
نوزائيده بچوں ميں بيماری

ور گرم رہنے پيدائش ہونے کے بعد بچوں کو سانس لينے، دودھ پينے، غذا کھانے، پيشاب اور پوٹی کرنے ا
وظ اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے بچہ کو کس طرح محف) کتابچہ(کی ضرورت پڑتی ہے۔ يہ ليفلٹ 

ہ کريں۔صحتمند رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فکر يا خدشات ہوں تو مدد حاصل کرنے کے ليے بالکل دير ن

لٹيںمزيد معلومات کے لئے براه کرم صفحہ پ

ناسانس، رنگ اور نقل و حرکت ميں تبديلی ہو

پر فون  999اگر آپ کے بچہ کو مندرجہ ذيل ميں سے کوئی بھی عالمت ہو تو فوراً 
:کال کريں

)بہت پيال ، نيال يا ماند ہونا(رنگ ميں کوئی تبديلی •
ؤثر طور خرخراہٹ کی آواز آنا، تيز تيز سانس لينا، غير م(سانس لينے کی دشواری •

)پانا پر سانس چلنا، سانس کے دوران متواتر وقفے ہونا يا مشکل سے سانس لے
کی طرح بازوؤں اور پيروں کو باقاعده جھٹکے دينا) دوره پڑنے(فٹ •

اگر آپ اپنے بچہ کی صحت کے 
بارے ميں فکر مند ہوں، تو اپنی 

تی صح(، ہيلتھ وزيٹر )دائی(مڈوائف 
ے س) عمومی ڈاکٹر(يا جی پی ) مشير

رابطہ کريں۔

دن يا رات کے دوران، کسی بھی 
نمبر  999ايمرجنسی کی صورت ميں 

ڈائل کريں۔

گھر واپس جانے سے پہلے، اپنی 
طہ مڈوائف يا متعلقہ ہسپتال سے راب
يں۔کا نمبر حاصل کرنا يقينی بنائ

سے آنکھوں  1تصوير 
نا، کی سفيدی کا زرد پڑ

ظاہر ہے

سے، اسکن  2تصوير 

نا، پڑ -پيال –کا زرد ) ِجلد(

ظاہر ہے

عالمات ميں بيماری ہونے کی ابتدائی) نوزائيده( نيوبورن بےبی

خون  دراصل پيدائش کے بعد بچہ کے) يرقان(جونڈس 
ے ہوتا ميں قدرتی کيميکل کی سطح بڑھنے کی وجہ س

، آنکھوں کی )اسکن(ہے۔ اس کی وجہ سے ِجلد 
تی پڑنے لگ) پيالہٹ(سفيدی اور مسوڑھوں پر زردی 

)بائيں جانب تصاوير ديکھيں(ہے 

کم  زياده تر بچے زياده متاثر نہ ہوں گے، ليکن بہت
 تعداد ميں بچوں کو مناسب عالج کی ضرورت پيش
ورت آتی ہے۔ اکثر بچوں کو صرف نگہداشت کی ضر

 ہوتی ہے، بعض کو معمولی سے عالج کی ضرورت
۔ہوتی ہے، اور کچھ کو ماہرين کی ضرورت ہوتی ہے

اگر آپ کے بچہ ميں يرقان ہونے کی عالمات ظاہر 
ٹمنٹ ہوں تو دن يا رات کے دوران اپنے ميٹرنٹی ڈيپار

 سے رابطہ کريں۔ وه فوری طور پر) شعبہ زچگی(
روائيں گے۔ بغير کسی تکليف کا ايک بليروبن ٹيسٹ ک

 بعض بچوں کے ليے خون کا ٹيسٹ کرانے کی
ں ضرورت پيش آ سکتی ہے۔ دھوپ کوئی عالج نہي
کی  ہے، لہذا براه کرم اپنے بچہ کو براه راست سورج
يڈ کرانا روشنی ميں نہ رکھيں۔ باقاعدگی سے بچہ کو ف

مددگار اور مفيد ہوسکتا ہے۔) کھالنا پيالنا(

کيا ہوتا ہے؟) يرقان(جونڈس 



گھنٹوں کے دوران  24مندرجہ ذيل چارٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بچہ کو اپنی زندگی کے پہلے پانچ دنوں ميں ہر 

کی اور نيپی گيال يا گندا کرنے ضرورت پيش آ سکتی ہے۔) دودھ پيالنے(کتنی بار فيڈ کرانے 
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فيڈز

)دودھ پالنا(فيڈ کرانا 
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