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ਧੱਫੜ (Rashes) 
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? (What is it?) 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱਫੜ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, 

ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਧੱਫੜ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ) 

ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਟਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

• ਅਿਜਹੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਵਗਦਾ 

ਨੱਕ, ਖੰਘ, ਦਸਤ, ਬੁਖ਼ਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਕਸਰ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ 

ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਆਮ ਧੱਫੜ (Common Childhood Rashes) 

ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (ਕੋਕਸਅਕੀ ਵਾਇਰਸ) 

• ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਲੱਛਣ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਧੱਫੜ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

• ਧੱਫੜ ਛੋਟੇ ਛਾਲੇ ਦੀ ਤਰ�� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਹਥੇਲੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਰ� ਦੇ �ਤਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਦੇ 

ਖੇਤਰ (ਿਚਤੜ�ਾ ਅਤੇ ਕੁੱ ਿਲਆਂ) ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਛਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ 

• ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇਿਵਚ ਛਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � 

ਲਈ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ਼ ਜ� ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਨ ਭਰ ਤਰਲ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖੋ 

 

 

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

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਜ� ਿਵਗਾੜਦੇ ਧੱਫੜ 

ਕਾਰਨ ਿਬਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਬਹਤੁ ਨ�ਦ 

ਆਉਣਾ, ਸਸੁਤ ਜ� ਿਚੜਿਚੜਾ ਹਣੋਾ) 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ, 

ਉਲਟੀਆਂ ਜ� ਦਸਤ ਹਨ ਜ� ਧੱਫੜ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਚੱਕਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਵ� 

ਭੋਜਨ ਜ� ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 5 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੁੱ ਜੀਆ ਂ

ਹੋਇਆ ਧੱਫੜ ਹਇੋਆ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਰਦਨਾਕ ਛਾਲੇ ਜ� ਿਛਲਦੀ 

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਧੱਫੜ ਹ ੈਜੋ ਛਟੋੇ ਜਖਮ� ਵ�ਗ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ 
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• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜਦ� ਉਨ� � ਦੇ ਧੱਫੜ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵ� ਛਾਲੇ ਨਹ� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ 

ਰੋਜ਼ੋਲਾ (Roseola) 

• ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ 12 ਤ� 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੰਘ ਜ� ਨੱਕ ਵਗਣ ਤ� ਿਬਨ� 3 ਤ� 4 ਿਦਨ� ਤਕ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੱਫੜ ਦਰਦਨਾਕ ਜ� ਬਹੁਤ 

ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

• ਧੱਫੜ 3 ਤ� 5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਇਕ ਵਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

ਲਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ / ਪੰਜਵ� ਰੋਗ (Slapped Cheek / Fifth’s Disease) 

• ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਜਦ� ਇਹ ਲੱਛਣ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਹੋਣਗੇ - ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਜਵ� ਉਨ� � ਦੀ ਗਲ� ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਬ�ਹ�/ਲੱਤ� ਤੇ ਲੇਸੀ-ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਫੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਧੱਫੜ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

• ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱ ਜ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਕਠ� ਰ ਜੋੜ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਧੱਫੜ 1 ਤ� 3 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ 

ਛਪਾਕੀ (Hives) 

• ਆਮ ਧੱਫੜ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ� ਹਲਕੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਧੱਫੜ ਚਮੜੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ, ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਧੱਿਬਆਂ ਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਫੜ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਜ� ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ Benadryl® ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
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• ਛਪਾਕੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਖੁਰਕ (Eczema) 

• ਖੁਰਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਣ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਪੇਪੜੀਦਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਖੁਰਕ ਿਕਸੇ ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਖੁਰਕ ਓਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 'ਫੈਲ ਸਕਦੀ' ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਚਮੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲਾਲ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮੋਲ ਹੋ ਜਾਣ। 

• ਖੁਰਕ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੱਫੜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧੱਫੜ ਵਾਲੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ� ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧੱਫੜ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਜ� ਡਰੱਗ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਤ� ਵੀ ਹੋ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ 

• ਧੱਫੜ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਧੱਫੜ 5 ਤ� 7 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 

ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਧੱਫੜ ਇੱਕ ਦੱਮ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮ 

• ਛੂਹਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਰਮ 

• ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ 

ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹੱਥ�, ਪੈਰ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਥੋੜ�ੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਬੱਚੇ ਧੱਫੜ ਤ� ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਲੱਗਦ ੇਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। 
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ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧੱਫੜ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ਼ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਐਟਂੀ-ਿਹਸਟਾਮਾਈਨ ਦਵਾਈ ਿਜਵ� ਿਕ Benadryl® 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ� � ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ ਜਲਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨ�ਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ Benadryl® ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਦੂਾਰ ਕਰੀਮ ਜ� ਸਾਬਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ 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

