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भाग ३| प्रकरण ६ 

 अपंग� असलेली िकंवा िवशेष गरज 
   असलेली मुले

“आपल्याला शा�वत शांती हवी असेल तर आपण मुलांसोबत असायला हवे. ” 

महा�ागांधी 

िवभाग ६ .१  :िद�ांग िकंवा िवशेष गरज 
असले�ा मुलांसाठी सामा� बाबी 

िवभाग ६ .२  :खा�ात अडचणी िनमा�ण 
करणारे अपंग� 

िवभाग ६ .३  :आहारापलीकडे  :िवशेष 
गरज असले�ा मुलांना आधार दे�ासाठी काही 

सुचना 



प्रकरण ६ िवभाग ६. १ : िद�ांग िकंवा िवशेष गरज असलेल्या मुलांसाठी सामा� बाबी 
 

216 

िवभाग ६. १ : िद�ांग िकंवा िवशेष गरज असलेल्या 
मुलांसाठी सामा� बाबी 
 

िद�ांग िकंवा िवशेष मुलांना आधार देताना  

िद�ांग िकंवा िवशेष मुलांची वेग�ा प्रकारची काळजी घेणे अ�ाव�यक असते. ही काळजी रोज�ा कामात केल्या 
जाणाऱ्या मदतीपे�ाही अिधक असते. या िवशेष आिण प्रसंगी गंुतागंुती�ा गरजांसाठी संगोपकाने या मुलां�ा 
िवकासात कशी मदत करायची हे जाणून घेणे अिनवाय� आहे. या मुलांकडे जा� ल� देऊन �ां�ाशी काळजीचे 
आिण सकारा�क संबंध िनमा�ण करणे गरजेचे आहे.  

“िवशेष गरज ”िकंवा“अपंग� ” �णजे: 
① मुला�ा सवा�गीण िवकासावर प�रणाम करणारे शारी�रक �ंग, दीघ� आजारपण िकंवा िवशेष �स्थती.  
② िवकासाची गती मंद असणे, वारंवार आजारी पड�ाची प्रकृती असणे आिण काही िवशेष आजारपणामुळे 

होणारे मृ�ू.  
③ रोज�ा कामात सहभागी हो�ासारखी, हालचाल कर�ासारखी शारी�रक िकंवा बौ��क कुवत आिण 

जाणीव नसणे.  
 

आजारपणाची आिण अपंग�ाची काही उदाहरणे  

 

 
 
 
 

सामा�पणे िदसणारे आजार आिण प�र�स्थती  

 
 �म�ता  

 
 �दयरोग  

 सेरेब्रल पाल्सी   दुभंगलेले ओठ आिण/िकंवा टाळू 

 बिहरेपणा   डाउ� िसंड� ोम  

 वाढ हो�ात अडचणी   अल्कोहोल  

 पोटाचे आिण आत�ाचे िवकार   एचआय�ी/ एड्स  

 जा� वजन /स्थूलपणा   अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन  

 तीव्र कुपोषण  मण�ांचे आजर  

 मादक द्र�ांचे सेवन   ��ीदोष  
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खाली िदलेली प�र�स्थती िकंवा आजार ही फ� काही उदाहरणे आहेत. काही मुलांना हे आजार ज�तः असतात 
तर काहीनंा ते नंतर उ�वतात. ज�ा�ा आधी, दर�ान िकंवा नंतर जनुकीय प�र�स्थती, िवकार, रोग, आिण इजा 
देखील मुला�ा आरो�ावर आिण िवकासावर प�रणाम करतात. िजत�ा लवकरही प�र�स्थती ल�ात येईल 
ितत�ा लवकर यावर उपाय करता येतील आिण मुला�ा आरो�ा�ा ते िहताचे ठरेल.  
 
 
 
 
 

 

प्र�ेक मूल ही वेगळी ��ी आहे.  
जरी काही मुलांची प�र�स्थती समान  

असली तरीही ती िनराळी आहेत  
आिण प्र�ेका�ा गरजा आिण �मता वेग�ाअसू 

शकतात. प्र�ेक मुला�ा िवकासा�ा सव� 
भागांकडे �तंत्रपणे बघताना �ां�ा िवशेष गरजा 

आिण �मता जाणून घेणे आव�यक आहे.  
.  
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िवशेष गरज असलेली ही मुलगी �तः ित�ा 
हाताने जेवत आहे. मुलांना संधी िदली तर ही 

िद�ांग मुलेही रोज�ा कामात यश�ीपणे 
सहभागी होऊ शकतात 

िवभाग ६. २ : खा�ात अडचणी िनमा�ण करणारे अपंग�  
 

सामा� प�र�स्थती जाणून घेणे  

मुलां�ा �मता �ां�ा संपूण� शारी�रक आिण बौ��क िवकासावर पूण�पणे अवलंबून असतात. एखादा आजार, 
िवकार िकंवा अपंग� मुला�ा आहार घे�ाची �मतेवर थेट प�रणाम करते. या िवभागात मुलांम�े िदसणारे काही 
आजार, �ांची कारणे, �ातून उ�वणाऱ्या आहारा�ा सम�ा आिण ल�णे यािवषयी जाणून घेऊ या.  

सामा�तः िदसणारे आजार  
① �म�ता  

② �दयरोग  

③ सेरेब्रल पाल्सी  

④ दुभंगलेले ओठ आिण / िकंवा टाळू  

⑤ बिहरेपणा 

⑥ डाउ� िसंड� ोम  

⑦ अल्कोहोल यु�पदाथा�चे सेवन  

⑧ अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन  

⑨ ��ीदोष  
.  
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�म�ता (ऑिटझम �े�� म िडसऑड�र) 

�म�ता �णजे काय?  
�म�ता मुला�ा वत�णुकीवर, संवाद आिण पर�र संबंधांवर प�रणाम करते. मुला�ा वया�ा पिहल्या दोन 
वषा�तच हा आजार ओळखता येतो. �म�ता हा ल�णांचा पट असल्याने प्र�ेक मुलाची िविश� आ�ाने असतील 
आिण �ांची तीव्रता सौ� ते गंभीर पय�त असू शकते.  
 
�म� मुलांना : 

 पुनरावृती होते, कमी गो�ीत �ार� आिण वत�णुकीवर मया�दा असतात.  
 �� हो�ात आिण इतरांशी संबंध जोड�ात अडचणी येतात.  
 संगोपक िकंवा उपक्रमात बदल करताना अडचणी येतात.  
 संवेदनांची आ�ाने  
 िवकास प्रिक्रया मंदावते.  
 शाळा, ऑिफस, घर आिण /िकंवा समाजात वावरताना प्रभाव िनमा�ण कर�ाची �मता नसते.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
�म� मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

 
जा�ी�ा अपे�ा ठेवा 
िद�ांग मुले आपल्या अपे�ेपे�ाही खूप काही जा� क� शकतात पण जर 
संधी िमळाली नाही तर मात्र िशकणं आिण वाढ होणं  
अवघड होऊन जातं. या मुलांना खेळ�ाची, संवाद साध�ाची,  
िशक�ाची आिण नवीन गो�ी क�न बघ�ाची भरपूर  
संधी संगोपकानेउपल� क�न �ायला हवी 
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① �ांची संवेदनशीलता तीव्र असते �ामुळे खाणे आिण नवीन पदाथ� चाखून पाहणे �ांना संकुिचत करणारा 
अनुभव ठरतो.  

② �ायंू�ा िनयोजनातले अडथळे खा�ात�ा आिण �तः हाताने जेव�ात�ा सम�ा िनमा�ण करतात . 

③ अश�पणामुळे कठीण पदाथ� चावून खाता येत नाहीत आिण कधी कधी तोटरा बसून �ास गुदम� 
शकतो . 

④ हेकटपणा आिण तीव्र आवड िनवडअस�ाने नवीन तसेच वेगवेगळे पदाथ� खाऊनबघ�ाची तयारी 
नसते . 

