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ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ

ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ  
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਲਾਜ
ਦਵਟਾਦਮਨ ਕੇ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਟਾਵਿਨ ਕੇ ਦੇ ਸਤਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ 
ਬਲੀਵਡੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਟੀਕਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਵਿਨ  
ਕੇ ਿੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਵਿਗਾੜਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰਤੀ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕ ਿਲ੍ਹਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਖਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਡਵਲਿਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਰਕੇ 
ਅੰਨ੍ਹ ਾਪਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਟੈਸਵਟੰਗ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਇਲਾਜ ਿਾਸਤੇ ਨਾਂਹ 

ਕਵਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਿਾਂ ਿਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਵਦਲਾਸਾ ਵਦਓ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਆਰ 
ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਪਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਸਕੀ੍ਦਨੰਗਜ਼
ਦਨਊਬਰੋਨ ਸਕੀ੍ਦਨੰਗ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਚੁਭਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਲਆ 
ਵਗਆ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿੂਨਾ ਜ ੇਉਸ ਨੰੂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ 
ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀਆਂ, ਿਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿੁੱ ਵਦਆਂ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰ ੇ
ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜ ੇਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਤਲਬ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਬਿਾਰੀ ਹੈ - ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਵਕ 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਿ ਵਦੱਤਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। 

ਦਵਕਲਦਪਕ ਦਖ਼ਲ
ਸੁੰ ਨਤ (Circumcision) 
ਵਲੰਗ ਦੇ ਵਸਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣ ਿਾਲੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਵਝੱਲੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਰਜਰੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਡੀਐਵਟ੍ਰਕ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਰਿਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 
ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਕੀ੍ਦਨੰਗ
ਹਸਪਤਾਲ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਆਵਫਸਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵਹਅਵਰੰਗ 
ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਟੈਸਵਟੰਗ। ਵਕਉਂਵਕ ਸੁਣਨ 
ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਿੁੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਿਹੱਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜ ੇਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ (Immunization)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੇਜ਼ 

ਬੁਖਾਰ) ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵਕਧਰ ੇਿੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ 
ਜੋਖਿ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਜੋਖਿ ਨਾਲੋਂ  ਵਕਧਰ ੇਿੱਧ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦ ੇਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 
ਜਦੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਿਾਰੀ 
ਉਨੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜੋਖਿ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ - ਿੱਧ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ 
ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ) ਜਾਂ immunizebc.ca ਐਪ ਿਰਤੋ। 

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਪਲਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਬਸ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਲਗਾ ਕ ੇਫੜੋ। ਨੇੜੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਰਾਿ ਦੇਿਗੇਾ, ਚੁੰ ਘਣਾ ਉਸਦਾ ਵਧਆਨ ਿਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੱੁਧ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗਾਣੂਆ ਂਦਾ ਸਾਿ੍ਹਣਾ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਅਵਜਹ ੇਪ੍ਰੋਟੀਨ (“ਐਟਂੀਬੌਡੀਆ”ਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ 
ਸਾਨੰੂ ਵਸਹਤਿੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਖਾਸ ਵਬਿਾਰੀ ਵਿਰੁੱ ਧ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

• ਖਸਰਾ (measles) ਅਤੇ ਜਰਿਨ ਖਸਰਾ (“ਰੁਬੈਲਾ”)

• ਕੰਨ ਪੇੜ ੇ(mumps)

• ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ (hepatitis B)

• ਵਡਪਥੀਰੀਆ (diphtheria)

• ਟੈਟਨਸ (tetanus)

• ਿੂਵਪੰਗ ਕੱਫ (whooping cough)(“ਪਰਟੂਵਸਸ”)

• ਪੋਲੀਓ (polio)

• ਿੇਵਨੰਨਜਾਈਵਟਸ (meningitis)

• ਵਚਕਨ ਪੌਕਸ (chicken pox) (“ਿੈਰੀਸੈਲਾ”)

• ਐਚਪੀਿੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ (HPV-related cancers)

• ਫਲੂ (“ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ”)

• ਰੋਟਾਿਾਇਰਸ (rotavirus)

