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ਬੁਖ਼ਾਰ
ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਆਮ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਬਖ਼ਾਰ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਹੋ ੇਗਾ। ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਥੁੱ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਮਵਹਸਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਘੁੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਚੜਵਚੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਸਰ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਦਜੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਖ਼ਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਦਰਤੀ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਿੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁੱ ਵਡਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ੁੱ ਚ ਤਰਲ ਪੀ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਵ ੁੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ
ਨਿੰ ਰੋਕਣਾ ਮਹੁੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਧੇਰੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੁੱ ਕ ਗਾਈਡ ੁੱ ਜੋਂ, ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਵਪਸ਼ਾਬ
ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿੰ ਗ ਗੜਹਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਧੇਰੇ ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵ ੁੱ ਚ ਬਖ਼ਾਰ ਆਮ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬਖ਼ਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧੇਰੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖਨ ਵ ੁੱ ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਲਾਗ
(ਸੈਪਟੀਸੀਵਮਆ), ਵਪਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਵਨਊਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਮੇਵਨਨਜਾਈਵਟਸ।
ਜੇ ਵਕਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ੁੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਬਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲ ੋ।

ਜੀਪੀ ਕਚਹਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵ ੁੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਬਖ਼ਾਰ ਾਲੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਿੰ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਜਾਂ ੁੱ ਧ ਕੁੱ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੁੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਵਜਿੰ ਨਾ ਸਿੰ ਭ ਹੋ ਸਕੇ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਤਰਲ ਪੀ ੇ।



ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹ ਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖੋ।

6 ਮਹੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿੇ:
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਪਰੈਕਵਟਸ ਨਰਸ, ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵ ਵਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ - ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦਜੇ ਸਿੰ ਕੇਤ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C (102°F) ਜਾਂ ੁੱ ਧ ਹੋ ੇ।

ੱ ਡੇ ਬੱ ਿੇ:
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਬਖ਼ਾਰ ਵਚਿੰ ਤਾ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਬਮਾਰ ਜਾਪੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਧਆ
ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆ ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।


ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੁੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਵਜਿੰ ਨਾ ਸਿੰ ਭ ਹੋ ਸਕੇ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਤਰਲ ਪੀ ੇ।



ਕਮਰੇ ਨਿੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਤਾਪਮਾਨ (18°C) ਤੇ ਰੁੱ ਖੋ।



ਤਰਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਖਰਾਕ ਦੇ ੋ।
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ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਖ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਐਸਵਪਵਰਨ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।



ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਿੰ ਪੁੱ ਛੋ।

1
ਮੇਰਾ ਬੁੱ ਚਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਵਚੜਵਚੜਾ ਹੈ।

2
ਕੀ ਤਸੀਂ ਤਰਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਤਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ?

3
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਵਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਰੋਤ: DoH ਬਰਥ ਟ ਫਾਈ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲ) 2009 ਸਿੰ ਸਕਰਣ।
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