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તમને આ માહિતીપહિકા આપવામાાં આવી છે, કારણ કે તમે ઇસ્ટ હમડલૅન્ડ્ઝ હનયોનૅટલ ઑપરશેન હડહલવરી નેટવકક  

(EMNODN)માાં મૅટહનકહટ યૂહનટ ખાતે તમારા હશશુને રાખવા માટે બૂહકાંગ કરાવયુાં છે. 
 

મિયોિૅટલ ઑપરશેિ મડમલવરી િેટવર્ક  શુાં છે? 
 

જન્ડમ બાદ કેટલાાંક હશશુઓને જ ેખાસ સાંભાળની જરૂર પડે છે તેને હનયોનૅટલ કેયર કિે છે અને તે હનયોનૅટલ યૂહનટમાાં ખાસ 

તાલીમ પામેલ નસો અને ડૉક્ટરો દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવી છે. નવજાત હશશુ સાંબાંહિત સાંભાળ સમગ્ર દેશમાાં ભૌગોહલક 

હવસ્તારોમાાં આયોહજત કરવામાાં આવે છે, જ્ાાં િૉહસ્પટલો સાથે મળીને કામ કર ેછે અને તે હનયોનૅટલ ઑપરશેનલ હડહલવરી 

નેટવક્સક કિેવાય છે. નેટવકકનાાં ડૉક્ટરો અને નસો જ્ઞાન અને કૌશલ્યોની આપ-લે કર ેછે, જથેી એ બાબતની ખાતરી 

આપવામાાં મદદ મળે કે બિાાં હશશઓુ માટે અલગ-અલગ સ્તરની સાંભાળ પ્રાપ્ય બને. 
 

િવજાત મશશ ુસાંબાંમિત સાંભ ળ 
 

જો તમારા હશશુનો વિેલો જન્ડમ થાય, તે ખૂબ નાનુાં િોય, ખૂબ હબમાર િોય અથવા તેને શસ્ત્રહિયાની જરૂર પડે તો શુાં થશે તે 

હવશેની માહિતી આ પહિકા આપે છે.  
 

જન્ડમ લેતાાં 9માાંથી લગભગ 1 હશશુને નવજાત હશશુ સાંબાંહિત સાંભાળની જરૂર પડશ ેઅને ઇસ્ટ હમડલૅન્ડ્ઝમાાંના બિા એકમો 

સાંપૂણક રને્ડજની સાંભાળ પૂરી પાડવા માટે સાથે કામ કર ેછે. નવજાત હશશ ુસાંબાંહિત સઘન સાંભાળ એ અત્યાંત હવહશષ્ટ સેવા છે 

અને તે કેટલાાંક હવહશષ્ટતા સાથેનાાં કેન્ડરો પૂરતી મયાકહદત છે.  
 

EMNODNનો ઉદે્દશ્ય એ ખાતરી કરવાનો છે કે નવજાત હશશુ સાંબાંહિત બિા દદીઓને ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાની સાંભાળ મળે. જો 

તમારા હશશુને નવજાત હશશ ુસાંબાંહિત સાંભાળની જરૂર પડે તો તેઓને એવા હનયોનૅટલ યૂહનટમાાં ટર ાન્ડસફર કરવામાાં આવશે 

જ ેતેઓની જરૂહરયાતોને શે્રષ્ઠ રીતે પૂરી કર ેઅને જ ેકુટુાંબના ઘરથી શક્ય તેટલુાં નજીક િોય.  
 

મિયોિૅટલ યૂમિટિ  વર્ગો  
 

સ્પેમશયલ રે્યર યૂમિટ (SCU) 
 

સ્પેહશયલ કેયર યૂહનટ્સ એ એવાાં હશશઓુ માટે છે જઓેને સઘન સારવારની જરૂર ન િોય. સામાન્ડય રીતે, આ 32 

અઠવાહડયાાંના ગભાકવસ્થાના સમયગાળા બાદ જન્ડમેલાાં હશશુઓ િશે. તેઓને તેમના શ્વસન અથવા હૃદયના દર, વિારાના 

ઑહક્સજન , ફીહડાંગ અાંગે મદદ (ક્યારકે ટ્યબૂનો ઉપયોગ કરીને), કમળા માટે સારવાર, ચેપ માટે સારવાર અને/અથવા અન્ડય 

સ્તરની સાંભાળમાાંથી હરકવરી માટે સતત મૉહનટહરાંગની જરૂર પડશે.  
 

