होते आिण वजन कमी वाढते  
 भूक मंदावते आिण वजन कमी होते.  
 
 
 
 

 

 

मदत कशी करावी 

 
आहार आिण वेळ  

 

o दर २/३ तासांनी िनयिमतपणे वारंवार खायला �ा.  
o गरज पडली तर अधूनमधून थोडे थोडे जा�ीचे खाणे �ा.. 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा.  

साधने  

 

o जा� प्रवाह नसलेलं मऊ बूच वापरा .बुचावर ० िकंवा १ िलिहलेले असेल. (प्रकरण 
१,िवभाग ५,प�रिश� ९ग ) 

o आहारा�ा आधी आिण नंतर बाळाला शांत करा.(प�रिश� ९ग) 
o दूध िपताना बैठा पाळणा िकंवा बाबागाडी वाप�न बाळाला शांत करा. 

 

पडलेल्या िकंवा झोपलेल्या अवस्थेत बाळाला खायला देणे  
धोकादायक असते.बाळ जे�ा उठून नीट सरळ बसते  
ते�ाच �ाला खायला �ा.  
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यो� �स्थती  

 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३)  
o बाळाला नीट गंुडाळून तुम�ा कुशीत धरा (प्रकरण २,िवभाग ३). 
o बाळाला गंुडाळताना �ाचे हात मोकळे ठेवा �णजे ते हात तोडंापय�त नेऊ शकेल आिण 

�ाला �तः जेव�ाचा आ�िव�वास िमळेल.(प्रकरण २,िवभाग ३)  
o उ�ा पाळ�ात,उतर�ा िकंवा ितर�ा �स्थतीत आहार �ा.(प्रकरण 

१,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 

मदतीचे इतर माग�  

 

o शांत कर�ासाठी िनयिमतपणे शांतता देणारे साधन वापरा. 
o �ाला शांत वाटेल असे साधन उदा.बूच िकंवा बोट �ाला चोखू �ा.(प�रिश� ९ग) 
o बाळाला मंद प्रकाशात असलेल्या िठकाणी शांत  करा आिण भरवा.(प्रकरण १,िवभाग 

३,प�रिश� ९क) 
o लयब� हालचाली पु�ा पु�ा क�न �ाला शांत करा.  

o (परीिश� ९ ख) 

 

जे�ा बाळाला त्रास होत असेल ते�ा बाटली कधीही �ा�ा तोडंात बळजबरीने 
देऊ नका. प्रथम बाळाला शांत करा आिण नंतर बाटली �ा. जर बाटल्यांची 
जबरद�ी केली  तर बाळ  अिधक अ�स्थ होऊ शकते आिण आहार नाका� 
शकते. 

 
ल�ात ठेवा :बाळा�ा ल�णांकडे बघा. ते तणावात असताना  रडते,पाठ 
वाकवते,कपाळाला आ�ा पाडते,डोळे मोठे करते भुवया उंचावते,जलद �वास 
घेते,डोळे आिण डोके दुसरीकडे िफरवते.शांत कर�ासाठी प�रिश� ९ल-२मधील 
प्रणाली वापरा. 
 

 

 

 

 

मुलं शांत असतात ते�ा 
छान दूध िपतात.  
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आ�ान ३: चटकन थकणारी मुले 

कसे ओळखावे:ही मुले दूध �ायला सु�वात करताच काही 
िमिनटातच थकतात. ती िपतािपताच झोपतात आिण दूध संपवणे 
कठीण होऊन बसते.नाजूक त�ेतीची,�दय िकंवा फु�ुसा�ा 
आजाराने ग्र� आिण अकाली ज�ाला आलेली मुले अपे�ेपे�ा 
चटकन थकतात. �ांना रांगणे,बसणे अशा िक्रया करताना 
अडचणी येतात आिण �ामुळे दूध िप�ाचा संयम कमी 
असतो.ह्रदय रोग असलेली,फु�ुसाचा संसग� झालेली ,डाऊन 
िसंड� ोम असलेली,आिण मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेल्या  

मुलांनाही अशा सवयी असतात.  

 

 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा:  
 वजन घटते आिण भूक मंदावते  
 एका वेळी जा�  खाऊ शकत नाही. 
 चोख�ात अडचणी(कमी चोखते ,तोडंातून पेय बाहेर 

गळते) 
 �वास  िकंवा  दम लागल्यामुळे िगळताना त्रास होतो. 
 चोखणे,िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
 दूध िपताना धाप लागते,�वासो�वास जोरात होतो.  
 चटकन थकून िपतािपता झोपून जाते.  
 वाढ नीट होत नाही आिण वजन पुरेसे वाढत नाही.  
 

 

 

�ाला िपताना �वास �ायला सोपे जावे �णून या नवजात बाळाला 
संगोपक अगदी हळूवारपणे थोडं थोडं दूध देते आहे . 
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ल�ात ठेवा :बाळा�ा जब�ाला आिण गालाला आधार िदल्याने जर बाळाला खोकला 
येऊन �वास रोखला जात असेल तर असा आधार देणे ताबडतोब बंद करा.  

                            मदत कशी करावी? 

 

आहार आिण वेळ  

 

o दर दोन तासांनी छोटे छोटे दुधाचे घोट �ा.(६० िमली.िकंवा २ औसं)  
o सावकाश भरवा �णजे बाळाचा िप�ाचा संयम वाढेल. 

o (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने  

 

o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा.   
o बाळा�ा �मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा. जलद वेग 

मुलासाठी जा� होईल आिण �ाला दमवेल.अगदी सावकाश वेग सु�ा बाळाला 
िनराश क�न थकवेल.  (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

यो�  �स्थती  

 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३)  
o उ�ा पाळ�ात,उतर�ा िकंवा ितर�ा �स्थतीत आहार �ा.(प्रकरण 

१,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 
o बाळाला नीट गंुडाळून तुम�ा कुशीत धरा (प्रकरण २,िवभाग ३). 
o बाळाला गंुडाळताना �ाचे हात मोकळे ठेवा �णजे ते हात तोडंापय�त नेऊ शकेल 

आिण �ाला �तः जेव�ाचा आ�िव�वास िमळेल.(प्रकरण २,िवभाग ३)  
 

 

मदतीचे इतर माग�  

 

 

o बाळाला शांत कर�ासाठी चोखणी िकंवा बूच वापरा. 
o (प�रिश� ९ ग) 

o बाटली खाली दाबून धर�ाचे तंत्र वाप�न बाळाला चोख�ासाठी उद्यु� 
करा.(प�रिश� ९ज)   

o जब�ाला आिण हनुवटीला आधार देऊन चोखून �ायला मदत करा. (प�रिश� ९ 
ज)  

o ओठ आिण गालाला आधार देऊन चोख�ासाठी मदत करा. (प�रिश� ९ज)  
o बूच बाळा�ा तोडंात न हलवता ठेवा कारण हलल्यामुळे वेग बदलतो आिण बाळाचे 

ल� िवचिलत होते. 
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ल�ात ठेवा :लहान मुले जेवताना थकत असतील तर ती मोठेपणी जेवतानाही थकतात .
मो�ा मुलांनाही लहान बाळांसारखीच मदत लागते .�ांना थोडं थोडं जेवण वारंवार 
सावकाशपणे देऊन ,आिण कमी चावायला लागणारे पदाथ� देऊन तु�ी �ांना मदत 
क� शकता. 

आ�ान ४:शोषून िकंवा तोडंाने ओढून घे�ाचा त्रास असलेली मुले 

 

कसे ओळखावे :या मुलांना ताकदीने आिण पूण� �मतेने शोषून घेता येत नाही.  �ांना बाटलीचे बूच ओठांनी 
आिण गालांनी दाबता येत नाहीत. जलद प्रवाही पेय िपणे तर जा� अवघड आिण धोकादायक असू 
शकतं.�ामुळे �ांचं दूध िपणं �णजे नुसता राडा होतो आिण चोखून  �ायला खूप प्रय� करावा लागत असल्याने 
ती चटकन थकतात.�ांना चोखून घे�ाची लय िकंवा प�त नीट समजत नाही �णून ती जा�च थकतात आिण दूध 
िपणे �ा�ासाठी त्रासदायक होऊ शकते.कमकुवत �दय आिण फु�ुसे असलेल्या अश� मुलांना मु��े हा 
त्रास असतो.  सेरेब्रल पाल्सी,डाऊन िसंड� ोम,मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले िकंवा अकाली ज�ाला 
आलेल्या नाजूक मुलांना हा त्रास संभवतो. 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा: 
 बूच िकंवा �नाग्र तोडंात धरणे अवघड जाणे. 
 कमी शोषले जाते. 
 शोषणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य 

नसतो. 
 खोकला येणे,धाप लागणे, गुदमरणे यात वाढ होते. 
 जा� लाळ गालात राहते ,पेय तोडंातून बाहेर येते. 
 चटकन थकल्याने बाटलीतले सगळे दूध संपत नाही. 
 िपतािपता झोपी जाते. 
 फार वेळ डोके सरळ ठेवता येत नाही. 
 वाढ नीट होत नाही आिण वजन वाढत नाही. 
 
 

 

 

या छो�ा बाळाला दुप�ात छान गंुडाळून दूध �ाय�ा 
आधी �ाने शांत राहावे �णून  तोडंात चोखणी िदली आहे 
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मदत कशी करावी ? 

आहार आिण वेळ  

 

o दर दोन तासांनी दूध �ा 
o बाळ लवकर थकते �ामुळे वारंवार छोटे छोटे दुधाचे घोट.(६० िमली.िकंवा २ औसं) 

देत रहा.  
o सावकाश भरवा �णजे बाळाचा िप�ाचा संयम वाढेल. (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने  o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा.   
o बाळा�ा �मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा. (प्रकरण 

१,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 
o तोडंातून दूध बाहेर येत असेल तर ० िकंवा १ नंबरचे बूच वापरा.  (प्रकरण १,िवभाग 

५,प�रिश� ९ग) 

यो� �स्थती  

 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३)  
o उ�ा पाळ�ात,उतर�ा िकंवा ितर�ा �स्थतीत आहार �ा.(प्रकरण 

१,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 
o बाळाला नीट गंुडाळून हात �ा�ा छातीशी येतील असे तुम�ा कुशीत धरा (प्रकरण 

२,िवभाग ३). 

