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ਕੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ
ਕੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ।
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਐਟ

ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦੀ
ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੱਕ ਤ� ਕੰ ਨ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ� ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਗਰ੍ੰ ਥੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਿਜਹੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜੋ ਨਰਸਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ


ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਟਨ ਬਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।



ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੰ ਨ ਤੇ ਿਸੱਲ�ੀ ਸੂਤੀ ਉਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਕੰ ਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਸੰ ਕੇਤ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਧਾਰਨ ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਪਸ ਵਰਗਾ
ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੰ ਨ ਿਵੱਚ ਬੰ ਦ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਦੋ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ)।

1
ਉਹ ਗਰਮ ਅਤੇ ਿਚੜਿਚੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਰ੍ੰ ਥੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹ� ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ।

2
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਵੇ।
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3
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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