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ڈس کلیمر
براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ شیفیلڈ چلڈرن کی عمومی کفالت پر ایک حقائق نامہ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس وسیلے کی تفصیالت 
دوسرے ہسپتالوں میں عالج کی عکاسی کریں۔ اس معلومات کا مقصد پیشہ ورانہ طبی نگہداشت کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ ہمیشہ 

اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر یہ وسیلہ دوائیوں کے لیے ہے، تو اسے دوا بنانے والے کے مریض کی معلوماتی 
کتابچہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کے بچے پر ان مادوں کا اطالق کرنے کے بارے میں مخصوص سواالت ہیں، تو براہ 

کرم اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔

ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ بخارزده بچے کی 
دیکھ بھال کا بندوبست کرنا



https://tinyurl.com/y7zq8t2s
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دستیاب کاپی یا ترجمہ کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں:

کتابچہتازہ کاری
https://tinyurl.com/y7zq8t2s
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دستیاب کاپی یا ترجمہ کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں:

کتابچہتازہ کاری

 عمومی جسمانی درجه حرارت °37 سینٹی گریڈ ھوتا ہے۔
 بلند سطح جسمانی درجه حرارت )°38 سے اگر زیادہ ھو( اکثر اوقات انفیکشن کی عالمت ھوتا ہے۔
آپ کا بچہ گرم، پسینے میں شرابور، بیمار، کپکپاتا ھوا اوراس میں پانی کی کمی نظر آ سکتی ہے۔

اپنے جی پی یا این ایچ ایس سے فون 
نمبر111 یا ہسپتال کی ٹیم کے ساته بات 

کرنے سے جس نے آپ کے بچے کا 
معائنہ کیا تھا طبی مشورہ حاصل کیا 

جاسکتا ہے۔

باقائدگی سے محلول دیں	 
اپنے بچے کو کم یا زیادہ کپڑے نه پهنائیں	 
پیراسیٹامول دیں)اگر3 ماہ سےعمر زیادہ ہے(	 
ال تزد أو تقلل من كمیة مالبس طفلك بشكل مبالغ فیه	 

بچے کو غشی کا دورہ پڑے	 آئی بروفین دیں)اگرعمر6 ماہ سے زیادہ ہے( اگرآپ کا بچہ تکلیف میں یاغیرصحت مندہے	 
بچے کے جسم پر خراشیں پیداھوگئیہیں جو کهگالس کےدباؤسےاوجھل نهیں ھوتیں )نیچے 	 

کی تصویر مالحظہ فرمائیں(
ھم محسوس کرتے/کرتی ہیں که آپ کے بچے کی حالت بگڑ رھی ہے	 
آپ پھلے کی نسبت زیادہ پریشان ہیں	 
بخار 5 دنوں سے زیادہ جاری رہتا ہے	 
اگرآپ کے بچے کے جسم میں پانی کم ھونے کی عالمات نظر آئیں	 
اگرآپ کوپریشانی یا خدشه الحق ہے که اپنے بچے کی دیکه بھال نهیں کر سکتے	 
اگر آپ کا بچہ 3 ماہ سے کم ہے اور اس کو کسی بھی وقت بخار ھوسکتا ہے	 

پیراسیٹامول ھر 4 گھنٹوں بعد دی جا سکتی ہے	 
24گھنٹوں میں 4 سے زیادہ خوراکیں نه دیں	 

آئی بروفین ھر 6 گھنٹوں بعد دی جا سکتی ہے	 
24گھنٹوں میں 3 سے زیادہ خوراکیں نه دیں	 

دوائی کے ساته ملنے والی خوارک کی ھدایات پر عمل کریں	 
رات کو اپنے بچے کا جائزہ لیں	 
جب بیمار ھوتو اپنے بچے کو اسکول/نرسری سے دور رکھیں	 
خراشوں پر نظر رکھیں	 

جسم میں پانی کی کمی کی عالمات بشمول ذیل پر نظر رکھیں:	 
10گھنٹوں تک پیشاب نه کرنا یا کم تعداد میں پوتڑے گیلے کرنا	 
سویا ھوا یا سست بچہ	 
دھنسی ھوئی آنکھیں	 
سانس میں تبدیلی، تیز یا آئستہ اور گھری	 
خشک منه، زبان اور ھونٹ اور آنسونهیں ہیں	 
بچے کےسر کےاوپر کی نرم جگہمعمول سےزیادھدھنسیھوئی ہے	 
جب جلد کو آرام کے ساته دبایا جاتا ہے یه ایک یا دو سیکنڈ کےلیے اوپر اٹھتی ہے	 

بخارکیا ھوتا ھے؟

میں اپنے بچے کی مدد کس طرح کر سکتا/سکتی ھوں؟

مزید مشوره حاصل کریں اگر

ایک ھی وقت پردونوں نھ دیںلیکن اگربچے پر پھلی دوا کا کوئی اثر نھ ھوتو دوسری 
دوائی کے بارے میں سوچیں۔


