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િમાિા બાળકને કેમ છે? (રેરફક લાઈટ એડવાઈસ) 
િમને િાકીદે મદદની જરૂિ 

કૃપા કિી ફોન કિો 999

અથવા સૌથી નજીકની 
 હોસ્પિટલ ઈમર્જસ્સસ (A&E) 
  ડિિાટટમસેટમાાં જાઓ 

જો િમાિા બાળકને છે/ િહલે છેેઃ 
 જગાિવા/ જવાબ ન આિે તે માટે મશુ્કેલી 
 ફીકકુ અન કઢાંગ ુ(ફલોપિ) હોય
 શ્વાસ લેવામાાં મશુ્કેલી હોય
 િાયબીડટઝ હોય 

લાલ 
 

 કાબરચીતરી ચામિી સાથે ઠાંિા િગ અને હાથ
 > 18 કલાકો સધુી નેપ્પિઝ ભેજવાળી નડહ અથવા િેશાબ કયો ન હોય 

જો િમાર ાં  બાળકેઃ 

િમાિે સાંપકષ  કિવાની જરૂિ છે
ડોકટિ અથવા નસષનો આજે

કૃપા કિી િમાિી GP 
સર્જરિ અથવા ફોન
NHS 111 - ડાયલ 111 

 પનર્જલલત હોય તેવુાં દેખાત ુહોયઃ એટલેકે સકુૂ મોં, અંદર બેસી ગયેલ આંખો, આંખમાાં આંસુ
ન હોય; ખોિરી બેસી ગયેલ હોય (બાળકના મપતકમાાં સ ુાંવાળી જગ્યા); ઘેનમાાં હોય અથવા હાંમેશ

,  કરતાાં ઓછો િેશાબ કરત ુહોય.
 પવષ્ટામાાં લોહી હોય અથવા સતત િેટમાાં દુખાવો
 ,પતનિાન અથવા િીવાન ુાં બાંધ કર્ુટ હોય અને/ અથવા િીણા રાખી શકત ુાં નથી/ આ માાંદગી
, દરપમયાન મોઢાથી પ્રવાહી લેવાન ુાં સહન કરે
  ચીડઢર્ ુબને અથવા સપુતી રહે

 પીળા  તેઓનો શ્વાસોચ્છશ્વાસ ઝિિી અથવા ઊંિા બને
 કાબરચીતળી ચામિી વગર ઢાંિા હાથ અને િગ હોય 

 ઊલટીમાાં (વોપમટ) લોહી જણાય 

 અને 3 મડહના કરતાાં નાન ુહોય 

મોટા ભાગના અપતસાર (િાયડરઆ) અને/ અથવા ઊલટી કરનારા બાળકો જલદીથી સારા થતા હોય છે, િણ અમકુ બાળકોનુાં પવાપથય ખરાબ થઈ શકે. તમારે પનયપમતરીતે તમારા 
બાળકની તિાસ રાખી અને તમારા હલે્થકેર પ્રફેશનલ દ્વારા આિવામાાં આવેલ સલાહને અનસુરવી જોઈએ અને/અથવા આ િપિકાની યાદીમાાં આિેલ . 

થોડાાંક ઉપયોગી ફોન નાંબિો (િમને કદાચ અહીંયા અમ ક નાંબિો ઉમેિવાની ઈચ્છા થઈ શકે) 
GP સર્જડર 
 (અહીંયા નાંબરની  નોંધ કરો) NHS 111 

ડાયલ 111 
(અઠવાડદયાના 7 ડદવસે 
24     કલાક મળી રહ)ે 

સ્ટ્કલૂ/ નસષ / 
હલે્થતવઝિટિ ટીમ 

(અહીંયા નાંબર નોંધ કરો) 

 
(make a note of number here)

ઓનલાઈન એડવાઈસ માટે:: NHS Choices www.nhs.uk (અઠવાડિયાના 7 ડદવસો 24 કલાક મળે છે)

ફેતમઝલ ઈન્ફમેશન સતવિસ:  બધાજ પવપતારોમાાં ઓનલાઈન સપવિસ – સેવા હોય છે કે જેની રચના પથાપનક કાઉસ્સસલોએ કરી 
ફેપમલલ માટે ઉિયોગી માડહતી પરૂી િાિે છે.

જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સિોટટની જરૂર જણાય, તો કૃિા કરી તમે જે પટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો.
ફીિબેક આિવા અથવા વધારે માડહતી માટે કે જેમાાં આ દપતાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી શકાય તે માટે (કૃિા કરી રેફ: DV1) કવોટ કરો) અમારી િાસે સાઉથ ઈપટ 
પ્લલપનકલ નેટવકટ પવપતાર માટે એક મેઈલ બોકસ છે  (Kent, Surrey and Sussex). કૃિા કરી ઈમેઈલ કરોઃ CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net

.net 

લીલા

જો ઉિર જણાવલે કોઈ લક્ષણો દેખાય નડહ, તો મોટા ભાગના અપતસાર અન/ે 
અથવા ઊલટી કરનારા બાળકોનો સલામતરીત ેઘરે પ્રબાંધ કરી શકાય. 