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਬਿਾਰੀਆ ਂਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 
ਵਿਰਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਰੋਗਾਣ ੂਅਜੇ ਿੀ 
ਿੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਵਬਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ (“ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ”/ “ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ”) 
ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਵਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਵਬਿਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਵਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਹੈ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲਨ ਜਾਂ ਹਲਕਾ 
ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਕੇਿਲ 1 ਤੋਂ 2 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿੇਂ ਵਸਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਕਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਾਰੀ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਲੜੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਿਤੌਰ  
ਤੇ 2, 4, 6, 12 ਅਤੇ 18 ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੇ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ,  
11 ਸਾਲਾਂ (ਗ੍ਰੇਡ 6) ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ (ਗ੍ਰੇਡ 9) ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਿ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ, immunizebc.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਵਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
6 ਿਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ 
ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਬਿਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿੱਧ ਜੋਖਿ ਹੈ ਜ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://immunizebc.ca/
https://immunizebc.ca
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਕਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. ਵਡਜੀਟਲ ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਕੱਛ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।

2. ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਅਰਾਿਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ  
ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

3. ਉਸ ਨੰੂ ਵਦਲਾਸਾ ਵਦਓ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਧਆਨ ਿਟਾਓ।

4. ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਨੰੂ ਨਰਿੀ 
ਨਾਲ ਹਟਾਓ।

5. ਦੂਸਰੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂਚੋ।

ਪਾਰੇ ਿਾਲਾ (ਕੱਚ ਦਾ) ਥਰਿਾਿੀਟਰ (ਜੋ ਵਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ), ਜਾਂ ਿੱਥੇ ਤ ੇਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਵਟ੍ਰਪਾਂ, ਪੈਸੀਫਾਇਰ 
ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਜਾਂ ਕੰਨ ਿਾਲੇ ਥਰਿਾਿੀਟਰ (ਜੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ)ਨਾ ਿਰਤੋ। ਰੈਕਟਲ (Rectal) ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਅਵਜਹਾ 
ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਗਦੁ ੇ(rectum) ਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਬਵਣਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਨੰੂ ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣਾ ਵਸਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖੁਾਿਾਂ ਿਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਰੌਸਡ (“ਅਸਦਿਰ” - wandering) ਅੱਖਾਂ 
ਪਵਹਲੇ 6 ਿਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਵਥਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੇਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੌਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਾਂ ਜ ੇ6 ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰੌਸ ਕਰਨੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੌਸਡ 
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ  
ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਵਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਦਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਦਚੰਤਾਵਾਂ
ਕੰਨ ਦਾ ਦਵਗਾੜ
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਾਰਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਕੰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ:

• ਉਹ ਵਚੜਵਚੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਉਸ ਨੰੂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਿੁੱ ਠੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਉਸਦੇ ਕੰਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿ ਵਨਕਲ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਿਲੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਵਸਗਰੇਟ ਦੇ ਧੰੂਏ ਂਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਕੱਛ (Armpit) ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਪ ਬੱਵਚਆਂ 

ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੇਸ਼ਾ ਸਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਛ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ “ਸਧਾਰਨ” 
– 36.5 ਤੋਂ 37.5°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ (97.8 ਤੋਂ 99.5°ਫੈਰਨਹਾਇਟ) 
ਹੈ – ਤਾਂ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਹੋਰ 
ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 

ਿਰਸ਼ (Thrush) 
ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਗਾੜ ਵਜਹੜਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਯੀਸਟ (“ਕੈਂਵਡਡਾ”) ਵਨਯੰਤ੍ਰਣ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਥਰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ:

• ਉਸਦੇ ਿੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੇਦ ਪੈਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਇਪਰ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ 
ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੈਸ਼ ਹੋਿੇ

• ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਦੇਿੇ

• ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿੱਧੇ

• ਉਸਨੰੂ ਗੈਸ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਚੜਵਚੜੀ ਹੋਿੇ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਥਰਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਗਾੜਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਤ ੇਐਟਂੀਫੰਗਲ ਕ੍ਰੀਿ ਲਗਾ ਕੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਬੱਚ ੇਵਿਗਾੜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥਰਸ਼ ਆਿਤੌਰ ਤ ੇਗੰਭੀਰ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥਰਸ਼ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂਦਰਾਂ, 

ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਨੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿੂੰ ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਂਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਵਨਯਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲੋ, 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋ 10 ਵਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ:

• ਉਹ ਭਖ ਰਹੀ, ਵਫੱਕੀ ਹੋਿੇ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 
ਪਸੀਨਾ ਜਾਂ ਗਰਿ ਹੋਿੇ

• ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱੁਧ ਨਾ ਪੀਿੇ

• ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਿੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਉਹ ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਿਾਣਦੀ ਹੈ

• ਉਸ ਨੰੂ ਿੱਧ ਨੀਂਦ ਆਿੇ

ਉੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ/ਬੁਖਾਰ 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਜੇਨਵਸ਼ਅਨ 

ਿਾਇਲੈਟ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕ੍ਰਸਟਲ ਿਾਇਲੈਟ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਿ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਵਪਲਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਥਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਕਸੋ ਹੋਰ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਤਰੀਕਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੇਂਜ

ਕੱਛ 36.5 ਤੋਂ 37.5°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ (97.8 ਤੋਂ 99.5°ਫਰੈਨਹਾਇਟ)

ਕੰਨ 35.8 ਤੋਂ 38°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ (96.4 ਤੋਂ 100.4°ਫਰੈਨਹਾਇਟ)

ਿੂੰ ਹ 35.5 ਤੋਂ 37.5°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ (95.9 ਤੋਂ 99.5°ਫਰੈਨਹਾਇਟ)

ਗੁਦਾ 
(Rectum)

36.6 ਤੋਂ 38°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ (97.9 ਤੋਂ 100.4°ਫਰੈਨਹਾਇਟ)

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ 
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਿੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਇੱਕ ਐਲਰਵਜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਪਾਕੀ (hives), ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਿੱਗਦਾ 
ਨੱਕ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਖੰਘ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ  
ਦੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੇ ਹਰ ਿਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋਿੇਗੀ।

ਪਰ, ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਐਲਰਜੀਆਂ ਖਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ ਵਜਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਿਲੋ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ 

ਦਦੱਦਤਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ:

• ਉਸਦੇ ਿੂੰ ਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

• ਛਪਾਕੀ (hives) ਵਜਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਨਗਲਣ ਵਿੱਚ ਿੁਸ਼ਕਲ

• ਿੁੜ ਿੁੜ ਕੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਘਰਰ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ 
(wheezing)

• ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਆਿਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਣਾ

• ਵਫੱਕਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਵਚਹਰਾ ਜਾਂ ਬੱੁਲ

• ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਹੋਸ਼ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ

ਖਤਰਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ਐਸਪਵਰੰਨ ਜਾਂ 

ਐਸੀਟੇਲਸੈਲੀਸਾਈਵਲਕ ਐਵਸਡ (acetylsalicylic acid)
(ਏਐਸਏ), ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਦਓ ਜ ੋਉਸਦੇ ਵਦਿਾਗ 
ਅਤੇ ਵਜਗਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
6 ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਈਵਬਊਪਰੋਫ਼ੈਨ 
(ਵਚਲਡਰਨਜ਼ ਐਡਵਿਲ ਜਾਂ ਿੋਟਵਰੰਨ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪਦ੍ਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਪਲਾ ਕੇ ਐਲਰਜੀਆ ਂਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 
ਐਲਰਜੀਆ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਆਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ 
ਵਕਿੇਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਐਲਰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣਾ ਦੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦਾ 
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਰਟ ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ 
ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੰੂ ਿੱਧ ਿਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਪੀਣ ਵਦਓ (ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਿੱਧ ਵਦਓ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਏ  
ਹੋਏ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਧੂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਵਦਓ। 

ਅਸੀਟਾਵਿਨੋਵਫ਼ਨ (ਟਾਇਲੇਨੋਲ) ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਵਫਰ ਪੈਕੇਜ 
ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_food-allergies-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_food-allergies-pa.pdf


ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ5 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਪੀਲੀਆ (Jaundice)
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਲੀਰੁਵਬੰਨ (bilirubin) 
ਕਰਕ ੇਚਿੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਸਫ਼ਦੈ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਪੀਲੀਆ ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਚਹਰ ੇਅਤੇ ਛਾਤੀ 
ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਿਾਧੂ ਫੀਵਡੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੀਲੀਆ ਲਈ 
ਜਾਂਵਚਆ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਲੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜ ੇਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ - ਸਿੇਂ ਤੱਕ 
ਰਵਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਨੰਦਰਾਲਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੇਉਸਦੀ ਚਿੜੀ 
ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਵਹੱਸੇ ਪੀਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ 

ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿੜੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨਾਂ ਿਧੀਆ। ਪਵਹਲਾਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਤੇ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਿਾਤਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਵਫਰ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਘੱਟ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਿਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਹੜ ੇਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ੇਡਲ ਕੈਪ (Cradle cap)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜਹੀ ਪਪੜੀ (scaliness) ਹੋਣਾ 
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜ ੇਉਹ ਪਪੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬ ੂਿਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ 
ਇੱਕ ਬੰੂਦ ਦੀ ਿਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜ਼ਿਾਓ। ਵਫਰ ਪਪੜੀ ਨੰੂ ਨਰਿੀ ਨਾਲ 
ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਵਦਓ।

ਖੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਕਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜਾਤ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਫਫੇਵੜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ 
ਲਈ ਖੰਘਗੇਾ ਅਤੇ ਵਛੱਕਗੇਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਕੁਾਿ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ਕੁਾਿ ਦੀ ਦਿਾਈ ਨਾ ਵਦਓ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਲੋਂ  ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ

ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼
ਨਿੀ, ਯੀਸਟ ਵਿਗਾੜ, ਸਾਬਣ, ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਤੇਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਪਰ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਲਾਲ, ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਡਾਇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਗੱਲੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ

• ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਗਰਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ 
ਕੇ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਕ-ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਰੀਿ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਿਰਤ ਕੇ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਿਾਰ ਡਾਇਪਰ ਿੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ

• ਖੁਸ਼ਬ ੂਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਿਾਇਪ ਿਰਤ ਕੇ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜੇ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਧੋਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਵਸਰਕਾ ਵਿਲਾ ਕੇ

• ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਾ ਿਰਤ ਕੇ

ਜ ੇਰੈਸ਼ 5 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਉਹ ਿੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜੀ 
ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ਾਂ (creases) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ ੇਛਾਲੇ, ਪਸ, ਵਛੱਲ ਰਹ ੇ
ਜਾਂ ਪਪੜੀਦਾਰ ਪੈਚ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਰੈਸ਼
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ 
ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਫ਼ੈਦ ਵਬੰਦੂ (“ਬੇਬੀ ਐਕਨੀ”) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਿਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਗੀ (blotchy), 
ਲਾਲ ਵਬੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਦੋਿੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰੈਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਲਾਲ ਅਤੇ 
ਖੁਜਲੀ ਿਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਵਨਕਲਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਉਸ ਨੰੂ ਵਨੱਘਾ, ਪਰ ਗਰਿ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ

• ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਦਨ ਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਛੋਟੀਆਂ ਅਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਾ ਕੇ

• ਉਸ ਨੰੂ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਪਵਹਨਾ ਕੇ

• ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਨ-ਿੈਡੀਕੇਵਟਡ, ਵਬਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬ ੂਿਾਲੇ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ 
ਿਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਿ (moisturizing) ਕਰਕੇ

• ਖੁਸ਼ਬ ੂਿਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਬਵਰਕ ਸੌਫਟਨਰ ਨਾ ਿਰਤ ਕੇ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਜਹੜਾ ਕੇਿਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਂਦਾ  