 

खा�ातल्या सामा� सम�ा        उदाहरणे 

खा�ािप�ाची तीव्र आवडिनवड  
o नवीन खा� आिण पेय चाखून बघायला अडचणी  
o आहारातील िविवधता कमी असणे  

तोडंातील�ायंू�ा सम�ा  
o काही िविश� खा�पदाथ� खा�ात अडचणी  
o खाताना ठसका लागून �वास गुदमरणे  

�ायंू�ा िनयोजनातील सम�ा  o �तः हाताने खा�ात अडचणी  

संवेदनशीलते�ा सम�ा  

o खूप कमी प्रकारचे अ� खातो.  
o काही प्रकारचे पदाथ�, �ांचे रंग, चवी, तापमान, वास इ. बाबत आग्रही असतो.  
o िविश� कप, वाटी, ताटली, चमचा िकंवा फीडर साठी ह� करतो.  
o नवीन आहार घेताना आिण नवीन वातावारणात बुजल्यासारखे करतो.  
o तोडं भ�न बकाणे भरतो.  

पोटा�ा आिण आत�ा�ा सम�ा  
o वारंवार पोट दुखते आिण पचना�ा तक्रारी येतात. आिणतरीही मुले अ�स्थता 

दश�वत नाहीत.  

वाढ आिण पोषणाबाबत 
o चुकी�ा आहारामुळे खा�ातली िविवधता कमी होते आिण खा�ाचे प्रमाणही 

घटते.  
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��रोग 

�दयरोग �णजे काय? 
�दयासंबंधी आजाराला �दयरोग �टले जाते. 
बऱ्याचदा मुलाला ज�तः ही सम�ा असू शकते आिण 
�ासाठी श�िक्रया करावी लागते. �� मोठे असू 
शकते िकंवा �ाची रचना नेहमीपे�ा वेगळी असू शकते. 
कधी कधी �दयाला जा�ीचे काम करावे लागते आिण ते 
मुलासाठी धोकादायक होते.  
 
�दयरोग असलेल्या मुलांना: 

 जा�ीची मरगळ आिण थकवा जाणवतो आिण सारखी झोप येते, िवशेषतः जेवताना.  
 धाप लागणे िकंवा �वास �ायला अडचणी येणे असे त्रास उ�वतात.  
 खूप घाम येतो.  
 ओठ, जीभ आिण नखे काळीिनळी पडतात.  
 वाढीचा वेग मंदावतो.  

 
या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

�दयरोग असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 
① जा�ीची मरगळ आिण थकवा यामुळे जेवताना जागे राहणे कठीण जाते . 
② जा�ीची मरगळ आिण थक�ामुळे शारी�रक िवकास मंदावतो आिण �ामुळे आहाराचा िवकास कमी 

होतो  .) मान आिण डोके पुरेसे सश� नसणे, जेवायला नीट बसता न येणे(.  

③ अश�पणामुळे नीट �स्थतीत बसता येत नाही आिण चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा येतो . 

④ �ासो�वासा�ा अडचणीमुंळे चोखणे,चघळणे आिण िगळणे दमावणारे होते . 
⑤ वेगवान �दया�ा गतीमुळे आिण �ासो�वासामुळे अिधक उज�ची आिण अ�ाची गरज भासते पणथकवा 

आिण झोपेमुळे ती पूण� होत नाही . 
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आहारा�ा सम�ा       उदाहरणे 

थकवा आिण झोपळूपणा  
o जेवताना सारखा झोपतो.  
o जेव�ासाठी उठवणे कठीण जाते.  
o मोठी मुले�ांना लवकर कंटाळा आणणारे काही पदाथ� टाळतात.  

आहाराचे प्रमाण खूपच कमी  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री खूप थोडे जेवतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

आहाराचे िनयोजन नसणे.  
o जेवताना चोखणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o �नपान िकंवा बाटलीने िपताना गोधंळ घालतो.  
o धापा टाकतोिकंवा घटाघटा िगळतो.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o ओढून घे�ाची ताकद कमी असते. (तोडंातून पेय बाहेर गळते) 
o मरगळ आल्याने काही पदाथ� खा�ात अडचण येते.  

जेव�ाची इ�ा नसणे  
o घन आहारापे�ा पेयावर भर देतो.  
o कठीण पदाथा�पे�ा मऊ चावायला सोपे पदाथ� खातो.  
o कंटाळा येतो �णून खाणे िपणे टाळ�ाकडे कल असतो.  

कमी भूक आिण मंद िवकास  
o कमी जेवत असल्याने खा�ावर मया�दा येतात. जेव�ा�ा 

अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  

 

 

 

 

सेरेब्रल पा�ी  
 

सेरेब्रल पाल्सी �णजे काय? 

म�दू�ा हानीमुळे मुला�ा �ायंू�ा हालचालीवर प�रणाम करणारी �ाधी �णजे सेरेब्रल पाल्सी. काही मुलांम�े 
ही �ाधी ज�ापूव� तर काहीना ज�ा�ा वेळी िकंवा नंतर�ा पिहल्या वषा�त उ�वूशकते. प्र�ेक मुलासाठी या 
�ाधी�ा अडचणी िनरिनरा�ा असू शकतात आिण �ांची तीव्रता सौ� ते गंभीर असू शकते.  
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सेरेब्रल पा�ी असले�ा मुलांना : 

 अवयवांम�े कमीजा� ताकद असते.  
 िवकास मंदावतो.  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा उदा, श�िक्रया, िशक�ाची �मता नसणे, 

��ी िकंवा श्रवण दोष, ब�को�ता(कडक, कोरडा मल आिण 
आठव�ातून तीन वेळा पे�ा कमी मलप्रवृ�ी), िनज�लीकरण, वाढ 
खंुटणे इ.  

 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, 
इतर उपकरणे इ. ) 
 

 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच 
कारणे आहेत: 

① अिनयिमत �ायू िनयंत्रणामुळे हालचालीवंर मया�दा येतात आिण खाणे, िगळणे 
कठीण तर होतेचं पण कधीकधी अ�थ आिण असुरि�त पण होते . 

② शरीरा�ा अयो� �स्थतीमुळे आिण डोके आिण मान यां�ावर िनयंत्रण 
नस�ाने तोडं उघडणे, िमटणे अवघड जाते .आिण खाताना आिण िगळताना 
अडचणी येतात . 

③ �ायंू�ा अित�र� हालचालीमुळे जा� उज�ची गरज असते पण िदवसभरात 
आहारातून िमळणाऱ्या ऊज�पे�ा जा� कॅलरी खच� होतात .  

④ कमी ताकद अस�ाने कडक पदाथ� खाणे कठीण जाते .�ामुळे तोडंा�ा 
�ायंूची यो� वाढ करणारे आिण जेवणात िविवधता आणणारे देणारे हे पदाथ� 
उिशरा िदले जातात . 
 

 

हेल�ात �ायला हवे की सेरेब्रल पाल्सी 
असलेली काही मुले बोलू शकत नाहीत 

पण �ांना बोललेलं समजतं आिण 
सभोवती काय चाललं आहे ते जाणवतं. 

सग�ाच पाल्सी असलेल्या मुलांची  
आकलन �मता कमी नसते.  
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दम लाग�ाचे प्रमाण वाढते.  

o अ� आिण पेय तोडंात ध�न ठेवतो, सावकाश िगळतो.  
o खाताना बऱ्याचदाखोकला, �वास गुदमरणे, घसा दाटणे, उलटी होणे, असे 

प्रकार होतात.  
o जेवताना आिण नंतरही घसा वाजत राहतो- दम लाग�ाचे िच�  
o वारंवार फु�ुसाचे आजार िकंवा संसग� होतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o चघळ�ासाठी आिण िगळताना ओठ, गाल, जीभ आिण जब�ाचा वापर 
कर�ात अडचणी  

o कपाने आिण चम�ाने खातािपताना तोडं उघडणे आिण िमटणे कठीण होते.  
o आहारातील बदल �ीकारत नाही िवशेषतः चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ�.  
o कडक पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूचा िवकास नीट होत नाही.  

