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)Urdu Version –Infection 71 Enterovirus(  

  
 

�#"ر  71ا��ٹ��و وا��س $  %&'(  
  

�ے وا-ے +*ا)( �$ ./0  
ا�A ا�@ ا�? (  ہ"<= ،;�� اور )�ہ 89 $�#"ر   اور ہے وا��س   6را�5 اے  وا3 ےا�2  ر�1 ) 71ا  و   (71ا��ٹ��و وا��س 

�ے وا-ے +*ا)( )�ں 0ے ا�2 ہے۔)HFMD( )ڈ  ��*ب )8F�1 ا�1�"�FG+ 8*ں )�ں ہ* �ہ0 "9/. $I �; ر*J ر  +"م"#�$ 8>
1�"ء )�ں اس و$" 9ےJ 8Q*RO 1990*ر ;� �P)8 اور NOاں 9ے �Mوع )�ں۔ ,ہے��G( ان اور*�و0�Y    89 ده"�8 )�ں <"�

�ے 89 اGJع P 89\8 <]8۔ ;�#"Zے ;� ]�[; 

  
�"ت Q*RO 8/ّJ  

�I 8"<8 ;" ں�+G)'ز�"دہ <� �ہ   )�ںc -  HFMD]*ٹے $a*ں )�ں ہ*<" ہے   $�#"ر  9" و$"�8 `#[ہ +"م J*ر ;� 71  و  ا
�gے ہ�ںI ، ے 89 0*زش]P، ر"i$ ں��" ،$ے ۔ہ�ں  ہ*<ے داZے�0خاور  c]"-ے،)�ہ )k- ?9 l*[$ ،ر"i$  ہ�ر ;� *J م"+

�@P ، 89[ے �Fار  ]m> ں�ے ہ�ں ۔ c]"-*ں 89  دہ c]"-ے I 5$"<0*زش 9ے �M =>"0وع ہ*<" ہے۔ ا�2 0ے دو دن $&% )�ہ )
� ا�p9 زI 5$ ?O"<ے ہ�ں۔ �ہ +"م J*ر ;� ز$"ن ،)g*ڑه*ں اور ] ; 9ے I =>"0* 9ہc]"-*ں ;ہa"ن ہے c]*ٹے�0خ داZے 
�� O"رش دار P0  %]I"-*ں 9ے اZ%ر ہ*<ے ہ�ں ۔ q9 ں*Z" ا$]�ے ہ*�ے دا�ٹے rc 8Oں��  s"ہ� ہ*<8 ہے۔ Q 8*رت )

�*ں 8O�0 +"م J*ر ;� ]��� +G)"ت اور ;��وں 9ے <ّ]*ں ;� ;"�I 8"<8 ہے۔ ہ"<[*ں 89 ہ']t$9ر  9" `#[ہ $]8 ہ* ے"#�$ 
�gے   ،ڑ  $�#"ر  m0 5$ 8[$ ./0 "9'" ہے $71۔ 9/]8 9/]"ر ا  و  m0'" ہے I] ٹ2(وا��لr��y"�8 ٹx) اے 0���Pدن ] )

�3�ٹx(<*ڑ $i"ر ،"{��ٹx ( د)"غ 89 0*زش، ) ا�0 5� G( 8-*;–x�g��gے ;��ا-I(*; ، *��gے ~"-{ اور–-I  ) *m��"(
 xٹ�   ورم +�Gت F[.۔ ) 9"رڈا�

  

�'�( ہ*Zے 9ے �J��ے(  
"ر   ، �" $�# 9ے )"�Y ، -&"ب، داZ*ں*ں 0ے دو�0ے l"Z *9 �iM اور P[ے 9ے ا�Oا�I 89 و$" ا�iM 2 71ا  و   

�#"ر  c]*ت  89 �ں �ہMّ%ت 9ے )�`[ے )  ہے ۔ 08ے )�'�( ہ*<  Z*[cےاہ راZ"O�$ �0ے 9*0ے )'"ّ��ہ �iM 9ے ;"$ 
�gے 9ے وا��س 9ے ~�[ہ �اور M"ہےI،8/#- % ہے۔ "'m0 "I "�"; 2> د ہ}'*ں%&'( "Z�P "9  
  

�ے 9" r�  +�Qہ;
   دن ہے۔ 7 0ے 3ہ Qہ[G+ 8)� 9ے sہ*ر ہ*Zے <2 9" +�)�ض 89 ا$'%اء 0ے ;
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  )&"-yہ 
 اور  $i"ر ،+Gج G+ "9)'*ں s"ہ�  G+=a9ج د0'�"ب Zہ�ں ہے۔ O"ص  8 9*�89 )'&%  $�#"ر  9" 71،  ا  و  8 <2 ]ا$

