
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

 

સેપ્સસસ (સડો) વિષે સલાહ પવિકા 
12 િષષ કરતાાં નાના બાળકોના માબાપો અને કેરસષ 
માટે સલાહ 

 

South East Clinical Networks 
Children and Young People 

   
 
દરદી 
સલામતી 
સહયોગ 1 

સેપ્સસસ એ શુાં છે? સેપ્સસસ એટલેકે જયારે ચેપ થિાથી વ્યક્તતની ચેપમકુ્તત/ લોહી ગાંઠાઈ જિાની પધ્ધવતમાાં ફેરફાર એિી રીતે થાય  
કે જે આખા શરીરને અસર કરી અને તે પોતાના ટટશ્યઝૂ અને શરીરના અંગને (ઓગષન) ઈજા કરિાની શરૂઆત કરે. 

બાળકનુાં નામ ......................................................... ઉંમર ................  તારીખ / સલાહ આપેલ સમય ........................................  

િધારે સલાહ / અનિુતી (ફોલો અપ) ..................................................................................................................................  

ધાંધાધારીનુાં (પ્રફેશનલ) નામ .............................................................................. ધાંધાધારીની સહી  

તમારા બાળકને કેમ છે? (ટે્રટફક લાઈટ એડિાઈસ) 
 

જો તમાર ું બાળકઃ 

 

 જગાડવાન ું મ શ્કેલ બને 

 ફીક્કો અને કઢુંગો બને 

તમને તાકીદે મદદની જરૂર 

 
 

કૃપા કરી ફોન કરો 999 

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

 

 શ્વાસ લેવાન ું મ શ્કેલ બને અને ખબૂ ઝડિથી શ્વાસ લે છે. 
 હાથ અને િગ ઠુંડા હોય 
 શ્વાસોચ્છશ્વાસમાું જોઈ શકાય તેવા વવરામ કે અટકાવત  હોય 
 ખ બજ તરપય  અને પ્રવાહી ઉતારી શકે તેમ ન હોય 
 12 કલાકોથી િેશાબ નડહ કરેલ હોય 
 મછૂાટ આવેલ હોય અથવા ડરસાળ અથવા પિશટ કરવાથી ચીડઢય  થાય 
 ફોલ્લીઓ થઈ હોય કે જે દાબવાથી દૂર થતી ન હોય લાલ 

 
(જૂઓ િાછળના િાને “ગ્લાસ ટેપટ”) 

 3 મડહનાની નીચેન ું હોય અને કારણ વગરનો તાવ હોય 
 કાબરચીતરી દેખાવ સાથે ઠુંડા હાથ અને િગ હોય 
  > 18 કલાકોથી નેપ્પિઝ ભીની કરી ન હોય અથવા િેશાબ કયો ન હોય 

તમારે સાંપકષ  કરિાની જરૂર છે  

ડોકટર અથિા નસષનો આજે 

 કૃપા કરી તમારી GP 
 સર્જટર અથિા ફોન 

 NHS 111 - ડાયલ 111 

 

જો તમાર ું બાળકન ઃ 
 

 

 

 પવાપથય બગડત  હોય અથવા તમે ચચિંવતત બનો 
 ,વનર્જલીકરણ દેખાત   હોય (સ કૂ મોં, ઉતરી ગયેલ આંખો, આંસ  નડહ, બેસી ગયેલ 

કિાળ / બાળકના માથા ઉિર સ ુંવાળી જગ્યા, ઘેનમાું હોય, અથવા ખબૂજ ઓછી 
ભીની નેપ્પિઝ અથવા હુંમેશના કરતાું ઓછો િેશાબ) 

 , િારાવસડટમોલ અથવા આઈબ્ર પ્રોફેનના પ્રવતભાવની વનષ્ફળ સ્પથવત 

  અવયવમાું િીડા,  િેઈનની દવાથી હાથ અથવા િગના દ ખાવાનો ઉકેલ નડહ  
અથવા ચાલવામાું મ શ્કેલી 

પીળા 
 

 > 5 ડદવસોથી તાવ 
 તમારો હુંમેશની જેમ જવાબ આિત  ન હોય 

 3-6 મડહનાન ું છે અને તાવ છે 

સેલ્ફ (સ્િયાં) કેર 
 પાછળના પાને આપેલ સલાહનો 

ઉપયોગ કરી તમે તમારા બાળકની 
સાંભાળ ઘરે રાખી શકશો. 
 
