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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
 ਐਲਰਜੀ 

 

(1) ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? 
 ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਕੀ, ਗੰਭੀਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੱਕ 
ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਨਲੀ, ਸਾਂਹ ਨਲੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ 
ਰਾਹ� ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਸਧਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 
- ਭੋਜਨ (ਿਜਵ� ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਦਾਮ, ਿਤਲ, ਮੱਛੀ, ਘੋਘਾ, ਦੁੱਧ ਤ� ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਸਟਰਾਬਰੀ) 

- ਸੰਰੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਡਾਇਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਏਮੂਲਸੀਫ਼ਾਇਰਜ 
- ਦਵਾਈਆਂ 

- ਬਾਹਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਪਦਾਰਥ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਸਮੈਿਟਕਸ, ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ) 

- ਸਾਂਹ ਰਾਹ� ਿਖੱਚੇ ਪਦਾਰਥ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬੂਰ, ਧੂੜ) 
- ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗਣਾ 
- ਅਣਜਾਣ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕ 

(2) ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ 
 ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ। ਪਰ, ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ: 
- ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲ ਧੱਬੇ (ਹਲਕੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ) 

- ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਧੱਫੜ 

- ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਇਨਲ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਸਤ 

- ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਖਾਿਰਸ਼ ਹੋਣਾ 

- ਿਚਹਰੇ, ਬੱੁਲਹ੍ , ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀਆਂ, ਖਾਿਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ 

- ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆਂ ਦੇ ਕਟੱਣ ਜਾਂ ਡੰਗਣ ਨਾਲ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੁਜੱ ਸਕਦੇ 
ਹਨ 

- ਸਾਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਣਾ 
- ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਝਟਕਾ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ੋਸਮ� 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

(3) ਸਦਮਾ 
 ਇਹ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ, ਸਾਂਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਧੱਫੜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

(4) �ਜੀਓਿਨਯੂਰੋਿਟਕ ਐਡੀਮਾ / �ਜੀਓਐਡੀਮਾ 
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 ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਐਡੀਮਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ, ਬੱੁਲਹ੍ , ਜੀਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ; ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਂਹ ਨਲੀ 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਦਮ ਘੁਟਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(5) ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
 ਰੋਕਥਾਮ ਸਭ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 
 ਜਦ� ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ: 

- ਉਸੇ ਸਮ� ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

- ਜਲਦ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਓ; ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਓ। 

 ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

- ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚੋ, ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲਵੋ; 
- ਲੱਛਣ ਘਟਣ ਿਵੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ 
ਿਵਭਾਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ; 

- ਸੰਭਵ ਅਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣੋ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 
ਅਪਰ੍ੈਲ 2018 
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