
1 
 

  رہنمائے صحت از ہسپتال اتھارٹی 
  بخار

 
 

 بخار سے متعلق حقائق  (1)
  شاذ و نادر معامالت کے سوا، بخار عام طور پر کسی بیماری کی عالمت ہے۔ بخار کے درجے سے ہٹ کر

کا فطری مدافعتی ردعمل  جسمیہ خدشے کا باعث بیماری ہے۔ اکثر اوقات، بیماریوں کے خالف دفاع کے لیے 
 نقصان دہ نہیں ہے۔ ہے اور

 میں النے کا کوئی طریقہء کار مکمل طور پر پختہ  چونکہ بچے کے دماغ میں درجہء حرارت کو حدود و قیود
نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ماحول کے درجہ حرارت سے بہ آسانی متاثر ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ، پانی کی کمی 

کے  اسہالجسم کے درجہء حرارت میں اضافے کا ایک اور سبب ہے۔ والدین کو اپنے بچوں میں شدید قے یا 
 ممکنہ خطرے سے متعلق احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ باعث پانی کی کمی کے

 
 

  بخار سے متعلق عام غلط فہمیاں  (2)
  ہے۔  جہ بیماری کی شدت کے ساتھ جڑا ہوتایہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ بخار کا درمریض یا ان کے خاندان

درحقیقت، کوئی معمولی بیماری بھی ہو تو تیز بخار کا باعث بن سکتی ہے۔ جب کہ اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ، 
 کسی قدر تیز بخار یا جسمانی درجہ حرارت میں ذرا سی کمی سنگین بیماری کے باعث ہو سکتی ہے؛

  پہنچا دیں گے۔ دراصل دماغ ہوتی ہے کہ بخار دماغ کو نقصان الحق لوگوں کو اکثر یہ غیر ضروری پریشانی
کو ضرر پہنچنے کا باعث اینسیفیلیٹس یا مینیگٹس ہیں، اور بخار کئی عالمات میں سے محض ایک ہے۔ ان شدید 

ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے، مشکل  41صورت حاالت کے عالوہ کہ جس میں جسمانی درجہء حرارت 

دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات کا مشاہدہ کریں ہوتا ہے کہ بخار دماغ کو نقصان پہنچائے۔ ہمیں یہ 
کہ آیا مریض بجھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا وہ پریشان کن ذہنی کیفیت میں ہے۔ اگر ایسا ہو تو فوری طور پر طبی 

 اعانت طلب کریں۔ 

 
 

 بخار کے ساتھ مرگی (3)

  برس سے کم عمر کے بچوں میں  6بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر  تشنجیا فبرائل  مرگی، کو فبرائل اینتھبخار

ڈگری سینٹی گریڈ سے  38برس کی عمر کے بچوں میں( جس میں درجہ حرارت  1-2پایا جاتا ہے )زیادہ تر 

کا  50ہے۔ تقریباً ٪ 2-5برس سے کم عمر بچوں میں ٪ 5ی شرح جاتا ہے۔ اس کے وقوع پذیر ہونے ک زائد ہو

 30سائل سے ہوتا ہے، جب کہ دیگر کی وجوہات قابل شناخت نہیں ہوتی ہیں۔ یہ مرض تقریباً ٪تعلق جینیاتی م

 برسوں میں اس کا امکان زیادہ ہے۔ 2.5کیسز میں پھر پلٹ سکتا ہے، عام طور پر پہلے 

  کا باعث نہیں بنتا  مرگیکی طرف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے، بخار عام طور پر  مرگیاکثر بچوں کا میالن فربائل
ہوتے ہیں، ان کا جسمانی درجہء حرارت تیزی سے اوپر جا سکتا شکار کے  مرگیہے۔ ایسے افراد جو کہ فربائل 

ہے اگر ان کو فبرائل بیماری جیسا کہ عام سردی، انفلوئزا، گلے کی خرابی یا کان کا انفیکشن ہو۔ ایسے کیسوں 

کی صورت میں ظاہر  تشنج، عام طور پر یہ عمومی نوعیت کے ہیںی گھنٹوں میں واقع ہو سکت 2-6 امواتمیں، 

 منٹوں کے دورانیے میں فطری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ 15ہوتا ہے جو کہ 

  ہو جائے تو، والدین کو پرسکون رہنا چاہیے۔ بچے کو اس کے پہلو کے بل رکھیں تاکہ ہوا  مرگیجب بچے کو
کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ فوری طور پر مدد کے لیے کال کریں۔ اس دوران، اس کے جسم کا 

یں کہ اس درجہ حرارت نیچے النے کے لیے اس کے جسم کو گرم پانی سے صاف کریں۔ اس بات کو یقینی بنائ
سے محفوظ رہے۔ مزید سخت چیزوں سے ضرب کھانے کا جسم اچھی طرح محفوظ ہو )بالخصوص سر( تاکہ 

