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ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 
(Febrile Seizures) 
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? (What Is It?) 

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਜ� ਲੱਤ� ਿਵੱਚ 

ਕਠ� ਰਤਾ, ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ� � ਦੇ ਬੁੱ ਲ�� ਦਾ ਦੱਬਣਾ ਜ� ਜੀਭ ਦੀਆਂ 

ਅਜੀਬ ਿਜਹੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੰੁਮਣਾ। ਦੌਿਰਆਂ ਕਾਰਨ 

ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਖੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਓਦ� ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੌਰਾ ਜਦ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਪ�ਦਾ 

ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨ� । ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ� ਚਾਰ 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੌਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਉਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ। 
• ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੇਕਾਬੂ ਝਟਿਕਆਂ ਜ� ਕਠ� ਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ 

ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ। ਉਨ� � ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ 

ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਦੌਰੇ 3 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

 

 

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

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ 12 

ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ 3 ਿਮੰਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਨਹ� ਰੁਕਦਾ (911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ) 

• ਦੌਰਾ ਪਣੈ ਤ� 20-30 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬੱਚਾ ਸਧਾਰਣ ਤਰੌ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਜ� ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਬਹਤੁ ਮਸੁ਼ਕਲ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ 

ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤ� ਿਬਨਾ ਦਰੌਾ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ  
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• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕੇਗਾ 

ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਦੌਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਨ� ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ�ਦ ੇਹਨ। ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ 

• ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਰ ਵੱਲ ਜ� ਇਕ ਪਾਸ ੇਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਉਹ ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਥੁੱ ਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਬੁੱ ਲ�� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਮਨੀ/ਨੀਲਾ 

ਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਅਤੇ ਪੈਰ ਕਠ� ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
(What Should I Do if My Child has a Febrile Seizure?) 

1. ਸ਼�ਤ ਰਹੋ 

2. ਨ� ੜ ੇਪਈਆਂ ਿਤੱਖੀਆਂ ਜ� ਸਖਤ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਥ� ਹਟਾਓ 

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੇਟਾਓ ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਲਗ਼ਮ ਜ� 

ਉਲਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਮ ਘੁਟਣ ਤ� ਬਚਾ�ਦੀ ਹੈ 

4. ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਕੁਝ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਿਜਵ�: ਜੈਕਟ ਜ� ਿਸਰਹਾਣਾ) 

5. ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 

6. ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ 

7. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਦੌਰਾ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਚੱਿਲਆ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, (ਿਚਹਰੇ, ਬ�ਹ�, ਲੱਤ� ਨੰੂ ਮਰੋੜਨਾ) ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (ਜਦ ਮਰੋੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੱਖਣ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਘੂਰ 

ਅਤੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

○ ਜੇ ਦੌਰਾ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ 
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○ ਜੇ ਦੌਰਾ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਰੁਿਕਆ, ਤੁਰੰਤ ਐਬਂਲੂ�ਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 

ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ? 
(What Will My Child be like After the Seizure?) 
• ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਲਝਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਸੁਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ �ਠਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤ� ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਖੇਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? (What Will the Doctor Do When They See My Child?) 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਇਹ 

ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਦੀ ਹਰਕਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ: ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਨੱਕ), ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹ� ਕਹੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਬੱਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥੋੜਾ ਸਮ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ 

ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ੇਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੌਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ�? (How Can I Prevent Febrile Seizures?) 

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ। 

1. ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

○ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਨਹ� ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ 

http://www.ahs.ca/heal
http://wwwstg.albertahealthservices.ca/info/page12428.aspx
http://wwwstg.albertahealthservices.ca/info/page12428.aspx
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○ 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�। 
○ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ 

2. ਦੌਰਾ-ਰੋਧਕ ਦਵਾਈ 

○ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦਰੌੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 

○ ਅਿਜਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਨ� � 

ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ-ਐਕਿਟੰਗ ਦੌਰਾ-ਰੋਧਕ 

ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਇਗਾ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ? 
(Will My Child Continue to have Seizures in the Future?) 

ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਏਗਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਤ� 'ਉਭਰ' ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਦੋ ਤ� ਿਤੰਨ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਦੌਰਾ ਿਬਮਾਰੀ (ਿਮਰਗੀ) ਪ�ਦੀ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
(Do I have to be Extra Careful with My Child?) 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ� ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨ ਕਦੀ ਿਬਮਾਰ 

ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ 

ਨਹ� ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਵ� ਹੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ? (Do they Cause Brain Damage?) 

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰੇ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। 

http://www.ahs.ca/heal
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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
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx

