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જો તમારું બાળકઃ
જગાડવાન ું મશ્કે લ બનત હોય
ફીકકો અને કઢુંગો (ફલોપિ) બન્યો હોય
શ્વાસ લેવામાું મશ્કે લી િડતી હોય
.ડફટ આવેલ હોય અથવા ડરસાળ અથવા જયારે પિર્ટ કરતા ચીડઢય બને
ફોલ્લી હોય કે જે દાબવાથી જતી રહેતી ન હોય
(જૂઓ િાછળના િાને ‘ગ્લાસ ટે પટ’)
3 મડહનાની અંદરન ું હોય અને કારણ વગરનો તાવ હોય
કાબરચીતરા દે ખાવ સાથે ઠુંડા હાથ અને િગ હોય
> 18 કલાકોથી નેપ્પિ ભેજવાળી અથવા િેર્ાબ કયો ન હોય

તમને તાકીદે મદદની જરૂર
કૃપા કરી ફોન કરો 999
અથવા સૌથી નજીકની

હોસ્પિટલ ઈમર્જસ્ન્સ (A&E)
ડડિાટટ મન્ે ટમાું જાઓ

તમારે સાંપકષ કરવાની જરૂર છે
ડોકટર અથવા નસષનો આજે
કૃપા કરી તમારી GP

જો તમારું બાળકનીઃ
તબબયત
બગડતી હોય અથવા જો તમે બચિંપતત બનો
:


 પનર્જલીકરણ જેવ ું હોય (સકૂ મોં, બેસી ગયેલ આંખો, આંસ ૂ નડહ, બેસી

ગયેલ ખોિરી,/ બેબબના મપતક કે માથા ઉિર
સવાળુdehydrated
પિોટ, ઘેનમાું,(dry mouth,
seems
અથવા ખ ૂબજ થોડી ભીની નેપ્પિઝ અથવા સામાન્ય કરતાું ઓછો િેર્ાબ)
 િારાપસડટમોલ અથવા આઈબ્ર ૂપ્રોફે નના પ્રપતભાવની પનષ્ફળ સ્પથપત
 3-6 મડહનાન ું અને તાવ હોય

સર્જફર અથવા ફોન

,
પીળા

NHS 111 - ડાયલ 111

સેલ્ફ (સ્વયાં) કે ર

 જો ઉિર જણાવેલ લક્ષણોમાુંન ું કોઈ દે ખાત ન હોય તો, મોટા ભાગના

પાછળના પાને આપેલ

સલાહનો ઉપયોગ કરી તમે

તાવવાળા બાળકોન ું ઘરે સલામતરીતે પ્રબુંધ થઈ ર્કે .

તમારા બાળકની સાંભાળ ઘરે રાખી
શકશો.

લીલા

થોડાાંક ઉપયોગી ફોન નાંબરો

(તમને કદાચ અહીંયા અમક નાંબરો ઉમેરવાની ઈચ્છા થઈ શકે)

GP સર્જડર

(અહીંયા નુંબરની નોંધ કરો)

NHS 111
ડાયલ 111

સ્કૂલ/ નસષ /
હેલ્થવવઝિટર ટીમ

(અહીંયા નુંબર નોંધ કરો)

(અઠવાડદયાના 7 ડદવસે
24 કલાક મળી રહે)

ઓનલાઈન એડવાઈસ માટે : NHS Choices www.nhs.uk (અઠવાડડયાના 7 ડદવસો 24 કલાક મળે છે )
ફેપમબલ ઈન્ફમેર્ન સપવિસ: બધાજ પવપતારોમાું ઓનલાઈન સપવિસ – સેવા હોય છે કે જેની રચના પથાપનક કાઉસ્ન્સલોએ કરી
ફેપમબલ માટે ઉિયોગી માડહતી પ ૂરી િાડે છે .
જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સિોટટ ની જરૂર જણાય, તો કૃિા કરી તમે જે પટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો
ફીડબેક આિવા અથવા વધારે માડહતી માટે કે જેમાું આ દપતાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી ર્કાય તે માટે (કૃિા કરી રે ફ: F1) કવોટ કરો) અમારી િાસે સાઉથ ઈપટ
પ્લલપનકલ નેટવકટ પવપતાર માટે એક મેઈલ બોકસ છે (Kent, Surrey and Sussex). કૃિા કરી ઈમેઈલ કરોઃ CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net
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દરદી
સલામતી
સહયોગ

મોટા ભાગના તાવવાળા બાળકો ખ ૂબજ જલદીથી સારા થતા હોય છે િણ અમકના પવાપથય બગડી ર્કે. તમારે પનયપમતરીતે ડદવસ અને
સમગ્ર રાતના સમયે તમારા બાળકની તિાસ કરી અને નીચે આિેલ સલાહ અનસરવી જોઈએ.

તમારા બાળકને મદદરૂપ બનવા તમે કરી શકો તેવી વ્યવહાર હકીકત- બીના
 તમારા બાળકની તઝબયત સારી થાય છે તેની રાત દરવમયાન તપાસ કરો (પાછળના પાનાની ટ્રે ફફક લાઈટ સલાહ અનસરો).

