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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ 

 
(1)   ਗੈਸਟਰ੍�ੋਟਰਾਇਿਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ 
 ਗੰਭੀਰ ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲਾ 

ਗੰਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਰਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂ ੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਿਜਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗਲਤ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ 
ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਗੈਸਟਰ੍�ੋਟਰਾਇਿਟਸ ਅਡੰਾ, ਝ�ਗਾ ਅਤ ੇ ਕੇਕੜ ੇਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਕੱੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ 
ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਨ। 

 ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਇਨਲ ਿਮਊਕੋਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਈਿਟਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤ ੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਤਕੱ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ 
ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਭੱੁਖ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਿਜਸ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾ ਂਬੁਖ਼ਾਰ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
 

(2)   ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ ਦਾ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ 
 ਡੀਹਾਈਡਰ੍ ੇਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚੱ ਬਾਲਗ਼ਾ ਂ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰ੍ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ 
ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

 ਉਲਟੀ ਅਤ ੇਦਸਤ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਲਾਇਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੂ ੰਸਰੀਰ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

 ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਇਨਲ ਿਮਊਕੋਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਟ ਨੂ ੰਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾ ਂਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲ 
ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਦਸਤ ਨੂ ੰਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

(3)   ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ 
 ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰ੍ਸ਼ੇਨ ਘੋਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਜ ੋਇਲੈਕਟਰ੍ਲੋਾਇਟ ਦੇ ਪਰੂਕ 

ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ ਪਾਣੀ, ਔਰੀਸ ਪਾਣੀ; 
 ਭੋਜਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ; 
 ਉਲਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

(4)   ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ 
ਜੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: 
(A)  ਡੀਹਾਈਡਰ੍ ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ  

- ਤੇਜ਼ ਦਸਤ ਜਾ ਂਮਲ ਆਿਵਰਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ; 
- ਮੰੂਹ ਅਤ ੇਜੀਭ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱੁਕ ਜਾਣਾ; 
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰੁਗੜਨਾ ਜਾ ਂਸੱੁਕ ਜਾਣਾ; 
- ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ; 
- ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾ ਂਜਾ ਂਕਾਲੇ ਘੇਰੇ; 
- ਬੱਿਚਆਂ 'ਚ ਧਿਸਆ ਹੋਇਆ ਫ�ਟਾਿਨਿਲਨ; 
- ਸਾਂਹ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ; 
- ਸੁਸਤੀ ਜਾ ਂਭਟਕਣਾ। 

(B) ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜ ੋਖਾਣ ਅਤ ੇਪੀਣ ਨੂ ੰਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
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(C) ਤੇਜ਼ ਦਸਤ, ਮਲ ਿਵੱਚ ਿਮਊਕਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

(5)   ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸਲਾਹ 
 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤ ੇਮਲ-ਿਤਆਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚਗੰੀ ਸਫਾਈ 'ਤ ੇ

ਅਮਲ ਕਰਨਾ; 
 ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਖਾਣੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧ-ਪਕੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਘੋਘੇ ਖਾਣ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ; 
 ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਮਾਸ ਨੂ ੰਧੋਵੋ; 
 ਤਾਜ਼ ੇਭੋਜਨ ਨੂ ੰਫਿਰੱਜ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਚ ੇਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ 

ਨੂ ੰਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
 ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਰਾਹ� ਖੁਰਾਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਟੀਰਲਾਈਿਜਗੰ ਪਰ੍ਿ�ਆਵਾ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਦੱੁਧ ਨੂ ੰਤੁਰੰਤ ਿਤਆਗ ਿਦਓ ਅਤ ੇਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ;ੋ 
 ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣ ਤ� ਬਚਾਓ। 

 

ਸਾਵਧਾਨ：ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ �ਟੀ-ਦਸਤ ਦਵਾਈਆਂ ਿਸਰਫ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹ�। ਇਹ 
ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਰੀਸਟਾਲਿਸਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੰੜੀ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇ ਤਾਂ 
�ਟੀ-ਦਸਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟਰ੍�ੋਟਰਾਈਿਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚੱ 
ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਤੰੜੀ ਦਾ ਅਧਰੰਗ, ਥਕਾਵਟ ਜਾ ਂਸਾਹਂ ਲੈਣ ਿਵਚੱ ਿਦੱਕਤ ਹੋਣਾ। ਸਧਾਰਨ 
ਗੈਸਟਰ੍ ੋ�ਟਰਾਇਿਟਸ ਲਈ, �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। 
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