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ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﻴﮟ
ﺗﻴﺎر رﮨﻨﺎ اور ﻋﻼﻣﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﺎ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮوع ﮨﯽ ﺳﮯ واﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﻳہ ﺑﮩﺖ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ ﻏﻠﻂ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اس
ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻮﻧﺎ اﻳﮏ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ان ﻋﻼﻣﺎت ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﭽﺎن ﺳﮑﺘﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﺳﺎز ﮨﮯ۔ اﭘﻨﮯ
وﺟﺪان ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ ﮐﺮﻳﮟ ،ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺳﻴﮑﻬﻴﮟ ﮐہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺎدﺛہ ﭘﻴﺶ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻧﻤﭩﺎ
ﺟﺎﺋﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺗﻴﺎر ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻧﻤﭩﻨﮯ ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﺗﺮ اور ﮐﻢ ﺧﻮﻓﻨﺎﮎ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اﻳﮏ
ﻣﻘﻔﻞ ﺧﺎﻧہ ﻳﺎ ﮐﺴﯽ اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ ﻣﻔﻴﺪ دواؤں ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﭙﻼﺋﯽ رﮐﻬﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ ان ﺗﮏ ﻧہ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﮯ۔ داﺋﻴﮟ ﻃﺮف ﺧﺎﻧہ
ﻣﻴﮟ ،ان ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ اﻳﮏ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮔﻬﺮ ﭘﺮ رﮐﻬﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﻴﮟ ﮐہ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍے۔ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ
ﺁپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﯽ دوا ﻟﯽ ﮨﮯ ،ﮨﻤﻴﺸہ دهﻴﺎن ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺎت ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻳﮟ اور اﺧﺘﺘﺎم ﻣﻴﻌﺎد
ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻟﻴﺒﻞ ﮐﻮ دهﻴﺎن ﺳﮯ ﭘﮍهﻴﮟ اور ﺟﮩﺎں ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﺷﻮﮔﺮ-ﻓﺮﯼ اﺧﺘﻴﺎرات ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔
اﮔﺮ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﻃﺒﯽ ﺗﻮﺟہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ ﮐﺘﺎﺑﭽہ
ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﮑﻤۂ ﺻﺤﺖ  www.dh.gov.ukﭘﺮ اﻳﮏ ﻧﻈﺮ ڈاﻟﻴﮟ

ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
ﻣﻔﻴﺪ دواؤں ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﭙﻼﺋﯽ رﮐﻬﻴﮟ۔ اس ﻣﻴﮟ درج ذﻳﻞ ﺟﻴﺴﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻳﮟ:


ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ



ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻴﻞ ﺟﻴﺴﮯ ﺳﺒﺰﻳﻮں ﮐﮯ ﺗﻴﻞ )ﺧﺸﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(



ﭘﻼﺳﭩﺮز



ﺳﻴﺎل دردﮐﺶ دواﺋﻴﮟ )ﻣﺜﻼ ﺑﻴﺒﯽ ﭘﻴﺮاﺳﻴﭩﺎﻣﻮل ﻳﺎ ﺁﺋﺒﻮﭘﺮوﻓﻴﻦ(



ﺑﻴﺮﻳﺌﺮ ﮐﺮﻳﻢ

ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ
ﻋﺎم درﺟۂ ﺣﺮارت ) 36-36.8°C (96.8-98.24°Fﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ڈﻳﺠﻴﭩﻞ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺰ رﻓﺘﺎر ،درﺳﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻐﻞ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺌﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ
ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﺑﻐﻞ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ(۔ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﺑﺎزو ان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﺎﻣﮯ
رﮐﻬﻴﮟ اور ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﮐﻮ اﺗﻨﯽ دﻳﺮ ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ ﺟﻮ ﮨﺪاﻳﺎت ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﺎن واﻟﮯ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﮐﺎن ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻨﮉ ﻣﻴﮟ درﺟۂ ﺣﺮارت ﻟﮯ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ اﻧﮩﻴﮟ ﺧﺮﻳﺪﻧﺎ ﻣﮩﻨﮕﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺎن واﻟﮯ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ اﮔﺮ ﮐﺎن ﻣﻴﮟ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﻧہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻢ رﻳﮉﻧﮓ دے
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﺪاﻳﺎت ﮐﻮ دهﻴﺎن ﺳﮯ ﭘﮍهﻴﮟ۔
اﺳﭩﺮپ ﭨﺎﺋﭗ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ،ﺟﺴﮯ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﮨﻤﻴﺸہ ان ﮐﺎ درﺟۂ ﺣﺮارت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ درﺳﺖ
ﻃﺮﻳﻘہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ۔ وﮦ ﺟﻠﺪ ﮐﺎ درﺟۂ ﺣﺮارت ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻧہ ﮐہ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ۔
ﭘﺎرﮦ واﻟﮯ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭼﻬﻮڑے ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﺎرﮦ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ ﭘﺎرﮦ واﻟﮯ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ
ﺻﻼح ﻧﮩﻴﮟ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 2
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1
ﻣﻴﺮا ﺑﭽہ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ روﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭼﮍﭼﮍا اور ﮔﺮم ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔

2
ﮐﻴﺎ ﺑﺨﺎر ﮨﮯ ،ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ ان ﮐﮯ درﺟۂ ﺣﺮارت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﮨﮯ؟ ﺑﺎﺋﻴﮟ ﻃﺮف 'ﻋﺎم درﺟۂ ﺣﺮارت ﮐﯽ ﺳﻄﺢ' ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ڈاﻟﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ
ﺁپ ﻧﮯ ﭘﻴﺮاﺳﻴﭩﺎﻣﻮل ﺁزﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ؟ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراﮎ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻴﺒﻞ دﻳﮑﻬﻨﺎ ﻧہ ﺑﻬﻮﻟﻴﮟ۔

3
اﮔﺮ ﺁپ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺁزﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور اس ﻧﮯ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ۔ ﭼﮑﺘﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺎﺗﻪ اﮔﺮ درﺟۂ
ﺣﺮارت  38Cﻳﺎ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻓﻮرا اﭘﻨﮯ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  2از 2

