ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬਧੀ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ
Reducing Risk of Food Allergy in Your Baby
ਇਸ ਸਾਧਨ ਵ ੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ੱ ਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਾਲੇ
ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਇੱ ਵਿਤ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਉਸ ੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱ ਕ ਭੋਜਨ ਵ ਚਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਅਲਰਜੇਨ - allergen) ਨੰ

ਅਲਰਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰ ਭਾ ੀ ਲੱਿਣ ਵਕਹੜੇ
ਹਨ?
ਵਕਸੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਵਜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਾਂ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਮੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ



ਿਪ੍ਾਕੀ (Hives), ਸੋਜਸ਼, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੈਸ਼

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਾਰੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੇ ਅਲਰਵਜਕ



ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ।

ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਪ੍ਾਣੀ ਾਲੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਜਾਂ ਗਦਾ ਨੱਕ



ਉਲਟੀਆਂ

ਵਨਆਵਣਆਂ ਅਤੇ ਿੋਟੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਵ ੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7% ਨੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ



ਖੰ ਘ

ਅਲਰਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਲਰਜੀਆਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ੱ ਧਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਾਲੇ
ਭੋਜਨਾਂ ਨੰ ਭੋਜਨ ਵ ੱ ਚ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਵ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਦੁੱ ਧ (ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ)



ਅੰ ਡਾ



ਮੰ ਗਫਲੀ



ਟਰੀ ਨਟਸ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਬਦਾਮ, ਕਾਜ, ਅਖਰੋਟ)



ਸੋਇਆ



ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ (ਮੱ ਿੀ,ਸ਼ੈਲਵਫਸ਼ (shellfish) ਅਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ੈਲ
ਾਲਾ ਭੋਜਨ – ਕੇਕੜੇ, ਝੀਂਗੇ, ਆਵਦ)



ਕਣਕ



ਵਤਲ

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਘੱ ਟ ਆਮ ਹੈ, ਕਈ ਾਰੀ ਦਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਕੁਝ
ਘੰ ਵਟਆਂ ਬਾਅਦ ੀ ਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਲਰਵਜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਿਣਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤ ੱ ਜੋ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਮੰ ਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ



ਿਪ੍ਾਕੀ (Hives) ਵਜਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ



ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ੱ ਚ ਕੋਈ ੀ ਤਕਲੀਫ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੰ ਘਣਾ ਜਾਂ
ਿਾਤੀ ਵ ੱ ਚੋਂ ਘਰਰ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ (wheezing)



ਵਨਗਲਣ ਵ ੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਾਜ਼ ਜਾਂ
ਰੋਣਾ



ਮੰ ਹ ਜਾਂ ਬੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਵਫੱ ਕਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰ ਗ



ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਅਲਰਵਜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਿਣ ਾਪ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ
9-1-1 ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਵਚੰ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਅਲਰਵਜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਰੇ ਨ ੇਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਚੰ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਨਯੰ ਵਤਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਜ ਨੰ ਘਟ ਰੱ ਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਚੰ ਬਲ ਨੰ ਵਨਯੰ ਵਤਰਤ ਕਰਨ ਵ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਧਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਆ ਹੋਇਆ
ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੇ:


ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚੰ ਬਲ (eczema) ਨੰ ਚੰ ਗੇ ਨਨਯੰ ਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ

ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪ੍ਤਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਪ੍ਿਾਣ ਵਕਸੇ ਅਲਰਵਜਕ
ਅ ਸਥਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ, ਚੰ ਬਲ
(eczema), ਦਮੇ ਜਾਂ ਹੇ ਫੀ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਲਰਵਜਕ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਵ ੱ ਚ ਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਬਾਲ ਅਲਰਜੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਚਮੜੀ ਮਾਹਰ ਕੋਲ
ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ
ਨਪਲਾਓ। ਸੰ ਭ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਆਪ੍ਣਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪ੍ਲਾਉਣਾ ਭੋਜਨ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਹੋਣ ਨੰ ਰੋਕੇ। ਵਕਉਂਵਕ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਿਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਵਪ੍ਲਾਉਣ ਨੰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ ਹੈ,
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਿਾਤੀ ਦਾ
ਦੁੱ ਧ ਵਪ੍ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈ।


ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ (eczema) ਹੈ।

ਪਰਸ਼ਨ ਨਜਹੜੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਕੀ ਮੈਨੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਛਾਤ੍ੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

ਨਪਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਆ ਹੋਇਆ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ ਅਲਰਜੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ
ਅ ਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਿਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪ੍ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ

ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ (eczema) ਕੀ ਹੈ?

ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ

ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਖਾਰਸ਼ ਾਲਾ, ਸੁੱ ਕਾ ਜਾਂ ਵਰਸ ਵਰਹਾ

ਵ ੱ ਚ, ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰ ਸੀਵਮਤ

ਜਾਂ ਪ੍ਪ੍ੜੀ ਾਲਾ ਰੈਸ਼ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ

ਕਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱ ਤਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਦ ਾਈ ਾਲੀਆਂ ਮੱ ਲਹਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਮ

ਵਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੰ

ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਸਗੋਂ, ਗੰ ਭੀਰ
ਚੰ ਬਲ ਹੋਣਾ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਾਧੇ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।


ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਬੱ ਨਚਆਂ ਦਾ
ਨਨਯਮਤ੍ ਫਾਰਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,

ਚੰ ਬਲ ਾਲੇ ਵਜਆਦਾਤਕਰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਵਦਆ ਵਗਆ

ਤੁਹਾਨੰ ਪ੍ੱ ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,

ਵਨਯਮਤ ਉਤਪ੍ਾਦ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਤਮਾਨ ਖੋਜ

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਵਕ ਸੋਧੇ ਗਏ

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ੱ ਵਧਆ
ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਜਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਵ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਫਾਰਮਵਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਨਯਮਤ ਫਾਰਮਵਲਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱ ਧ
ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵ ੱ ਚ ਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਫਾਰਮਵਲਆਂ ਵ ੱ ਚ ਵ ਆਪ੍ਕ ਰਪ੍ ਨਾਲ
ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਸੀਨ (hydrolyzed casein) ਅਤੇ
ਅੰ ਵਸ਼ਕ ਰਪ੍ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ੇ (hydrolyzed
whey) ਫਾਰਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਮਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤ ਉਸ ੇਲੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ

ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਹਨ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ

ਉਮਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹਾਲੀਆ ਅਵਧਐਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਮੰ ਗਫਲੀ

ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਨਹਾਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਵ ੱ ਚ ਵਕਧਰੇ ਘੱ ਟ

ਆਮ ਤ੍ੱ ਤ੍ ਨਨਯਮਤ੍ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤ

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਹਫਤੇ ਵ ੱ ਚ ਕਈ ਾਰੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਸੰ ਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ੱ ਧ ਾਰੀ ਪ੍ੇਸ਼

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਵਜਹਾ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਅਵਧਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵ ੱ ਚ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰ ਵਖਆ ਲਈ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਆਮ ਤੱ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਅਕਸਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮੱ ਿੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਰਵਜਸਟਰਡ

ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਇੰ ਨਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ
ਵ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ)।

ਮੈਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਵ ਅੰ ਜਨ ਵ ਧੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਾਬਤ ਮੰ ਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਦੇ ਿੋਟੇ ਗੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ
ਵ ਅੰ ਜਨ ਵ ਧੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਵਕ ਮੰ ਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਡੇ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਲਈ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਵਜਆਦਾ ਜਾਂ
ਘੱ ਟ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਤ੍ਆਰ ਹੈ:

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੇ

15 ਵਮਲੀਲੀਟਰ ਵਚਕਨੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਵ ੱ ਚ

ਸੁਝਾਅ:

ਸੀਰੀਅਲ ਵ ੱ ਚ

15 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (1 ੱ ਡਾ ਚਮਚ) ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ

ਮੰ ਗਫਲੀ ਦਾ

ਪ੍ਾਓ। ਵਚਕਨਾ ਅਤੇ ਵਗਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਣ ਤੱ ਕ

ਮੱ ਖਣ

ਵਮਲਾਓ। ਉਸ ਨੰ ਪ੍ੈਕੇਜ ਤੇ ਵਦੱ ਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਰੇ ਆਮ ਤ੍ੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ ਮੰ ਗਫਲੀ ਅਤ੍ੇ ਅੰ ਡਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (2 ੱ ਡੇ

ਵਕ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਕਾਇਆ ਹੋਇਆ

ਚਮਚ) ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵ ੱ ਚ ਵਮਲਾਓ।

ਅੰ ਡਾ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਖਤ ਉਬਾਵਲਆ ਹੋਇਆ) ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ ਇੰ ਨਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਵ ੱ ਚ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਦਸਰੇ ਆਮ ਤੱ ਤ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ
ਵ ੱ ਚ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਪ੍ਲਸੌਸ ਵ ੱ ਚ

15 ਵਮਲੀਲੀਟਰ ਵਚਕਨੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਵ ੱ ਚ

ਮੰ ਗਫਲੀ ਦਾ

15 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (1 ੱ ਡਾ ਚਮਚ) ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ

ਮੱ ਖਣ

ਪ੍ਾਓ। ਵਚਕਨਾ ਅਤੇ ਵਗਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਣ ਤੱ ਕ
ਵਮਲਾਓ। 30 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (2 ੱ ਡੇ ਚਮਚ)
ਐਪ੍ਲਸੌਸ ਜਾਂ ਦਸਰੇ ਗੁਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਗਏ ਫਲ

ਜੇ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ ਜਾਂ ਅੰ ਡੇ ਪਰਤ੍ੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਗੰ ਭੀਰ ਚੰ ਬਲ
ਜਾਂ ਅੰ ਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਾਲੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੰ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਵ ਚਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵ ੱ ਚ ਮੰ ਗਫਲੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਗਫਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਜੋਗ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ
ਮੰ ਗਫਲੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਮੰ ਗਫਲੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਇੱ ਕ ਬਾਲ ਅਲਰਜੀ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਵ ੱ ਚ ਵਮਲਾਓ।
ਸਖਤ

