ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਰੋਣਾ
ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣਾ, ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰ�ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ। ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਆਰਾਮ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਨੈਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ।
ਜਦ� ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤ� ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਨ�ਦ ਨਾ ਿਮਲੇ । ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣ ਤ� ਡਰੋ ਨਹ�। ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਿਨਰਾਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਝੰ ਜੋੜੋ ਨਹ�। ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਚਾਣਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਿਲਕ (ਪੇਟ ਦਰਦ) ਹੋਵੇ। ਕੋਿਲਕ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤ�
ਆਮ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ,
ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤਕ ਿਲਆਉਣਾ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ, ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ) ਪੇਟ ਿਵੱਚ� ਐਿਸਡ ਗਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸ
ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਿਸਸਕਣਾ), ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਰੋਣਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ - ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਕਰ੍ਾਈ-ਿਸਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਕਰ੍ਾਈ-ਿਸਸ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ� ਨਹ� ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 08451 228 669 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cry-sis.org.uk ਤੇ ਜਾਓ

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਿਕਉਂ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਜਨ�ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ:


ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਿਲਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਨੈਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
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ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?



ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?



ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?



ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦੰ ਦ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਰ�ਦਾ ਹੈ।

ਦੋ
ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ� ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਤੰ ਨ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਰਕੇ ਨੇ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ�
ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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