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ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ 

(Vomiting and Diarrhea) 
• ਉਲਟੀਆਂ (�ਪਰ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟਣਾ) ਅਤੇ ਦਸਤ (ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੱਟੀ) 

ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ 

ਦਸਤ ਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਇਕ 

• ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 

ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੱਖੋ 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣਾ - ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ 

• ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

 

 

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

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਘਾਟ ਿਦੱਖ ਰਹੀ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤ ਿਵੱਚ ਖਨੂ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆ ਂਜ� ਦਸਤ ਜਾਰੀ 

ਹਨ ਜੋ 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ 

ਰਹ ੇ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਪਟੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜ� ਬੇਅਰਾਮੀ 

(ਸੁੱ ਿਜਆ, ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਟ) ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ
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ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਆਮ: (General:) 

• ਧੁੰ ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣੇ 

• ਬੁਖ਼ਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਣਾ 

• ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 

ਉਲਟੀਆਂ: (Vomiting:) 

• ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ 

• ਮਤਲੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜ� ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

• ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਲਟੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ 

ਦਸਤ: (Diarrhea:) 

• ਬਾਰ ਬਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਆਉਣਾ 

• ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਹਲਕੇ ਮਰੋੜ, ਖਾਸਕਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ: (Dehydration:) 

• ਮੱਧਮ: 

○ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ 

○ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਨਮੀ (ਗੱਲ�� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਰ) 

○ ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੰਝ ੂ

○ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਅਕਸਰ: 

■ 3 ਤ� 5 ਮਹੀਨ�  - ਹਰ 3 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗੱਲਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 6 ਤ� 23 ਮਹੀਨ�  - ਹਰ 6 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗੱਲਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 24 ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ - ਹਰ 8 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗੱਲਾ ਡਾਇਪਰ 
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• ਦਰਿਮਆਨਾ: 

○ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਘਾਟ – ਘੱਟ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

○ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਨਮੀ (ਗੱਲ�� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਰ) 

○ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੰਝ ੂ

○ ਘੱਟ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ: 

■ 3 ਤ� 5 ਮਹੀਨ�  - 3 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 6 ਤ� 23 ਮਹੀਨ�  - 6 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 24 ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ - 8 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਹ� ਆਉਣਾ 

• ਗੰਭੀਰ: 

○ ਪੀਲੀ, ਠੰਡੀ ਚਮੜੀ 

○ ਬਹੁਤ ਨ�ਦ ਆਉਣੀ, ਉਠਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਵ�ਗ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇ ਪਾਉਣਾ 

○ ਸੁੱ ਕ ੇਮੂੰ ਹ, ਬੁੱ ਲ ਅਤੇ ਜੀਭ 

○ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਝ ੂਨਹ� 

○ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ: 

■ 3 ਤ� 5 ਮਹੀਨ�  - 3 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 6 ਤ� 23 ਮਹੀਨ�  - 6 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਡਾਇਪਰ 

■ 24 ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ - 8 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਹ� ਆਉਣਾ 

ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਖਾਣਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜ� ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਜ� ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹੱਥ� ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ (Hydration) 

• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼� ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਤ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਮ� ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ (ਫਾਰਮੂਲਾ) ਿਪਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, 

ਤ� ਉਹ ਪਾਣੀ, ਦੁੱ ਧ, ਜ� ਫਲ� ਦੇ ਪਤਲੇ ਜੂਸ (1 ਿਹੱਸਾ ਜੂਸ ਅਤੇ 2 ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
(12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ) ਇਕ ਕੱਪ ਤ� ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਤ� 90 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (2 ਤ� 3 ਆ�ਸ) ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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• ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ 

ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਤਰਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤ� 4 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ 
ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਦਓ 

ਭੋਜਨ (Foods) 

• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ, ਿਨਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਿਸਰਫ ਮ� ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ (ਫਾਰਮੂਲਾ) ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 6 ਤ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਭੋਜਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ (ਫਾਰਮੂਲਾ), ਨਾਲ ਹੀ 

ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਟੋਸਟ, ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ, ਪਾਸਟਾ, ਆਲੂ, ਕ�ੈਕਰ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਮੀਟ, ਅੰਡ ੇਦੀ ਜ਼ਰਦੀ, ਦਹ�, ਫਲ, ਅਤੇ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮ� ਦੇ ਦੁੱ ਧ/ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ (ਫਾਰਮੂਲਾ) ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਭੋਜਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੂਪ, ਰੋਟੀ, ਟੋਸਟ, ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ, ਪਾਸਟਾ, ਕ�ੈਕਰ, ਆਲੂ, 

ਚਰਬੀ ਦਾ ਮੀਟ, ਦੁੱ ਧ, ਅੰਡ,ੇ ਪਨੀਰ, ਦਹ�, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ �ਚ ਿਮੱਠ�  ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜ� ਚਰਬੀ/ਿਚਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਿਜਵ� ਕ�ਡੀ, ਜੈ�ਲ-ਓ, ਫਰ�ਚ ਫਰਾਈਜ ਜ� ਤਰੀ ਨਾ ਿਦਓ। 

ਦਵਾਈ (Medicine) 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਨ� � 

ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਨਹ� ਲੈ ਪਾ ਿਰਹਾ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� Tylenol® ਜ� Tempra®) ਜ� 

Ibuprofen (ਿਜਵ� ਿਕ Advil® ਜ� Motrin®) 

• ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ Pedialyte&re; ਜ� Enfalyte®, ਖ਼ਾਸਕਰ 

ਜੇ ਉਨ� � ਦੇ ਬੁੱ ਲ�, ਜੀਭ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਕੇ ਹੋਣ 

• ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਪ�ੋਬਾਇਓਿਟਕਸ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਦਸਤ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

• ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ� ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

http://www.ahs.ca/heal
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• ਓਵਰ ਦਾ ਕਾ�ਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� Gravol® ਜ� Imodium® ਨਾ ਿਦਓ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

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। 
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