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ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ 
(Nosebleeds) 
ਨੱਕ ਸੈ�ਟਮ ਦੋ ਨਾਸ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਕੰਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਓਦ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸੈ�ਟਮ 

ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਬਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ 

ਿਵੱਚ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦਾ। 

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖਨੂ ਿਕ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ? 
(What Causes a Nosebleed?) 
ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਨੱਕ ਿਵੱਚ �ਗਲ ਮਾਰਨਾ - ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ �ਗਲ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਨ� � ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲਗ਼ਮ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

• ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ - ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱ ਕ ੇਮੌਸਮ, ਜ� ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੈ 

ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਹੋਰ, ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮ ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਨੱਕ ਨੰੂ ਸੱਟ 

• ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣਾ(ਭਾਵ: ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਿਵਚ 

ਮਣਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਪਾਉਣਾ) 

• ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਛੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ 

• ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨੱਕ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ 

• ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵ�: ਐਸਪਰੀਨ, ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) 

• ਜਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਧੁਆਂ ਜ� ਰਸਾਇਣਕ ਧੂਏ 

 

 

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

• 20 ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਿਨਰੰਤਰ, ਿਦ�ੜ ਦਬਾਅ ਨਾਲ 

ਵੀ ਖਨੂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੱਕ ਤ� ਖਨੂ ਵਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ� 

ਉਸਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ�ਦੇ ਮਿਹਸਸੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵ� 

ਿਕ ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਅਨੀਮੀਆ, ਜ� 

ਹੀਮੋਿਫਿਲਆ) ਜ� ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਪਤਲੇ, ਸਾੜ 

ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ 

ਜੋਖਮ ਹ ੈ 
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ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

• ਨੱਕ ਿਵੱਚ �ਗਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ 

• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਮਲ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਿਮੰਟ ਲਈ ਿਦ�ੜ 

ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ 

• ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਮ� ਬਣਾ ਕੇ, ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੱਕ ਿਵੱਚ �ਗਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ 

ਿਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਿਸੱਧੀਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ�ਦੇ ਸਮ� ਅਚਾਨਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਖੈਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ ਿਸਰਫ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਹੀ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਖ਼ੂਨ ਿਨਗਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� 

ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲਾਲ/ਭੂਰਾ ਲਹੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੱਟ, ਮਸੂਿੜਆਂ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਖਣਾ ਜ� 

ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ, ਤ� ਉਨ� � ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਉਸਦੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
( How can you help your child if they have a nosebleed?) 

ਘਰ ਿਵੱਚ (At Home) 

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਸ਼�ਤ ਰਹੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 
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2. ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ� ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਿਬਠਾਓ 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਖੂਨ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਗਲੇ ਤ� ਹੇਠ� ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਗਿਲਆ ਹੋਇਆ 

ਖੂਨ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
4. ਆਪਣ ੇਅੰਗੂਠ�  ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ �ਗਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਰਮ ਿਹੱਸੇ ਤੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 

ਦਬਾਅ ਪਾਓ। 

5. ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਿਮੰਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. 20 ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਜ ੇਵੀ ਖੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ 10 ਿਮੰਟ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। 
7. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ 

ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਰਗੜੇ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ (In Hospital) 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵਚ� 20 ਤ� 30 ਿਮੰਟ� ਤੱਕ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਨਹ� ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੂਨ ਿਕਥ� ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਦੇ ਵਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੱਕ 

ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੱਟੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ 

ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕ ੇਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕ।ੇ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਤ� 48 

ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੂਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਈਐਨਟੀ (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ 

ਗਲ਼ੇ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ਼� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖਨੂ ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ ਅਸ� ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ�? (How Can I Prevent Nosebleeds?) 

1. ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੁੰ  ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤ� ਬਚਨ 

2. ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵਚ ਨਮੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਠੰਢੀ-ਨਵ� ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ 

ਿਲਆਓ 

3. ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਰ ਓਵਰ ਕਾ�ਟਰ ਨੱਕ ਦੇ ਲੁਬਰੀਕ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

http://www.ahs.ca/heal
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4. ਨੱਕ ਤ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਤਕ ਸ਼�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਲਫਿਟੰਗ, ਤਣਾਅ ਜ� �ਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ/ਖੇਡ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

5. ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ 

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

