
જો તમારે આ પત્રિકા સમજવામા ંમદદની જરૂર હોય અથવા કોઇ અલગ 
ભાષામા ંકે સવરૂપમા ંજોઇતી હોય, જેમ કે મોટા અક્ષરોમા,ં બ્રેઇલમા ંકે 
ઑડિઓ તરીકે તો મહરેબાની કરીનરે કમ્મચારીગણના સદસયનરે પછૂો.

એલેિવન ગ�ગલ બોડર્ર ટ�ગાડમર્ ફોમ સોફ્ટપોર
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કોઇ બદલાવ નહ�

બદલાવ

બદલાવ

નીચે આપેલ કોષ્ટક અમારા કે્ટલાક વારંવાર વપરાતા ડે્સિંગ મા્ેટ ડે્સિંગ ક્ારે 
બદલવા તે સનરદદિષ્ટ કરે છે.

            

ઘા રૂઝાવાના ચચહ્ો
જ્ારે તમારા શરીર પર કોઇ ઘા થા્ ત્ારે તે ઘા રૂઝાવાના સવસશષ્ટ 
તબક્ાઓમાથંી પિાર થા્ છે. િામાન્પણે, નાના ઘા વધ ુઝડપથી રૂઝા્ છે, 
જ્ારે મો્ટા, ઊંડા ઘાને વધ ુિમ્ લાગે છે.
પ્ારંચભક સોજો - એક સપતાહ કરતા વધ ુસમય રહવેો જોઇએ નહીં 
તમને ઘામાથંી ચો ખ્ુ ંપ્રવાહી નીકળતુ ંહોવાનુ ંજોવા મળી શકે જે નકુિાન 
પામેલ તવચાને જતંમુકુત કરવા અને િાફ કરવામા ંમદદરૂપ થા્ છે. લાલાશ, 
િોજો, અને નરમાશ આવી શકે. 
નવી પરેશીનો ત્વકાસ – પ્ડરિયાનરે થતા સામાનય રીતરે બરે-રિણ સપતાહનો સમય લાગરે છરે
િોજો ઊતરે ત્ાર બાદ નવી પેશી બનવાનુ ંશરૂ થત ુ ંહો્ છે. તમને ઘા પર નવી 
તવચા બનતી જોવા મળી શકે અને ્લુલો ઘા િકંોચાઇ શકે છે. 
જખમનુ ંત્નશાન બનવું
વધ ુઊંડા કાપા, ઉઝરડા અને દાઝવુ ંઘણી વખત જખમના સનશાન બનવામા ં
પરરણમે છે જે ઘણા ં વર્ષો સધુી રહી શકે છે. પ્રારંભિક િીંગડાની જગ્ા જખમનુ ં
સનશાન લે છે અને તમને જણાશે કે નવી તવચા વધ ુકઠણ અને ઓછી લવચીક 
લાગશ.ે ઘાની તીવ્રતાને આધારે જખમનુ ંસનશાન ધીમે ધીમે ઝાં્ ુ ંપડી શકે છે.
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પોતાના ઘા માટે સવ કાળજી
દદદી માડહતી

લેસ્ટરશા્ર પા્ટ્ચનરશીપ NHS ટ્રસ્ટ વનૂડ કકલસનકિમા ંસવાગત છે. આ કકલસનકિ 
ઘરે ન રહતેા વ્સક લોકો મા્ેટ છે જેમને નોંધણી થ્ેલ નિ્ચ અથવા આરોગ્કાળજી 
વ્વિાસ્ક દ્ારા તેમના ઘાનુ ંમલૂ્ાકંન અથવા િમી ક્ા કરાવવાની આવશ્કતા હો્.

