
پيٹ کی تکليفيں
ڈائريا (دست لگنا) – دوده چهڑانا، 6 ماه +

کيا آپ فکر مند ہيں کہ آپ کے بچے کو دست لگے ہو سکتے ہيں؟

زياده تر ننهے بچوں ميں کبهی کبهار پتال يا ڈهيال پاخانہ ہوتا ہے۔ ماں کا دوده پينے والے بچے کا پاخانہ فارمولہ پينے والے بچوں 
کی بہ نسبت ڈهيال ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ ايک دن ميں تين مرتبہ سے زياده بے ڈول پتال پاخانہ کرنے لگے تو وه دست ہے۔
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درج ذيل نہ کريں
پوتڑے کی تبديلی يا پاخانے کے برتن کو   ✔

چهونے کے بعد اپنے ہاتهوں کو خوب اچهی 
طرح دهو کر حفظان صحت کے عمده 

اصولوں پر عمل کريں۔ گندے پوتڑے اور 
پونچهوں کو محفوظ طريقے سے ضائع کر 
ديں – جراثيم کو پهيلنے سے روکنے کے 

ليے انہيں دوہرے تهيلے ميں رکه کر پهينکيں۔

اپنے بچے کو دست مخالف دوا نہ ديں۔   ✗
تمام دوائيں کسی صحت کی نگہداشت 

فراہم کننده (ايچ سی پی) کی تجويز 
کرده ہونی چاہئيں۔

ان کے ڈائريا والے آخری دست کے   ✗
بعد 48 گهنڻوں سے قبل اپنے ننهے 

بچے کو نرسری يا بچوں کی 
نگہداشت گاه نہ جانے ديں – آپ کی 
نرسری آپ کو اس کا مشوره دے گی

اپنے ننهے بچے کو زياده مقدار ميں   ✗
پهلوں کا رس يا سافٹ ڈرنک نہ ديں 

کيونکہ ان ميں چينی ہوتی ہے جو دست 
کی صورت حال کو بدترين بنا سکتی ہيں۔

بہترين تدابير
زياده تر معامالت ميں، معتدل قسم کا   ●

دست معتدل وائرل يا جراثيمی بيماری 
کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حفظان صحت کے اعلی معيار کو قائم   ●
رکهنا ديگر لوگوں ميں جراثيم کے پهيلنے 

کو روکنے ميں معاون ہو سکتا ہے۔

اس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ اور آپ کے   ●
خاندان کے لوگ اپنے ہاتهوں کو اچهی طرح 

اور باقاعدگی سے دهوتے ہيں، خصوصاً 
کهانا تيار کرنے سے پہلے، بيت الخال سے 

آنے يا پوتڑے تبديل کرنے کے بعد۔
جب آپ کے بچے اپنے ہاته دهوئيں   ●

تو ان کی نگرانی کريں يا ان کے 
ليے اس کام کو آپ خود انجام ديں۔

اپنے بچے کی ذاتی چيزيں مثالً   ●
توليے، فاللين يا چہره پونچهنے والے 
رومالوں کو کسی دوسرے کو استعمال 
نہ کرنے ديں۔ ان سامانوں کو باقاعدگی 

سے C°60 پر دهونا چاہيے۔ 

اگر يہ مشورے معاون نہ ہوں، تو اپنے 
ہيلته وزيڻر يا جی پی سے بات کريں۔

اس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ اپنے ننهے   ✔
بچے کو بڑی مقدار ميں رقيق چيزيں 

پالتی ہيں تاکہ ان کے جسم ميں پانی کی 
ہونے والی کمی کو روکا جا سکے۔ پانی 

سب سے اچها ہے، ليکن اگر وه پانی نہيں 
پيتے ہيں تو ان کو ويسی رقيق چيزيں 

کافی مقدار ميں پالئيں جن کو وه پينا پسند 
کرتے ہيں۔ اس کے عالوه، اپنے بچے کو 

ہر دست (پتلے پاخانے) کے فوراً بعد 
کچه پينے کے ليے ديں۔

جوں ہی وه ايسا محسوس کريں اپنے بچے   ✔
کو معمول کے مطابق کهانے ديں۔ ليکن ان 
کو ايسی غذاؤں سے بچنا چاہيے جن ميں 
بڑی مقدار ميں چينی ہوتی ہے کيونکہ يہ 

