وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﺎ
اﻳﮏ ﺷﺎﻧﺪار ﺁﻏﺎز
ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮐﮯ وﻗﺖ ،اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ دﻳﺮ ﺗﮏ ﺳﻴﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ رﮐﻬﻨﺎ :اﻳﮏ ﮔﻬﻨﭩہ ﺗﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ رﮨﻨﺎ ،ﻣﺎں اور ﺑﭽہ
دوﻧﻮں ﮐﻮ ﭘﺮﺳﮑﻮن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻳہ ﺑﭽہ ﮐﮯ دل ﮐﯽ رﻓﺘﺎر اور درﺟۂ ﺣﺮارت ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺎدراﻧہ ﮨﺎرﻣﻮﻧﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻳﮏ ﻣﻀﺒﻮط رﺷﺘہ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻓﻮرﯼ ﺿﺮورﻳﺎت ﮨﻴﮟ ﻣﺤﻔﻮظ اور ﻣﺎﻣﻮن
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﻧﺎ اور وﮦ ﺟﺐ ﺑﻬﯽ ﺑﻬﻮﮐﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ دوده ﭘﻼﻳﺎ ﺟﺎﻧﺎ۔ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻗﺮﻳﺐ رﮐﻪ ﮐﺮ ﭘﮑﮍﻧﺎ اور ﺑﭽہ
ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﻳﺎت ﮐﮯ ﺗﺌﻴﮟ ردﻋﻤﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ دﻣﺎﻏﯽ رواﺑﻂ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ
ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ اﺑﺘﺪاﺋﯽ دو ﺳﺎﻟﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ۔ ردﻋﻤﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭘﺮورش ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ
ﺷﺎﻧﺪار ﺁﻏﺎز ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،اﭘﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ،اﭼﻬﮯ رﺷﺘﮯ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ اور اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺑﺎت ﭼﻴﺖ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﮨﻞ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺑﻮﺗﻞ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ





ﺻﺎف ﮐﺮﻧﮯ اور ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﺪاﻳﺎت وﮨﯽ ﮨﻴﮟ ،ﺧﻮاﮦ ﺁپ ﻧﭽﻮڑ ﮐﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﻮا ﭼﻬﺎﺗﯽ ﮐﺎ دوده اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﻮں ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻮار ﺑﭽہ ﮐﺎ ﻓﺎرﻣﻮﻻ دوده۔
وﮦ ﺗﻤﺎم ﺁﻻت ﺟﻮ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﺻﺎﺑﻦ واﻟﮯ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ
دهﻮﻧﮯ ،ﮐﻬﻨﮕﺎﻟﻨﮯ اور ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔
ﺁپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﺁﻻت اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﻢ
ﺳﮯ ﮐﻢ ﭼﻪ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
اﻧﻔﻴﮑﺸﻦ )ﺟﻴﺴﮯ ﮔﻴﺴﭩﺮواﻧﭩﻴﺮاﺋﭩﺲ( ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﭘﻴﺶ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻟﻴﮑﻦ اﮔﺮ وﮦ ﭘﻴﺶ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔

داﻳہ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ
ﻳہ ﮐﻴﺴﮯ ﭘﺘہ ﭼﻠﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ دوده ﭘﯽ رﮨﺎ ﮨﮯ:






ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﮔﻴﻠﮯ ﻧﻴﭙﻴﺰ  24 -ﮔﻬﻨﭩﻮں ﻣﻴﮟ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 6۔
ﮔﻨﺪے ﻧﻴﭙﻴﺰ 6 ،ﮨﻔﺘﻮں ﺗﮏ روزاﻧہ اﻳﮏ ﺑﺎر اﺟﺎﺑﺖ ،ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﯽ ﮨﻔﺘہ  2-3ﺑﺎر۔
ﮨﺮ ﺑﺎر دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ دوران اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﭽہ ﺁﺳﻮدﮦ اور ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ۔
دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ دوران ﺁپ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻧﮕﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺁواز ﺳﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔
وزن ﺑﮍهﻨﺎ  -ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺁپ ﮐﯽ داﻳہ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﻳﺎد رﮐﻬﻴﮟ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  6ﻣﮩﻴﻨﻮں ﺗﮏ ﺁپ ﮐﺎ دوده ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﻳﺎت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁپ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﮐﮯ دوده
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻬﺎﻧﺎ دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﺁﻏﺎز ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﭘﻨﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻳﻮم ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﮏ ﻧہ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ
ﮔﺎﺋﮯ ﮐﺎ دوده ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔

ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ





اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﮐﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﺮﮐﮯ اس ﻃﺮح ﭘﮑﮍﻳﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻧﺎﮎ ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﺁپ ﮐﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ اﺳﮯ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘہ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻣﻠﮯ۔
اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺳﺮے ﮐﻮ ﺗﻬﻮڑا ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮐﻬﻴﮟ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ اوﭘﺮﯼ ﮨﻮﻧﭧ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ رﮔﮍ ﺳﮑﮯ۔
اس ﺳﮯ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭘﻮرﯼ ﻃﺮح ﻣﻨہ ﮐﻬﻮﻟﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻣﻠﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﺟﺐ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﻣﻨہ ﭘﻮرﯼ ﻃﺮح ﮐﻬﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ،اس ﮐﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ،اس ﮐﯽ ﭨﻬﻮڑﯼ ﺁپ ﮐﯽ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺲ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﻧﭽﻼ ﮨﻮﻧﭧ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ  2-3ﺳﻴﻨﭩﯽ ﻣﻴﭩﺮ ﻧﻴﭽﮯ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﮐﮯ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ
ﺁﺳﮑﮯ۔
اس ﮐﯽ ﭨﻬﻮڑﯼ ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮﻧﮯ اور اس ﮐﯽ ﻧﺎﮎ ﺻﺎف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ،اس ﮐﺎ ﻣﻨہ ﭘﻮرﯼ ﻃﺮح ﮐﻬﻼ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور
اس ﮐﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﮨﻮﻧﭧ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ اوﭘﺮﯼ ﮨﻮﻧﭧ ﮐﮯ اوﭘﺮ زﻳﺎدﮦ ﺳﻴﺎﮦ ﺟﻠﺪ ﮐﺎ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﺣﺼہ
ﻧﻈﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ دوده ﭘﻴﺘﮯ وﻗﺖ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﮔﺎل ﺑﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ اور ﮔﻮل ﻧﻈﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 2

وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں
ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻴﻔﻴﺎت ﮨﻴﮟ۔ ﺑﺲ ﺁپ ﮐﻮ درج ذﻳﻞ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ:
 ﮐﻴﺎ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﺳﺮ اور ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺪهﯽ ﻻﺋﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ؟
اﮔﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧہ ﻧﮕﻞ ﺳﮑﮯ۔
 ﮐﻴﺎ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﺮﮐﮯ ﭘﮑﮍ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ؟
ﮔﺮدن ،ﮐﻨﺪهﻮں اور ﭘﻴﭩﻪ ﮐﻮ ﺳﮩﺎرا دﻳﮟ۔ ﺑﭽہ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮔﻬﻤﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﮨﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔

اﻳﮏ
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﺳﺮوں ﻣﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﮯ؟ اﮔﺮ ﮨﺎں ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ ﺟﻠﺪ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻳﮟ۔

دو
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﮐﻮ دﮐﻬﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﮐﺲ ﻃﺮح دوده ﻧﭽﻮڑﻳﮟ؟ ﻳہ ﻳﻘﻴﻨﺎ اﻳﮏ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ﻣﮩﺎرت ﮨﮯ اور ﻳہ ﻣﻔﺖ ﮨﮯ!

ﺗﻴﻦ
ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎون ﮔﺮوپ ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ۔ وﮨﺎں ﺁپ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ﮔﯽ۔
ذرﻳﻌہ :ﻣﺤﮑﻤۂ ﺻﺤﺖ ،ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل  2009اﻳﮉﻳﺸﻦ۔

ﺻﻔﺤہ  2از 2

