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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਬੁਖ਼ਾਰ 

 
 

(1)  ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਤੱਥ  
 ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਚਤੰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਕ ਜਵਾਬ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹ� ਹੈ। 

 ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਤਾ ਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਡੀਹਾਈਡਰ੍ਸ਼ੇਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚੱ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀ ਜਾ ਂਦਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਡੀਹਾਈਡਰ੍ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

(2)   ਬਖੁਾਰ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤਫਿਹਮੀਆਂ  
 ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚੱ, 

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਤਜ਼ੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਤਾਪਮਾਨ ਿਵਚ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ ਜਾ ਂਿਗਰਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;  

 ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਿਦਮਾਗ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚੱ 
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸੈਫਾਲੀਿਟਸ ਜਾ ਂਮੈਿਨਨਜੀਿਟਸ, ਅਤ ੇਬੁਖ਼ਾਰ ਿਸਰਫ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵਚੱ� ਇਕੱ ਹੈ। ਬਹੁਤ 
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 41°C ਤਕੱ ਵਧੱ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਿਦਮਾਗ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂ ੰਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਸੁਸਤ ਜਾ ਂ
ਚੁਕੰਨੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। 
 

(3)  ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਅਕੜਨ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ6 

ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ (ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚੱ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C ਤ� 
ਵਧੱ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 2 ਤ� 5% ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 50% ਜਨੇੈਿਟਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ ਹੋਰਾ ਂ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪਿਹਲੇ 2.5 ਸਾਲ 
ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30% ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚੱ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਹ� ਪ�ਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਿਜਨਹ੍ਾ ਂ ਲੋਕਾ ਂ ਨੂ ੰ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਦੌਰੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਛੇਤੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� 
ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਜਕੁਾਮ, ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਾਿਰਸ਼ ਜਾ ਂ ਕੰਨ ਦਾ ਸੰ�ਮਣ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚੱ, ਦੌਰੇ 2-6 ਘੰਿਟਆਂ 
ਿਵਚੱ ਪ ੈਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤਜ਼ੇ ਦਬਾਅ ਵਜ� ਪਰ੍ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋ15 ਿਮੰਟ ਦੇ ਅਦੰਰ ਅਚਾਨਕ ਠੀਕ 
ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇ ਨੂ ੰ ਦੌਰੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਲਈ ਇਕੱ ਿਬਹਤਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਰੱਖੋ। ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਫਨੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਸਖ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
(ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਸਰ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਗੰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬੇਤਰਤੀਬ 
ਹਰਕਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਫਰ੍ਕੈਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੰੂਹ 
ਿਵੱਚ ਸਖਤ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਚਮਚਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੂ ੰਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਖੋਲਹ੍ੋ  ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਜਾ ਂਜਬਾੜ ੇਨੂ ੰ
ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

(4)  ਬੁਖ਼ਾਰ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤਾਂ 
 ਹਲਕੇ ਕਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ;  
 ਲੋੜ�ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਲਓ; 
 ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਿਵਚੱ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਫੈਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ; 
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 ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਓ, ਜਾ ਂਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਝੰ ਿਦਓ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ 10 ਿਮੰਟ ਲਈ। ਇਹ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ� ਵਾਸ਼ਿਪਤ ਹੋ ਿਨਕਲਦਾ ਹੋਵੇ (ਿਧਆਨ 
ਰੱਖੋ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂੰਝੋ)। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ �ਟੀਪਾਏਰੇਿਟਕਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਸਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚੱ ਤਾਪਮਾਨ ਿਫਰ ਵਧ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਰੋਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਿਪਸ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; 

 ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਤਕੱ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਹਾਲਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਿਵਗੜਦੀ ਤਾ ਂਰੋਗੀ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

(5)   ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ 
 ਬੀਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜਕੇਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂ ਤੁਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
- ਮਰੀਜ਼ ਸੁਸਤ ਅਤ ੇਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ: ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕੱ ਰੋਣਾ ਜਾ ਂਸੌਣਾ, ਖਰਾਬ ਭੱੁਖ, ਆਲਸ, 

ਖੇਡਣ ਤ� ਿਹਚਕਚਾਉਣਾ, ਿਨਰੰਤਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ; 
- 40°C (ਿਜਵ� ਿਕ 104°F) ਤ� ਵਧੱ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾ ਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ। ਜ ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 

ਤਾਪਮਾਨ 41°C ਤਕੱ ਵਧੱ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾ ਂ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵਚੱ ਵੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ 
ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

- ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰ੍ਸ਼ੇਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚ ੇਲਈ), ਿਜਵ� ਿਕ ਮੰੂਹ, ਜੀਭ ਅਤ ੇ ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀ ਦਾ ਸੱੁਕਣਾ, ਚਮੜੀ ਦੀ 
ਲਚਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਸਣਾ, ਆਿਦ। 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚੱ, ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦੇਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਨਹ�, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

  ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਢੁਕਵ� ਕੱਪੜ,ੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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