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  اپنے بچے سے پيار کريں، چوٹوں سے بچائيں
  ) سال 0- 1(

   
  کيا آپ کا بچہ محفوظ ہے؟

  کئی بچے مر جاتے ہيں يا ہر سال وجہ ہے۔ چوٹوں کے باعثچوٹ بچوں کی وفات کی ايک مرکزی 

 رہيں  کے لئے، اس کے رويے سے خبر دار معذور ہو جاتے ہيں۔ اپنے بچے کو چوٹوں سے بچانے

 ۔ختم کريں خطرات کو  امکانیماور تما

 5سال يا اس سے کم عمر بچے نہيں سمجه سکتے يا ياد نہيں رکه سکتے کہ کيا کچه خطرناک ہے۔  

  سال تک کے بچوں کے لئے چوٹيں کهانے کی سب سے عام 5 سے 0اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ 

 زے نہ لگائيں۔ ہے۔ والدين کو چاہئے کہ اپنی قابليت کے بارے ميں بہت زيادہ انداگهر جگہ

  

 : سال کی عمر کے بچوں ميں عام چوٹيں1 سے 0

  اپنی عمر کے چوتهے يا پانچويں ماہ ميں چيروں تک پہنچنے اور انہيں پکڑنے کی ننهے بچے عمومًا

،  ايک جانب سے دوسری جانب ُلڑهکنےپہلی کوشش کرتے ہيں۔ اپنی کمر کے بل ليٹنے کے دوران وہ

 رينگنے اور کهڑا ہونے کے قابل ہو ،ی کرتے ہيں۔ وہ جلد ہی بيٹهنےيا قالبازی کهانے کی کوشش به

وار دوسروں يافت کرنا سيکه ليں گے۔ بعض شير خجاتے ہيں۔ جلد ہی وہ چلنا اور اپنے آس پاس کو در

  کرتے ہيں۔پيش رفتکی نسبت تيزی سے 

  بہت لئے يہ  اس  رکهتے۔ کرنے کی قابليت نہيں خوديکه بهالنی دسال سے کم عمر بچے اپايک

 ين يہ سمجهيں کہ چوٹوں سے کيسے پرہيز کرنا پے اور مناسب پرہيزی اقداماتضروری ہے کہ والد

  کرنے ہيں۔کس طرح

  لگنے والی چوٹوں ميں ِگرنا اور جلنا شامل ہيں۔ کوايک سال سے کم عمر کے بچوں  

  

  :عام چوٹيں اور پرہيزی اقدامات

  گرنا 1.

 )بدلنے والی چٹائی، ايک بالغ فرد کے بستر، يا ايک صوفے پر بچے کو ڈائپر) کسی بهی عمر کے 

بچی کی ديکه بهال کرنے کے لئے آزاد نہيں ہيں، تو اس / اکيال نہ چهوڑيں۔ اگر آپ اس وقت اپنے بچے

  ميں رکه ديں۔ُجهولےکو بےبی کاٹ يا 

 قفل کر  م کڑيوں کو اٹها کر حفاظت سےاپنے بچے کو بےبی کاٹ ميں رکهنے کے بعد اطراف والی

 ديں۔

 اپنے بچے کو Stroller )بلند  ( بے بی واکر يا ہائی چئير،  يا بچہ گاڑی) والی گاڑی کرنےچہل قدمی

  ميں رکهنے کے بعد حفاظتی بند کو بانده ديں اور حفاظتی قفل لگا ديں۔)کرسی

  

  جلنا 2.

  پهر اليں۔ڈ ٹهنڈا پانی ڈالنے سے پہلےی ميں گرم پاناپنے بچے کو نہالنے کے لئے پانی تيار کريں، ٹب 

 ت کو جانچيں۔رپانی کو اچهی طرح مالئيں اور اپنی کہنی سے درجٔہ حرا

 ا جو آپ اپنے بچے کو دينے والے يا کسی گرم غذدوده ،  نہيںيہ يقينی بنانے کے لئے کہ يہ جالئے گی

 کو جانچيں۔ درجٔہ حرارت کےہيں، 

  کسی دوسری بے بی فوڈ کو مائيکرو ويو سے گرم کرنے سے پرہيز کريں۔ کيونکہ مائيکرو دودوه يا
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ويو سے گرم کی ہوئی غذا يا مشروب کا درجہ حرارت يکساں نہيں ہوتا۔ اگرچہ غذا يا مشروب کی 

سطح مناسب حد تک گرم کی ہوئی دکهائی ديتی ہے تاہم، اس کا اندرونی حصہ نسبتًا بہت زيادہ گرم ہوتا 

 ے۔ اس سے بچے کا منہ يا گال جل سکتا ہے۔ہ

 وب رے پر نہ رکهيں۔ اگر گرم غذا ميز پر رکهی ہو تو بچے کا خگرم کهانے يا مشروب کو ميز کے ِس

 دهيان رکهيں۔

 

 

  جلنے کے واقعات کو سنبهالنا

 کهيں يا ٹهندا کرنے کے لئے اس کو ستگی سے چلتے ہوئے پانی کے نيچے رجلے ہوئے حصے کو آہ

 ے پانی ميں ڈبو ديں۔ برف کو براہ راست زخم پر نہ رکهيں۔ٹهنڈ

  چمٹے ہوئے کپڑے کو نہ اتاريں۔  سے کپڑوں کو آرام سے اتاريں ليکن جلد کے ساته جگہ پرزخمی

  ٹکڑا يا پٹی لپيٹ ديں۔ا اس پر ايک صاف کپڑے کپهر

  والی پٹياں، جيسے بينڈ ايڈ زخم پر تيل، ٹوته پپيسٹ، مکهن يا پکانے کی ساسيں نہ ڈاليں۔ اس پر چمٹنے

 هولنے والے کپڑا نہ ليٹيں۔ يا ُپ

 

  باورچی خانے ميں لگنے والی چوٹيں   3.

  خانے پر دروازہ لگائيں تاکہ بچے اندر نہ جا سکيں۔باورچی  

 جيسے بے بی کاٹ يا  ( پہلے اپنے بچے کو ايک محفوظ جگہ سےباورچی خانے ميں کهانا پکانے

زوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہيں۔  يا اس سے زائد عمر کے بچے چيماہ 4پر بٹها ديں۔ )  ُجهولے

  اس لئے کچن ميں اپنی موجودگی کے دوران انہيں کمر پر نہ اٹهائيں۔

  

  :نتيجہ

  زيادہ تر چوٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ والدين کو ہوشيار رہنے اور بچپن کی نشوونما کے بارے ميں

 مناسب پرہيزی اقدامات کر سکيں۔زيادہ سيکهنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ 

 کبهی گهر پر اکيال يا  پر نظر رکهيں۔ انہيں  انبچے جو کچه کر رہے ہوں، والدين کو چاہئے کہ ہر وقت

   کسی بڑے بچے کی نگہداشت ميں نہ چهوڑيں۔

 

جن والدين کو کبهی کبهار نگہداشت اطفال کی خدمات درکار ہوں وہ محکمہ سماجی بہبود کی کبهی کبهار 

ی نگہداشت اطفال کی خدمت يا باہمی مدد کے نگہداشت اطفال کے مراکز سے رجوع کر سکتے ہيں۔  ک

 معلومات يا استفسارات کے لئے،  براہ مہربانی محکمہ سماجی بہبود کے پمفلٹوں سے رجوع کريں يا مراکز

  وريٹ سے رابطہ کريں۔نگہداشت اطفال کے مشاورتی انسپکٹ
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