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 ہاتو ،پیر اور منہ کی بیماری
 

 سبب بننے والے عوامل
 اور بچوں  طور پر شير خوارعام ہے جو   متعدی بیماریایک  (HFMD)  (ایچ ایف ایم ڈی )  کی بیماری منہہاتو ،پیر اور 

  ں ،ہو تے ہیں۔ز  کہالتے ہیاینٹیرو وائرس جو  هک گرویسز کا ااس کا  سبب وائر  زیاده تر -ہے  ئیگدیکوی  بچوں میں 

  ایم ڈییچ ایف ا   بوی(  71ای وی ) 71اینٹیرو وائرس   میں ہے کوزسیکی وائرس اے ۔ سبب بننے والے عواملزیاده تر 

اور  رادی  کیس انف گرمی اور خزاں کے شروع میں ه تر  دنیا بور میںزیاد کا سبب بننے والے عوامل میں سے ایک ہے۔

 ۔ ےا واقع ہوتا هپویلن ا س وبا کا

 

 منتقل ہونے کے طریقے
کے مائع ، یا بیماری پووڑوں ، لعاب،  وں سے دوسرے شخص کو ناک اور گلے کے اخراج صایک شخایچ ایف ایم ڈی  

ہے ۔  شدّت کے  یمنتقل ہوتخانے کو براه راست چوونے سے کے پا(کے ہو سکتا ہے بػیر عالمات)سے متاثّره شخص 

وائرس کے فضلہ کا گرنا متعدد ہفتوں تک پایا جا سکتا  هکے د لمبی،جیسیر شااوہے بیماریچووت  کی  مرخلے میں یہ

ہے۔  

 

عرصہ پنپنے کا 
 دن ہے۔  7سے  3ه صہلی عالمت کے ظہور ہونے تک کا عرمرض کی ابتداء سے پ

 

طبّی خصوصیات  
بخار، بووک کم لگنا   عام طور پر یہ ۔چوالے بخار ،گلے کی سوزش ،منہ میں ،یں ہیں عالمت خاصکی   ییچ ایف ایم ڈا

ہے۔ ایک سے دو دن بعد منہ میں تکلیف ده چوالے بن جاتے ہیں ۔  یسوزش کے ساتو شروع ہوت کی گلےاور ،بے قراری 

ر اکثر زخم بن جاتے ہیں۔ يہ عام طور پر زبان هپ  چوالوں کی پہچان ہے چووٹےسرخ دانے پووڑوں کے ساتو جو کہ

  ی صورت میںچپٹے یا ابورے ہوئے دانوں ک یسرخ ی یں ۔ غیر خارش دار جلدوتے ه،مسوڑهوں اور گالوں کے اندر ه

پیچیدگیاں بہت کم ہیں ،  ۔وں پر پائی جاتی ہےظاہر ہوتی ہے۔ سرخی عام طور پر ہاتووں کی ہتویلیوں اور پیروں کے تلّ 

  71هار، ہو سکتا ہے ای وی بکبوی ک ۔ ہو سکتا ہے سے گردن توڑ بخار وائرل  (میننجائی ٹس وائرل ) علقتاس کا  مگر

، (جیسے پیرالیسیس–پولی مال ئیٹس ) یا  دماغ کی سوزش( این سیفاالئیٹس)سبب بنے جیسے  کا زیاده سنجیده بیماریوں

۔ جیسے فالح  –پولیو 
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 معالجہ 
 (HFMD)ہوتی  ختمتر کیسوں میں، بیماری از خود  ۔ زیادهعالج دستیاب نہیں ہے خاص یکوئکا ایچ ایف ایم ڈی

۔ از خود ختم ہو جاتی ہیں ہفتہ میں زخم ایک، سرخی اور بشمول بخارہے۔عالمات 

لوگ ناک اور گلے جو  ۔ہےتاکے  لئيے دیا جا سے آرام اور تکلیف بخار اور  زخموں کے درد ، عالمتوں سے متعلق عالج

ہدایت  ۔ والدین کوہاتو دهونے چاہئیں " خانے اور  مٹی والی چیزوں سے نبٹتے ہیں انویں بعد میں فوراکے اخراجوں ، پا

چوکسی میں کمی یا عام خالت میں   ، بخار کی جاتی ہے کہ  فوری طبی امداد خاصل کریں اگر ان  کے بچوں میں تیز 

۔ عالمات پیدا ہوںبگاڑ  جیسی 

 

 بچاؤ
ے ہاتو دهون رتکثب ۔تدابیر ہیں نسے بچاؤ کی بہتری ایم ڈی  پر  چلنا ایچ ایف وںاچوے خفظان صخت کے اصول

اور ایچ ایف ایم ڈی کے مریض سے قریبی رابطہ رکونے سے پرهیز  کر  ،کوانستے اور چوینکتے وقت منہ کو ڈهکنے 

سے   وںخفظان صخت کے اصول ماخولیاتیاچوے مزید براں ،چاہئيے۔ پر  چلنا وںخفظان صخت کے اصولسخت کے 

کی    ء مٹی والی اشیا م آلوده جگہوں اور جراثی اس میں  ۔بیماری سے متاثر ہونے کے خطره کو کم کیا جا سکتا ہے

ایچ ایف ایم ڈی والے بچوں کو اسکولوں اور اور ی انتظام  اچوا رکونا شامل ہے۔ صفائی، اور ہوا کی آمد و رفت کا اندرون

بن  اور کورنڈ جائیں کیسوی پووڑے سوکوجب تک کہ بخار ختم نہ ہو جائے اور  سے باہر رکونا چاہئيے َمجمعکسی بوی 

۔  لنے  میں کمی میں مدد دے سکتی ہیںیهجائیں۔ یہ تدابیر  بچوں میں بیماری پ

 
 2010جون 

 

 

 

  


