
 

 

 

بچے خاص طور پر تقريبا ايک اور پانچ سال کی عمر کے درميان اکثر چيزوں کو اپنے منہ ميں ڈالتے ہيں۔ جس طرح سے وه دنيا 
کا مشاہده کرتے ہيں يہ اس کا ايک عام حصہ ہے۔ کچه چهوڻی چيزيں، جيسے گولياں اور منکے، کسی بچے کے نرخرے ميں 

اسب حجم کی ہوتی ہيں۔ اس سے بچنے کا سب سے بہترين طريقہ اس بات کو يقينی پهنسنے اوردم گهڻنے کا سبب بننے کے لئے من
 بنانا ہے کہ ان جيسی چهوڻی چيزيں آپ کے بچہ کی پہنچ سے دور رہيں۔ 

زياده تر معامالت ميں آپ، يا کوئی اور، آپ کے بچہ کو وه چيز نگلتے ہوئے ديکهيں گے جو دم گهڻنے کا سبب بنتی ہے۔ تاہم، 
ديگر وجوہات ہو سکتی ہيں۔ اگر آپ کا بچہ اچانک کهانسنا شروع کر ديتا ہے، بيمار نہيں ہے اور اکثر اپنے منہ ميں  کهانسی کی

 چهوڻی چيزيں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چيز کا زياده امکان ہے کہ اس کا دم گهٹ رہا ہو۔

ا اس کا کهانسنا مؤثر نہيں ہے تو پيڻه پر مکے ماريں۔ اگر پيڻه اگر آپ کا بچہ ابهی ہوش ميں ہے ليکن يا تو وه نہيں کهانس رہا ہے ي
پر مکے مارنے سے دم گهڻنے ميں آرام نہيں ملتا ہے اور آپ کا بچہ ابهی ہوش ميں ہے تو ايک سال سے کم عمر کے بچوں کے 

جاتا ہے تب بهی طبی مدد حاصل  سينے پر دباؤ ڈاليں يا ايک سال سے زياده عمر کے بچوں کے پيٹ پر دباؤ ڈاليں۔ اگر وه نکل بهی
 کريں۔

 :دم گهڻنے کے ساته بے ہوش بچہ
 اگر کوئی ايسا بچہ جس کا دم گهٹ رہا ہے، بے ہوش ہے، يا بے ہوش ہوجاتا ہے، تو انہيں سخت چپڻی سطح پر لڻائيں۔

 ۔پر کال کريں 999مدد کے لئے آواز لگائيں يا بال بهيجيں۔ • 
 چهوڑيں۔اس مرحلہ ميں بچہ کو اکيال نہ • 
 بچہ کا منہ کهوليں۔ اگر وه چيز صاف طور پر نظر آ رہی ہے اور آپ اسے آسانی سے پکڑ سکتے ہيں تو اسے نکال ديں۔• 
 شروع کريں۔ ) CPR(کارڈيوپلمونری ريسسيڻيشن • 
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 :اگر آپ کے بچے کا دم گهٹ رہا ہے
اس چيز  اندها دهند اپنی انگلياں اندر نہ ڈاليں۔اگر آپ اس چيز کو ديکه سکتے ہيں تو اسے نکالنے کی کوشش کريں۔ ليکن • 

 کو مزيد اندر دهکيل کر آپ معاملہ کو اور بگاڑ سکتے ہيں۔
کی ضرورت نہيں ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کريں کہ وه اگر آپ کا بچہ تيز آواز ميں کهانس رہا ہے تو کچه کرنے • 

 کهانستے رہيں اور انہيں اکيال نہ چهوڑيں۔
تو فوری طور پر ) يہ بے آواز ہے يا وه اچهی طرح سانس نہيں لے سکتے ہيں(اگر آپ کے بچہ کا کهانسنا مؤثر نہيں ہے • 

 ۔پر کال کريں 999ہيں۔  مدد کے لئے آواز لگائيں اور فيصلہ کريں کہ آيا وه ابهی ہوش ميں
 اگر آپ کا بچہ ابهی ہوش ميں ہے ليکن يا تو وه نہيں کهانس رہا ہے يا اس کا کهانسنا مؤثر نہيں ہے تو پيڻه پر مکے ماريں۔• 

 

 دم گهڻنا

 

 فوری اور پرسکون انداز ميں کارروائی کريں
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 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
پهلياں، بڻن، نيپی کے چهوڻے بچے اور چلنا پهرنا سيکهنے والے بچے چهوڻی چيزيں جيسے لولی کی تيلياں، غبارے، مونگ 

تهيلے، پالسڻک کے کهلونوں کے ڻکڑے يا تار آسانی سے نگل سکتے، سانس کے ذريعہ اندر لے سکتے يا گلے ميں پهنسا 
 سکتے ہيں۔

 کيا آپ کے بچے کا ماحول محفوظ ہے؟

 Uwww.redcrossfirstaidtraining.co.ukU تيار رہيں، ديکهيں کيا کرنا ہے، کہ ايمرجنسی کی صورت ميں جانيں

 