मदतीचे इतर माग�  

 

o बाळाला शांत कर�ासाठी दूध दे�ाआधी चोखणी िकंवा बूच वापरा.(प�रिश� ९ ग) 
o अधूनमधून चोखणी िकंवा बूच चोखायला �ा..(प�रिश� ९ ग) 
o बाळाला शांत आिण मंद प्रकाशा�ा जागी दूध �ा. (प्रकरण १,िवभाग ३,प�रिश� 

९ख )  
o वारंवार लयब� हालचाली आिण गुणगुण�ाचे आवाज क�न �ाला शांत 

ठेवा.(प�रिश� ९ख)  
o बाटली खाली दाबून धर�ाचे तंत्र वाप�न बाळाला चोख�ासाठी उद्यु� 

करा.(प�रिश� ९ज)   
o जब�ाला आिण हनुवटीला आधार देऊन शोषून �ायला मदत करा. (प�रिश� ९ 

ज)  
o ओठ आिण गालाला आधार देऊन चोख�ासाठी मदत करा. (प�रिश� ९ज)  
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आ�ान ५: खोकला,दमा िकंवा 
�वास ,धाप लागणारी मुले 

 

कसे ओळखावे:या मुलांना बाटलीतून दूध 
िपताना,िपऊन झाल्यावर िकंवा दो�ी वेळेला नेहमी 
खोकला येतो,धाप लागते िकंवा दूध तोडंातून बाहेर येते. 
असं वाटतं की ही मुले दूध िपताना �वास घे�ासाठी 
धडपडतात. �दयरोग,डाऊन िसंड� ोम,सेरेब्रल पाल्सी, 
दुभंगलेले ओठ आिण टाळू,मादक द्र�ां�ा संपका�त 
आलेली मुले, अकाली ज�ाला आलेली नाजूक मुले 
यांनाही हा त्रास संभवतो. 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा  

 

 दूध चोखणे,िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसणे  
 पेय आिण �तःची लाळ िगळणेही कठीण जाते.  
 जा� लाळ गळते आिण पेय तोडंातून बाहेर पडते.  
 चटकन थकल्याने बाटलीतले दूध संपूण� िपणे श� होत नाही.  
 खोकला येणे,धाप लागणे, गुदमरणे यात वाढ होते 
 दूध �ाय�ा आधी आिण घेताना गोधंळ,िचडिचड वाढते.  
 वाढ नीट होत नाही आिण वजन पुरेसे वाढत नाही.  

 

ल�ात ठेवा :दूध घेताना मुलांना जर खोकला आला िकंवा �वास गुदमरला तर �ांना ठसका लागू 
शकतो.( पेय अ�निलकेतून पोटात न जाता �वासनिलकेतून फु�ुसात जाते).यामुळे मुले गंभीर 
आजारी पडू शकतात. �वास लागणे,�ुमोिनया होणे यातून �ांची वाढ पुरेशी होत नाही,वजन 
वाढत नाही आिण �िचत प्रसंगी मृ�ूही येऊ शकतो.  
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ल�ात ठेवा :काही मुलांना खोकला येत नाही िकंवा �वास लागत नाही पण �ांना ठसका लागतो. 
�ाला ‘छुपा दमा’ �णतात. मुलाची ल�णे नीट बघा. �ाला दूध िपताना िकंवा अधून मधून 
ठसका लागतोय का,�ा�ा तोडंातून घरघर आवाज येतोय का,िकंवा �वासाचा आवाज होतोय का, 
डो�ात पाणी येतंय का, �चेचा रंग बदलतोय का,वारंवार आजारी पडतोय का िकंवा वाढ नीट  
होत नाही,वजन वाढत नाही असे आहे का याकडे नीट ल� ठेवा.  

 

िगळणे आिण सुर�ेची काळजी याबाबत वाचा प्रकरण १,िवभाग २ म�े . 

मदत कशी करावी? 

 

  आहार आिण वेळ  
 

o दर दोन तासांनी दूध �ा 
o बाळ लवकर थकते �ामुळे वारंवार छोटे छोटे दुधाचे घोट.(६० िमली.िकंवा २ 

औसं) देत रहा.  
o सावकाश भरवा �णजे बाळाला  िप�ाची गती सापडेल आिण खोकला येणार 

नाही. (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा.   
o बाळा�ा �मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा.  

(प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 
o सग�ा प�ती वाप�न पहा. नाही जमले तर हळूहळू पेय घ� करत जा  

आिण जलद प्रवाही बुचातून बाळाला �ा. वेग वाढव�ासाठी बूच कापू नका  
(प्रकरण १,िवभाग ९,प�रिश� ९क आिण ९इ ) 

यो� �स्थती  

 

 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग 
३)  

o उ�ा पाळ�ात,उतर�ा िकंवा ितर�ा �स्थतीत आहार �ा.(प्रकरण 
१,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 

o बाळाला नीट गंुडाळून हात �ा�ा छातीशी येतील असे तुम�ा कुशीत धरा 
(प्रकरण २,िवभाग ३). 

मदतीचे इतर माग�  

 

o बाळाला शांत कर�ासाठी दूध िपताना चोखणी िकंवा बूच चोखायला �ा 
(प�रिश� ९ ग) 

o मधूनमधून ढेकर दे�ासाठी थांबा आिण  �ा�ाशी हळुवारपणे बोलून �ाला दूध 
�ायला मदत करा.  
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आ�ान ६:नेहमी थंुकी काढणारी मुले  

 

कसे ओळखावे: गॅ�� ोइसोफेिजयल �र�� (जीईआर) 
�णजे जे�ा पोटातून अ� घशात परत येते आिण ते�ा वेदना आिण अ�स्थता 
येते. हा एक गंभीर आिण दीघ�काळ िटकणारा प्रकार आहे आिण �ामुळे 
बाळाचे चांगले पोषण होऊ शकत नाही आिण वजन वाढत नाही.अशी बाळे 
वारंवार थंुकतात (कधीकधी प्र�ेक आहारानंतर), ती अ�स्थ 
वाटतात.�ांना भूक तर लागते पण आहार घेताना िनराश होतात. अ�स्थ 
आिण तणावपूण� अनुभवामुळे बऱ् याच वेळा, ही मुले खा�ास नकार देऊ 
शकतात. सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या बाळांना, गभा�शयात औषधे िकंवा 
अल्कोहोल सार�ा पदाथा��ा संपका�त असलेल्या बाळांना िकंवा लवकर 
ज�ाला येणा-या मुलांम�े िकंवा म�दू�ा िवकासास िवलंब असलेल्या मुलांन 
हा आजार होऊ शकतो. 

 

कोण�ाही मुलांना उल�ा होतात आिण बरीचे मुले 
उलटी होताना त्रास आिण वेदना होत अस�ाची 
ल�णे दाखवतात. 
 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा  :  

 अिनयंित्रत उल�ा होतात. 
 प्र�ेक जेवणानंतर िकंवा म�ेही तोडंातून थंुकी येत राहते.  
 थंुकी सतत येत रािहल्याने बाटली नाकार�ाकडे कल वाढतो. 
 दूध �ाय�ा आधी आिण दर�ान गोधंळ आिण िचडिचड वाढते.( बाळाला भूक लागलेली असते पण 

तरीही ते दूध नाकारते) 
 वजन पुरेसे न वाढल्याने वाढ नीट होत नाही.  

 

ल�ात ठेवा :थंुकणाऱ्या सग�ाच मुलांना गॅ�� ोइसोफेिजयल �र�� (जीईआर)हा त्रास असेल 
असे नाही. काही मुले आनंदाने थंुकतात तर काही वेदनेने. आनंदाने तोडंातून फुर�ा 
काढणाऱ्या मुलांना वेदना होत नाहीत,�ां�ा आहारावर याचा काही प�रणाम होत नाही. पण 
�ा मुलांना जीईआर त्रास असू शकतो अशी मुले �ांना भूक लागल्याचे दाखवतात पण �ांना 
भीती वाटते आिण ती बाटली नाकारतात. जीईआर असलेली मुले ताबडतोब ओळखणे गरजेचे 
आहे �णजे लगेच यां�ावर उपाय करता येईल.(औषध,यो� �स्थती,काही िविश� फॉ�ु�ले 
इ.)�ामुळे �ांचे जेवण आरामदायी आिण सकारा�क होऊ शकेल.  
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      मदत कशी करावी? 

आहार आिण वेळ 

 

o दर दोन तासांनी दूध �ा.िवशेषतः जे�ा जा� िदल्याने थंुकी िकंवा उलटीचा त्रास 
वाढत असेल ते�ा वारंवार छोटे छोटे दुधाचे घोट.(६० िमली.िकंवा २ औसं) देत 
रहा.  

o सावकाश भरवा �णजे बाळाला उलटी  येणार नाही. (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने  o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा. बाळा�ा �मतेला 
अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा. (प्रकरण १,िवभाग 
५,प�रिश� ९ग) 

o सग�ा प�ती वाप�न पहा. नाही जमले तर हळूहळू पेय घ� करत जा  आिण 
जलद प्रवाही बुचातून बाळाला �ा. वेग वाढव�ासाठी बूच कापू नका  (प्रकरण 
१,िवभाग ९,प�रिश� ९क आिण ९इ ) 

यो� �स्थती  
 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३)  
o बाळाला सरळ उ�ा �स्थतीत – कमीतकमी ३० ते ४० अंश कोनात ठेवून दूध पाजा. 

�ाला झोपलेल्या िकंवा ितर�ा असलेल्या अवस्थेत दूध देऊ नका. (प्रकरण 
१,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 

o बाळाला कुशीवर ितरपे िनजावून दूध �ा. (प्रकरण १,िवभाग१,प्रकरण २ िवभाग३) 
o बाळाला जेवण झाल्यावर िनदान १५ ते ४५ िमिनटे उभे धरा �णजे दूध �ा�ा पोटात 

�व�स्थत राहील. तु�ी उचलून धरा िकंवा चादर,टॉवेलाची वळकटी िकंवा उशीचा 
आधार देऊन �ाला उभे ठेवा.   

मदतीचे इतर माग�  

 

o बाळाला शांत कर�ासाठी दूध िपताना चोखणी िकंवा बूच चोखायला �ा (प�रिश� ९ 
ग) 

o मधूनमधून ढेकर दे�ासाठी थांबा आिण  �ा�ाशी हळुवारपणे बोलून �ाला दूध 
�ायला मदत करा.  

o बाळाला श� ितत�ा हळूच हलवा,पोटावर नकोच �णजे थंुकी/उलटी कमी येईल 
आिण �ाला आराम वाटेल.  

 

 
 

 

 

 

लवकर ज�ाला आलेल्या या बाळाला संगोपक ितर�ा �स्थतीत ध�न दूध 
पाजत आहे. लवकर ज�ाला आल्याने �ाची पचन संस्था नाजूक असते 
�ामुळे दूध �ायल्यावर �ाला उलटी हो�ाची श�ता अिधक असते.  
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आ�न ७ : िविश� गट : दुभंगलेले ओठ आिण /िकंवा टाळू असलेली मुले  

 

कसे ओळखावे :या मुलांना हा ज�जात दोष असतो.�ांचे ओठ,नाक,आिण/िकंवा टाळू वर �ाचा प�रणाम होतो. 
काही दुभंगलेल्या फटी तर तोडंा�ा आत असल्याने शोधणे कठीण जाते. या फटीमुळे मुलांना �ांचे तोडं �नाग्राशी 
िकंवा बुचाशी घ� धरता येत नाही. बाटलीतून आव�यक जोर लावून �ांना दूध ओढून घेता येत नाही.  

 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा : 
 खूप जा� हवा िगळली जाते →�ामुळे वात भरतो आिण 

ढेकरा येत राहतात.  
 ओठ �नाग्रावर/बुचावर बंद होत नाहीत. 
 अ� आिण पेय तोडंातून बाहेर येतं �ामुळे अंग,कपडे 

िचकट/खराब होतात. .  
 आहार �ायला नकार.  
 तोडंात बूच ध�न ओढ�ात अडचणी येतात.  
 खोकला, �वास गुदमरणे आिण द�ाची श�ता असते.  
 उलटी होणे िकंवा थंुकी येणे  
 पेय नाकातोडंातून बाहेर येते. 
 कानातून पेय बाहेर येते आिण �ामुळे नेहमी कानाला संसग� 

होऊन ऐक�ात अडचणी येतात 
 वजन वाढत नाही. वाढ नीट होत नाही.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

दुभंगलेल्या ओठाने नीट धरता येईल अशी 
रचना असलेले बूच घेऊन संगोपक 
मुलाला दूढ पाजते आहे.  