शारी�रक सम�ा 

o खाताना यो� �स्थती राखणे अवघड जाते.  
o डोके आिण मान यांची �स्थती (पुढे, मागे, कडेला) झुकलेली राहते आिण 

�ामुळे जेवण कठीण आिण असुरि�त होऊ शकते.  
o हात, मान आिण पाठी�ा अित�र� हालचालीमुंळे �तः जेवणे कठीण जाते.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o काही प्रकार�ा पदाथा�मुळे, �ां�ा तापमानामुळे अंग आखडून घेतो.  
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा लगेच प�रणाम होतो आिण अंग आखडून 

घेतो.  
o घन आहारापे�ा पेय जा� घेतो.  
o कठीण पदाथा�पे�ा मऊ चावायला सोपे पदाथ� खातो.  
o कंटाळा येतो �णून खाणे िपणे टाळ�ाकडे कल असतो.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने आिण जा� उज�ची गरज भागत 

नसल्याने कुपोषण आिण िनज�लीकरण होते. जेव�ा�ा अिन�ेमुळेआिण 
कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  
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दुभंगलेले ओठ 

 आिण /िकंवा टाळू  
दुभंगलेले ओठ आिण टाळू �णजे काय? 
फाटलेला ओठ आिण / िकंवा फाटलेला टाळू हे 
दो�ी चेहऱ्यावरचे ज� दोष आहेत. मुलाला 
ज�तः फाटलेला वरचा ओठ िकंवाटाळू (तोडंाचा 
आतला वरचा भाग ) असू शकते. हा दोष ओठ, 
टाळू िकंवा काही बाबतीत दो�ीलाअसू शकतात. 
दुभंगलेला ओठ िकंवा टाळू नीट 
कर�ासाठीमुलां�ा बरेच वष�अनेक श�िक्रया 
करा�ा लागतात.  
 
ओठ/टाळू दुभंग असलेल्या मुलांना  

 आवाज करणे आिण बोल�ात अडचणी 
येतात. (बोलणे आिण भाषा िवकासास िवलंब) 

 अपेि�त वाढ हो�ात अडचणी  
 दातां�ा सम�ा आल्याने चावता येत नाही. ( दात येत नाहीत, िकंवा वेडेवाकडे येतात, िकंवा तोडंात 

कडेला वाढतात) 
 नेहमी कानाचा संसग� होतो आिण वेळीच उपाय न केल्यास बिहरेपणायेतो.  

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

ओठ आिण टाळू दुभंग असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला 
बरीच कारणे आहेत: 

① सार�ा श�िक्रया करा�ा लाग�ाने तोडंा�ा संवेदना तीव्र होतात आिण मुले 
जेवायला नकार देतात .कप, चमचा ढकलून देतात, रडतात आिण अ�स्थ 
होतात . 

② जेवताना नाकातून, तोडंातून अ� भर येते, खोकला, �ास गुदमरणे आिण 
तोडंा�ा वेदना यांमुळे जेवण नकोसे होते . 

③ ओठ आिण टाळू दुभंगलेले अस�ानेचोख�ा�ा िक्रयेत पुरेसा जोर देता येत 
नाही �ामुळे�नपान, बाटलीने दूध िपणे श� होत नाही . 

④ चेहरा, तोडं आिण दातां�ा िविचत्र रचनेमुळे काही पदाथ� चावून खाता येत 
नाहीत . 

⑤ ओठ दुभंगलेले अस�ाने तोडं उघडे राहते आिण तोडंात घास िकंवा घोट ठेवून 
तो िगळणे श� होत नाही . 
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अपुरा आहार  

o ओठ दुभंगलेले असल्याने �नांवर आिण बाटलीवर तोडं नीट बसत नाही 
आिण पेय नीट ओढून घेता येत नाही.  

o चोख�ाचीआिण खा�ाची �मता कमी असल्याने खाता खाता झोपी जाते 
िकंवा खाणे सोडून देते 

o जेवताना आिण नंतरही नाकातून अ�पाणी बाहेर येते.  
o या मुलांना नेहमी�ा बाटल्या आिण बुचं चालत नाहीत.  

दम लाग�ाचे प्रमाण वाढते.  

o खाताना बऱ्याचदाखोकला, �वास गुदमरणे, घसा दाटणे, उलटी होणे, असे 
प्रकार होतात.  

o जेवताना आिण नंतरही घसा वाजत राहतो- दम लाग�ाचे िच�.  
o अ�पाणी नाकातून �वासनिलकेकडेजाऊन दम लागणे, �वास गुदमरणे 

िकंवा ठसका लागणे हे प्रकार होतात.  
o वारंवार फु�ुसाचे आजार िकंवा संसग� होतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o चघळ�ासाठी आिण िगळताना ओठ, गाल, जीभ आिण जब�ाचा वापर 
कर�ात अडचणी  

o आहारातील बदल �ीकारत नाही िवशेषतः चावून/चघळूनखा�ाचे 
पदाथ�.  

o कडक पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूचा िवकास नीट होत नाही.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o घन आहारापे�ा पेय जा� घेतो.  
o अ�स्थ वाटते आिण वेदना होतात �णून खाणेिपणे टाळ�ाकडे कल 

असतो.  
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा लगेच प�रणाम होतो आिण अंग 

आखडून घेतो.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने आिण जा� उज�ची गरज 

भागत नसल्याने कुपोषण आिण िनज�लीकरण होते. जेव�ा�ा 
अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  
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बिहरेपणा /ऐकू 
नयेणे  

ऐकू न येणे िकंवा बिहरेपणा �णजे 
काय? 
बिहरेपणा �णजे मुलाला एका िकंवा दो�ी 
कानांनी ऐकू येत नाही. लहानपणी काही 
आवाज �ाला ऐकू येत असतील पण सगळेच 
आवाज तो ऐकू शकत नाही. �ाला सौ�, 
म�म िकंवा तीव्र ��पाचे बिहरेपण असू 
शकते. काही वेळा मूल ज�तः बिहरे असते 
िकंवा �ाची श्रवणश�ी नंतर जाऊ शकते.  
 
बिहरेपणा असलेल्या मुलांना 

 िवकासास िवलंब, िवशेषतः लवकर िशकणे िकंवा बोल�ास िवलंब होणे.  
 शै�िणक िवकासात िकंवा शाळेत काही अडचणी.  
 �� हो�ात आिण इतरांशी जुळवून घे�ात अडथळे.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात? 

  
बिहरेपणा असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अित संवेदनशीलतेमुळे खातािपताना आिण नवीन पदाथ� घेताना संकोच वाटतो.  
② कमी िकंवा मया�िदत ��पात ऐकू आल्यानेजेवताना शांत बसणे आिण कसे जेवावे हे िशकणे आ�ाना�क 

बनते.  
③ बिहरेपणा सोबत ��ी दोष, शारी�रक िकंवा आकलना�ा सम�ा उदभवू शकतात आिण �ाचं आहारा�ा 

िवकासावर प�रणाम होतो.  
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संवेदनशीलता  

 
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा िवशेषतः ��य गो�ीचंा लगेच 

प�रणाम होतो आिण संकोचतो.  
o जेवणाकडे ल� क� िद्रत कर�ाची �मता कमी असल्याने जेवण कमी 

जाते..  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o काही प्रकारचे अ�पदाथ� खा�ात अडचणी येतात.  
o कठीण पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी 

िवकिसत होते.  

सेरेब्रल पाल्सी, �म�ता, ��ीदोष अशा काही आजारांशी 
िनगडीत सम�ा  

o तीव्र संवेदनशीलतेमुळे खा�ाचा �ीकार कर�ावर प�रणाम  
o �ायंू�ा कमीजा� हालचालीमुंळे यो� �स्थती घे�ात अडचणी  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने जेव�ा�ा 

अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  

 
 

डाऊन िसंड� ोम  

डाऊन िसंड� ोम �णजे काय? 
डाऊन िसंड� ोम ही जनुकीय �स्थती असते 

आिण अशामुला�ा िवकासा�क आिण बौ��क 
वाढीला िवलंब होतो. डाऊन िसंड� ोम�ा सव� मुलांम�े 
अनेक समान शारी�रक वैिशष्�आहेत. तरीहीिभ� 
वैिशष्�ांसह प्र�ेक मूल एक िविश� ��� आहे.  
 
 
डाऊन िसंड� ोम असले�ा मुलांना: 

समान वैिशष्�े : वर�ा बाजूला वळलेले डोळे, छोटे 
कान, बाहेर येणारी मोठी जीभ, लाळेचे प्रमाण जा�, 
सपाट चेहरा, उंचीला कमी आिण हाता�ा म�भागी 
आडवी खोल रेषा.  