સ્થ મિર્ મિયોિૅટલ યૂમિટ (LNU) 
 

સ્થાહનક હનયોનૅટલ યૂહનટ્સ એવાાં હશશુઓ માટે છે, જઓેને ઉચ્ચ સ્તરીય તબીબી સિાયતાની જરૂર પડે, જ ે'િાઇ 

હડપૅન્ડડન્ડસી' કેયર તરીકે ઓળખાય છે. આ ઘણી વખત 27 અને 32 અઠવાહડયાાં વચ્ચેની ગભાકવસ્થા બાદ જન્ડમેલાાં હશશુઓ 

િોય છે. તેઓને શ્વસનની સિાયતા, વિારાના ઑહક્સજન, ટૂાંકા ગાળાની સઘન સાંભાળ અને/અથવા નસ વાટે ફીહડાંગની 

જરૂર પડી શકે છે (જો તેઓ ખૂબ હબમાર િોય અથવા મોાં વાટે ફીહડાંગ લેવા બિુ નાનાાં િોય).  
 

LNUs પોતાનાાં સ્થાહનક હશશઓુ માટે SCU સાંભાળ પણ પૂરી પાડે છે. 
 

મિયોિૅટલ ઇન્ડટેમન્ડસવ રે્યર યૂમિટ (NICU) 
 

હનયોનૅટલ ઈન્ડટેહન્ડસવ કેર યૂહનટ્સ એ એવાાં હશશુઓ માટે છે, જઓેને સાંભાળની ઉચ્ચતમ જરૂહરયાતો િોય. તેમાાં એવાાં 

હશશુઓનો સમાવેશ થાય છે, જઓે અત્યાંત વિેલાાં જન્ડમયાાં િોય (27 અઠવાહડયાાં કરતાાં ઓછી ગભાકવસ્થા અથવા 28 

અઠવાહડયાાંથી ઓછી ગભાકવસ્થામાાં જન્ડમલેાાં જોહડયાાં/હટરપલેટ હશશઓુ) અથવા એવાાં હશશુઓ જમેને 48થી વિુ કલાક માટે 

વૅહન્ડટલેટર દ્વારા શ્વસન સાંબાંહિત સિાયતાની જરૂર િોય.  
 

NICUs પણ પોતાનાાં સ્થાહનક હશશઓુ માટે LNU અને SCU સાંભાળ પૂરી પાડે છે.  
 

સમજકર્લ સાંભ ળ મ ટે ટર  ન્ડસફર 
 

એવાાં હશશુઓ જમેને શસ્ત્રહિયાની જરૂર પડશ ેતેઓને નૉહટાંઘમમાાં ક્વીન્ડઝ મેહડકલ સેન્ડટર અથવા તો લેસ્ટર રૉયલ 

ઇન્ડફમકરીમાાં ટર ાન્ડસફર કરાશે. જો તમારા હશશુને હૃદયની શસ્ત્રહિયાની જરૂર પડે તો શરૂઆતમાાં તેઓને હનયોનૅટલ યૂહનટમાાં 

સાંભાળ આપવામાાં આવશે અને ત્યારબાદ તેઓને લસે્ટર રૉયલ ઇન્ડફમકરી ખાતે આવેલ ઇસ્ટ હમડલૅન્ડ્ઝ કોન્ડજહેનટલ િાટક  

સેન્ડટર ખાતે યોગ્ય િોય ત્યાર ેવિ ુસાંભાળ અને સારવાર માટે ટર ાન્ડસફર કરવામાાં આવશે.  



