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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭਜੋਨ ਨੰੂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਰਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਹਰ 
ਿਾਰੀ ਉਹ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਤ ੇਐਲਰਰਜਕ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਐਲਰਰਜਕ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆਿਾਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ  
2 ਘੰਰਟਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਿੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਰਿੱਿ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ:

• ਛਪਾਕੀ (Hives), ਸੋਜਸ਼, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੈਸ਼

• ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਿਗਦਾ ਨੱਕ

• ਉਲਟੀਆਂ

• ਖੰਘਣਾ

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੱਤ (ਐਲਰਜਨ) 
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ  
ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ:

• ਦੱੁਧ (ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ)

• ਅੰਡਾ

• ਮੂੰ ਗਫਲੀ

• ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ - ਰਜਿੇਂ ਬਦਾਮ, ਕਾਜ,ੂ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ

• ਸੋਇਆ

• ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ – ਰਜਿੇਂ ਮੱਛੀ, ਸ਼ੈਲਰਫਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਬ ਅਤੇ  
ਲੌਬਸਟਰ ਿਰਗ ੇਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਜ਼

• ਕਣਕ

• ਰਤਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਕਈ ਐਲਰਰਜਕ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆਿਾਂ - ਭੋਜਨ, 

ਕੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਂ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ - ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰ ੇਰਿੱਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਰਤਆਂ ਰਿੱਿੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹ:ੈ

• ਮੂੰ ਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ

• ਛਪਾਕੀ (hives) ਰਜਹਿੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ

• ਸਾਹ ਲੈਣ, ਰਨਗਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਰਿੱਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭਾਰੀ  
ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਿਾਜ਼

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

• ਰਫੱਕਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰਿਹਰਾ ਜਾਂ ਬੱੁਲ

• ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ - ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਐਲਰਰਜਕ 

ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਿੰਬਲ (eczema), ਦਮੇ ਜਾਂ ਹੇ ਫੀਿਰ - ਦਾ 
ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਰਿੱਿ ਿਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਰਿਾਰਕ 
ਇਰਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੱਤਾਂ (ਐਲਰਜਨਾਂ) ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ 
ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਰਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 
ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਮ ਤੱਤ ਉਸ ਿੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਿੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ 
ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ - ਆਮਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਕਝੁ ਹੋਰ ਠੋਸ ਭਜੋਨ ਖਾ ਰਰਹਾ ਹੈ (ਠੋਸ ਭਜੋਨਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ), ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਮ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤ ੇਇੱਕ ਕਰ ਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ। ਭਜੋਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਆਮ ਤੱਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਰੂੁਆਤ 
ਕਰੋ ਰਜਹਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਿਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਜ਼ਮਾਓ:

• ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ ਦੇ ਮੱਖਣ ਬੱਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਰਿੱਿ 
ਰਮਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਟੋਸਟ ਦੇ ਪਤਲੇ ਲੰਮ ੇਟੁਕਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 
ਪਤਲੀ ਪਰਤ

• ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਰਗਆ ਅੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ

• ਦੱੁਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰਜਿੇਂ ਦਹੀ ਅਤੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀਜ਼। 
ਪੂਰੀ ਿਰਬੀ ਿਾਲਾ ਦੱੁਧ (3.25%) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ  
9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ healthlinkbc.ca ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਿ ੇਰਿੱਿ ਭਜੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਦੇਖੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_solid-foods-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_solid-foods-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/reducing-baby-food-allergy-risk
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/reducing-baby-food-allergy-risk
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