وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

ﮔﻮﻣﮍ اور ﺧﺮاﺷﻴﮟ
ﺑﮍهﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﺼہ
ﺗﻬﻮڑا ﮐﭩﻨﺎ ﭘﻬﭩﻨﺎ ،ﮔﻮﻣﮍ اور ﺧﺮاﺷﻴﮟ ﺑﮍهﻨﮯ ﮐﺎ اﻳﮏ ﻋﺎم ﺣﺼہ ﮨﻴﮟ۔ اﻧﮩﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺁس ﭘﺎس ﮐﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﻨﺎ
)ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ( اﻧﮩﻴﮟ ﺑﮍهﻨﮯ اور ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ ﮔﻮﻣﮍوں
ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﭨﻬﻴﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﭽﻪ اور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﮔﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺁواز ﮨﯽ ﺳﮯ ﻓﻮرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ردﻋﻤﻞ اور ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ ﺟﮕہ ﮐﮯ رﻧﮓ ﺳﮯ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﯽ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﮔﻮﻣﮍ ﮐﻮن ﺳﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻣﮍ ﻣﻴﮟ ﺳﻮﺟﻦ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﻮﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﭧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺟﮕہ ﮐﻮ ﭨﻬﻨﮉا
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﭨﻬﻨﮉا روﻣﺎل )ﮐﭙﮍے ﮐﻮ ﭨﻬﻨﮉے ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﮕﻮ ﮐﺮ( ﻳﺎ ﺑﺮف ﮐﺎ ﭘﻴﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ )ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺮف ﮐﻮ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ
ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ(۔
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺳﺮ ﻣﻴﮟ ﮔﻮﻣﮍ ﻧﮑﻼ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺰﻳﺪ ﺧﺮاب ﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻟﻴﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
 NHS 111ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺳﺮ ﮐﯽ ﭼﻮٹ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮدﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮍهﻴﮟ۔
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﮔﻮﻣﮍ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻓﻮرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ  A&Eﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔

ﺳﺮ ﮐﯽ ﭼﻮٹ
ﺳﺮ ﮐﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﭼﻮٹ ﮐﯽ اﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﻏﻨﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ
ﺳﻮﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دے ﺳﮑﺘﻴﮟ۔
ﺁپ ﮐﻮ ﻃﺒﯽ ﺗﻮﺟہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ اﮔﺮ:




وﮦ ﻗﮯ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔
وﮦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ درد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
وﮦ ﺳﺮے ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ردﻋﻤﻞ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔

اﮔﺮ وﮦ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻳﺎ روﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻴﮟ ﺳﻮﻧﮯ دﻳﮟ۔ اﮔﺮ ان ﮐﯽ
ﻏﻨﻮدﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﮯ ﺁپ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻳﮏ ﮔﻬﻨﭩہ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺟﮕﺎ دﻳﮟ۔
دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﭨﻬﻴﮏ ﮨﻴﮟ اور ﭘﻮرﯼ رات ﻃﺒﻌﯽ اﻧﺪاز ﻣﻴﮟ ردﻋﻤﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔

اﻧﮩﻴﮟ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﻴﮟ
ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﺑﭽہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺁس ﭘﺎس ﮐﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠہ ﮔﻮﻣﮍ اور
ﺧﺮاﺷﻮں ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮟ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ ﺣﺎدﺛہ ﮐﻮ روﮐﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺗﺎﮨﻢ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﮔﻬﺮ ﭘﺮ
ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﻣﺪد ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دروازوں ،ﺗﻴﺰ دهﺎر ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻨﺎرے ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﮑﻴﻮں ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎﻧہ ﮐﮯ ﺗﺎﻟﻮں ،ﻓﺎﺋﺮ ﮔﺎرڈز ،ﮐﻬﮍﮐﻴﻮں
ﮐﮯ ﺗﺎﻟﻮں اور ﻏﺴﻞ ﺧﺎﻧہ ﮐﯽ ﻧہ ﭘﻬﺴﻠﻨﮯ واﻟﯽ ﭼﭩﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﻮﭼﻴﮟ۔

1
ﻣﻴﺮے ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﻮﻣﮍ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﮔﻮﻣﮍ ﭘﺮ اﻳﮏ ﭨﻬﻨﮉا روﻣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔

2
وﮦ ﺗﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﺳﻮﻧﮯ ﺟﺎ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﺴﯽ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻳہ اﻳﮏ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ۔

3
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﭨﻬﻴﮏ ﮨﻴﮟ اور ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻴﺶ ﺁرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺻﻔﺤہ  1از 2

وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں
اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ  NHS 111ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﮑﭩﺲ ﻧﺮس ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﻓﻮرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﻮ  A&Eﻣﻴﮟ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  2از 2