હું શાની અપરેક્ષા રાખી શકંુ?
શ્ ેષઠ િારવાર ્ોજના - સવકાળજી સનસચિત કરવા મા્ેટ નોંધણી થ્ેલ નિ્ચ દ્ારા તમારા 
ઘાનુ ંમલૂ્ાકંન કરવામા ંઆવશ.ે તે સસુનસચિત કરવા કે તમે આ પ્રસતાવથી ્શુ છો, 
તમારી િાથ ેઆની ચચા્ચ કરવામા ંઆવશ.ે
તમારા ઘાની િિંાળ કેવી રીત ેલેવી ત ેસવશ ેતમન ેપ્રસશ ભક્ત કરાશ ેઅન ેચેપનુ ંજોખમ ઓછ ં
કરવા ડ્સેિગં કેવી રીત ેબદલવુ,ં ચેપના ભચહ્ો પર કેવી રીત ેદેખરેખ રાખી શકા્ અન ેતમને 
કોઇ ભચંતા હો્ તો કોનો િપંક્ચ કરવો ત ેસવશ ેતમન ેિલાહ અપાશ.ે
તમારી આગામી પવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાત તમારા ઘા, તમારા લક્ણો અને તમારી 
પ્રારંભિક મલુાકાતે આરોગ્ િિંાળ આપનાર વ્વિાસ્કના નૈદાસનક અભિપ્રા્ પર 
આધાર રાખશ.ે તમનરે તમારી ફૉલો-અપ પવૂા્મયોજીત મલુાકાત સધુી ચાલરે એટલા 
પરુતા ંડે્ત્સંગસ પરૂા પાિવામા ંઆવશરે. 
પવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાતની અવસધ અને આવત્ચન તમારા ઘાના પ્રકાર અનિુાર વધીઘ્ટી 
શકશ;ે જે કકલસનકના નિ્ચ સનધા્ચરરત કરશે.
જો તમ ેતમારી પવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાતમા ંહાજર રહી શકો તમે ન હો્ તો મહરેબાની કરી 
0300 300 7777 પર SPA નો િપંક્ચ કરી રદ કરવાની ઓછામા ંઓછા 24 કલાક 
આગોતરી સચૂના આપશો. આમ કરવાથી કોઇ અન્ વ્કકતન ેપવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાત 
આપવામા ંસગુમતા થશ.ે એવા કોઇપણ દદદી જેઓ પોતાની પવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાત રદ 
ક્ા્ચ સવના હાજર ન રહ ેતઓેન ે‘હાજર ન રહ્ા’ (DNA) તરીકે વગગીકૃત કરવામા ંઆવશ ે
અન ેકકલસનકમાથંી રજા આપવામા ંઆવશ.ે

સૂચનાઓ
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તમારંુ ડે્ત્સંગ કેવી રીતરે બદલશો
ઘાની કાળજીમા ંિમા્ેલ મખુ્ સિદાતંો છે ચેપ રોકવો અને રૂઝ આવવાની 
પ્રરક્ર્ાને આગળ વધારવી. તમારા ઘાની િિંાળ લેવા મા્ેટ નીચે આપેલ મદુ્ાઓ 
મળૂભતૂ માગ્ચદસશકા છે:
• ડે્સિંગ બદલતા પહલેા હાથ બરાબર ધઓુ અને કોરા ંકરો
• ‘જૂનુ’ં ડે્સિંગ કાળજીપવૂ્ચક દૂર કરો અને તેનો સનકાલ કરો
• નળના હુફંાળા પાણીથી ઘાને િાફ કરો 
• ઘાની આિપાિનો સવસતાર કાળજીપવૂ્ચક કોરો કરો – કોરો કરતી વખતરે ઘાનરે સપશ્મ 

કરવો નહીં, કારણ કે તરેમા ંરેષા જઈ શકે અનરે તરે ચરેપના કેનદ્રચબદુંનુ ંકામ કરી શકે 
• ચેપના કોઇપણ ભચહ્ો મા્ેટ ઘાનુ ંસનરીક્ણ કરો
• તમામ છેડા બધં કરીને જતંમુકુત ડે્સિંગથી ફરી ડે્સિંગ કરો
• હાથ ધઓુ અને િપંણૂ્ચપણે કોરા ંકરો
• જો તમારા ઘા પર પા્ટાસપંડીની આવશ્કતા હો્ તો તે િાધંાથી િાધંા સધુી 

બાધંવો જોઇએ એ્ટલે કે પગની આંગળીઓના નીચેના િાગેથી ઘ ૂ્ંટણની 
નીચે સધુી,હાથના કાડંાથી કોણી સધુી. 

