
َبرونکیولیٹس  
[نرخر� �  
نالیوں �  
 سوزش]  

� بعد   اس مشور� کا مقصد والدین / نگہداشت کاروں کا ڈا��ٹ � معائنہ کروا�ن
۔ آپ � ڈا��ٹ آپ � ب�� � حالت � پ�ش نظر   اپ�ن ب�� کو گھر � جانا ��

۔  مختلف عالجات � سفارش کرسک�ت ہںی
 

؟  َبرونکیولیٹس ک�ا ��
 

۔   اس � آپ �   َبرونکیولیٹس اس وقت ہویت �� جب آپ � ب�� � پھیپھڑوں منی ہوا � چھویٹ چھویٹ گزرگاہنی س�ج جایت ہنی
۔  ی سنسٹ�ال وائرس (جو کہ آر ا�س وی   ب�� کو سا�س لی�ن منی ز�ادە مشکل کا سامنا کرنا پڑتا �� ��ٹ عام طور پر َبرونکیولیٹس ر�سپ�ی

۔� نام � جانا جاتا ��  تق��با تمام بچوں جب وە دو سال � عمر کو پہنچ�ت ہنی تب تک انہنی   ) نا� ا�ک وائرس � وجہ � ہوتا ��
۔  �دیوں � مہینوں منی یہ ز�ادە عام ہوتا �� اور بالعموم 'ہل� نز�' ج��   آر ا�س وی � وجہ � انف�کشن ہو چکا ہوتا ��

۔   ۔   ز�ادە تر ب�� خود  عالمات کا سبب بنتا �� چند ا�ک ش�ی خوار بچوں، خاص طور پر بہت کم عمر  بخود � ڻھ�ک ہو جا�ت ہنی
۔   ورت پ�ش آ سکیت �� یہ  بچوں کو سا�س لی�ن �ا دودھ پال�ن منی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا �� اور انہنی اسپتال جا�ن � �ن

افراد منی ب� کھا�� اور نز� زکام کا سبب بنتا �� لہذا  وائرس جوکہ بچوں منی َبرونکیولیٹس کا سبب بنتا ��  بڑ� بچوں اور بڑ� 
۔  اس � روک تھام کرنا بہت مشکل ��

 
؟   عالمات ک�ا ہںی

 
۔   • آپ � ب�� � نا� بہیت اور کب� کب� درجہ حرارت اور کھا��   َبرونکیولیٹس عام زکام � ط�ح آغاز کرتا ��

۔   ہوسکیت ��
۔ چند دنوں � بعد آپ � ب�� � کھا��  • ن ہوسکیت ہنی   منی شدت آ سکیت �� آپ � ب�� � سا�سنی معمول � ت�ی

۔   ۔  اور ان � آواز آ سکیت �� ورت پڑ سکیت ��  اس کو سا�س لی�ن منی ز�ادە کوشش کر�ن � �ن
۔  •  بہت � کم عمر بچوں منی �سا اوقات َبرونکیولیٹس ان � سا�س لی�ن منی مخت� وق�ن کا سبب بن سکیت ��
۔جب سا�س  •  لی�ن منی مشکل پ�ش آیت �� تو آپ کا بچہ چھایت �ا بوتل � ذر�� دودھ � معمول � مقدار نہنی � سکتا ��

۔    کہ وە معمول � کم نییپ گی� کر ر�ا ��
گ

 ممکن �� آپ کو ل�
۔  •  آپ کا بچہ خورا� لی�ن � بعد ب�مار اور چڑچڑا ہوسکتا ��

 
 ہوں؟  مجھ� اپ�ن ب�� � مدد کی� کر سکیت 

 
 ا�ر دودھ پالن مشکل ہو تو معمول � ز�ادە بار چھایت کا دودھ دیں �ا چھویٹ بوتل � بار بار خورا� دیں۔   •
۔ • اسیڻامول (مثال کالپول) دے سکیت ہنی آپ کو ان ہدا�ات پر احت�اط   ا�ر آپ � ب�� کو درجہ حرارت ہو تو اس کو آپ پ�ی

