
1

માતાપિતા અને સંભાળ 
રાખનારાઓ માટે આરોગ્ય સલાહ
સમર (ઉનાળો) અને ઑટમ (િાનખર) 2021  



©RCPCH 2020 Registered charity in England and Wales (1057744) and in Scotland (SCO38299)

કોરોનાવાયરસ દરમિયાન િાતાપિતા/સંભાળ રાખનારાઓ િાટે સલાહ
જ્યારે તમયારું  બયાળક કોરોનયાવયાયરસનયા રોગચયાળયા દરમમયયાન બીમયાર હોય ત્યારે શુું કરવુું જોઈએ તે જાણવુું મૂુંઝવણભરુું હોઈ શકે છે.  
યયાદ રયાખો કે NHS હજુ પણ સલયામત સુંભયાળ પૂરી પયાડે છે.

ચેપનુું જોખમ ઘટયાડવયામાં મદદ કરવયા મયાટે GP પ્રણયાલી અને હોસ્પટલોમાં ફેરફયારો કરવયામાં આવયયા છે. મયાત્ર મયાતયાપપતયા/સુંભયાળ રયાખનયાર તેમનયા 
બયાળક સયાથે A&E માં હયાજરી આપી શકશે. કૃપયા કરીને પ્રદયાન કરવયામાં આવેલયા હેનડ સેનનટયાઇઝરનો ઉપયોગ કરો, બુંધ જગયયામાં ચહેરો ઢાંકી રયાખો 
અને સયામયાજિક અુંતર જાળવો. યાદ રાખો: જો તિારં બાળક બીિાર છે, તો સલાહ અને તબીબી સહાય િેળવો.

અહી તમયારી સહયાય કરવયા મયાટે કેટલીક સલયાહ આપવયામાં આવી છે:

જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે:

•  નિસ્તેજ, ચળક્ી (ડાઘાવાળી) તવચા જતેિતે અસામાન્ય રી્તે ઠંડીિો અિુભવ થા્ય છતે.

•  શ્ાસિી ગંભીર ્કલીફ - ્તેમિા શ્ાસ લતેવામાં લાંબો નવરામ, અનિ્યનમ્ રી્તે શ્ાસ લતેવો, ્તે વાદળી થવા લાગતે છતે, અથવા 
્તેિતે વા્ કર્ા/ ખા્ા / પી્ા સમ્યતે ખૂબ શ્ાસ ચઢે છતે.

•  ફફટ /આંચકી આવવી (જ્યાં સુધી આ અપતેક્ષિ્ િ હો્ય).

•  અત્યં્ વ્યથથ્ બિી જા્ય છતે (નવષિતેપ હોવા છ્ાં ખૂબ લાંબા સમ્ય સુધી રડવું), મૂંઝવણમાં રહે છતે, લંબો સમ્ય ઊંઘ લતે છતે  
અિતે જાગવામાં મુશકેલી અિુભવતે છતે  અથવા જાગૃ્ હોવા છ્ાં પણ પ્રન્સાદ આપ્ો િથી.

•  ફોલલીઓ છતે જતેિતે ચામડી પર કાચિતે થોડંુ દબાવવામાં આવતે ત્યારે પણ અદૃશ્ય થ્ી િથી.

•  3 મફહિાથી ઓછી ઉંમરિા બાળકોમાં 38°C / 100.4°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ (સસવા્ય કે રસીકરણિા 48 કલાકમાં 
્ાવ આવતે અિતે લાલ અથવા અંબર નવશતેષ્ાઓ) હો્ય.

• વૃષણમાં દુખાવો, ખાસ કરીિતે ફકશોરવ્યિા છોકરાઓમાં.

• બાળકે પો્ાિતે ગંભીર રી્તે િુકસાિ પહોંચાડું છતે  અિતે ્તેિતે ્બીબી સહા્યિી જરૂર છતે.

• જો ્મતે ડરી ગ્યા છો કારણ કે ્મારં બાળક ખૂબ જ અસવસ્થ છતે.

જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે:
•  શ્ાસ લતેવામાં ્કલીફ પડે છતે, જતેમાં િીચતેિાિો સમાવતેશ થા્ય છતે: ્તેમિી િીચલી પાંસળીિી િીચતે, ્તેમિી ગરદિ પાસતે 

અથવા ્તેમિી પાંસળી વચ્તે સિા્યુઓિું ખેંચાણ.

•  નિજ્જલીકરણ જતેવુ લાગતે છતે  (આંખો ઊંડી ઉ્રી જવી, સુસ્ી લાગવી અથવા 12 કલાક સુધી પતેશાબ િ થવો).

•  અન્શ્ય ઊંઘ આવવી અથવા ચીડડ્યા બિી જવું (રમકડાં, ટીવી, ખોરાક અથવા આરામ કરવા સાથતે સ્થા્યી થવામાં 
અસમથ્જ) - ખાસ કરીિતે ્તેમિું ્ાપમાિ િીચતે આવી જા્ય ્તેમ છ્ાં.

•  સપષટ કારણો નવિા ભારે ધ્ુજારી અથવા સિા્યુઓમાં દુખાવો થવો.

•  3 થી 6 મફહિાિા બાળકોિતે 39°C/102.2°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ.

• 5 ડદવસથી વધુ સમ્ય માટે 38°C અથવા ્તેિાથી વધુ ્ાવ હો્ય ્તેવા ક્શશુઓ અિતે બાળકો

• સ્્ બીમાર રહેવું.

• સ્્ પતેટિો દુખાવો અથવા વધુ વધી જવો.

• મળ અથવા પતેશાબમાં લોહી આવવું.

• ખૂબ વધુ ્રસ લાગવી અિતે વધુ પતેશાબ આવવો.

• હલિચલિ અથવા સ્્ પીડાિતે કારણતે હાથ અથવા પગિી કોઈપણ ઇજા.

• માથામાં ઈજા થવાથી સ્્ રડવું અથવા સુસ્ી લાગવી.

• સ્સ્થન્ વધુ ખરાબ થા્ય છતે અથવા જો ્મતે ચચંન્્ છો.

તમારા બાળકને ઉપરોકત લાલ અથવા અંબર ચચહ્ો નથી, ઘરે તેમની સંભાળ રાખો પરંતુ 
વવકસસત થતાં નવા ચચહ્ો માટે જુઓ:

•  જો ્મારા બાળકિતે કોઈ એવા લષિણો હો્ય જતે COVID-19 (ઉચ્ ્ાપમાિ, િવી અિતે સ્્ ઉધરસ અથવા સવાદ/ગંધ 
ગુમાવવી) હો્ય ્ો NHS પરીષિણ વતેબસાઇટ મારફ્તે અથવા 119 પર કોલ કરીિતે ્તેમિું પરીષિણ કરવાિી વ્યવસ્થા 
કરો.

•  ્ મારા બાળકિા પરીષિણ પડરણામો પાછા આવતે ત્યાં સુધી ્મારે અિતે ્મારા સપોટ્જ  બબલમાં કોઈપણ એ ઘરે જ રહેવું 
જોઈએ.

•  જો ્મારં બાળક બળી ગ્યું હો્ય, ્ો પ્રાથનમક સારવારિી સલાહ માટે અિતે ક્ારે ્બીબી સારવાર લતેવી ્તે નવશતેિી 
માફહ્ી મતેળવવા માટે https://safetea.org.uk/first-aid/ મુલાકા્ લો.

•  જો ્મતે ચચંન્્ છો અિતે ્મારં બાળક બાળક અથવા ફકશોર માિસસક આરોગ્ય સતેવાઓ (CAMHS) માટે ્યોગ્ય છતે, ્ો કૃપા કરીિતે ્તેમિો સંપક્જ  કરો.

•  જો ્મારા બાળકિતે ્ાત્ાસલક માિસસક આરોગ્ય સમથ્જિ અથવા સલાહિી જરૂર હો્ય, ્ો સ્થાનિક સતેવાઓ માટે https://www.nhs.uk/service-search/mental-
health અિતે 24/7 ્ાત્ાસલક હેલપલાઈિ િી મુલાકા્ લો અથવા 85258 પર SHOUT લખીિતે ટેક્સ્ટ કરો

•  જો ્મિતે ્મારા બાળક પર કોઈ સવ-િુકસાિિી ઇજાઓ દેખા્ય છતે, ્ો કૃપા કરીિતે NHS 24/7 માિસસક આરોગ્ય ઓિલાઇિ સમથ્જિિી (www.nhs.uk/using-the-nhs/
nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/ મુલાકા્ લો) અથવા ્મારા GP િો સંપક્જ  કરો.

•  જો ્મતે ભોજિિી સમસ્યા/નવકૃન્ નવશતે ચચંન્્ છો, ્ો (https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services િી મુલાકા્ લો) અથવા BEAT અથવા 
્મારા જીપીિો સંપક્જ  કરો.

•  Every Mind Matters પર (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) અિતે MindEd for Families  
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/ મદદરૂપ સલાહ ઉપલબ્ધ છતે).

તમને તાત્ાસલક મદદની જરૂર છે:

િજીકિા A&E નવભાગ પર જાઓ અથવા 
999 પર કોલ કરો

તાત્ાસલક તમારા GP નો સંપક્ક  કરો 
અને તે જ દદવસે તમારા બાળકને 
બતાવવા માટે એપોઇનટમેનટ લો 

અથવા NHS 111 પર કોલ કરો - 
111 ડાયલ કરો.

કોરોિાવા્યરસ રોગચાળા દરનમ્યાિ, ્તેિા 
ઉચ્ સમ્યતે, આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાથ્યકિી 
મુલાકા્ લતેવામાં નવલંબ થઈ શકે છતે. જો આ 

લષિણો 4 કલાક કે ્તેથી વધુ સમ્ય સુધી ચાલુ 
રહે અિતે જો ્મતે ્મારા GP પ્રતેક્ટસિા સટાફિા 

સભ્ય અથવા NHS 111 સાથતે વા્ કરી શક્ા 
િથી, ્ો ્તેમિતે ્મારા િજીકિા A&E પર લઈ 

જવા માટે નવચાર કરો.