ઇસ્ટ મમડલૅન્ડ્ઝ મિયોિૅટલ યૂમિટ્સ 
 

EMNODN અહગયાર હનયોનૅટલ યૂહનટ્સનુાં બનેલુાં છે:  
 

મિયોિૅટલ ઇન્ડટેમન્ડસવ રે્યર યૂમિટ્સ (NICU) 
 

લેસ્ટર રૉયલ ઇન્ડફમકરી ( Leicester Royal Infirmary) 

ક્વીન્ડઝ મેહડકલ સેન્ડટર (નૉહટાંઘમ) (Queen’s Medical Centre (Nottingham)) 

નૉહટાંઘમ હસહટ િૉહસ્પટલ (Nottingham City Hospital) 
 

સ્થ મિર્ મિયોિૅટલ યૂમિટ્સ (LNU) 
 

રૉયલ ડબી િૉહસ્પટલ (Royal Derby Hospital) 

હલાંકન કાઉન્ડટી િૉહસ્પટલ (Lincoln County Hospital) 

હકાં ગ્ઝ હમલ િૉહસ્પટલ (મૅન્ડસહફલ્ડ) (King’s Mill Hospital (Mansfield)) 

નૉિકમપ્ટનશાયર જનરલ િૉહસ્પટલ  (Northampton General Hospital) 

કૅટહરાંગ જનરલ િૉહસ્પટલ (Kettering General Hospital) 
 

સ્પેમશયલ રે્યર યૂમિટ્સ (SCU) 
 

ક્વીન્ડઝ િૉહસ્પટલ (બટકન)  (Queen’s Hospital (Burton)) 

હપલગ્રીમ િૉહસ્પટલ (બૉસ્ટન) (Pilgrim Hospital (Boston)) 

લેસ્ટર જનરલ િૉહસ્પટલ (Leicester General Hospital) 
 

ઇિ યુટેરો ટર  ન્ડસફર  
 

જો તમારાાં હમડવાઇફ અથવા ઑબ્સસ્ટેહટરશનન ેહચાંતા િોય કે તમારા હશશુન ેનવજાત હશશુ સાંબાંહિત સાંભાળની જરૂર પડશે તો તઓેન ે

એવી ભલામણ કરવામાાં આવ ેછે કે તમે જન્ડમ આપો તે પિેલ ાં તમને એવી િૉહસ્પટલમાાં ટર ાન્ડસફર કરવામાાં આવે, જ્ાાં તમારા હશશુ માટે 

જરૂરી સહુવિાઓ િોય. આનુાં કારણ એ છે કે ઇાં ગ્લનૅ્ડડમાાં થયેલા અભ્યાસોએ બતાવયુાં છે કે બિુ વિેલાાં જન્ડમેલાાં હશશુઓનો સાઇટ પર 

હનયોનૅટલ ઇન્ડટેહન્ડસવ કેયર યૂહનટ્સ સાથેની િૉહસ્પટલમાાં જન્ડમ થાય તો તઓે વિ ુસારો દેખાવ કર ેછે. જોકે, ઇન યુટેરો ટર ાન્ડસફર શક્ય ન 

િોય તો બિી િૉહસ્પટલો તમારા હશશનુે જરૂરી તાત્કાહલક સાંભાળ પૂરી પાડવા માટે સક્ષમ િોય છે, જ ેદરહમયાન તમારા હશશનુ ેસૌથી 

નજીકના યોગ્ય હનયોનૅટલ યૂહનટ પર ટર ાન્ડસફર કરવા માટે વયવસ્થાઓ કરવામાાં આવે છે.  

 
EMNODNિી અાંદર ટર  ન્ડસફર  
 

એવા કેટલાક પ્રસાંગો િોય છે, જ્ાર ેતમારા હશશુને અન્ડય િૉહસ્પટલમાાં ટર ાન્ડસફર કરવાની જરૂર પડી શકે છે. 
 

કેટલાાંક કારણોમાાં નીચેનાાંનો સમાવેશ થઈ શકે છે: 
 

• જો તમારા બાળકની સાંભાળ NICU અથવા LNUમાાં લેવામાાં આવી રિી િોય, જ્ાાં તમે બૂહકાંગ કરાવેલ ન િોય. એક 

વખત તમારા હશશુને ઉચ્ચસ્તરીય સારવારની જરૂર ન રિે ત્યારબાદ તમારાાં નસો અને ડૉક્ટરોનો તમારા હશશુને 

ઘરથી બને તેટલા નજીકના અાંતર ેLNU અથવા SCU ખાતે ટર ાન્ડસફર કરવાનો ઉદે્દશ્ય િશે. આ યૂહનટ્સ રજા આપવા 

માટે તમને અને તમારા હશશુને તૈયાર કરવામાાં હનષ્ણાત િોય છે. 

