Gujarati

તાવ (ફ વર) િવષે સલાહપ ક

Sussex and Surrey

5 વષર્ની વય કરતાં નાના બાળકોના માબાપો અને
કેરસર્ માટેની સલાહ- માિહતી

બાળક ંુ નામ

મર

સલાહ આપવાની તાર ખ/ સમય

ુ ત
વધાર સલાહ / અ વ
ફશનલ ંુ (ધંધાધાર ) નામ

રડ

ંુ છે ? (

મર

ફક લાઈટવાળ સલાહ)

જો તમારંુ બાળક:
જગાડવા માટે મુ કેલ હોય
ફીકુ અને કઢંગ ુ બનેલ હોય
ાસ લેવામાં મુ કેલી જણાતી હોય
ફીટ કે મ ૂછાર્ આવેલ હોય
દાબવાથી (પ્રેશર) પણ થયેલ ફો લીઓ (રે શ) જતી નહોય (જૂઓ
પાછળ ‘ગ્લાસ ટે ટ’)
3 મિહનાની અંદરનું અને તાવ છે
જો તમારા બાળકનુ:ં
વા થય ખરાબ થત ુ હોય અથવા જો તમે િચંિતત બનો
િન લીકરણ (િડહાઈડ્રેટેડ) દે ખાત ુ હોય ( સ ૂકૂ મો, ઊંડી ઉતરી ગયેલ આંખો, આંસુ
નિહ, ઉતરી ગયેલ ખોપરી/બાળકના માથા ઉપર સુવાળા ડાઘા, ઉંઘત ુ હોય,અથવા
સામા ય કરતા ઓછો પેશાબ)
પારાિસિટમોલ અથવા આઈબ્રયપ્રોફેનનો પ્રિતભાવ કરવામાં િન ફળ
3-6 મિહનાનું અને તાવ છે .

એ બર

તમને તાક દ મદદની જ ર છે

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

તમાર આ જ ડોકટર અથવા
નસના સંપકની જ ર છે
ૃપા કર તમાર

પી

(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

જો ઉપર જણાવેલ જોઈ લક્ષણો જણાતા ન હોય

ીન

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

(GP) સ

ર

(અહીંયા નંબરની ન ધ કરો)

NHS 111
ડાયલ 111

છા થઈ શક)
હ થ િવ ઝટ ગ ટ મ

(અહ યા નંબરની ન ધ કરો)

( 24 કલાકો - 7

િદવસો અઠવાિડયાના)

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

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

ઓનલાઈન સલાહ માટ: NHS Choices www.nhs.uk (available 24 hrs - 7 days a week)
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

ફશનલની (ધંધાધાર ) સહ

તાવ (ફ વર) િવષે સલાહપ ક

Sussex and Surrey

5 વષર્ની વય કરતાં નાના બાળકોના માબાપો અને
કેરસર્ માટેની સલાહ- માિહતી

તાવવાળા મોટા ભાગના બાળકો ૂબજ જલદ થી સારા થતા હોય છે પણ અ કુ બાળકોની ત બયત બગડ. તમાર દવસ દરિમયાન અને
ુ રવાની જ ર રહ છે .
આખી રાતે પણ તમાર તમારા બાળકની િનયિમતર તે તપાસ કર અને નીચે આપેલ સલાહ અ સ

તમારા બાળકને મદદ પ બની શકો તેવી યવહાર ુ શળ વ

-ુ

થિત

રાત દરિમયાન બાળકની તપાસ કરો અને જૂઓ કે તેઓને સારુ થત ુ જાય છે (પાછળની ટ્રે િફક લાઈટની સલાહ અનુસરો)
જો ફો લીઓ દે ખાય તો “ગ્લાસ ટે ટ” કરો (નીચેન ું માગર્દશર્ન જૂઓ)
તમારા બાળકમાં સુધારો ન થતા તમે િચંિતત બનો તો આ પત્રકના આગળના પાનાની સલાહ અનુસરો
તાવવાળા બાળકોને ઓછા અથવા વધારે પડતા કપડાંઓ પહેરાવવા નિહ.
િનયિમતરીતે તમારા બાળકને પીણાઓ આપો (જયા. બાળક તનપાન કરત ુ હોય તો બ્રે ટ િમ ક (માતાનું દૂ ધ) સૌથી યોગ્ય રહે)
જો તમારા બાળકનું ઈ ય ૂનાઈઝેશન અપેિક્ષત હોય તો, સલાહ માટે તમારા જીપી
કરી સંપકર્ કરો કારણકે તેઓની એપોઈ ટમે ટમાં િવલંબ કરવાની જ ર નથી.

