ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜ�ਚ
ਂ ੀਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਿਟ�ਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਇਹ ਸਾਧਨ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਿਜਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਦਾ ਸਾਰ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਿਟ�ਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ, ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤ�

ਆਮ ਿਕਸਮ ਹੈ।

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ
ਿਹਸਟਾਿਮਨ (histamine) ਵਰਗੇ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦ� ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ�� ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹਸਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਭੋਜਨ� ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ

ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤ� ਿਬਨ�, ਉਨ�� ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਟ�ਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰ ਨ�� ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ� ਕਰਕੇ

ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਜ� ਿਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਿਟ�ਗਰ

ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਿਟ�ਗਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਮੜੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ (ਸਾਹ ਲਈ),

ਗੰ ਭੀਰਤਾ, ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ�

ਗੈਸਟ�ੋਇੰਨਟੈਸਟੀਨਲ ਪ�ਣਾਲੀ (ਪਾਚਨ ਲਈ) ਅਤੇ/ਜ�

ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ

ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ�ਣਾਲੀ (ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ) ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ

ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਈ ਤਰ��

ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ

ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ� ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਿਸੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ

ਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਰਿਹਤ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ� ਨਾਲ

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਵਜ� ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੂੰ

ਿਟ�ਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ� ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਿਕਸਮ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ�

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨ�� ਐਟ
ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਐਟ
ਨੂੰ ਇਿਮਊਨ�ਗਲੋ ਬੁਿਲਨ ਈ (immunoglobulin E) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ ਜਾਿਣਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਨ�� ਨੂੰ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਚੰ ਨ�� ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਛਪਾਕੀ, ਸੋਜ, ਘਰਰ (wheezing), ਖੰ ਘਣਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ,
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿਜਕ

ਪ�ਤੀਿਕਰਆਵ� ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿਜਕ
ਪ�ਤੀਿਕਰਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਰਆ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਪ�ਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿਜਕ
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ�: ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ (HealthLinkBC File
100a)ਦੇਖ।ੋ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਭੋਜਨ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ� ਵੱ ਖ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ

ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਉਹ ਉਨ�� ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਐਲਰਿਜਸਟ ਜ�

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ।

ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਕਦਮ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱ ਕ ਐਲਰਿਜਸਟ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਅਵਸਥਾਵ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ

ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ:

ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ

1.

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ, ਸੀਲੀਐਕ (celiac) ਿਬਮਾਰੀ,
ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (ਆਈਬੀਐਸ),ਕਲੇ ਜੇ ਿਵੱ ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਲੈ ਕਟੋਸ ਪ�ਤੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਭੋਜਨ
ਪ�ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵ� ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ

ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ।

ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰ ਨੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ

ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਭੋਜਨ� ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਇਹ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਤ� ਉਲਟ, ਭੋਜਨ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰ

ਭੋਜਨ� ਨੂੰ ਜ�ਿਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ,

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਭੋਜਨ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ

ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਦਰਸ਼ਾਉਣਗੇ ਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਿਚੰ ਨ� ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕਸੇ

ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਚਾਉਣ ਜ�

2.

ਮੇਟਾਬੋਲਾਇਜ਼ (metabolize) ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪਾਚਕ ਰਸ
(enzyme) ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਲੈ ਕਟੋਸ ਪ�ਤੀ
ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੈ ਕਟੋਸ, ਦੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱ ਕਰ, ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਲੁੜ�ਦੇ ਲੈ ਕਟੇਸ ਪਾਚਕ ਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ

ਸੰ ਿਦਗਧ ਭੋਜਨ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ।

ਸੰ ਿਦਗਧ ਭੋਜਨ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਉਨ�� ਭੋਜਨ� ਲਈ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

3.

