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ਅਲਰਜੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ 50% ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਰਜੀ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਨਯੰ ਿਤਰ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਲਰਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਪਰ੍ੋਟੀਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨਾਂ, ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਡੰ ਕਾਂ, ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਧੂੜ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਜਾਂ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਮ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਲਗਦਾ
ਐਟ
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਅਲਰਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਅਲਰਜੀਆਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨੱਕ, ਗਲੇ , ਕੰ ਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਚਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹਲਕਾ, ਦਰਿਮਆਨਾ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਲੱਛਣ ਿਕਉਂ ਆਏ
ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤ� ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਪੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੰ ਨ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤ� ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਕਸੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰ੍ਤੀ ਅਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਲਰਜੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕਈ ਲੱਛਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਛਣ
ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਚਾਣਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਨੱਕ, ਗਲਾ ਅਤੇ ਕੰ ਨ
ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਬੰ ਦ ਨੱਕ, ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਿਨੱਛਾਂ, ਸਾਈਨਸ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਿਸਰਦਰਦ, ਨੱਕ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਰੇਸ਼ਾ ਗਲੇ ਤਕ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ, ਸੁੰ ਘਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸੁੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਕੰ ਠ, ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਲੇ ਿਵੱਚ
ਖਾਰਸ਼, ਬੰ ਦ ਹੋਇਆ ਕੰ ਨ ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਿਵੱਚ ਗੂੰ ਦ ਵਰਗਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ।
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ਚਮੜੀ
ਯੂਰੀਟੀਕਾਰੀਆ - ਲਾਸਾਂ (ਵ�ੀਲਸ) ਜਾਂ ਛਪਾਕੀ (ਹਾਈਵਸ), ਉੱਚੇ-ਨੀਵ�, ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ, ਦਾਣੇ (ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ
ਚਮੜੀ ਦੇਖੋ।)
ਐਕਜ਼ੀਮਾ - ਦਰਾੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਵਗਦੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ।

ਪਾਚਣ
ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ�/ਜੀਭ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਲਟੀ, ਕਬਜ਼, ਦਸਤ, ਿਚੱਤੜਾਂ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ, ਪੇਟ
ਿਵੱਚ� ਐਿਸਡ ਗਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਮਾੜਾ ਵਾਧਾ।

ਅੱਖਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਭਣ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ‘ਅਲਰਿਜਕ ਸ਼ਾਈਨਰਜ’ - ਬੰ ਦ ਸਾਈਨਸ ਕਾਰਨ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤਰ।

ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ
ਸਾਹ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਂਸੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ), ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ।
ਸਰ੍ੋਤ: ਅਲਰਜੀ ਯੂਕੇ

ਇੱਕ
ਭੋਜਨ ਤ� ਅਲਰਜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੋ
ਅਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਦਾਣੇ, ਅਤੇ ਬੁੱਲ�ਾਂ, ਿਚਹਰੇ
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ਼ਸ਼), ਪਾਚਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ, ਹੇਅ-ਫੀਵਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਿਨੱਛਾਂ।

ਿਤੰ ਨ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਿਡਆਂ, ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੇਿਵਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ ਅਤੇ ਕਾਜੂਆਂ, ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣੀ
ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।
ਸਰ੍ੋਤ: NICE - ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਤ� ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
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