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دی طرفوں رہنمائے صحت ہسپتال اتھارڻی   
 بخار 

 
 

 متعلق حقائقتوں بخار   )1(
  کے ہٹ توں دی ڈگری بخار  اے۔عالمت دی کسی بیماری تے سوا، بخار عام طور دے شاذ و نادر معامالت

اے فطری مدافعتی ردعمل دا  جسمدے لئی ایہہ خالف دفاع بیماریاں دے اکثر اوقات،  اے۔باعث بیماری دا خدشے 
 اے۔نقصان ده نہیں  اور

  پختہ تے کوئی طریقہء کار مکمل طور دا النے وچ حدود و قیود نوں درجہء حرارت وچ دماغ دے چونکہ بچے
دی کہ، پانی ایہہ ۔ مزید جاندے نیںبہ آسانی متاثر ہو توں درجہ حرارت دے ماحول لئی او ، اس ہوندا اےنہیں 

دے  اسہالشدید قے یا بچیاں وچ اپنے نوں والدین  اے۔اور سبب دا اک اضافے وچ درجہء حرارت دے کمی جسم 
 ۔لینا چاہی دا اےکام توں متعلق احتیاط توں ممکنہ خطرے دے کمی دی باعث پانی 

 

  متعلق عام غلط فہمیاں توں بخار  )2(
  ساتھ دے شدت دی جہ بیماری دردا کہ بخار  جاندے نیںخیال کرنے لگ ایہہ  والے خاندان انہاں دےمریض یا

توں جب کہ اس  سکدی اے۔باعث بن دا تیز بخار تے  وےہووی درحقیقت، کوئی معمولی بیماری  ہوندا اے۔ا یجڑ
باعث ہو  داکمی سنگین بیماری  ذرا جیوچ کہ، کسی قدر تیز بخار یا جسمانی درجہ حرارت کے ایہہ اے ہٹ 

 سکدی اے
 ۔ دراصل دین گےنقصان پہنچا نوں کہ بخار دماغ اے  ہوندیالحق غیر ضروری پریشانی ایہہ اکثر نوں  لوکاں

انہاں  اک اے۔محض وچ توں  عالمتاںاور بخار کئی  نیں،باعث اینسیفیلیڻس یا مینیگڻس دا ضرر پہنچنے نوں دماغ 
ڈگری سینڻی گریڈ تک پہنچ جائے،  41جسمانی درجہء حرارت وچ کہ جس دے عالوه شدید صورت حاالت 

دا  گلکہ اس اے  ہوندیضرورت دی  دیکھنایہہ  نقصان پہنچائے۔ سانوںنوں کہ بخار دماغ ہوندا اے مشکل 
تے  ایسا ہووےاگر  وچ اے۔پریشان کن ذہنی کیفیت او یا اے  دینداہوا دکھائی  بجھیاکہ آیا مریض  کراںمشاہده 

 ۔ کروطبی اعانت طلب ے تفوری طور 
 

 مرگی نالدے بخار  )3(
  دے بچیاں وچ کم عمر توں برس  6تے عام طور ایہہ  نیں۔کہتے وی  تشنجیا فبرائل  مرگیفبرائل نوں ، اینتھبخار

توں ڈگری سینڻی گریڈ  38درجہ حرارت وچ ) جس وچدے بچیاں عمر دی برس  1-2(زیاده تر جاندا اے پایا 
دا  50تقریباً ٪ اے۔ 5.2٪بچیاں وچ کم عمر توں برس  5شرح دی وقوع پذیر ہونے دے اس  جاندا اے۔ زائد ہو

مرض تقریباً ایہہ  نیں۔ ہوندیاںوجوہات قابل شناخت نہیں دی ، جب کہ دیگر ہوندا اے دے نالتعلق جینیاتی مسائل 
 اے۔امکان زیاده دا اس وچ برسوں  2.5پہلے تے عام طور  سکدا اے،پلٹ  وچ فیرکیسز  ٪30
  بنداباعث نہیں دا  مرگیتے اس لیے، بخار عام طور  ہوندا اے۔طرف نہیں دی  مرگیمیالن فربائل بچیاں دا اکثر 

 دے نال اُتےجسمانی درجہء حرارت تیزی دا  ہاںان نیں،ہوندے شکار دے  مرگیافراد جو کہ فربائل ایسے  اے۔
۔ ووےانفیکشن ہدا خرابی یا کان دی فبرائل بیماری جیسا کہ عام سردی، انفلوئزا، گلے نوں اگر انہاں سکدا اے جا 

دی  تشنجدے عمومی نوعیت تے ایہہ عام طور  نیں، اںسکدیواقع ہو وچ گھنڻوں  2-6 اموات وچ، ایسے کیسز
 جاندا اے۔ختم ہو تے فطری طور وچ دورانیے دے منڻوں  15جو کہ ہوندا اے ظاہر وچ صورت 

  بل رکھیں دے پہلو دے اس نوں ۔ بچے چاہی دا اےپرسکون رہنا نوں ، والدین ےہو جائے ت مرگینوں جب بچے
جسم دے ۔ اس دوران، اس کروکال دے لئی مدد تے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ فوری طور وچ آمد و رفت دی تاکہ ہوا 

کہ  بناؤیقینی نوں ۔ اس بات کروصاف  دے نالگرم پانی نوں جسم دے اس  واسطےالنے  تلےدرجہ حرارت دا 
یا جا محفوظ رتوں ضرب کھانے توں سخت چیزوں (بالخصوص سر) تاکہ  وےجسم اچھی طرح محفوظ ہودا اس 

