ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ

(Febrile Seizures)
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? (What Is It?)
ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਜ� ਲੱਤ� ਿਵੱ ਚ
ਕਠ�ਰਤਾ, ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਿਜਨ�� ਨੂੰ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ�� ਦੇ ਬੁੱ ਲ�� ਦਾ ਦੱ ਬਣਾ ਜ� ਜੀਭ ਦੀਆਂ
ਅਜੀਬ ਿਜਹੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਅਤੇ ਅੱ ਖ� ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰ ਮਣਾ। ਦੌਿਰਆਂ ਕਾਰਨ
ਬੱ ਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਖੋ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ:

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(Seek Immediate
Medical Attention if:)

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਓਦ� ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਜਦ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਪ�ਦਾ

ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ� ਤੱ ਕ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਨ�। ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਚਾਰ

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਉਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•
•
•

•

ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੋ। ਉਨ�� ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ 3 ਿਮੰ ਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ
ਨਹ� ਰੁਕਦਾ (911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ)
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� 20-30 ਿਮੰ ਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਰਹਾ ਜ� ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੇਕਾਬੂ ਝਟਿਕਆਂ ਜ� ਕਠ�ਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ
ਘਾਟ ਦਾ ਇੱ ਕ ਦੌਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਚਾ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰ

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points)
•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ 12

•

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ
ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤ� ਿਬਨਾ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਦੌਰੇ 3 ਿਮੰ ਟ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
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•
•

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਰੋਕੇਗਾ

ਲੱਛਣ (Symptoms)
ਦੌਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਨ� ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•
•
•
•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ� ਉਨ�� ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਲ ਜ� ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਹ ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਥੁੱ ਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਬੁੱ ਲ�� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਮਨੀ/ਨੀਲਾ
ਰੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਅਤੇ ਪੈਰ ਕਠ�ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਇੱ ਕ ਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਲਾਜ਼ (Treatment)
ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(What Should I Do if My Child has a Febrile Seizure?)
1. ਸ਼�ਤ ਰਹੋ

2. ਨ�ੜੇ ਪਈਆਂ ਿਤੱ ਖੀਆਂ ਜ� ਸਖਤ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਉਥ� ਹਟਾਓ

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੇ ਟਾਓ ਇਹ ਉਨ�� ਨੂੰ ਬਲਗ਼ਮ ਜ�
ਉਲਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਮ ਘੁਟਣ ਤ� ਬਚਾ�ਦੀ ਹੈ

4. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਕੁਝ ਨਰਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਿਜਵ�: ਜੈਕਟ ਜ� ਿਸਰਹਾਣਾ)
5. ਤੰ ਗ ਕੱ ਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ

6. ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
7. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਦੌਰਾ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਚੱ ਿਲਆ। ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, (ਿਚਹਰੇ, ਬ�ਹ�, ਲੱਤ� ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ) ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (ਜਦ ਮਰੋੜਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਚਾ ਸੱ ਖਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘੂਰ
ਅਤੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
○

ਜੇ ਦੌਰਾ ਿਤੰ ਨ ਿਮੰ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲਈ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ
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○

ਂ ਲ
ਜੇ ਦੌਰਾ ਿਤੰ ਨ ਿਮੰ ਟ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਰੁਿਕਆ, ਤੁਰੰਤ ਐਬ
ੂ � ਸ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ?
(What Will My Child be like After the Seizure?)
•

ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਉਲਝਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਸੁਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ 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 ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤਕ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? (What Will the Doctor Do When They See My Child?)
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਚੱ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਵ� ਦੀ ਹਰਕਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਮ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ: ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਨੱਕ), ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹ� ਕਹੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥੋੜਾ ਸਮ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੌਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ�? (How Can I Prevent Febrile Seizures?)
ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ।

1. ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
○

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

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਐਸੀਟਾਿਮਨ�ਿਫ਼ਨ (Tylenol® or Tempra®) ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ (Advil®
or Motrin®) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਿਕੰ ਗ ਤੇ ਿਨਰਦੇਿਸਤ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ�।

○

ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

2. ਦੌਰਾ-ਰੋਧਕ ਦਵਾਈ
○

ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਵੈਸੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ

○

ਅਿਜਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਨ��

ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ-ਐਕਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾ-ਰੋਧਕ

ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਗਾ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ?

(Will My Child Continue to have Seizures in the Future?)
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਏਗਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਤ� 'ਉਭਰ' ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਨ�� ਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਦੋ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱ ਟ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਦੌਰਾ ਿਬਮਾਰੀ (ਿਮਰਗੀ) ਪ�ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(Do I have to be Extra Careful with My Child?)

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ� ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਕਦੀ ਨ ਕਦੀ ਿਬਮਾਰ
ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ
ਨਹ� ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਵ� ਹੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ? (Do they Cause Brain Damage?)
ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਿਕਵ� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਸੰ ਖੇਪ ਦੌਰੇ ਪੈਣ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ।
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ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਜਾਣੋ (Know Your Options)
ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�।

ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (Please Note)
ਇਨ�� ਪੰ ਿਨਆਂ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� ਨ�ੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਉ ਜ� 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। Alberta Health Services

ਅਤੇ Project HEAL ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਹਨ� ਪੰ ਿਨਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ� ਅਧੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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