કઅ લ ટસ િવષે સલાહપ ક

Sussex and Surrey

(નાના બાળકોમાં કફનુ ં ચાલુ કારણ, થોડોક તાવ અને પોષણની
(ફીડીંગ) મુ કેલીઓ)
1 વષર્ કરતાં નાના બાળકોના માબાપો અને કેરસર્ માટે સલાહ
બાળક ંુ નામ

મર

સલાહના સમયે તાર ખ /સમય

ુ ત (ફોલો અપ)
વધાર સલાહ/અ વ
ફશનલ ંુ (ધંધાધાર ) નામ

ફશનલની (ધંધાધાર ) સહ

ફક લાઈટવાળ સલાહ)
તમને તાક દ મદદની
જ ર છે

જો તમારા બાળકને નીચે જણાવેલમાંન ુ કોઈ એક હોયઃ
ય ૂ (વાદળી રં ગના) હોઠ (િલપ)

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

અથવા ખ ૂબજ ખીજવાઈ જાય અને અથવા જવાબ આપત ુ ન હોય
અથવા ાસ લેવામાં પિર મ પડતો હોય
અથવા ાસ લેવામાં અટકી કે બંધ થતો હોય

લાલ

પીળા

અથવા

ાસ લેવામાં અિનયિમત કે બદલાતી રીત (પેટનર્)

જો તમારા બાળકને નીચે જણાવેલમાંન ુ કોઈ એક હોયઃ
ઘટત ુ રહેલ પોષણ (ફીડીંગ)
અથવા સામા ય કરતાં ઓછો પેશાબ થતો હોય
અથવા ઉલટી કરત ુ હોય
અથવા 38°C કરતાં વધારે તાવ (ટે પરે ચર) હોય
અથવા ાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય
અથવા જો તમારા બાળકનુ ં આરોગ્ય બગડે અથવા તમે િચંિતત બનો

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

જો લાલ અથવા એ બર (પીળા રં ગની) બોકસમાંથી ઉપરના કોઈ
લક્ષણો ન હોય.

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

ીન

ુ ઉપયોગી ફોન નંબરો (તમને કદાચ અહ યા થોડાંક વધાર નંબરો ઉમેરવાની ઈ
અ ક
પી

(GP) સ ર

(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

છા થઈ શક)

NHS 111
ડાયલ 111

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

( 24 કલાકો - અઠવાિડયાના 7

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

િદવસો મળી રહે)

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

ઓનલાઈન સલાહ માટ: NHS Choices www.nhs.uk (24 કલાકો – અઠવાિડયાના 7 િદવસો મળી રહે)

ફિમ લ ઈ ફમશન સિવસ: ટ લ: 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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તમારા બાળકની ત બયત કવી છે ? (

કઅ લ ટસ િવષે સલાહપ ક

Sussex and Surrey

(નાના બાળકોમાં કફનુ ં ચાલુ કારણ, થોડોક તાવ અને પોષણની
(ફીડીંગ) મુ કેલીઓ)
1 વષર્ કરતાં નાના બાળકોના માબાપો અને કેરસર્ માટે સલાહ

કઅ લ ટસ ( ાસ નળ માં સોજો) એ
બ્ર િકઅિલિટસ

(Bronchiolitis)

એ કોઈ એક ચેપી રોગ છે કે

ંુ છે ?

માં તમારા બાળકના ફેફસાના સૌથી નાના હવાના માગર્માં સોજો આવે. આથી બાળકને

ાસ લેવાનુ ં

વધારે મુ કેલ બને. બ્ર િકઅિલિટસ િવષાણુવાળા ચેપથી થાય. િશયાળામાં તે સામા ય હોવાથી, હળવા શરદીના લક્ષણો સામા યરીતે પેદા કરે . મોટા ભાગના બાળકો
પોતાની મેળે સારા થતા હોય છે . અમુક બાળકો, ખાસ કરીને ખ ૂબજ નાના વયનાને, ાસ કે પોષણ લેવામાં મુ કે લી પડે અને હોિ પટલમાં જવાની જ ર રહે છે .

રોગના લ ણો

ંુ હોય છે ?

તમારા બાળકના નાકમાંથી પ્રવાહી ચાલુ નીકળવાથી, કોઈકવખત કદાચ તાવ અને કફ હોઈ શકે
થોડાંક િદવસો પછી બાળકનો કફ કદાચ વધારે બગડે
કદાચ તમારા બાળકના
કદાચ

ાસો છ ાસ વધારે ઝડપી બને અને તેમાં અવાજ સંભાળાય શકે

ાસ લેવામાં તેને કે તેણીને વધારે પ્રય ન કરવાની જ ર રહે

કદાચ, ખ ૂબજ નાના બાળકોમાં, બ્ર િકઅિલિટસને કારણે

ાસ લેવામાં તેઓને થોડોક િવરામ લેવો પડે

જો તમને િફકર- િચંતા થાય તો પાછળના પાને આપેલ ટ્રે િફક લાઈટ સલાહ જૂઓ
મ

મ

લઈ શકે

ાસો છ ાસ (બ્રીિધંગ) વધારે મુ કેલ બને તેમ તેમ તમારું બાળક કદાચ તેના હંમેશ પ્રમાણનુ ં તનપાન (બ્રે ટ) અથવા બોટલનુ ં દૂ ધ ન

તમને કદાચ હંમેશના કરતાં ઓછી ભીની નેિ પસ જોવા મળે
તમારું બાળક પોષણ લીધા બાદ ઉલટી કરી અને ખીજવાય જાય

જો તમારા બાળકનુ ં પોષણ સામા ય ન હોય તો વધારે વારં વાર અને થોડાંક પ્રમાણનુ ં પોષણ આપો
બ્ર િકઅિલિટસવાળા બાળકો અ વ થતા અને કંગાલ િ થિતના થોડાંક લક્ષણો બતાવે. તમને આવા િચ ોમાં તેને પ્રવાહી પારાિસિટમોલ કે પ્રવાહી આઈ ૂપ્રોફેન
આપી અને થોડીક રાહત આપવાની ઈ છા થઈ શકે. આમ છતાં પણ, યાન રાખશો કે આથી બીમારીની તી તા કે તેની અવિધમાં ફેરફાર થઈ ન શકે. કૃપા
કરી દવાની માત્રામાં આપેલ સ ૂચનાઓ વાંચી અને અનુસરો.
બધીજ ઉંમર- વયના જૂથો કે

ૂ સ માટે

OTC દવા

ખરીદવા માટે મળી ન શકે. ફામર્િસ ટને પ ૂછો.

જો તમારું બાળક પહેલેથી દવાઓ કે ઈનહેલર લેત ુ હોય તો, તમારે તેનો ઉપયોગ કરવાનુ ં ચાલુ રાખવુ ં જોઈએ. જો તમને એવુ ં લાગે કે તમારા બાળકને તે
લેવામાં મુ કેલી પડે છે તો તમારા ફામર્િસ ટ, હે થ િવિઝટર અથવા જીપીને (GP) પ ૂછો. બ્ર િકઅિલિટસનુ ં કારણ વાઈરસ હોવાથી, એિ ટબાયોિટકસ મદદ પ

બની ન શકે.

ખાતરી કરો કે તમારું બાળક ટે બેકોના ધ ૂમાડો લેત ુ ન હોય. િનિ ક્રયરીતે ધ ૂમ્રપાનની અસર બાળકના વા થયને ગંભીર નુકસાન કરી શકે. તે બ્ર િકઅિલિટસ
ાસની સમ યાને વધારે બગાડી શકે.

વી

ભલે તમે બહાર ધ ૂમ્રપાન કરો તો પણ ધુમોડો તમારા લ ૂગડામાં રહે છે તે યાન રાખશો. જો તમને ધ ૂમ્રપાન છોડી દે વામાં મદદની જ ર જણાય તો, તમે તમારી
થાિનક (લોકલ) જીપી (GP) સ િર અથવા વે ટ સસેકસ ટોપ મોકીંગ સિવર્સની (West Sussex Stop Smoking Service) હે પલાઈન ારા ફોન
કરવાથી સલાહ મળી શકે: ટે િલ: 0300 100 1823 – સોમવારથી શુક્રવાર સવારના 9 થી સાંજના 5 સુધી
(અથવા નેશનલ ટોપ મોકીંગ હે પલાઈનને ટે િલ: 0800 169 0 169 ઉપર સવારના 7 થી રાતના 11 સુધી દરરોજ ફોન કરી શકાય)

કઅ લ ટસ કટલા સમય

ુ ી ચાલી શક?
ધ

બ્ર િકઅિલિટસવાળા મોટા ભાગના બાળકોની માંદગી પહેલા 1-3 િદવસ વધારે બગડે પણ તે પછીના બે અઠવાિડયાઓમાં સુધરવાની શ આત થઈ શકે. કફ થોડાંક
વધારે અઠવાિડયાઓ સુધી ચાલુ રહે. એિ ટબાયોિટકસની જ ર ન રહે.
ટલુ જલદીથી તે અથવા તેણીને સારુ થાય યારે તમારું બાળક પા
મુ કેલી પડતી ન હોય તો)

નસર્િર કે ડે કેરમાં જઈ શકે (એટલેકે સામા ય પોષણ (ફીડીંગ) સાથે અને

ાસ લેવામાં

જો બાળકની તિબયતમાં સારો સુધારો થતો હોય તો ઘણુ કરીને ડોકટરને જોવાની જ ર ન પડે. પણ જો તમારા બાળકની તિબયતના િવકાસ િવષે િચંિતત બનતા હો
તો આની તમારા હે થ િવિઝટર, પ્રેિક્ટસ નસર્ અથવા જીપી (GP) સાથે ચચાર્ કરો અથવા NHS 111 નો સંપકર્ કરો.
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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Nov 2013 • Review Date: Nov 2015

Based on Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) 2006
Guideline No. 91 Bronchiolitis in children - http://www.sign.
ac.uk/guidelines/fulltext/91/index.html

ંુ મારા બાળક- બ ચાને કવી ર તે મદદ કર શ ંુ ?