تاکہ کسی فریکچر  کروغیر ضروری قوت صرف نہ لئی روکن نوں حرکات تشنجی دی کہ، اس ایہہ مزید  ۔سکے
منہ دا بچے  نہ رکھو۔کوئی سخت اشیاء جیسا کہ چمچ وغیره وچ منہ دے جا سکے۔ بچے  ریامحفوظ توں 

کہ اے  سکدیچوک ہو  یمتاثر کرے، اور حتی کہ ایسنوں دانتوں یا جبڑے دے جو کہ اس  زبردستی نہ کھولو
 نکل جائے۔وی دانت 

 

 حفاظتی ہدایات دے لئی بخار  )4(
 ؛زیاده پانی پیولئی  ڻھنڈا رکھننوں ۔ جسم رکھو کاہلنوں بستر  لباس پہنوا کہل 
  ؛یواور نیند ل کرومناسب آرام 
  تاکہ  رکھووچ چالو حالت نوں پنکھے یا ائیر کنڈیشنر دے ۔ بجلی نظام رکھودا مناسب ہوا نکاسی وچ کمرے

 جائے؛ رکھیاڻھنڈا نوں اور مریض ے ککم کیا جا سنوں درجہء حرارت دے  کمرے
  منٹ  10ہر مرتبہ وچ ، جس کروصاف  د نالگرم پانی نوں جسم دے ، یا اس دیوغسل  دے نالگرم پانی نوں بچے

توں جسم دے کیونکہ پانی اس سکدا اے درجہء حرارت کم ہو دا جسم دے ۔ اس طرح اس صرف ہووےوقت دا 
تجویز کرده توں طرف دی )۔ ڈاکڻر کروصاف نہ نوں بدن توں کوحل کہ ال رکھو(یاد سکدا اے اڑ کے بھاپ بن 

اثر صرف عارضی دا تاہم، اس  سکدی اے۔جا دی استعمال دے لئی کم کرنے نوں اینڻی پائیریڻک درجہء حرارت 
صحت یاب تے مریض مکمل طور اوقات  بعض سکدا اے۔بڑھ توں  فیرت بعدازاں اور درجہ حرارسکدا اے ہو 
دے باوجود بخار دے ادویات  جاندا اے۔واپس آ تے درجہء حرارت عام سطح دا جسم دے اس تے  جاندا اے،ہو 

تاکہ صورت حال  ہوعمل پیرا رتے نسخے دی ، اور ڈاکڻر بچوتوں غیر ضروری بے چینی تے برقرار رہنے 
 جا سکے؛ رکھیاوچ قابو نوں 

  اے  ہوندیاگر حالت مزید خراب نہیں  سکدا اے۔ره  برقرارتک  کئی ایاموی، بخار وچ صورت بیماریاں دی عام
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 سکدا اے۔جا  کیتا دهمشاہدا اندر بہتری دے اور اس سکدا اے عمل درآمد جاری رکھ تے ، مریض نسخے تے
 

  عالمتاںدیگر دی خطرے  )5(
  عالوه، صحت دے کرنے  نقشہ گریدی دیکھ بھال کرتے ہوئے صرف درجہ حرات دی شکار مریض دا بخار

، فوری طبی ہوون تےظاہر  عالمتاںہٹ کر، اگر غیر عمومی توں بخار  اے۔اہم وی محتاط مشاہده دا بہتری وچ 
 :چاہی دا اےاعانت طلب کرنی 

: زیاده دیر تک چالنا یا سونا، لئیبچیاں دے  ۔اے نقاہت دے نال چالندااور اے  دیندادکھائی  جا بجھیامریض  -
 اور پیٹ درد؛ اسہالدلچسپی نہ دکھانا، مسلسل قے، وچ کمی ہونا، غیر فعالیت، کھیلنے وچ خوراک 

بے دی درجہ فارن ہائیٹ)، مع مریض  104بخار (جیسا کہ دا زائد توں درجہ سنڻی گریڈ  40مسلسل  -
ان تے  جاندا اے،درجہ سنڻی گریڈ تک بڑھ  41درجہء حرارت دا اطمینانی اور بے سکونی۔ اگر مریض 

لینا چاہی دا اڻھا تے فوری طور نوں اقدامات دے کم کرنے نوں باوجود، بخار دے عدم موجودگی دی  عالمتاں
 ؛چاہی دا اےنت طلب کرنی معاوطبی تے اور فوری طور  اے

چپچپی اور  زبانمنہ، تے ر طودے اندر)، مثال دے بچے تے طور  سنگین مسئلے (خاصدے کمی دی پانی  -
 ، وغیره۔دکھائی دینا دا ڈبیا ہویاںآنکھوں کمی واقع ہونا، وچ لچک دی خشک ہو جانا، جلد دا  جھلیوں

  ایسا نہ اگر  نیں۔ سکدےصحت یاب ہو وچ  ناںبعد چند ددے مریض مناسب آرام اور ادویات لینے وچ  زکیساکثر
 ا جا سکے۔تمعائنہ کیتوں  فیرتاکہ  چاہی دا اےطلب کرنی  معاونتطبی نوں  اںتو، مریضے کس ہووے

  ۔لینا چاہی دا اےسہارا دا ، مناسب لباس، متوازن غذا اور مناسب آرام بچن لئیتوں بیماری 


	(1)  بخار توں متعلق حقائق
	(2) بخار توں متعلق عام غلط فہمیاں
	(3) بخار دے نال مرگی
	(4) بخار دے لئی حفاظتی ہدایات
	(5) خطرے دی دیگر علامتاں