(કૃપા કિી નોંધ લેશો કે 1વર્ષની નીચેના બાળકો અથવા જન્મ વખિે ઓછા વજનવાળા બાળકો 
તનર્જઝલિ થવાન ાં વધાિે વલણ ધિાવે છે. જો અન્યથા િમાર ાં બાળક સ્ટ્વસ્ટ્થ દેખાત   હોય, પણ છિાાં  
િમે ઝચિંતિિ દેખાિા હો િો કૃપા કિી  GP સર્જરિનો સાંપકષ  કિો અથવા ફોન કિોેઃ  NHS 111). 

સેલ્ફ (સ્ટ્વયાં) કેિ
પાછળના પાને આપેલ 

સલાહનો ઉપયોગ કિી િમે 
િમાિા બાળકની સાંભાળ ઘિે 

િાખી શકશો. 

Gujarati 

July 2021, 
Surrey, Sussex 
and Kent version 

http://www.nhs.uk/


ડાયરિઆ (અતિસાિ) અને/અથવા ઊલટી માટે સલાહ પતિકા 
(ગેસ્ટ્રોએન્ટિાઈરટસ) 5 વર્ષ કિિાાં નાના બાળકો માટે 

South East Clinical Networks 
Children and Young People 

દરદી 

સલામતી 
સહયોગ  માબાપો અને કેિસષ માટે સલાહ- સચૂન 1 

ગેપરોએસટરાઈડટસ પવષે
સખત અપતસાર (િાયડરઆ) અને/અથવા ઊલટી પનર્જલીકરણ તરફ લઈ જઈ શકે કે જેથી સામાસય કાયટ કરવા શરીરમાાં પરૂત ુાં િાણી 
અથવા યોગ્ય સમતલુાવાળુ મીઠુ ન હોય. જો આવ ુ પનર્જલલકરણ સખત બને તો તે જોખમકારક બની શકે. આવા વધારે િિતા 
પનર્જલીકરણના ભયવાળા બાળકોનો સમાવેશ થાય 1 વષટની નીચેના બાળકો (ખાસ કરીને 6 મડહનાની હઠેળના), અને જેઓનુાં વજન જસમ 
વખતે ઓછુ હોય, અને જેઓને માાંદગી દરપમયાન પતનિાન કરવાનુાં અથવા િીવાનુાં બ ાંધ કર્ુટ હોય અને અપરૂતા િોષણવાળા અથવા 
અસ્પથર પવકાસ કરનારા બાળકો. 

હુ ાં મારા બાળકની કેવી રીતે સ ાંભાળ- કાળજી લઈ શકુાં? 
 અપતસાર  5 – 7  ડદવસો વચ્ચ ેચાલી અને  2 અઠવાડિયામાાં બાંધ થાય છે. ઘણ ુકરીન ેઊલટી  3 ડદવસો કરતાાં વધારે રહ ેનડહ.

 જો તમારુાં બાળક પતનિાન કરત ુહોય તો આ ચાલ ુરાખો, નડહતો જયાાં સધુી ત ેફરીથી જલયોજજત થાય તયાાં સધુી તને ેનકકર ખોરાક

 તમારા બાળકને ઘણ ુપ્રવાહી િીવા પ્રોતસાહીત કરો – ખબૂજ થોડુ અને વારાંવાર િાણી પરૂત ુાં ન કહવેાય અન ેઆદશટરૂિે ઓરલ

જો તમારુાં બાળક આ સમય કરતાાં વધારે બીમાર રહવેાનુાં ચાલ ુરહ ેતો સલાહ મળેવો.

લવેો જોઈએ નડહ

ડરહાઈડે્રશન સોલ્ર્શૂન (ORS) શ્રષે્ઠ ૨હશે.ે ORS એટલકેે િાયરલાઈટ જે બાળકો પનર્જલીકરણ બસયા હોય તઓેની સારવાર માટે
ઉિયોગમાાં લવેાય છે. મોટી પર્િૂરમાકેટ અન ેફામટપસમાાંથી કાઉસટર ઉિર ORS ખરીદી શકાય, કે જે પનર્જલીકરણ (ડિહાઈડ્રશને) બનવાનુાં 
અટકાવ ેછે.

 િાણીના બદલે ORS ના સશેેમાાં રહલે િાિન ેિાતળા (િાલ્ર્ટૂ) પકવોશમાાં (નડહ “સગૂર ફ્રી પકવોશ”) પમશ્ર કરવાથી કદાચ પવાદમાાં
સધુારો થાય.

