
Vomito e diarrea 
(gastroenterite)

Opuscolo informativo redatto e condiviso dai 
Pediatri di libera scelta e dai Pediatri ospedalieri 

dell’Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia

bere frequentemente a piccoli sorsi la 
soluzione reidratante orale e in seguito 
anche acqua naturale. 

È normale che il bambino abbia poco 
appetito anche per alcuni giorni, 
l’importante è che continui a bere! 

¾¾ Molto utile è avere a disposizione il peso 
corporeo più recente del bambino.

Quando andare al  
Pronto Soccorso
¾¾ Se il vomito è così intenso e continuo 

da non permettere al bambino di bere 
le soluzioni reidratanti. 

¾¾ Se il bambino presenta scarsa 
reattività, tendenza ad addormentarsi, 
rifiuto di bere, diminuzione della pipì 
(che significa stato di disidratazione 
importante). 

¾¾ Se il vomito è di colore verdastro 
oppure con presenza ripetuta di sangue 
(normalmente può essere di colore 
trasparente o giallastro). 

¾¾ Se il bambino ha meno di 6 mesi e 
presenta vomiti e/o diarrea ripetuti 
(neonati e lattanti possono disidratarsi 
più facilmente). 

¾¾ Se compare sangue nelle feci in 
quantità importante e/o ripetuta. 

Soluzioni reidratanti orali
Si possono comprare in farmacia, in 
formulazione liquida, in gelatina o in polvere 
da diluire in acqua secondo le indicazioni 
previste sulla confezione: poiché contengono 
sali, sono più gradite se date fredde. 

È buona abitudine tenerle in casa tra i 
farmaci di uso comune. 

Acqua, bevande zuccherate, succhi di frutta, 
bibite in generale non sono adatti per una 
corretta reidratazione perché non contengono 
i giusti sali minerali che vengono persi con la 
diarrea. 

Prima di contattare il 
Pediatra, osservare:
¾¾ Il numero e le caratteristiche dei 

vomiti (colore, se c’è presenza di muco 
o sangue, se è a getto, se preceduto 
da pallore e/o nausea, se è scatenato 
dalla tosse). 

¾¾ Il numero, la quantità, il colore e la 
consistenza delle feci. 

¾¾ Controllare se il bambino fa pipì, se 
quando piange ha le lacrime, se si 
presenta assonnato o se al contrario ha 
voglia di giocare. 

¾¾ Controllare che il bambino continui a 

ਮੌਖਿਕ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੋਲ 
ਇਨਹ ਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਲ ਰੂਪ ਖ ਿੱ ਚ, ਖਿਲੇਖਿਨ ਖ ਿੱ ਚ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਪਾਊਡ੍ਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਖ ਿੱ ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖ ਿੇ ਿਰੀਖਦਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਕਿੇ ਤੇ 
ਖਦਿੱ ਤੀਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਖ ਿੱ ਚ ਘੋਖਲਆ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਖਕਉਂਖਕ ਉਨਹ ਾਂ ਖ ਿੱ ਚ ਖਮਨਰਲ ਸਾਲਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੂੰ ਡ੍ਾ ਹੋਣ ਤੇ 
ਖਲਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਖਬਹਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਘਰ ਠਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 
ਠਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਠਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯਗੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਖਮਿੱ ਠੇ ਪਅੇ ਪਦਾਰਥ, ਫਲ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਸੋਫਿ ਖਡ੍ਰੂੰ ਕਸ 
ਸਹੀ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਕਉਂਖਕ ਉਨਹ ਾਾਾਂ ਖ ਿੱ ਚ ਉਹ 
ਖਮਨਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਖਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆ ਖਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਬਾਲ ਖਚਖਕਤਸਕ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੂੰ
ਨੋਿ ਕਰੋ: 

- ਉਲਿੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਖਿਆ ਅਤੇ ਿਾਸੀਅਤਾਂ (ਉਲਿੀ 
ਦਾ ਰੂੰਗ, ਿ ੇਉਲਿੀ ਖ ਿੱ ਚ ਬਲਗਮ ਿਾਂ ਿੂਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ
ਉਲਿੀ ਪਰੋਿੈਕਿਾਈਲ ਹੈ, ਿ ੇਪਖਹਲਾਾਂ ਖਦਲ ਕਿੱਚਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ
ਮਤਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿ ੇਿਾਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਿਰਗਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

