وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

ﭼﮑﺘﮯ اور ﺧﺸﮏ ﺟﻠﺪ
ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ
ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ زﻳﺎدﮦ ﺑﺎرﻳﮏ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﻮﻣﻮﻟﻮد ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺸﮏ ،ﭘﺘﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮں
واﻟﯽ 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 ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ داﻳہ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ راﺑﻄہ
ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮا ﻋﺎم ﭼﮑﺘہ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﭼﮑﺘہ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺮ اور ﮔﺮدن ﭘﺮ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺳﻴﺎﮦ
داﻏﻮں ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔ اﻧﮩﻴﮟ ﮔﺮم رﮐﻬﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ
ﺗﭙﺘﺎ ﮨﻮا ﻧﮩﻴﮟ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﻮﺗﯽ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﭘﮩﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻳﮟ ،اﻳﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ رﮔﮍ
ﺳﮑﮯ۔
ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﺮﻳﮉل ﮐﻴﭗ ﻧﺎم ﮐﯽ اﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ 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 ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ روﺳﯽ ﮐﮯ اﻳﮏ ﺑﮕﮍے
ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻴﺴﺎ ﺑﻬﯽ ﻧﻈﺮ ﺁﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻏﻴﺮﺗﮑﻠﻴﻒ دﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻳہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺳﻮزش ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺘﺎ اور
ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﺐ وﮦ دو ﺳﺎل ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﺟﯽ ﭘﯽ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ اﻳﺴﺎ ﭼﮑﺘہ ﮨﮯ ﺟﻮ اس وﻗﺖ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺐ ﺁپ اس ﭘﺮ ﮔﻼس دﺑﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻓﻮرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ
 A&Eﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﻳہ ﮔﺮدن ﺗﻮڑ ﺑﺨﺎر ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﮐﺴﯽ ڈاﮐﭩﺮ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ دﻳﮑﻬﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ
ﮨﮯ ﺧﻮاﮦ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺁرﮨﺎ ﮨﻮ۔
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ ﭼﮑﺘہ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ درﺟۂ ﺣﺮارت ﺑﮍهﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﻳﺎ وﮦ ﻗﮯ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻓﻮرﯼ ﺻﻼح ﻟﻴﮟ )دﻳﮑﻬﻴﮟ
ﮔﺮدن ﺗﻮڑ ﺑﺨﺎر(۔

ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﮨﻤﺎرﯼ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻧﺎزﮎ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ان ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﺁپ ان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﺑﺎﮨﺮ دهﻮپ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ۔
ﮐﺮﻳﮉل ﮐﻴﭗ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﻋﻼج ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ،ﺗﺎﮨﻢ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺳﺮ اور ﮐﻬﻮﭘﮍﯼ ﮐﻮ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ دهﻮﻧﮯ ﺳﮯ
ﭘﭙﮍﯼ ﮐﺎ ﺟﻤﻨﺎ رﮎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﮐﻬﻮﭘﮍﯼ ﭘﺮ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻴﻞ  -ﺟﻴﺴﮯ ﺳﺒﺰﻳﻮں ﮐﮯ ﺗﻴﻞ  -ﮐﯽ ﺑﺲ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻣﻘﺪار
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ اور دهﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ  15ﻣﻨﭧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ۔

اﻳﮏ
ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﭘﺘﻠﯽ اور ﺧﺸﮏ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔

دو
ﻧﻮﻣﻮﻟﻮد ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺸﮏ ﺟﻠﺪ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ ،ﮐﻴﻮں ﮐہ ان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ  15ﮔﻨﺎ زﻳﺎدﮦ ﭘﺘﻠﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﺗﻴﻦ
اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ ﺻﺎﺑﻦ اور ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺻﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻼﺋﻴﮟ۔
ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺼﻴﺼﯽ ﻋﻼج ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﯽ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ  NHS 111ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺟﯽ
ﭘﯽ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 1

