
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

કઓલાઈ ટસ માટ સલાહ પિ કા 
(સતત કફ, હળવા તાવ અને બાળકોમા ં(ઈ ફ ટ) પોષણની (ફ ડ ગ)

દરદી
સલામતી
સહયોગ 

ુ કલીઓ ુ ંકારણ) 2 વષ કરતા ંનાના બાળકોના માબાપો 

અને કરસ માટ સલાહ. 

બાળક ુ ંનામ ............................................................ મર .................. તાર ખ / સલાહ આપેલ સમય ..........................................

વધાર સલાહ / અ વુત  (ફોલો અપ) .......................................................................................................................................... 

ધધંાધાર ુ ં( ફશનલ) નામ .................................................................................. ધધંાધાર ની સહ  

તમારા બાળકને કમ છે? ( ફક લાઈટ એડવાઈસ)

જો તમારા બાળકને નીચે ુ ંકોઈ એક હોયઃ
તમને તાક દ મદદની 

જ ર
ૃપા કર  ફોન કરો 999 
અથવા સૌથી નજીકની 

હોિ પટલ ઈમ િ સ (A&E) 
   િડપાટર્ મે ટમા ંજાઓ 

• બ ય ૂહોઠ અને જીભ (ટ ગ) 
    જવાબ નિહ આપનાર અથવા ખબૂજ ચીિઢય ુ
• ઝડપી  ાસો છ ાસ અને  ાસ લેવામા ંતકલીફ 
• ાસ લેતી વખતે અટકી જવુ-ં થોભવુ ં

લાલ 
• અિનયિમત  ાસ લેવાની પ ધિત 
• 12 કલાકો સધુી ભેજવાળી નેિ પ ન હોય 

જો તમારા બાળકને નીચે ુ ંકોઈ એક હોયઃ

તમાર સપંક કરવાની જ ર છે 
 ડોકટર અથવા નસનો આ  

ૃપા કર  તમાર  GP
સ ર અથવા ફોન 

NHS 111 - ડાયલ 111

• પોષણમા ંઘટાડો (સામા ય પોષણ કરતા ં2/3 ઓ  પોષણ) 
• સામા ય કરતા ંઓછો પેશાબ અથવા હમેંશ કરતા ંઓછી 

 ભેજવાળી નેિ પઝ 
• ઊલટી    
• શરીરનુ ંઉ ણતામાન 390C ઉપર 

 પીળા  • ાસ લેવામા ંમુ કેલી પડતી હોય 
   અથવા તમારા બાળકનુ ંઆરોગ્ય બગડત ુહોય અથવા તમે િચંિતત બનો

જો ઉપરના લાલ અથવા પીળા (એ બર) બોકસીસમાનંા કોઈ પણ 
લક્ષણો જોવામા ંન આવે તો મોટા ભાગના બ્ર િકઓલાઈિટસવાળા 
બાળકોનો પ્રબધં ઘરે થઈ શકે. 

સે ફ ( વય)ં કર
પાછળના પાને આપેલ

  સલાહનો ઉપયોગ કર  તમે
તમારા બાળકની સભંાળ

ઘર રાખી શકશો.  લીલા 

થોડાકં ઉપયોગી ફોન નબંરો (તમને કદાચ અહ યા અ કુ નબંરો ઉમેરવાની ઈ છા થઈ શક) 

GP સ િર 
(અહીંયા નબંરની  ન ધ કરો)  NHS 111

ડાયલ 111
(અઠવાિદયાના 7 િદવસે
24    કલાક મળી રહ)ે 

લૂ/ નસ / 
હ થિવઝટર ટ મ 

(અહીંયા નબંર ન ધ કરો) 

ઓનલાઈન એડવાઈસ માટ: NHS Choices www.nhs.uk (અઠવા ડયાના 7 દવસે 24  કલાક મળે છે) 
ફિમ લ ઈ ફમશન સિવસ: બધાજ િવ તારોમા ંઓનલાઈન સિવર્સ – સેવા હોય છે કે  ની રચના  થાિનક કાઉિ સલોએ કરી ફેિમિલ 
માટે ઉપયોગી માિહતી પરૂી પાડે છે..   

જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સપોટર્ની જ ર જણાય, તો કૃપા કરી તમે    ટાફના સ ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો. 
ફીડબેક આપવા અથવા વધારે માિહતી માટે કે  મા ંઆ દ તાવેજની વધારે નકલો કેવી રીત ેમેળવી શકાય તે માટે (કૃપા કરી રેફ: B1) કવોટ કરો) અમારી પાસે સાઉથ ઈ ટ 
િક્લિનકલ નેટવકર્ િવ તાર માટે એક મઈેલ બોકસ છે  (Kent, Surrey and Sussex). કૃપા કરી ઈમેઈલ કરોઃ email: CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net 
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કઓલાઈ ટસ માટ સલાહ પિ કા 
(સતત કફ, હળવા તાવ અને બાળકોમા ં(ઈ ફ ટ) પોષણની (ફ ડ ગ) 

સલામતી�
સહયોગ 

ુ કલીઓ ુ ંકારણ) 2 વષ કરતા ંનાના બાળકોના માબાપો 

અને કરસ માટ સલાહ. 

બ્ર િકઓલાઈિટસ ( ાસનળીમા ંસોજો) એ શુ ંછે?

બ્ર િકઓલાઈિટસ એ કોઈ એક ચેપી રોગ છે કે  મા ંતમારા બાળકના ફેફસામા ંસૌથી ઝીણા હવાના માગ  કે નળીઓમા ંસોજો આવે. આથી 
તમારા બાળકને  ાસ લેવાનુ ંવધારે મુ કેલ બને. બ્ર િકઓલાઈિટસ િવષાણનુા ચેપથી થત ુહોય છે.  િશયાળાના મિહનાઓમા ંતે સામા ય હોય છે 
અને ઘણ ુકરીને તે હળવા શરદીના  વા લક્ષણો પેદા કરે છે. મોટા ભાગના બાળકોને પોતાની મેળે સારુ થત ુ ંહોય છે. અમકુ બાળકો, ખાસ કરીને 
ખબૂજ નાના બાળકોને  ાસ લેવામા ંઅથવા પોષણમા ંમુ કેલીઓ થવાથી, કદાચ તેઓને હોિ પટલમા ંજવાનુ ંથાય. 

લ ણો ક ચ ો કયા છે?

 તમારા બાળકના નાકમાથંી પ્રવાહી વહ ેઅને કોઈકવખત કફ અને તાવ હોય. 
 થોડાકં િદવસો પછી કદાચ તમારા બાળકનો કફ વધારે ખરાબ થાય. 
 તમારા બાળકનો  ાસો છવાસ સામા ય કરતા ંઝડપી બનતા અવાજ પેદા કરી શકે. 
 તેને અથવા તેણીને  ાસ લેવામા ંવધારે પ્રય ન કરવાનો થાય. 
 કોઈકવખત, નાના બ ચાઓમા,ં બ્ર િકઓલાઈિટસથી તેઓના  ાસ લેવામા ંટૂંકા િવરામ કે અટકટ થઈ શકે. 
 જો તમે િચંિતત બનો તો પાછળના પાને ટે્રિફક લાઈટ સલાહ જૂઓ. 
 ાસ લેવાનુ ંવધારે મુ કેલ બનતા, તમારંુ બાળક કદાચ તેમનુ ંસામા ય પ્રમાણનુ ં તનપાન (બે્ર ટ) અથવા બોટલ  ારા 
દૂધ ન લે. 

 તમે કદાચ સામા ય કરતા ંઓછી ભેજવાળી નેિ પઝ જૂઓ.
 પોષણ (ફીડીંગ) લીધા બાદ તમારંુ બાળક કદાચ ઊલટી કરી અને ચીિઢય ુબની શકે. 
 અમકુ બાળકો બ્ર િકઓલાઈિટસના લક્ષણો માટે વધારે વલણ ધરાવે એટલેકે  ઓ કાલપવૂર્ જ મયા હોય અથવા  દયની સમ યાઓ હોય. 

ું મારા બાળકને કવી ર તે મદદ પ બની શ ું?

 

 

 
 

 

બ્ર િકઓલાઈિટસ કેટલા સમય સધુી ચાલે? 
• મોટા ભાગના બ્ર િકઓલાઈિટસ બાળકોનુ ં વા થય પછીના બે અઠવાિડયાઓમા ંસધુરવાની શ આત થતા ંપહલેા ંપ્રથમ 

1-3 િદવસો દરિમયાન વધારે બગડત ુલાગે. કફને જતા ંથોડાકં વધારે અઠવાિડયાઓ લાગી શક. એિ ટબાયોિટકસની   
જ ર ન રહ.ે  

• જયારે બાળક પરૂત ુ વ થ જણાય તે પછી ટૂંક સમયે તે અથવા તેણી નસર્િર અથવા ડે કેરમા ંજઈ શકે (એટલેકે પોષણ 
સામા ય બને અને  ાસમા ંકોઈ તકલીફ ન હોય.) 