भाग ३ I िवभाग ७.१ : आहारा�ा सम�ांचा साधारण आढावा 
 

255 

 

 

      मदत कशी करावी ? 

 
 

आहार आिण वेळ  

 

o मुलाला सावकाश पाजा �णजे दूध तोडंातून बाहेर येणार नाही..  
o दर दोन तासांनी दूध �ा.िवशेषतः जे�ा जा� िदल्याने थंुकी िकंवा उलटीचा त्रास 

वाढत असेल ते�ा वारंवार छोटे छोटे दुधाचे घोट.(६० िमली.िकंवा २ औसं) 
देत रहा.  

o सावकाश भरवा �णजे बाळाला उलटी  येणार नाही. (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने  

 

o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा. बाळा�ा 
�मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा.कमी वेगाने दूध 
देणारे बूच यो� ठरेल �ासाठी ० िकंवा १ नंबरचे बूच वापरा.  (प्रकरण 
१,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o मो�ा आकाराचे तोडं असलेले बूच वापरा. (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� 
९ग) 

o �ा बाटलीचा िकंवा बुचाचा चावा घेऊन मुलाला दूध ओढता येईल अशी बाटली 
िकंवा बूच वापरा. (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o दुभंगलेल्या ओठ आिण टाळू असलेल्या मुलांसाठी बनवलेल्या वैिशष्�पूण� 
बाटल्या वापरा.(प�रिश� ९ग ). 

यो� �स्थती  

 
o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग 

३)  
o बाळाला कुशीवर ितरपे िनजावून दूध �ा. (प्रकरण १,िवभाग१,प्रकरण २ 

िवभाग३) 
o बाळाला सरळ उ�ा �स्थतीत – कमीतकमी ४५  अंश कोनात ठेवून दूध पाजा. 

�ाला झोपलेल्या िकंवा ितर�ा नसलेल्या अवस्थेत दूध देऊ नका. (िचत्र बघा) 
o बाळाला जेवण झाल्यावर िनदान १५ ते ४५ िमिनटे उभे धरा �णजे दूध �ा�ा 

पोटात �व�स्थत राहील. तु�ी उचलून धरा िकंवा चादर,टॉवेलाची वळकटी 
िकंवा उशीचा आधार देऊन �ाला उभे ठेवा.   

मदतीचे इतर माग�  

 

o बाळाला श� ितत�ा हळूच हलवा,पोटावर नकोच �णजे थंुकी/उलटी कमी 
येईल आिण �ाला आराम वाटेल.  

o मधूनमधून ढेकर दे�ासाठी थांबा आिण  �ा�ाशी हळुवारपणे बोलून �ाला दूध 
�ायला मदत करा. . 

o तोडंात खाल�ा बाजूने बूच घाला. 
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आ�ान ८ : िविश� गट: अकाली ज�ाला 
आलेली  

 
मुले कसे ओळखाल : गरोदरपणा�ा ३७ आठव�ा�ा आत 
ज�ाला आलेली मुले �णजे अकाली ज�ाला आलेली मुले.बाळ 
िकती आधी ज�ाला आले आहे आिण �ाचे वजन िकती आहे यावर 
�ा�ा आहारा�ा सम�ांची तीव्रता ठरते. काही सम�ा अशा  
सव�च लहान मुलांना असतात. मूल आधी ज�ाला येते ते�ा �ाचे 
शरीर पूण� िवकिसत झालेले नसते. �णजेच आहाराची �मता पण 
तयार झालेली नसते. �ामुळे �ांना यो� आहार िमळ�ासाठी 
जा� वेळ आिण मदतेची गरज असते. 

 

आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा  :  

 बाटली तोडंात देताना तोडं घ� िमटून घेतो. 
 ओठ �नाग्रावर/बुचावर बंद होत नाहीत. 
 चोख�ात अडचणी येतात.  
 शोषणे,िगळणे आिण �वास घे�ात सम�य 

नसतो.  
 वाढता खोकला, �वास गुदमरणे िकंवा धाप 

लाग�ामुळे िगळणे कठीण होते..  

 �वास घे�ास त्रास होतो. 
 बऱ्याचदा उलटी आिण थंुकी येते. 
 िपतािपता झोपी जातो. 
 वातावरणात बुजतो. 
 वारंवार श�िक्रया केल्यामुळे तोडं आिण 

चेहरा संवेदनशील बनतो.  
 गोधंळ आिण िचडिचड होते. 

 वजन वाढत नाही वाढ नीट होत नाही.  

ओठ फाटलेल्या मुलाला कसे धरावे हे दाखवणारे िचत्र.४५ 
अंशा�ा कोनामुळे पेय बाळा�ा तोडंातून पोटाकडे जा�ास 

मदत होते आिण ते नाकातोडंातून बाहेर पडत नाही. 
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      मदत कशी करावी  

आहार आिण वेळ  

 

o दर १ ते ३ तासांनी छोटे छोटे घोट �ा.(६० िमली िकंवा २ औ)ं. 
o मुलाला रात्री दूध िप�ासाठी उठवा.  
o म�े म�े िवश्रांती घेऊन िपता येईल असा वेग ठेवा(संपूण� आहार ३० िमिनटा�ा 

आत संपेल असे)(प�रिश� ९ज ). 
o जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपवा. 

साधने  

 

o थकलेल्या बाळाला सहज चोखता  येईल असे मऊ बूच वापरा. बाळा�ा 
�मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा.कमी वेगाने दूध 
देणारे बूच यो� ठरेल �ासाठी ० िकंवा १ नंबरचे बूच वापरा.  (प्रकरण 
१,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o छो�ा आकाराचे मऊ,छोटे तोडं असलेले बूच वापरा.(१२० िमली िकंवा ४ 
घोट) (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o �ा बाटलीचा िकंवा बुचाचा चावा घेऊन मुलाला दूध ओढता येईल अशी बाटली 
िकंवा बूच वापरा. (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o अकाली ज�ाला आलेल्या मुलांसाठी बनवलेल्या वैिशष्�पूण� बाटल्या 
वापरा.(प�रिश� ९ग ). 

यो� �स्थती  
 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग 
३)  

o बाळाला सरळ उ�ा �स्थतीत – कमीतकमी ९०  अंश कोनात ठेवून दूध पाजा 
o बाळाला हात छातीशी येतील असे गंुडाळा आिण कमरेत बाक असु �ा.  

(प्रकरण २, िवभाग३,).  . 
o बाटलीत पेय सरळ सा�ा आड�ा अवस्थेत ठेवा �णजे प्रवाह सरळ राहील 

.बाटली सरळ खाली वळवून ध� नका.  
o बाटली पे��लीप्रमाणे धरा.आिण बाळाला हनुवटीखाली हाडां�ा मागे बोटाने 

आधार �ा. 

मदतीचे इतर माग�  

 

o मंद प्रकाश,कमी आवाज आिण कमी गद� असलेल्या जागी मुलाला दूध पाजा. 
(प्रकरण १,िवभाग ३ ;प�रिश� ९ख).  

o बाळाला बूच धरायला सोपे जावे �णून दूध �ाय�ा आधी �ा�ा तोडंात बूच 
िकंवा बोट �ा.(प�रिश� ९ग) 

o बाळाला शांत कर�ासाठी लयब� हालचाली आिण आवाज वारंवार करा. 
o ओठांना �श� क�न आिण दाब तंत्र वाप�न बाळाला शोषून �ायला उद्यु� 

करा (प�रिश� ९ज) 
o ओठां�ा आिण गालां�ा मदतीने दूध ओढायला बाळाला मदत करा.(प�रिश� 

९ज) 
o बाळाला िप�ाची जबरद�ी क� नका. �ाला प्र�ेक वेळी शांत करा.  
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आ�ान ९:िविश� गट : मादक पदाथा��ा संपका�त आलेली मुले  

 

कसे ओळखावे: आई�ा पोटात असताना मादक द्र� आिण अल्कोहोलशी संपक�  आल्याने मुला�ा वाढीम�े 
अडथळा िनमा�ण होतो. मुलांचा मादक द्र�ांशी संपक� (वै�कीय कारणांनी िकंवा/आिण अवैध�र�ा) आिण 
/िकंवा अल्कोहोलशी संपक�  आल्यास आहारा�ा सम�ा उ�वतात.मूल िकतीवेळा, िकती प्रमाणात या 
द्र�ां�ा संपका�त आले आहे यावर �ा�ा सम�ांची तीव्रता अवलंबून आहे. �ांची पचन संस्था या संपका�मुळे 
अितशय नाजूक असते आिण �ामुळे �ांना वारंवार उल�ा होतात,िपताना अ�स्थ वाटते आिण ती शांत रा� 
शकत नाहीत.  

 

आहारा�ा काही नेहमी�ा सम�ा :  

 चोख�ात अडचणी आिण कमी शोषते. 
 शोषणे,िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
 िगळताना अडथला येऊन घसा दाटणे आिण धाप लाग�ासारखे प्रकार होतात.  
 वारंवार उलटी आिण थंुकी येते. 
 िपतािपता  झोपी जातो. 
 िपताना चटकन बुजतो. 
 गोधंळ,िचडिचडेपणा आिण वैतागलेला असतो.दूध िपणे नाकारतो. 
 वजन पुरेसे वाढत नाही आिण वाढ नीट होत नाही.  
 भूक मंदावते आिण वजन कमी असते. 

 

 

 

 

 

 
  

 

आई�ा पोटात मादक द्र�ां�ा संपका�त आल्याने हे बाळ शांत न 
होता दूध िप�ासाठी तयार होत नाहीये.संगोपकाने दुप�ात 

गंुडाळल्यावर बाळ नीट िपऊ शकेल हे ओळखून �ाला गंुडाळले 
आिण दूध �ाय�ा आधी चोखणी िदली. बाळाने जे�ा भूक 

लागल्याचे दश�वले ते�ा ितने बाटली िदली.कमी आवाजा�ा आिण 
मंद प्रकाशा�ा खोलीत बाळाने छान दूध �ायले . 
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                          मदत कशी करावी  

 
 
 
 

आहार आिण वेळ  
 

o दर १ते ३ तासांनी बाळाला आहार �ा. . 
o बाळाला रात्री झोपेतून दूध िप�ासाठी उठवा.  
o अधून मधून िवश्रांतीसाठी दूध िपताना थांबा (प�रिश� ९ज) 
o जेवण ३० िमिनटात संपवा. 

साधने  

 

o बाळा�ा �मतेला अनुस�न दूध देऊ शकणारी बाटली आिण बूच वापरा.कमी वेगाने 
दूध देणारे बूच यो� ठरेल. (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o छो�ा आकाराचे मऊ,छोटे तोडं असलेले बूच वापरा.(१२० िमली िकंवा ४ औसं) 
(प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग) 

o अकाली ज�ाला आलेल्या मुलांसाठी बनवलेल्या वैिशष्�पूण� बाटल्या 
वापरा.(प�रिश� ९ग ). 