 �ायंूची कमी ताकद  
 झोपेची आ�ाने  
 सावकाश वाढ  
 िवकासाला िवलंब  
 ताबा नसणे, ��ीदोष, श्रवण दोष, �� आिण फु�ुसा�ा सम�ा असे इतर आरो�ाचे प्र�न इ.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 
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या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

डाऊन िसंड� ोम असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 
① संवेदनशीलातेमुळे वेगवेग�ा प्रकारचे पदाथ� आिण पदाथा��ा चवीत, वासात आिण तापमानात झालेला 

बदल चटकन �ीकारत नाहीत . 
② अश�पणामुळे कडक पदाथ� खाणे कठीण जाते आिण�ामुळे ते उिशरा खा�े जातात .प�रणामी 

तोडंा�ा �ायंूचा िवकास कमी होतो आिण खा�ातली िविवधता िमळत नाही . 
③ चावून चघळून खा�ाचे पदाथ� खाणे आ�ाना�क बनते आिण आहार कमी होतो कारण �ायंूम�े िततकी 

ताकद नसते . 
④ वत�णुकीची िकंवा ल� क� िद्रत हो�ाची आ�ाने असतात .�ामुळे ल� नसणे, यो� �स्थतीत नीट न 

बसणे अशा अडचणी येतात . 

 

आहारा�ा सम�ा        उदाहरणे 

शारी�रक आ�ाने  
o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण जेवताना मान डोके 

सरळ ठेवू शकत नाही.  

अपुरा आहार  
o जेवताना झोपी जातो.  
o जेवताना चोखणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o लवकर थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे कल असतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे ब�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  
o कठीण पदाथ� खा�ात अडचणी आल्याने ते उिशरा िदले जातात आिण �ामुळे 

तोडंा�ा �ायंूची वाढ नीट होत नाही.  

�ायंू�ा िनयोजनाचा अभाव  o �तः हाताने खाणे सु� करायला िवलंब होतो.  

संवेदनशीलता  
o काही पदाथ� खायला कठीण जाते आिण थकवा येतो �णून ते टाळ�ाकडे कल असतो.  
o काही सोपे पदाथ� खा�ाचा ह� आिण �ावर अवलंबून राह�ाची सवय िदसते 
o तोडंात अ� कोबूंन बकाणा भरतो.  

वाढ आिण पोषण  o कमी आहार आिण �ातील िविवधते�ा कमतरतेमुळे पोषण नीट न झाल्याने वाढ 
चांगली होत नाही.  
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ज�तः अ�ोहोलमुळेहोणाऱ्या हानीची ल�णे दाखवणारी िकंवा 
अ�ोहोल सार�ा मादक द्र�ां�ा साि��ात आलेली मुले 

(FASD)33 

अल्कोहोलमुळे होणाऱ्या हानीची ल�णे िकंवाअल्कोहोल सार�ा 
मादक द्र�ां�ा साि��ात येणे �णजे काय? 
बाळ पोटात असताना जर आई म�पान करत असेल तर मुलावर �ाचा 
प�रणाम होतो आिण �ांची काही ल�णे ज�तः िदसतात. आईने कोण�ा 
प्रकारचे मादक द्र� गरोदरपणात िकती प्रमाणात व कधी घेतले आहे यावर 
�ाचामुलावर िकती प�रणाम झाला आहे हे ठरते.  
 

िकतीही प्रमाणातले मादक द्र� गरोदरपणात कधीही 
जरी आईने घेतले तरी �ाचा मुलावर प�रणाम होतोच.  
 
FASD असले�ा मुलांना  

 सामा� ल�ण �णजे छोटे डोके, वरचा ओठ आिण नाका�ा म�े 
एक पुसटशी रेषा, बुटकेपणा, आिण कमी वजन  

 झोप�ात अडचणी  
 अिधक गोधंळलेपणाआिण लवकर शांत होत नाही.  
 वत�णुकीतल्या सम�ा (चंचल �भाव आिण एका जागी ल� क� िद्रत होत नाही. ) 
 शै�िणक सम�ा (कमी �ृती आिण तक� श�ी, िनण�य �मता नसणे तसेच सम�ांचे िनराकरण न करता 

येणे.  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा :��ी आिण श्रवण दोष, िकडनी, ह््रदय आिण /िकंवा हाडांचे आजार 
 अित संवेदनशीलता आिण �ा�ाशी िनगडीत सम�ा असल्याने मुले �श�, वास, चव आिण आवजाबाबत 

हळवी बनतात.  
 िदनचय�तील बदल, संगोपक दुसरी येणे िकंवा एका कृतीमधून दुसऱ्या कृतीत जाणे असे बदल �ीकारत 

नाही.  
 कमीजा� शारी�रक �स्थती आिण शरीर कंप हो�ाची श�ता.  
 िवकासास िवलंब होतो.  
 शाळा, कामाचे िठकाण, घरी आिण समाजात वावरताना अडचणी येतात.  

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितशय संवेदनशीलता आिण शांत हो�ात अडचणी  
② शारी�रक वाढीस िवलंब, हालचालीचें असंतुलन आिण कमीजा� ताकद यामुळे मूल मोठे होताना अिधक 

आहार घे�ात तसेच िविवध प्रकारचे आहार घे�ात अडचणी येतात . 
③ झोपे�ा आिण सावधपणा �ा सम�ा �णजे मूल झोपाळलेले िदसते आिण नेहमीचे झोपेचे वेळापत्रक 

पळणे कठीण जाते . 
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आहारा�ा सम�ा उदाहरणे 

मरगळ आिण अित�र� झोप  
o जेवताना बऱ्याचदा झोपतो.  
o जेवायला उठवणे कठीण जाते.  
o थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे मो�ा मुलांचा कल असतो.  

अपुरा आिण कमी आहार  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री कमी प्रमाणात खातो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

अयो� आहार  o �नपान आिण बाटलीने िप�ात अडचणी  
o ओढून �ायची ताकद कमी पडते आिण तोडंातून पेय बाहेर गळते.  
o जेवताना सगळा राडा केलेला असतो.  
o जेवताना शोषणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  

शारी�रक सम�ा  

o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण जेवताना मान 

डोके सरळ ठेवू शकत नाही.  
o अित हालचालीमुळे शरीर, मान आिण डोके वेडेवाकडे होते.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o बदलेले वातावरण, अितप्रकाशमान, गजबजत असलेल्या गद��ा िठकाणी 
बुजल्यासारखे होते.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o भूक लागल्याचे आिण /िकंवा पोट भरल्याचे समजत नाही.  
o िवचिलत झा�ामुळे िकंवा दुल�� झा�ामुळे खा�ाचे बकाणे भरतो.  
o नवीन पदाथ� आिण पेय चाखुन बघ�ात अडचणी  
o आहारातिविवधता नसते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे ब�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी येतात.  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  

 मंदगतीने वाढ आिण कमीपोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने आिण नवीन 

पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही.  
o वाढीचा वेग मंद असतो.  
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अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन 

अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन �णजे काय? 
अकाली ज� �णजे गरोदरपणा�ा ३७ �ा आठव�ाआधी 
ज�ाला येणे. मुलां�ा मृ�ूचे हे सवा�त मोठे कारण आहे. 
ज�ा�ा वेळी कमी वजन असलेली मुले आरो�ा�ा 
वेगवेग�ा सम�ांना बळी पडतात( मधुमेह, स्थूलता आिण 
उ� र�दाब. ) आिण अशा मुलांचा लहानपणी मृ�ू होऊ 
शकतो. लवकर ज�ाला येणाऱ्या मुलांम�े आई�ा पोटात 
शेवट�ा तीन मिह�ात होणारी म�दू आिण फु�ुसाची 
वाढनीट होऊ शकत नाही. बऱ्याचदा या नाजूक मुलांचा 
ज� �ां�ा िगळ�ा�ा िक्रया िवकिसत �ाय�ा आधी 
झालेला असतो �ामुळे आहार घेणे खूप कठीण होते.  
 

 

ज�तः कमी वजन �णजे बाळाचे वजन  2500 गॅ्रमपे�ा कमी असणे  .) २ .५ िकगॅ्र 
िकंवा ५ पौडं ८ औसं पे�ा कमी  

 
अकाली ज� िकंवा ज�तः कमी वजनअसले�ा मुलांना : 

 झोपे�ा सम�ा  
 लवकर ज�ाला आल्याने वाढीला िवलंब  
 वत�णुकी�ा िकंवा िशक�ा�ा सम�ा  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा –��ी आिण श्रवण दोष, दमा, �वासाला त्रास, उलटी होणे इ.  
 अितसंवेदनशीलता  
 िचडिचडा �भाव आिण लवकर शांत होत नाही.  
 दीघ�काळ आिण वारंवार हॉ��टल म�े ठेवावे लागते.  
 पचना�ा सम�ा िकंवा भुकेची कमतरता  

 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
अकाली ज�ाला आलेल्या आिण ज�तः कमी वजनअसलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात 
�ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितसंवेदनशीलता आिण लवकर शांत होत नाही . 
② लवकर ज�ाला आ�ामुळे �ास घेणे, शोषणे आिण िगळणे यासार�ा आव�क �मतांचाअभाव िकंवा 

कमी िवकास होतो आिण शारी�रक प्रितकार श�ीची कमतरता असते . 