+G)"ت $1#*ل  $i"ر، 8O�0 ہ*<8 ہے۔ O'? از O*د زO#*ں 9ے درد 0ے 6رام دے m0'" ہے۔ ز�"دہ <� 9�g*ں )�ں، $�#"ر  
*O ں از�ہ\�ے اور �J 89 ��Q 89 8/ّJف <*Iہ د��c 8"ے $a*ں �د O'? ہ* I"<8 ہ�ں۔ وا-%�5 9* ا;اور زO?  ا�2 ہ}'ہ  )

�" c"ہ\�ے ا�P ان 9ے $a*ں )�ں )�%رIہ ذ�( )�ں 0ے G+ 8[$ 8�*9)"ت ;�%ا ہ*ں � : )1*رہ -

 

  ؛$"ر $"ر ا-ٹ8  •                               ؛� اور <�i$ N"ر *ا<') •

•  8Pد*�q "� 8$ا*O "  • ؛)'*ا<� $ے�ے mٹ[I 8>G�+ 89 2 ا+�"ءZ"cور اN#9؛    
 

�ے $0�#"ر  9* ;]�["a$ 9ے -ؤے ��gے 9ہ ;"رٹ�"ں، )t1[ے 89 ے I ں*�(�P�0 8وہ�P ں اور*-*m0ں 9* ا*a$ ہ��"'(
0�ں، <��ا89 0ے G9ے��ے 9ے  اور <#"م 9�i$  *g"ر ا<� Z"Iے  ،ا`'�از c "Z�9"ہ\� دو ہ}'ے ;]*ڑے 0*9]�ے اور Z�[9ڈ $

�"<8 `}�"ن ��Q 9ے اQ*-*ں ۔ �i0 ذا<8 اور $&% <2-*`"( 9"O ے��ں،O"ص  دو�0ےZ%ان 9ےے <�� ا;�"a$ *9 ا~�اد 
�ں ۔ �#"ر  0ے )'"�  $ J*9*ر ;� $a*ں�"a$ ے 0ےZ*ہ � )"a$ ےa�Z 8 ;�ؤ\P   ں د�[m�"ت د�ه%ا(  

  
  $a"ؤ
�5 د0'�"ب Zہ�ں ہے۔ اc]ے ذا<8 اور )"`*-�"<8 `}�"ن ��Q 9ے اQ*ل ا  و  Fاس وgm�ر  0ے 9 �71 و"#�8 و$"�8 $

�ں ہ*<ے ہ*�ے �"  <%ا$�� ہ�ں۔ ہ"a$5"ؤ 89 $ہ'��( �Z"9 �Z9 ہے ��ہ0}� 9ے دوران +*ام 9* ہ%ا :  
• "O ں� ڈا��r �" رج ہ*Zے وا-ے )*اد Q *9"ف Z�9ے Z"[9 "Z"[9ے 0ے ;ہ[ے اور $�� ا-Gi ع Z"Iے 9ے $&% ، Fے )

�ے 9ے $&% ہ"<]*ں 9* ده*��ں۔-%$ 

�m'ے و�F ا;�ےl"Z  اور اgZ"[9'ے  •�[c ور"Z، ں�mہ 9* ڈه�( l ہ 9ے��� �Jا�Oاج 9*اور )�Q ے��0ے  
�ں۔ m��[;  

�gے <*-�ے اور Z"[9ے •I ں�N�c  8>ں۔ 9/]8 $]8 ذا�9ے $�<5  )( �9 ا0'&#"ل )� �9  

 -ہ*ا  89 6)% و ر~� 9" اc]" اZ'�"م ر9]�ں •

�ز�"دہ Z"I 8�*[cے وا-8  •Z�~، ہ*ںkI ں*Z"O )gq  اور  �a /GO3ا ��;'[ے  $[�A 9ے %8P 9ے F"$=>"0"+ 9*ء$
�ے P\ے \9  *I ڑه"1:99)�[*ل 0ے"P  ا ہ* ، 9ے�I ف اور"Q =>"00ے ?��l";   ں�ہ٪1( �9Rّ`25.5 *]��[P 

 A� ؛ ) `Rّے ;"8Z 9ے 0"<=99ا0'&#"ل 9" $[

 9ے )���*ں 9ے �F =>"0�/8 را$�ے 0ے  ;� ہ�N �9�ں۔)HFMD( ا�A ا�@ ا�? ڈ   •
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