यो� �स्थती  
 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३)  
o बाळाला सरळ उ�ा �स्थतीत िकंवा थो�ा ितर�ा �स्थतीत ठेवून दूध पाजा 
o बाळाला हात छातीशी येतील असे गंुडाळा आिण कमरेत बाक असु�ा.  (प्रकरण २, 

िवभाग३,).  . 
o गंुडाळले नसले तर �ाला उबेत पोटाशी धरा.  

 

 

मदतीचे इतर माग�  

 

o मंद प्रकाश,कमी आवाज आिण कमी गद� असलेल्या जागी मुलाला दूध पाजा. 
(प्रकरण १,िवभाग ३ ;प�रिश� ९क ).  

o बाळाला शोषून �ायला मदत �ावी �णून दूध �ाय�ा आधी �ा�ा तोडंात बूच 
िकंवा बोट �ा.(प�रिश� ९ग) 

o बाळाला बूच धरायला सोपे जावे �णून दूध �ाय�ा आधी �ा�ा तोडंात बूच िकंवा 
बोट �ा.(प�रिश� ९ग) 

o दूध �ाय�ा आधी �ा�ा बूच िकंवा बोट तोडंाजवळ �ा �णजे पुढचे िपणे सोपे जाते.  
o बाळाला शांत कर�ासाठी लयब� हालचाली आिण आवाज वारंवार करा. 
o बाळाला िप�ाची जबरद�ी क� नका. �ाला प्र�ेक वेळी शांत  करा.  

 

ल�ात ठेवा :जे�ा मुला�ा आहाराबाबत काही बदल करायचा असेल ते�ा एका वेळेला एकच 
बदल करा. एकावेळी अनेक बदल मुलासाठी त्रासदायक ठ� शकते. आिण यात कोणते बदल 
उपयु� ठरले आिण कोणते नाही हे पण समजत नाही.  
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आ�ान १०: �ायंूम�े कमी श�ी असणारी मुले  

 
कसे ओळखावे:मुलां�ा �ायंूची घडण कधी िठसूळ 
(हायपोटोिनया) असते तर कधी घ�,टणक(हायपरटोिनया) असू 
शकते. एखा�ा मुलाला �ायंूवर िनयंत्रण कर�ात त्रास होत असेल 
तर �ाला आहार घे�ात अडथळा येतो. सरळ बसून डोके सरळ 
ठेव�ात �ाला अडचणी येतात. खाताना जीभ आिण ओठांचा यो� 
वापर करणे जमत नाही. या मुलांना िगळ�ाचा त्रास असू शकतो 
िकंवा �ांना ठसका लाग�ाची श�ता असते. काही मुलां�ा 
�ायंुची श�ी सारखी कमी जा� होत असते,�ाला ‘चढउतार 
करणारे �ायू’असे �णतात.अशी सम�ा सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या 
बाळांम�े ब�दा िदसून येते.मण�ाचे आजार,म�दूची 
दुखापत,डाऊन िसंड� ोम, �दयरोग, लवकर ज�ालाआलेली 
नाजूक मुले िकंवा गभा�वस्थेतच मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले 
यांचाही समावेश या आजारात होऊ शकतो. 
 

�ायंू�ा कमीजा� श�ीची काही कारणे 

 

�ायंूची कमी श�ी– हायपोटोनीया  असलेल्या मुलांचे शरीर �ांना हातात 
घेतल्यावर एखा�ा कापडा�ा बा�लीप्रमाणे िवसिवशीत लागते. �ां�ा 
�ायंूची नीट वाढ झालेली नसते �ामुळे डोके आिण मान धरणे,संतुलन 
राखणे,खा�पदाथ� पकडणे,�तः हाताने खाणे अशा गो�ी करणे �ांना जमत 
नाही. सरळ बसणे आिण न पडता तसेच �स्थर बसून राहणे �ां�ासाठी 
अवघड असते.�ांना आहारा�ा सम�ा तर असतातच. 
िगळणे,चावणे,चघळणे या िक्रया �ांना करता येत नाहीत.�ामुळे �ांना 
खायचा कंटाळा येतो. मोठी मुले तोडंात एकदम बकाणा भरतात.�ाने 
खोकला,ठसका िकंवा धाप लागू शकते. या मुलांना खायला उद्यु� 
कर�ासाठी आिण �ां�ा वैय��क गरजा पूण� कर�ासाठी जा� प्रय� 
करावे लागतात. �ांना जा� आधाराची गरज असते.  

िठसूळ �ायू (हायपोटोिनया) घ�,टणक �ायू (हायपरटोिनया) 

             सेरेब्रल पाल्सी              सेरेब्रल पाल्सी  
�ायू िड�� ोफी  पाठीचा कणा इजा 

डाऊन िसंड� ोम (ट� ायसोमी 21) म�दूची दुखापत  
�म�ता  गभा�वस्थेत मादक द्र�ां�ा संपका�त येणे  
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हायपोटोनीया  असलेल्या मुलां�ा आहारा�ा सम�ा : 
 

 
 आहारा�ा वेळी �स्थती �स्थर ठेवणे कठीण जाते. 
 चोख�ात अडचणी येतात  िकंवा कमी शोषते. 
 िगळ�ात अडचणी येतात �ामुळे खोकला,ठसका िकंवा धाप लागू शकते.  
 घन पदाथ� आिण इतर जटील पदाथ� सु� करताना अडचणी येतात  
 चटकन दमते �ामुळे खाणे थांबवते यामुळे खा�ाचे प्रमाण आिण �ातून िमळणाऱ्या ऊज�चे प्रमाण 

घटत जाते  
 संवेदना कमी असल्याने चव,रंग,गंध,�श�,आवाज अशा गो�ीचंी जाणीव होत नाही.   
 तोडंातून वारंवार अ� आिण पेय बाहेर येत असल्याने जेवताना खराब होते आिण अ�स्थ असते 
 तोडं उघडे रा�न लाळ जा� गळते. 
 अ� तोडंात ध�न ठेवतो िकंवा सारखा अ� थंुकतो. 
 तोडंात अ�ाचा बकाणा भरतो. 
 वाढ मंदावते आिण वजन कमी वाढते. 

 
�ायंूची जा� श�ी: हायपरटोनीया असलेल्या मुलांचे शरीर वाकलेले 
असते.मुठी आवळलेल्या आिण जबडा वेडावाकडा असतो.�ायंूचा िवकास नीट 
न झाल्याने डोके आिण मान धरणे,संतुलन राखणे �ांना जमत नाही. सरळ 
बसणे आिण न पडता तसेच �स्थर बसून राहणे �ां�ासाठी अवघड 
असते.िगळणे,चावणे,चघळणे या िक्रया �ांना करता येत नाहीत.�ामुळे �ांना 
खायचा कंटाळा येतो. �ांना चमचा िकंवा कप नीट पकडता येत नाही. खाताना 
खोकला,ठसका िकंवा धाप लागू शकते. या मुलांना खायला उद्यु� 
कर�ासाठी आिण �ां�ा वैय��क गरजा पूण� कर�ासाठी जा� प्रय� करावे 
लागतात. �ांना जा� आधाराची गरज असते.  
 

 
हायपरटोनीया  असलेल्या मुलां�ा आहारा�ा सम�ा: 

 
 िनयंत्रण आिण सम�य नसल्याने शोषून घे�ात अडचणी येतात.  
 िगळ�ात अडचणी येतात �ामुळे खोकला,ठसका िकंवा धाप लागू शकते.  
 घन पदाथ� आिण इतर जटील पदाथ� सु� करताना अडचणी येतात  
 चटकन दमते �ामुळे खाणे थांबवते यामुळे खा�ाचे प्रमाण आिण �ातून िमळणाऱ्या ऊज�चे प्रमाण घटत 

जाते  
 संवेदना कमी असल्याने चव,रंग,गंध,�श�,आवाज अशा गो�ीचंी जाणीव होत नाही.   
 तोडंातून वारंवार अ� आिण पेय बाहेर येत असल्याने जेवताना खराब होते आिण अ�स्थ असते 
 ओठ आिण जब�ा�ा मदतीने तोडं िमटणे जमत नाही.आिण अ� भां�ातून चम�ाने उचलणे कठीण 

जाते.तोडंात अ� घेणे आिण ओठाला कप लावणे जमत नाही. 
 वाढ मंदावते आिण वजन कमी वाढते. 
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मदत कशी करावी  

आहार आिण वेळ  

 

o बाळ लवकर कंटाळते �ामुळे �ाला थोडे थोडे खाणे जा� वेळेला �ा.  
o बाळाला झेपेल अशा वेगाने खाणे �ा.. 
o खाताना अधूनमधून िवश्रांती घेऊ �ा. (प�रिश� ९ज)  
o िदवसभरात वारंवार थोडे थोडे खाणे �ा.  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा . 

 

साधने  

 

o प्रवाहीपणा असेल तर दूध िपणे सोपे जाईल. (प्रकरण १,िवभाग ५,प�रिश� ९ग).   
o चम�ाने आहार घेणे कठीण असल्यास िमश्र  पदाथ� आिण पातळ पदाथ� दे�ास एक छोटा कप 

िकंवा चमचा वापरा (प्रकरण १,िवभाग ६आिण ७). 
o चघळणे आिण िगळणे कठीण असल्यास दाट पातळ पदाथ� आिण िमश्र  आहार �ा (प्रकरण 

१,िवभाग ९ ; प�रिश� ९क,९इ ). 
o खाताना आधार िमळेल अशी खुच� िकंवा बैठक वापरा.(प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� 

९ग,९इ) 
o बाळाला बस�ासाठी जा�ीचा आधार �ायला टॉवेल िकंवा चादरीची वळकटी,उशी, फुगीर 

व�ू िकंवा खेळ�ातले प्राणी वापरा.(प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ) 
o बाळा�ा पायाखाली आधार �णून खोकी,सुटकेस,बाक,�ूल,डबे िकंवा लाकडी व�ू 

वापरा. .(प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९इ) 
o बाळा�ा तोडंा�ा आकाराशी जुळणारे चमचे वापरा. .(प्रकरण १,िवभाग ६, 

प�रिश�,९इ) 
o िविश� रचना असलेला चोचीचा कप वापरा .(प्रकरण १,िवभाग ७,प�रिश� ९ग) 

यो� �स्थती  

 

o यो� �स्थतीसाठी िदलेल्या सूचना पाळा (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग ३,प�रिश� 
९ल-४ )  

o बाळाला सरळ उ�ा �स्थतीत ४५ अंश कोना�ा �स्थतीत ठेवून दूध पाजा 
o मुला�ा डो�ा�ा पातळीवर बसून �ाला भरवा. 
o हायपोटोनीया असलेल्या बाळाला �ाचे डोके आिण मान यां�ासह पुढे िकंवा कडेला झुकू देऊ 

नका. 
o हायपरटोनीया असलेल्या बाळाला �ाचे डोके आिण मान यां�ासह मागे  िकंवा कडेला झुकू 

देऊ नका. 
 