• જો તમારંુ બાળક સારીરીતે િરકવર થત ુહોય તો ઘણ ુકરીને તમારા ડોકટરને જોવાની જ ર નથી. પણ જો તમે તમારા બાળકના
િવકાસ િવષે િચંિતત બનો તો તમારા હે થ િવિઝટર, પે્રિક્ટસ નસર્ અથવા GP સાથે ચચાર્ કરો અથવા સપંકર્ કરો  NHS 111. 

આ માગર્દિશર્કા નીચનેા સદંભર્મા ંલખાયેલ છેઃ આ દ તાવેજના મળી રહલે પરુાવાની સભંાળપવૂર્ક િવચારણા બાદ િનમીર્ણ કરવામા ંઆવેલ છે. પણ તેમા ંસમાવેશ થાય છે પણ નિહ અન યપણે 
 NICE, SIGN, EBM ડેટા અન ે NHS  પરુાવાને લાગ ુપડે મજૂબ હે થકેર પ્રફેશનલોએ તેઓનો િક્લિનકલ િનણર્ય લેતા પહલેા ંતનેે સપંણૂર્ ખ્યાલમા ંરાખવામા ંઆ યો હતો. આમ છતા ંપણ હે થકેર
પ્રફેશન સને સજંોગો મજૂબ યોગ્ય િનણર્ય લેવામા ંતેઓની અંગત જવાબદારીને રદ કરતા નથી. 

• જો તમારંુ બાળક હમેંશનુ ંપોષણ લેત ુન હોય તો થોડુકં પણ વધારે વારંવાર પોષણ આપો. 

• બ્ર િકઓલાઈિટસવાળા બાળકો અ વ થતા અને માનિસક પીડાના લક્ષણો બતાવે. રોગના લક્ષણોમા ંથોડીક રાહત આપવા તમને કાતંો 
પ્રવાહી પારાિસિટમોલ અથવા પ્રવાહી આઈ પુ્રોફેન આપવાની ઈ છા થઈ શકે. જો કે આથી માદંગીની અવિધ અથવા સખતાઈમા ંફેર નિહ 
પડે. આથી કૃપા કરી દવાના પાત્ર ઉપરની સચૂનાઓ વાચંી અનસુરો. 

• કાઉ ટર ઉપર બધી વયના  ૂ સ માટે (OTC) દવા ખરીદવા કદાચ મળી ન રહ.ે તમારા ફામર્િસ ટને પછૂો. 

• જો તમારંુ બાળક પહલેેથી દવાઓ અથવા ઈનહલેર લેત ુહોય તો તેનો ઉપયોગ ચાલ ુરાખો. જો તમારા બાળકને તે લેવાનુ ંમુ કેલ લાગે, તો 
તમારા ફામર્િસ ટ, હે થ િવિઝટર અથવા જીપીને (GP) પછૂો.  કઓલાઈ ટસ િવષા થુી (વાઈરસ) થ  ુહોય છે તેથી એ ટબાયો ટકસ 
મદદ પ થશે ન હ. 

• તમારંુ બાળક ટબેકાના ધમુાડાઓમા ંખુ લ ુન રહ ેતેની ખાતરી કરો. આવા રીતે િનિ ક્રય ધમૂ્રપાન ગભંીરરીતે તમારા બાળકના આરોગ્યને 
નકુસાન કરી શકે. તે બ્ર િકઓલાઈિટસ  વી  ાસની સમ યાઓને વધારે ખરાબ બનાવે. 

• યાદ રાખો કે ધમુાડાઓ તમારા  કપડાઓંમા ંરહ ેછે પછી ભલે તમે બહાર ધમૂ્રપાન કરો. 

• જો તમને ધમુ્રપાન છોડી દેવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો તમને તમારી  થાિનક GP સ િરમાથંી અથવા નેશનલ  ટોપ  મોકીંગ હે પલાઈન 
ટેિલ 0800 169 0 169 ઉપર સવારના 7 થી રાતના 11 સધુી દરરોજ માિહતી મળી શકે. 