 જો ફોલ્લીઓ જૂઓ તો “ગ્લાસ ટે પટ” કરો (નીચે માગટદર્ટન જૂઓ)
 તમારા બાળકમાું સધારો ન થતાું જો તમે બચિંપતત બનો તો આ િપિકાના આગળના ભાગની સલાહ અનસરો
 તાવવાળા બાળકોને ઓછા અથવા વધારે કિડાું િહેરાવવા નડહ
 વનયવમતરીતે તમારા બાળકને પીણા આપો ( જયાાં બેઝબ સ્તનપાન કરે તે માટે સૌથી યોગ્ય પ્રવાહી બ્રેસ્ટ વમલ્ક છે .)

 જો તમારા બાળકન ું ઈમ્ય ૂનાઈઝેર્ન્સ (રોગ પ્રપતરક્ષણ) અિેબક્ષત હોય તો તમારા GP, પ્રેક્લટસ નસટ અથવા હેલ્થ પવબઝટરની
સલાહ મેળવો કારણકે તેઓની એિોઈન્ટમેન્ટમાું પવલુંબની જરૂર નથી.

 જયારે તમારું બાળક અપવપથ બને અને તાવ હોવાથી જો તમને તેને નસટડર કે પકૂલમાુંથી દૂ ર રાખવાની જરૂર જણાય
તો પકૂલ અથવા નસટડરને જણાવો – તમારા હેલ્થ પવબઝટર, પ્રેક્લટસ નસટ અથવા GP જો તમે અપનપિત હો તો તમને
સલાહ આિી ર્કે .
ર્કે .

મદદ માટે દવાઓનો ઉપયોગ
 જો તમારું બાળક િીડામાું અથવા ખ ૂબજ અપવપથ હોય, તો તમે દવાઓનો ઉિયોગ કરી ર્કો (િારાપસડટમોલ અથવા આઈબ્ર ૂપ્રોફેન)
જેથી તેઓ વધારે પવપથ બને. જો કે તે હુંમર્
ે ા જરૂરી હોત નથી.

 બન્ને દવાઓ એકજ સાથે (િારાપસડટમોલ અને આઈબ્રપ્રોફેન) આિર્ો નડહ. કોઈ એકનો ઉિયોગ કરતા, અને
તમારા બાળકમાું સધારો ન થાય તો, 2-3 કલાકો િછી તમને બીજી દવા આિવાનો પ્રયત્ન કરવાની
ઈચ્છા થઈ ર્કે .



કૃપા કરી દવાની માિા (ડોસ) અને વારાં વારતા માટે બોટલ ઉપરની સ ૂચના વાાંચશો.



અથવા દવાઓ પવષે વધારે સલાહ માટે તમે તમારા પથાપનક (લોકલ) કમ્ય ૂપનડટ ફામટપસપટને પ ૂછી ર્કો.



પે ઈન (પીડા) અથવા તાવ માટે બાળકોની સારવાર માટે એસ્પ્સ્પ્રન

(Aspirin) આપવી નફહ.

ધ ગ્લાસ ટે પટ
જો તમારા બાળકને ફોલ્લીઓ- અળાઈ થયેલ હોય તો, “ગ્લાસ ટે પટ”
કરર્ો. ફોલ્લી સામે કઠણ કે સ્પથરિણે ગ્લાસને ટમ્બલર દબાવો. જો
તમને ગ્લાસ કે કાુંચ મારફતે પિોટ કે મેર્- કાજળ જોઈ ર્કો, અને
જયારે તમે ચામડી ઉિર ગ્લાસને દબાવો ત્યારે તે દે ખાત બુંધ ન
થાય, તો િછી આને “નોન-બ્લાન્ચીંગ રે ર્” કહેવાય. જો તમે આવા
પ્રકારનો રે ર્ જૂઓ તો તાત્કાબલક મેડડકલ સલાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન
કરર્ો. આવો રે ર્ કાળી ચામડી ઉિર જોવાન ું મશ્કે લ બને, તેથી
ઝાુંખા પવપતારોની તિાસ કરો, જેમકે હાથની હથેલી, િગના
તબળયામાું અને િેટમાું
ફોટોઃ મેપનનજાઈડટસ ડરસચટ ફાઉન્ડેર્ન 2013 ના સૌજન્યથી

આ માગટદપર્િકા નીચેના સુંદભટમાું લખાયેલ છે ઃ આ દપતાવેજના મળી રહેલ પરાવાની સુંભાળપ ૂવટક પવચારણા બાદ પનમીણ કરવામાું આવેલ છે . િણ તેમાું સમાવેર્ થાય છે િણ નડહ અનન્યિણે
NICE, SIGN, EBM ડેટા અને NHS પરાવાને લાગ િડે મ ૂજબ હેલ્થકે ર પ્રફેર્નલોએ તેઓનો પ્લલપનકલ પનણટય લેતા િહેલાું તેને સુંપ ૂણટ ખ્યાલમાું રાખવામાું આવ્યો હતો. આમ છતાું િણ હેલ્થકે ર
પ્રફેર્નલ્સને સુંજોગો મ ૂજબ યોગ્ય પનણટય લેવામાું તેઓની અંગત જવાબદારીને રદ કરતા નથી.

