
 

 

الرجی اس وقت ہوتی ہے جب جسم کسی پروڻين جيسے کهانے، کيڑے مکوڑوں کے ڈنک، زرگل، گهر کے گرد و غبار ميں پائے 
 جانے والے حشرات يا ديگر مادوں جيسے جراثيم کش دواؤں کے تئيں ايک ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ يہاں بہت سی عام الرجياں ہيں۔ 

، نرخروں، ہاضمہ اور جلد کو ہلکی، معتدل يا شديد صورت ميں متاثر کرسکتی ہيں۔ الرجی کی عالمات ناک، گال، کانوں، آنکهوں
جب کسی بچہ کے اندر شروع شروع ميں الرجی کی عالمات ظاہر ہوتی ہيں تو يہ ہميشہ واضح نہيں ہوتا کہ کون سی چيز عالمات 

الرجی کی کچه عالمات بچپن کی کچه ديگر عام کی وجہ بنی ہے، يا آيا ان کے ساته الرجی کا ردعمل پيش بهی آيا ہے، کيونکہ 
بيماريوں سے ملتی جلتی ہو سکتی ہيں۔ اگر آپ کے بچہ کو شديد الرجی زا رد عمل پيش آيا ہے، يا آيا تها، تو طبی صالح حاصل 

 ہيں۔ کريں۔ اگر عالمات ختم بهی ہو گئی ہوں تو ان ميں دوباره اچانک تيزی آسکتی ہے اور وه جان ليوا بهی ہو سکتی 

کے نام سے بهی جانا جاتا ہے، الرجی زا رد عمل کی ابتدائی ) نيڻل ريش(يا پتی چهپاکی ) چهپاکی(جسے ہائيوز  - )ارڻيکيريا(ددوڑا 
عالمات ميں سے ايک ہو سکتی ہے۔ يہ جسم کے صرف ايک حصہ پر يا بڑے حصوں ميں پهيلے ہوئے ابهرے خارش دار چکتے 

 : سکتا ہے کہ آپ کے بچہ کو درج ذيل سے رد عمل پيش آيا ہوکی شکل ميں ظاہر ہوتی ہے۔ ہو 
کهانا، جيسے کہ گری دار ميوه جات، انڈے، چاکليٹ، جنس ترنج کے پهل، اسڻرابيريز، شيل فش، ان بچوں ميں گائے کے دوده • 

 سے بهی رد عمل پيش آسکتا ہے جو چه مہينے سے کم کے ہيں۔
 بوڻياں، ليڻکس اور کيميائی مادے۔  خارش پيدا کرنے والی چيزيں جيسے بچهو• 
چلنا پهرنا سيکهنے کی عمر والے وه بچے جن ميں بليوں سے الرجی پيدا ہوگئی ہو انہيں کسی پالتو جانور کو چهونے سے بهی • 

 ہائيوز ہو سکتی ہے۔
 کيڑے مکوڑوں کا کاڻنا يا ڈنک مارنا۔ • کچه دوائيں۔ • 
 ائے تو اسے ہائيوز ہو سکتی ہے۔گرمی۔ اگر کسی بچہ کو زياده گرمی لگ ج• 

يہ کچه گهنڻوں يا دنوں ميں ختم ہوسکتی ہے۔ اگر ہائيوز خاص طور پر خارش يا سوجن پيدا کرنے والی ہے تو اپنے جی پی سے 
 مليں۔

 بچوں اور کمسن لوگوں ميں کهانے سے الرجی کی جانچ - NICE: ذريعہ

 انافائليکڻک صدمہ
الرجی زا رد عمل ہے جو کچه مخصوص کهانوں، کيڑے مکوڑوں کے کاڻنے يا دواؤں کی انافائليکسس ايک خطرناک قسم کا 

 وجہ سے ہونے کا زياده امکان رکهتا ہے۔

 :الرجی زا رد عمل کی ابتدائی عالمات
 سوجن يا خارش ہونا؛ چہره سرخ ہو سکتا ہے اور جلد پر وہيلز يا ہائيوز ظاہر ہو سکتے ہيں۔ • 
 ہونٹ يا چہره کی سوجن۔ • 
 پيٹ کا درد۔ /شديد قے• 

