وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮟ ﭘﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ؟
ﻳﻮ ﮐﮯ ﻣﻴﮟ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ اﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﻋﺎم ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ اﭼﻬﯽ ﺻﺤﺖ ،ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮉﻳﻮں اور ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ زﻳﺎد ﺗﺮ ﮐﻬﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻗﺪرﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻳہ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ دهﻮپ ﮐﮯ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ ﺁﻧﮯ
ﺳﮯ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ۔
وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﻴﻠﺸﻴﻢ ﮐﻮ ﺟﺬب ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮉﻳﻮں اور داﻧﺘﻮں ﮐﯽ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﻧﺸﻮ
وﻧﻤﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮورﯼ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﺳﻮﮐﻬﮯ ﮐﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮨﮉﻳﻮں ﮐﯽ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ
اور ان ﮐﮯ ﺑﮍهﻨﮯ ﮐﮯ اﻧﺪاز ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺳﻮﮐﻬﮯ ﮐﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ واﻟﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﮨﮉﻳﺎں ان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ وزن ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ
ﺗﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﯽ ﮨﻴﮟ ،ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﭨﺎﻧﮕﻴﮟ ﻣﮍ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔
وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ذرﻳﻌہ دهﻮپ ﮨﮯ۔ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ ﻳﻮ ﮐﮯ ﮐﮯ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﯽ دهﻮپ ﻣﻴﮟ ﮨﻔﺘہ ﻣﻴﮟ ﮐﺌﯽ ﺑﺎر ،دهﻮپ ﮐﯽ
ﮐﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ 10 ،ﺗﺎ  15ﻣﻨﭧ ﺗﮏ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ ﺁﻧﺎ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻄﺤﻮں اور ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﮐﻴﻨﺴﺮ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺮے ﮐﮯ درﻣﻴﺎن
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻳﮏ ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﻮازن ﮨﮯ۔* ﮐﭽﻪ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﻴﮟ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﺑﻼ ﻣﻌﺎوﺿہ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﮯ ،اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ

ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ ﺳﻮﮐﻬﮯ ﮐﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻤﯽ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ
ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮟ ﺗﺸﻨﺞ ،دورے اور ﺳﺎﻧﺲ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﯽ دﺷﻮارﻳﺎں ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
اور ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ ﺑﭽﮯ ﭼﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺘﺮدد ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ داﻧﺖ ﺑﻬﯽ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ان ﮐﮯ دوده ﮐﮯ داﻧﺖ ﮐﯽ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ۔

ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
ان ﻣﺎؤں ﮐﻮ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺻﻼح دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﮐﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮراﮎ ﻟﻴﮟ۔ اﮔﺮ ﺁپ
ﮐﺎ ﺑﭽہ ﭼﻪ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﺑﮍا ﮨﮯ اور/ﻳﺎ ﻳﻮﻣﻴہ  500ﻣﻠﯽ ﻟﻴﭩﺮ ) 1ﭘﺎﺋﻨﭧ( ﺳﮯ ﮐﻢ ﻓﺎرﻣﻮﻻ دوده ﭘﻴﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻴﮟ وﭨﺎﻣﻦ اے ،ﺳﯽ اور ڈﯼ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ وﭨﺎﻣﻦ ڈراپ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ان ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻪ
ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻳﻮ ﮐﮯ ﮐﮯ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﻴﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں اور اﻳﺸﻴﺎﺋﯽ ،اﻓﺮﻳﻘﯽ اور ﻣﺸﺮق وﺳﻄﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ
وﭨﺎﻣﻦ ڈراپ دﻳﻨﺎ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﺗﮯ وﻗﺖ ﭼﻬﭙﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﭙﮍے ﭘﮩﻨﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﻼح دﯼ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﮩﻴﻨہ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺳﮯ وﭨﺎﻣﻦ ڈراپ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ زﻳﺎدﮦ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻣﺰﻳﺪ
ﺗﻔﺼﻴﻼت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  www.healthystart.nhs.ukدﻳﮑﻬﻴﮟ۔

اﻳﮏ
وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﻗﺪرﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ﮐﻬﺎﻧﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻣﻘﻮﯼ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﮑﻬﻦ ،اﻧﮉے اور ﭼﮑﻨﺎﺋﯽ دار ﻣﭽﻬﻠﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﺎﺋﯽ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔

دو
وﭨﺎﻣﻦ ڈﯼ ﻗﺪرﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اس وﻗﺖ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ وﮦ ﮨﻠﮑﯽ دهﻮپ ﮐﮯ رﺑﻂ ﻣﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ،اس ﻟﺌﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﻬﻴﻠﻨﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺗﻴﻦ
اﻳﮏ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﮏ ﺳﺎرے ﺑﭽﻮں ﮐﻮ وﭨﺎﻣﻦ اے ،ﺳﯽ اور ڈﯼ واﻟﮯ وﭨﺎﻣﻦ ڈراپ دﻳﻨﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﮨﮯ۔
ذرﻳﻌہ :ﺑﺮﻃﺎﻧﻮﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ ﺟﻠﺪﯼ اﻣﺮاض۔

ﺻﻔﺤہ  1از 1

