وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

دﻣہ
ﻋﻼﻣﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻴﮟ
دﻣہ اﻳﮏ ﻋﺎم ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺎرﺿہ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﭩﺮول ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ دﻣہ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﯽ ﺷﺪت
ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﻠﮑﯽ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ زﻳﺎدﮦ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﮏ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ دﻣہ ﮐﯽ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮﮨﺎت ﮨﻴﮟ اور اﻳﮏ ﺑﭽہ
ﻣﻴﮟ دو ﻳﺎ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ اﻟﮓ اﻟﮓ وﺟﻮﮨﺎت ﮐﺎ ﭘﺎﻳﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ دﻣہ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺮﺧﺮاﮨﭧ ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ
ﺁﮔﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ۔ ﮐﻬﺎﻧﺴﯽ ﺁﻧﺎ ،ﺑﺎر ﺑﺎر ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﺑﺮوﻧﮑﺎﺋﭩﺲ اور ﺳﺎﻧﺲ ﮐﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻬﯽ ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ورزش ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ،وﮦ
ﻃﺮﻳﻘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ دﻣہ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ دﻣہ ﮐﯽ دو ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﺎم ﻣﺤﺮﮐﺎت ﻧﺰﻟہ اور اﻟﺮﺟﻴﺎں ﮨﻴﮟ۔ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻴﺎں ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ اﮨﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور
اﻟﺮﺟﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ اﻟﺮﺟﯽ ﮨﮯ ان ﮐﮯ دﻣہ ﮐﻮ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد دے ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ۔
ﻋﻼﻣﺎت ﮐﮯ اﭼﺎﻧﮏ ،ﺷﺪﻳﺪ ﺁﻏﺎز ﮐﻮ دﻣہ ﮐﮯ ﺣﻤﻠہ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻳہ ﺟﺎن ﻟﻴﻮا ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﻴﮟ
ﻓﻮرﯼ ﻋﻼج ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
دﻣہ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻮروﺛﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧہ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ ﻧﻮﺷﯽ ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ اﺳﮑﻮل ﮐﻮ اس ﮐﮯ دﻣہ اور اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﻣﻴﮟ دﻣہ ﮐﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺎت ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻓﻮرﯼ ﻃﺒﯽ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  999ﭘﺮ ﮐﺎل
ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺟﯽ ﭘﯽ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
ﺁپ ﮐﺎ ﺟﯽ ﭘﯽ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻪ ﮐﺮ ،ان ﮐﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺮﮐﮯ اور ان ﮐﯽ ﺳﺎﻧﺲ
ﮐﻮ ﺳﻦ ﮐﺮ دﻣہ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﻣہ ﮐﻠﻴﻨﮏ ﭘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﮔﻬﺮ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ دﻣہ ﮐﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻧﻈﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺎون
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﻳہ اﺳﭙﺘﺎل ﺗﮏ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﯼ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
دﻣہ واﻟﮯ ان ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻧﺰﻟہ ﮐﺎ ﭨﻴﮑﺎ ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻴﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻳﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر اﺳﭩﻴﺮاﺋﮉ ﭘﺮﻳﻮﻧﭩﺮ اﻧﮩﻴﻠﺮ ﻳﺎ ﻣﻨہ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ
ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﭩﻴﺮاﺋﮉ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ ،اﻳﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﭽہ ﺟﺴﮯ ﻧﭽﻠﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺎﻟﯽ ﮐﮯ
اﻧﻔﻴﮑﺸﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻧﺰﻟہ ﮐﺎ ﭨﻴﮑﺎ ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔

دﻣہ ﮐﯽ ﻧﺮس ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ
ﺁپ اور ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻣہ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﺣﺼہ دﻣہ اور اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﻴﺰ ﺣﻤﻠہ ﮐﺎ
ﻣﺤﺮﮎ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ اﺳﮑﻮل ﺑﻬﯽ واﻗﻒ ﮨﻮ۔
ﮨﻤﺎرے ﺟﯽ ﭘﯽ اﺳﺘﻬﻤﺎ ﮐﻠﻴﻨﮑﺲ ﺻﻼح اور ﻋﻼج ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻧﺰﻟہ ﮐﮯ ﭨﻴﮑﺎ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ۔

"ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﻮ ﺁپ ﮐﺎ اﻧﮩﻴﻠﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﺗﺎﮐہ ﻳہ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﺎم ﮐﺮے اور ﺁپ ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ ﺟﻠﺪﯼ
ﺑﮩﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮاﺋﮯ۔"

ﺷﺪﻳﺪ دﻣہ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ ﺑﺎر ﺑﺎر ﮐﻬﺎﻧﺴﯽ ﺁﻧﺎ اور ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺮﺧﺮاﮨﭧ ،ﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎ ﭘﻬﻮﻟﻨﺎ اور ﺑﻠﻐﻢ اﮔﻠﻨﺎ۔ ﻋﻼﻣﺎت اﮐﺜﺮ رات ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ
ﺧﺮاب ﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮ ﻟﻴﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 2

وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

1
ﻣﻴﺮے ﺑﭽہ ﮐﮯ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺮﺧﺮاﮨﭧ اور ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﮐﻬﺎﻧﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﻳہ رات ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ ﺧﺮاب ﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﺮ ﻟﻴﺘﯽ ﮨﮯ۔

2
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻨہ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ؟ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ
ﻧﻮﺷﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہ دﻳﮟ۔

3
اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺮﻗﺮار رﮨﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﭘﺮ دﻣہ ﮐﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﻤﻠہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ  999ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔
ذرﻳﻌہ :ﻣﺤﮑﻤۂ ﺻﺤﺖ ،ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل 2009

ﺻﻔﺤہ  2از 2