③ झोपे�ा आिण सावधपणा�ा सम�ा अस�ानेजेवायला उठणे आिण जेवताना जागे राहणे कठीण जाते . 
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④ सार�ा आजारपणामुळे मुले संवेदनशील होतात आिणजेवायला नकार देतात, रडतात, बाटली, चमचा दूर 
सारतात आिण अ�स्थ असतात . 

⑤ जेवताना अ�स्थ अस�ाने (वारंवार खोकला, �ास गुदमरणे, उलटी िकंवा थंुकी येणे, वेदना इ  .) 

सम�ा जाणवतात आिण जेवायला नकार देतात . 

आहारा�ा सम�ा  उदाहरणे  

मरगळ आिण अित�र� झोप  
o जेवताना बऱ्याचदा झोपतो.  
o जेवायला उठवणे कठीण जाते.  
o थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे मो�ा मुलांचा कल असतो.  

अपुरा आिण कमी आहार  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री कमी प्रमाणात खातो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

अयो� आहार  

o �नपान आिण बाटलीने िप�ात अडचणी  
o ओढून �ायची ताकद कमी पडते आिण तोडंातून पेय बाहेर गळते.  
o जेवताना सगळा राडा केलेला असतो.  
o जेवताना शोषणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o घोट िगळताना �वास लागतो.  
o दमा लाग�ाचा सवा�िधक धोका  

शारी�रक सम�ा  

o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण 

जेवताना मान डोके सरळ ठेवू शकत नाही.  
o अित हालचालीमुळे शरीर, मान आिण डोके वेडेवाकडे होते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे अ�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी येतात.  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o बदलेले वातावरण, अितप्रकाशमान, गजबजत असलेल्या गद��ा िठकाणी 
बुजल्यासारखे होते.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o भूक लागल्याचे आिण /िकंवा पोट भरल्याचे समजत नाही.  

 मंदगतीने वाढ आिण कमीपोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने आिण 

नवीन पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही.  
o वाढीचा वेग मंद असतो.  
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�ि�दोष  

��ीदोष �णजे काय? 
जे�ा मुलाला एका िकंवा दो�ी डो�ांनी िदसत नाही 
िकंवा कमी प्रमाणात िदसते ते�ा �ाला ��ीदोष आहे 
असे �णतात. काही मुले ज�तः ��ीदोष घेऊन 
येतात तर काहीजणांना तो नंतर उदभवू शकतो. 
��ीदोष असलेल्या मुलांना सभोवतीचे जग नीट पाहता 
येत नाही �ामुळे �ांना कमी पे्ररणा िमळते आिण 
�ां�ा िशक�ावर बंधन येते. �ां�ा इतर 
गो�ीपं्रमाणेच खा�ा�ा िक्रयेतही अडथळा येतो.  
 
 
��ीदोष असले�ा मुलांना : 

 िवकासाला िवलंब, िवशेषतः शारी�रक, 
शै�िणक आिण संवाद  

 �तः�ा हाताने कसे जेवायचे हे िशकणे 
अवघड जाते कारण �ांना कोणतेही 
उदाहरण िदसू शकत नाही.  

 शालेय अ�ासक्रम िशकणे कठीण जाते.  
 भोवताली वावरताना अडचणी येतात 
 संवाद आिण िश�णासाठी पया�यी प�ती 

वापरा�ा लागतात. (बे्रल िलपी आिण भाषा 
)  
 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
��ीदोष असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितसंवेदनशील अस�ाने पदाथा�ना �श� करणे आिण नवे पदाथ� खाणे बुजावणारे असते . 
② ��ीदोष अस�ाने शरीरा�ा हालचालीवर मया�दा येतात आिण �ाचा प�रणाम आहारावरही होतो .डोके 

आिण मान यात पुरेशी ताकद नसणे, जेवताना सरळ न बसता येणे, पदाथा�ला हात लावून ते उचलणे इ .
गो�ी कठीण जातात . 

③ आरो�ा�ा इतर सम�ा उदा, श्रवण दोष, शारी�रक वाढ आिण आकलन श�ी अपुरी होणे आिण 
यासवा�चा प�रणाम आहारावर होतो . 

④ �ि� कमी िकंवा मया�िदत अस�ाने खाताना शांत रा�शकते, पदाथा�ना �श� क�न मगच �ाचा�ाद घेणे 
सुरि�त वाटू शकते आिण कसे खावे हे िशकणे अिधक आ�ाना�क असू शकते. 
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आहारा�ा सम�ा  उदाहरणे  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा 

o �श� आिण अनुभवातून िमळणाऱ्या अनुभूतीसंदभा�त संवेदनशील 
असतात.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o काही िविश� पदाथ�, कप. बाटली, ताटली आिण तापमान इ. साठी 

ह� धरतो.  
o खा�ासाठी सोयीचे हो�ाआधी पदाथा�ना हात लावून बघणे, �श� 

करणे यासाठी वेळ घेतो.  
o संगोपकाकडून खाणे वारंवार टाळतो िकंवा नाकारतो.  
o आहारातील बदल �ीकारताना वेळ लागतो.  

 

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o िविश� प्रकारचे अ� खाणे कठीण जाते.  
o उिशरा �ायला सु� केल्याने कठीण पदाथ� खा�ासाठी तोडंा�ा 

�ायंूचा िवकास मंदावतो.  

शारी�रक सम�ा  
o खाताना यो� �स्थती राखणे कठीण जाते.  
o �शा�ला संवेदनशील असल्यानेखा�पदाथ� शोध�ात आिण �तः 

हाताने खा�ात अडचणी येतात.  

 

 

आरो�ा�ा इतर सम�ा(सेरेब्रल पाल्सी, �म�ता, 
श्रवण दोष इ. ) 

 
 

o अितसंवेदनशीलतेमुळे आहारावर आिण �ा�ा �ीकारावर प�रणाम  
o �ायंू�ा कमीजा� हालचालीमुंळे �स्थती राखणे कठीण जाते.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने 

आिण नवीन पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही. 
वाढीचा वेग मंद असतो.  
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िवभाग ६. ३ : आहारापलीकडे : िवशेष गरज असलेल्या 
मुलांना आधार दे�ासाठी काही सूचना  

 
िविश� प�र�स्थती असो अगर नसो प्र�ेक मुलाला वाढ�ाची आिण िवकासाची पूण� संधी िमळायला हवी. मुला�ा 
सम�ा असल्यातरी संगोपकाने प्र�ेक मुलाचे साम��, �मता आिण गरजा समजून घेणे आव�यक आहे. इतकेच 
नाही तर आहारासोबतच िवकासा�ा इतर �ेत्रातही ल� देणे गरजेचे आहेत. रोज�ा िदनचय�त काही सो�ा आिण 
सा�ा गो�ीचंा समावेश क�न मुलां�ा िवकासाला हातभार लावणे श� आहे पण �ासाठी थोडा अिधक वेळ देणे 
गरजेचे आहे.  

 
वेगवगे�ा वयोगटातील िविश� मुलां�ागरजा आिण �ांना भागव�ासाठी िविवध उपाय याब�ल आिधक 
मािहती जाणून �ा प्रकरण २, ३, ४ आिण ५ म�े.  
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िविश� गरजा असले�ा मुलांना आधार दे�ासाठी काही 
सूचना  
 

सूचना १ : 

िनकोप नातेसंबंध म�दू�ा वाढीचे साधन.मूल िविश� गरजा असलेले असेल तरी देखील �ा�ा सश� आिण आरो�पूण� 
वाढीसाठीसकारा�क ना�ांची गरज असते. संगोपक आिण मुलातील असे नाते मुला�ा शरीर, मन आिण म�दू�ा वाढीला पूरक 
ठरते. संगोपकाने िदलेला दज�दार वेळ मुला�ासश� म�दू आिण शरीरा�ा वाढीला सहा�क असतात. संगोपक मुलां�ा 
िविश� गरजा रोज पुरवत असेलच पण सकारा�क नाते हे �ा�ा मन आिण म�दू�ा िवकासात भर घालते. हे आव�यक आहे 
कारण अशा मुलांना आहारा�ा आिण वाढी�ा सम�ांचा जा� सामना करावा लागतो.  

