
 

 

 

چهوڻے بچے اور چلنا پهرنا سيکهنے والے بچے سب سے زياده ضرر پذير ہيں کيونکہ وه آسانی سے انفيکشن سے نہيں لڑ سکتے 
کہ وه کيسا محسوس کرتے ہيں کيونکہ ان کا نظام مامونيت ابهی پوری طرح پروان چڑها ہوا نہيں ہوتا ہے۔ وه آپ کو بتا نہيں سکتے 

 اور بہت تيزی سے خراب صورت اختيار کر سکتے ہيں۔ ان کی جانچ کرتے رہيں۔

دماغ کے گرد سوجن کو کہتے ہيں۔ يہ بہت سنگين، متعدی بيماری ہے، ليکن اگر شروع ہی ميں اس کا عالج کيا  گردن توڑ بخار
 جائے تو زياده تر بچے پوری طرح صحتياب ہوجاتے ہيں۔ 

ايک جان ليوا عارضہ ہے جس کا محرک کوئی انفيکشن ہوتا ہے۔ جلد ) جسے اکثر سيپڻيسيميا يا بلڈ پوائزننگ کہا جاتا ہے( يپسسس
ميں پن سے کی ہوئی جيسی خراشيں يا ارغوانی رنگ کی بڑے حصے بهی ہو سکتے ہيں، جن کا رنگ اس وقت نہيں بدلتا ہے جب 

ہ مننگوکوکل سيپڻيسيميا کی ايک عام عالمت ہے، جو بلڈ پوائزننگ کی ايک ايسی قسم ہے جو آپ ان پر کانچ کا گالس پهيرتے ہيں۔ ي
 کا بهی سبب بن سکتی ہے۔) گردن توڑ بخار(مننگوکوکس بيکڻيريا کی وجہ سے ہوتی ہے، جو مننجائڻس 

 کو ايمرجنسی کے طور پر ليں۔آپ کو چاہئے کہ گردن توڑ بخار يا خون کے شديد جراثيمی انفيکشن کے کسی بهی مشتبہ معاملہ 

ابتدائی عالمات زکام يا فلو ہونے کی طرح ہوسکتی ہيں۔ گردن توڑ بخار والے بچے بہت تيزی سے سنگين طور پر بيمار ہوسکتے 
ہيں، اس لئے يقينی بنائيں کہ آپ عالمات کی شناخت کرسکيں۔ آپ کے بچہ کے جسم پر سرخ يا ارغوانی رنگ کے داغوں کے 

جا سکتے ہيں۔ گالس جانچ کريں۔ زياده گاڑهے رنگ کی جلد پر اس چکتے کو ديکهنا زياده مشکل ہوسکتا ہے، اس  مجموعے پائے
پہلے ہلکے رنگ (لئے اپنے چهوڻے يا بڑے بچہ کے پورے جسم پر داغوں کی جانچ کريں کيونکہ يہ کہيں بهی شروع ہوسکتے ہيں 

 عالمات سے آگاه رہيں۔/تمام نشانيوں -ں پائے جاتے ہيں تاہم، چکتے ہر وقت نہي۔ )والی جگہوں کی جانچ کريں

بخار اور مذکوره باال ميں درج کرده کسی بهی ديگر عالمت کی موجودگی کو انتہائی سنجيدگی سے لينا چاہئے۔ دائيں جانب درج 
 کرده تمام عالمات تمام بچوں ميں نہيں نظر آئيں گی۔

 جی پی کہتے ہيں
 عالمت پائی جاتی ہے تو ڈاکڻر سے رابطہ کريں۔ اگر درج ذيل ميں سے کوئی بهی

 بخار، ڻهنڈے ہاته اور پير

 ڈهيال ڈهاال اور ردعمل نہ ظاہر کرنے واال

 اونگهتا ہوا اور جگانا مشکل ہو

 چکتے۔ گالس جانچ کريں/داغ

 مننجائڻس اور سيپسس

 

 عام نہيں ہے ليکن سنگين ہے



 جلدی جلدی سانس لينا يا غراہٹ کی آواز

 چڑچڑا، سنبهالے جانے کو ناپسند کرتا ہے

 رونا يا کراہناغيرمعمولی طور پر 

 گالس جانچ
گالس جانچ مشتبہ گردن توڑ بخار کی شناخت کرنے کا يقينا ايک مفيد طريقہ ہے۔ اگر آپ کے بچہ کے جسم پر سرخ يا 

ارغوانی رنگ کے داغوں کا ايک مجموعہ پايا جاتا ہے تو پانی پينے والے ايک صاف گالس کا کناره طاقت سے چکتہ پر 
 دبائيں۔

 اور ايمرجنسی ميں جائيں سيدهے شعبۂ حادثہ

 

يہ دهندال نہيں پڑتا ہے۔ کسی  -کہتے ہيں  بلينچنگ چکتہ-ناناس مثال ميں گالس سے ہوکر داغ ابهی بهی نظر آتے ہيں۔ اسے 
سے فورا رابطہ کريں۔ اگر آپ کو فوری طور پر ) مرکز برائے فوری نگہداشت/ان-مثال اپنی خود کی سرجری يا واک(ڈاکڻر 

 جائيں۔ A&Eسکتی تو مدد نہيں مل 

 

اس مثال ميں گالس کے نيچے داغ قريب قريب غائب ہو چکے ہيں۔ اس کا امکان نہيں ہے کہ يہ گردن توڑ بخار ہو ليکن اگر 
 جائيں۔ A&Eپر کال کريں، اپنے جی پی سے رابطہ کريں، يا  NHS 111آپ ابهی بهی فکرمند ہيں تو 

 Uwww.meningitisnow.orgUاس سے مزيد جانکاری حاصل کريں 
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