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તમારા બાળકને કે મ છે ? (ટ્રે ફફક લાઈટ એડિાઈસ)
જો તમારા બાળકને પેટની પીડા હોય અને ઉપરાાંત છે / રહેલ છે ેઃ




જવાબ નનહ આપનાર બન્યુ છે અથવા વધાર પડતા ઘેનમાાં છે

પેઈન કીલસસ લેવા છતાાં પણ તીવ્ર વેદના છે (જૂઓ પાછળના પાને






લાલ

સેલ્ફ કે ર નવભાગ)

વ ૃષણીય (ટે સ્ટટકય ૂલર) પીડા
ચમકતી લીલા રાં ગની ઊલટી
સોજા ફીકાશ વગરની ફોલ્લીઓ (જૂઓ પાછળના પાને ‘ગ્લાસ ટે ટટ’)
ઝડપી શ્વાસોચ્છવાસ અથવા શ્વાસ લેવામાાં મુશ્કે લી

કાબરચીતરી ચામડી સાથે ઠાંડા હાથ અને પગ પણ તાવ નહહ



ઝડપથી બગડી રહેતા ફલ્ય ૂ જેવા ચચહ્નો સાથે અનતસાર

(ડાયહરઆ) અને/ અથવા ઊલટી ખાસ કરીને મોટી ઉંમરના
બાળકો અને યુવાનોમાાં

તમને તાકીદે
મદદની જરૂર

કૃપા કરી ફોન કરો

999 અથિા સૌથી

નજીકની હોસ્પપટલમાં
ઈમર્જસ્સસ

(A&E)
ફડપાટસ મેસટમાં
જાઓ

જો તમારા બાળકને પેટની પીડા હોય અને ઉપરાાંત છે / રહેલ છે ેઃ






વધારે પડતી તરસ લાગવી

સામાન્ય કરતાાં વધારે અથવા ઓછો પેશાબ

નનયનમત પેઈન કીલસસ દ્વારા પેઈન પીડા) અંકુ શમાાં નહહ
સોજી ગયેલ પેટ

 પીળા રાં ગની ચામડી અથવા આંખો

પીળા



 તમારા બાળકની નવષ્ટામાાં અથવા પેશાબમાાં લોહી
 હાંમશ
ે મ ૂજબ હિયાશીલ અથવા હરતો- ફરતો નહહ
 વજનમાાં ઘટાડો

 ઊલટીમાાં લોહીના ડાધાઓ
 અહીંયા યાદીમાાં આપેલ કોઈ પણ બીજા ચચહ્નો સાથે તાવ અથવા
ઉપરના કોઈ નહહ સાથે

48 કલાકો કરતાાં વધારે સમય રહેલ

જો તમારા બાળકને પેટ- ઉદરમાાં પીડા હોય અને ઉપરાાંત છે /રહેલ છે ેઃ

 સાવધ – ચપળ અને તમારી સાથે પારટપહરકહિયા કરે છે
 અનતસાર અને ઊલટી, પણ લાલ અથવા પીળા રાં ગના ચચહ્નો નહહ

લીલા



(ઉપર મ ૂજબ). અનતસાર અને / અથવા ઊલટી કરનારા મોટા
ભાગના બાળકોનો સલામતરીતે ઘરે પ્રબાંધ કરી શકાય
કન્યામાાં જોડાયેલ નપહરઅડની (સ્ત્રાવ) વેદના

 વારાં વાર કબજજયાત

ઉપરના બધા માટે કૃપા કરી પાછળના પાને આપેલ સલાહ જૂઓ.

તમારે સંપકસ
કરવાની જરૂર
છે ડોકટર અથવા
નસસનો આજે
કૃપા કરી તમારી GP
સર્જહર અથવા

ફોન NHS 111 –
ડાયલ 111 કરો

સેલ્ફ કે ર

પાછળના પાને આપેલ
સલાહનો ઉપયોગ કરી
તમે તમારા બાળકની
સાંભાળ ઘરે પ ૂરી
પાડી શકશો.

જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સપોટસ ની જરૂર જણાય, તો કૃપા કરી તમે જે ટટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો
ફીડબેક આપવા અથવા વધારે માહહતી માટે કે જેમાાં આ દટતાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી શકાય તે માટે (કૃપા કરી રે ફ: AP1 કવોટ કરો) અમારી પાસે સાઉથ ઈટટ
ક્લલનનકલ નેટવકસ નવટતાર માટે એક મેઈલ બોકસ છે (Kent, Surrey and Sussex). કૃપા કરી ઈમેઈલ કરોેઃ CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net

તીવ્ર કે ગંભીર પેટને લગતી પીડા વિષે સલાહપવિકા
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દરદી
સલામતી
સહયોગ

હં મારા બાળકની સંભાળ- કાળજી કેિી રીતે લઈ શકં ?
સેલ્ફ કે ર: સમાવેશ કરી ખાતરી કરો કે તમારા બાળકને નનયનમત ખોરાક અને પીવાનુાં (પારદશસક પ્રવાહીઓ) અને નનયનમત પીડામાાં રાહત મળી
રહે છે . ઉત્પાદકોની સ ૂચના મ ૂજબ પારાનસહટમોલ, આઈબ ૂપ્રોફે ન આપવી જોઈએ. જો ચચિંનતત બનો તો પાછળના પાને આપેલ ટ્રે હફક લાઈટ
સલાહને અનુસરો.
પેટમાં આંકડી કે તાણ માટે – તમારા બાળકને કદાચ પેટમાાં આંકડી આવતી હોય તો, જો સાદી પેઈનકીલસસ મદદરૂપ નહહ બને, કૃપા કરી

વધારે સલાહ મેળવો

અવતસાર (ડયફરઆ) અને ઊલટી – જો તમારા બાળકને અનતસાર અને ઊલટી સાથે પેટમાાં દુ ખાવો થતો હોયેઃ









કે ટલા સમયથી તમારુાં બાળક માાંદુ કે બીમાર છે ? મોટે ભાગે અનતસાર 5 – 7 હદવસો વચ્ચેના સમય સુધી ચાલી અને 2
અઠવાહડયાઓમાાં બાંધ થાય છે . સામાન્યરીતે ઊલટી 3 હદવસો કરતાાં વધારે સમય સુધી ચાલે નહહ. જો તમારા બાળકની આ સમયથી
વધારે સમય માટે બીમારી ચાલુ રહે તો, સલાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો.
તમારા બાળકને હાંમશ
ે નુાં પોષણ આપવાનુાં ચાલુ રાખો, કે જેમાાં ટતનપાનથી અથવા બીજા દૂ ધના પોષણથી.

તમારા બાળકને વધારે પ્રવાહી લેવા માટે પ્રોત્સાહીત કરો- ખ ૂબજ થોડુ અને વારાં વાર પાણી પ ૂરતુાં ન કહેવાય પણ શ્રેષ્ઠરીતે ઓરલ (Oral
રીહાઈડ્રેશન સોલ્ય ૂશન (Rehydration Solution) (ORS) ઉત્તમ કહેવાય જેમકે ORS દા.ત ડાયરલાયટ (Dioralyte) તમારા
જનરલ પ્રેસ્લટસ લખી આપી શકે અથવા મોટી ટય ૂપરમાકે ટસ અને ફામસનસમાાંથી કાઉન્ટર ઉપર વેચાતી લઈ શકાય અને તે નનર્જલીકરણ થત ુાં
અટકાવી શકે . જે બાળકો નનર્જચલત (ડીહાઈડ્રેટ) બન્યા હોય તેની સારવાર માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
પાણી કદાચ ટવાદમાાં સુધારો કરે તેના કરતાાં ORS સેશમ
ે ાાં (પડીકી) રહેલ પાત્રને પાતળા (ડાયલ્ય ૂટ) ટકવોશમાાં (નહહ” શુગર- ફ્રી” ટકવોશ)
નમશ્ર કરો.
જો તમારા બાળકને સોચલડ ખોરાકમાાં રસ ન હોય તો ચચિંનતત બનશો નહહ, પણ ભ ૂખ લાગે ત્યારે ખોરાક કે પોષણ આપશો. હફચઝ હડ્રન્કસ
અને/અથવા ફ્રૂટ જય ૂસ નહહ આપવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે , કારણકે તે અનતસાર (ડાયહરઆ) વધારે ખરાબ કરી શકે .

