
 

 

 

 

ابتدائی ہفتوں ميں اس وقت ہوتا ہے جب وه دوده پينے کے عادی ہو رہے ہوتے ہيں اور  -بچوں کے لئے قے ہونا عام بات ہے 
پوسيڻنگ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا بچہ قے کرے ان کے جسم بڑهتے ہيں۔ ابکائی ميں دوده کی تهوڑی مقدار کے باہر آنے کو 

گا تو اس کی مقدار کہيں زياده ہوگی۔ يہ آپ کے بچہ کے لئے ڈراؤنا ہوسکتا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وه روئيں۔ بہت سی 
 چيزيں آپ کے بچہ کے قے ہونے کا سبب بن سکتی ہيں۔

صحيح پوزيشن ميں رکها جائے۔ غلط پوزيشن سے بچہ کو قے يقينی بنائيں کہ چهاتی يا بوتل سے دوده پالتے وقت آپ کا بچہ 
 اس سلسلے ميں مدد کر سکتے ہيں۔ ہوسکتی ہے۔ آپ کی دايہ يا معائنہ کار صحت

کی وجہ سے ہوسکتا ہے جس ميں پيٹ سے تيزاب دوباره باہر آ سکتا ہے۔ ' گيسڻرک ريفلکس'اکثر يا زياده مقدار ميں قے ہونا 
ر يہ کبهی کبهی ناکافی دوده پينے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچهی طرح دوده پی بچے چڑچڑے ہو سکتے ہيں او

رہا ہے ليکن اپنے معمول کے برعکس نظر آ رہا ہے تو آپ کو انہيں اور زياده سيدها کرنے کے لئے دوده پالنے کے دوران 
 بار دوده پالنا بهی معاون ہوسکتا ہے۔بچہ کی پوزيشن بدلنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ تهوڑی مقدار ميں اور زياده 

1. 
 ميرا ايک نيا بچہ ہے۔ ميں نے ابهی ابهی اپنے بچہ کو دوده پاليا ہے۔

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

3. 
اپنے معائنہ کار  کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب وه بڑے ہوں گے تو يہ قدرتی طور پر بند ہو جائے گا۔' دوده اگلنا'اسے 

 صحت سے بات کريں۔

 جی پی کہتے ہيں
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 

 کے ساته آسکتا ہے۔ ) پتلی اجابت(وائرس کی وجہ سے ہو۔ گيسڻروانڻيرائڻس پيٹ کا ايک جراثيم ہے جو اسہال 

بڑے بچوں کے مقابلہ ميں چهوڻے بچوں ميں يہ زياده سنگين ہوتا ہے کيونکہ چهوڻے بچے بآسانی اپنے جسم سے بہت زياده 
سيال کهو سکتے ہيں اور ان ميں پانی کی کمی ہوجاتی ہے۔ اگر ان ميں پانی کی کمی ہوجائے تو وه زياده پيشاب نہيں 

 کے ہاته اور پير ڻهنڈے ہوسکتے ہيں۔ کرسکتے ہيں، انہيں کم بهوک لگ سکتی ہے اور ان 

 قے ہونا

 

 ايک پريشانی جو امکانی طور پر خود ہی ڻهيک ہو جاتی ہے

 

 

 



اگر آپ کے بچہ کی طبيعت ناساز ہے، يا اگر قے ميں سبز پت سے آلوده سيال پايا جاتا ہے يا وه ايک دن سے زياده برقرار 
 رہتا ہے تو فورا اپنے جی پی کی صالح ليں۔

 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
ہے۔ اگر يہ ديگر اوقات ميں، دوده پالنے کے عمل کے دوران، جاری ' عیطب'دوده پالنے کے دوران يا اس کے بعد ابکائی آنا 

رہتا ہے تو يہ پيٹ کے جراثيم ہو سکتے ہيں۔ بچوں کے لئے ضروری ہے کہ وه پانی کی کمی سے بچنے کے لئے خوب 
 سيال پيئيں۔

 