 

 

 

मदतीचे इतर माग�  

 

o हायपोटोनीया:जेवाय�ा आधी िकंवा बाळ जेवताना झोपी गेलं तर �ाला उठव�ासाठी एखादी 
हळूवार कृती करा.(प�रिश� ९ ख) 

o हायपरटोनीया:जेवाय�ा आधी िकंवा जेवताना बाळ अितउ�ािहत झाले असेल तर �ाला शांत 
कर�ासाठी एखादी कृती हळुवारपणे करा. (प�रिश� ९ ख) 

o हायपोटोनीया: भरपूर प्रकाश आिण आवाज असलेल्या खोलीत भरवा. (प्रकरण १,िवभाग 
३)  

o हायपरटोनीया:कमी आवाज,मंद प्रकाश, कमी गद� आिण उ�ेिजत करणाऱ्या गो�ी कमी 
असतील अशा िठकाणी भरवा.  

o (प्रकरण १,िवभाग ३)  
o हायपोटोनीया:मुलाशी �श�,डोळे,हालचालीतून संवाद साधा. मोठा आवाज आिण 

हालचाली,प्रा�ा�ा नकला क�न �ाला  खा�ासाठी उद्यु� करा.(प्रकरण १,िवभाग ३) 
o जे�ा �मता वाढव�ाची श�ता असेल ते�ा �ाला �तः हाताने जेवायला उ�ेजन �ा. 

(प्रकरण१,िवभाग ८,प्रकरण ३ िवभाग २,प�रिश� ९इ)  
o जे�ा मुलाला �व�स्थत जेवता येऊ लागेल ते�ा िविवध पदाथ� �ा.(प�रिश� ९फ़) 
o आहारा�ा सम�ा चालूच रािहल्या तर बाटली,बूच, कप,चमचा बदलून बघा. 
o कधीही मुलाला जबरद�ीने खायला घालू नका. . 
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ल�ात ठेवा:प्र�ेक मुलासाठी यो� �स्थती ही �ाची वैय��क गो� आहे.मुलाची �मता आिण सुरि�तता 
ल�ात घेऊन नेहमीच उ�म �स्थती ठरवा आिण शंका अस�ास एखा�ा आहार, �ावसाियक िकंवा भाषण 
िचिक�कांसार�ा आहार िवशेष�ांशी स�ामसलत �ा. 

 

 

एकच बूच,बाटली,चमचा आिण कप प्र�ेक मुलाला चालेल असे नाही . 

 

 

िविवध वयोगटातील मुलांसाठी यो� �स्थती िनवड�ािवषयी िविश� मािहती वाचा प्रकरण २,३,४ आिण ५ म�े.  

 

 

 

 

  

 

संगोपक कुठे बसते हे मह�ाचे 
आहे. मुला�ा डो�ा�ा 
पातळीत �ा�ा समोर बसून 
भरवलं तर �ाला  तुम�ाकडे 
बघ�ासाठी आिण 
खा�ािप�ासाठी डोके िकंवा मान 
वळवावी लागत नाही  
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आ�ान ११  : तोडंा�ा रचनेम�े तु्रटी असलेली मुले   
 

 
कसे ओळखावे: मुलांना शरीर रचनेतील दोषामुळे आहारा�ा काही सम�ा असू शकतात. 
जबडा,जीभ,ओठ,गाल आिण टाळू यात दोष असेल तर शोषणे,चावणे,चघळणे,िगळणे आिण खाणे यात 
अडचणी येऊ शकतात.यात वेगवेगळी ल�णे दाखवणारी मुले उदा,डाऊन िसंड� ोम,सेरेब्रल 
पाल्सी,�म�ता,म�दूची अपुरी वाढ इ.लवकर ज�ाला आलेली आिण गभा�वस्थेत मादक द्र�ां�ा संपका�त 
आलेल्या मुलांचाही यात समावेश होऊ शकतो.  
 

चेहरा आिण तोडंात आढळणारे काही दोष: 
 
 

जबडा  जीभ  ओठ आिण गाल  टाळू  

⇒ जबडा बाहेर 
उघडतो  

⇒ दातखीळ बसणे 

⇒ जीभ बाहेर पडते   
⇒ जीभ मागे आत वळते   

⇒ ओठ वळवणे  
⇒ दुभंगलेले ओठ  
⇒ ओठ िमटता येत नाही  

⇒ दुभंगलेला टाळू  

 
 
 
 
 

 

संगोपक भरवत असताना चम�ाला संवेदनशील 
असलेले बाळ चमचा तोडंात घ� ध�न ठेवते 

िकंवा �ाची दातखीळ बसते. 
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जबडा: जे�ा जब�ाची रचना नीट नसेल ते�ा मुलाला आहारा�ा सम�ा 
येतात,िवशेषतः ती जे�ा घन आहार घेऊ लागतात ते�ा. जब�ा�ा 
सम�ेमुळे तोडं उघडणे आिण िमटणे श� होत नाही. �ामुळे व�ू, माणसे 
िकंवा �तःला चावा घे�ाची श�ता वाढते. जेवण दमवणारं ,अ�स्थ 
करणारं आिण वेदनादायी होऊ शकतं. �ामुळे मुलाची चाव�ाची आिण 
चघळ�ाची �मता नीट िवकिसत होत नाही.  

 

 

जब�ा�ा सम�ा – जबडा बाहेर उघडतो  
आिण दातखीळ बसणे 

जबडा बाहेर उघडतो :जे�ा बाळाला खायला िदले 
जाते ते�ा जबडा खाली बाहेर आिण पुढ�ा बाजूला 
उघडतो. हायपरटोिनया असलेल्या मुलांम�े हे जा� 
आढळून येते. जे�ा जब�ाची हालचाल अिधक तीव्र 
होते ते�ा तोडं दाबून धर�ाने अिधक सम�ा िनमा�ण 
होतात.  

आहारा�ा काही नेहमी�ा 
सम�ा :  

 चम�ातून िकंवा फोक� व�न घास काढून घेणे जमत नाही.  
 ओठ,जीभ आिण जब�ाची �स्थती कपाने िपताना नीट रहात नाही.  
 िगळताना तोडं बंद करणे जमत नाही.  
 घन आहार सु� करणे िकंवा नवीन पदाथ� �ायला सुरवात कर�ात अडचणी. 
 लवकर थकते आिण जेवण थांबवते �ामुळे अपुरा आहार आिण कमी ऊजा� िमळते.  
 तोडंातून अ� आिण पेय बाहेर पडते �ामुळे कपडे खराब होऊन घाण होतात. 
 लाळ अितप्रमाणात गळते.  
 चव,वास,आवाज,िदसणे,��य इ�ादी �ान  देणाऱ्या जािणवांबाबत संवेदनशील असतात.  
 अपुरी वाढ आिण कमी वजन 
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दातखीळ बसणे- जे�ा बाळा�ा दाताला कसलाही 
�श� होतो (अ�,बोट,चमचा,कप) ते�ा चटकन 
जबडा वर जातो आिण घ� िमटतो.�ाला दातखीळ बसणे 
असे �णतात. �ामुळे मुलाला खा�ासाठी तोडं 
उघडणे श� होत नाही. हायपरटोिनया असलेल्या 
मुलांम�े हे जा� आढळून येते. 

 

आहारा�ा काही नेहमी�ा सम�ा :  
 घन आहार सु� करणे िकंवा नवीन पदाथ� �ायला 

सुरवात कर�ात अडचणी. 
 चमचा ,कप वापर�ात अडचणी  
 चव,वास,आवाज,िदसणे,��य इ�ादी �ान  देणाऱ्या जािणवांबाबत संवेदनशील असतात. 
 बाळा�ा अशा घ� तोडं िमट�ामुळे संगोपकाला वाटते की �ाला भूक नाही �ामुळे अपुरे जेवण िमळते.  
 अपुरी वाढ आिण कमी वजन  
 
 

जब�ा�ा सम�ा – जबडा बाहेर उघडणे आिण दातखीळ बसणे- काही कारणे 

सम�ा  कारणे  

शारी�रक  
⇒ चुकीची �स्थती  
⇒ हायपरटोनीया  
⇒ शारी�रक रचनेतील दोषामुळे नीट �स्थती घेता न येणे  

जािणवा ⇒ वातावरणातून िमळणाऱ्या अित उ�ेजक पे्ररणा  
⇒ अ�,पेय,कप,चमचा अशा गो�ीचंा थेट �श�  

संवाद  
⇒ बाळाचा संगोपकाशी संवाद साध�ाचा माग�  
⇒ जेवायला तयार अस�ाचे,भूक लागल्याचे,उ�ाह वाटल्याचे,आनंद �� कर�ाचे 

,अजून हवंय िकंवा पोट भरलंय हे सांग�ासाठी  

 

ल�ात ठेवा : बाळाची दातखीळ बसते ते�ा बाटली ,कप िकंवा चमचा तोडंातून ओढून काढू 
नका. �ामुळे मूल अजूनच जोरात तोडं िमटेल. दातखीळ बसल्यावर काय करायचे याचे तंत्र 
९ �ा प्रकरणात वाचा.  
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                              मदत कशी करावी  

 
 
 
 

आहार आिण वेळ  
 
 

o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा वेग ठेवा. 
o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा. ( प�रिश� ९ज)  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा.  

 
 

साधने  

o �व�स्थत �स्थती घेता येईल अशी खुच� िकंवा बैठक िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग 
१,प�रिश� ९ग,९इ)  

o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला यो� 
�स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� 
९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी आधार 
�ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ग,९ह)  

o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 
ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  

o चोचीचा िविश� आकाराचा कप िनवडा(प्रकरण १,िवभाग ७,प�रिश� ९ग,९ह)  
यो� �स्थती  

 o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा. . 
o जेवताना �ा�ा डो�ा�ा पातळीत समोर रहा.  
o जबडा उघडलेल्या िकंवा दातखीळ बस�ा�ा अवस्थेत बाळाला डोके मागे वळवू 

देऊ नका. 

 
मदतीचे इतर माग�  

 
 

 
 

o जबडा बाहेर उघडतो  : बाळाला �ा�ा गरजा आिण इ�ा �� कर�ासाठी 
खुणा,हावभाव,िचत्र,आवाज,श� यांची मदत �ायला उद्यु� करा (प्रकरण 
२,३,४,५,िवभाग४ ,प्रकरण ६,िवभाग ३).  

o जबडा बाहेर उघडतो  : L-आकराचे तंत्र वापरा.(प�रिश� ९ज ).  
o जब�ाचा जोर: घास िकंवा घोट देताना हनुवटीखाली १/२ बोटांनी िकंिचत दाब �ा.  

 
o दातखीळ बसणे: दातखीळ बसल्यावर चमचा आिण कप काढ�ाचे तंत्र वापरा 

(प�रिश� ९ज)  
o मंद प्रकाश आिण कमी आवाज असलेल्या कमी गद��ा खोलीत भरवा. (प्रकरण 

१,िवभाग ३) 
o बाळाशी �श�,बघणे,सावकाश हालचाली,सौ� आवाज आिण गोड बोल�ातून 

संवाद साधा. (प्रकरण १,िवभाग ३)  
o मुलाचा संवेदनांबाबतीत संयम वाढवा. (प्रकरण १,िवभाग ३) 
o तरीही सम�ा रािहली तर बाटली,बूच,चमचा ,कप यां�ात बदल क�न बघा.  
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ल�ात ते�ा : यो� �स्थती आिण शांत वातावरण मुलां�ा अित�र� हालचाली, जब�ाची 
हालचाल आिण वारंवारता आिण शारी�रक प्रितसादाला मया�िदत ठेवते.  
 