 અવતસાર અને/ અથિા ઊલટી (ગેપટ્રોએસટરાઈફટસ) ફેલાિાન ં બંધ કરિા માટે હાથને સાફ કરિાનો એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે .
વપફરઅડ (સ્ત્રાિ) પેઈન – NHS ચોઈસીસમાાં વધારે માહહતી મળી રહે છે ેઃ http://www.nhs.uk/conditions/Periodspainful/Pages/Introduction.aspx
િારં િાર (ફરકરસટ) કબજિયાત - NHS ચોઈસીસમાાં (પસાંદગીઓ) વધારે માહહતી મળી રહે છે : હાઉ ટૂ ટ્રીટ યોર ચાઈલ્ડસ કોક્ન્ટટપેશન?
constipation? http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/constipation-and-soiling.aspx અથવા
http://www.nhs.uk/Conditions/Constipation/Pages/Symptoms.aspx

ધ ગ્લાસ ટે પટ

જો તમારા બાળકને રે શ કે ફોલ્લીઓ – અળiઈ થયેલ હોય તો, “ગ્લાસ
ટે ટટ” કરશો. ફોલ્લી સામે કઠણ કે સ્ટથરપણે ગ્લાસનુાં ટમ્બલર દબાવો.
જો તમને ગ્લાસ કે કાાંચ મારફતે ટપોટ કે મેશ – કાજળ જોઈ શકો, અને
જયારે તમે ચામડી ઉપર ગ્લાસને દબાવો ત્યારે તે દે ખાત ુ બાંધ ન થાય,
તો પછી આને “નોન- બ્લાન્ચીંગ રે શ” કહેવાય. જો તમે આવા પ્રકારનો
રે શ જૂઓ તો તાત્કાચલક મેહડકલ કે તબીબી સલાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન
કરશો. આવો રે શ કાળી ચામડી ઉપર જોવાનો મુશ્કે લ બને, તેથી ઝાાંખા
કે હફક્કા નવટતારોની તપાસ કરો, જેમકે હાથની હથેલી, પગના
તળીયામાાં અને પેટમાાં.
(ફોટો મેનનનજાઈહટસ હરસચસ ફાઉન્ડેશન 2013 ના સૌજન્યથી)

- -

Aa

આ માગસદશસન નીચેના
સાંદભસમાાં લખાયેલ છે .

આ દટતાવેજના મળી રહેલ પુરાવાની સાંભાળપ ૂવસક નવચારણા બાદ નનમીણ કરવામાાં આવેલ છે . પણ તેમાાં સમાવેશ થાય છે પણ નહહ અનન્યપણે NICE, SIGN,
EBM, ડેટા અને NHS પુરાવાનો, લાગુ પડે મ ૂજબ. હેલ્થકે ર પ્રફેશન્લોએ તેઓના ક્લલનનકલ નનણસય લેતા તેને સાંપ ૂણસરીતે ખ્યાલમાાં રાખવા જોઈએ. આમ છતાાં
પણ, હેલ્થકે ર પ્રફેશનલસ, સાંજોગો મ ૂજબ યોગ્ય નનણસય લેવામાાં તેઓની અંગત જવાબદારીને રદ કરતા નથી

.

