
 

 

 پيليا 
 

 کيا ہے؟ پيلياکا  بچہ نومولود

 
 

پڑنے کا سبب بنتا ہے۔ سياه اور  يد حصوں کے زردايک عام عارضہ ہے جو جلد اور آنکهوں کے سف پيليانومولود بچوں ميں 
 ےپير کے تلوکو ديکهنا زياده مشکل ہو سکتا ہے اور يہ صرف ہاتهوں کی ہتهيليوں اور  زردیبهوری جلد والے بچوں ميں، 

دنوں ميں ختم  14-10اور يہ  جائےفکر کی ايسا نہيں ہوتا جس کے بارے ميں ہے۔ يہ بہت عام ہے اور عموما  پر نظر آسکتی
 ہو جاتا ہے۔

ممکن ہو دوده پالنا چاہئے۔ اگر آپ چهاتی سے ہ افزائی کرنے کے لئے آپ کو جتنی زياده بار کثرت سے اجابتوں کی حوصل
چاہئے کہ اپنے بچہ کو برابر چهاتی سے دوده پالتے رہنا جاری رکهيں۔ چهاتی سے دوده پالئے دوده پال رہی ہيں تو آپ کو 

نظر آسکتی ہے۔ يہ چهاتی کے دوده سے تعلق رکهتا ہے اور اس  زرد ہفتوں تک جلد تهوڑی 12جانے والے کچه بچوں ميں، 
 و نما پا رہا ہو۔وقت تک عام بات ہے جب تک کہ آپ کا بچہ بصورت ديگر صحت مند ہو اور نشو 

زياده شديد معامالت ميں، ايک خاص باالئے بنفشی شعاع کے تحت کچه وقت گزارنے کے لئے آپ کو اپنے بچہ کو دوباره 
عام طور پر تقريبا دو ہفتہ کی عمر تک ڻهيک ہو جاتا ہے۔ زياده  پيلياکا بچے اسپتال النے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نومولود 

پيدائش کے سات دن  پيليادن سے زياده برقرار رہتا ہے،  14 پيليااگر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔  کے لئے عالج پيلياشديد 
يا جی صحت بعد تک شروع نہيں ہوتا ہے يا بچہ کا پاخانہ بالکل سفيد ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے معائنہ کار 

 پی سے رابطہ کريں۔

1. 
 ہے، مجهے کيا کرنا چاہئے؟ پيلياگتا ہے ميرے بچہ کو ہلکا  ل

2. 
 بار ممکن ہو دوده پالئيں۔ زياده جتنی سےميں پانی کی کمی نہ ہو ا چيز کو يقينی بنانے کے لئے کہ آپ کے بچہ اس

3. 
 يا جی پی سے پوچهيں۔ معائنہ کار صحتاگر فکرمند ہوں تو اپنی دايہ، 

 کے لئے جانچ پيليا
 1 مرحلہ 

کی جانچ کر رہی ہوں کہ آيا وه پک گيا ہے  سے آپ يہ ديکهنے کے لئے کسی آڑودبائيں، جياپنی انگلياں دهيرے سے جلد پر 
 اور اس جگہ کا رنگ ديکهيں جہاں آپ کی انگلی تهی۔ ان کی ناک کا سرا دبانے کی کوشش کريں۔

 2 مرحلہ 
ل دن کی اچهی روشنی يا فلوری ہونے کا امکان ہے۔ اس جانچ کا استعما پيلياپيال نظر آتا ہے تو ) سفيد کے بجائے(اگر يہ 

ئے جانے چاہئيں تاکہ جسم کے يکيا جانا چاہئے۔ بچے کے کپڑے اتار د )سی کهڑکی کے بغل ميں مثالی ہےک(روشنی ميں 
 کی جانچ کريں۔ کے تلوؤںمختلف اعضاء کا موازنہ کيا جا سکے۔ زياده سياه جلد پر ہاتهوں کی ہتهيليوں اور پيروں 



 3 مرحلہ 
 يا جی پی سے بات کريں۔ کار صحت معائنہاپنے 

 


