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ਿਚਕਨਪੋਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ)
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਚੰ ਨ� ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ
ਿਵੱਚ 10-21 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ
ਿਪੱਠ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਤਕ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟ ਕੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ�
ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਛਾਲਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰ ਜ ਤ� ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਖਰੀ ਛਾਲਾ
ਫੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥੁੱਕ, ਿਛੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਹੋਵੇ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਧੱਦਰ (ਿਸ਼ੰ ਗਲਸ) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮਡਵਾਈਫ (ਦਾਈ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਬਦਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਛਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਿਜਨ�ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਾਮਾਈਨ ਲੋ ਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਾਓ (ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ)।

ਇੱਕ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ (ਛਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ)।

ਦੋ
ਿਚਕਨਪੋਕਸ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ।
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ਿਤੰ ਨ
ਜਦ� ਤਕ ਛਾਲੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ।
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