ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ‘ਸੁਰੜ-ਸੁਰੜ’ ਹੋਵੇ।
ਨਵ� ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।



ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ�ੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।



ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ, ਜੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ
ਿਜਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।



ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਹਲਕਾ ਤਾਪ (ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇਖੋ)।



ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਚੀ ਖਾਂਸੀ) ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਘ ਦੀ ਹਲਕੀ ਖਰਖਰੀ ਦਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤ� (ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ) ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਿਦਓ।

ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:


ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਖੱਚ
ਿਰਹਾ ਹੈ।



ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛਾਤੀ ‘ਅੰ ਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ’ ਰਹੀ ਹੈ।



ਉਹ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਨੀਲਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਿਬਨਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜਕਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਬਰ੍ਿ� ਕਓਲਾਈਿਟਸ
ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਹਲਕਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰ ਘ
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਗੰ ਭੀਰ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲ� ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਰ੍ੋਤ: www.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis

1
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ
ਉਲਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2
ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਚੰ ਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

3
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ
ਗੰ ਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਰ੍ੋਤ: NHS ਚੋਇਿਸਜ਼ - ਬਰ੍�ਿਕਓਲਾਈਿਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
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