
 

 

کان کے انفيکشن، جو کان کے درد کا سبب بن سکتے ہيں چهوڻے بچوں اور چلنا پهرنا سيکهنے والے بچوں ميں عام ہيں۔ وه اکثر 
بڑهنے کا سبب بن سکتے ہيں۔ ايک بچہ اپنے کان کهينچ سکتا ہے، ليکن زکام کے بعد ہوتے ہيں اور کبهی کبهی درجۂ حرارت 

چهوڻے بچے اکثر يہ نہيں بتا سکتے کہ ان کا درد کہاں سے اڻه رہا ہے، اس لئے وه صرف روتے ہيں اور عام طور پر بے اطمينان 
 لگتے ہيں۔

چهاتی سے دوده پالنے سے اسے تقويت ملتی ہے۔  -ابتدائی چند ہفتوں ميں بچے انفيکشن کے خالف کچه قدرتی تحفظ رکهتے ہيں 
چهوڻے بچوں اور چلنا پهرنا سيکهنے والے بچوں ميں، جراثيم ناک سے کانوں تک زياده آسانی سے منتقل ہوتے ہيں۔ کان کے 
انفيکشن تکليف ده ہوسکتے ہيں اور آپ کے بچہ کو اور زياده سينے سے لگائے جانے اور فارماسسٹ کی طرف سے دردکش 

کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ آپ کے بچہ کی گردن ميں سوجے ہوئے ) پيراسيڻامول يا آئبوپروفين فری-شوگرمثال کے طورپر (اؤں دو
 يہ جسم کا انفيکشن سے لڑنے کا طريقہ ہے۔  -غدود ہوسکتے ہيں 

عام قسم کا انفيکشن ہے۔ کی وجہ سے بهی ہو سکتا ہے۔ بچوں ميں يہ ) ڻونسل کی سوزش(کان کا درد التہاب لوزه  - التہاب لوزه
عالمات ميں شامل ہيں گلے ميں تکليف، کان کا درد، کهانسی اور بڑها ہوا درجۂ حرارت۔ يہ کوئی سنگين بيماری نہيں ہے اور اگر 

عالمات چار دن سے زياده برقرار رہتی ہيں يا شديد درد، بہت زياده بڑهے ہوئے درجۂ حرارت يا سانس لينے ميں دشواری کے 
 گين ہوجائيں تو آپ کو صرف اپنے جی پی سے ملنے کی ضرورت ہے۔ساته سن

1 . 
 ميرے چلنے پهرنے سيکهنے والے بچے کے کان ميں درد ہے ليکن بصورت ديگر وه ڻهيک لگ رہا ہے۔

2. 
دوا کی خوراک سے متعلق (فری پيراسيڻامول يا آئبوپروفين آزمايا ہے؟ -کيا آپ نے اپنے فارماسسٹ کی طرف سے شوگر

 ۔)ديکهيں 6صالح کے ليے صفحہ 

3. 
گهنڻوں کے بعد عالمات ميں بہتری کی کوئی نشانی نہ نظر  24کان کے زياده تر انفيکشن خود ہی ڻهيک ہو جاتے ہيں۔ اگر 

 کا بچہ بہت زياده تکليف ميں ہے يا آپ کان سے سيال بہتے ہوئے ديکهيں تو اپنے جی پی سے بات کريں۔ آئے، لگے کہ آپ

 کان کے انفيکشن کو کم کرنے کے ليے
 کسی بچہ کے کانوں کی ديکه بهال دهيان سے کئے جانے کی ضرورت ہے۔• 
 اپنے بچہ کے کان کے اندر کبهی کاڻن بڈ کا استعمال نہ کريں۔• 
 کا درجۂ حرارت بڑها ہوا ہو تو کان کا ميل باہر آ سکتا ہے۔ اگر ان• 
 بيرونی حصہ کے گرد نرمی سے صفائی کرنے کے لئے ہر کان پر، عليحده صاف نم سوتی اون کا کپڑا استعمال کريں۔• 

 کان کا درد اور التہاب لوزه

 

 کسی بچہ کے کانوں کی ديکه بهال دهيان سے کئے جانے کی ضرورت ہے



 دهويں والے ماحول سے بچيں۔• 
 ح دی ہو۔کان کے ڈراپ يا تيل نہ استعمال کريں سوائے اس کے کہ آپ کے جی پی نے صال• 
معائنہ کار صحت قوت سماعت کی /اگر آپ کا بچہ انفيکشن کے چه ہفتے بعد ابهی بهی نہيں سن پا رہا ہے تو آپ کا جی پی• 

 جانچ کے لئے اسے آڈيولوجی بهيج سکتے ہيں۔

 نومولود کی قوت سماعت کا معائنہ
يں آپ کے بچہ کی قوت سماعت کا معائنہ نہيں تمام نومولود بچوں کی قوت سماعت کی جانچ کی جانی چاہئے۔ اگر اسپتال م

 کيا جاتا ہے تو اپنی دايہ يا معائنہ کار صحت سے ايک اپوائنڻمنٹ کا انتظام کرنے کے لئے کہيں۔

 

 کان کے انفيکشن کی عالمات کيا ہيں؟
بچہ انہيں کهينچ سکتا  عالمات ہيں بڑها ہوا درجۂ حرارت، عام چڑچڑاپن اور درد يا تکليف۔ کان سرخ ہو سکتے ہيں اور آپ کا

ہے کيونکہ اسے بے چينی ہوتی ہے۔ ان کے کان سے مواد جيسا ماده نکل سکتا ہے، جو کان ميں بند ہونے کے احساس يا 
سماعت کے اتالف سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کان کے زياده تر انفيکشن کسی سنگين اثرات کے بغير ڻهيک ہو جاتے ہيں، 

 کے لئے سماعت کا معمولی اتالف ہو سکتا ہے۔ ) ين ہفتےدو تا ت(تاہم مختصر مدت 
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