ਸਖਤ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਅੰ ਡੇ ਨੰ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਵਮਲਾਓ ਜਾਂ

ਉਬਾਵਲਆ

ਮਸਲੋ । ਵਗਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ

ਹੋਇਆ ਅੰ ਡਾ

ਕੁਝ ਚਮਚ ਵਮਲਾਓ।

ਜਦੋਂ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਲਈ ਨਤ੍ਆਰ ਹੈ:



ਂ ਫਡ ਅਲਰਜੀ ਇੰ ਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਐਡ
ਂ ਯੰ ਗ
ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਐਡ
ਵਚਲਡਰਨ (Eczema and Food Allergy in

ਟੋਸਟ ਤੇ

ਟੋਸਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ 15 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (1 ੱ ਡਾ

ਮੰ ਗਫਲੀ ਦਾ

ਚਮਚ) ਵਚਕਨੇ ਮੰ ਗਫਲੀ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਦੀ ਪ੍ਤਲੀ ਪ੍ਰਤ

ਮੱ ਖਣ

ਲਗਾਓ। ਪ੍ਤਲੇ ਲੰਮੇ ਟੁਕਵੜਆਂ ਵ ੱ ਚ ਕੱ ਟੋ।

ਅੰ ਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ

ਇੱ ਕ ਅੰ ਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਇਕੱ ਠੇ

(HealthLinkBC File #69c Baby’s First

ਫੈਂਟੋ। ਅੰ ਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਤੇਲ ਲਗੇ

Foods) www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-

ਪ੍ੈਨ ਵ ੱ ਚ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਪ੍ੇਸ਼

files/babys-first-foods

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅੰ ਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਦੇ ੱ ਡੇ ਟੁਕਵੜਆਂ

Babies and Young Children)
www.healthlinkbc.ca/healthyeating/eczema-allergy-baby-children




ਨੰ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਮਸਲੋ ।
ਫਰੈਂਚ ਟੋਸਟ

(HealthLinkBC File #69d Helping Your 1 to
3 Year Old Child Eat Well)

ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਵਜਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੰ ਇਕੱ ਠੇ ਫੈਂਟੋ।

www.healthlinkbc.ca/healthlinkbcfiles/helping-your-1-3-year-old-child-eatwell

ਡਬਲਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਲਾਇਸ ਨੰ ਅੰ ਡੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵ ੱ ਚ
ਸੋਕੋ। ਡਬਲਰੋਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਨੰ ਇੱ ਕ ਤੇਲ ਲਗੇ




ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਦਸਰੇ ਭੋਜਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋ ਹੇ (ਆਇਰਨ) ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰ
ਉਸ ਤੋਂ ੱ ਧ ਾਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕਾਇਆ ਵਗਆ ਮੀਟ, ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱ ਿੀ



ਪ੍ਕਾਇਆ ਵਗਆ ਅੰ ਡਾ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਫ



ਲੋ ਹੇ (ਆਇਰਨ) ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਬੱ ਵਚਆਂ ਦਾ
ਸੀਰੀਅਲ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਈ ਆਮ ਤੱ ਤ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ੀ
ਹਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਵ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮੰ ਗਫਲੀ, ਟਰੀ ਨੱਟ ਅਤੇ ਵਤਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ
ਮੱ ਖਣ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਦਹੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼

ਟੌਡਲਰਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪ੍ਸ (Toddler’s First Steps)
www.health.gov.bc.ca/library/publications
/year/2015/toddlers-first-steps-2015.pdf

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਮ ਤੱ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,
ਭੋਜਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋ ਹੇ (ਆਇਰਨ) ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰ ਭੋਜਨ ਹਰ ਵਦਨ 2 ਜਾਂ

ਬੇਬੀਜ਼ ਬੇਸਟ ਚਾਂਸ (Baby’s Best Chance)
www.health.gov.bc.ca/library/publications
/year/2015/babys-best-chance-2015.pdf
(PDF 16.66 MB)

ਟੁਕਵੜਆਂ ਵ ੱ ਚ ਕੱ ਟੋ।

ਮੈਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਵਕਹੜੇ ਦਸਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਫਾਇਲ #69d ਆਪ੍ਣੇ 1 ਤੋਂ 3ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਅੰ ਡੇ, 30 ਵਮਲੀਲੀਟਰ (2 ੱ ਡੇ ਚਮਚ) ਦੁੱ ਧ

ਪ੍ੈਨ ਵ ੱ ਚ ਅੰ ਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਤਲੋ ।

ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਫਾਇਲ #69c ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਭੋਜਨ

(PDF 7.68 MB)


ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ – ਦ ਸੈਂਸੀਬਲ ਗਾਇਡ ਟ
ਏ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (Public Health Agency of
Canada - The Sensible Guide to a Healthy
Pregnancy) www.phac-aspc.gc.ca/hpgs/guide-eng.php
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ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ
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