सूचना २ 
जा� अपे�ा ठेवा.िविश� गरजा असलेली मुले आपल्या अपे�ेपे�ा बरेच काही क� शकतात. पण जर संधीचं िमळाली नाही 
तर मात्र िशकणे आिण वाढणे अवघड होते. संगोपकाने या मुलांना खेळ�ा�ा, िशक�ा�ा आिण संवादा�ा अनेक संधी 
उपल� क�न �ायला ह�ा.  

सूचना ३ 
�ांचे साम�� ओळखा. प्र�ेक िविश� गरज असलेल्या मुलाकडे एखादा िवशेष गुण असतो. तो ओळखून �ाआधारे �ा�ा 
वाढीला मदत कर�ासाठी संगोपकाने स� असावे.  

सूचना ४ 
प्र�ेक मुलाचे ���म� वेगळे असते. काही समान ल�णे असली तरी प्र�ेक मूल हे वेगळी ��ी असते �ामुळे �ां�ा 
�मता आिण गरजा समान नसतात. �ामुळे प्र�ेक मुलाची काळजी वेग�ा प्रकारे �ायला हवी.  

सूचना ५ 
सकारा�क नातेसंबंध मुलाला िशकव�ासाठी उ�म! जेवताना आिण नंतरही मुलाशी सकारा�क संबंध िनमा�ण करणे हा 
�ा�ा वाढीसाठी उ�म माग� आहे.  
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िविश� गरज असले�ा मुलांसाठी काही सूचना 

िविश� गरज असलेली मुले ही इतरांपे�ा वेगळी असतात आिण �ांची वेग�ा प्रकारे काळजी घेणे गरजेचे 
असते. �ासाठी संगोपकाकडे संयम असणे आवशयक असते. या मुलांना आहारा�ा सम�ा अगदी सहज 

येतात. या मुलांना कोण�ा गरजा िकती प्रमाणात आहेत आिण �ासाठी �ांना कसा आधार �ायचा हे संगोपकाने 
जाणून घेणे मह�ाचे आहे.  
 
 

 

 
 
 
 

आहारा�ा सम�ा असलेल्या मुलांना िवशेष साहा� कसे �ावे  
याब�ल अिधक मािहती वाचा प्रकरण ७ आिण प�रिश� म�े.  

 
 

 
 

 

ल�ात ठेव�ाचे मु�े 
 

 

①  जा� अपे�ा ठेवा.िविश� गरजा असलेली मुले आपल्या अपे�ेपे�ा बरेच काही क� शकतात. 
पण जर संधीचं िमळाली नाही तर मात्र िशकणे आिण वाढणे अवघड होते. संगोपकाने या मुलांना 
खेळ�ा�ा, िशक�ा�ा आिण संवादा�ा अनेक संधी उपल� क�न �ायला ह�ा.  

②  मूल िविश� गरजा असलेले असेल तरी देखील �ा�ा सश� आिण आरो�पूण� 
वाढीसाठीसकारा�क ना�ांची गरज असते. संगोपक आिण मुलातील असे नाते मुला�ा शरीर, मन 
आिण म�दू�ा वाढीला पूरक ठरते. संगोपकाने िदलेला दज�दार वेळ मुला�ासश� म�दू आिण 
शरीरा�ा वाढीला सहा�क असतात. संगोपक मुलां�ा िविश� गरजा रोज पुरवत असेलच पण 
सकारा�क नाते हे �ा�ा मन आिण म�दू�ा िवकासात भर घालते. हे आव�यक आहे कारण अशा 
मुलांना आहारा�ा आिण वाढी�ा सम�ांचा जा� सामना करावा लागतो.  
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    आहारा�ा सामा� सम�ा आिण 
वयोगटानुसार �ांचे िनराकरण 

“आपण आपली मने एकत्र क� आिण 
आपल्या मुलांसाठी काय करता येते ते पा�..” 
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िवभाग ७.२ :आहारा�ा सम�ांचे िनराकरण कर�ासाठी अंितम िवचार 
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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   
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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.  
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      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  
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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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    भाग ३ I प्रकरण ८ 

      जेवणाचे िनिम� करा :  चांगल्या 
नातेसंबंधाने  मुले वाढवा  

“मुलाला जे िमळत नाही ते तो नंतर �िचतच देऊ शकतो.” 

पी.डी. जे� 

िवभाग ८.१ : िनरोगी शरीर आिण म�दूची वाढ  

िवभाग ८.२ : िविवध वयोगटातील संवाद प्रिक्रयेला साहा� करणे  
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िवभाग ८.१ : िनरोगी शरीर आिण म�दूची वाढ 

 

सकारा�क संबंध प्रभावी ठरतात . 

जे�ा मुलांना आयु�ा�ा सु�वातीपासूनच 
सकारा�क ना�ांचा अनुभव िमळतो ते�ा �ाची 
फळे �ांना पुढे जीवनभर िमळतात. 

 

सकार�क नाते संबंध  …  

 मुलांना �ां�ाब�ल आिण जगािवषयी 
िशकवा.  

 मुलांना कोणाकडून पे्रम िमळते आहे ते 
दाखवा. 

 जग भीतीदायक असताना िकंवा सुरि�त 
असताना �ांना िशकायला मदत करा. 

 जे�ा ती आनंदी िकंवा दुःखी होतात ते�ा 
काय होते हे �ांना समजवा. 

 इतरांशी कसं वागायचं,कसं बोलायचं याचं िनरी�ण करायला,िशकायला �ांना संधी �ा.  
 मुला�ा म�दूची यो� वाढ �ावी �णून काही योजना ठरावा आिण �ाला मदत करा.  
 िनरोगी आिण आनंदी मुले आिण मोठी माणसे घडावा.  

 

सकारा�क संबंध हे मुलां�ा िनरोगी वाढीसाठी आव�क पाया आहेत . 

 

     सव� मुलांना �ां�ा जीवनातील भरभराटीसाठी पाच घटकांची गरज असते : 
① ज�ाला ये�ाआधी गभा�वस्थेतच िनरोगी,सुरि�त आिण ताणिवरिहत अनुभव  
② सुरि�त आिण काळजीपूव�क पालनपोषण करणाऱ्या मो�ा संगोपकाचे पे्रम िमळ�ाची संधी 
③ जे�ा नाराजी असेल ते�ा �तःला शांत कसे करायचे हे िशक�ासाठी मदत (�यं िनयमन)  

④ इतरां�ा आधाराने शांत राह�ासाठी मदत (सह िनयमन)  

⑤ प्राथिमक संगोपकाकडून आ�व�,िवचारपूव�क आिण िवकासाला पूरक अशी काळजी  
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सश� म�दूची बांधणी  

जे�ा मुलांना काळजी घेणाऱ्या मो�ा माणसांशी 
पर�र संवाद करायची संधी िमळते ते�ा �ां�ा 
म�दूतील तारांची जुळणी उ�म �रतीने 
बदलते,असं संशोधनात आढळलं आहे. 
याचाच अथ� सकारा�क नातेसंबंध हे 
श�ीशाली असतात.एखा�ा मुलाचे 
िजतके अिधक चांगले पालनपोषण 
होईल, िजत�ा जा� वेळा �ाचा 
इतरांशी सकारा�क संवाद होईल 
िततका �ाचा म�दू मोठा,साम��वान 
आिण �ानी होईल.  
 

