
 

 

 

شروع ميں بچوں کے جسم پر چکتے پڑنا عام بات ہے کيوں کہ ان کی جلد مختلف ماحول کے مطابق ڈهلتی ہے۔ اگر آپ کے 
بچہ کے جسم پر چکتے پڑيں اور وه بيمار لگے تو اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔ زياده تر چکتے ايسے نہيں ہوتے جن کے 

 ۔)ديکهيں 26صفحہ (ات سے آگاه رہيں بارے ميں فکر کی جائے ليکن گردن توڑ بخار کی عالم

 نيپی سے متعلقہ چکتہ
نيپی سے متعلقہ چکتہ بہت عام ہے اور بہت سے بچوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ يہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے 

کتہ آپ کے بچہ بچہ کی جلد اس پيشاب اور پاخانہ کے ربط ميں آتی ہے جو ان کے نيپی ميں جمع ہوتا ہے۔ نيپی سے متعلقہ چ
 کی جلد ميں تکليف ہونے کا سبب بنتا ہے۔

نيپی سے متعلقہ زياده تر چکتوں کا عالج ايک ساده سی جلدی نگہداشت کے معمول سے اور ايک ايسی کريم کے ذريعہ کيا 
ر بہت جاسکتا ہے جو آپ فارماسسٹ سے پا سکتے ہيں۔ نيپی سے متعلقہ ہلکے چکتے کی صورت ميں، آپ کا بچہ عام طور پ

 زياده بے چينی نہيں محسوس کرے گا۔

 خشک جلد
بچہ کی جلد زياده باريک ہوتی ہے اور اسے اضافی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نومولود بچوں ميں خشک، پرت دار 

جلد، کچه داغ، دهبے اور ہلکے چکتے عام بات ہيں اور قدرتی طور پر ختم ہوجائيں گے۔ اگر آپ کا بچہ بصورت ديگر ڻهيک 
 ہے ليکن اس کے جسم پر چکتے ہيں اور آپ اس کے بارے ميں فکرمند ہيں تو اپنے معائنہ کار صحت سے رابطہ کريں۔

1. 
 نيپی کی جگہ کے گرد ايک سرخ، تکليف ده چکتہ ہے۔ بچہ بے چين ہے اور بہت زياده روتا ہے۔

2. 
کار صحت کی طرف سے دی گئی صالح پر عمل کيا کيا بچہ کافی دير تک گندے نيپی ميں رہا ہے؟ کيا آپ نے اپنے معائنہ 

 ہے، يا اپنے فارماسسٹ سے بات کی ہے؟

3. 
 نيپی کثرت سے بدليں۔ اپنے معائنہ کار صحت سے بات کريں اور اگر آپ فکرمند ہوں تو اپنے جی پی سے مليں۔

 فارماسسٹ کہتے ہيں
 کو بغير نسخہ کے فراہم کرسکتے ہيں۔تشريف الئيں اور ان کريموں کے بارے ميں ہم سے بات کريں جو ہم آپ 

نيپی سے متعلقہ چکتہ، چکتے، اور 
 خشک جلد

 

 ايک عام پريشانی جس کا عالج کرنا آسان ہے



نيپی کريم کی دو قسميں دستياب ہيں۔ ايک آپ کے بچہ کی جلد کو رطوبت سے دور رکهنے کے لئے بيريئر کريم ہے۔ دوسری 
ايک طبی کريم ہے جو کسی بهی قسم کی تکليف کو ختم کرنے کے لئے ڻهيک ہے ليکن صرف اسی صورت ميں استعمال کی 

 ی پيشہ کے کسی فرد کے ذريعہ اس کی صالح دی گئی ہو۔جانی چاہئے جب طب

 کے بارے ميں معائنہ کار صحت کے اشارات) سر کی پپڑی(کريڈل کيپ 
يہ وه نام ہے جو ان بڑی چکنی زرد يا بهوری پپڑيوں کو ديا گيا ہے جو آپ کے چهوڻے بچہ کی کهوپڑی پر ظاہر ہوتی ہيں۔ • 

جلد سرخ ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کے بچہ کو کوئی تکليف نہيں ہونی چاہئے اور کبهی کبهی وه پرت دار ہوسکتی ہيں اور 
 يہ وقت کے ساته ڻهيک ہو جانی چاہئے۔ پپڑی کو نہ چهڑانا اہم ہے کيونکہ يہ انفيکشن کا سبب بن سکتا ہے۔

رنے سے پپڑی کو ڈهيال کی مالش ک -جيسے بادام يا زيتون کے تيل  -رات ميں ان کی کهوپڑی پر بچوں کے تيل يا قدرتی تيل 
 کرنے ميں مدد مل سکتی ہے۔

دهيرے دهيرے کهوپڑی کو دهوئيں اور چهوڻے بچہ کا نرم برش يا کپڑا استعمال کريں اور دهيرے دهيرے کوئی بهی اکهڑی 
 ہوئی پپڑی نکال ديں۔

 ليں۔اگر يہ ڻهيک نہيں ہوتی ہے، سرخی پهيلتی ہے اور آپ کے بچہ کو کهجلی ہوتی ہے تو طبی صالح 

 نيپی سے متعلقہ چکتے کے بارے ميں معائنہ کار صحت کے اشارات
 اپنے بچہ کو بغير کپڑوں يا نيپی کے کسی گرم، محفوظ جگہ ميں رکهيں، تاکہ ان کی جلد ميں ہوا لگ سکے۔

 ۔)مخالف سمت ميں فارماسسٹ کہتے ہيں واال باکس ديکهيں(کوئی بيريئر کريم استعمال کريں۔ 

 بدلنا اور ديکهتے رہنا نہ بهوليں۔ ان کا نيپی برابر

 


