
 

 

 

سانس لينے سے متعلق ايسی کوئی بهی پريشانی جس کا تجربہ آپ کا شيرخوار بچہ يا بڑا بچہ کرتا ہے والدين اور بچے دونوں کے 
ميں فکر کی جائے اور برونکائڻس، گلے کا ورم اور کهانسی لئے خوفناک ہوسکتی ہے۔ يہ اکثر ايسی چيز نہيں ہوتی جس کے بارے 

 جيسی بيماريوں کا عالج اکثر گهر پر کيا جا سکتا ہے۔

 :نومولود بچوں اور چهوڻے بچوں کے ضمن ميں اپنے وجدان کا استعمال کريں۔ يہ
ر عالمت نہيں پائی جاتی ہے، يہ آتی تيز سانس لينے يا ہانپنے کا عمل بهی ہو سکتا ہے، جو عام بات ہے۔ بيماری کی کوئی ديگ• 

ہے اور چلی جاتی ہے اور آپ کا بچہ زياده تر اوقات ميں آرام سے سانس لے رہا ہے، اس ميں عام طور پر فکرمند ہونے کی 
 ضرورت نہيں ہے۔

 سانس لينے ميں تهوڑی خرخراہٹ محسوس ہوسکتی ہے۔ اپنے بچہ کو سيدها رکهنے کی کوشش کريں۔• 
کهانسنا يا دم گهڻنا جو اس وقت پيش آ سکتا ہے جب کوئی بچہ تيزی سے ماں کا دوده پيتا ہے۔ رفتار تهوڑی کم کرنے کبهی کبهی، • 

 کی کوشش کريں۔ دوده پالنے کی پوزيشن کی جانچ کريں۔
تو اپنے معائنہ کار زکام يا ہلکی کهانسی۔ اس مرحلہ ميں ان پر نظر رکهيں اور اپنے وجدان کا استعمال کريں۔ اگر آپ فکرمند ہيں • 

 صحت سے بات کريں۔

 :بڑے بچوں اور چلنا پهرنا سيکهنے والے بچوں ميں آپ ديکه سکتی ہيں
 کهانسنا، ناک بہنا، ہلکا درجۂ حرارت۔• 
کے لئے اپنے جی پی کے ذريعہ تشخيص کئے جانے کی ضرورت ہے اور اس کے ) کهردری آواز، تيز کهانسی(گلے کے ورم • 

 عالج کی ضرورت ہوسکتی ہے۔لئے اسڻيرائڈ سے 
 بچہ زرد نظر آتا ہے۔• 
سال سے کم عمر کے بچوں ميں زکام سے جڑی ہوئی گلے کی خرخراہٹ بہت عام ہے۔ يہ عام طور پر دمہ کا اشاره نہيں ہوتی  5• 

 سوائے اس کے کہ عالمات وائرل انفيکشنز کے درميان پيش آئيں۔

 جی پی کے اشارات
 :اپنے جی پی سے رابطہ کريں اگر آپ کا بچہ مدد حاصل کريں اور اسی وقت

 سانس لينے کو ايک مشکل کام پاتا ہوا لگتا ہے اور اس کی پسلياں اور پيٹ چلتے ہيں۔ • 
 وه سانس لينے کے لئے رکے بغير ايک مکمل جملہ پورا نہيں کرسکتے۔• 

 :اگر لے جائيں A&Eپر کال کريں يا انہيں اسی وقت  999مدد حاصل کريں اور 
 ' اندر دهنس رہا ہو۔'ان کا سينہ ايسے لگتا ہے جيسے يہ • 
 وه زرد يا کسی قدر نيلے لگتے ہيں۔• 

 کروپ
والے کو ايک الگ تيز آواز والی کهانسی آتی ہے اور سانس اندر ليتے وقت وه ايک تيز آواز ) کروپ(سانس کی نالی کے ورم 

گلے ميں خرخراہٹ اور سانس لينے 
 سے متعلقہ پريشانياں

 

 عالمات پر نظر رکهيں



 نکالتا ہے۔

مات اس وقت زياده خراب ہوسکتی ہيں جب وه بے چين ہوتے ہيں يا روتے اپنے بچے کو تسلی دينا اہم ہے اس لئے کہ عال
ہيں۔ سانس کی نالی کے ہلکے ورم کے معامالت کو گهر پر سنبهاال جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچہ کو بخار ہے اور وه پريشان 

کم کرنے اور تکليف کو ہے تو تين مہينے کی عمر سے پيراسيڻامول دی جا سکتی ہے اور يہ بڑهے ہوئے درجۂ حرارت کو 
 دور کرنے ميں مدد دے گی۔ 

 اگر عالمات بہت خراب ہوجاتی ہيں تو اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔

 برونکايوالئڻس
برونکايوالئڻس سانس کی نالی کا ايک عام انفيکشن ہے جو ايک سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ ابتدائی 

 ی ہيں اور ان ميں بہتی ناک اور کهانسی شامل ہيں۔عالمات عام زکام سے ملتی جلتی ہوت

مسلسل کهانسی، سانس لينے ميں خرخراہٹ اور دوده : جب يہ بڑهتا ہے تو برونکايوالئڻس کی عالمات ميں شامل ہوسکتی ہيں
 پينے ميں پريشانی۔

ين نہيں ہوتی ہے۔ تاہم، اگر آپ کا عالمات عام طور پر تين دنوں کے بعد بہتر ہوتی ہيں اور زياده تر معامالت ميں بيماری سنگ
بچہ عام مقدار کا صرف نصف حصہ ہی پی سکتا ہے يا اسے سانس لينے ميں تکليف ہوتی ہے يا اگر آپ عام طور پر ان کے 

 بارے ميں فکرمند ہيں تو اپنے جی پی يا معائنہ کار صحت سے رابطہ کريں۔ 

 Uwww.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis/U: ذريعہ

 Uwww.smokefree.nhs.ukUپر کال کريں يا ديکهيں  0102 032 0800

 

 