اسیڻا مول � ساتھ  ۔ � عمل کرنا چاہ�ئ جو پ�ی ا�ر آپ کو معلوم نہ ہو تو اپ�ن کمیونیٹ فارماسسٹ � پوچھنی   آیت ہنی
۔   اسیڻامول موزوں �� اور آپ کو ا� کتین خورا� دیین چاہ�ی  کہ آ�ا آپ � ب�� � ل�ئ پ�ی

۔ • کو اپ�ن ب��  ا�ر آپ   ا�ر آپ کا بچہ پہ� � � کویئ دوائنی �ا انہ�لرز � ر�ا ہو تو آپ کو ان کا استعمال جاری رکھنا چاہ�ئ
 کو یہ دی�ن منی مشکل پ�ش آیت ہو تو اپ�ن ڈا��ٹ � مشورە ک��ں۔

۔  •  َبرونکیولیٹس ا�ک وائرس � وجہ � ہوتا �� لہذا اینیٹ بائیوڻکس مدد نہنی کر�ت
غ�ی فعال سگ��ٹ نو�ش آپ � ب�� �   اس بات کو �قیین بنائنی کہ آپ � ب�� کو تمبا�و نو�ش کا سامنا نہ کرنا پڑ�۔ •

۔ صح یہ سا�س � مسائل منی ج�سا کہ َبرونکیولیٹس �� منی م��د اضافہ کر   ت کو شد�د نقصان پہنچا سکیت ��
۔    سکیت ��

 
�    ک��ٹ یوآر و� اسکاٹ لینڈ    �ا   �� یپ �جری    ا�ر آپ کو سگ��ٹ نو�ش ترک کر�ن منی مدد درکار ہو تو اپ�ن مقا� فارماسسٹ،

تا جمعہ   پر کال کر �     0800  84  84   84ب�� تک اس نم��    0900-1700اور ہفتہ اتوار    ب�� تک    0800-2200ہ�لپ الئن پر پ�ی
۔    معلومات / مشور� حاصل کرسک�ت ہنی

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/pharmacy/nhs-pharmacy-first-scotland
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice


؟  َبرونکیولیٹس کت�ن عرصہ تک جاری ر�تا ��
 

دنوں منی ز�ادە   1-3َبرونکیولیٹس منی مبتال ز�ادە تر بچوں � حالت ا�� دو ہفتوں منی بہ�ت ہو�ن � قبل ب�ماری � پہ�  •
۔ 

گ
۔ خراب نظر آ�ئ � ۔  کھا�� م��د چند ا�ک ہفتوں تک چل سکیت �� ورت نہنی ہویت  اینیٹ بائیوڻک � �ن

آپ کا بچہ ڻھ�ک ہو جا�ن � ساتھ � نر�ی �ا ڈے کی�ئ منی وا�س جاسکتا �� (�عین معمول � مطابق کھانا کھا ر�ا ہور   •
 اور سا�س لی�ن منی دشواری نہ ہو۔)

۔ ا� • ورت نہنی ہویت ل�کن ا�ر آپ اپ�ن ب�� �   ر آپ کا بچہ تندرست ہو ر�ا ہو تو بالعموم اپ�ن ڈا��ٹ � معائنہ کروا�ن � �ن
فت � متفکر ہنی تو اپ�ن ڈا��ٹ �ا ہ�لتھ وز��ٹ � اس بار� منی گفتگو ک��ں۔  پ��ش

 
؟   مجھ� کب مدد حاصل کرئن چاہ�ئ

 
 

 

: ا�ر آپ � ب�� مںی    مندرجہ ذ�ل مںی � کوئئ عالمت ��
۔  •  ہونٹ نی� پڑ گ�ئ ہنی
ان � سا�س لی�ن منی وقفہ آ ر�ا �� �� �ا سا�س لی�ن کا انداز غ�ی   •

