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ہے؟  ہوتا ای( کPIMSسسٹم سنڈروم ) یملٹ یٹریمیانفل اٹرکیئڈیپ

 نوجوانوں کے لئے معلومات
 (COVID-19) کو کورونوائرس یہے جو کس بیماری ینئ کی( اپی آئی ایم ایس - PIMSسسٹم سنڈروم ) یملٹ یٹریمیانفل اٹرکئیڈیپ

 جو( کا سبب بنتا ہے انفلیمیشنسوجن ) ںیپورے جسم م ہیہے۔  ظاہر ہوتیہفتوں بعد کئی ہونے کے  کے وائرسکا سبب بنی والی 

 (GOSH) ہسپتال ٹیاورمنڈ سٹر ٹیسے لڑتا ہے۔ گر یماریب، چوٹ اور کشنینظام انف یآپ کا دفاع جس کے ذریعےہے  قہیطر کیا

اورمنڈ  ٹیجب آپ گر ،ںیجانتے ہ ایہم ک ںیکے بارے م پی آئی ایم ایسہے کہ  ایگ ایبتا ہی ںیم پرچے یاس معلوماتطرف سے  یک

 ایک ںیکے بارے م یں تو اسہ اریآپ گھر جانے کے لئے تجب کہ تھا اور اب  ایگ ایک کا کیسے عالجتھے تو اس  ںیہسپتال م ٹیسٹر

  ضرورت ہے۔ یسوچنے ک

نشوونما  یک 19کوویڈ  ں جبمیبچے اور نوجوان جن  شتریاگرچہ ب

 یا یںہ یہوت ںیت نہاعالم یکوئ یاس کتو وقتی طور پر ہے  یہوت

 کیکہ ا ںیاب ہم جان چکے ہ کنی، لںیہ یہوت ی عالماتبہت ہلک

 یملٹ یٹریمیانفل اٹرکئیڈیپ یچند ہفتوں بعد ہ ںیتعداد م یس یچھوٹ

 نوعمرادہ تر یز ہیہوتا ہے۔  ظاہر( پی آئی ایم ایسسسٹم سنڈروم )

سکتا  ہو ایم ایسپی آئی  یبچوں کو بھ کنی، لہوتا ہے وں کونوجوان

اس کے  متواترہے، ہم  بیماری ینئ کیا پی آئی ایم ایسہے۔ چونکہ 

سمجھنے  ادہیسے ز ادہیزاسے  ںیآپ ہم - ںیرہے ہ کھیس ںیبارے م

دوسرے بچوں اور  ںیتاکہ ہم مستقبل م ںیرہے ہ کرمدد  ںیم

  ۔ںیاور عالج کرسک صیبہتر تشخ ینوجوانوں ک

 پی آئی ایم ایس کیوں ہوتا ہے؟

 ںیہے، ڈاکٹروں نے اس کے بارے م بیماری ینئ کیا ہیاگرچہ 

 ینظام ک یآپ کے مدافعت ہیکہ  ںیہم جانتے ہ -ہے  ایل کافی کچھ جان

یہ  اس کے بعد کنیا ہے جو وائرس سے لڑتا ہے لتوجہ سے ہو

آپ کے جسم کے دوسرے حصوں پر  اضافی رد عمل کی وجہ سے

 یک رنےک قیتحق دیجاننے کے لئے مز ہی ںیاثر انداز ہوتا ہے۔ ہم

 وںیک ی آئی ایم ایس سےضرورت ہے کہ کچھ بچے اور نوجوان پ

ی آئی ایم پ ہوتا ہے۔ ںینہ سایدوسروں کو اکچھ  کنیل ںیتے ہمتاثر ہو

 ٹیاورمنڈ سٹر ٹیگریئے کے ل جاننے دیمز ںیکے بارے مایس 

 ۔ہے یجارہ یک قیتحق ںیم ایدن یپورکے عالوہ   ہسپتال

 

 

