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ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ, ਪਰਤਦਾਰ ਚਮੜੀ, ਕੁਝ ਧੱਬੇ, ਦਾਗ਼ ਅਤੇ
ਥੋੜ�ੇ ਦਾਣੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਣੇ
ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮਡਵਾਈਫ (ਦਾਈ) ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਘਾ ਰੱਖੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹ� ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਤੀ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰਗੜ ਕਰੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ੍ੈਡਲ ਕੈਪ ਨਾਮਕ ਸਮੱਿਸਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ� ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਪੀਲੇ , ਚਰਬੀਦਾਰ ਪਪੜੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡ�ਡਰਫ ਦੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ
ਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗਾਇਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ A&E ਿਵੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ
ਮੇਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕੰ ਨੇ ਵੀ ਚੰ ਗੇ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਲਵੋ (ਮੇਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਦੇਖੋ)।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਕਰ੍ੈਡਲ ਕੈਪ ਲਈ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਪਪੜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ�
ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ - ਿਜਵ� ਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ
ਆਇਲ - ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 15 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਓ।

ਇੱਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਰਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
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ਦੋ
ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਨਵ� ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤ� 15 ਗੁਣਾ
ਪਤਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਤੰ ਨ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਣ ਤ� ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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