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ਖ਼ਰਾਬ ਪੇਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੁੱ ਚੇ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਵਜੁੱ ਥੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਹੋਣ - ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਲੇ ਗਰਪ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ।
ਉਲਟੀ ਰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਚਾਣਕ ਉਲਟੀ ਰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਸਤ ਲੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਧਾ ਵਦਓ।
ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਬ ੱ ਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਨ ੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਬ ੱ ਚ ਬਤੰ ਨ ਜਾਂ ੱ ਧ ਾਰ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੇ
ਜਾਂ ੱ ਧ ਾਰ ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਚੰ ਨਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਬਲਜਾਓ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੋ। ੁੱ ਡੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨੂਿੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ੁੱ ਚ ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ/ਤਰਲ ਪੀਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਰ 10 ਵਮਿੰ ਟ ਬਾਅਦ ਵਬਹਤਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਆਈਸ ਲੋ ਲੀ ੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਵਦਓ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਾਸਤਾ ਹਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾ ਲ (ਬਹਤ ਵਿਆਦਾ ਤੇਲ
ਜਾਂ ਨਮਕ ਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ)।
ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੁੱ ਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾ ਨਾ ਨੂਿੰ ਘੁੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗ ਨੂਿੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾ ਨਾ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌ ਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੁੱ ਥ ਧੋ ੋ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ
ਜੈਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਫ਼ਾਰਮਾਬਸਸਟ ਕਬਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਦਆਰਾ ਤਸੀਂ ਘਰ ਵ ੁੱ ਚ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿਮਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਹਨ:


ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵਨਯਵਮਤ ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਦਓ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਘੋਲ, ਸਕਵੈਸ਼ ('ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ' ਨਹੀਂ), ਦੁੱ ਧ ਜਾਂ
ਪਾਣੀ) - ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਬਹਤਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਮਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੰ ਗਣ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਓ।



ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਾਧੂ ਸਾ ਧਾਨ ਬਣੋ (ਤਰਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ
ਹੁੱ ਥ ਸਕਾਓ।)



ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਘੋਲ - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਵਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂਿੰ ਵਮਲੋ । ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਨ ਾਂ ਜਨਵਮਆ ਹੈ
ਜਾਂ ਬਹਤ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂਿੰ ਅੁੱ ਜ ਹੀ ਵਕਸੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ


ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਨਰਮ ਸਥਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ

ਧੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਵਗਆ ਹੈ।



ਵਗੁੱ ਲੀਆਂ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ ਘੁੱ ਟ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਵਕ ਉਹ ਘੁੱ ਟ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰਿੰ ਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ।



ਆਮ ਨਾਲੋਂ ੁੱ ਧ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹਨ।
ਪਿੰ ਨਾ 1 ਕੁੱ ਲ 2

ਵ ਿੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਬਮਾਰੀਆਂ


ਸੁੱ ਕਾ ਮੂਿੰ ਹ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਮਿੰ ਗੋ।

1
ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਲੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਹੈ।

2
ਕੀ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪੀਣ ਾਲਾ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਵਦੁੱ ਤਾ ਹੈ - ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਾਰ- ਾਰ ਵਬਹਤਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੁੱ ਥ ਧੋ ੋ।

3
ਜੇ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਲੁੱਛਣ ਸਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨ ਾਂ ਜਨਵਮਆ ਬੁੱ ਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਿੰ ਤ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ
ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ।

ਪਿੰ ਨਾ 2 ਕੁੱ ਲ 2

