


 

  کی نشانياںہيضہ

)عالمتيں(  
 

 يہ بہت تيزی سے پهيلتی ہے -ہيضہ شديد دست کی بيماری ہے جو پانی ميں ملے ہوے جراثيم سے ہوتی ہے 
  -اور اس سے موت واقے ہو سکتی ہے اگر فوری عالج نہ کيا جاۓ

 
 ہيضہ کی عالمتيں :

  
  پانی کے جيسے دست  بہت بڑےچاول کے

 
 الٹياں 

 
 ٹانگوں ميں درد

 
 کمزوری 

 
 

 فوری عالج کی غير موجودگی - وجہ سے مريض ميں بہت جلد پانی کی کمی ہو جاتی ہے الٹی اور دست کی
 عالقے ميں ہيضہ کو مزيد پهيلنے سے روکنے کے لئے سب کو مندر -ميں چند گهنٹوں ميں موت آ جاتی ہے 

–جزيل کاموں ميں حّصہ لينا چاہئيے   
 

  پانی کی صفائی 
 

 صفائی 
 

 کهانے کا محتاط استعمال 
 

ORS بنانے کا طريقہ سيکهنا  
 

 
ہيضہ سے بچنے کے لئيے اور اس کے پهيالؤ کو روکنے کے لئيے يہ ضروری ہے کے يہ معلومات لوگوں 

 اگر سب کو ہيضہ اور اس سے بچنے کے طريقوں کی معلومات ہو تو سب ہيضہ سے بچ -ميں پهيالئی جاے
–سکتے ہيں   

 

 
For more information on this and similar subjects, go to www.hesperian.org 



  کا عالجہيضہ
 

جيسے ہی مريض کهانے کے قابل ہو اسے : کهانا ديتے رہيں 
 بچوں کے لئيے دوسری -بار بار اس کی پسند کا کهانا ديں 

-مشروبات کے ساته ساته ماں کا دوده جاری رکهيں   
ORS) جسم ميں پانی کی کمی يا اس کے بچاؤ کے  : )نمکول
 اس سے ہيضہ کی بيماری کا عالج نہيں -مکول پالئيں لئيے ن

 بيماری کو خود با خود چلے جانے کا وقت  ہوتا ليکن اس سے
-مل جاتا ہے اور مريض ٹهيک ہو سکتا ہے   

 

 
-ہيضہ کا سب سے اہم عالج ہے پانی کی کمی کو پورا کرنا 

صرف جب بيماری حد سے زيادہ ہو جاۓ تو دوا سے فايدہ ہو 
 طور پر فوریجب کسی کو الٹی يا دست ہوں تو  -سکتا ہے 

-کچه کريے اور پانی کی کمی سے بيہوشی کا انتظار نہ کريے 
 

 ، اور دوسرے مشروبات ، سوپ  داليہ:  پاليئےپانی سارابہت 
- پاليئے  

 
 

 نمکول اور دوسرے مشروبات 
 

ان ميں آدها کپ پهلوں کا رس ، ناريل کا پانی ، اور کچلے  اگر -نيچے دو طريقے ہيں جن سے پانی کی کمی کو پورا کيا جا سکتا ہے 
 منت پر ٥ اس محلول کو ہر -ہوے کيلے مال ديں تو پوٹيشيم کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور اس سے مريض بہتر کها اور پی سکتا ہے 

 ميں ہوتی ہے اور ايک بچے کی دن ليٹر ايک ٣ ايک آدمی کی ضرورت - کهل کے پيشاب کرے وہتهوڑا تهوڑا پالئيں جب تک 
 مريض کو بار بار تهوڑا تهوڑا - ليٹر ہوتی ہے يعنی ہر پانی جيسے دست کے لئيے ايک گالس پالنا چاہئيے ١ ميں دنضرورت ايک 

– الٹی کرنے کے باوجود سارا محلول نہيں نکلتا    مريض کے  -محلول پالتے رہيں   
 

  
لداليہ اور نمک سے بنا ہوا محلو. ١  

، سب سے مناسب ہے اس کام کے لئيے ليکن پسا ہوا ميساآٹاچاول کا (  
  چينی اور نمک سے بنا ہوا محلول. ٢

چينی نہ ہو تو گڑه کی چينی استعمال کی جا سکتی ہے اگر   
) يا پکے اور کچلے ہوے آلو بهی استعمال کيے جا سکتے ہيں آٹا گيہوں کا   

 

 آٹه چاۓ  چمچ نمک او انی ميں آدها چاۓ کا ليٹر صاف پ١
- اچهی طرح مالئيے - کے چمچ چينی کے شامل کيجئيے  چاۓ کے چمچ چاول٨ اور    ليٹر صاف پانی ميں آدها چاۓ کا چمچ نمک١

 لکهی (  آٹا کا 

 
 

 
شکر مالنے سے پہلے محلول کو َچِکيے اوراس : احتياط 
   خيال رکهيں کے وہ آنسووں سے زيادہ نمکين نہ ہو  بات کا

–مال ديں ) ہوئی چيزيں يا اوپر

 

 منٹ تک ابا لئيے ٨-٥ا س کو 
جب تک اس کی شکل داليہ کی 

 پهر اس کو -جيسی ہو جاے 
 ہونے پر مريض کو  افوری ٹهنڈ

-کهالئے 
 

مريض کو دينے سے پہلے خود چکهنا ضروری ہے کيوں کے: احتياط
- گهنٹوں ميں سڑسکتا ہے  يہ محلول تيز گرميوں ميں کچه ہی
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