 જો તમારુાં બાળક નકકર ખોરાક લેવામાાં રસ ન બતાવ ેતો લચિંપતત થશો નડહ, િણ ભખૂ્ર્ ુબનતા ખોરાક આિો. ડફલઝ િીણાઓ (ડડ્રસકસ)
અન ે/ અથવા ફ્રૂટ જર્સૂ નડહ આિવાની ભલામણ કરવામાાં આવ ે છે, કારણકે ત ેઅપતસાર (િાયડરઆ) વધારે ખરાબ કરી શકે. તમારા
બાળક/ બલેબન ેજે પનુઃપ્રાપ્પત કરવામાાં મદદરૂિ રહ ેતને ુાં િોષણ આિવાનુાં મહતવનુાં ગણાય.

 જો તમારા બાળકન ેરોગના બીજા લક્ષણો હોય, જેમકે વધારે તાવ (હાઈ ટેમ્િરેચર), સજજિ ગરદન અથવા ફોલ્લીઓ તો કૃિા કરી હલે્થ
કેર પ્રફેશનલ િાસથેી સલાહ માટે પછૂો.
 તમારા બાળકને કદાચ િટેમાાં ગોટલા કે આંકિી આવી શકે, જો સાદા િઈેનકીલસટ મદદરૂિ ન જણાય તો કૃિા કરી વધારે સલાહ મેળવો.
 જો તમારુાં બાળક રૂટીન ઈમ્ર્નૂાઈઝશેન કે રોગ- પ્રપતરક્ષણ લવેા માટે અિલેક્ષત હોય તો, કૃિા કરી GP અથવા પ્રકે્લટસ નસટ  સાથ ેચચાટ

કરો, કારણકે તમેાાં પવલાંબ કરવો ન જોઈએ.
 ગેસ્ટ્રોએન્ટિાઈરટસ ફેલાિા અટકાવવા માટે શે્રષ્ઠ માગષ એ હાથ ધોવા કે સફાઈ છે.

આફટિ કેિ 
એકવખત જયારે તમારુાં બાળક રીહાઈડે્રટેિ થતા અન ેઊલટી ન કરત ુાં હોયઃ 

 પતનિાન, બીજા દૂધના િોષણ અન ેપ્રવાહી લવેાનુાં ચાલ ુરાખો – પરૂતી તાકાત – માિાનુાં દૂધ તરતજ
આિો.

 બાળકના હાંમશેના ખોરાકન ેફરીથી આિવાનુાં શરૂ કરો.
 જયાાં સધુી અપતસાર બાંધ થાય તયાાં સધુી ફ્રૂટ જર્સૂ અથવા ડફઝી િીણાઓ આિવાનુાં ટાળો.
 જો પનર્જલીકરણ (ડિહાઈડે્રશન) ફરીથી બન ેતો, વળી િાછા ORS આિવાનુાં શરૂ કરો
 બાળકોન ેએક્સટ- િાયડરઅલ દવાઓ (કે જેન ેએક્સટમોડટલલડટ (Antimolity) ડ્રગ્સ કહવેાય છે)

ત ેઆિવી નડહ* 

ગેસ્ટ્રોએન્ટિાઈરટસના ફેલાવાને અટકાવવા (ડાયરિઆ અને/ અથવા ઊલટી): 

આ માગટદપશિકા નીચેના સાંદભટમાાં લખાયેલ છે. આ દપતાવજેના મળી રહલે પરુાવાની સાંભાળપવૂટક પવચારણા બાદ પનમીણ કરવામાાં આવેલ છે. િણ તેમાાં સમાવશે થાય છે િણ નડહ અનસયિણ ે
 NICE, SIGN, EBM િેટા અન ેNHS  પરુાવાન ેલાગ ુિિે મજૂબ હલે્થકેર પ્રફેશનલોએ તેઓનો પ્લલપનકલ પનણટય લેતા િહલેાાં તેન ેસાંપણૂટ ખ્યાલમાાં રાખવામાાં આવ્યો હતો. આમ છતાાં િણ હલે્થકેર 
પ્રફેશનલ્સન ેસાંજોગો મજૂબ યોગ્ય પનણટય લવેામાાં તેઓની અંગત જવાબદારીન ેરદ કરતા નથી.
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િમાિે અને/ અથવા િમાિા બાળકે વહિેા ગિમ 
પાણીમાાં સાબ  સાથે (જો શકય હોય િો પ્રવાહી) 
હાથ ધોઈ અને ત્યાિબાદ સાંભાળપવૂષક સકૂા કિવાેઃ 

 ટોઈલલટ ગયા બાદ
 નેપ્પિઝ બદલ્યા િછી
 ખોરાક પિશટ કરતાાં િહલેાાં

િમાિા બાળકે નરહ કિવ ાં: 

 તેનો/ તેણીનો ટુવાલ બીજા કોઈ સાથે શેર નડહ
 અપતસાર અને / અથવા ઊલટીની છેલ્લી ઘટનાઓ િછી 48 કલાકો

સધુી પકૂલે અથવા બીજી કોઈ ચાઈલ્િકેર ફેપસલલડટમાાં જવુાં નડહ.
 અપતસાર બાંધ થઈ ગયા િછી 2 અઠવાડિયાઓ સધુી સ્પવમીંગ પલૂમાાં

જવુાં નડહ.

July 2021, 
Surrey, Sussex 
and Kent version 