ਹੈ ਨੰੂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕਬਜ਼
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਵਤਆ ਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਬੱਚ ੇਰੋਜ਼ ਟੱਟੀ 
ਕਰਨਗੇ, ਜਦਵਕ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਟੱਟੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਦੋਿੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਹੂੰ ਗਰਨਾ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਵਚਹਰ ੇਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੰੂ ਕਬਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਿਲੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਵਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ:ੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਹਫਵਤਆ ਂਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਵਦਨ ਵਿੱਚ  
ਦੋ ਿਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਉਸਦੀ ਟੱਟੀ ਸੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹ ੈਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ  
ਿੱਧ ਲਈ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਉਸਦੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਹੈ

ਜੁਲਾਬ (Laxatives), ਸਪੋਵਜ਼ਟਰੀਆਂ (suppositories) ਅਤੇ 
ਏਵਨਿਾ (enemas) ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 6ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪਟਾ ਖੇਤਰ ਉਸਦੇ 

ਵਦਿਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਦਸਰ ਤੇ ਚਪਟੇ (Flat) ਖੇਤਰ
ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਨਰਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚਪਟਾ 
ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਹਿੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ੋਹੀ ਭਾਗ 
ਤੇ ਵਟਕਦਾ (ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ) ਹੈ। ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਾਗਦ ੇਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿਾਰੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲਾ ਟੰਿੀ ਟਾਇਿ ਕਰਕੇ (ਵਸਹਤਿੰਦ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ)

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ

• ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਦਨ ਉਸਦੇ ਵਸਰ ਨੰੂ ਵਕ੍ਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲ  
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਦਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਿਲ ਵਲਟਾ ਕੇ (ਹਿੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ  
ਵਪੱਠ ਦੇ ਬਲ)

• ਬਾਉਂਸੀ ਸੀਟ, ਇੰਨਫੈਂਟ ਸਵਿੰਗ,ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 
ਸਿੇਂ ਨੰੂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਵਿਤ ਕਰਕੇ

ਦਸਤ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਟੱਟੀ ਪਾਣੀ ਿਰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਗੰਧ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਿਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਿਾਤਰਾ 
ਵਿੱਚ ਿਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ, ਜਾਂ ਫਾਰਿਲੂਾ ਜ ੇਉਸ ਨੰੂ ਫਾਰਿਲੂਾ ਵਪਲਾਇਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਦ ੇਕ ੇਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਬਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਰੰਤ ਿੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜ:ੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਨੰਦਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣਾ 
ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਿੂੰ ਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਕੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੰਝੂਆ ਂ 
ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਜਾਂ ਆਿ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਆਿ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਵਸਰ ਤ ੇਨਰਿ, ਧੱਵਸਆ ਹੋਇਆ (sunken) 
ਸਥਾਨ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਵਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਹਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਚਿੜੀ ਸਲੇਟੀ ਵਜਹ ੇਰੰਗ ਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਡਰਾਇਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, 

ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਓ ਤਾਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 
ਕਾਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਲੋ ਜ:ੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਰਲਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ 
ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ

• ਉਲਟੀ (ਸਵਪਟ-ਅਪ) ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆ ਂਹਨ

• ਉਲਟੀ (ਸਵਪਟ-ਅਪ) ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ 
ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਇਲ ਿੌਿੀਵਟੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ

ਪ੍ੌਜੈਕਟਾਇਲ ਵੌਮੀਦਟੰਗ  
(projectile vomiting) ਕੀ ਹੈ?
ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਫਾਰਿੂਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਪ 
(arc) ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ - ਕਈ ਿਾਰੀ ਕਈ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਤੱਕ। ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਇਲ ਿੌਿੀਵਟੰਗ ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਫੀਵਡੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਕਈ ਘੰਵਟਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ 
ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ 
ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਿਾਰਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ (“ਪਾਏਲੋਵਰਕ 
ਸਟੇਨੋਵਸਸ” - pyloric stenosis)। ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਿੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਲਟੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਵਪਟ-ਅਪ (spit up) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਪਟ-
ਅਪ ਕਈ ਿਾਰੀ ਡਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਿਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਲਟੀ ਵਕਧਰੇ ਿੱਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਰਲ ਦੇ 
ਕੁਝ ਚਿਚਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਧ ਉਲਟੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਕਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_healthy-habits-pa.pdf
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