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ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 
(Ear Pain) 
ਕੰਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਜ� ਅਕਯੂਟ ਓਟਾਈਿਟਸ ਮੀਡੀਆ) ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕੰਨ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਾਇਰਸ� ਜ� ਬੈਕਟਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
(What Causes an Ear Infection?) 

ਯੂਸਤਾਚੀਅਨ ਟੀਊਬ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਨੰੂ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਟਊਬ ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ (ਹਵਾ) ਿਨਕਾਸੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਕੁਾਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਯੂਸਤਾਚੀਅਨ ਟੀਊਬ ਨੰੂ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 2 ਮੁੱ ਖ ਨਤੀਜੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

1. ਇਹ ਟੀਊਬ ਨੰੂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 
ਦੇ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਟੇਕ-ਆਫ/ਲ�ਿਡੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ 

ਹੈ। 
2. ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ (ਇਕ ਐਫਯੂਜ਼ਨ) ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੰਨ 

ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੁੱ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ: 
(Seek Immediate 
Medical Attention if:) 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹ ੈਜ� 

ਉਹ ਕਠ� ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਵ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਜ� ਉਸਦਾ 

ਬੁਖ਼ਾਰ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦ ੇਿਪੱਛੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ 

ਦਰਦ ਹੈ ਜ� ਉਨ� � ਦਾ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ 

ਿਨਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਸੁਤ (ਨ�ਦ ਵਾਲਾ) ਜ� ਬਹੁਤ 

ਿਚੜਿਚੜਾ (ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ) ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹ ੈ
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ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? (Who Gets Ear Infections?) 

ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਯੂਸਤਾਚੀਅਨ ਟੀਊਬ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਿਨ�ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ, ਜ� ਨ� ੜਲੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਿਜਵ� 

ਿਕਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਢ�ਚੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਮੱਧਮ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

• ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 6 ਮਹੀਨ�  ਤ� 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

• ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ� ਜ� ਬੈਕਟਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ।ੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤ� ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 1 ਤ� 2 

ਿਦਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ 

• ਤੁਸ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕੇ 

ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ� 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਤ� 3 ਿਦਨ� ਦੀ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਤ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ 

• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨ� ੜ ੇਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਦਰਦ/ਕਠ� ਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਜ� 

ਿਚੜਿਚੜੇ ਹਨ 

• ਲੱਛਣ 
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ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਿਜਵ�: ਜ਼ਕੁਾਮ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਰਲ ਤ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਬੁਖ਼ਾਰ 

• ਕੰਨ� ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਪੈਣੀ 

• ਖ਼ਰਾਬ ਨ�ਦ 

• ਰੋਣਾ ਜ� ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ 

• ਉਲਟੀਆਂ 

• ਕੰਨ� ਿਵਚ� ਤਰਲ ਿਨਕਲਣਾ 

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ �ਚ ਦਬਾਅ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਪਾੜ (ਪਾੜ/ਮੋਰੀ) ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸ� 

ਕੰਨ ਤ� ਬੱਦਲਵਾਈ ਜ� ਪੀਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਿਨਕਲਦਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਛੇਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾੜ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੰੂ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਣਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਿਕਵ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ? (How are Ear Infections Diagnosed?) 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਓਟੋਸਕੋਪ 

(ਹਲਕਾ ਸੀਸ਼ਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਿਦਖਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਿਕ ਕੰਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜ� ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ 

ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਿਸਰਫ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਈਐਨਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

http://www.ahs.ca/heal


 

 

 

www.ahs.ca/heal 

 
   

 

ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼� ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 1 

ਤ� 2 ਿਦਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਿਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣ ੇ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣਾ। 

1. ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਿਨਯੰਤਰਣ: 

○ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ (Tylenol® or Tempra®) ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ (Advil® 

or Motrin®) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਿਕੰਗ ਤੇ ਿਨਰਦੇਿਸਤ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ� 

2. ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ: 

○ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 
○ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 1 ਤ� 2 ਿਦਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹ� 

○ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਜੇ: 

○ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ 

○ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 

○ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ (> 39°C (102.2°F) 

○ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ 2 ਤ� 3 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਬੇਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ 

3. ਡੇਅਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ: 

○ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

○ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਜਸ ਜ਼ਕੁਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਫੈਲਦੀ 

4. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: 

○ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਯਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ 

○ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਛੇਕ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੈਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

http://www.ahs.ca/heal
http://wwwstg.albertahealthservices.ca/info/page12428.aspx
http://wwwstg.albertahealthservices.ca/info/page12428.aspx
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5. ਉਡਾਣ: 

○ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

○ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਫਟਣ (ਪਾਟਣ) ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

○ ਜਹਾਜ਼ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਸਣ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਜ� ਅਕਸਰ 

ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ 

ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵ:ੇ (How to Prevent Ear Infections:) 

1. ਜ਼ਕੁਾਮ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਚੋ: 

○ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 
○ ਜ਼ਕੁਾਮ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ 

2. ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਓ। ਇਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿਨਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕੇ ਲਈ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵਰਗੇ ਟੀਕੇ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

3. ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚਾਓ 

4. ਜੇ ਹੋ ਸਕ ੇਤ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾਓ ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੰਨ ਦੀ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

5. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਰਾਹ� ਦੁੱ ਧ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਿਸਰ�ਾਣੇ, ਬੈ�ਡ ਤੇ ਜ� ਕੰਧ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ 

ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਸਤਾਚੀਅਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਬਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਜਾਣੋ (Know Your Options)  

ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹ� ਹ,ੋ ਤ� ਅਸ� ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�। 

 

 
ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (Please Note) 

ਇਨ� � ਪੰਿਨਆਂ ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� ਨ� ੜੇ ਦ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਉ ਜ� 911 ਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰੋ। Alberta Health Services 

ਅਤੇ Project HEAL ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹਨ� ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ� ਅਧਰੂੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

http://www.ahs.ca/heal
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