 ی آئی ایم ایس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟پ

آپ کے ناک ہو سکتا ہے کہ  یئےکے ل قیتصد یک 19میں کوویڈ آپ 

سے ایک روئی کے سرے والے تنکے یعنی سواب سے اور گلے 

وائرس کے لگنے  ہو لیکن پی آئی ایم ایسجا چکا نمونہ حاصل کیا 

کے امکان کو ایسی بیماری عام  گریہے۔ ڈاکٹروں کو د اہوت کے بعد

عالمات کا سبب  یطرح ک یضرورت ہے جو اس یکرنے ک خارج

 ٹاکسک شاکاور  پسسیس ،ڈیزیز یکاواساک ںی۔ اس مںیہ یبنت

 ۔ںیشامل ہ تکالیف یسیسنڈروم ج

ہمارے پاس یئے کے ل صیتشخ یک پی آئی ایم ایس ،سے یبدقسمت

لہذا ڈاکٹر عالمات  ںیہوتے ہ ںینہ سٹیٹ مخصوص یخون کے کوئ

 یسوزش ک ںی۔ ڈاکٹر آپ کے جسم مںیہ تےکر تشخیص کر کھیدکو 

اور  ںتے ہیکا استعمال کر سٹیکے لئے خون کے ٹ جاننےسطح کو 

۔  ںیکام کر رہے ہ حکہ آپ کے جسم کے مختلف حصے کس طر یہ

کرتے  قیتصد اس کیڈاکٹر سے عالمات  یآپ کان نتائج کے ساتھ 

 ۔ںیکہ وہ اس کا عالج کرسکتا ںیہ

 ں؟یہ ایعالمات ک یک ایم ایسپی آئی 

ہے جو  ہوتا درجہ حرارت اونچا کیاہم عالمت ا یک پی آئی ایم ایس

۔رہتا ہے یکچھ دن جار
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 یسا کہ:ج ںیہ یہوسکت یعالمات بھ یآپ کو دوسر

