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ਬੁਖ਼ਾਰ (Fever) 
• ਬੁਖ਼ਾਰ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਿਬਮਾਰੀ 

ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਿਕਸਮ ਦੇ 

ਵਾਇਰਸ ਹਨ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿਕੰਨਾ �ਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਕੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣਾ 
(Measuring Your Child's Temperature) 

ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੰੂ ਫ਼ਾਰਹੈਨਆਈਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 
(Converting Celsius to Fahrenheit) 

ਸੈਲਸੀਅਸ (Celsius) ਫ਼ਾਰਹੈਨਆਈਟ (Fahrenheit) 

36.0 96.8 

37.0 98.6 

37.5 99.5 

38.0 100.4 

39.0 102.2 

40.0 104.0 

41.0 105.8 

 

 

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

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ  

3 ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ੈ

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ

(ਬਹੁਤ ਨ�ਦ, ਉਲਝਣ, ਿਚੜਿਚੜਾ ਜ� 

ਉਤੇਿਜਤ) 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆ 

ਰਹੀ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ 

ਜ� ਤਣਾਅ ਜ� ਹਲਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ ੇਧੱਫੜ ਵਰਗੇ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ 
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ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਣ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ*: 

• ਗੁੱ ਦਾ: 36.6-38.0°C (97.9-100.4°F) 

• ਮੂੰ ਹ: 35.5-37.5°C (97.7-99.5°F) 

• ਕੱਛ ਦੇ ਹੇਠ�: 36.5-37.5°C (94.5-99.1°) 

• ਕੰਨ (ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ): 35.8-38.0°C (96.4-100.4°F) 

*ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਪੀਡੀਆਿਟ�ਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਉਸਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ। 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ 

• ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ - ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕਵ� 

ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

• ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤ� 5 ਿਦਨ� ਤਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

ਲੱਛਣ (Symptoms) 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਿਚੜਿਚੜਾ 

ਹੈ ਜ� ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

• ਕੁਝ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਕੁਾਮ ਜ� ਜਕੜਨ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਜਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਸਮ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਖ਼ੁਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 3 ਤ� 5 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ 

http://www.ahs.ca/heal
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ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਬੁਖ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ 

ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤ ੇਅਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ 3-5 ਿਦਨ� ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

1. ਤਰਲ 

○ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਭੁੱ ਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਲ�ਦੇ। ਇਹ 

ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖ�ਦਾ ਹੈ 

○ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਨ ਭਰ ਛੋਟੇ ਘੱੁਟ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕ ੇ

ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦ ੇਹੋ (ਪਾਣੀ, ਦੁੱ ਧ, ਸੂਪ, ਦਹ�, ਪੌਿਪਕਿਸਕਸ ਜ� Pedialyte®) 

○ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ� ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ 

2. ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ 

○ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

○ ਇੱਥ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ। ਪੈਕੇਿ◌ਜੰਗ ਤੇ ਜ� ਖੁਰਾਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� 

ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ (Tylenol®, Tempra®) 
(Acetaminophen (Tylenol®, Tempra®)) 

ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ (Motrin®, Advil®) 
(Ibuprofen (Motrin®, Advil®)) 

ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ 
(Infants) 

80mg/1mL ਬੂੰ ਦ� 

80mg/5mL ਤਰਲ 

40mg/mL ਬੂੰ ਦ� 

ਬੱਚੇ 
(Children) 

160mg/5mL ਤਰਲ 

ਚਬਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 80mg/ਗੋਲੀ 

100mg/5mL ਤਰਲ 

ਚਬਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 50mg/ਗੋਲੀ 

ਜੂਨੀਅਰ ਤਾਕਤ 
(Junior Strength) 

ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ 160mg/ਗੋਲੀ 

ਿਨਯਮਤ ਗੋਲੀਆਂ 325mg/ਗੋਲੀ 

ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 500mg/ਗੋਲੀ 

ਚਬਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 100mg/ਗੋਲੀ 

ਕੈਪਲੈਟ 100mg/ਗੋਲੀ 

ਗੋਲੀਆਂ 200mg/ਗੋਲੀ 

ਗੋਲੀਆਂ 400mg/ਗੋਲੀ 

http://www.ahs.ca/heal
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ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ? 
(How Often?) 

ਹਰ4 ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ 

5 ਤ� ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ� ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹਰ6 ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 24 

ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ 4 ਤ� ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ� ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ ੋਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ... 
(Do Not Use If Your 
Child...) 

ਉਸਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਜ� ਲੀਵਰ 

ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 

6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੱਧਮ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਿਕਡਨੀ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਸਪਰੀਨ ਪ�ਤੀ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈ 

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ (Beware) 

• ਐਸਪਰੀਨ (ASA) ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਸਨੰੂ ਰੀਏ'ਜ਼ ਿਸੰਡਰੋਮ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। 

• ਖ�ਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੁਰ ਤੇ ਇਨ� � ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਜ� ਲੋੜ�ਦੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ 

3. ਨਹਾਉਣਾ 

• ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹ� ਬਦਲਦਾ। 
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਹ� ਜ� ਿਗੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

• ਠੰਡੇ ਇਸਨਾਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਅੇਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਿਛੜ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ 

• ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ� ਕਪੜੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

4. ਕਪੜੇ 

• ਚਮੜੀ ਰਾਹ� ਗਰਮੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ 

ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ 

• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ - ਕੰਬਣੀ ਰੁਕਣ ਤੇ 

ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਵੋ 

http://www.ahs.ca/heal
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ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਮਿਥਹਾਸ (Fevers Myths) 

ਿਮਿਥਹਾਸ #1: ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (Myth #1: Fevers Cause Brain Damage) 

• ਬਹੁਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ 42°C (108°F) ਤ� ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਦੇ 

ਦੌਰੇ ਜ� ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਮਿਥਹਾਸ #2: ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬੁਖ਼ਾਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (Myth #2: Fevers are Bad for Children) 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ 

• ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਿਮਿਥਹਾਸ #3: ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਬੁਖ਼ਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Myth #3: Fevers Should Always 
Respond to Anti-Fever Medicines) 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

• ਭਾਵ� ਦਵਾਈ ਬਖ਼ੁਾਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� 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
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx

