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દદીન ું નામ
તમારા ડોક્ટર અથવા નર્સની ભલામણ છે કે તમે જાતે ર્ંભાળ લો.
સામાન્ય
તમારું ઈન્ફેક્શન

રીતે ચાલે

તમારે ક્યારે મદદ મેળવવી જોઈએઃ

હમણાું અને ભવવષ્યમાું,
,

છે
વચ્ચેના કાનન ં ઈન્ ેક્શન

4 દદવર્

ગળામાં બળતરા

7 દદવર્

ર્ાધારણ શરદી

10 દદવર્

ર્ાઈનર્ાઈટીર્

18 દદવર્

ઉધરર્ અથવા બ્રોન્કાઈદટર્

21 દદવર્

 પષ્કળ આરામ કરો.

1. થી 8.સામાન્ય રીતે રુંભીર તીમારી હોવાની વનશાનીન છે અને તે માીે તાહકારલક ત ાસ કરાવતાવવી જોઈએ .

 તરર્ ન લાગે તે માટે પ ૂરત ં પ્રવાહી પીવો.

રચહ્નો કેીલાું તાહકારલક છે તેની જો તમને ચોક્કસ ખતર ન હોય તો સલાહ માીે ફોન કરો.

 તમારાં ચચહ્નો અથવા દદસ )

1.

જો તમને ર્ખત માથ ં દુઃખે અને ઉલટીઓ થાય.

2.

તમારી ચામડી એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ હોય અથવા તેનો રં ગ નવચચત્ર થઈ જાય,

3.

તમે મઝ
ં ૂ ાયેલાં થઈ જાવ અથવા જીભ લથડવા લાગે અથવા ખ ૂબ જ ઘેન રહે.

4.

તમને શ્વાર્ લેવામાં તકલી પડે.

).

 તાવ આવવો એ શરીર ઈન્ ેક્શન ર્ામે લડી રહ્ ં
હોવાની નનશાની છે અને મોટા ભાગના કેર્ોમાં ર્માન્ય
રીતે તે પોતાની જાતે જ ર્ારં થઈ જાય છે .

.

(અથવા આઈબ્યપ્રો ેન)
 જીપી અથવા નર્સ દ્વારા સ ૂચવવામાં આવેલ તમે કરી

....... દદવર્

)પર ોન કરો 11

ર્ંપકસ કરો )પર ોન કરો 8484 5480 વેમર્માં( નો NHS iD SHN અથવા

.

અન્ય ઈન્ ેક્શનો:
.............................

તમારા જીપીના દવાખાનાનો ર્ંપકસ કરો અથવા NHS )ાં લેન્ડમાં( નો 111, NHS24

થઈ શકે છે ુઃ

o

ઝડપથી શ્વાર્ લેવો

o

હોઠની આર્પાર્નો ભાગ અને મોઢાની નીચેની ચામડીનો રં ગ વાદળી થઈ જવો

o

દરે ક શ્વાર્ લેતી વખતે પાંર્ળીઓની વચ્ચેની અથવા ઉપરની ચામડી અંદર ખેંચાઈ જવી.

5.

જો તમને છાતીમાં દુઃખાવો થવા લાગે.

6.

જો તમને ગળવામાં તકલી પડે અથવા મોઢામાંથી લાળ ટપકવા લાગે.

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

7.

જો તમને ઉધરર્માં લોહી નીકળે .

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

8.

જો તમારી તચબયત ખ ૂબ જ ખરાબ થઈ જાય.

શકો તેવી બીજી બાબતો

નછી રુંભીર વનશાનીન,
9.

‘ર્ામાન્ય રીતે ચાલે’

ય

ય

.

10. વચ્ચેના કાનમાં ઈન્ ેક્શન થય ં હોય તે બાળકોમાુઃ જો તેમના કાનમાંથી પ્રવાહી નીકળત ં હોય અથવા તેમને
નવેર્રથી બહેરાશ આવી ગઈ હોય.
11. અન્ય…………………………………………………………………………………………………………………
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શરદી,



આપણે જેટલી વધારે એન્ટીબાયોદટક્ર્ વાપરીએ એટલી જ બેક્ટીરીયા તેની ર્ામે પ્રનતકારક થઈ જવાની ર્ંભાવના વધી જાય છે જેથી તે આપણાં ઈન્ ેક્શનો પર કામ કરતી નથી.

, .કારણ કે તમારં શરીર ર્ામાન્ય રીતે આ ઈન્ ેક્શનો ર્ામે જાતે જ લડી શકે છે ,ગળામાં બળતરા તેમજ અન્ય ઈન્ ેક્શનો ઘણીવાર એન્ટીબાયોદટક્ર્ વગર ર્ારાં થઈ જતાં હોય છે ,કાનનાં ઈન્ ેક્શનો ,



એન્ટીબાયોદટક્ર્થી આડઅર્રો થઈ શકે છે ,

(),

),

,અન્ય ચચહ્નો અથવા જો તમે ,સ ૂયસપ્રકાશ ર્ામે પ્રનતદર્યા , મેટ્રોનનડેઝોલ ર્ાથે આમકોહોલ લો તો ઉલટીઓ થવી વગેરે.

એન્ીીતાયોટીક્સ તીજું કોઈ સાથે ક્યારે ય વહેંચીને વા રશો નટહ અને નટહ વ રાયે લી એન્ીીતાયોટીક્સનો સલામતીથી વનકાલ કરવા માીે હુંમેશાું ફામમ સીમાું

ાછી આ ી દો.
આ

વિકા આ વ્યવસાવયક સોસાઈીીન સાથે મળીને તૈ યાર કરવામાું આવી છે .
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