 جلد پر دانے یا خارش 

 یاور کمزور تھکاوٹ 

 اکڑن ایدرد  ںیم ٹیپ 

 اور پھٹے ہوئے ہونٹ سرخ 

 ناپھولکا پاؤں  ہاتھ 

 جلد ی ہوئیلیچھ پر روںیہاتھوں اور پ 

 درد سر 

 ںیآنکھ سرخ 

 فیدرد اور تکل ںیم پٹھوں 

 یاور الٹ اسہال 

 سوجن ںیمے ریشوں ک گردن 

 چڑچڑاپن بغیر وجہ کے 

، ںیہبھی اور عالمات  یکوئ پ کوہے کہ آ محسوس ہوتااگر آپ کو

بھی  ںینہ ای ںیہ یسکتبھی  سے منسلک ہو پی آئی ایم ایسجو 

 ۔ںیکو بتائ میٹ یطب یتو اپن، ںیہ یہوسکت

 پی آِئ ایم ایس کا عالج کیسے کیا جاتا ہے؟

 قہیطر نیکا بہتر پی آئی ایم ایسکہ  ںیرہے ہ کھیس یبھ یہم ابھ

نظام کو '' بند  یکہ آپ کے مدافعت و گاہ ہیہمارا مقصد  -ہے ایعالج ک

ے خطرے کو کم کرنے کے نقصان ک یمدت لی'' اور پھر طوںیکرد

 ۔کر دیں''  بحال'' لئے اسے

 :جاتا ہے ایسے ک مختلف ادویاتکا عالج  پی آئی ایم ایس

 نیونوگلوبلیام ونسیانٹراو (IVIG) - اتیخون کے عط اسے 

جاتا  ایمعائنہ ک اس کا کے لئے کشنیانفکسی جاتا ہے،  ایسے ل

جاتا  اید ذریعے)ڈرپ( کے  خون کی رگوںہے اور پھر آپ کو 

یہ  – ںیہ یہوت زیباڈ ینٹیا یبہت س ںیم آئی وی آئی جیہے۔ 

لڑتے  کے خالف کشنیجو انفہوتے ہیں  نیپروٹ ُوہ ںیخون م

 ۔ںیہ

 ای ذریعےکے  خون کی رگوں ہیآپ کو  - ئڈزوریکوسٹیکورٹ 

آپ کے  یہہے۔  صورت میں دی جاتی یمائع ک ای ٹیبلٹمنہ سے 

قسم ہوتی ساختہ  یانسان ی( کمادے یائیمیہارمون )ک ںیجسم م

کیوں کہ ۔ بناتی ہےنظام کو پرسکون  یجو آپ کے مدافعت ہے

مدہم نظام کو  یآپ کے مدافعت کے طور پر یہ ئڈزوریکوسٹیرٹوک

خطرہ ہوسکتا ہے،  اضافی ھکچ کا کشنیآپ کو انف کرتی ہے

۔ دی جا رہی ہو ںیمقدار م ادہیآپ کو زیہ خاص طور پر اگر 

تو  رہتی ںیضرورت نہ یک ئڈزوریسٹ کویجب آپ کو اب کورٹ

نے جا" ئےھڑا"چُ رفتہ رفتہ  اسے یک دم بند نہیں کیا جاتا بلکہ

دوبارہ  کو جسم ے۔ اس سے آپ کتی ہےضرورت ہو یک

   ۔ہے یمدد ملت ںیے ما شروع کرنبنان ئڈزوریسٹ

 

 آپ کے  نیاسپر - (ناپریلٹڈااور  نی)اسپر ادویات کالٹنگ ینٹیا

کے جمنے کا  خونلہذا  نے سے روکتی ہےہو‘ گاڑھا’خون کو

ہوں کہ آپ کا دل مطمئن ڈاکٹر کے امکان کم ہوتا ہے۔ اگر آپ 

طرح سے کام کر رہا ہے تو آپ عام طور پر چھ ہفتوں  یاچھ

 ایکو بطور انجکشن د نیپراالٹڈگے۔  ںیچھوڑ د نایل ہیکے بعد 

یہ آپ کو اس ہے۔ عام طور پر،  یتکرخون پتال  یہجاتا ہے اور 

 ۔ںیہوتے ہ ںیسپتال مہجب آپ  وقت دیا جاتا ہے

 ے کوآپ کے معد نیاور اسپر ئڈزوریکوسٹیکورٹ - دوا یک ٹیپ 

 سطح ی اندرونیک معدے، لہذا آپ کو ںیہ یکرسکت خراب کر

پڑے  نایاور دوا ل کیان کے ساتھ ا دیشایئے حفاظت کے ل یک

 ۔یگ

 کویکورٹ اور آی وی آئی جی اگر - ادوایات یک اتیاتیح 

 ںیہ یکرت ںیسے کام نہ قےیاپنے طور پر بہتر طر ئڈزوریسٹ

ماب -زو-یل-کیرا اور ٹو-نیک-انا یاتادو یاتیاتیتو، آپ کو ح

نظام کو  یآپ کے مدافعت یبھ ہی۔ یںہ یسکت ادویات دی جا ینام

 ۔ںیہ یکرت’ عارضی طور پر بند‘

کے  قیتحق میں  (GOSH) ہسپتال ٹیاورمنڈ سٹر ٹیہم گر چونکہ

 کے عالج کے پی آئی ایم ایس، آپ کو ںیرہے ہ چالپروگرام متعدد 

  ی نئی ادویات بھی دی جا سکتی ہیں۔دوسر لیئے

 کے بعد گھر جانا پی آئی ایم ایس

دوبارہ  کے لیئےہے، ہم آپ  یبہتر ہورہ عتیطب یآپ ک کہ اب جب

صرف اس وقت  یہ میٹ کلینی۔ کلںیگھر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہ

ہے اور جب آپ  یآرہ یبہتر ںیہو کہ آپ م نیقی ںیجب انہ یکرے گ

پی آئی گے۔ چونکہ  ںیرکھ کے ساتھ رابطہہوں گے تو آپ  ںیگھر م

 کے آپ لیئےجسم کے تمام حصوں کو متاثر کرتا ہے، اس  ایم ایس

 :ںیہ یسکتہو کچھ عالمات  ی آپ کوبھ واپس جانے کے بعدگھر 

 دھندی 'دماغ ای یدشوار ںیتوجہ مرکوز کرنے م' 

 بالوں کا پتال ہونا ای کا گرنا بالوں 

  ‘غصے کے دور بشمولجذبات  ’نیچ والے اونچ 

 مشکالت یک ندین 

 اور جلد چھلنا خارش 

 اںیلیتبد ںیسماعت م یآپ ک 

  میں چھوبن محسوس ہوناہاتھ پاؤں 

 یلیتبد ںیآواز م ایمشکالت  ںینگلنے م 

 ( اسہال)جالب 

 یلیتبد ںیبھوک م 

 اور تھکاوٹ یکمزور یپٹھوں ک 

 درد ںیم ٹیپ 

 یدشوار ںیم نےیسانس ل ای کے مسائل گردے ،آپ کے دل 
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اثر  یآپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم پر بھ پی آئی ایم ایس