તમારા બાળકને ઘરે સંભાળ 
પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખો.

જો ્મતે હજુ પણ ્મારા બાળક નવશતે 
ચચંન્્ છો, ્ો NHS 111 િો સંપક્જ  

કરો - 111.nhs.uk િી મુલાકા્ લો 
અથવા 111 ડા્યલ કરો.

લાલ

અંબર

લીલો

િાનસસક 
આરોગય

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી આપણા બધા માટે ચિંતાજનક સમય રહ્ો છે અને 
તેનાથી માતાપપતા અને પરરવારો માટે સ્ાનનક આરોગય સેવાઓનો સલામત ઉપયોગ ક્ારે 
અને કેવી રીતે કરવો તે જાણવું મશુકેલ બનું હોઈ શકે છે. 

જો તમે તમારા બાળકના શારીરરક કે માનસસક સવાસ્થ્ય પવશે ચિંતતત હોવ તો ક્યાં અને ક્ારે 
સલાહ અને મદદ મેળવવી તે આ પુસસતકામયાં સમજાવેલ છે. તેનો હેતુ એ સુનનસચિત કરવામયાં 
સહાયતા કરવાનો છે કે તમારા બાળકને યોગય સમયે અને યોગય સ્ાને જરૂરી કાળજી અને 
સહાય મળી રહે. 

પાનખરમયાં, આપણે સામાન્ય રીતે બાળકોમયાં શ્વસન, અથવા શ્વાસ, િંેપમયાં વધારો જોતા હોઈએ 
છીએ. બાળકોમયાં આ િંેપ ખૂબ જ સામાન્ય છે અને મોટાભાગના સમયે તમારા બાળકની, 
ડોક્ટરને મળયા પવના તમારા સ્ાનનક ફામમાસસસ્ટના સહયોગથી ઘરે સુરક્ષિત રીતે સંભાળ 
રાખી શકાય છે. આ પુસસતકાની અંદર, તમને રોયલ કોલેજ ઑફ પીરડયાટટરિક્સ એનડ િંાઇલડ 
હેલ્થ તરફથી એક સરળ માગ્ગદર્શકા મળશે જ ેએ લષિણો પવશે સમજાવે છે જનેી તમારા 
બાળકોમયાં તપાસ કરવી જોઈએ અને જો તમારં બાળક અસવસ્ હોય તો તેના માટે ક્યાંથી 
અને ક્ારે મદદ લેવી.  

આ વર્ષે ઉનાળાના પાછલા સમયથી, તમે બ્ોસકિયોલાઇટટસ (શ્વાસનળીનો સોજો) અથવા 
RSV નામના વાયરલ િંેપ પવશે વધુ સયાંભળી શકો છો. બાળકોમયાં આ એક ખૂબ જ સામાન્ય 
વાયરલ િંેપ છે જ ેમોટાભાગના વર્ષોમયાં ફેલાય છે. બ્ોસકિયોલાઇટટસના મોટાભાગના કેસો 
ગંભીર નથી હોતા, અને અમે લષિણો અને સારવાર પવશેની માટહતી, અને હેલ્થકેર પ્ોફેશનલની 
મદદ ક્ારે લેવી તે પવશેની માટહતી શામેલ કરી છે.  

અમે તાજતેરમયાં મહામારી દરતમયાન બાળકોના માનસસક સવાસ્થ્ય માટે NHS પાસેથી મદદ 
મયાંગતા બાળકો અને યુવાનોની સખં્ામયાં વધારો જોયો છે. પેજ નંબર છ અને આઠ પર તમે 
બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરરવારો માટે સ્ાનનક માનસસક આરોગય સહાય અને સલાહ 
સેવાઓ પવશે - તાત્ાસલક સહાય ક્યાંથી મેળવવી તે સટહતની - માટહતી મેળવી શકો છો. 
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કોરોનાવાયરસ દરમિયાન િાતાપિતા/સંભાળ રાખનારાઓ િાટે સલાહ
જ્યારે તમયારું  બયાળક કોરોનયાવયાયરસનયા રોગચયાળયા દરમમયયાન બીમયાર હોય ત્યારે શુું કરવુું જોઈએ તે જાણવુું મૂુંઝવણભરુું હોઈ શકે છે.  
યયાદ રયાખો કે NHS હજુ પણ સલયામત સુંભયાળ પૂરી પયાડે છે.

