GujaratiAsthma Action Plan
Acute Asthma / Wheeze Personal

Advice to achieve and maintain good control for Children and
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Children and Young People

તમે જયાર દરક વખતે પી (GP) સ ર (અથવા હો પ(ટલમાં) ડોકટર ક નસને મળવા ઓ યાર આ લાન તમાર સાથે રાખશો. આ લાન એ મા ક વીઝવાળા
( ાસ લેતા અવાજ) દરદ ઓ માટ છે – તમારા જીપી GP/ડોકટર (અથવા નસર્) તે ભરી અને તમારા દમને અંકુ શમાં રાખતી જુ દી દવાઓ િવષે ખુલાસો કરશે. જયારે
તમારો દમ કે વીઝીંગ અવાજ વધારે બગડતો થાય તે ઓળખી અને શુ ં કરવાનુ ં રહે તે બતાવશે. શ આતના પગલાથી, ઘણુ કરીને ગંભીર બનાવો અટકાવી શકાય.

પ
ૃ ા કર નીચેની િવગતો િ

ટ કરો ( અને/ અથવા લેબલ ચ ટાડો):

દરદીનુ ં નામ ................................................................................................................. જ મતારીખ

GP સ

િર

/

/

.............................................................. ટેિલફોન: .................................................

GP / એ મા નસર્ .......................................................................................................................

A"ach label

અને/અથવા હોિ પટલ ડોકટર / એ મા નસર્ .........................................................................................
ફોમર્ પ ૂણર્ કયાર્ ની તારીખ

/

પ્રફેશનલનુ ં નામ

/

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

પ્રફેશનલની સહી .................................................. િર ય ૂ માટે ની તારીખ

/

/

એ મા ઈનહલર સાથે પેસરના ઉપયોગ માટ માણ ૂત કૌશ ય (ટકિનક)
(દબાણવાળા મીટરના મા ાની ુ ત- સાધન):
મુખવટા (મા ક) સાથે યોગ્ય કદના પેસરની પસંદગી કરો (અથવા માઉથપીસ જો બાળક

>4 વષર્ હોય અને સારી ટેકિનક સાથે અને મહ વપ ૂણર્રીતે ાસ લઈ શકત ું ન હોય)

1 ઈનહેલર બરાબર હલાવી અને કેપ દૂ ર કરો.
2 પેસરના ખુ લા રહેવાના છે ડે- અંતમાં ઈનહેલરને ફીટ કરો.
3 સારી રીતે બંધ થયાની ખાતરી કરી, બાળકના મોઢા ઉપર મ ૂખવટો કે માઉથપીસ મ ૂકો.
4 એકવખત ઈનહેલરને દબાવી અને બાળકને દરે ક ડોસ કે માત્રા વ ચે ધીરે થી 5 ટાઈડલ કે ગહનરીતે ાસ લેવા દો.
5 ઈનહેલર દૂ ર કરી અને દરે ક બે પફસ વ ચે હલાવો.
ુ ામી ડોસ- મા ા માટ કદમ ( ટ સ)
અ ગ

ુ રાવતન કરો.
2 – 6 ંુ ન

તમારો એ મા (દમ) / વીઝ (અવાજ) કવો છે ? ( ફક લાઈટ સલાહ)

હળ ુ

જો તમને / તમારા બાળકને:
કફ અને વીઝ માટે સમગ્ર િદવસે

•

લ ણો
4

તમાર કાયવાહ :

કલાક કરતાં ઓછા સમયે િરલીવરના

પફસના ઉપયોગની જ ર પડે પણ ઝડપથી

2-6

ાસ લેત ુ ન હોય અને રોજ-બ-રોજની

પ્રવ ૃિતઓ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે, અને પ ૂરતા વાકયોમાં બોલી શકત ું હોય.

જો તમને / તમારા બાળકને::
િસસોટી વો અવાજ (વીઝ) કાઢી અને હાંફતા હોય અને ચાલુ િરલીવરની સારવાર
4 કલાક સુધી ચાલતી ન હોય.
િદવસ- સમય અને રાતના- સમયે કફ અથવા વીઝના લક્ષણો હોય

િરલીવરના 2-10 પફસ આપો.. તરતજ તમારા પીનો સંપક કર અને
તમારા બાળકને તે જ દવસે મોઢા- મોઢ જોવા માટ એપોઈ ટમે ટ
બનાવો.. િવક પમાં જો તમે તમારા જીપીનો સંપકર્ ન કરી શકો તો 24 કલાક
સલાહ માટે 111 ને ફોન કરો.

જો તમે / તમારું બાળક વધારે પડતા હાંફતા હો:

િરલીવરના 10 પફસ આપી અને એ ય ૂલ સ આવે યાં સુધી દર 10.
િમિનટસે તેન ું પુનરાવતર્ન કરો. જો તમારા ઘરે ઓરલ Prednisolone
નો પ ૂરવઠો (સ લાય) હોય તો શ કરો.

•
મ યમ

સખત

વનનો ભય

તમારા પીને મળવા બી
દવસની એપોઈ ટમે ટ કરવા ફોન કરો.
િવક પમાં જો તમે તમારા જીપીનો સંપકર્ ન કરી શકો તો 24 કલાક સલાહ
માટે 111 ને ફોન કરો.

•

• વાતચીત/ ખાઈ અથવા પી શકતા ન હોય
• દોડી અને રમી શકતા ન હોય
• કફ/વીઝ અથવા હાંફવાના (બ્રેથલેસનેસ) લક્ષણો કે વધારે ખરાબ (વસર્) થતા
હોય
• અથવા િરલીવર 4 કલાક સુધી ચાલત ુ ન હોય કે મદદ પ ન હોય
•
•
•

GP સ ર

NHS 111
ડાયલ 111

તા કા લક મદદ માટ

999 ને અથવા 112 – (મોબાઈલમાંથી) ફોન

કરો.
લ
ૂ નસ/ હ થ િવ ઝટર
ટમ

(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

(24 કલાકો - 7 િદવસો
અઠવાિડયાના મળી રહેશે)
...............................................

999 ને અથવા 112 – (મોબાઈલમાંથી) ફોન

િરલીવરના 10 પફસ આપી અને એ ય ૂલ સ આવે યાં સુધી દર 10.
િમિનટસે તેન ું પુનરાવતર્ન કરો. જો તમારા ઘરે ઓરલ Prednisolone નો
પ ૂરવઠો (સ લાય) હોય તો શ કરો.

જો તમને / તમારા બાળકને:
સખત અને સતત કફ/વીઝ અથવા હાંફવાના લક્ષણો હોય
ગચ
ં ૂ વાઈ જત ુ હોય કે ઊંઘમાં હોય
તેનો િરલીવર ( ય ૂ) ઈનહેલરનો પ્રિતભાવ આપત ુ ન હોય.

(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

તા કા લક મદદ માટ
કરો.

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

ઓનલાઈન સલાહ માટ: NHS Choices www.nhs.uk
(24 કલાકો - અઠવાિડયાના 7 િદવસો મળી રહેશ)ે
ફિમ લ ઈ ફમશન સિવસ: થાિનક કાઉિ સલની ગોઠવવામાં
આવેલ ફેિમિલને ઉપયોગી માિહતી પ ૂરી પાડવા બધાજ
િવ તારોમાં ઓનલાઈન સિવર્સ છે .

જો તમને ભાષામાં સપોટર્ અથવા તરજૂમા કે ભાષાંતરની જ ર પડે તો, કૃપા કરી તમે
ટાફના સ ય સાથે વાતચીત કરતા હો તેઓને જણાવો.
To feedback or for further information including how to obtain more copies of this document we have one mailbox for these queries on behalf of the
South East Coast Strategic Clinical Networks area (Kent, Surrey and Sussex). Please email: CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net
ઉપયોગી વેબસાઈટ - Asthma UK: www.asthma.org.uk Asthma UK Advice Line: 0800 121 6244 Teenage Health Freak:www.teenagehealthfreak.com;
National smoking helpline is 0800 022 4332 Website: http://smokefree.nhs.uk Quit Smoking Charity Website www.quit.org.uk
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Children and Young People

તમારો એ મા

આ એ મા / વીઝ યિક્તગત એ મા એકશન લાન છે

ુ શ હઠળ હોય જો:

• તમને કોઈ લક્ષણો ન હોય – િદવસ કે રાતના (કે માં

...........................................................................................................................
ઉપર જણાવેલ બાળક/યુવાન યિક્ત માટે ફકત પ ૂણર્ થયેલ િવભાગો લાગુ પડે છે .

સારવાર
રલીવર

South East Coast Strategic Clinical Networks

િવઝીંગ, કફીંગ, હાંફ, (શોટર્ નેસ ઓફ બ્રેથ) છાતી ટાઈટ
હોવાનો સમાવેશ હોય)
• લક્ષણો વગર તમારી બધીજ સામા ય પ્રવ ૃિતઓ કરી
શકો છો.
• તમને અથવા તમારા બાળકને કોઈ િરલીવર
ઈનહેલરની જ ર ન રહે (Salbutamol)

ટમે ટ નામ:...................................... ઈનહલરનો રં ગ: .......................................................

ઈનહઈલર સાધન / પેસર ંુ નામ: .......................................................................................................................
તે

ંુ કર છે ? િવઝના બનાવો દરિમયાન હવાના માગ ખોલી અને રલીવર િવ ાંિત આપવામાં મદદ પ થાય છે .

ુ રાવતન કર .ંુ 4 કલાકમાં 4 પફસ કરતાં કોઈ વધાર મા ા –
જ ર જણાતા ઉપયોગ કરવો – લ ણો હોય યાર લઈ અને દર 4 કલાક તે ંુ ન
ુ વ થતો હોય યાર 10 પફસ આપી શકાય જો તમને 10 પફસ વધારવાની
ડોસ લેવા ન હ િસવાયક બાળકને સખત એ મા / િવઝ ગનો અ ભ
જ ર પડ તો મે ડકલ મદદની િવનંતી કરો.
ઠંડીની શ આતમાં અથવા કફ, િવઝીનેસ અથવા હાંફ (બ્રેથલેસનેસ) થાય તે પહેલાં ઈનહેલરનો ઉપયોગ કરવાની શ આત કરવી.
પેસર મારફતે ટીન ઉપયોગ: હા / ના
જો કોઈ 1 મ હનામાં 1 કરતાં વધાર ઈનહલરની જ ર જણાય તો, તમારા ડોકટર અથવા એ માની નસને મળો.

િ વે ટર (અટકાવતી) સારવાર ંુ નામ:.....................................માત્રાની શિક્ત:............... ઈનહેલ રનો રં ગ :...........................
તે ંુ કર છે ? િપ્રવે ટર ઈનહેઈલસર્ એ ટે રોઈડસ હોવાથી, તે એિ ટ- ઈનફલેમટિર (સોજો ઉતારનાર) છે અને તમારા અથવા તમારા
બાળકના હવાના માગર્માં સોજો અને શોથ ઓછો કરવામાં મદદ પ બને છે . તે માટે થઈને તે િનયિમતરીતે લેવ ું પછી ભલે કોઈ લક્ષણો
જોવામાં આવે નિહ.

........................ પફસ િદવસમાં બે વખત િનયિમત લેવા, ભલે પછી રોગના લક્ષણો ન હોય, અને આ ઈનહેઈલર સવાર અને સાં લેવ ું

આ દવા ટે રોઈડ હોવાથી, તમારા દાંત સાફ કરી અથવા પછી તમારા મોઢાને પાણીથી ચોખ્ખુ કરો.

તમે જયારે વ થ હો યારે પણ િપ્રવે ટર ટ્રીટમે ટ (અટકાવ સારવાર) બંધ કરશો નિહ – િસવાયકે ડોકટર અથવા નસર્ સલાહ આપે તો.
પેસર મારફતે ટીન ઉપયોગ: હા / ના
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હંમેશા ખાતર કરો ક તમાર પાસે વધારા ંુ ઈનહલર હોય અને આ ઈનહલરનો ઉપયોગ શ કરવાની સાથે નવા માટની િવનંતી કરો.

સૌથી વધાર વાહ (પીક ફલો) (6 વષર્ની ઉપરના બાળકો માટે)
– જો રોગના લક્ષણો બગડતા જાય તો, ે ઠ 3 પીક ફલોનું રીિડંગનું
વધારાની િ વે ટર (અટકાવ) સારવાર:
નામ અને માત્રા (ડોસ) :
નામ અને માત્રા (ડોસ):

માપ સવારના અને સાંજના કરવું અને તે કોઈ પણ
(િરલીવર ટ્રીટમે ટ) આપતા પહેલાં.:

ે ઠ એવર પીક ફલો .................... l/min (100%)
પ ૂવર્ િનધાર્ િરત પીક ફલો .................... l/min
જો તમારો પીક ફલો...........થી નીચે હોય (80% એ ે ઠ કે િપ્રિડકટેડ
હોય) તો તમારો એ મા અંકુ શ બહાર છે

વીઝ (િસસોટ વાળા અવાજ)/ એ મા (દમ) સાથે તમારા અથવા તમારા બાળકની સંભાળ
• હંમેશા

ખાતરી કરશો કે તમારા બાળક પાસે તેના િરલીવર ( ય ૂ) ઈનહેઈલર અને પેસરની સુગમતા હોય

• તમારા

બાળકની કૂલમાં ( પેસર સાથે/ વગર) વધારે િરલીવર ઈનહેલર રાખવામાં આવે અને તે તારીખની અંદર
હોય તેની ખાતરી કરશો

• ઘરની

બહાર કોઈ મુસાફરી વખતે તમારે અથવા તમારા બાળકે ઈનહેઈલર લેવાનુ ં યાદ રાખવુ ં જોઈએ

• તમારા

અથવા તમારા બાળક માટે લખી આપવામાં આવેલ સાચા ઈનહેઈલર સાધનનો હંમેશા ઉપયોગ કરવો

• યાદ

ય ૂ ઈનહેઈલર

રાખશો કે તાકીદની પિરિ થિતમાં િરલીવર સારવાર પહ ચતી કરવામાં પેસર એ

ે ઠ રીત હોય છે

મારા શ થતા:

કફસ અને કો ડસ ................... 6
િસગટર્ ધ ૂમ્રપાન ....................... 6
કસરત .............................. 6
ઠંડુ હવામાન .......................... 6
પેટ ફર અથવા પીંછાઓ ........... 6
ધ ૂળ ................................. 6
પોલન .............................. 6
પ ય ૂશન ........................... 6
લાગણીઓ ......................... 6
મો ડ અને પોર ..................... 6
બીજા ..................................6

• કોઈ પણ અનુવતીર્ એપોઈ ટમે ટસ જાળવી રાખવાનું યાદ રાખશો
• Based on: British Thoracic Society (BTS) / Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) – Guideline 141 - British Guideline on the Management of Asthma (May
2008 Revised October 2014) http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/141/index.html; NICE Quality Standard for Asthma QS25 February 2013; Why Asthma Still Kills? The
National Review of Asthma Deaths (NRAD) Confidential Enquiry Report. Healthcare Quality Improvement Partnership / Royal College of Physicians (RCP) May 2014.
This pathway has been peer reviewed by Dr Mark Levy, Clinical Lead for the National Review of Asthma Deaths (NRAD) and in collaboration with “The National Paediatric
Asthma Initiative”.

