وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

ﻗﮯ ﮨﻮﻧﺎ
اﻳﮏ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺟﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﻮد ﮨﯽ ﭨﻬﻴﮏ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ  -ﻳہ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮨﻔﺘﻮں ﻣﻴﮟ اس وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ وﮦ دوده ﭘﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﺎدﯼ ﮨﻮرﮨﮯ
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﺑﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺁپ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ،دوده ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﻣﻘﺪار اﮔﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ،ﮐﺐ ﻗﮯ
ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ اس ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ اور ﺑﻬﯽ ﺑﺎﮨﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻳہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ڈراؤﻧﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اس ﻟﺌﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ
روﺋﻴﮟ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻗﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔
اﮐﺜﺮ ﻳﺎ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﻗﮯ ﮨﻮﻧﺎ 'ﮔﻴﺴﭩﺮﮎ رﻳﻔﻠﮑﺲ' ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﭧ ﺳﮯ ﺗﻴﺰاب دوﺑﺎرﮦ ﺑﺎﮨﺮ ﺁ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﭽﮯ
ﭼﮍﭼﮍے ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﺒﻬﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ دوده ﭘﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح دوده ﭘﯽ رﮨﺎ ﮨﮯ
ﻟﻴﮑﻦ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻈﺮ ﺁ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﻮ اﻧﮩﻴﮟ اور زﻳﺎدﮦ ﺳﻴﺪهﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوده ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ دوران ﺑﭽہ ﮐﯽ
ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻬﻮڑﯼ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮟ ﭘﻼﻧﺎ اور زﻳﺎدﮦ ﺑﺎر دوده ﭘﻼﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺎون ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﮩﻴﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﭼﺎﻧﮏ ﻗﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ دوده اﮔﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ اﻳﮏ
واﺋﺮس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ۔ ﮔﻴﺴﭩﺮواﻧﭩﻴﺮاﺋﭩﺲ ﭘﻴﭧ ﮐﺎ اﻳﮏ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﮨﮯ )دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺧﺮاب ﭘﻴﭧ( ،ﺟﻮ اﺳﮩﺎل )ﭘﺘﻠﯽ اﺟﺎﺑﺖ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﮍے ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﻴﮟ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﻳہ زﻳﺎدﮦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ
ﺳﻴﺎل ﮐﻬﻮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ان ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﮐﻢ ﭘﻴﺸﺎب ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ،
اﻧﮩﻴﮟ ﮐﻢ ﺑﻬﻮﮎ ﻟﮓ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ اور ﭘﻴﺮ ﭨﻬﻨﮉے ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻣﺎﮨﺮ ﮐﯽ ﺻﻼح ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻗﮯ اﻳﮏ دن ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺟﺎرﯼ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ اﭘﻨﯽ ﭘﺮﻳﮑﭩﺲ
ﻧﺮس ﻳﺎ ﺟﯽ ﭘﯽ ﮐﯽ ﺻﻼح ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔
دوده اﮔﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ دوده ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﻣﻘﺪار اﮔﻠﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﮨﻔﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺑﮩﺖ ﻋﺎم ﮨﮯ
اور ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﻼح ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔

1
ﻣﻴﺮے ﭘﺎس اﻳﮏ ﻧﻴﺎ ﺑﭽہ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﺑﻬﯽ اﺑﻬﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ دوده ﭘﻼﻳﺎ ﮨﮯ۔

2
وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ دوده ﮐﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﻣﻘﺪار اﮔﻠﺘﺎ ﮨﻮا ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

3
اﺳﮯ 'دوده اﮔﻠﻨﺎ' ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ ﺑﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﻗﺪرﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ
ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ۔
ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺼﻴﺼﯽ ﻋﻼج ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﯽ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ  NHS 111ﭘﺮ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر
ﺻﺤﺖ ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 1