 
 

 

सश� शरीराची उभारणी  

मुला�ा 
चांगल्या 

वाढीसंबंधी,पोषण आिण आरो�ािवषयी चचा� करताना 
सकार�क संबंधांना डावलले जाते पण संशोधनात 

असे ��पणे �टले आहे की जे�ा मुलांना 
मो�ांकडून सात�ाने आधार आिण सुसंगत 

नातेसंबंध िमतात ते�ा �ांची वाढ अिधक 
उ�म�रतीने होते. मुलाचे शरीर 
मोठे,मजबूत आिण िनरोगी होते कारण 
�ाला चांगलं भरणपोषण तर िमळतंच 
(आिण मह�ाचे सु�ा ) �ाला पोषक 
नातेसु�ा िमळते. मजबूत नातेसंबंध 
�णजेच सश� शरीर.   
जे�ा मुलांसाठी सात�ाने अवलंबून राहावे 
असे कोणी नसते आिण जे�ा �ांना 
िनरोगी नातेसंबंधांचा अनुभव येत नाही  

ते�ा �ां�ा  वाढ आिण िवकासावर गंभीर 
प�रणाम होतो. �णजेच मुला�ा म�दू�ा 

वाढीवरही नकारा�क प�रणाम होतो.  
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�ा मुलांना सकारा�क नातेसंबंधांचा अनुभव मया�िदत िमळतो 
िकंवा अिजबात िमळत नाही �ांना :  

① तीव्र आजार आिण मृ�ूचा जा� धोका  
② कुपोषण आिण िनज�लीकरणाचा धोका  
③ मानिसक उदासीनता,िचंता आिण वत�णुकीशी संबंिधत 

सम�ांचा धोका  
④ भाऊ,िमत्र िकंवा संगोपक यांसार�ा जवळ�ा माणसाचा 

मृ�ू,�ेशकारक अनुभव िकंवा संकटातून लवकर बाहेर 
ये�ाची श�ता कमी.  

⑤ धुणे, कपडे घालणे आिण �तः खायला िशकणे, दैनंिदन 
कामे �व�स्थत करणे आिण इतरांशी सकारा�क संवाद 
साधणे अशी समृ� िक्रयाशील प्रौढ ��ी हो�ाक�रता 
आव�क काय��म कौश� िवकिसत हो�ाची श�ता 
कमी. 
 

आपण मुलांची कुठल्या प्रकारची काळजी घेतो हे अ�ंत 
मह�ाचे आहे. रोजची काळजी (custodial 
care) आिण िवशेष काळजी (optimal care 
) यात मह�ाचा फरक आहे. मुला�ा मूलभूत 
गरजांची काळजी घेणे �णजे  

कोडे बदलणे,जेवण,रोजची आंघोळ या रोज�ा 
काळजी�ा गो�ी मेहनती�ा आिण अमुल्य आहेत. 
पण िवशेष काळजी म�े या रोज�ा गो�ी�ंा पलीकडे 
जाऊन संगोपक मुलाशी जे पाठीबंा देणारे वत�न आिण 
पे्रमळ सानावादातून सकारा�क नाते िनमा�ण करते ,ते 
सु�ा मह�ाचे असते.  
िवचारशील आिण पोषक पर�रसंवाद िनरोगी 

म�दू�ा आिण शरीरा�ा वाढीस मदत करतात .हे उ�म काळजी घे�ाचे   सार आहे. 
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रोजची काळजी आिण िवशेष काळजी यातील फरक  

 
 

रोजची काळजी   
 

     िवशेष काळजी  

मुलाला िजवंत ठेवणे  मुलाला िजवंत,आनंदी आिण वाढते ठेवणे  

मुलाला आहार देणे  
मुलाला सुरि�तपणे,िवचारपूव�क,पुरेसा आधार देऊन 
सकारा�क संवाद करत,यो� �स्थतीत आहार देणे.  

मुलाचे लंगोट बदलणे आिण �ा�ा शी शु ची काळजी घेणे  
मुला�ा शी शु �ा गरजांना वेळेवर,िवचारपूव�क आिण 
सकारा�क संवादातून प्रितसाद देणे  

मुलाला अंघोळ घालणे 
मुलास सुरि�तपणे आिण िवचारपूव�क अंघोळ घालणे  आिण 
मुला�ा सहभागासाठी आिण सकारा�क संवादासाठी संधी 
उपल� करणे  

कपडे बदलणे  
सुरि�तपणे आिण िवचारपूव�क मुलाचे कपडे बदलणे आिण 
मुला�ा सहभागासाठी आिण सकारा�क संवादासाठी संधी 
िनमा�ण करणे 

मुलाचे झोपेचे आिण जागेपणाचे िनयमन  
मुला�ा झोप�ा�ा िकंवा जागेपणी�ा उपक्रमां�ा गरजा 
पूण� कर�ासाठी सकारा�क आिण िवचारशील वेळापत्रक 
आिण िदनचया� 

मुलाला खेळ�ासाठी मया�िदत वेळ देणे  िकंवा अिजबात 
वेळ न देणे  

सकारा�क संवादासाठी मुलाला रोज िमत्रांशी आिण मो�ा 
माणसांशी खेळायला प्रवृ� करणे  

मुलाला फारसा आराम िकंवा �स्थता नाही  
मुला�ा �स्थतेसाठी आव�यक गो�ीना प्रितसाद देऊन 
िवचारशील आिण वैय��क�र�ा सकारा�क संवाद साधणे 
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जे�ा संगोपकिवशेष काळजी घेते ते�ा :  

① मुलाची जीवनशैली ल�णीय�र�ा सुधारते. 
② मुलाचे आरो� आिण �ा� शारी�रक आिण म�दू�ा वाढीबरोबर मो�ा प्रमाणात सुधारते अशी मुले 

�ां�ा पूण� �मतेने वाढ�ाची श�ता असते . 
③ मुलाचे पोषण सुधारते  �ांना िमळाले�ा पौि�कतेचा ते अिधक चांग�ा प्रकारे वापर क� शकतात 

आिण �ांना कुपोषण, वाढ खुरटणे आिण िझज�ाचा धोका कमी असतो. 
④ जीवनात कठीण प्रसंगातील धोका कमी होतो कारण अशा आ�ानांचा सामना कसा कारण याचे िश�ण 

सकारा�क संबंधातून िमळालेले असते . 
⑤ मुलाची श�ी िजवंत आिण सुरि�त राह�ासाठी न जाता �ाची भरभराट होऊन जीवनाचा प�रपूण� अनुभव 

घे�ास तो स�म होतो . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“प्र�ेक मूल यश�ी हो�ासाठी पात्र आहे.  
कधीही हार न मानता मुलांशी असलेल्या ना�ा�ा श�ीची 
जाण असलेला आिण उ�म तेच दे�ाचा आिण उ�ृ� 
बन�ाचा आग्रह धरतात ते खरे संगोपक” 
— �रटा िपयस�न  
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िवभाग ८.२ : िविवध वयोगटातील संवाद प्रिक्रयेला 
साहा� करणे  

प्र�ेक मुलाला �ा�ा पूण� �मतेत वाढ�ाची आिण िवकिसत हो�ाची संधी िमळणे हा �ाचा ह� आहे. 
मुलांबरोबर िनयिमत आिण वारंवार सकारा�क संवाद मुला�ा पूण� िवकासाला उ�म समथ�न दे�ाचा मूलभूत माग� 
आहे. मुला�ा रोज�ा िदनचय�त सात�ाने िवचारपूव�क काही संवादाचे प्रसंग आणून संगोपक शांत,सश� आिण 
िनरोगी ���म� असलेला काय�शील आिण समृ� नाग�रक तयार करते. 
 
 

मुलाबरोबर कोणतीही सकारात्मक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

कृती मग ती छोटी का होईना पण अितशय �भावी असते. 

 

 

  

 
 
 
काही धोरणे सव� वयोगटातील मुलांसाठी उ�ृ� 
आहेत. काही धोरणे लहान िकंवा मो�ा मुलांसाठी 
अिधक यो� आहेत. कोणती रणनीती वापरायची  
ते िनवडताना मुलाचे वय आिण िवकास पातळी 
िवचारात �ा. 
 
 
 

रोज�ा िदनचय�त संगोपक सव� मुलांशी सकारा�क संवाद 
साध�ास मदत क� शकतात. प्र�ेक मुलाने िनरोगी 
आिण सामािजक �ष्�ा स�म �ावे या साठी सात�ाने 
िवचारपूव�क कर�ा�ा काही गो�ीचंी यादी खाली िदली 
आहे.  
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िदनक्रमात सकारा�क संवाद साध�ासाठी साहा� करणाऱ्या – ० ते ३६ मिहने 
या वयोगटासाठी  

 
संवाद कधी करायचा? 

 

 
              संवाद कसा करायचा?  