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਐਲਰਿਜਸਟ ਪਿਹਲੇ ਦੋਵ� ਕਦਮ� ਤ� ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦੇ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਉਨ�� ਕੋਲ ਇਿਮਊਨ�ਲੌ ਜੀ (immunology) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਦੀ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ।

ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਸਰਫ ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਹੀ
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਰਿਜਸਟ
ਨੂੰ ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਕੋਲ ਆਈਜੀਈ

ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ ਸਮੇਤ, ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਟ�ਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
(IgE) ਐਟ
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ �ਨਤ ਿਸਖਲਾਈ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ।

ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ
ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਜਆਦਾ ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਮੁਲ�ਕਣ

ਹਨ?
ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ
ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਹਨ।
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭ ੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸ ਟ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਰੀਰ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾਈ
ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ�ੋਟੀਨ ਅਰਕ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਵ
(IgE) ਐਟ

ਹਨ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ਖੁਰਿਚਆ

ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ�

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਕ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਚਮੜੀ ਿਵਚਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਉਹ ਗਲਤ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ,
ਸੰ ਿਦਗਧ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵ�ੀਲ (wheal) ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛਪਾਕੀ
ਵਰਗਾ ਰੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵ�ੀਲ ਖਾਸ ਮਾਪ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, ਤ� ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ
ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸ ਟ
ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐ ਟ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਦੀ
ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਂ ੀਬੌਡੀ
ਖੂਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਦਾ ਸਤਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਜੀਈ (IgE)

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਹੈ ।
ਐਟ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ� ਦੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਹਤ
ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦਾ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ

ਨਾਲ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਿਕੰ ਨ� ਸਹੀ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਹਨ?

ਸਹੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਈਜੀਈ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
(IgE) ਐਟ

ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ
ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ�
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਰਿਜਸਟ ਚਮੜੀ ਚੁਭੋ ਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜ�

ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਖੂਨ ਦਾ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਉਨ��
ਭੋਜਨ� ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਪ�ਤੀ ਉਨ�� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਕਈ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਕਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਭੋਜਨ�
ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਸੈ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੈਨਲ

ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ� ਪ�ਤੀ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਿਜਆਂ, ਿਜੰ ਨ� ਕਰਕੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਂ ੀਬੌਡੀ
ਕਈ ਲੋ ਕ ਿਕ� ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦੀ?
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਿਜਕ
ਿਜਹੜੇ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਪ�ਤੀਿਕਰਆਵ� ਨੂੰ ਿਟ�ਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਭੋਜਨ ਪ�ਤੀ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ�� ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਰਆਵ� ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੀ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ
ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਉਨ�� ਨੂੰ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਕਈ ਲੋ ਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਉਸ ਪ�ਤੀ ਕੇਵਲ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ

ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਕ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਭੋਜਨ

ਹੋਏ ਿਬਨ� ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ�� ਦਾ
ਿਸਰਫ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜ� ਆਈਜੀਈ

ਪ�ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਭੋਜਨ ਪ�ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣ ਿਜਹਾ ਹੀ

ਨਹ� ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਨ�ਗਿਟਵ ਟੈਸਟ ਿਕੰ ਨ� ਸਹੀ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਨ�ਗਿਟਵ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜ� ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਈਜੀਈ (IgE)
ਨ�ਗਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਉਸ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਨਹ� ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਭੋਜਨ ਪ�ਤੀ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਿਟ�ਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬਧੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ
ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਂ ੀਬੌਡੀ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੀ
ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਦ�

ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਕਰਕੇ
ਉਨ�� ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਦ� ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਦਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਸਤਰ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਹੋ

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਈਜੀਈ

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਨਹ� ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ
(IgE) ਐਟ
ਅਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਦਾ ਵੀ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੀਆਂ ਅਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਰਆਵ� ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਵਸਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਜ�ਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹ�, ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਜ�ਚ

ਸਕਦੇ ਿਕ ਕੀ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ�� ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਐਲਰਜੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ�

ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ
ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ

ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਗੰ ਭੀਰ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਜਨਮ ਤ� 18 ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਦੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਐਲਰਿਜਸਟ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਵਾਸਤੇ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੀ ਿਸੱ ਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਉਨ�� ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ
ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ?
ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਉਨ�� ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਿਵੱ ਚ�
ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ
ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ

