ماده جوں

ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮؤں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﺎﺋﻖ

نر جوں

جوئيں کيسے تالشيں؟

جوؤں کو تالشنا ايسی حالت ميں بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ جوں کی کنگھی سے اپنے بال جھاڑ رہے ہوں اور اپنا سر ايک سفید توليہ پر
جھکا رکھا ہو۔ بالوں کو خشک حالت ميں جھاڑيں۔ اپنے سر کو سنک ،حمام کے ٹب ،اور ٹيبل کالتھ يا کسی اور ايسی ہی چيز
پر جھکا کر کھﮍے ہوں۔ سر کی جوئيں تاريک اور گرم گوشوں ميں پلتی ہيں اور کنگھی کرتے وقت سر جھکانے سے آپ ان
جگہوں تک پہنچ سکتے ہيں۔ اگر کسی بھی "گوشے" ميں حرکت ہوتی ہے ،يہ يقينی طور پر جوئيں ہی ہيں۔

ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺻﺪﯾﻮں ﺳﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮﺗﯽ آ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ۔ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ )ﭘﯿﮉﮐﯿﻮﻟﺲ ﮐﯿﭙﭩﺲ( ﭼﻨﺪﯾﺎ ﮐﯽ ﮐﮭﺎل ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﮔﮭﺮ ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدﮦ ﮔﺮدن ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﺳﮯ ﺳﺮ ﮐﮯ اوﭘﺮ اور ﮐﻨﭙﭩﯽ ﺗﮏ ﮐﮯ  Tﻧﻤﺎ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﻮؤں ﮐﯽ ﺧﻮراک ﮐﺎ واﺣﺪ ذرﯾﻌہ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮن ﮨﮯ۔-اﭘﻨﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﮍﮬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻮں ﮐﻮ دن ﻣﯿﮟ دو ﺑﺎر ﺧﻮن ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔۔

سر کی جوؤں سے چھٹکارا پانے کے آسان طريقے اور مشورے۔

-ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﭼﮭﻮﭨﯽ اور ﺑﻐﯿﺮ ﭘﺮوں ﮐﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اڑ ﯾﺎ اﭼﮭﻞ ﮐﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﯽ۔

جوؤں سے حفاظت کے کيا طريقے اپنائے جا
• جوؤں کی کنگھی سے باقاعده جوئيں نکاليں۔ کنبے کے سبھی افراد کو کنگھی کرنا نہ بھوليں! آپ جتنی جلدی
اس مصيبت سے واقف ہونگے اس سے چھٹکارا اتنی ہی جلدی مليگا۔

ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ 2-3 :ﻣﻠﯽ ﻣﯿﭩﺮ ﻟﻤﺒﯽ ،اور ان ﮐﯽ رﻧﮕﺖ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺷﻔﺎف ﺳﮯ ﺳﯿﺎح ﮐﮯدرﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ رﻧﮓ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺟﻮؤں ﮐﮯ  3ﺟﻮڑی ﭘﯿﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ رﯾﻨﮕﻨﮯ اور ﺑﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﻟﭩﻮں ﮐﻮ ﺟﮑﮍﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﺎص ﭘﻨﺠﮯ ﺑﻨﮯ ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ۔
-ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺳﻮﮐﮭﮯ ﺑﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺗﯿﺰ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔

•  10ويں اور  35ويں ہفتوں کے جوئيں نکالنے کے اختتام ہفتہ ميں شريک ہوں ،اور اپنے پﮍوسيوں پر بھی
شرکت کے لئے زور ڈاليں ۔
• کنگھی کرتے وقت خاص احتياط برتيں۔ جوئيں اور انکے انڈے نہايت چھوٹے ہوتے ہيں اور انہيں صحيی طور
پر ديکھ پانا ممکن نہيں۔
•

دوسرے افراد کی ٹوپياں ،کنگھياں اور برش استعمال ميں نہ الئيں۔

-ﺟﻮؤں ﮐﯽ ﺧﺎص ﮐﻨﮕﮭﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮫ ﭘﺎﻧﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ۔

ﺟﻮؤں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ !
-ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ رﻧﮓ ،ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔

• جوؤں سے حفاظت کے لئے کيميائی مواد کا استعمال نہ کريں کيونکہ ان سے جوئيں دواؤں سے بے اثر ہو سکتی
ہيں۔

اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺑﺎل اور ﭼﻨﺪﯾﺎ ﮐﯽ ﮐﮭﺎل ﮨﮯ اور آپ ﺧﻮن ﮐﯽ ﺧﻮراک ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﺟﻮؤںﮐﯽ ﻧﺴﻞ آﮔﮯ ﺑﮍﮬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ذرﯾﻌہ ﮨﯿﮟ۔
-ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺑﺎﻟﻮں اور ﺳﺮوں ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻠﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔

•

لمبے بالوں والے بچوں کو اپنے بال اٹھا کر يا چوٹيوں ميں رکھنے چاہئے۔

زﯾﺎدﮦ ﺗﺮ  3ﺳﮯ  12ﺳﺎل ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮؤں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺑﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔-اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﮐﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺟﺎﻧﻮروں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﻞ ﺳﮑﺘﯿﮟ۔