ચેપનુું જોખમ ઘટયાડવયામાં મદદ કરવયા મયાટે GP પ્રણયાલી અને હોસ્પટલોમાં ફેરફયારો કરવયામાં આવયયા છે. મયાત્ર મયાતયાપપતયા/સુંભયાળ રયાખનયાર તેમનયા 
બયાળક સયાથે A&E માં હયાજરી આપી શકશે. કૃપયા કરીને પ્રદયાન કરવયામાં આવેલયા હેનડ સેનનટયાઇઝરનો ઉપયોગ કરો, બુંધ જગયયામાં ચહેરો ઢાંકી રયાખો 
અને સયામયાજિક અુંતર જાળવો. યાદ રાખો: જો તિારં બાળક બીિાર છે, તો સલાહ અને તબીબી સહાય િેળવો.

અહી તમયારી સહયાય કરવયા મયાટે કેટલીક સલયાહ આપવયામાં આવી છે:

જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે:

•  નિસ્તેજ, ચળક્ી (ડાઘાવાળી) તવચા જતેિતે અસામાન્ય રી્તે ઠંડીિો અિુભવ થા્ય છતે.

•  શ્ાસિી ગંભીર ્કલીફ - ્તેમિા શ્ાસ લતેવામાં લાંબો નવરામ, અનિ્યનમ્ રી્તે શ્ાસ લતેવો, ્તે વાદળી થવા લાગતે છતે, અથવા 
્તેિતે વા્ કર્ા/ ખા્ા / પી્ા સમ્યતે ખૂબ શ્ાસ ચઢે છતે.

•  ફફટ /આંચકી આવવી (જ્યાં સુધી આ અપતેક્ષિ્ િ હો્ય).

•  અત્યં્ વ્યથથ્ બિી જા્ય છતે (નવષિતેપ હોવા છ્ાં ખૂબ લાંબા સમ્ય સુધી રડવું), મૂંઝવણમાં રહે છતે, લંબો સમ્ય ઊંઘ લતે છતે  
અિતે જાગવામાં મુશકેલી અિુભવતે છતે  અથવા જાગૃ્ હોવા છ્ાં પણ પ્રન્સાદ આપ્ો િથી.

•  ફોલલીઓ છતે જતેિતે ચામડી પર કાચિતે થોડંુ દબાવવામાં આવતે ત્યારે પણ અદૃશ્ય થ્ી િથી.

•  3 મફહિાથી ઓછી ઉંમરિા બાળકોમાં 38°C / 100.4°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ (સસવા્ય કે રસીકરણિા 48 કલાકમાં 
્ાવ આવતે અિતે લાલ અથવા અંબર નવશતેષ્ાઓ) હો્ય.

• વૃષણમાં દુખાવો, ખાસ કરીિતે ફકશોરવ્યિા છોકરાઓમાં.

• બાળકે પો્ાિતે ગંભીર રી્તે િુકસાિ પહોંચાડું છતે  અિતે ્તેિતે ્બીબી સહા્યિી જરૂર છતે.

• જો ્મતે ડરી ગ્યા છો કારણ કે ્મારં બાળક ખૂબ જ અસવસ્થ છતે.

જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે:
•  શ્ાસ લતેવામાં ્કલીફ પડે છતે, જતેમાં િીચતેિાિો સમાવતેશ થા્ય છતે: ્તેમિી િીચલી પાંસળીિી િીચતે, ્તેમિી ગરદિ પાસતે 

અથવા ્તેમિી પાંસળી વચ્તે સિા્યુઓિું ખેંચાણ.

•  નિજ્જલીકરણ જતેવુ લાગતે છતે  (આંખો ઊંડી ઉ્રી જવી, સુસ્ી લાગવી અથવા 12 કલાક સુધી પતેશાબ િ થવો).

•  અન્શ્ય ઊંઘ આવવી અથવા ચીડડ્યા બિી જવું (રમકડાં, ટીવી, ખોરાક અથવા આરામ કરવા સાથતે સ્થા્યી થવામાં 
અસમથ્જ) - ખાસ કરીિતે ્તેમિું ્ાપમાિ િીચતે આવી જા્ય ્તેમ છ્ાં.

•  સપષટ કારણો નવિા ભારે ધ્ુજારી અથવા સિા્યુઓમાં દુખાવો થવો.

•  3 થી 6 મફહિાિા બાળકોિતે 39°C/102.2°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ.

• 5 ડદવસથી વધુ સમ્ય માટે 38°C અથવા ્તેિાથી વધુ ્ાવ હો્ય ્તેવા ક્શશુઓ અિતે બાળકો

• સ્્ બીમાર રહેવું.

• સ્્ પતેટિો દુખાવો અથવા વધુ વધી જવો.

• મળ અથવા પતેશાબમાં લોહી આવવું.

• ખૂબ વધુ ્રસ લાગવી અિતે વધુ પતેશાબ આવવો.

• હલિચલિ અથવા સ્્ પીડાિતે કારણતે હાથ અથવા પગિી કોઈપણ ઇજા.

• માથામાં ઈજા થવાથી સ્્ રડવું અથવા સુસ્ી લાગવી.

• સ્સ્થન્ વધુ ખરાબ થા્ય છતે અથવા જો ્મતે ચચંન્્ છો.