 
 
 

 

 જો ઉિરના કોઈ લક્ષણો જોવામાું આવતા ન હોય, તો મોટા ભાગના 
 બાળકોનો ઘરે પ્રબુંધ થઈ શકે. 

લીલા 

થોડાાંક ઉપયોગી ફોન નાંબરો (તમને કદાચ અહીંયા અમકુ નાંબરો ઉમેરિાની ઈચ્છા થઈ શકે) 

 

GP સર્જડર 
 

(અહીંયા નુંબરની  નોંધ કરો) 

 ડાયલ 
111 (અઠવાડદયાના 7 ડદવસે 

24 કલાક મળી રહ)ે 

 

NHS 111 સ્કલૂ/ નસષ / 
 હલે્થવિઝઝટર ટીમ 

 (અહીંયા નુંબર નોંધ કરો) 

 

ઓનલાઈન એડિાઈસ માટે: NHS Choices www.nhs.uk (અઠવાડડયાના 7 ડદવસો 24 કલાક મળે છે) 
ફેવમઝલ ઈન્ફમેશન સવિિસ: બધાજ વવપતારોમાું ઓનલાઈન સવવિસ – સેવા હોય છે કે જેની રચના પથાવનક કાઉસ્સસલોએ કરી 
ફેવમચલ માટે ઉિયોગી માડહતીપરૂી િાડે છે. 
જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સિોટટની જરૂર જણાય, તો કૃિા કરી તમે જે પટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો. 
 ફીડબેક આિવા અથવા વધારે માડહતી માટે કે જેમાું આ દપતાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી શકાય તે માટે (કૃિા કરી રેફ:: F1) અમારી િાસે સાઉથ ઈપટ પ્લલવનકલ નેટવકટ 
વવપતાર માટે એક મેઈલ બોકસ છે  (Kent, Surrey and Sussex). કૃિા કરી ઈમેઈલ કરોઃ : CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net 

   

Gujarati 

 

 

http://www.nhs.uk/
mailto::


                                                                           
 

 

         

            

 

   

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

સેપ્સસસ (સડો) વિષે સલાહ પવિકા 
12 િષષ કરતાાં નાના બાળકોના માબાપો અને કેરસષ 
માટે સલાહ 
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દરદી 
સલામતી 
સહયોગ 

તમારા બાળકને મદદરૂપ બનિા કરી શકાય તેિી વ્યિહારકુશળ હકીકત- ક્સ્થવત 
 તમારા બાળકની તઝબયત સારી થાય છે તેની રાત દરવમયાન તપાસ કરો (પાછળના પાનાની ટે્રટફક લાઈટ સલાહ અનસુરો). 
  
 જો ફોલ્લીઓ જૂઓ તો “ગ્લાસ ટેપટ” કરો (નીચ ેમાગટદશટન જૂઓ). 
  
 તમારા બાળકમાું સ ધારો ન થતાું જો તમ ેચચિંવતત બનો તો આ િવિકાના આગળના ભાગની સલાહ અન સરો. 
  
 તાવવાળા બાળકોને ઓછા અથવા વધારે કિડાું િહરેાવવા નડહ. 
  
 વનયવમતરીતે તમારા બાળકને પીણા આપો ( જયાાં બેઝબ સ્તનપાન કરત ુાં હોય તે માટે સૌથી યોગ્ય પ્રિાહી બે્રસ્ટ વમલ્ક છે). 
  
 જો તમારા બાળકન ું ઈમ્યનૂાઈઝશેસસ (રોગ પ્રવતરક્ષણ) અિચેક્ષત હોય તો તમારા GP, પ્રકે્લટસ નસટ અથવા હલે્થ વવચઝટરની 
  સલાહ મળેવો કારણકે તઓેની એિોઈસટમસેટમાું વવલુંબની જરૂર નથી. 