 

जेवणाची वेळ  
 

 

⇒ बाटलीने दूध पाजताना मुलाला जवळ घेणे  
⇒ भरवताना मुलाकडे बघणे  
⇒ मुलाला हळुवारपणे �श� करणे(तान्�ा 

बाळाला दुप�ात गंुडाळणे) 
⇒ मुलाला जेवाय�ा आधी,जेवताना आिण 

नंतरही शांत वाटेल असे वातावरण ठावे(मंद 
प्रकाश,कमी आवाज) 

⇒ भूक लागल्या�ा ल�णांना सात�ाने 
प्रितसाद देणे  

⇒ मुलाला अित भूक लागून तो नाराज �ाय�ा 
आधीच �ाला खाणे देणे  

⇒ मुलाला िदवसाचे आिण रात्रीचे जेवण रोज 
एकाच ठरािवक वेळेला देणे. 

⇒ मुलाला एकच संगोपक रोज असावी. 
 

 
 

⇒ मुलासारखे चेहरे करा,आवाज आिण 
श� काढणे  

⇒ मो�ा मुलांबरोबर जेवणे  
⇒ �तः हाताने जेव�ासाठी प्रो�ाहन 

देणे  आिण कौतुक करणे  
⇒ नवीन पदाथ� खा�ासाठी उद्यु� करा 

आिण कौतुक  करा.  
⇒ जेवणापूव� आिण जेवणानंतर हात 

धु�ाची सवय लावणे  
⇒ �तःला आिण इतरांना अ� आिण पेय 

वाढून घे�ाची सवय लावणे  
⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी 

�णणे  

 

लंगोट/च�ी बदलणे  
 
 

 
⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी �णणे  
⇒ भरवताना मुलाकडे बघणे  
⇒ मुलाला हळुवारपणे �श� करणे 
⇒ मुलासमोर मजेशीर चेहरे करणे , 

आवाज काढणे  
⇒ मुलासारखे चेहरे करणे,आवाज       
आिण श� काढणे  
 
⇒ �ा�ा लंगोट बदल�ासाठी  ल�णांना 

आिण रड�ाला  सात�ाने प्रितसाद देणे 
⇒ मुलाला िदवसातून  आिण रात्रीतून िजत�ा 

वेळेला गरज पडेल ितत�ा वेळेला लंगोट 
बदलणे. 

⇒ मुलाला एकच संगोपक रोज असावी. 
⇒ लंगोट बदल�ाचे आिण शी शु चे 

वेळापत्रक िनयिमत असावे 
⇒ लंगोट बदल�ाताना आिण शी शुसाठी 

मूल करत असलेल्या प्रय�ांचे कौतुक 
करणे आिण मदत करणे  
 

⇒ नवीन लंगोट लावायला सांग�ा�ा 
�ा�ा कृतीचे  कौतुक  करणे  आिण 
मदत करणे. 
 

 
 

कपडे बदलणे  
 

 
⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी �णणे 
⇒ मुलाकडे बघणे  
⇒ कपडे बदल�ाची िनयिमत वेळ ठेवणे 
⇒ मुलाला एकच संगोपक रोज असावी 

 
⇒ कपडे बदलताना मदत कर�ासाठी 

मुला�ा प्रय�ांना मदत करणे आिण 
कौतुक करणे. 

⇒ मुलाला �तः कपडे बदलायचा  सराव 
कर�ाची िनयिमत संधी देणे  
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आंघोळ, धुणे आिण ��ता  
 

 
⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी �णणे  
⇒ मुलाकडे बघणे  
⇒ मुलाला हळुवारपणे �श� करणे 
⇒ मुलासारखे चेहरे करणे ,आवाज आिण 

श� काढणे  
⇒ मुलाला एकच संगोपक रोज असावी 
⇒ आंघोळीची अंदाजे िनयिमत वेळ ठेवणे   

 

 
⇒ िजत�ा वेळा गरज पडेल ितत�ा 

वेळा आंघोळ घालणे  
⇒ मुलाला  हात,तोडं धुणे आिण दात 

घासणे,आंघोळ कर�ाची संधी देणे  
⇒ मुला�ा �तः आंघोळ कर�ा�ा 

प्रय�ांना मदत करणे  आिण �ाचे 
कौतुक करणे 

झोपेतून उठवणे आिण झोपवणे  
 

 

⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी �णणे  
⇒ यो� वाटेल ते�ा मुलाला दुप�ात 

गंुडाळा. 
⇒ मुलाला थोपटणे, 

डोलवणे,हालवणे,झुलवणे अशा शांत 
करणाऱ्या गो�ी करणे  

⇒ आता िवश्रांतीची वेळ झाली हे सुचवणारे 
शांत आिण तालब� गाणे ऐकवणे िकंवा 
गाणे 

⇒ बाळा�ा गरजेप्रमाणे तापमान समायोिजत 
करणे 

 

⇒ मुलाला एकच संगोपक रोज असावी 
⇒ मुलासारखे चेहरे करणे ,आवाज आिण 

श� काढणे  
⇒ उठ�ाझोप�ा�ा िनयिमत वेळा  
⇒ जे�ा बाळ उठते ते�ा ितला वारंवार 

प्रितसाद देणे  
⇒ चोखणी,बूच,चादर,खेळणे देऊन 

मुलाला शांत करणे 
 
 
 
 

खेळणे 

 

⇒ मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी �णणे 
⇒ बाळाबरोबर �ा�ा डो�ा�ा पातळीत 

जिमनीवर,अंगणात  िकंवा पलंगावर खेळणे 
⇒ मुलासमोर मजेशीर चेहरे करणे , 

आवाज काढणे  
⇒ मुलासारखे चेहरे करणे ,आवाज आिण 

श� काढणे  
⇒ मुलाला व�ू,खेळणी,आिण भोवताल 

जाणून �ायला प्रो�ाहन देणे 

⇒ बाळ खेळताना �ा�ा कडे बघणे  
⇒ मुलाशी खेळायला एकच संगोपक 

नेहमी असावी  
⇒ खोलीत,अंगणात,दुसऱ्या खोलीत 

िकंवा बागेत असे वेगवेग�ा िठकाणी 
खेळावे.. 

⇒ िदवसभरात वारंवार खेळणे 

उचलणे,िफरवणे आिण काळजी 
घेणे  

 

 

⇒ बाळाला शांत कर�ासाठी दुपटे,चादर 
िकंवा रॅपर म�े गंुडाळणे आिण जवळ घेणे  

⇒ यो� वाटेल ते�ा तान्�ा बाळाला दुप�ात 
गंुडाळणे  

⇒ मुलाला रोज आिण नेहमीच उचलून घेणे  
⇒ बाळ नाराज झाल्यावर �ाला शांत क�न 

�स्थ वाटेल असे वागणे  
⇒ मुलासारखे चेहरे करणे ,आवाज आिण 

श� काढणे  

 

 

⇒ ताणा�ा प्रसंगी लगेच प्रितसाद देणे  
⇒ मुलाला शांत करणारी एकाच संगोपक 

असावी. 
⇒ शांत असताना आिण ताण असतानाही 

मुलाशी बोलणे,हसणे आिण गाणी 
�णणे 

⇒ मोठी मुले अ�स्थ झाल्यास �ांना 
शांत कर�ासाठी ठरावीक जागा 
देणे...पे्रमळ कोपरा िकंवा शांत जागा 
इ.  
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संवाद प्रिक्रयेला साहा� कर�ासाठी काही सूचना  

िनरोगी नातेसंबंध मुला�ा भरभराटीला मदत करतात. जी मुलं रोज िवचारपूव�क आिण काळजीने 
वाढवले जातात ती अिधक िनरोगी आिण शरीर आिण मनाचे उ�म पोषण झालेली असतात. ही िवशेष 

काळजी घे�ासाठी जा�ीचा वेळ िकंवा कोणी त� ��ीची गरज नसते. यासाठी संगोपकाची मुलाशी घ� नातं 
जोड�ाची तीव्र इ�ा मात्र लागते. रोज�ा िदनचय�त छो�ा छो�ा पण प्रभावी गो�ीतून संगोपक मुलाशी उ�म 
सकारा�क संबंध जोडू शकतो.  

 

 

ल�ात ठेव�ाचे मु�े  
 

 

①  िनरोगी आिण आनंदी आयु�ा�ा पायाभरणी साठी सकारा�क नातेसंबंध कळीचा अनुभव ठरतात. 
 

②  इतरांशी असलेले िनकोप संबंध मुला�ा नकारा�क अनुभवांचा प�रणाम कमी कर�ासाठीचा उ�म 
उपाय आहेत. 

 

③  मुला�ा शरीर आिण मनाचे उ�म पोषण हो�ासाठी सकारा�क नातेसंबंध अ�ंत आव�यक आहेत. 
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