ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨੇਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ
ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ (CPR)
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ CPR ਦੇਣਾ
1. ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਖੋਲੋ ।�
ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਿਦਓ।
2. ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਿਦਓ।
3. ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸੇ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ। ਸਿਥਰ ਦਰ ਤੇ
(ਇੱਕ ਸਿਕੰ ਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਤ� ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਤੇਜ਼) 30 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਾਰ ਬਚਾਉ ਸਾਹ
ਿਦਓ।
4. 30 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ
ਜਾਂ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ CPR ਦੇਣਾ
1. ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਖੋਲੋ ।� ਮੂੰ ਹ
ਜਾਂ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਿਦਓ।
2. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਿਦਓ।
3. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਛਾਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸੇ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।
4. ਸਿਥਰ ਦਰ ਤੇ (ਇੱਕ ਸਿਕੰ ਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਤ� ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਤੇਜ਼) ਹਰੇਕ 30 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੋ
ਵਾਰ ਸਾਹ ਿਦਓ।
5. 30 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ
ਜਾਂ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ


ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ। ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਝੁਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ।
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ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ


ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਰਮ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।



ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਚਪਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ (ਮੌਰ) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਪੱਠ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਮਾਰੋ।

ਜੇ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚਾਲੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ�
ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਬਾਓ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣੀ


ਜਦ� ਤੁਸ� ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ।



ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਦੋ ਿਵਚਕਾਰਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।



ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਵਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ


ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਨਆਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ।



ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ।

ਜੇ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚਾਲੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ�
ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਬਾਓ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦਬਾਉਣਾ


ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਝੁਕੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੋ।



ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੰ ਨੀ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।



ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।



ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਤਕ ਦੁਹਰਾਉ।



ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਉ ਨਹ� ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ:


ਜੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਪੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।



ਜੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਿਚਲਾਓ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਵਾਓ।



ਇਸ ਚਰਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਸਰ੍ੋਤ: NHS ਚੋਇਿਸਜ਼, ਫਰਸਟ ਏਡ, CPR/ DoH ਬਰਥ ਟੂ ਫਾਈਵ (ਜਨਮ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ) 2009.
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