 
 જયારે તમાર ું બાળક અપવપથ હોય અન ેતાવ હોવાથી જો તમન ેતનેે નસટડર કે પકૂલમાુંથી દૂર રાખવાની જરૂર જણાય  
  તો નસટડર અથવા પકૂલન ેજણાવો – તમારા હલે્થ વવચઝટર, પ્રકે્લટસ નસટ અથવા GP જો તમ ેઅવનવિત હો તો તમને 

સલાહ આિી શકે. 
 

મદદરૂપ બનિા ઉપયોગી દિાઓ 
 જો તમાર ું બાળક િીડામાું અથવા ખબૂજ અપવપથ હોય, તો તમ ેદવાઓનો ઉિયોગ કરી શકો (િારાવસડટમોલ અથવા આઈબ્રપૂ્રોફેન 

  જેથી તઓે વધારે પવપથ બન,ે જો કે ત ેહુંમશેા જરૂરી હોત   નથી. 
 

 બન્ન ેદવાઓ એકજ સાથ ે(િારાવસડટમોલ અન ેઆઈબ્ર પ્રોફેન) આિશો નડહ. 

 એક દવાનો ઉિયોગ કરો અન ેતમારા બાળકમાું સ ધારો ન થાય તો,  2-3 કલાકો િછી તમન ેબીજી  
દવા આિવાનો પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ શકે. 
 

 

 કપૃા કરી દિાની માિા (ડોસ) અને િારાંિારતા માટે બોટલ ઉપરની સચૂના િાાંચશો. 
 અથવા દવાઓ વવષે વધારે સલાહ માટે તમ ેતમારા પથાવનક (લોકલ) કમ્યવૂનડટ ફામટવસપટન ેપછૂી શકો. 
 પેઈન (પીડા) અથિા તાિ માટે બાળકોની સારિાર માટે એક્સ્પ્રન (Aspirin) આપિી નટહ. 

 

 
il 

  
 

 

 

-  

આ માગટદવશિકા નીચેના સુંદભટમાું લખાયેલ છે. આ દપતાવજેના મળી રહલે પ રાવાની સુંભાળપવૂટક વવચારણા બાદ વનમીણ કરવામાું આવેલ છે. િણ તેમાું સમાવશે થાય છે િણ નડહ અનસયિણ ે 
 NICE, SIGN, EBM ડેટા અન ેNHS  પ રાવાને લાગ  િડે મજૂબ હલે્થકેર પ્રફેશનલોએ તઓેનો પ્લલવનકલ વનણટય લતેા િહલેાું તેન ેસુંપણૂટ ખ્યાલમાું રાખવામાું આવ્યો હતો. આમ છતાું િણ હલે્થકેર 
પ્રફેશનલ્સન ેસુંજોગો મજૂબ યોગ્ય વનણટય લવેામાું તેઓની અંગત જવાબદારીન ેરદ કરતા નથી. 
 

   

 

જો તમારા બાળકન ેફોલ્લીઓ- અળાઈ થયલે હોય તો, “ગ્લાસ ટેપટ” 
કરશો. ફોલ્લી સામ ેકઠણ કે સ્પથરિણ ેગ્લાસ ટમ્બલર દબાવો. જો 
તમન ેગ્લાસ કે કાુંચ મારફત ેપિોટ કે મશે- કાજળ જોઈ શકો, અને 
જયારે તમ ેચામડી ઉિર ગ્લાસન ેદબાવો ત્યારે ત ેદેખાત   બુંધ ન 
થાય, તો િછી આન ે“નોન-બ્લાસચીંગ રેશ” કહવેાય. જો તમ ેઆવા 
પ્રકારનો રેશ જૂઓ તો તાત્કાચલક મડેડકલ સલાહ મળેવવાનો પ્રયત્ન 
કરશો. આવો રેશ કાળી ચામડી ઉિર જોવાન ું મ શ્કેલ બન,ે તેથી 
ઝાુંખા વવપતારોની તિાસ કરો, જેમકે હાથની હથલેી, િગના 
તચળયામાું અન ેિટેમાું 
ફોટોઃ મેવનનજાઈડટસ ડરસચટ ફાઉસડેશન 2013 ના સૌજસયથી 

ધ ગ્લાસ ટેપટ 


