ડાયિરઆ-અિતસાર અને/અથવા ઉલટીની સલાહપિત્રકા

Sussex and Surrey

(ગે ટ્રોએ ટ્રીિટસ) (Gastroenteritis) 5 વષર્ કરતાં નાની વયના બાળકોના માબાપો અને
કેરસર્ માટે સલાહ
બાળક ંુ નામ
વધાર સલાહ

મર

સલાહ આપવાની તાર ખ/સમય

ુ ત
/અ વ

ફશનલ ંુ (ધંધાધાર ) નામ

ફશનલની (ધંધાધાર ) સહ

તમારા બાળકની ત બયત કવી છે ? ( ફક લાઈટ સલાહ)
જગાડવામાં મુ કેલી જણાય/ જવાબ આપત ુ ન હોય
ફીક્કુ / કઢંગ ુ બની ગયેલ

તમને તાક દ મદદની
જ ર છે

ાસ લેવામાં મુ કેલી પડતી હોય

કૃ પા કરી 999 ફોન કરો
અથવા સૌથી નજીકની
હોિ પટલ ઈમ િ સ (A&E)
િડપાટર્ મે ટમાં જાઓ.

હાથ અને પગ ઢંડા જણાતા હોય

ડાયબીિટઝ છે

રડ

એ બર

જો તમા ં ુ બાળકઃ
િન લીકરણ દે ખાત ુ હોયઃ એટલેકે સ ૂકુ મ , ઊંડી ઉતરી ગયેલ આંખો, આંસુ વગર, ઉતરી ગયેલ
ખોપરી (બાળકના માથામાં સુવાળા
ં
ડાઘા), ઊંઘમાં હોય અથવા સામા ય કરતાં ઓછો પેશાબ
િવ ટામાં (પ ૂ) લોહી હોય અથવા સતત પેટમાં દુ ખાવો
પીવાનુ ં કે તનપાન કરવાનુ ં બંધ અને/ અથવા પીવાનુ ં રાખી શકત ુ ન હોય/ આવી
બીમારી દરિમયાન મોઢાથી પાણી લેવા દે ત ુ હોય
ખીજવાય જાય અથવા સુ ત હોય
ાસો છ ાસ ઝડપી અથવા ઊંડા હોય
3 મિહના કરતાં નાનુ હોય

જો ઉપર જણાવેલ કોઈ લક્ષણો જોવામાં આવતા ન હોય તો, મોટા ભાગના
અિતસારવાળા (ડાયિરઆ) અને/અથવા ઉલટી કરતા બાળકોનો સલામતરીતે ઘરે
પ્રબંધ થઈ શકે.

ીન

(છતાં પણ થોડાંક બાળકોમાં િન લીકરણ થવાની વધારે સંભાવના રહે છે સમાવેશઃ 1 વષર્ની નીચેના
નાના બાળકો, અથવા જ મ વખતે ઓ વજન હોય. જો આવા િક સાઓ હોય અથવા તમને હજી પણ
તમારા બાળક િવષે િચંતાઓ હોય તો તમારી જીપી (GP) સ િર અથવા NHS 111ને ફોન કરો)

તમાર આ જ ડોકટર અથવા
નસના સંપકની જ ર છે
કૃપા કરી તમારી જીપી

(GP) સ િરમાં ફોન
અથવા NHS 111 ફોન
કરો - ડાયલ 111

વયં સંભાળ
પાછળના પાનાની સલાહનો
ઉપયોગ કરી ઘરે તમારા બાળકની
જ રી સંભાળ રાખો

અિતસાર અને/ અથવા ઉલટી કરનારા મોટા ભાગના બાળકો જલદીથી સાજા થઈ શકે , પણ અમુક બાળકોનુ ં વા થય બગડી શકે . તમારા બાળકની તમારે
િનયિમત તપાસ કરી અને તમારા હે થકે ર પ્રફેશનલ અને /અથવા આ પત્રકમાં જણાવેલની સ ૂચના અનુસરવી જોઈએ.

થોડાંક ઉપયોગી નંબરો
પી

(તમે કદાચ આમાં થોડાંક નંબરો ઉમેર શકો)

(GP) સ

ર

(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

NHS 111
ડાયલ
111
((24 કલાકો - 7 િદવસો
અઠવાિડયાના મળી રહે)

હ થ િવ ઝટ ગ ટ મ
(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

..............................................

