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ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﮑﺘہ
اﻳﮏ ﻋﺎم ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮﻧﺎ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ
ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﮑﺘہ ﺑﮩﺖ ﻋﺎم ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ اس وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺁپ ﮐﮯ
ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ اس ﭘﻴﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻧﻴﭙﯽ ﻣﻴﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﮑﺘہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺟﮕہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﺮخ داﻏﻮں ﻳﺎ ﺑﮯ رﻧﮓ دهﺒﻮں
ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮﯼ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺁپ ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻧﻴﭙﯽ اور زﻳﺎدﮦ ﺑﺎر ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ ﭼﮑﺘﻮں ﮐﺎ ﻋﻼج اﻳﮏ ﺳﺎدﮦ ﺳﯽ ﺟﻠﺪﯼ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ اور اﻳﮏ اﻳﺴﯽ ﮐﺮﻳﻢ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﮐﻴﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁپ ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﺳﮯ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﻠﮑﮯ ﭼﮑﺘﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ،ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮩﺖ
زﻳﺎدﮦ ﺑﮯ ﭼﻴﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے ﮔﺎ۔

ﺧﺸﮏ ﺟﻠﺪ
ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ زﻳﺎدﮦ ﺑﺎرﻳﮏ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﻮﻣﻮﻟﻮد ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺸﮏ ،ﭘﺘﻠﯽ ﺟﻠﺪ،
ﮐﭽﻪ داغ ،دهﺒﮯ اور ﮨﻠﮑﮯ ﭼﮑﺘﮯ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﻴﮟ اور ﻗﺪرﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺑﺼﻮرت دﻳﮕﺮ ﭨﻬﻴﮏ ﮨﮯ
ﻟﻴﮑﻦ اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ ﭼﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺁپ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ۔

ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻻﺋﻴﮟ اور ان ﮐﺮﻳﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﻮ دوﮐﺎن ﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻧﻴﭙﯽ ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯽ دو ﻗﺴﻤﻴﮟ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﻴﮟ۔ اﻳﮏ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺎب ﮐﻮ دور رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺮﻳﺌﺮ ﮐﺮﻳﻢ ﮨﮯ۔ دوﺳﺮﯼ
اﻳﮏ ﻃﺒﯽ ﮐﺮﻳﻢ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭨﻬﻴﮏ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺻﺮف اﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺐ ﻃﺒﯽ ﭘﻴﺸہ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﺮد ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اس ﮐﯽ ﺻﻼح دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

ﻧﻴﭙﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﮑﺘﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮯ اﺷﺎرات




اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﮐﭙﮍوں ﻳﺎ ﻧﻴﭙﯽ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﮔﺮم ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ ،ﺗﺎﮐہ ان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﮟ ﮨﻮا ﻟﮓ ﺳﮑﮯ۔
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻴﺮﻳﺌﺮ ﮐﺮﻳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔ )دﻳﮑﻬﻴﮟ ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ(۔
ان ﮐﺎ ﻧﻴﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﻟﻨﺎ اور دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﻨﺎ ﻧہ ﺑﻬﻮﻟﻴﮟ۔

ﮐﺮﻳﮉل ﮐﻴﭗ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮯ اﺷﺎرات
ﻳہ وﮦ ﻧﺎم ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻟﻮد ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﮐﻬﻮﭘﮍﯼ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ زرد ،ﭼﮑﻨﮯ ﮐﻬﭙﺮﻳﻠﮯ ﭘﻴﭽﻴﺰ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
 3ﻣﮩﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ روﺳﯽ ﮐﮯ اﻳﮏ ﺑﮕﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ ﺁﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﺴﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﮯ ﺑﻐﻴﺮ وﻗﺖ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﺮ روز ﮐﻬﻮﭘﮍﯼ ﮐﻮ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ دهﻮﺋﻴﮟ۔
ﮐﻬﻮﭘﮍﯼ ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻴﻞ )ﺟﻴﺴﮯ ﺳﺒﺰﯼ ﮐﮯ ﺗﻴﻞ( ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ دهﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
اﺳﮯ  15ﻣﻨﭧ ﺗﮏ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ۔
ﭘﭙﮍﯼ ﮐﻮ ﻧہ ﮐﺘﺮﻧﺎ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ اﻧﻔﻴﮑﺸﻦ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 2
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1
ﻧﻴﭙﯽ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮐﮯ ﮔﺮد اﻳﮏ ﺳﺮخ ،ﺗﮑﻠﻴﻒ دﮦ ﭼﮑﺘہ ﮨﮯ۔ ﺑﭽہ ﺑﮯ ﭼﻴﻦ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ روﺗﺎ ﮨﮯ۔

2
ﮐﻴﺎ ﺑﭽہ ﮐﺎﻓﯽ دﻳﺮ ﺗﮏ ﮔﻨﺪے ﻧﻴﭙﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﺎ ﮨﮯ؟
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺻﻼح ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ،ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﯽ ﮨﮯ؟

3
ﻧﻴﭙﯽ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﺑﺪﻟﻴﮟ۔ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ اور اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻮں ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  2از 2