ਇੱ ਕ ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਐਲਰਿਜਸਟ ਤੁਰੰਤ ਉਸ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ
ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹਨ?
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਟ�ਾਇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ� ਦੇ
ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ

ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਿਚੰ ਨ�� ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ ਇੰ ਨ�� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ�, ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ�
ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ�
ਤੱ ਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਿਵਕਸਤ

ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ�� ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਐਲਰਿਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਟ�ਾਇਲ ਿਮਆਦ ਦੇ ਲਈ
ਖਾਣਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਭੋਜਨ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਐਟ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਜ� ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ

ਕੋਈ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ। ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਏ ਜਾਣ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੇ �ਚੇ ਸਤਰ
ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� ਿਵੱ ਚ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਐਟ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ� ਿਵੱ ਚ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਐਟ

ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਤੁਸ� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਅਤੇ ਆਈਜੀਈ (IgE)

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਤ ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ
ਐਟ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ
ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਅਤੇ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ

ਿਗਣਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਜੀ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੇ ਸਤਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹ�
(IgG) ਐਟ
ਹਨ, ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਮ� ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?


ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ�ਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਉਨ��
ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ�



ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਕੋਲ�

ਕੀ ਅਤੇ ਿਕਵ� ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਬਾਰੇ ਐਲਰਿਜਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ

ਮੰ ਗੋ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੋਜਨ� ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ



ਵਰਣਨ ਿਲੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਡਾਇਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਕਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ

ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੇ

ਅਤੇ ਕਦ� ਖਾਧਾ ਹੈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ

ਟੈਸਟ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ?

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ

ਂ ੀਬੌਡੀ ਜ�ਚ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਐ ਟ



ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ



ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਜੀ (IgG) ਐਟ

ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� ਿਵਚਲੇ ਪ�ਟ
ੋ ੀਨ� ਵਾਸਤੇ ਆਈਜੀਜੀ

ਂ ੀਬੌਡੀਆਂ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
(IgG) ਐਟ

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਦਾ

ਪ�ਤੱਖ ਲੱਛਣ� ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ
ਤਸਵੀਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਪਰਚੀ ਤ� ਿਬਨ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਪੂਰਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਿਲਆਓ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ


ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਿਬਓਰੇਵਾਰ
ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋ



ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵ�, ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈਆਂ

ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਮ
ਤੱ ਤ https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/food-nutrition/foodsafety/food-allergies-intolerances/foodallergies.html

ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੋ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ






ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੁਭੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

©2019 ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ��ਤ। ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵ� ਹਨ। ਇਸ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਲਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸ�ੋਤ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਇੱ ਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ

ਟੈਸਟ� ਲਈ ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਦੇਸ� ਲਈ ਇਿਛੱ ਤ ਹੈ।

ਂ ੀਬੌਡੀ ਬਲੱਡ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਆਈਜੀਈ (IgE) ਐਟ
ਇੱ ਕ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਅਤੇ

ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਕੈਨ�ਡਾ https://foodallergycanada.ca/

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦੇਖ:ੋ
HealthLink BC www.healthlinkbc.ca – ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ

ਫੇਅਰ: ਅਪ�ਮਾਿਣਤ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ
https://www.foodallergy.org/resources/unprove
n-diagnostic-tests

ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

HealthLinkBC File #100a ਖਾਣੇ ਪ�ਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਐਲਰਿਜਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ�: ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਵਪੂਰ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: ਅਕਤੂਬਰ 2019

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documen
ts/healthfiles/hfile100a-p.pdf
ਅਸਥਮਾ ਕੈਨ�ਡਾ: ਅਸਥਮਾ ਬੇਿਸਕਸ (Asthma Canada:
Asthma Basics)
https://asthma.ca/asthmabasics

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca/healthy-eating ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 (ਟੋਲ ਫ�ੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਿਹਰੇ ਅਤੇ �ਚੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