ઓનલાઈન સલાહ માટ: NHS Choices www.nhs.uk (24 કલાકો – અઠવાિડયાના 7 િદવસો મળી રહે)
ફિમ લ ઈ ફમશન સિવસ: Tel: 01243 777807 વેબસાઈટઃ www.westsussex.gov.uk/family

જો તમને ભાષામાં સપોટર્ અથવા તરજૂમા કે ભાષાંતરની જ ર પડે તો, કૃપા કરી તમે
આ દ તાવેજની વધારે નકલો માટે , કૃપા કરી અમને ઈમેઈલ કરોઃ

ટાફના સ ય સાથે વાતચીત કરતા હો તેઓને જણાવો.

Chichester / Worthing area: contactus.coastal@nhs.net • Crawley area: CCCG.Contactus-crawleyccg@nhs.net
Horsham / Mid Sussex area: HSCCG.Contactus-horshamandmidsussexccg@nhs.net.
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જો તમારા બાળકનેઃ

ડાયિરઆ-અિતસાર અને/અથવા ઉલટીની સલાહપિત્રકા

Sussex and Surrey

(ગે ટ્રોએ ટ્રીિટસ) (Gastroenteritis) 5 વષર્ કરતાં નાની વયના બાળકોના માબાપો અને
કેરસર્ માટે સલાહ

ગે

ોએ

ટસ –જઠરમાં થતાં સો

િવષે

સખત અિતસાર (ડાયિરઆ) અને/ અથવા ઉલટી િન લીકરણ તરફ દોરી શકે કે જયારે શરીર પાસે પ ૂરતા પ્રમાણનું પાણી અથવા યોગ્ય પ્રમાણનનું મીઠુ કે ક્ષાર ન હોવાથી
તેની પાસે સામા ય કતર્ ય કરવાની યોગ્ય સમત ુલા ન હોય. જો આવુ િન લીકરણ સખત બને તો તે જોખમકારક બની શકે. આવા વધારે પડતા િન લીકરણવાળા બાળકોમાં
સમાવેશ થાયઃ 1 વષર્ની નીચેના બાળકો (ખાસ કરીને 6 મિહનાની અંદરના), જ મ વખતે ઓછા વજન સાથે જ મેલાએ, ઓએ પાણી લેવાનું
અથવા બીમારી દરિમયાન તનપાન કરવાનું બંધ કયુર્ હોય અને અપ ૂરતા પોષણવાળા કે અિ થરરીતે ઉછરતા બાળકો.

Based on: Diarrhoea and vomiting in children under 5 2009
NICE clinical guideline 84

ડાયિરઆ ઘણીવખત 5 – 7 િદવસો સુધી ચાલી અને 2 અઠવાિડયાઓમાં બંધ થઈ શકે. ઉલટી ઘણું કરીને
શકે. જો તમારા બાળકની આ સમયથી વધારે સમય બીમારી ચાલુ રહે તો સલાહ મેળવો.
તમારા બાળકનું હંમેશનું પોષણ ચાલુ રાખો, કે

3 િદવસોથી વધારે ચાલી ન

માં તનપાન અથવા દૂ ધના બીજા પોષણનો સમાવેશ હોય.

ૂ જ ઓ , અને વારં વાર. પાણી પ ર
ૂ ત ું નથી અને ઓરલ રીહાઈડ્રે શ ન
બાળકને ઘણુ પ્રવાહી લે વા માટે પ્રો સાહીત કરો- ખ બ
ૂ ન (ORS) ે ઠ રહે . ORS મોટી ય પ
ૂ રમાકટસ અને ફામર્ િસઝમાં તે કાઉ ટર ઉપર વે ચાત ુ લઈ શકાય અને
સો ય શ
િન લીકરણ (િડહાઈડ્રે શ ન) બનવામાં તે અટકાવી શકે .
તમારા હે થકે ર પ્રફે શ નલ તમને કોઈ િવિશ ટ નામનું પ્રવાહી- ઓરલ રીહાઈડ્રે શ ન સો યુશ ન
આપવાની ભલામણ કરી શકે. તે િન લીકરણવાળા બાળકોની સારવારમાં મદદ પ બની શકે.
પાણીમાં ઉમેરો નિહ કરતા, પાતળા કરે લ કવોશની પડીકીમાં

(ORS) દા.ત. ડાયોરલાઈટ (Dioralyte)

ORS ને (નિહકે “ખાંડ – વગરના” કવોશમા”) િમ કરતા વાદમાં સુધારો થશે.