سکتا ہے لہذا گھر واپس آنے کے بعد اپنے مزاج سے آگاہ  انداز ہو

بات  یچڑچڑا پن محسوس کرنا معمول ک میںمزاج  ،ینی۔ بے چںیرہ

کی وجہ سے ہر ایک کی  19اور کوویڈ  پی آئی ایم ایس ہیہے۔ 

 مّرہ کے خلل کی وجہ سے ہے۔ روز زندگی میں 

ے تو آپ ئے تھہو ماریہوگا کہ جب آپ ب اینے محسوس ک آپ

۔ اس کے بعد آپ نے جو تھےے ن محسوس کرتاور تھک یکمزور

قابل  ےکرنے ک ںیمشق حیآپ کو صح ُوہ یحاصل ک یراپیتھ ویفز

 یطاقت اور تندرست یپ اپنے پٹھوں کتاکہ آبنانے کے لیئے تھی 

یئے مدد کے ل ںیہونے م ابیصحت  ے۔ آپ کںیکرسک دوبارہ بحال

ہو گا۔ ہم جانتے  ایگ جایساتھ گھر بھ پروگرام کے آپ کو مشقوں کے

 ہیہے لہذا  یبہت ضروریئے صحت کے ل یکہ ورزش آپ ک ںیہ

 یاور جسمان لوںیاور کھ ںیہے کہ آپ سرگرم رہ یبہت ضرور

 ۔حیو تفر ریس یروزانہ ک سےیج ،ںیحصہ ل ںیم وںیسرگرم

بہت  ںیاور شروعات م ںیہونے کے لئے اپنا وقت نکال ابی صحت

کے  وںدن ’'اچھے کے اگر آپ - ںیکوشش نہ کر یکچھ کرنے ک

اس کے بارے میں پریشان تو  ںوہ بھی ہوتے دن 'برے' ساتھ ساتھ 

 دایتوازن پ ںیم یسرگرم و اپنیآپ ک امر یہ ہے کہ یدی۔ کلنہ ہوں

کو کہ آپ  ںینہ کر کاماتنا  کے دوارندن ‘ اچھے’ یکس -کرنا ہے 

 ۔ںیلگ جائ' دن بُرے' یکئ میںہونے  کیٹھ اس سے

 ںیسے بات کرنے کا موقع فراہم کر اتینفس رآپ کو اپنے ماہ ہم

 زین ںیمحسوس کر رہے ہ سایکہ آپ کیں گے سنآپ کی بات وہ  -گے

راستے تالش  یئےمدد کے ل ںیبہتر بنانے م اپنے آپ کوآپ کو 

  یں گے۔مدد کر ںیکرنے م

 

 اکثر پوچھے جانے والے سواالت

 کیا میں سکول جا سکتا ہوں؟

کے بعد  پی آئی ایم ایس - بہتر محسوس کرتے ہوں یاگر آپ کاف ،ہاں

 ی ہے۔سکت ہوکے لئے بہت تھکاوٹ محسوس  کچھ عرصہکو آپ 

اپنا  ںی۔ آپ اپنے اساتذہ سے سکول مںینہ کر سرگرمی ادہیز بہتلہذا 

جب تک کہ  ںیبات کرسکتے ہ ںیبڑھانے کے بارے م جیوقت بتدر

 ۔ںیہوجائ نہ ابیصحت  طور پر آپ مکمل

 ماریب اپنے آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور کنبے کو ہی

کو بانٹنے ات ۔ اپنے تجربںیبتاتے ہ کیا کتنا اور ںیہونے کے بارے م

 !ےہ یمدد مل سکت ںیکھال رکھنے م کومواصالت رابطے و سے 

 

 

 