તમારા બાળકને ઉપરોકત લાલ અથવા અંબર ચચહ્ો નથી, ઘરે તેમની સંભાળ રાખો પરંતુ 
વવકસસત થતાં નવા ચચહ્ો માટે જુઓ:

•  જો ્મારા બાળકિતે કોઈ એવા લષિણો હો્ય જતે COVID-19 (ઉચ્ ્ાપમાિ, િવી અિતે સ્્ ઉધરસ અથવા સવાદ/ગંધ 
ગુમાવવી) હો્ય ્ો NHS પરીષિણ વતેબસાઇટ મારફ્તે અથવા 119 પર કોલ કરીિતે ્તેમિું પરીષિણ કરવાિી વ્યવસ્થા 
કરો.

•  ્ મારા બાળકિા પરીષિણ પડરણામો પાછા આવતે ત્યાં સુધી ્મારે અિતે ્મારા સપોટ્જ  બબલમાં કોઈપણ એ ઘરે જ રહેવું 
જોઈએ.

•  જો ્મારં બાળક બળી ગ્યું હો્ય, ્ો પ્રાથનમક સારવારિી સલાહ માટે અિતે ક્ારે ્બીબી સારવાર લતેવી ્તે નવશતેિી 
માફહ્ી મતેળવવા માટે https://safetea.org.uk/first-aid/ મુલાકા્ લો.

•  જો ્મતે ચચંન્્ છો અિતે ્મારં બાળક બાળક અથવા ફકશોર માિસસક આરોગ્ય સતેવાઓ (CAMHS) માટે ્યોગ્ય છતે, ્ો કૃપા કરીિતે ્તેમિો સંપક્જ  કરો.

•  જો ્મારા બાળકિતે ્ાત્ાસલક માિસસક આરોગ્ય સમથ્જિ અથવા સલાહિી જરૂર હો્ય, ્ો સ્થાનિક સતેવાઓ માટે https://www.nhs.uk/service-search/mental-
health અિતે 24/7 ્ાત્ાસલક હેલપલાઈિ િી મુલાકા્ લો અથવા 85258 પર SHOUT લખીિતે ટેક્સ્ટ કરો

•  જો ્મિતે ્મારા બાળક પર કોઈ સવ-િુકસાિિી ઇજાઓ દેખા્ય છતે, ્ો કૃપા કરીિતે NHS 24/7 માિસસક આરોગ્ય ઓિલાઇિ સમથ્જિિી (www.nhs.uk/using-the-nhs/
nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/ મુલાકા્ લો) અથવા ્મારા GP િો સંપક્જ  કરો.

•  જો ્મતે ભોજિિી સમસ્યા/નવકૃન્ નવશતે ચચંન્્ છો, ્ો (https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services િી મુલાકા્ લો) અથવા BEAT અથવા 
્મારા જીપીિો સંપક્જ  કરો.

•  Every Mind Matters પર (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) અિતે MindEd for Families  
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/ મદદરૂપ સલાહ ઉપલબ્ધ છતે).

તમને તાત્ાસલક મદદની જરૂર છે:

િજીકિા A&E નવભાગ પર જાઓ અથવા 
999 પર કોલ કરો

તાત્ાસલક તમારા GP નો સંપક્ક  કરો 
અને તે જ દદવસે તમારા બાળકને 
બતાવવા માટે એપોઇનટમેનટ લો 

અથવા NHS 111 પર કોલ કરો - 
111 ડાયલ કરો.

કોરોિાવા્યરસ રોગચાળા દરનમ્યાિ, ્તેિા 
ઉચ્ સમ્યતે, આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાથ્યકિી 
મુલાકા્ લતેવામાં નવલંબ થઈ શકે છતે. જો આ 

લષિણો 4 કલાક કે ્તેથી વધુ સમ્ય સુધી ચાલુ 
રહે અિતે જો ્મતે ્મારા GP પ્રતેક્ટસિા સટાફિા 

સભ્ય અથવા NHS 111 સાથતે વા્ કરી શક્ા 
િથી, ્ો ્તેમિતે ્મારા િજીકિા A&E પર લઈ 

જવા માટે નવચાર કરો.

તમારા બાળકને ઘરે સંભાળ 
પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખો.

જો ્મતે હજુ પણ ્મારા બાળક નવશતે 
ચચંન્્ છો, ્ો NHS 111 િો સંપક્જ  

કરો - 111.nhs.uk િી મુલાકા્ લો 
અથવા 111 ડા્યલ કરો.

લાલ

અંબર

લીલો

િાનસસક 
આરોગય
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બાળકો અને નાના બાળકોમાં બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસ 

બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસ એક સામાન્ય નીચલા શ્વસન માર્ગનો ચેિ છે જ ે2 વર્ગથી ઓછી 
ઉંમરના શિશુઓ અને નાના બાળકોને અસર કરે છે. મોટાભારના કેસો હળવા હો્ય 
છે અને સારવારની જરૂરર્યાત વરર 2 થી 3 અઠવારિ્યામાં સિષટ થઈ જા્ય છે, િરંતુ 
કેટલાક બાળકોમાં વધુ રંભીર લક્ષણો હો્ય છે અને તેમને હોસસિટલમાં સારવારની 
જરૂર હો્ય છે.

બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસ એ રેસસિરેટરી ન્સનસીટી્યલ વા્યરસ (RSV) તરીકે ઓળખાતા 
વા્યરસને કારણે થા્ય છે, જ ેચેિગ્રસત વ્યક્તની ઉધરસ અથવા છીંકમાંથી ઉિતા 
પ્રવાહીના નાના ટીિાં દ્ારા ફેલા્ય છે.
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બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસના લક્ષણો
બ્રોન્કિયરોલાઇટિસના પ્ારંભિક લક્ષણરો સામાન્ય શરદી જવેા હરોય છે, જમે કે વહેતું નાક અને ઉધરસ. વધુ 
લક્ષણરો પછી સામાન્ય રીતે આગામી થરોડા દદવસરોમાં વવકસે છે, જમેાં નીચેનાનરો સમાવશે થાય છે:
• સહેજ ઊંચું તાપમાન (તાવ)
• સૂકી અને સતત ઉધરસ
• જમાડવામાં મશુકેલી
• ઝડપી અથવા ઘોંઘાિીયા શ્ાસ (સસણી બરોલવી). 

બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસની સારવાર
બ્રોન્કિયરોલાઇટિસનું કારણ બતંા વાયરસને મારવા માિે કરોઈ દવા નથી, પરંતુ ચેપ સામાન્ય રીતે સારવારની 
જરૂદરયાત વગર 2 અઠવાદડયામાં સાફ થઈ જાય છે.

મરોિાિાગના બાળકરોને એ જ રીતે ઘરે સંિાળ આપી શકાય છે જમે તમે શરદીની સારવાર કરરો છરો.

તમારા બાળકને દડહાઇડે્શન િાળવા માિે પૂરતું પ્વાહી મળે છે તેની ખાતરી કરરો. જો બાળકરોને તાવ 
પરેશાન કરતરો હરોય તરો તમે તેમનું તાપમાન ઘિાડવા માિે પેરાસીિામરોલ અથવા આઇબુપ્રોફેન આપી શકરો 
છરો. હંમશેા લેબલ તપાસરો. 

તબીબી સહા્ય ક્ારે મેળવવી
બ્રોન્કિયરોલાઇટિસના મરોિાિાગના કેસરો ગંિીર નથી હરોતા, પરંતુ નીચેના દકસસામાં તમારા GP ને મળરો 
અથવા 111 પર NHS ને કૉલ કરરો:
• તમે તમારા બાક વવશે ચચતતત હરોવ
• તમારા બાળકએ છેલલા 2 અથવા 3 ફીડ્સ દરતમયાન તેમની સામાન્ય માત્ા કરતાં અડધાથી ઓછી 

માત્ા લીધી હરોય, અથવા 12 કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી તેની નેપી સૂકી રહી હરોય
• તમારા બાળકને સતત 38C અથવા તેનાથી વધુ તાપમાન રહે છે
• તમારં બાળક ખૂબ થાકેલું અથવા ચીદડયું લાગે છે. 

એમ્બ્ુલનસ માટે 999 િા્યલ કરો જો:
• તમારા બાળકને શ્ાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે
• તમારા બાળકની જીિ અથવા હરોઠ વાદળી છે
• તમારા બાળકના શ્ાસમાં લાંબા વવરામ આવતા હરોય. 

બ્ોન્કિ્યોલાઇટટસ અટકાવવું
બ્રોન્કિયરોલાઇટિસ અિકાવવું ખૂબ જ મશુકેલ છે, પરંતુ તમારા બાળકને તેને લાગવાનું જોખમ ઘિાડવા અને 
વાયરસને ફેલાતરો અિકાવવામાં મદદ કરવા માિે તમે પગલાં લઈ શકરો છરો.

તમારે:
• તમારા હાથ અને તમારા બાળકના હાથ વારંવાર ધરોવા જોઈએ
• રમકડાં અને સપાિીઓને નનયતમત ધુઓ અથવા સાફ કરરો
• ચેપગ્રસત બાળકરોને તેમના લક્ષણરો સુધરે ત્ાં સુધી ઘરમાં જ રાખવા જોઈએ
• શરદી અથવા ફલૂ ધરાવતા લરોકરોથી નવજાત બાળકરોને દૂર રાખવા જોઈએ
•  તમારા બાળકની આસપાસ ધૂમ્રપાન કરવાનું િાળવું જોઈએ, અને અન્ય લરોકરોને તેમની આસપાસ 

ધૂમ્રપાન કરવા દેવું જોઈએ નહીં. 