وع ہو گ  ۔ �� معمو� طرز کا �� �ا غڑغڑاہٹ �ش    یئ ��
سا�س لینا اتنا دشوار ��   -سا�س لی�ن منی شد�د دشواری ��  •

 ہ کھانا نہنی کھا�ا جا سکتا۔  ک
پ�ال، دھ�� راد ہو جا�ئ اور غ�ی معمو� �دی محسوس ہویت   •

 ہو؛
، الجھا ہوا �ا بہت سست   • انتہایئ ہ�جان زدە ہوجاتا ��

( مشکل � ب�دار ہوتا ہو)۔  �� 
 ماە � عمر � کم �� اور درجہ حرارت 1 •

 فارن ہائ�ٹ �ا ز�ادە ��  100.4ڈ�ری سینیٹ گ��ڈ/  38

ورت �� آپ    کو فوری مدد � �ن
ق��ب ت��ن ہسپتال � ا�مرجن�  

�ا   جائنی  فون   999ڈیپارڻمنٹ  پر 
 ک��ں۔

 

 :  ا�ر آپ � ب�� مںی مندرجہ ذ�ل مںی � کوئئ عالمت ��
ی � سا�س � ر�ا �� �ا اس کو سا�س لی�ن منی   • ن بہت دشواری/ت�ی

وا�، گردن �ا  اس � �سلیوں � نی��  –بہت مشکل کا سامنا �� 
�سلیوں � درم�ان � پڻھ� اندر � طرف جا ر�� ہنی (ُجھک ر��  

)۔    ہنی
، نیند آیت ��   • پاین � ک� محسوس ہویت �� (ڈو�یت آنکھنی

 گھنڻوں تک پ�شاب نہنی آتا)۔  12�ا   
ورت � ز�ادە نیند آنا)۔ • (�ن  چھا ر� ��

گ
 غنود�

ڈ�ری سینیٹ   38ماە �� جبکہ درجہ حرارت   1-3عمر  •
؛ �ا عمر   100گ��ڈ/  ماە �� اور درجہ 3-6فارن ہائ�ٹ � او�ر ��

فارن ہائ�ٹ �ا اس � او�ر  102.2ڈ�ری سینیٹ گ��ڈ/  39حرارت 
ن د�ی جا�ن �   ر  دن بعد تک بچوں منی بخا 2�� (ل�کن و�کسنی

)۔   عام ہوتا ��
۔ •  بدتر ہوتا ہوا لگ ر�ا �� �ا آپ پ��شان ہنی

آپ کو آج � نرس �ا ڈا��ٹ � ساتھ 
۔ ورت ��  رابطہ کر�ن � �ن

براە کرم اپین �� یپ �جری کو فون ک��ں 
 پر کال ک��ں۔ 111�ا این ایچ ا�س  

 

ک�ف�ات ا�ر مذکورە باال �خ �ا عن�� خانوں منی درج کردە کویئ ب�  
۔   موجود نہنی ہنی

 ذائت د�کھہ بھال 
گھر پر اپ�ن ب�� کو د�کھ بھال فراہم کرنا  

۔ ا�ر آپ اپ�ن ب�� � بار�   جاری رکھنی
منی اس � باوجود ب� فکر مند ہوں تو  

 اپ�ن �� یپ � رابطہ ک��ں �ا 
 پر فون ک��ں۔  111این ایچ ا�س  

 
 
 
 

،  تجد�د: گزشتہ   -رائل ہاسپڻل فار چلڈرن، گالسکو   2020نوم��

۔ what0-18.nhs.ukمندرجات کو   پر ہ�لتھی�ئ ڻوگ�در ان��ش ایٹیو � دست�اب وسائل � بذر�عہ  اجازت ت�ارک�ا گ�ا ��

 �خ 

 عن�ب 

ن   س�ب

https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/abdominal-breathing
https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/abdominal-breathing
https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/abdominal-breathing
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