- ਿਿੱਿੀ ਦੀ ਸੂੰ ਖਿਆ, ਮਾਤਰਾ, ਰੂੰਗ ਅਤੇ ਖਨਰੂੰਤਰਤਾ।

- ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬਿੱਚਾ ਮੂਤਰ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ
(ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਉਸ ਦੀ ਨੈਪੀ ਖਗਿੱਲੀ ਹੈ), ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਰਣੋ ਨਾਲ
ਅਥਰ ੂਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ
ਦੀ ਬਿਾਏ ਿੇਡ੍ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
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- ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਬਿੱਚਾ ਮੌਖਿਕ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਲੋ ਦੀ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਿੱ ਿ ਪੀਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਖ ਿੱ ਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ  ੀ ਪੀਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਦਾ
ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਖਦਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਭੁਿੱ ਿ ਨਾ ਲਿੱ ਗਣਾ ਆਮ ਗਿੱਲਹ
ਹੈ: ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲਹ ਇਹ ਹੈ ਠਕ ਉਹ ਤਰਲ ਪੀਣਾ
ਿਾਰੀ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਹੈ!

ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ  ਿਨ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨਾ  ੀ
ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕਮਰੇ ਖ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

- ਿੇ ਉਲਟੀ ਕਾਫੀ ਠ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਠਵੱਚ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਠਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੌਠਖਕ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਘੋਲ
ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਿੇ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬਿੱਚਾ ਪਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੌ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਿੱਿ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿੱਿ ਤਰਲ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਗੂੰਭੀਰ ਡ੍ੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੂੰਕੇਤ)
ਿਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾਾ ਹੈ

- ਿੇ ਉਲਿੀ ਰੂੰਗਤ ਖ ਿੱ ਚ ਹਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ
ਖ ਿੱਚ ਿੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਲਿੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ
ਿਾਂ ਰੂੰਗਤ ਖ ਿੱ ਚ ਪੀਲੀ ਹੈ)।

- ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਸਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਨਵੇਂ ਿਨਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਠਚਆਂ ਨ ੂੰ  
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ); 

- ਿੇ ਟੱਟੀ ਠਵੱਚ ਖ ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ/ਿਾਂ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਠਵੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖ ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਲਿੀ ਅਤੇ ਦਸਤ 

(ਗੈਸਿਰੋਏੂੰਿੇਰਾਈਖਿਸ) 
ਰੇਿੀਓ ਏਖਮਲੀਆ ਦੇ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਅਖਿਕਾਰੀ ਐਜ਼ੀਂਡ੍ਾ 
ਯੂਐਸਐਲ - ਆਈਆਰਸੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪਰਾਥਖਮਕ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਲ 
ਖਚਖਕਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਿਾਰਤ ਬਾਲ ਖਚਖਕਤਸਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਖਲਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੂਚਕ ਇਸ਼ਖਤਹਾਰ 
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Introduzione
Il vomito e la diarrea sono sintomi molto 
comuni nei bambini e si possono presentare 
da soli o insieme. 

In caso di infezione gastrointestinale 
(gastroenterite) il vomito solitamente compare 
per primo, in genere associato a mal di pancia 
e/o febbre. 

Il vomito in genere scompare nel giro di poche 
ore, mentre la diarrea può durare anche 
diversi giorni. 

Il trattamento più importante è rappresentato 
dalla reidratazione, che deve essere iniziata 
il prima possibile con soluzioni reidratanti 
orali. 

Quanto più il bambino ne beve, meglio è. 

Si deve riprendere al più presto l’abituale 
alimentazione con alimenti semplici evitando 
alimenti grassi. 

La disidratazione (perdita di liquidi) è 
la complicanza più temibile e pericolosa 
tanto più il bambino è piccolo. 

