
Kailan dapat humingi
ng agarang
emergency care?
HINDI LAGING KAILANGAN NG
ISANG BATANG MAY LAGNAT NA
KUMUNSULTA SA ISANG
HEALTHCARE PROFESSIONAL.
Ang lagnat ay isang pagtaas sa temperatura ng
katawan at isa sa mga natural na tugon ng katawan
laban sa ilang mga virus o bakterya.
Ito ay isa sa mga pagtatanggol mekanismo ng katawan.
Ang batang may lagnat ay dapat manatili sa bahay.

Ang mga impeksyon sa mga bata ay kadalasang sanhi ng
mga virus, tulad ng sipon, trangkaso, o gastroenteritis.
Ang mga impeksyong ito ay karaniwang hindi nagtatagal,
at karamihan sa mga tao ay kusang gumagaling.

Ang mga sanggol ay may mas mataas na panganib na
magkasakit ng ilang mga nakakahawang sakit sa
paghinga. Upang mabawasan ang panganib para sa
mga sanggol na wala pang tatlong buwang gulang:

Manatili sa bahay at limitahan ang
bilang ng mga bisita/bisita;
Iwasan ang mga di-
mahahalagang aktibidad at
pakikipag-ugnayan sa
lipunan;
Hilingin sa mga tao na magsuot
ng mask sa paligid ng iyong
sanggol..

ANG PAG-AALAGA SA BAHAY AY MAS
NAGDUDULOT NG KAGINHAWAAN SA BATA
SA PANAHONG NAGPAPAGALING ITO.
Bisitahin ang Québec.ca para sa higit pang impormasyon
kung paano pangalagaan ang iyong anak at kung kailan
dapat kumonsulta sa doktor:

Lagnat sa mga Bata
Trangkaso
(influenza)
Nasal irrigation
Gastroenteritis(stomachflu)

Mula Sanggol hanggang sa Bata: isang praktikal
na gabay para sa mga magulang mula sa
pagbubuntis hanggang sa edad na dalawa
naglalaman ng maraming mahalagang
impormasyon.

KUNG SA TINGIN MO KAILANGAN MO NG
KONSULTASYON?

Kung ang iyong anak ay may doktor ng pamilya, tawagan ang
kanilang klinika.

Kung ang iyong anak ay walang doktor ng pamilya, tawagan ang
Primary Care Access Point sa 811, opsyon 3.

Kung kailangan mo ng payo o hindi sigurado kung
dapat kang magpatingin sa doktor, tumawag sa
Info-Santé 811, opsyon 1, upang ma-access ang
linya ng priyoridad para sa mga magulang ng mga
batang 0-17 taong gulang.
Mabilis kang matutulungan ng isang nars.

Huwag mag-atubiling kumunsulta sa iyong parmasyutiko
para sa payo kung aling gamot ang gagamitin at para sa
higit pang mga tip sa kalusugan.

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/services-de-sante-et-services-sociaux-de-premiere-ligne/quand-consulter-a-lurgence
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/fievre-chez-enfant
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza#c177564
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre
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