ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ
(Nosebleeds)

ਨੱਕ ਸੈ�ਟਮ ਦੋ ਨਾਸ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਕੰ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 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। ਬੱ ਿਚਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ�

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ:

ਹੁੰ ਦਾ।

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਕ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ?

(What Causes a Nosebleed?)
ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•
•

(Seek Immediate
Medical Attention if:)
•
•

ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ - ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਜ� ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਹੈ
ਜੋ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵੀ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰ ਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨੱਕ ਤ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ�

ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ �ਗਲ ਮਾਰਨਾ - ਬੱ ਚੇ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ �ਗਲ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਨ�� ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲਗ਼ਮ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ

20 ਤ� 30 ਿਮੰ ਟ ਿਨਰੰ ਤਰ, ਿਦ�ੜ ਦਬਾਅ ਨਾਲ

•

ਉਸਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆ�ਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਅਨੀਮੀਆ, ਜ�
ਹੀਮੋਿਫਿਲਆ) ਜ� ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਪਤਲੇ , ਸਾੜ

ਹੋਰ, ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਘੱ ਟ ਆਮ ਕਾਰਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ

•

ਜੋਖਮ ਹੈ

•
•
•
•
•

ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੱ ਟ
ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣਾ(ਭਾਵ: ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਿਵਚ
ਮਣਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ)

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਛੱ ਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ
ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵ�: ਐਸਪਰੀਨ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ)
ਜਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਧੁਆਂ ਜ� ਰਸਾਇਣਕ ਧੂਏ
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ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points)
•
•
•
•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ
ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ �ਗਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼�ਤ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਮਲ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਿਦ�ੜ
ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ
ਨੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਨਮ� ਬਣਾ ਕੇ, ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ �ਗਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਿਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲੱਛਣ (Symptoms)
ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਬੱ ਚੇ 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 ਿਹੱ ਸੇ ਤ� ਹੀ
ਆ�ਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬੱ ਚੇ ਥੋੜਾ ਖ਼ੂਨ ਿਨਗਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ�� ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ�
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲਾਲ/ਭੂਰਾ ਲਹੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ� ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੱ ਟ, ਮਸੂਿੜਆਂ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਖਣਾ ਜ�
ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ, ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ਼ (Treatment)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ 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 ਿਵੱ ਚ (At Home)

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਨਲੇ ਵਾ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਸ਼�ਤ ਰਹੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
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2. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ� ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧਾ ਿਬਠਾਓ

3. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਗਲੇ ਤ� ਹੇਠ� ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਗਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਖੂਨ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਆਪਣੇ ਅੰ ਗੂਠ� ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤਕ �ਗਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਰਮ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਦਬਾਅ ਪਾਓ।

5. ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ�
ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. 20 ਿਮੰ ਟ� ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ 10 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।

7. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ (In Hospital)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵਚ� 20 ਤ� 30 ਿਮੰ ਟ� ਤੱ ਕ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ ਨਹ� ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੂਨ ਿਕਥ� ਵੱ ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਦੇ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੱਕ
ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਟੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ
ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਪੈਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਤ� 48
ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੂਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਈਐਨਟੀ (ਕੰ ਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ
ਗਲ਼ੇ ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਲਾਜ਼� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੱਕ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਨੂੰ ਅਸ� ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ�? (How Can I Prevent Nosebleeds?)
1. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਛੋਟਾ ਰੱ ਖੋ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਮਾਰਨ ਤ� ਬਚਨ

2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਠੰਢੀ-ਨਵ� ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ
ਿਲਆਓ

3. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਰ ਓਵਰ ਕਾ�ਟਰ ਨੱਕ ਦੇ ਲੁਬਰੀਕ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
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4. ਨੱਕ ਤ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਤਕ ਸ਼�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਉਨ��
ਨੂੰ ਿਲਫਿਟੰ ਗ, 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 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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