 

• અન્ડય િૉહસ્પટલ ખાતે પૂરી પાડવામાાં આવતી હનષ્ણાતની સાંભાળ, ઉપકરણ અથવા શસ્ત્રહિયા મેળવવા માટે.  

 

• તમારા હશશુને અન્ડય યૂહનટ ખાતે ટર ાન્ડસફર કરવાની જરૂર પડે એશકે છે, કારણ કે તમે જ ેયૂહનટમાાં છો તે પૂણક ક્ષમતા 

પર છે અને તેને જ્ાર ેશક્ય િોય ત્યાર ેટાળવામાાં આવશે, પરાં તુ જ્ાાં આ જરૂરી િોય એવા પ્રસાંગોએ તમારાાં સિકાર 

અને સિજની કદર કરવામાાં આવે છે. અમે િાંમશેાાં ખાતરી કરીશુાં કે તમારા હશશુને એવા યૂહનટમાાં ટર ાન્ડસફર કરવામાાં 

આવશે, જ ેતમારા હશશુને જરૂરી સાંભાળ પૂરી પાડવા માટે સક્ષમ િોય. 
 

ઘરથી શક્ય તેટલા નજીક િોય એવા સૌથી યોગ્ય યૂહનટમાાં તમારા હશશુની સાંભાળ લેવામાાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે 

બિા પ્રયત્નો કરવામાાં આવશે. બિી ટર ાન્ડસફર હવશે ભલામણ કરનાર અને મેળવનાર યૂહનટ્સ વચ્ચે સાંપૂણક ચચાક કરવામાાં 

આવશે. 

 

 

 



 
 
આ માહિતીપહિકા ઇસ્ટ હમડલૅન્ડ્ઝ હનયોનૅટલ ઑપરશેન હડહલવરી નટેવકક  દ્વારા તૈયાર કરાઈ િતી અન ેબનાવવામાાં 

આવી િતી. 

 

અમે શુાં કરીએ છીએ તે અાંગે વિ ુમાહિતી માટે કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ; 

www.emnodn.nhs.uk  

EMNODNિી બિ ર ટર  ન્ડસફર  
 

જો નેટવકક  અત્યાંત વયસ્ત િોય તો તમારા હશશુને ઇસ્ટ હમડલૅન્ડ્ઝ નેટવકકની બિાર ટર ાન્ડસફર કરવુાં જરૂરી િોઈ શકે છે, જથેી 

ખાતરી કરી શકાય કે તમારાં  હશશુ યોગ્ય સ્તરની સાંભાળ મળેવે. અમે તમારા હશશુને સ્થાહનક યૂહનટ પર અથવા નેટવકકની 

અાંદરના યૂહનટ પર શક્ય તેટલી જલ્દી પરત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશુાં, શરત એ કે તમારાં  હશશ ુખસેડવા માટે પૂરતુાં સારાં  િોય.  
 

મ ર  મશશુિે રે્વી રીતે ટર  ન્ડસફર ર્રવ મ ાં આવશે? 
 

તમારાં  હશશુાં હરસીવ કરનારી િૉહસ્પટલ ખાતે ખાસ ટર ાન્ડસપોટક  ઇન્ડકુ્યબેટરમાાં ઍમબ્સયુલન્ડસ દ્વારા પ્રવાસ કરશે. પ્રવાસ દરહમયાન 

હનયોનૅટલ ડૉક્ટરો અને નસોની તાલીમપ્રાપ્ત ટર ાન્ડસપોટક  ટીમ દ્વારા તેની સાંભાળ લેવામાાં આવશ.ે  
 

મ ર  મવિ  મ ર  મશશુિે ટર  ન્ડસફર ર્રવ મ ાં આવશે?  
 