(GP), પ્રેિક્ટસ નસર્ અથવા હે થ િવિઝટરનો કૃપા

જો તમારંુ બાળક અ વ થ અને તાવ હોવાથી તમે તેને નસર્િર અથવા કૂલમાંથી દૂ ર રાખવાની ઈ છા હોય તો કૃપા કરી
નસર્િર અથવા કૂલને જણાવો – તમારા હે થ િવિઝટર, પ્રેિક્ટસ નસર્ અથવા જીપીને (GP) જણાવતા તેઓ સલાહ આપી શકે
જો તમે અચોકકસ હો તો.

જો તમારા બાળકને માનિસક પીડા જણાય અથવા ખ ૂબજ અ વ થ હોય તો દવાનો ઉપયોગ કરી શકાય (પારાિસિટમોલ
અથવા આઈ ૂપ્રોફેન) થી કરીને તેઓને આરામ આપવામાં મદદ પ બને જો કે તે હંમેશા જ રી નથી.
બ ે દવાઓ એક સાથે – સમયે (પારાિસિટમોલ અથવા આઈ ૂપ્રોફેન) આપશો નિહ.
એક દવાનો ઉપયોગ કરતા બાળકને
ઈ છા થઈ શકે.

2-3 કલાકમાં સુધારો ન થાય તો તમને મોડેથી બાજી દવાનો ઉપયોગ કરવાની

દવાની માત્રા અને વારં વારતા માટે બોટલ ઉપર દવાની સ ૂચનાષ કૃપા કરી વાંચશો.
અથવા દવાઓ િવષેની વધારે સલાહ માટે તમારા થાિનક (લોકલ) ક ય ૂિનિટના ફામર્િસ ટને પ ૂછો.

તાવ અથવા પીડા (પેઈન) માટેની સારવારમાં બાળકોને એિ પ્રન આપવી જોઈએ નિહ.

ધ લાસ ટ ટ
Dજો તમારા બાળકને ફો લીઓ કે રે શ થયો હોય તો “ગ્લાસ ટે ટ”
કરશો. આવી ફો લીઓ સામે સ જડરીતે કાંચનું ટ બલર દબાવી
રાખશો. જો તમે આ ગ્લાસ કે કાંચ મારફતે ડાઘાઓ- ફો લીઓ
જોઈ શકો અને તમે તેને ચામડ ની ઉપર દબાવવાથી જતી ન રહ
તો પછી આને ‘નોન લાિ ચંગ રે શ’ કહેવામાં આવે છે . જો તમે
આવા પ્રકારનો રે શ જૂઓ તો તા કાિલક મેિડકલ – તબીબી સલાહ
મેળવવાનો પ્રય ન કરશો. આવો રે શ કાળી ચામડી ઉપર જોવા
માટે મુ કેલ હોવાથી, ફીકી કે આછા રં ગની ચામડીઓ ઉપર જૂઓ
મકે હાથની હથેળીમાં, પગના સોલમાં અને ટિ મ (પેટ) ઉપર.

(મેિનનજાઈિટસ િરસચર્ ફાઉ ડેશન 2013 ના ફોટા- સૌજ યથી)

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 માગર્દરછન હે થકેર પ્રફેશન સની યિક્તગત જવાબદારીમાં તે ઉપરવટ થઈને કશું કરત ું નથી.

Based on Feverish illness in children Assessment and initial management in children younger than 5 years 2007 NICE
clinical guideline 47 and with consideration to 2013 NICE clinical guideline 160 (May 2013)
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મદદ પ બનવા દવાઓનો ઉપયોગ