111

વધુ માટહતી માટે NHS વેબસાઇટની મુલાકાત લો: nhs.uk/conditions/bronchiolitis

http://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis
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બાળકો, ્ુવાનો અને તેમના િરરવારો માટે 
માનન્સક આરોગ્ય સહ્યોર

કરોરરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી આપણા રરોજજદા જીવનને અસર કરવાનું ચાલુ હરોવાથી, તે ઘણા બાળકરો અને યુવાનરો 
માિે પડકારજનક સમય રહે છે. જ્ારે બાળકરો અને યુવાનરો વદૃ્ધ પુખત વયના લરોકરોની તુલનામાં કરોરરોનાવાયરસથી ઘણા ઓછા 
જોખમ પર છે, અમે બાળકરો અને યુવાનરોની માનન્સક આરરોગય માિે NHS પાસેથી મદદ માંગતા લરોકરોની સખં્ામાં વધારરો 
જોયરો છે.

અમે અમારા સ્ાનનક સત્ા િાગીદારરો અને અન્ય NHS સંસ્ાઓ સાથે મળીને ઉત્ર મધય લંડન - બાનનેિ, કેમડેન, એનદફલડ, 
હેરરગે અને ઇસસલગિન - માં બાળકરો, યુવાનરો અને તેમના પદરવારરો તેમને જરૂરી સલાહ અને સહયરોગ મળેવે તે સુનનન્ચિત કરવા 
માિે કામ કરી રહ્ા છીએ.

તાત્ાન્લક મદદ ક્ાંથી મેળવવી

24/7 માનન્સક સવાસ્થ્ય કટોકટી સિોટ્ગ  લાઇન
જો તમે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા યુવાન છરો અને બાનનેિ, કેમડેન, એનદફલડ, હેરરગે અથવા 
ઇસસલગિનમાં રહરો છરો અને કિરોકિીમાં છરો, અથવા જો તમે કિરોકિીમાં હરોય તેવા બાળક અથવા યુવાન 
વયક્તના માતાવપતા અથવા સંિાળ રાખનાર હરોવ, તરો તમે માનન્સક સવાસ્થ્ય કિરોકિી સપરોિ્ષ  લાઇનને  
0800 151 0023 પર કૉલ કરી શકરો છરો જ ે24 કલાક અને અઠવાદડયાના સાતેય દદવસ પર ઉપલબ્ધ છે.

બાળકો અને ્ુવાન લોકોની માનન્સક સવાસ્થ્ય સેવાઓ (અથવા CAMHS)
જો તમારા બાળકને હાલમાં બાળકરો અને યુવાનરો (CAMHS) માિે માનન્સક સવાસ્થ્ય સેવાઓ દ્ારા 
સહયરોગ આપવામાં આવી રહ્રો છે, તરો તમે ઓદફસ સમય દરતમયાન તમારા સંિાળ સંયરોજક અથવા 
િીમ માિે ફરજ નંબરનરો સંપક્ષ  કરી શકરો છરો. કામકાજ ન્સવાયના કલાકરો અને સપતાહના અતંે, કૃપા કરીને 
માનન્સક સવાસ્થ્ય કિરોકિી સપરોિ્ષ  લાઇનનરો પર 0800 151 0023 સંપક્ષ  કરરો.

અકસ્ાત અને કટોકટી પવભાર (A&E)
જો કરોઈ બાળક અથવા યુવાન વયક્તને કિરોકિીની તબીબી સહાયની જરૂર હરોય, તે ગંિીર રીતે બીમાર 
હરોય અથવા તેમનું જીવન જોખમમાં હરોય, તરો 999 પર ફરોન કરરો અથવા તેમને નજીકના અકસ્ાત અને 
કિરોકિી (A&E) પર લઈ જાઓ. 

NHS 111
જો તમે શું કરવું તે બાબતે ચરોક્કસ ન હરોવ, તરો સલાહ માિે NHS 111 ઓનલાઇન તપાસી શકરો છરો 
અથવા 111 કૉલ કરી શકરો છરો.

111

https://www.111.nhs.uk
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બાળકો અને ્ુવાનો માટે વેબસાઇટ સટહત અન્ય સહ્યોર
જો કોઈ બાળક અથવા ્ુવાન વ્યક્તને તેમના માનન્સક સવાસ્થ્ય અથવા તેઓ અનભુવી રહેલી મશુકેલીઓ પવિે વધુ 
માટહતી કે સલાહ જોઈતી હો્ય, તો તેઓ નીચેની વેબસાઈટો અથવા સંસ્ાઓમાંથી કોઈ એક અજમાવી િકે છે:

કૂથ  – સમગ્ર લંડનમાં 11-25 વર્ષના યુવાનરો માિે 
વવનામૂલ્ે, સલામત, અનામી ઓનલાઇન િાવનાત્મક અને 
માનન્સક સવાસ્થ્ય સહાય પૂરી પાડે છે.