اگر مجھے جوئيں ہو جائيں تو کيا کرنا چاہئے؟

اﯾﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎدﮦ ﺟﻮں دن ﻣﯿﮟ  8اﻧﮉے ﺗﮏ دے ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔-ﺟﻔﺘﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮦ  56اﻧﮉے ﺗﮏ دے ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔

•

گھر ميں سبھی کو کنگھی کر کے ديکھيں کہ کيا کوئی اور بھی اس کا شکار ہے۔

•

جوؤں کے شکار گھر کے سبھی افراد کا عالج ايک ساتھ کريں۔

•

دواؤں سے متعلق ھدايات پر با احتياط عمل کريں۔

اﻧﮉوں ﮐﺎ ﺳﺎﺋﺰ  0.3x 0.8ﻣﻠﯽ ﻣﯿﭩﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )وﮦ رﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرﯾﮏ ذروں ﮐﯽ ﻃﺮح ﻟﮕﺘﮯ ﮨﯿﮟ(۔ﻣﺎدﮦ ﺟﻮﺋﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﻧﮉوں ﮐﻮ ﺑﺎل ﮐﯽ ﻟﭩﻮں ﺳﮯ اﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻟﮕﺎ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،اور اﻧﮉے ﺑﺎﻟﻮں ﺳﮯ"ﭼﭙﮏ" ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﻧﮉے ﭼﻨﺪﯾﺎ ﮐﯽ ﮐﮭﺎل ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺳﻨﭩﯽ ﻣﯿﭩﺮ ﮐﯽ دوری ﭘﺮ دﯾﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور  6-8دﻧﻮں ﺑﻌﺪ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺟﻮﺋﯿﮟ ﻧﮑﻠﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
اﻧﮉوں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﮯ  3ﮨﻔﺘﻮں ﺑﻌﺪ ﺧﻮد اﻧﮉے دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ۔-ﺟﻮؤں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﺪت ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  6ﮨﻔﺘﻮں ﺗﮏ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔

• جوؤں کے مدارج زندگی کو جلد از جلد موقوف کرنا نہايت ضروری ہے۔ لہذا عالج کا ايسا طريقہ کار اختيار
کريں جو آپ کے لئے سب سے مناسب ہو ،اور جو يقينی طور پر اور موثر انداز ميں آپ کو جوؤں سے چھٹکارا
دال سکے۔

-ﺑﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔

2۔ ليکھ

1۔ ليکھ

• اگر آپ کو کئی انڈوں کے خول مليں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمبی م ّدت سے جوؤں کا شکار ہيں۔ ليکن اگر
آپ کو کئی نئے انڈے ملتے ہيں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جوئيں حال ميں ہی پﮍی ہيں۔
• جوؤں سے چھٹکارا پانے کے  10-14دنوں بعد تک جوؤں کی کنگھی کا استعمال جاری رکھيں۔ تبھی آپ يہ
يقينی بنا سکتے ہيں کہ آپ نے سر کی جوؤں کے عالج کا ايک موثر طريقہ کار اختيار کيا ہے۔
•

حفاظتی اقدام کے طور پر اپنے بالوں ميں باقاعدگی سے کنگھی کريں۔

3۔ ليکھ

انﮉا

Urdu

سر کی جوئيں

• اپنی کنگھی يا برش کو ابال کر يا منجمد کر کے جراثيم سے پاک کرليں تاکہ کنبے کے دوسرے افراد اس کا شکار
نہ ہوں۔
• يہ پتا لگانے کی کوشش کريں کہ جوئيں آئی کہاں سے ہيں۔ دوسرے والدين کو مطلع کريں کہ آپ جوؤں کا شکار
ہيں تاکہ وه بھی اپنے گھر کے افراد ميں جوؤں کی موجودگی کا پتا لگائيں ،ورنہ پھر سے جوئيں ہونے کا خطره بﮍھ
جاتا ہے۔ جوئيں ہونا کوئی شرم کی بات نہيں۔ جوئيں ہونے کا سبب حفظان صحت کی کمی سے نہيں ہوتا :در
حقيقت جوؤں تو صاف بالوں ميں زياده بﮍھتی ہيں۔
• چادروں کی دھالئی  60￮Cپر کريں۔ ٹوپيوں ،ٹيڈی بيئرز ،اور سوفا کے تکيے رات بھر فريزر ميں رکھے جا
سکتے ہيں يا  5منٹوں تک  60￮Cپر ڈرائر ميں رکھے جا سکتے ہيں۔

نہ تو اچھل
سکتی ہيں

● جوئيں ہونا شرم کی بات نہيں ،ليکن
ان کا عالج نہيں کرنا شرم کی بات ہے!

اور نہ ہی
اڑ سکتی

سر کی جوئيں سر/بالوں کے ذريعے پھيلتی ہيں۔

ہيں
يہ ضروری نہيں کہ جوئيں ہونے پر سر ميں کھجلی ہو۔
 10ويں اور  35ويں ہفتوں کے جوئيں نکالنے کے اختتام ہفتوں ميں
شرکت کريں۔

لسفری نورج کا
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