دست کو مزيد خراب کر سکتی ہے۔

پورا دن اپنے بچے کے پيشاب (شوشو)   ✔
کا جائزه ليتے رہيں۔ اگر آپ کا بچہ 

کافی مقدار ميں رقيق چيزيں پی رہا ہے 
تو ان کا پيشاب ہلکے رنگ کا اور 

صاف ہونا چاہيے۔ اگر يہ معمول کے 
مقابلے زياده گہرے رنگ کا، سخت 

بدبودار يا گدال ہو تو ان کے جسم ميں 
پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو 
اس بارے ميں تشويش ہے کہ آپ کے 
بچے کے جسم ميں پانی کی کمی ہو 

رہی ہے، تو مشوره ديا جاتا ہے کہ آپ 
اپنے بچے کو بچوں کے ليے بنائی گئی 

باز آبيدگی کے مخصوص مشروبات 
ديں۔  مقامی فارميسسٹ سے بات کريں۔

چينی والے مشروب، يا ايسے مشروب   ✔
جن ميں چينی کے بدل (مثالً ايسپارڻيم) 

ہوں، ان سے پرہيز کريں، کيونکہ 
چينی کا جزو، دست کی بيماری کو 

مزيد خراب کر سکتا ہے۔

ہر پتلے پاخانے کے بعد تقريباً   ✔
100 سے – 200 ملی ليڻر اضافی 

رقيق ديں۔

ضروری اطالع: کسی بچہ کو غذا دينے کا بہترين طريقہ ماں کا دوده پالنا ہے، کيونکہ ماں کا دوده بچہ کو معياری متوازن غذا اور بيماری سے تحفظ ساته ہی بچہ اور ماں دونوں 
کے ليے بہت سے غير غذائی فوائد بهی فراہم کرتا ہے۔ ہم آپ کو مشوره ديتے ہيں کہ بچہ کو غذا دينے کا انتخاب کرتے وقت اپنے نگہداشت صحت کے پيشہ ور فرد سے ضرور 

بات کر ليں۔ ماں کا دوده پالنے کی تياری اور اس سے متعلق رکه رکهاؤ کے ليے بهی پيشہ وارانہ رہنمائی حاصل کی جانی چاہئے۔ اگر آپ ماں کا دوده پالنے کا انتخاب کرتے ہيں 
تو، صحت بخش اور متوازن غذا لينا بہت ضروری ہے۔ شير خوار بچوں کا فارموال، ماؤں کے ذريعہ بچوں کو اپنا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرنے يا کسی وجہ سے اپنا دوده پالنے 
کے قابل نہ ہونے کی صورت ميں، بطور متبادل تيار کيا گيا ہے۔ ماں کا دوده نہ پالنے کا فيصلہ کرنے، يا جزوی طور پر بوتل سے دوده پالنے سے، ماں کے دوده کی فراہمی کم 

ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بهی وجہ سے ماں کا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرتی ہيں تو، يہ ياد رکهيں کہ اس طرح کے فيصلہ کو تبديل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شير خوار بچہ کا 
فارموال استعمال کرنے کے سماجی اور مالی اثرات بهی ہيں جن پر غور کيا جانا الزمی ہے۔ بچے کی صحت سے متعلق خطرات سے بچنے کے ليے شير خوار بچے کے فارموال 

کو ہميشہ ليبل پر بتائی گئی ہدايات کے مطابق تيار، استعمال اور ذخيره کيا جانا چاہيے۔

درج ذيل کو انجام ديںدرج ذيل کو انجام ديں

درج ذيل نہ کريں