 ہے؟ کرنا ایک ںیکے بارے م کھنےیاور دوستوں کو د ےکنب

رہنے  علیحدگی میں ای 'بچاو' ا ہو توہو چک پی آئی ایم ایسآپ کو  اگر

آپ  یپھر بھ ،ہے ںینہ کو انفیکشنہے۔ اگرچہ آپ  ںیضرورت نہ یک

 یحکومت ںیکو اپنے گھر سے باہر لوگوں سے ملنے کے بارے م

پر   www.gov.uk/coronavirus پر عمل کرنا چاہئے۔ یرہنمائ

 ایوہاں ک ںیرہتے ہ جہاںکہ آپ  ںیمعلوم کر ہیاور  ںینظر ڈال کیا

 تھے تو اس دوران ںیسپتال مہجب آپ  - ںیسکتے ہکر کچھ 

 ۔ںیہ ےہوسکت لیتبد معامالت

 وجس ک ںیآجاتے ہ ںیشخص کے ساتھ رابطے م سےیا یکسآپ  اگر

پر عمل  یرہنمائ یہوسکتا ہے( تو آپ کو حکومت ایے )ہ 19کوویڈ 

 کرنا چاہئے۔

 ہے؟ کرنا ایک ںیسے رابطے کے بارے م وںیماریب وبائی

 کم نظام کو  یآپ کے مدافعت کے عالج کے دوران پی آئی ایم ایس

 ،یچکآپ کو چ کی وجہ سے ادویات دی گئیں انکرنے کے لئے جو 

کرنا  زیسے رابطے سے گرمریض  یخسرہ اور تپ دق کے کس

رابطہ ہوا ہے  کا ایسا کوئیا ہے کہ آپ چاہئے۔ اگر آپ کو لگت

اس  ںیہم ونکہیک ںیکو کال کر میٹ کلینیکل یاپن میں  GOSH،تو

 ہے۔ ہوا ںینہ کشنیانف یکوئ کوبنانا ہوگا کہ آپ  ینیقی امرکو

 چاہئے؟ نایل ہیمجھے  ایک - دیا جانا ہے شنینیکسیو مجھے

اتے رہنا ولگ کےیتو اپنے معمول کے ٹ ہووقت  ایسے ٹیکوں کا جب

لیئے دی کے عالج کے  پی آئی ایم ایسآپ کو  ،ہے۔ تاہم یضرور

طرح  یاچھ یمتاثر ہوسکتا ہے کہ وہ کتن امر ہی گئی ادویات سے

کو لگوانے کہ ان  ںیلہذا اپنے ڈاکٹر سے بات کر ںیہ ےسے کام کرت

 ۔و گاکب بہتر ہ کا وقت

 ںیکرتے ہ زیہم تجو ،تو دیا گیا  IVIGواگر آپ ک ،کے طور پر مثال

۔ اگر آپ ںیسے چھ ماہ انتظار کر نیسے پہلے ت شنینیکسیو کسی کہ

گئی  یلگان نیکسیپہلے و ےہفت کچھ سےہونے  پی آئی ایم ایسکو 

ہے تو آپ کو بوسٹر  ایگ دیا یج یآئ یو یاگر آپ کو آئ ،تو یتھ

  ۔یضرورت ہوگ یانے کولگ

 کے )ناک نیکسیفعال فلو و ریکہ آپ کو غ ںیکرتے ہ زیہم تجو

کے لینے    IVIGکو آپیہ ے ئ( چاہٹیکہبجائے  یسپرے کذریعے 

 ۔گا انا ہووچھ ماہ کے اندر لگ

( tocilizumabٹوسیلیزوماب ) ای( anakinraنے اناکنرا )آپ  اگر

کم از لینے سے پہلے کے  نیکسیو الئیو یبھ یکستو آپ کو لی ہیں 

 کم چھ ماہ انتظار کرنا چاہئے۔

 سکتا ہے؟ ہو پی آئی ایم ایسمجھے دوبارہ  ایک

آپ کا  ،ہے تو یہوت یماریب وبائی یسیج پی آئی ایم ایسآپ کو  جب

بناتا ہے لہذا آپ اس  )دفاعی مواد( 'زیباڈ ینٹیجسم اس کے لئے 'ا

 کوجن  ںیاگرچہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہ۔ ںیسے محفوظ رہتے ہ

www.gov.uk/coronavirus
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لیکن  ،ںیبناتے ہ زیباڈ ینٹیاہوا ہو ُوہ  پی آئی ایم ایساور  19 ڈیکوو

