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سے زياده ہوگا۔ آپ کا بچہ تهکا ہوا بهی محسوس کرسکتا ہے،  C˚37.5  اگر آپ کے بچہ کو بخار ہے تو اس کے جسم کا درجۂ حرارت
زرد نظر آسکتا ہے، اسے کم بهوک لگ سکتی ہے، چڑچڑا ہوسکتا ہے، اسے سردرد يا دوسرے درد اور تکليفيں ہو سکتی ہيں اور وه 

۔ )بچوں کے منہ نہ ڈاليںپانچ سال سے کم عمر کے (عام طور پر بيمار محسوس کرسکتا ہے۔ بغل سے درجۂ حرارت کی جانچ کريں 
 تاہم، ياد رکهيں کہ پيمائشيں کم درست ہوتی ہيں کيوں کہ بغل کا حصہ تهوڑا زياده گرم ہوتا ہے۔ 

 
بخار انفيکشن سے لڑنے کے تئيں جسم کے قدرتی ردعمل کا حصہ ہے اور اکثر اپنی مدت پوری کرنے کے لئے چهوڑا جا سکتا ہے 

ں سيال پی رہا ہو اور بصورت ديگر ڻهيک ہو۔ اگر آپ کے بچہ کو کوئی چيز پينے ميں تکليف بشرطيکہ آپ کا بچہ مناسب مقدار مي
ہورہی ہے تو درجۂ حرارت کم کرنے کی کوشش کرنے سے اس ضمن ميں مدد مل سکتی ہے۔ يہ آپ کے بچہ ميں پانی کی کمی ہونے 

اگر يہ زياده گاڑهے رنگ کا ہو  -کا زرد ہونا چاہئے سے بچانے کے ليے ضروری ہے۔ رہنمائی کے طور پر، آپ کے بچہ کا پيشاب ہل
 تو آپ کے بچہ کو مزيد پينے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

 
چهوڻے بچوں ميں بخار عام بات ہيں۔ يہ عام طور پر وائرل انفيکشن کی وجہ سے ہوتے ہيں اور بغير عالج کے ڻهيک ہوجاتے ہيں۔ تاہم، 

، پيشاب کی نالی کے انفيکشن ، نمونيا، خسره، )سپڻيسيميا(ن کے شديد جراثيمی انفيکشن بخار کبهی کبهی مزيد سنگين بيماری جيسے خو
گردن توڑ بخار يا ديگر متعدی بيماری کی عالمت ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کے بچہ کو بخار اور چکتے ہے تو اپنے جی پی سے رابطہ 

 کريں۔
 

 تو آپ کو اپنے جی پی سے بهی رابطہ کرنا چاہئے۔گهنڻے کے بعد بہتر نہيں ہو رہی ہيں  48اگر بخار کی عالمات 
 

 اگر آپ کے بچہ کو کسی آپريشن کے فورا بعد يا بيرون ملک سفر کرنے کے فورا بعد بخار ہوتا ہے تو ہميشہ طبی صالح حاصل کريں۔

1. 
 ميرا چلنا پهرنا سيکهنے واال بچہ گرم اور چڑچڑا ہے۔

2. 
پيراسيڻامول آزمايا ہے؟ کيا آپ نے يقينی بنايا ہے کہ وه خوب سيال چيزيں پی  فری-شوگرکيا آپ نے شير خوار بچے کے ليے 

 رہے ہيں؟

3. 



 سے اوپر برقرار رہتا ہے اور نيچے نہيں آتا ہے تو اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔ C˚37.5 اگر ان کا درجۂ حرارت 

 جی پی کہتے ہيں
 :آپ کو چاہئے کہ ئےبخار زده بچے کی گهر ديکه بهال کرتے ہو

چهاتی سے دوده پالئے جانے والے چهوڻے بچے يا بچے کے ليے سب سے مناسب سيال (بچے کو زياده سيال چيزيں پالئيں • 
 ۔)چهاتی کا دوده ہے

کم گيلے نيپيز، خشک منہ، دهنسی ہوئی آنکهيں، خشک آنکهيں، خراب مجموعی ظاہر شکل، : پانی کی کمی کی عالمات ديکهيں• 
 سر پر زياده دهنسی ہوئی نرم جگہ۔ بچے کے

 ۔)ديکهيں 26صفحہ (يہ جانيں کہ گردن توڑ بخار کی عالمات کيسے پہچانيں • 
 رات کے دوران بچے کی جانچ کريں۔• 
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37.5°C  سے زياده کا مطلب بخار ہے 

 :چه مہينے سے کم عمر کے بچے
اگر آپ کے  -ئنہ کار صحت، پريکڻس نرس، نرس پريکڻشنر يا مقامی کلينک کے جی پی سے رابطہ کريں ہميشہ اپنے جی پی، معا

يا اگر آپ کے بچہ کا درجۂ حرارت /بچہ ميں بيماری کی ديگر عالمات اور اسی طرح بڑها ہوا درجۂ حرارت پايا جاتا ہے اور
37.5 ̊C (99.5 ̊F) يا اس سے زياده ہے۔    

 :بڑے بچے
بخار عام طور پر کوئی فکر کی بات نہيں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ غير معمولی طور پر بيمار رہتا ہے يا اس کا درجۂ حرارت معمولی 

 بڑها ہوا ہے جو نيچے نہيں آتا ہے تو اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔

 سب سے بہتر ہے۔يہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچہ کی جتنا زياده ممکن ہو سيال پينے کی حوصلہ افزائی کريں۔ پانی 

 :درجۂ حرارت کو کم کرنے ميں مدد کے ليے
 پينٹ کے عالوه سارے کپڑے نکال ديں۔/نيپی

 پر رکهيں۔ (C°18)کمرے کو آرام ده درجۂ حرارت • 
 ۔)اگرچہ کم مقدار ميں بار بار دی جائے(اپنے بچے کی زياده پينے کی حوصلہ افزائی کريں • 
دوا کی خوراک سے متعلق (پيراسيڻامول يا آئبوپروفين ديں  فری -شوگراپنے بچہ کے لئے تجويز کرده صحيح خوراک ميں • 

 ۔)ديکهيں 6صالح کے ليے صفحہ 
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