પ્રવાહી િાબનુો ઉપ્ોગ કરો

ધઓુ અને િપંણૂ્ચપણે કોરા ંકરો
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ચરેપના ચચહ્ો
ઘણા ંબધા પરરબળો એ્ટલે કે હાથ ન ધોવા, ઘાની જગ્ા પર સપશ્ચ કરવો 
અથવા ઘા ડે્સિંગ રરહત રાખવો, ઘા પરિરળતાથી ચેપ લગાવી શકે છે. આગળ 
વણ્ચવલે ઘાની કાળજીના સિદાતંો ચેપ રોકવામા ંમદદરૂપ થશે.
ઘા પર ડે્સિંગ કરતી વખતે નૈદાસનક ચેપના નીચે આપેલ ભચહ્ો શોધો:
• ઘામાથંી ફેલાતી લાલાશ
• ઘટ્ટ સ્તાવ/પરંુ
• ગધંમા ંવધારો/દુગગંધ 
• અગાઉ હો્ તેના કરતા વધ ુપ્રવાહી વહવે ુ ં
• તે સવસતારમા ંદુખાવા અને નરમાશમા ં
• તાવ
• રૂઝ ન આવવી (કાપા અથવા જખમના સનશાન પર ચાર િપતાહની અંદર 

રૂઝ આવવી જોઇએ)
• ‘ચોં્ેટલા’ ડે્સિંગ િાથ ેિલંગન ન હો્ એવો રકતસ્તાવ
• તે સવસતારમા ંગરમા્ટો/િોજો વધવો
 *િામાન્પણે ઘા રૂઝવાની શરૂઆત થતા ંથોડી લાલાશ પકડે છે અથવા િોજો 

આવ ેછે, પરંત ુથોડા રદવિોમા ંતમેા ંસધુારો જોવા મળે છે. 

ઉપરના રિણ અથવા વધ ુભચહ્ો હાજર હો્ તો ઘાનુ ંમલૂ્ાકંન આરોગ્ કાળજી 
વ્વિાસ્ક દ્ારા થવુ ંઆવશ્ક છે (SPAનો િપંક્ચ કરો) ઍનન્ટબા્ોર્ટક િારવાર 
મા્ેટની િમીક્ા કરવા મા્ેટ તમારે તમારા GPનો િપંક્ચ પણ કરવો જોઇએ. 

ડે્ત્સંગ સલાહ
તમારી પ્રારંભિક પવૂા્ચ્ોજીત મલુાકાત પર તમને જણાવાશ ેકે તમારે તમારંુ 
ડે્સિંગ કે્ટલી વખત બદલવુ ંજોઇએ.

પરુાવા દશા્ચવ ેછે કે વારંવાર ડે્સિંગ બદલવાથી ચેપનુ ંજોખમ વધી જા્ છે 
અને નવી પેશીના સવકાિમા ંબાધા થા્ છે. તેથી તે મહતતવનુ ંછે કે તમે તમારા 
ડે્સિંગને કોરંુ, િાફ રાખીને તેન ુ ંરક્ણ કરો, તેમજ તેને ફકત તમારા આરોગ્ 
કાળજી વ્વિાસ્કની િલાહ મજુબ જ બદલો. 

મળૂ જગ્ા પર રહલે ડે્સિંગ શોર્ત ુ ંહોવાથી સ્તાવ શોર્ાઇને ડે્સિંગની ્ટોચ સધુી 
પહોંચે છે અને તેથી ડાઘો જણાઇ શકે છે. 
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