حرکات کو روکنے کے لیے غیر ضروری قوت صرف نہ کریں تاکہ کسی فریکچر سے یہ کہ، اس کی تشنجی 
بچے کا منہ زبردستی ۔ نہ رکھیںمحفوظ رہا جا سکے۔ بچے کے منہ میں کوئی سخت اشیاء جیسا کہ چمچ وغیرہ 

نہ کھولیں جو کہ اس کے دانتوں یا جبڑے کو متاثر کرے، اور حتی کہ ایسا چوک ہو سکتا ہے کہ دانت بھی نکل 
 جائے۔
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 بخار کے لیے حفاظتی ہدایات  (4)
 ہلکا لباس پہنیں بستر کو ہلکا رکھیں۔ جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے زیادہ پانی پئیں؛ 
  لیں؛مناسب آرام کریں اور نیند 
  کمرے میں مناسب ہوا نکاسی کا نظام رکھیں۔ بجلی کے پنکھے یا ائیر کنڈیشنر کو چالو حالت میں رکھیں تاکہ

 ے اور مریض کو ٹھنڈا رکھا جائے؛کے درجہء حرارت کو کم کیا جا سک کمرے

  ٹ کا من 10بچے کو گرم پانی سے غسل دیں، یا اس کے جسم کو گرم پانی سے صاف کریں، جس میں ہر مرتبہ

کیونکہ پانی اس کے جسم سے بھاپ ہے  اوقت صرف ہو۔ اس طرح اس کے جسم کا درجہء حرارت کم ہو سکت
بن کر اڑ سکتا ہے )یاد رکھیں کہ الکوحل سے بدن کو صاف نہ کریں(۔ ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ اینٹی 

اس کا اثر صرف عارضی ہو پائیریٹک درجہء حرارت کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تاہم، 
مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو اوقات  ت بعدازاں پھر سے بڑھ سکتا ہے۔ بعضسکتا ہے اور درجہ حرار

جاتا ہے، تو اس کے جسم کا درجہء حرارت عام سطح پر واپس آ جاتا ہے۔ ادویات کے باوجود بخار کے برقرار 
نسخے پر عمل پیرا رہیں تاکہ صورت حال کو قابو رہنے پر غیر ضروری بے چینی سے بچیں، اور ڈاکٹر کی 

 میں رکھا جا سکے؛
  رہ سکتا ہے۔ اگر حالت مزید خراب نہیں ہوتی  برقرارعام بیماریوں کی صورت میں بھی، بخار کئی دنوں تک

 کیا جا سکتا ہے۔ دہہے تو، مریض نسخے پر عمل درآمد جاری رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر بہتری کا مشاہ

 
 

 کی دیگر عالمات خطرے  (5)
  کرنے کے عالوہ، صحت  نقشہ گریبخار کا شکار مریض کی دیکھ بھال کرتے ہوئے صرف درجہ حرات کی

میں بہتری کا محتاط مشاہدہ بھی اہم ہے۔ بخار سے ہٹ کر، اگر غیر عمومی عالمات ظاہر ہوں تو، فوری طبی 
 اعانت طلب کرنی چاہیے:

مریض بجھا سا دکھائی دیتا ہے اور نقاہت سے چالتا ہے؛ بچوں کے لیے: زیادہ دیر تک چالنا یا سونا،  -
 اور پیٹ درد؛ اسہالخوراک میں کمی ہونا، غیر فعالیت، کھیلنے میں دلچسپی نہ دکھانا، مسلسل قے، 

مریض کی بے درجہ فارن ہائیٹ(، مع  104درجہ سنٹی گریڈ سے زائد کا بخار )جیسا کہ  40مسلسل  -

درجہ سنٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے، تو ان  41اطمینانی اور بے سکونی۔ اگر مریض کا درجہء حرارت 

عالمات کی عدم موجودگی کے باوجود، بخار کو کم کرنے کے اقدامات کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے اور 
 نت طلب کرنی چاہیے؛معاوفوری طور پر طبی 

چپچپی اور  زبانر پر منہ، طور پر بچے کے اندر(، مثال کے طو لے )خاصپانی کی کمی کے سنگین مسئ -
 ، وغیرہ۔آنکھوں کا ڈوبا ہوا دکھائی دیناکا خشک ہو جانا، جلد کی لچک میں کمی واقع ہونا،  جھلیوں

  اکثر کیسوں میں مریض مناسب آرام اور ادویات لینے کے بعد چند دنوں میں صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا
 طلب کرنی چاہیے تاکہ پھر سے معائنہ کیا جا سکے۔ معاونتہو سکے تو، مریضوں کو طبی نہ 

 بیماری سے بچنے کے لیے، مناسب لباس، متوازن غذا اور مناسب آرام کا سہارا لینا چاہیے۔ 