 

 

जीभ :िजभेचे काय� नीट होत नसेल तर बाटलीने,कपाने िपणे, 
चम�ाने खाणे कठीण जाते. कप,बाटली चमचा तोडंात घालणेही 
अडचणीचे होते. जीभेमुळे �वासाचा माग� बंद होऊ शकतो. चोखणे 
आिण िगळणे या िक्रयांम�ेही अडथळा येऊ शकतो. िकंवा अ� आिण 
पेय तोडंातून बाहेर ढकलू शकते. तोडंात लाळ िमसळ�ासाठी अ� 
घोळव�ातही अडचण येते.  

 

जीभे�ा सम�ा – जीभ बाहेर पडणे  आिण जीभ आत 
वळणे  

जीभ बाहेर पडणे :जीभ तोडंातून जोरात बाहेर ढकलली 
जाते.  
जीभ आत वळणे: जीभ पार घ�यापय�त आत वळते .  

  

आहारा�ा काही नेहमी�ा सम�ा 
:  

 बूच,चमचा,कप तोडंात जा�ात अडचणी  
 िगळताना खोकला,दम लागणे,गुदमरणे होऊ 

शकते.  
 घन आहार सु� करणे िकंवा नवीन पदाथ� �ायला सुरवात कर�ात अडचणी. 
 जीभ बाहेर पडत असल्याने अ� आिण पेय बाहेर ढकलले जाते आिण आत वळते �ामुळे तोडंातून गळून 

पडते. 
 चव,वास,आवाज,िदसणे,��य इ�ादी �ान  देणाऱ्या जािणवांबाबत संवेदनशील असतात. 
 अपुरी वाढ आिण कमी वजन  
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जीभे�ा सम�ा –जीभ बाहेर पडणे  आिण जीभ आत वळणे –काही कारणे 

सम�ा  कारणे  

शारी�रक  ⇒ हायपो िकंवा हायपरटोनीया. 
⇒  डोके आिण मान यां�ा अित�र� हालचाली  

जाणीव  

⇒ अितसंवेदनशीलता (तोडंातली)  
⇒ चमचा,कप,अ�,पेय यांचा �श� झाल्याने जीभ बाहेर फेकली जाते.  
⇒ पदाथा�चे प्रकार,चव,तापमान यामुळे जीभ बाहेर फेकली जाते िकंवा �श� नको असेल तर आत 

वळवली जाते.  
⇒ अितउ�ेिजत वातावरण  

संवाद  
⇒ बाळाचा संगोपकाशी संवाद साध�ाचा माग�  
⇒ जेवायला तयार अस�ाचे,भूक लागल्याचे,उ�ाह वाटल्याचे,आनंद �� कर�ाचे ,अजून हवंय 

िकंवा पोट भरलंय हे सांग�ासाठी  

तोडंावर िनयंत्रण  
⇒ जे�ा आत वळलेली जीभ बाहेर काढ�ाचा प्रय� केला जातो ते�ा ती जा� जोरात तोडंाबाहेर फेकली 

जाते.   

 

 

ल�ात ठेवा :यो� �स्थती िजभे�ा सम�ा दूर ठेवायला मदत करते. जेवण देताना मूल यो� �स्थतीत 
असल्याची खात्री करा आिण डोके पुढे,सरळ आहे ना हे बघा.  

 

        मदत कशी करावी 

 
 
 

 
 

आहार आिण वेळ 
 

o आत वळणे :सावकाश आिण संयमाने भरवा.  
o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा वेग ठेवा. 
o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा. ( प�रिश� ९ज)  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. . 
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साधने 

 

o आत वळणे :कप आिण चमचे बाळा�ा खाल�ा ओठावर िजभेखाली ठेवा. 
o �व�स्थत �स्थती घेता येईल अशी खुच� िकंवा बैठक िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग 

१,प�रिश� ९ग,९इ)  
o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला यो� 

�स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� 
९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी आधार 
�ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ग,९ह)  

o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 
ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  

o चोचीचा िविश� आकाराचा कप िनवडा(प्रकरण १,िवभाग ७,प�रिश� ९ग,९ह) 

 

यो� �स्थती  

 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा. . 
o जेवताना �ा�ा डो�ा�ा पातळीत समोर रहा.  
o जीभ बाहेर आल्या�ा िकंवा आत वळलेल्या अवस्थेत बाळाला डोके मागे वळवू 

देऊ नका. 

 

मदतीचे इतर माग�  

 

 

o जीभ बाहेर पडणे : घास िकंवा घोट देताना हनुवटीखाली १/२ बोटांनी िकंिचत दाब 
�ा. 

o जीभ बाहेर पडणे : दाब देऊन चमचा आिण कप काढ�ाचे तंत्र वापरा (प�रिश� 
९ज)  

o जीभ बाहेर पडणे : कडेने चमचा देताना थोडा दाब देऊन बघा.  
o मंद प्रकाश आिण कमी आवाज असलेल्या कमी गद��ा खोलीत भरवा. (प्रकरण 

१,िवभाग ३) 
o बाळाशी �श�,बघणे,सावकाश हालचाली,सौ� आवाज आिण गोड बोल�ातून 

संवाद साधा. (प्रकरण १,िवभाग ३)  
o मुलाचा संवेदनांबाबतीत संयम वाढवा. (प्रकरण १,िवभाग ३) 
o तरीही सम�ा रािहली तर बाटली,बूच,चमचा ,कप यां�ात बदल क�न बघा. 
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ओठ आिण गाल : ओठ आिण गालाचे काय� नीट झाले नाही तर आहारा�ा  
सम�ा येऊ शकतात. ओठ आिण गालावर िनयंत्रान नसेल तर अ� 

तोडंात धरणे,ते तोडंा�ा आत घोळवणे आिण �ात लाळ िमसळणे 
यात अडचणी येतात. िगळताना तोडंावर दाब पडतो,लाळ 
अित�र� गळून वाया जाते आिण अ� आिण पेय तोडंातून बाहेर 

पडते. िकंवा गालात अडकून राहते आिण चाव�ाची आिण 
चघळ�ाची िक्रया कठीण होते.  

 

ओठ आिण गाला�ा सम�ा : ओठ आत वळणे आिण ओठ न िमटता 
येणे x 

 

 

ओठ आत वळणे :ओठ आत घ� वळून िमटले जातात.�ामुळे 
चोखणे,अ� चम�ातून उचलून घेणे, कपाने िपणे आिण तोडंात अ� 

िकंवा पेय रा� दे�ात 
अडचणी येतात.  

ओठ िमटता न येणे: ओठ जे�ा हवे ते�ा िमटता येत नाहीत. अशा 
मुलांचे तोडं नेहमी उघडे राहते. अ� तोडंात घेतल्यावर ते तोडंात 
धरणे,आत चघळणे,चावणे आिण िगळणे या िक्रयांसाठी ओठ िमटणे 
गरजेचे असते 

 

 
आहारा�ा सम�ा  

 चोखता येत नाही. 
 कपातून िकंवा चम�ाव�न पदाथ� काढून घेता येत नाही.  
 चघळणे,चावणे आिण अ� तोडंात घोळवणे यात अडचणी येतात.  
 िगळताना खोकला,दम लागणे,गुदमरणे होऊ शकते.  
 घन आहार सु� करणे िकंवा नवीन पदाथ� �ायला सुरवात कर�ात अडचणी. 
 अ� आिण पेय बाहेर ढकलले जाते �ामुळे तोडंातून गळून पडते. 
 चव,वास,आवाज,िदसणे,��य इ�ादी �ान  देणाऱ्या जािणवांबाबत संवेदनशील असतात. 
 अपुरी वाढ आिण कमी वजन 
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ओठ आिण गाला�ा सम�ा : ओठ आत वळणे आिण ओठ न िमटता येणे – काही कारणे 

सम�ा  कारणे 

शारी�रक  
⇒ अित�र� हालचाल  
⇒ यो� �स्थती नसणे आिण ओठ फारच बाहेर येणे  
⇒ ओठ आत वळणे आिण मान वेडीवाकडी होणे  

जािणवा  ⇒ अितउ�ेिजत वातावरण  

संवाद  

⇒ बाळाचा संगोपकाशी संवाद साध�ाचा माग�  
⇒ ओठ आत वळणे - जेवायला तयार अस�ाचे,भूक लागल्याचे,उ�ाह 

वाटल्याचे,आनंद �� कर�ासाठी  
⇒ ओठ न िमटणे - भूक,अजून हवंय िकंवा पोट भरलंय,आवडलं नाही,सुरि�त 

वाटत नाही  हे सांग�ासाठी  
 

 

       मदत कशी करावी  
 
 

आहार आिण वेळ  

 

 

o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा वेग ठेवा. 
o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा. ( प�रिश� ९ज)  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. . 

 

साधने  

 

o �व�स्थत �स्थती घेता येईल अशी खुच� िकंवा बैठक िनवडा. (प्रकरण 
१,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला 
यो� �स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग 
१,प�रिश� ९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी 
आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ग,९ह)  

o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 
ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  

o चोचीचा िविश� आकाराचा कप िनवडा(प्रकरण १,िवभाग ७,प�रिश� 
९ग,९ह) 

यो� �स्थती  

 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा. . 
o जेवताना �ा�ा डो�ा�ा पातळीत समोर रहा.  
o ओठ बाहेर आल्या�ा िकंवा आत वळलेल्या अवस्थेत बाळाला डोके मागे 

वळवू देऊ नका 
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मदतीचे इतर माग�  

 

 

o ओठ आत वळणे :मंद प्रकाश आिण कमी आवाज असलेल्या कमी गद��ा 
खोलीत भरवा. (प्रकरण १,िवभाग ३) 

o ओठ आत वळणे: बाळाशी �श�,बघणे,सावकाश हालचाली,सौ� आवाज 
आिण गोड बोल�ातून संवाद साधा.(प्रकरण १,िवभाग ३)  
 

o ओठ आत वळणे:मुलाचा संवेदनांबाबतीत संयम वाढवा. (प्रकरण १,िवभाग 
३) 

o ओठ आत वळणे : जेवायला �ाय�ा आधी मुलाला शांत करणारे उपक्रम 
करा.(प�रिश� ९ख )  

o ओठ न िमटणे :जेवायला �ाय�ा आधी मुलाला सावध  करणारे उपक्रम 
करा.(प�रिश� ९ख )  

o ओठ न िमटणे:ओठ िमट�ाचे तंत्र वापरा  (प�रिश� ९ज). 
o ओठ न िमटणे: L-आकाराचे तंत्र (प�रिश� ९ज). 
o ओठ न िमटणे:तोडंावर थाप�ा मार�ाचे तंत्र (प�रिश� ९ज).  
o तरीही सम�ा रािहली तर बाटली,बूच,चमचा ,कप यां�ात बदल क�न बघा 
 

 

टाळू :टाळू�ा रचनेत दोष असेलतर मुलाला आहारा�ा सम�ा येऊ शकतात. टाळू फाटलेली असेल तर चोखणे 
अवघड जाते आिण कधी कधी पेय आिण अ� नाकात आिण फु�ुसात जाऊ शकते.  फाटलेल्या टाळूवर अनेक 
श�िक्रया करा�ा लागल्याने मुले तोडंाला आिण आसपास हात लावू देत नाहीत. अिधक  मािहतीसाठी याचं 
प्रकरणात िदलेली मािहती वाचा.  

