
 

 

عام ہيں جب ان کی آنسو کی نالياں بن رہی ہوں۔ آپ آنکهوں کے ' چپچپی آنکهيں'نومولود بچوں اور چهوڻے بچوں ميں اس وقت 
 گوشے ميں کچه چپکنے والی چيز ديکه سکتی ہيں يا ان کی پلکيں باہم چپک سکتی ہيں۔

يہ عام طور پر خود ہی ڻهيک ہوجاتا ہے، ليکن آپ کو اپنے بچہ کی آنکهيں نم سوتی اون سے مستقل صاف کرنے کی ضرورت 
 ہوسکتی ہے۔ صاف، ڻهنڈا کيا ہوا ابال پانی استعمال کريں۔ 

 

اف ڻکڑا ہر آنکه کو ناک کے کنارے کے پاس سے باہر کی طرف صاف کريں۔ ہر بار صفائی کے لئے سوتی اون کا ايک ص
استعمال کريں۔ پہلے اور بعد ميں اپنے ہاته دهونا نہ بهوليں اور انفيکشن پهيلنے کو روکنے کے لئے توليئے کے استعمال ميں کسی 

 اور کو شريک کرنے سے پرہيز کريں۔

1. 
 ہيں؟کيا آپ کے بچہ کی آنکه کے گوشہ ميں کوئی چيز نکلتی ہے اور کيا ان کی پلکيں باہم چپکی ہوئی لگتی 

2. 
 چپچپی آنکهيں ايک عام عارضہ ہے جو زياده تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، اپنے معائنہ کار صحت سے بات کريں۔

3. 
 ہر بار صفائی کے لئے سوتی اون کے ايک صاف ڻکڑے پر ڻهنڈا کيا ہوا ابال پانی استعمال کريں۔

 آشوب چشم
کے ايک انفيکشن کا دهوکا ہوسکتا ہے۔ آشوب چشم سے آنکهوں  نام' آشوب چشم'کی عالمات پر کبهی کبهی ' چپچپی آنکهوں'

کا سفيد حصہ سرخ ہو جاتا ہے اور ايسے زرد يا سبز چپکنے والے مادے کی مقدار بڑه جاتی ہے جو برابر نکلتا رہتا ہے۔ 
رابطہ کريں۔  گهنڻے سے زياده دير تک جاری رہے تو اپنے معائنہ کار صحت يا جی پی سے 24اگر آپ اسے ديکهيں اور يہ 

 يہ بآسانی دوسروں تک منتقل ہوسکتا ہے، اس لئے اپنے ہاته دهوليں اور اپنے بچہ کے لئے الگ توليہ استعمال کريں۔ 

 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
کچه بچوں کی آنکهوں سے پانی بہتا ہے۔ آنسو کی ناليوں کو مالش کرنے سے ان آنسوؤں کو اپنی جگہ سے ہڻانے ميں جو آپ 

کے بچہ کے آنسو کی نالی کے اوپری حصہ ميں جمع ہو گئے ہيں، اور اسی طرح آنسو کی نالی کی نشو و نما ميں حوصلہ 

چپچپی آنکهيں اور آشوب چشم 
 )کنجنکڻی وائڻس(
 

 دو الگ مسائل



انگشت شہادت سے ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اور آپ کے بچہ کی آنکه  افزائی کرنے ميں مدد مل سکتی ہے۔ يہ اپنی صاف،
کے باہری کنارے سے اس کی ناک کی طرف مالش کرتے ہوئے کيا جا سکتا ہے۔ چند مہينوں تک دن ميں کئی بار دہرائيں۔ 

ا جا سکتا ہے۔ اگر يہ ايک سال گزرنے تک برقرار رہتا ہے تو آپ کا بچہ عالج کے لئے آنکه کے کسی کلينک ميں بهيج
 چوائسيز NHSذريعہ 
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