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ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੰ ਟੇ ਅਤੇ ਮਣਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ
ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸ�, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਰੁਿਕਆ ਹੈ।
ਪਰ, ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਹੈ
ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ
ਰੁਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ (ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ)। ਜੇ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਤ� ਰਾਹਤ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਬਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦਬਾਓ (ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ)। ਭਾਵ� ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਵੋ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਰੜ�ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੌ ਲੀ ਸਿਟੱਕਾਂ, ਗੁਬਾਿਰਆਂ, ਮੁੰ ਗਫਲੀ, ਬਟਨਾਂ, ਨੈਪੀ ਸੈਕ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਜਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ:


ਜੇ ਤੁਸ� ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅੰ ਨੇ� ਵਾਹ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸ� ਫਸੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਖੰ ਘ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੰ ਘਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੱਡੋ ਨਾ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੈ (ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ
ਲਈ ਿਚਲਾਓ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ (ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ)

ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਬੱਚਾ:
ਿਜਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਮਤਲ ਸਤ�ਾ ਤੇ ਪਾ ਿਦਓ।


ਜੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਿਚਲਾਓ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਵਾਓ।
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ਇਸ ਚਰਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।



ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲੋ �। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਿਦਓ।



ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨੇਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ (CPR) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ)।

ਅੰ ਨੇ� ਵਾਹ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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