
   Cutaneous leishmaniasis      يعنی کيوٹانيئس ليشمانياسيس جلدی
يا آپ اپنے ڈاکٹر  مہربانی فرماکر  صرف تعليمی ہےـدقصہ کا مچاس معلوماتی پر:  پيش آگاہی 

 بچے کے پ کے کريں کہ آيا يہ معلومات آعو رج يہ ديکهنے کے ليۓکسی ماہر صحت سے
 ليۓ مفيد ہيں ـ

 
يئس ليشمانياسيس  کيا ہے ؟ جلدی يعنی کيوٹان  

ہنے والی ايک طريل عرصے تک جاری ر) يعنی کاالآزار(جلدی يعنی کيوٹانيئس ليشمانياسيس  
يہ جلد پر پهوڑے يا جلد کی وبائ بيماری ہے ، جو ايک طفيلی جرثومے ليشمانيا سے ہوتی ہےـ 

  کهرنڈ پيدا کرتی ہےـ
 

 يہ کس طرح ہوتی ہے ؟
ہوتی  کے کاٹنے سےفالئيعنی سينڈ ) مکهیساحلی خون چوس (بڑمکهی   يہ کسی ريت يا 

 آسٹريليا ميں  يہ کسی متاثر بّچے يا بڑے سے دوسرے شخص کو منتقل نہيں ہوسکتی ـہے ـ
وہ تمام بّچے جو آسٹريليا ميںکوئ ريت مکهی نہيں ہوتی جس سے کہ يہ مرض لگ سکے ـ   

  ہيں انهيں يہ مرض سمندر پار يعنیميں مبتال پاۓ گۓ جلدی يعنی کيوٹانيئس ليشمانياسيس
  پاکستان سے لگا ہے ـاافغانستان ، ايران ي

 
 اسکا عالج کيا ہے ؟

گی ـيہ خودبخود ٹهيک ہوجاۓ بيماری کی معتدل صورت ميں کسی عالج کی ضرورت نہيں،   
)لی يا مشروب کی شکل ميںوگ( کے ذريعے فلوکونازول بہت زيادہ شديد حالت ميں ہم اکثر منہ  

 جلد ميں پهوڑے  ديرپا بيماری کے ليۓ دوسرے عالجوں ميںکر عالج شروع کرتے ہيں ـدے 
 کے

ڈرپ کے ذريعے دوا داخل کرنا ہيں ـ) خون کی رگ ميں(اطراف بار بار انجکشن دينا يا   
 

 اسکا عالج کتنا آسان ہے ؟
تاری سے  ـ يہ سست رفجلدی يعنی کيوٹانيئس ليشمانياسيس ايک دير تک رہنے والی بيماری ہے

 آخرکار تمام سے ہوتا ہے ـ عالج بهی سست رفتاریبڑهتی ہے اور اسکو ٹهيک کرنے کے ليۓ 
 امراض کا کامياب عالج ہوتا ہے ، ليکن جلد پر نشان رہ جاتے ہيں ـ

 
 کيا جلد کے گهاؤ کو ڈهانک کر رکهنا ضروری ہے ؟

 جلد کے زخموں کو ڈهانک کر رکهنے سے  يہ زخم دوسروں کے ليۓ متعدی نہيں ہيں ـنہيں ـ
 وہ خشک نہيں ہو سکتے ـ

 
 کيا ميرا بّچہ اسکول جاسکتا ہے ؟

وہ بّچے جو جلدی يعنی کيوٹانيئس ليشمانياسيس ميں مبتال ہيں ، دوسرے بّچوں کے ليۓ چهوت 
کاخطرہ  نہيں ہيں ـ اس کيفيت کی وجہ سے کوئ وجہ نہيں کہ انهيں اسکول جانے سے 

 اگر اسکول اس بات کو سمجه نہيں سکتا تو آپ کے ڈاکٹر بڑی خوشی سے اسکول روکاجاۓ ـ
 کو فون کرسکتے يا لکه سکتے ہيں ـ
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:ياد رکهيۓ   
 ۔    نہيںليشمانياسيس  متعدی 

 ۔     بّچے حسب معمول اسکول جاسکتے ہيں
 ۔    زخموں کو صاف رکهيں

 ۔    ديرپا بيماری کے ليۓ عالج کی ضرورت ہوگی
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