
 

 

 قے اور اسہال کے جراثيم بآسانی الحق ہوجاتے ہيں اور عام طور پر ايسی جگہوں ميں منتقل ہوتے ہيں جہاں بہت زياده بچے ہوں۔ 

قے ہونا محسوس کرنا يا اچانک قے ہونا عام طور پر ابتدائی عالمات ہوتی ہيں۔ اس کے بعد اسہال ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کثرت 
سے قے نہيں کر رہا ہے، اور درميان ميں معقول حد تک پرسکون رہتا ہے اور آپ انہيں کثرت سے تهوڑی مقدار ميں پانی دے 

اگر وه دار کم ہونے کا امکان کم ہے اور غالبا انہيں کسی ڈاکڻر سے ملنے کی ضرورت نہيں ہوگی۔ سکتے ہيں تو ان ميں پانی کی مق
گهنڻے سے زياده دير سے بيمار ہوں تو جی پی سے بات کريں يا اس سے بهی پہلے اگر وه نومولود بچے ہوں يا آپ پانی کی  24

 کمی کی عالمات ديکهيں۔

کثرت سے ايسا کرنا جاری رکهيں۔ بڑے بچوں کو خوب پانی يا چوسنے کے لئے آئس لولی  اگر آپ چهاتی سے دوده پال رہی ہيں تو
 ۔)جو بہت زياده مرغن يا نمکين نہيں ہوتے(ديں۔ اگر وه کهانا چاہتے ہيں تو انہيں ساده کهانے جيسے پاستہ يا ابلے چاول ديں 

کشن ہو سکتا ہے۔ ہر ايک کے ہاته دهونے کے تعلق سے انہيں ايسے ديگر لوگوں، خاص طور پر بچوں، سے دور رکهيں جنہيں انفي
 مزيد محتاط رہيں۔

1. 
 ميرے بچہ کو اسہال ہے اور قے ہو رہی ہے۔

2. 
کيا آپ نے انہيں خوب پانی پاليا ہے؟ اگر يہ پيٹ کا جراثيم ہو تو اس سے انہيں پانی کی کمی ہونے کو روکنے ميں مدد ملتی 

 آبيده کرنے والے محلول کے بارے ميں پوچهيں۔ ہے۔ اپنے فارماسسٹ سے بات کريں اور

3. 
گهنڻوں کے بعد يا اگر وه نومولود ہيں تو فورا اپنے جی پی سے بات  24اگر عالمات ميں کوئی بہتری نظر نہيں آتی ہے تو 

 کريں۔

 پانی کی کمی کی عالمات
 ۔)يعنی وه کم پيشاب کرتے ہيں(کم گيلے نيپيز • 
 معمول سے زياده سونا۔• 
 خشک منہ۔• 
 ۔)ان کے سر کے اوپر کا نرم حصہ معمول سے زياده دبا ہوا ہو(دهنسا ہوا نرم تالو • 

 اپنے فارماسسٹ کی طرف سے کوئی آبيده کرنے واال محلول آزمائيں۔

 

 قے ہونا اور اسہال

 آپ يا آپ کے بچہ کے لئے اچها نہيں ہے



 فارماسسٹ کہتے ہيں
 :بل چيزيں ہيںايسے بہت سے طريقے ہيں جن کے ذريعہ گهر پر آپ اپنے بچہ کی ديکه بهال کرسکتے ہيں۔ آزمانے کے قا

ڻهنڈے پانی کی تهوڑی مقدار آزمائيں۔ اگر چهاتی سے دوده پال رہی ہيں تو مطالبہ کرنے کی  -انہيں برابر مشروبات ديں * 
 صورت ميں پالئيں۔

صابن اور پانی يا جراثيم مخالف ہاته کی جل استعمال کريں اور (ہاته کے حفظان صحت کے تعلق سے زياده محتاط رہنا * 
 ۔)يہ سے ہاتهوں کو اچهی طرح خشک کريںصاف تول

آبيده کرنے والے محلول پانی کے ساته مالنے کے لئے پہلے سے پيمائش کرده تهيليوں ميں آتے ہيں۔ پانی کی کمی ميں اس * 
 سے مدد ملتی ہے۔

ده ہے يا بہت بيمار گهنڻے سے زياده وقت سے بيمار ہے تو اپنے جی پی سے بتائيں۔ اگر آپ کا بچہ نو زائي 24اگر آپ کا بچہ 
 ہے تو فورا اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔

 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
 اگر آپ چهاتی سے دوده پال رہی ہيں تو ايسا کرتے رہنا جاری رکهيں اور خوب سيال پيتی رہيں۔ 
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