 الرجياں

 

 آپ کے بچہ کی الرجی پر قابو رکهنا اور اسے سمجهنا



 :انافائليکسس يا شديد رد عمل
 يا گلے ميں خرخراہٹ۔ /سانس لينے ميں تکليف، کهانسی آنا اور• 
 رنگ اڑ جانا؛ ڻهنڈا اور مرطوب ہونا۔ • 
 ۔ )سويا ہوا لگ سکتا ہے(بے ہوش ہونا • 

 کسس ہوا ہے۔اور آپريڻر کو بتائيں کہ آپ کے خيال سے بچہ کو انافائلي پر کال کريں 999

اگر دستياب ہو تو جيسے ہی کسی سنگين رد عمل کا شبہ پايا جائے اسی وقت ايک ايڈرينالين انجيکشن ديا جانا چاہئے۔ اگر آپ 
يا انجيکشن دينے کا آلہ ہے تو يقينی بنائيں کہ ايمرجنسی پيش آنے سے پہلے ہی آپ اس کا  EpiPenکے پاس پہلے ہی سے 

 نا جانتے ہوں۔صحيح طريقہ سے استعمال کر

 

 عالمات کو پہچاننا
يہ مثال ان ميدانوں کو دکهاتی ہے جہاں الرجی ميں مبتال لوگ عالمات کا تجربہ کر سکتے ہيں۔ ان ميں سے بہت سی عالمات 

بچپن کی ديگر عام بيماريوں کے نتيجہ ميں ہو سکتی ہيں۔ کوئی الرجی ہونے کی صورت ميں، عالمات اکثر زياده جلدی يا 
 ظاہر ہوتی ہيں۔اچانک 

 آنکهيں
ناک کے بند جوفوں کی وجہ سے  -' الرجک شائنرز'خارش زده آنکهيں، بہتی آنکهيں، چبهتی آنکهيں، سوجی ہوئی آنکهيں، 

 آنکهوں کے نيچے سياه حصے۔

 ہسڻامين مخالف دوائيں
ر نسخے کے فارميسی سے بآسانی ہسڻامين مخالف دوائيں غالبا الرجی کی دواؤں کی بہترين معلوم قسم ہيں اور زياده تر بغي

دستياب ہيں۔ جب کہ ہسڻامين مخالف دوائيں لوگوں ميں غنودگی پيدا کرنے کے لئے معروف ہوا کرتی تهيں، تاہم جديد تر 
 ہسڻامين مخالف دواؤں سے وه ضمنی اثرات کبهی کبهی ہی پيش آتے ہيں۔ 
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 ناک، گال اور کان
ناک کے پيچهے سے بلغم (نزل ڈرپ -بہتی ناک، بند ناک، خارش زده ناک، چهينک، ناک کے جوف ميں درد، سردرد، پوسٹ

يا /، خارش زده منہ اور)حلق(، بو يا ذائقہ کے احساس کا ختم ہونا، گلے ميں درد، سوجا ہوا حنجره )کا گلے کے نيچے ڻپکنا
 د کان يا چپچپا کان۔گال، بن

 نرخرے
 ، سانس پهولنا۔)خاص طور پر رات کے وقت(گلے ميں خرخراہٹ کے ساته سانس لينا، سانس لينے ميں تکليف، کهانسی آنا 

 جلد
 جلد پر معمولی ابهرا ہوا نشان يا چَهپاکی، ناہموار، خارش زده ابهرے ہوئے حصے، چکتے۔ - ددوڑے
 پهڻی ہوئی، خشک يا چپچپی، ادهڑی ہوئی جلد۔ - ايکزيما

 ہاضمہ
زبان، پيٹ درد، قے ہونا محسوس کرنا، قے، قبض، اسہال، پاخانے کے مقام سے خون آنا، ريفلکس، /سوجے ہوئے ہونٹ

 ناکافی نشو و نما۔
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