જો તમને િજીયે તમારી જાતે િૉહસ્પટલની સાંભાળની જરૂર પડે તો તમ ેપૂરતા ઠીક થાઓ કે તરત પ્રવસ બાદની પ્રવતકમાન 

સાંભાળ માટે તમને તમારાં  હશશુ િોય એ જ િૉહસ્પટલમાાં એક વૉડકમાાં ટર ાન્ડસફર કરવામાાં આવશે. 24 કલાકની અાંદર અથવા 

તમે ટર ાન્ડસફર થવા માટે નૈદાહનક રીતે પૂરતા ઠીક થયા બાદ શક્ય તેટલી જલ્દી તમને તમારા હશશુ સાથે જોડાવા માટે 

ટર ાન્ડસફર કરવામાાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે દરકે પ્રયત્ન કરવામાાં આવશે.  
 

જો તમે તમારા હશશુની ટર ાન્ડસફરના સમયે ઇનપેશન્ડટ ન િો તો તમે તમારા હશશુ અને હનયોનૅટલ ટર ાન્ડસપોટક  સ્ટાફ સાથ ે

ઍમબ્સયુલન્ડસમાાં પ્રવાસ કરવા સક્ષમ િોઈ શકો છો. આ શક્ય છે તે જોવા માટે તમે હનયોનૅટલ ટીમ સાથ ેવાત કરી શકો છો. 
 

જો તમે રજા મેળવવા માટે પૂરતા ઠીક િો અને તમારા હશશ ુસાથે પ્રવાસ કરી શકો તેમ ન િો તો તમે તમારા પોતાના 

પહરવિનના પ્રકારનો ઉપયોગ કરીને કુટુાંબીજન અથવા હમિ સાથે િૉહસ્પટલ સુિીનો પ્રવાસ કરી શકો તેમ બની શકે છે 

(હસઝેહરયન બાદ માતાઓએ ડર ાઇવ કરવુાં જોઈએ નહિ). તમારા હશશુની સાંભાળમાાં તમારી ભાગીદારી અને સામેલગીરી ચાલુ 

રિે તેની ખાતરી કરવા માટે તમને માતા કે હપતાનો પાસપોટક  પૂરો પાડવામાાં આવશે. 
 

 

મ ત  રે્ મપત િી મ મિતી 
 

EMNONDની બિી િૉહસ્પટલો માટે મિત્ત્વની માહિતી કે જમેાાં યૂહનટ્સ અને તેમની સુહવિાઓની ફોટોગ્રાહફક ટૂરનો પણ 

સમાવેશ થાય છે, તેની સાથ ેસાથે અિૂરા માસ ેજન્ડમેલાાં અને હબમાર હશશુઓનાાં માતાહપતાઓ માટે ઘણી વયાવિાહરક 

માહિતી નેતવકકની વેબસાઇટ પર ઍક્સેસ કરી શકાશે. નીચેનો QR કોડ સ્કૅન કરો અથવા આ સાઇટ પર જાઓ 

www.emnodn.nhs.uk 
 

 

 

સિ યત  અિે સલ િ 

 

તમારી પોતાની પ્રસૂહત બાદની સાંભાળ હવશ ેતમન ેકોઈ પ્રશ્નો િોય તો કૃપા કરીને તમારી હમડવાઇફરી ટીમ સાથ ેવાત કરો જઓે તમન ે

િોઈ શકે એવા કોઈ પણ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશે. તમારા હશશુની સાંભાળ હવશેના કોઈ પણ પ્રશ્નો માટે કૃપા કરીન ેઅમારી કોઈ પણ 

હનયોનૅટલ નસક અને/અથવા ડૉક્ટરો સાથે વાત કરો, જઓે તમન ેખુશીથી સલાિ આપશે. 

નવજાત હશશુ સાંબાંહિત સાંભાળ અાંગે વિ ુસલાિ અને સિાયતા નીચેની સાઇટ પરથી ઍક્સેસ કરી શકાશે: 

www.bliss.org.uk 

ફોન: 020 7378 1122 

http://www.bliss.org.uk