۔ ہم ںیہ کے لیئے ہوتےہے کہ وہ کتنے عرصے تک  ںینہ نیقی ںیہم

پی آئی امکان ہے کہ آپ کو دوبارہ  بہت ہی کمکہ اس کا  ںیجانتے ہ

 ہو۔  ایم ایس

 یہوسکت 19کوویڈ جو ظاہر ہوںت اعالمایسی  میں اگر آپ ،تاہم

خود کو  مطابقکے  یرہنمائ سطح پر مہیا کردہ یقوم کو ، تو آپںوہ

جس طرح محسوس اُسی  ۔ اگر آپ کوعلیحدگی میں رکھنا چاہیئے

تو اپنے  کے دوران محسوس ہوا تھا پی آئی ایم ایس طرح آپ کو

نے واکر کیچ ںیسپتال مہ یکہ وہ آپ کو اپنے مقام ںیکنبے سے کہ

پی آئی ایم کہ آپ کو  ںیرکھ ادیبتانا  ہی ںیانھ -ئیں کے لئے لے جا

 یآپ ک ںیم  GOSH شہیہملیئے مشورے کے  ۔ ُوہتھا ہوا ایس

 ۔ںیسے رابطہ کرسکتے ہ میٹ کلینیکل

 کے بارے میں تحقیق پی آئی ایم ایس

سے  پی آئی ایم ایس، مزید جاننا ںیکے بارے م پی آئی ایم ایس

 ،کو بہتر بنانا قےیبھال کرنے کے طر کھید ینوجوان لوگوں ک متاثرہ

حیثیت کا  یحیترج کے لیئے  GOSHمعلومات کا اشتراک  اور

 ےممکن ہو ہم اپن ی، اور جب بھسے وابستہ ہے قیتحق ہیحامل ہے۔ 

پی آئی ایم  ںیمطالعات م یقیتحق

کو شامل کرنا  ضوںیکے مر ایس

 ۔ںیچاہتے ہ

 یقیان تحق یاگر آپ پہلے ہ 

 ںیحصہ لے چکے ہ ںیمطالعات م

 سےی۔ اگر اہیتو آپ کا شکر

آپ مستقبل  ںیجن م ہوںمطالعات 

تو ہم  ،ںوحصہ لے سکتے ہ ںیم

گے اور آپ  ںیرابطہ کرآپ سے 

 .گے ںیشامل ہونے کے لئے دعوت د ںیکو اس م

 معاونتمعلومات اور  دیمز

سپیشلسٹ نرس  کلینیکے لئے کل وںیماریب وبائی یتو برائے مہربان ،ںوہپوچھنے سواالت  یکوئ ںیکے بارے م ایم ایس پی آئیاگر آپ کو 

سے رابطہ  میٹ یبھ عےیکے ذر MyGOSH کروانے کے بعد آپ شنیبار رجسٹر کی۔ ا 07718  251 317 ںیپر رابطہ کراس نمبر  سے

 : ہے ابیدست سے درج ذیل معلومات دیمز ںیکے بارے م  MyGOSH ۔ںیکرسکتے ہ

 visit/mygosh-hospital-www.gosh.nhs.uk/your  

 کے بارے میں سب کچھ پی آئی ایم ایس 

 

وائرس ہونے کے  اکورون کوکچھ بچوں اور نوجوانوں  وہے ج یماریبایسی  کیا پی آئی ایم ایس

 ۔ہے یجات ہوبعد 

 

اس سے آپ کے پورے  -نظام وائرس سے لڑنے کے لئے سخت محنت کرتا ہے  یآپ کا مدافعت

 ۔ہوسکتا ہے درد ایسوزش  ںیجسم م

 

۔ اس سے یگ ادویات دی جائیںمختلف  یئےکرنے کے ل مدھمنظام کو  یمدافعت کو آپ کےآپ 

  ۔ہے یسوزش ختم ہوجات

 

پر نظر آپ  ںی۔ ڈاکٹر اور نرسںیتو آپ گھر جاسکتے ہ ں گےہو رہے ہو ابیجب آپ صحت 

 ۔ںیمحسوس کر رہے ہ سایک ںیکہ آپ گھر م ےگ ںیفون کر لئےیک رکھنے

 

http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