 
टाळू�ा  सम�ा 
फाटलेली टाळू :तोडंात आत वर�ा बाजूलाटाळू फाटलेली असते िकंवा 
िछद्र असते. यामुळे िगळताना त्रास होतोच आिण अ� आिण पेय नाकात 
आिण फु�ुसात जा�ाचा धोका असतो. 

आहारा�ा सम�ा :  
 िगळताना खोकला,दम लागणे,गुदमरणे होऊ शकते.  
 घन आहार सु� करणे िकंवा नवीन पदाथ� �ायला सुरवात कर�ात 

अडचणी. 
 उलटी िकंवा थंुकी येते  
 अ� आिण पेय बाहेर ढकलले जाते �ामुळे तोडंातूनिकंवा नाकातून 

गळून पडते. 
 जेवायला नकार देते  
 नेहमी कानाचा संसग� होऊन बिहरेपणा येतो.  
 अपुरी वाढ आिण कमी वजन 
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           मदत कशी करावी  

 
 

आहार आिण वेळ  
 

o तोडंातून िकंवा नाकातून अ� बाहेर येणार नाही इतकाच वेग ठेवा 
o  बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा आिण दम िकंवा अ� गाळणे होणार नाही 

असा वेग ठेवा. 
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. 

 
साधने  

o �व�स्थत �स्थती घेता येईल अशी खुच� िकंवा बैठक िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग 
१,प�रिश� ९ग,९इ)  

o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला यो� 
�स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� 
९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी 
आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ग,९ह)  

o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 
ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  

o चोचीचा िविश� आकाराचा कप िनवडा(प्रकरण १,िवभाग ७,प�रिश� ९ग,९ह) 
 

यो� �स्थती  

 

 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा. 
o जेवल्यावर बाळाला १५-२० िमिनटे उ�ा �स्थतीत धरा �णजे अ� पोटाकडे नीट 

जाईल. 

 
मदतीचे इतर माग�  

 

 

o मुलाचा संवेदनांबाबतीत संयम वाढवा. (प्रकरण १,िवभाग ३) 
o मुलाची �स्थता वाढव�ासाठी �ाला हाताने खायला प्रो�ाहन �ा.  (प्रकरण 

१,िवभाग ८,प्रकरण ३ आिण ४ ,िवभाग २) 
o बाळाला नीट खाता येऊ लागले की वेगवेग�ा प्रकरचे चवीचे अ�पदाथ� �ा 

(प�रिश� ९फ़)  
o नाकातून  अ� बाहेर येत नाही ना याकडे ल� �ा आिण खोकला,दमा, गुदमरणे 

असे काही िदसले तर अ�ाचा प्रकार बदलून बघा (प्रकरण १,िवभाग २, 
परीिश�९ई) 

o तरीही सम�ा रािहली तर बाटली,बूच,चमचा ,कप यां�ात बदल क�न बघा 
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ल�ात  ठेवा :जे�ा आहारा�ा सम�ा येतात ते�ा यो� �स्थती,खा�ाचा वेग आिण 
प्रमाण यां�ाकडे ल� �ा. यातील एक घटक एका वेळेला बदलून बघा आिण सम�ा 
दूर झाली का अजूनही काही कर�ाची आिण इतरांची मदत घे�ाची गरज आहे ते 
ठरवा.  

 
 

आ�ान १२ :अितसंवेदनशील मुले  
कसे ओळखावे :प्र�ेक मुलाची �तःची एक िविश� 
संवेदनशीलता असते. ती कधी कमी 
प्रितसादा�क(hyporeactive) तर कधी अितप्रितसादा�क 
(hyperreactive)असते. जे�ा �ान�िद्रयांकडून मािहतीची 
देवाणघेवाण नीट होत नाही ते�ा �ाला िमळणारे.  प्रितसाद 
हे अपे�ेपे�ा वेगळे असतात.�ामुळे रोज�ा आयु�ातील 
कामाम�े अडचणी िनमा�ण होतात आिण ताण येतो. 
जेवणा�ा सम�ाही येतात.अशी सम�ा सेरेब्रल पाल्सी 
असलेल्या मण�ाचे आजार,म�दूची दुखापत,डाऊन 
िसंड� ोम, �दयरोग, लवकर ज�ालाआलेली नाजूक मुले 
िकंवा गभा�वस्थेतच मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले 
यां�ाम�े िदसून येते.  

 

 

 

कमी प्रितसादा�क आिण अितप्रितसादा�क अस�ाची काही कारणे 

 
कमी प्रितसादा�क →कमी उ�ेजन  

 
अित  प्रितसादा�क →जा�  उ�ेजन 

सेरेब्रल पाल्सी – कमी हालचाल  
 

सेरेब्रल पाल्सी – जा�  हालचाल 

डाऊन िसंड� ोम   
मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले 

अकाली ज�ाला आलेली मुले   
गभा�वस्थेत द्र�ा�ा संपका�त आलेली मुले  

मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले  
 

��ी आिण श्रवण दोष  
 

 



भाग ३ I िवभाग ७.१ : आहारा�ा सम�ांचा साधारण आढावा 
 

276 

कमी प्रतीसादा�कता:कोण�ाही गो�ीला अपे�ेपे�ा कमी प्रितसाद देणे. अशा 
मुलांना कमी उ�ेिजत िकंवा कमीसंवेदनशील असे �णतात. अशी मुले 
वास,चव,वेदना,�श� िकतीही तीव्र असले तरी �ां�ाबाबत फारसे संवेदनशील 
नसतात.या मुलांची हालचाल मंद असते आिण तोडंातल्या अ�पा�ाची �ांना जाणीव 
नसते. �ामुळे खा�ा�ा सम�ा येतात. गालात अ� ध�न ठेवणे,तोडंात बकाणा 
भरणे िकंवा खाताना खोकला,दमा,गुदमरणे असे प्रकार होतात. 

 

अित प्रतीसादा�कता: कोण�ाही 
गो�ीला अपे�ेपे�ा जा� प्रितसाद देणे. 
अशा मुलांना जा� उ�ेिजत िकंवा 
अितसंवेदनशील असे �णतात. अशी मुले 
वास, चव, वेदना, �श� िकतीही सौ� 
असले तरी �ां�ाबाबत अित संवेदनशील 

असतात. या मुलांची हालचाल जलद असते. अित संवेदनशीलतेमुळे 
अ� पदाथा�बाबत �ांना अिधक जाणीव असते आिण �ामुळे नवीन पदाथ� 
नाकारतात.िविवध प्रकार खायला तयार होत नाहीत. आिण �ामुळे 
कमी जेवतात. 

 

आहारा�ा सम�ा : 

 लवकर थकते →खाणे थांबवते →कमी जेवते आिण कमी ऊजा� िमळते (कमी प्रतीसादा�कता ) 
 चव,वास,�श�,आवाज यांची कमी जाणीव (कमी प्रतीसादा�कता ) 
 तोडंातून अ� आिण पेय बाहेर आल्याने जेवताना खराब होणे आिण गोधंळ होणे. (कमी प्रतीसादा�कता 
) 

 तोडं उघडे रा�न अित लाळ गळते. (कमी प्रतीसादा�कता ) 
 अ� बाहेर थंुकते िकंवा गालात साठवून ठेवते. (कमी प्रतीसादा�कता ) 
 खा�ात आवड िनवड असल्याने कमी प्रकारचे पदाथ� खाते आिण �ामुळे कमी जेवते. 
(अितप्रतीसादा�कता ) 

 िविश� चव,प्रकार,तापमान,वास असलेले पदाथ� टाळते. (अितप्रतीसादा�कता ) 
 नेहमी उल�ा होतात. (अितप्रतीसादा�कता ) 
 दातखीळ बस�ाची सवय. (अितप्रतीसादा�कता ) 
 अ�ाला �श� कर�ाची आिण �तः हाताने खा�ाची आवड नसते. (अितप्रतीसादा�कता ) 
 चव,वास,�श�,आवाज यांची जा�  जाणीव(अितप्रतीसादा�कता ) 
 अ� आिण पेय बाहेर थंुकणे (अितप्रतीसादा�कता ) 
 जेवताना �स्थर �स्थती ठेवणे अवघड जाते.  
 चोखणे ,शोषणे जमत नाही. 
 िगळताना अडचणी येऊन खोकला,दम लागतो.  
 घन आहार िकंवा िविवध प्रकारचे पदाथ� आहारात समािव� करताना अडचणी  
 वाढ मंद गतीने आिण वजन पुरेसे वाढत नाही.  
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मदत कशी करावी  

 
 

आहार आिण वेळ  

 

 
o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा आिण दम िकंवा अ� गाळणे होणार नाही असा वेग 

ठेवा. 
o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा.  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. 

 
       
 
 
 

साधने 
 

 
o कमी :जेव�ा�ा आधी मुलाला जागं कर�ासाठी आिण तयार कर�ासाठी �ा�ा तोडंात 

चोखणी िकंवा ब्रश �ा. (प�रिश� ९ख)  
o अित :जेव�ा�ा आधी मुलाला शांत क�न �ा�ा संवेदना कमी कर�ासाठी तोडंात 

चोखणी िकंवा ब्रश �ा. (प�रिश� ९ख)   
o अित :धातू�ा चम�ाऐवजी �ा��कचे चमचे वापरा.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ 

ग,९ह )  
o अित : काचेचे िकंवा धातूचे कप न वापरता इतर कप वापरा. यो� आधार देईल अशी 

खुच� िकंवा बैठक असू दे. .(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ ग,९ह )  
o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला यो� �स्थती 

�ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  
o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी आधार �ा. 

(प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  
o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  
o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 

ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह)  

यो� �स्थती  
 
 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण २,िवभाग 
३,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा.  
 

 
 
 

मदतीचे इतर माग�  
 

 

 
o कमी :मुलाला जागं आिण सावध कर�ासाठी�ा गो�ी करा.(प�रिश� ९ख)  
o अित :मुलाचा  अितउ�ाह कमी कर�ासाठी शांत करणाऱ्या गो�ी करा.(प�रिश� ९ख)  
o कमी :भरपूर उजेड,आवाज आिण गद� असलेल्या िठकाणी भरवा.(प्रकरण १,िवभाग 

३,प�रिश� ९ख )  
o अित :कमी गद��ा िठकाणी मंद उजेडात आिण आवाजात मुलाला भरवा. .(प्रकरण 

१,िवभाग ३,प�रिश� ९ख )  
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o कमी :मुलाशी �श�,डोळे,हालचालीतून संवाद साधा. मोठा आवाज आिण 
हालचाली,प्रा�ा�ा नकला क�न �ाला खा�ासाठी उद्यु� करा.(प्रकरण १,िवभाग 
३,प�रिश� ९ख) 

o जे�ा �मता वाढव�ाची श�ता असेल ते�ा �ाला �तः हाताने जेवायला उ�ेजन �ा. 
(प्रकरण१,िवभाग ८,प्रकरण ३ िवभाग २,प�रिश� ९इ)  

o अित :मुलाशी �श�,डोळे,हालचालीतून संवाद साधा. हळूवार  आवाज आिण मंद 
हालचाली क�न �ाला खा�ासाठी उद्यु� करा.(प्रकरण १,िवभाग ३,प�रिश� ९ख) 

o कमी : जािणवांबाबत संवेदना वाढवा. .(प्रकरण १,िवभाग ३,प�रिश� ९ख) 
o अित :जािणवांबाबत �ाचा संयम वाढवा. .(प्रकरण १,िवभाग ३,प�रिश� ९ख) 