એક ઓનલાઇન સેવા તરીકે, તે અઠવાદડયામાં સાત દદવસ, 
વર્ષમાં 365 દદવસ 24 કલાક માિે ઉપલબ્ધ છે. કૂથ િીમ 
દરરરોજ ચાલુ દદવસે બપરોરથી રાવત્ના 10 વાગયા સુધી અને 
શનનવાર અને રવવવારે સાંજ ે6 વાગયાથી રાતે્ 10 વાગયા 
સુધી ઉપલબ્ધ છે (રજાઓ દરતમયાન ઓછંુ કવર). 

 www.kooth.com

િાઉટ 85258  – સામનરો કરવા માિે સંઘર્ષ કરી રહેલા 
કરોઈપણ વયક્ત માિે યુકેમાં મફત, ગુપત, 24/7 િેક્સ્ટ 
સંદેશ સહયરોગ પૂરરો પાડે છે. તેઓ આત્મહત્ાના વવચારરો, 
હતાશા, ચચતા, ગિરાિના હુમલાઓ, દુરપયરોગ, આત્મ-
નુકસાન, સંબંધની સમસયાઓ અને ગુંડાગીરી સટહતની 
સમસયાઓમાં મદદ કરી શકે છે. એક પ્શશશક્ષત સવયંસેવક 
સાથે વાત કરવા માિે 85258 પર 'Shout' લખીને 
મરોકલરો જ ેસમસયાઓ ઉકેલવા માિે તમને સાંિળશે અને 
તમારી સાથે કામ કરશે. 

 www.giveusashout.org

િિા્યરસ  – આત્મહત્ાના વવચારરો સાથે સંઘર્ષ કરતા 
યુવાનરો, અને યુવાન વયક્ત વવશે ચચતતત કરોઈપણ વયક્તને 
ગરોપનીય સહયરોગ અને સલાહ પૂરી પાડે છે:
• 0800 068 41 41 પર વવનામુલ્ે કૉલ કરરો – 

દરરરોજ, સવારે 9 થી 12 (મધયરાવત્)
• તમે 07860 039967 પર િેક્સ્ટ પણ કરી શકરો છરો 

(ચાજ ્ષ લાગી શકે)
• તમે pat@papyrus-uk.org પર ઇમેઇલ કરી 

શકરો છરો

 www.papyrus-uk.org

ચાઇલિલાઇન  – સમસયા ધરાવતા કરોઈપણ બાળક માિે 
ગરોપનીય હેલપલાઇન પૂરી પાડે છે. તે દદલાસરો, સલાહ અને 
રક્ષણ પૂરં પાડે છે. તમે:
• 0800 1111 પર વવનામુલ્ે કૉલ કરી શકરો છરો, 

સવારે 9 થી બપરોરે 3.30 વાગયા સુધી
• કાઉનસેલર સાથે સવારે 9 થી રાત્ે 10.30 વાગયા સુધી 

ઓનલાઇન ચેિ કરી શકરો છરો
• મેસેજ બરોડ્ષ  તપાસી શકરો છરો.

 www.childline.org.uk 

ધ મમક્સ  – એક મફત ગરોપનીય હેલપલાઇન અને 
ઓનલાઇન સેવા પૂરી પાડે છે જનેરો ઉદે્શ યુવાનરોને કરોઈપણ 
સમસયા માિે શ્ષેઠ મદદ આપવાનરો છે. તમે:
• 0808 808 4994 પર વવનામુલ્ે કૉલ કરી શકરો 

છરો, બપરોરે 3 થી રાત્ે 12 વાગયા સુધી (મધયરાવત્)
• ચચચા બરોડ્ષ  પર એક્ેસ કરી શકરો છરો
• The Mixને ઇમેઇલ કરી શકરો છરો

 www.themix.org.uk

એવરી માઇનિ મેટસ્ગ  – માં યુવાનરોને તેમના માનન્સક 
સવાસ્થ્ય અને સુખાકારીની સંિાળ કેવી રીતે રાખવી અને 
તેમના માિે મહતવના મુદ્ાઓ સાથે કેવી રીતે વયવહાર કરવરો 
તે અંગેની સલાહ શામેલ છે.

  www.nhs.uk/oneyou/every-mind-
matters/youth-mental-health

બાળકો, ્ુવાનો અને તેમના િરરવારો માટે માનન્સક 
આરોગ્ય સહ્યોર

http://www.kooth.com
http://www.giveusashout.org
mailto:pat%40papyrus-uk.org?subject=
http://www.papyrus-uk.org
http://www.childline.org.uk
https://www.themix.org.uk/get-support/speak-to-our-team/email-us
http://www.themix.org.uk
http://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/youth-mental-health
http://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/youth-mental-health
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માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે સલાહ
કરોરરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી દરતમયાન બાળકરો અને યુવાનરોના માનન્સક સવાસ્થ્ય અને સુખાકારીને સહયરોગ 
આપવા માિે માતાવપતા અને સંિાળ રાખનારાઓ માિે માગ્ષદશ્ષન.

  www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-
children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-
and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-
wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

બાળકો, ્ુવાનો અને તેમના િરરવારો માટે 
માનન્સક આરોગ્ય સહ્યોર

http://%20www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-menta
http://%20www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-menta
http://%20www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-menta
http://%20www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-menta

