
 

 

کسی چيز کے غلط ہونے پر اس سے متعلق جاننے کے معاملے ميں والدين عام طور سے اچهے ہوتے ہيں۔ تاہم، اس بارے 
ميں فکرمند ہونا ايک عام بات ہے کہ آپ ان عالمات کو نہيں پہچان سکيں گے کہ آپ کے بچہ کی طبيعت ناساز ہے۔ اپنے 

 اچهی طرح جانتے ہيں۔  وجدان پر بهروسہ کريں، آپ اپنے بچہ کو سب سے زياده

سيکهيں کہ سنگين بيماری کی عالمات کی شناخت کس طرح کی جائے اور اگر کوئی حادثہ پيش آتا ہے تو کس طرح نمڻا 
 جائے۔ اگر آپ بنيادی باتيں جانتے ہيں اور آپ تيار ہيں تو اس سے نمڻنے کو آسان تر پائيں گے۔ 

ان  جہاں کوئی بچہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ د دواؤں کی تهوڑی سپالئی رکهيںايک مقفل خانہ يا کسی ايسی اونچی جگہ ميں مفي
يقينی بنائيں کہ آپ نے اپنے بچہ کی چيزوں کے لئے دائيں جانب کا خانہ ديکهيں جو بوقت ضرورت گهر ميں ہونی چاہئيں۔ 

ہميشہ دهيان سے ہدايات پر عمل کريں اور اختتام ميعاد کی جانچ کريں۔ ليبل  عمر کے لحاظ سے مناسب طاقت کی دوا لی ہے،
 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسپرين نہ ديں۔ 16کو دهيان سے پڑهيں۔ 

CPR )ممکنہ ايمرجنسی سے قبل، ديکهيں کے بارے ميں جانکاری حاصل کريں  )ريسسيڻيشن
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 اگر لگتا ہے کہ آپ کے بچہ کو کوئی سنگين بيماری ہے تو فورا طبی مدد حاصل کريں۔  

 فارماسسٹ کہتے ہيں
 :مفيد دواؤں کی تهوڑی سپالئی رکهيں۔ اس ميں درج ذيل جيسی چيزيں شامل کريں

 تهرماميڻر • 
 پالسڻرز• 
 )پيراسيڻامول يا آئبوپروفين فری-شوگرمثال (ں سيال دردکش دوائي• 
 بيريئر کريم• 

 پيراسيڻامول يا آئبوپروفين
والے ان بچوں کے لئے جو پريشان لگ ) سے زياده درجۂ حرارت C (99.5 ̊F)̊ 37.5عده کے طور پر  ايک عام قا(بخار 

پيراسيڻامول يا پهر آئبوپروفين استعمال کرنے پر غور کريں، کيوں کہ يہ بخار اور پريشانی کو کم کرنے  فری -شوگررہے ہوں 
پهر آئبوپروفين سے کريں۔ ان ميں سے کسی کے بهی کام  ياميں مدد دے سکتے ہيں۔ سب سے پہلے ان کا عالج پيراسيڻامول 

دينے چاہئيں۔ تاہم، اگر آپ کا بچہ  نہوپروفين دونوں بيک وقت کرنے ميں ايک گهنڻہ تک لگ سکتا ہے۔ پيراسيڻامول اور آئب
سال سے  16اگلی خوراک کے وقت سے پہلے تک پريشان ہی رہتا ہے تو آپ دوسری دوا کی ايک خوراک آزما سکتے ہيں۔ 

 کم عمر کے بچوں کو اسپرين نہيں دی جانی چاہئيں۔

 بنيادی باتيں جانيں

 

 تيار رہنا اور عالمات کو جاننا
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