 

 
 

आ�ान १३ : चाव�ा�ा आिण चघळ�ा�ा सम�ा  
 

कसे ओळखावे :पदाथा�चा चावा घेऊन खा�ात आिण चघळता न 
आल्याने िविवध पदाथ�  खा�ात या मुलांना अडचणी येतात. काही 
मुलांना या सम�ा वै�कीय कारणांमुळे येतात.�ामुळे ती खायचा 
कंटाळा करतात आिण कमी जेवातात. चाव�ा,चघळ�ासाठी 
दात आिण िहर�ा िनरोगी असायला ह�ात. दातातील 
फटी,िछदे्र,िकडलेले दात आिण सुजलेल्या िहर�ा असतील तर 
खाणे वेदनादायी होऊन खा�ा�ा तक्रारी िनमा�ण होतात. कमी 
जा� हालचाल,संवेदनशीलता,शरीर रचनेतील दोष अशीही चावता 
न ये�ाची काही कारणे असू शकतात. अशी सम�ा सेरेब्रल 
पाल्सी असलेल्या मण�ाचे आजार,म�दूची दुखापत,डाऊन 
िसंड� ोम, �दयरोग, लवकर ज�ाला आलेली नाजूक मुले िकंवा 
गभा�वस्थेतच मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले यां�ाम�े 
िदसून येते.  
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आहारा�ा सम�ा : 

 घन आहार िकंवा िविवध प्रकारचे पदाथ� आहारात समािव� करताना अडचणी  
 खा�ात आवड िनवड असल्याने कमी प्रकारचे पदाथ� खाते आिण �ामुळे कमी जेवते 
 नेहमी उलटी होते. 
 अ� थंुकून टाकते  
 न चावता िकंवा अध�वट चावलेले अ� तसेच िगळते. 

 
 

 
मदत कशी करावी  

 
 

आहार आिण वेळ  
 
 

o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा आिण दम िकंवा अ� गाळणे होणार नाही 
असा वेग ठेवा. 

o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा.  
o बाळ �तः हाताने जेवत असेल तर सावकाश जेव�ासाठी प्रो�ाहन �ा.  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. 

 

साधने  

 

o यो� आधार देईल अशी खुच� िकंवा बैठक असू दे. .(प्रकरण १,िवभाग 
६,प�रिश� ९ ग,९ह )  

o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला 
यो� �स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग 
१,प�रिश� ९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी 
आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o बाळा�ा तोडंात मावेल असा चमचा िनवडा. (प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ग,९ह)  

o धातंू�ा थंडगार चम�ापे�ा �ा��कचा संवेदनशील  चमचा मुलासाठी यो� 
ठरेल.(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� ९ग,९ह 

o संगोपका�ा देखरेखीखाली चावून खाता येतील असे पदाथ� खा�ाचा सराव �ा.  
o तुकडा मोडून खाता येईल असा पदाथा�चा आकार असू दे.  

यो� �स्थती  

 

 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,प�रिश� ९ल-४ )  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा.  
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आ�ान १४ : िगळ�ाची सम�ा (मोठी मुले )  

 

कसे ओळखावे :या मुलांना कपाने िकंवा नळीने िपताना 
िकंवा �ायल्यावर खोकला येतो. असं वाटतं की ही मुले 
खाताना �वास घे�ासाठी झगडतायत. सेरेब्रल पाल्सी 
असलेल्या मण�ाचे आजार,म�दूची दुखापत,डाऊन 
िसंड� ोम, �दयरोग, लवकर ज�ाला आलेली नाजूक मुले 
िकंवा गभा�वस्थेतच मादक द्र�ां�ा संपका�त आलेली मुले 
यां�ाम�े िदसून येते.  

  

 
 

मदतीचे इतर माग�  
 

o मुलाची खा�ाची तयारी झाली असेल तर �ाला िविवध प्रकारचे पदाथ� खायला 
�ा.  

o छोटे चमचे �णजे छोटे घास  
o जेवणाआधी मुलाला तयार कर�ासाठी चोखणी िकंवा ब्रश �ा.(प�रिश� ९ 

ख)  
o चेहऱ्याला मािलश कर�ाचे तंत्र वापरा.प�रिश� ९ज)  
o बाळाला खायचा आग्रह न करता िविवध प्रकारचे पदाथ�,�ांचे वास,चव आवाज 

आिण �श� यांचा अनुभव घेऊ �ा.  
o बाळाला �व�स्थतपणे खाता यावे �णून न�ा पदाथा�बरोबर जुना ओळखीचा 

पदाथ� �ा. (प�रिश� ९ ई,९फ़)  
o सु�वातीला नवीन पदाथ� थोडा थोडाच �ा. . 
o बाळाला सराव होऊन �ाची खा�ाची �मता वाढावी �णून नवा पदाथ� 

िदवसभरात अनेक वेळेला �ा 
o बाळाबरोबर जेवा �णजे �ाला कसे खायचे हे िशकता येईल.  
o चावायला सोपे जातील असे छोटे घास �ायला प्रो�ाहन �ा. (प�रिश� ९ ई) 
o लांब लांब,कुरकुरीत चटकन िवरघळणारे पदाथ� �ा. 
o जब�ाची ताकद आिण चघळ�ाची �मता वाढवणारे सहज चावता येतील असे 

पदाथ� �ा.  
o चावून खा�ाची वारंवार आठवण क�न �ा आिण तसे केल्यावर �ाचे कौतुक 

करा.(वा! छान चावून खातोस हं) 
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आहारा�ा सम�ा : 

 लाळ सुट�ावर िनयंत्रण नसते �ामुळे अित लाळ गळते.  
 खाताना अ� आिण पेय तोडंातून गळून वाया जाते.  
 चटकन थकतात. 
 नेहमी खोकला, गुदमरणे,�वास लागणे असे प्रकार होतात. 
 घ�यातून िकंवा �वासाचा ओलसर घुरघुर असा आवाज येतो.  
 �वास घेताना िकंवा बोलताना आवाज दबलेला असतो.  
 जेवताना िकंवा इतर वेळीही िचडिचड िकंवा अ�स्थता असते.  
 वारंवार आजारी पडतो. 
 कमी वाढ आिण वजन वाढत नाही.  

 

              

          मदत कशी करावी  

 

 
 

आहार आिण वेळ 
 

o बाळाला झेपेल इतकाच खा�ाचा आिण दम िकंवा अ� गाळणे होणार नाही असा वेग 
ठेवा. 

o जेवताना अधून मधून िवश्रांती �ा.  
o बाळ �तः हाताने जेवत असेल तर सावकाश जेव�ासाठी प्रो�ाहन �ा.  
o जेवण ३० िमिनटा�ा आत संपवा. 
o खोकला,गुदमरणे िकंवा दम लागणे असे वारंवार होत असेल तर जेवण थांबवा. 

 

 

साधने  

 

o यो� आधार देईल अशी खुच� िकंवा बैठक असू दे. .(प्रकरण १,िवभाग ६,प�रिश� 
९ ग,९ह )  

o टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी,उशा,फोम,टेडी सारखे प्राणी यांनी मुलाला यो� 
�स्थती �ायला आिण िटकवायला आधार �ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� 
९ग,९इ)  

o पायाखाली,खोकी,पु�कांचा ग�ा ,�ूल,बाक,डबे,लाकूड असा काहीतरी आधार 
�ा. (प्रकरण १,िवभाग १,प�रिश� ९ग,९इ)  

o मुलाला खोकला येत असेल िकंवा तोटरा बसत असेल तर छोटे चमचे ,कप वापरा, 
िसरीजं,नळी िकंवा ड� ॉपर�ा सा�ाने भरवा.  

o खोकला,दम लागणे कमी कर�ासाठी वेगळा चमचा िकंवा कप वाप�न बघा.  
o िगळायला सोपे जाईल असे पातळ िकंवा घ� पेय आिण िविवध प्रकारचे पदाथ� बाळाची 

�मता बघून �ाला �ा.(प�रिश� ९क,९द,९ ई,९फ़)  

यो� �स्थती  

 

 

o मुलां�ा यो� �स्थती�ा सूचनांचे पालन करा. (प्रकरण १,िवभाग १,प्रकरण 
२,िवभाग ३,प�रिश� ९ल-४ )  

o वेगवेगळी �स्थती घेऊन बघा �णजे खोकला कमी करता येईल.उदा,सरळ उभी 
�स्थती.  

o ४५ अंशापे�ा जा� कोनात बाळाला सरळ उभे बसवून भरवा. 
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मदतीचे इतर माग�  

 

 

o बाळाला िविवध खा� पदाथ� दे�ाआधी �ाचे वय आिण /िकंवा �मता आिण 
िवकासाची प्रगती यो� आहे ना याची खात्री करा. .  

o कमी उ�ेिजत बाळांना जागं कर�ासाठी जेव�ाआधी �ांना दात घासायला  ब्रश 
�ा.(प�रिश� ९ख)  

o बाळ अित उ�ेिजत असेल तर कमी गद��ा िठकाणी मंद उजेडात आिण आवाजात 
मुलाला भरवा. .(प्रकरण १,िवभाग ३,प�रिश� ९ख )  

o मूल �तः जेवत असेल तर छोटे छोटे घास आिण घोट �ायला प्रो�ाहन �ा (प�रिश� 
९ल-३)  

o तु�ी भरवत असाल तर छोटे घास िकंवा घोट �ा.  
o सुरि�तपणे खाता येईल अशा आकाराचे पदाथा�चे तुकडे करा आिण थोडे थोडे �ा.  
o मुलाला अधूनमधून िवश्रांती �ा.  
o खोकला,दमा िकंवा �वास लागणे होत असेल तर प�त बदला तरीही सम�ा रािहली 

तर खाणे थांबवा.  
o दमा आिण ठसका लागू नये �णून पेयाचा दाटपणा यो� ठेवा (प्रकरण  १,िवभाग 

९,परीिशिषत ९क,९द,९ ई,९फ़) 
 

 

ल�ात ठेवा :�ा बाळांना जेवताना नेहमी ठसका ,खोकला लागतो िकंवा गुदमरायला होतं 
�ांना दमा असू शकतो. अ� �ां�ा पोटात न जाता फु�ुसात जाऊ शकतं.यात 
�वासा�ा संसगा�चा,�ुमोिनया हो�ाचा धोका असतो.बाळाची वाढ खंुटते आिण मृ�ूही 
होऊ शकतो.  
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िवभाग ७.२ : अंितम िवचार  
 

जसे प्र�ेक मूल हे वेगळे असते तसेच �ा�ा जेवणा�ा गरजा आिण सम�ाही वेग�ा 
असतात. �ामुळे बाळाला उ�म आधार दे�ासाठी प्र�ेक संगोपकाने प्र�ेक मुला�ा चांगल्या 
गो�ी,�ा�ा �मता,�ा�ा गरजा आिण आ�ाने समजून घेतली पािहजेत आिण �ावर उपाय कर�ाचे, 
�ान आिण �मता संगोपकाकडे असायला हवी. जेवण ही रोज घडणारी एक मौल्यवान घटना आहे. 
प्र�ेक मुलाला सकारा�क आिण सुरि�त पोषण िमळ�ासाठी काम करणे अ�ाव�यक आहे.  
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