જો તમારંુ બાળક સોિલડ કે કઠણ ખોરાક ન લે તો િચંિતત બનશો નિહ, પણ ભ ૂખ લાગતા તે આપો. તેને િફિઝ પીણાઓ અને/અથવા
ટ જય ૂસ નિહ આપવાનું સલાહભયુર્ રહે કે
ડાયિરઆ ખરાબ કરી શકે.
જો તમારા બાળકને વધારે તાવ, અકકડ કે િ ટફ ગરદન કે ફોલીઓ

વા બીજા લક્ષણો દે ખાય તો, હે થકેર પ્રફેશનલની સલાહ લો.

તમારા બાળકને પેટમાં તાણ – ક્રે પ આવતા, જો સાદી પેઈનકીલસર્ મદદ પ ન થાય તો વધારે સલાહ મેળવો.
જો તમારા બાળકને િનયત પ્રમાણે ઈ ય ૂનાઈઝેશન આપવાનું હોય તો તમારા જીપી
િવલંબ કરવાની જ ર નથી.
ગે

ોએ

ટસ વધતા અટકાવવામાં હાથ સાફ રાખવાનો

(GP) કે પ્રેિક્ટસ નસર્ સાથે ચચાર્ કરો, કારણકે તેમાં

ે ઠ માગ છે .

*Reference: BNF for
Children Volume 1.4.2
(Page 47)

આફટર કર ( સાર- સંભાળ બાદ)

ગે

એક વખત જયારે તમારા બાળકને ફરીથી જલયોિજત (િરહાઈડ્રેટેડ) કરવામાં આવે અને ઉલટી ન કરત ુ હોયઃ
તનપાન, બીજા દૂ ધના પોષણ અને પ્રવાહી આપવાનું ચાલુ રાખો

– તરતજ પ ૂરતી શિક્તના માત્રામાં દૂ ધ આપો.

બાળકનો હંમેશ મ ૂજબનો ખોરાક ફરીથી શ કરો
ડાયિરઆ બંધ થાય યાં સુધી ટ જય ૂસ અથવા િફિઝ પીણાઓથી દૂ ર રહો.
જો િન લીકરણ ફરીથી થાય તો, ORS પા આપવાનું શ કરો.

બાળકોને એિ ટ – ડાયરે િલઅલ દવાઓ (કે

ોએ

ને એિ ટમોિટિલિટ ડ્રગ્સ કહેવામાં આવે છે ) તે આપવી નિહ*

ટસ ફલાવવા ંુ અટકાવવા િવષે (ડાય રઆ અને/ અથવા ઉલટ ):
તમે અને /અથવા તમારા બાળકે (શકય હોય તો

પ્રવાહી), સાબુ સાથે વહેતા ગરમ પાણીમાં હાથ ધોઈ
અને સંભાળપ ૂવર્ક તે સ ૂકા કરવા.
કે

ટોઈિલટ ગયા બાદ

નેિ પસ બદ યા બાદ

ખોરાક પશર્ કરતાં પહેલાં

તમાર બાળકે નિહ કરવુ:ં
તેના અથવા તેણીના ટોવે સ બીજા કોઈ સાથે શેર કરવા નિહ
ડાયિરઆ અને/ અથવા ઉલટીના છે લા બનાવ પછી 48 કલાકો સુધી
કૂલ કે બીજી ચાઈ ડ કેર ફેિસિલિટમાં જવુ ં નિહ.
ડાયિરઆ બંધ થયાના 2 અઠવાિડયાઓ સુધી િ વિમંગ પ ૂલમાં તરવુ
(િ વમ) નિહ.

નીચે જણાવેલ સંદભર્માં આ માગર્દિશર્કા લખવામાં આવેલ છે ઃ મળી રહેલ પુરાવાની સંભાળપ ૂવર્ક િવચારણા બાદ આ દ તાવેજ આવેલ છે કે માં સમાવેશ છે પણ નિહ અન યપણે NICE, SIGN, EBM ડેટા
અને NHS પુરાવો, મ લાગુ પડે તેમ િક્લિનકલ િનણર્ય આપતી વખતે હે થકેર પ્રફેશન સ તેનો સંપ ૂણર્ ખ્યાલ રાખે. આમ છતાં પણ, દરદી અને/અથવા કેરર સાથે સલાહમંત્રણા કરવામાં યિક્તગત દરદીના
સંજોગો માટે યોગ્ય િનણર્ય કરવામાં આ માગર્દશર્ન હે થકેર પ્રફેશન સની યિક્તગત જવાબદારીમાં તે ઉપરવટ થઈને કશું કરત ું નથી.
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ંુ મારા બાળકની કવી ર તે સાર- સંભાળ રાખી શ ંુ ?