COSA FARE?

In caso di vomito 
¾¾ Se le condizioni generali del bambino 

sono buone e tra un episodio e l’altro 
si comporta come al solito, possiamo 
attendere perché spesso è un fenomeno 
presente solo nelle prime ore di una 
malattia febbrile e si limita a pochi 
episodi. 

¾¾ Dopo circa 30 minuti dall’episodio 
iniziare la reidratazione per bocca: 
offrire piccole quantità di soluzione 
reidratante fredda (più gradita perché 
perde un po’ del sapore salato); 
5 ml (pari a un cucchiaino da tè) ogni 
5 minuti e aumentare gradatamente a 
seconda della tolleranza del bambino.
Se è allattato al seno o con latte 
artificiale continuare con poppate 
frequenti.
Sospendere l’alimentazione per fare 
“riposare” lo stomaco per 2-3 ore 
dall’inizio del vomito. 
Riprendere a mangiare quando il 
bambino se la sente, con piccole 
quantità di cibi secchi, leggeri e semplici 
(evitare cibi grassi o elaborati).

¾¾ Non vanno dati farmaci antivomito, 
solitamente inefficaci, senza prima 
aver consultato il medico. 

In caso di diarrea
¾¾ La cura principale è somministrare 

soluzioni reidratanti orali per 
reintegrare le perdite di liquidi e 
sali minerali e proseguire l’abituale 
alimentazione con piccole quantità di 
cibo se gradite. 

¾¾ L’allattamento al seno non deve essere 
mai interrotto e il latte artificiale va 
mantenuto alle normali concentrazioni; 
nel lattante può essere utile fare pasti 
più piccoli e frequenti, sempre alternati 
alle soluzioni reidratanti orali. 

¾¾ Non dare da bere liquidi zuccherati 
(ad esempio succhi di frutta, thè 
zuccherato). 

¾¾ Lavarsi spesso le mani per ridurre il 
rischio di contagio.

¾¾ È altamente sconsigliata l’automedi-
cazione con farmaci antidiarroici o 
antibiotici: questi farmaci devono 
essere eventualmente prescritti da un 
medico. 

ਭੂਖਮਕਾ 
ਉਲਿੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਬਿੱ ਖਚਆਂ ਖ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਆਮ ਲਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਿੋ  ਿੱਿ- ਿੱਿ ਿਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ  ਾਪਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਗੈਸਿਰਇੋੂੰ ਿੇਸਿਾਈਨਲ ਸੂੰਕਰਮਣ (ਗੈਸਿਰੋਏੂੰਿੇਰਾਈਖਿਸ) 
ਸੁੂੰਗੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਿੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪਖਹਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖ ਿੱ ਡ੍ ਪੀੜ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਬੁਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੁੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਉਲਿੀ ਆਉਣੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ 6/8 ਘੂੰ ਖਿਆਂ ਖ ਿੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤ ਨੂੂੰ  3-5 ਖਦਨਾਂ ਖਿੂੰ ਨੇ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਿੱਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰਸ਼ੇਨ (ਤਰਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹਾਨੀ) 
ਇਨਹ ਾਂ ਖਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡ੍ਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ 
ਿਖਿਲਤਾ ਹੈ - ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਦੋਂ ਬਿੱਚਾ ਕਾਫੀ ਛੋਿਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਇਲਾਿ ਮ ੂੰ ਹ ਦੁਆਰਾ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 
ਖਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਠਖਕ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬਿੱਚਾ ਘਲੋ ਨੂੂੰ  ਖਿੂੰ ਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੂੰਨਾ ਹੀ 
ਖਬਹਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਦੇ ਭੋਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਨਯਖਮਤ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੂੰ
ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਾ  ਾਲੇ ਭੋਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਿੇ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬਿੱ ਚਾ ਉਲਿੀ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ 
- ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਆਮ ਸਖਥਤੀ  ਿੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ

ਉਲਿੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾ ਾਂ ਦੇ ਖ ਿੱ ਚ ਆਮ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡ੍ੀਕ
ਕਰੋ-ਅਤੇ-ਦੇਿੋ ਰ ਿੱਈਏ ਨੂੂੰ  ਅਪਣਾ ਸਕਦ ੇਹੋ
ਖਕਉਂਖਕ ਉਲਿੀ ਅਕਸਰ ਬੁਿਾਰ  ਾਂਗ ਦੀ ਖਬਮਾਰੀ
ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਕੁਝ ਕ ੁਘੂੰ ਖਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਖਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ  ਾਰ ਹੀ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ।

- ਉਲਿੀ ਆਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਖਮੂੰਿਾਂ
ਬਾਅਦ, ਮੂੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ।
ਠੂੰ ਡੇ੍ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ੋ(ਲੂਣ  ਾਲੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਰੂਪ ਖ ਿੱ ਚ
ਪਸੂੰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ): ਹਰ 5 ਖਮੂੰਿਾਂ ਬਾਅਦ 5
ਖਮਲੀ (ਇਿੱਕ ਭਖਰਆ ਛੋਿਾ ਚਮਚਾ), ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ੍ ਬਿੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਖਹਣ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ  ਿਾਓ।

- ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਖਪਲਾ ਰਹੀ ਹੋ ਿਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਿੱਿ ਅਤੇ ਖਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ
ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿ।ੋ

- ਉਲਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਘੂੰ ਖਿਆਂ ਲਈ ਭੋਿਨ
ਨੂੂੰ  ਨਾ ਖਦਓ, ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਖ ਿੱ ਡ੍ ਨੂੂੰ  “ਅਰਾਮ”
ਖਦਓ। ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ  ਫੇਰ ਤੋਂ ਿਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਖਦਓ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ  ਿੀਆ ਲਿੱ ਗਣਾ
ਮਖਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿੱ ਿੋ-ਘਿੱਿ 3-4 ਘੂੰ ਖਿਆਂ
ਲਈ ਉਲਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਿੱ ਕੇ, ਹਲਕੇ, ਸਾਦੇ 
ਭੋਿਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ-ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰੋ ( ਸਾ  ਾਲੇ ਿਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜੇ਼ 
ਕਰੋ)।

- ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਾਕਿਰ ਨੂੂੰ  ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ
ਉਹ ਦ ਾਈਆਂ ਨਾ ਖਦਓ ਿ ੋਉਲਿੀ ਦਾ ਇਲਾਿ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਿ ੋਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ
ਹਨ)
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ਿੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ  ਦਸਤ ਹੈ 
- ਗੁਆਏ ਗਏ ਤਰਲ ਅਤੇ ਖਮਨਰਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੌਖਿਕ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਲੋਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਭਿੋਨ ਦੀਆਂ
ਥੋੜੀਆਂ-ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਹਾਰ
ਨੂੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ, ਿ ੇਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
ਮੁਿੱਿ ਇਲਾਿ ਹੈ।

- ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਿੱ ਿ ਨੂੂੰ  ਕਦ ੇ ੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਿੱ ਿ ਨੂੂੰ  ਆਮ
ਮਾਪ ਤੇ ਰਿੱ ਖਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੌਖਿਕ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ,
ਖਸ਼ਸ਼ੂ ਲਈ ਛੋਿੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ ਆਹਾਰ ਨੂੂੰ
ਲੈਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਖਮਿੱ ਠੇ ਪਅੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ (ਖਿ ੇਂ
ਖਕ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਿਾਂ ਖਮਿੱਠੀ ਚਾਹ)। ਛੂਤ ਦੇ
ਿੋਿਮ ਨੂੂੰ  ਘਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਿੋ ੋ।

- ਦਸਤ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਿਾਂ ਐਿਂੀਬਾਯਖੋਿਕਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ  ਲੋਂ  ਦ ਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਲਕੁਲ  ੀ
ਖਸਫਾਖਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਿੋਿਮ 
ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱ ਖਚਆਂ ਲਈ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਸਫਾਖਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ): ਿ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੋੇ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਕਸੇ
ਡ੍ਾਕਿਰ ਦੁਆਰਾ ਖਨਰਿਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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