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హెచ్ఎస్ఐబి (HSIB) రిపోరట్ు లపై ఫీడ్బ్యాక్ మరియ్ కామెంట్ 
ఇవ్వడెం

హెచ్ఎస్ఐబిలో మా పరిశోధన రిపోర్టు లపై మేమ్ ఫీడ్బ్యాక్ 
స్వాగతిస్తా మ్. మీ అభిప్రా యాల్, కామెంట్లు  పెంచ్కోవడానికి 
అత్్యాతతామ మార్ెం మాక్ atenquiries@hsib.org.uk క్ 
ఇమయిల్ చేయడెం.

ఈ పత్రా నిని లేక ఇెంద్లోని భాగాలన్, మూలానిని తగినట్లు గా 
ధర్ు వీకరిస్తా, ఇెంద్లోని విషయానిని ఉననిద్ననిట్లు  పునర్త్పతితా చేస్తా 
మరియ్ దీనిని అమర్్యాదపూరవాకెంగా లేక తపు్పదారిపటటుెంచేలా 
ఉపయోగిెంచకపోతే, నిరిదిషటు అన్మతి లేక్ెండా కాపీ చేస్కోవచ్చు. 

దయచేసి మాకు enquiries@hsib.org.uk. కు ఇమెయిల్ 
చేయండి. ఐదు పనిదినాల లోపల అనిని ఉత్తరప్రతుయుత్తరాలకు 
జవాబు ఇవావాలని మేము లక్ష్ంగా పెటుటు కునానిము.

© హెల్త్ కేర్ సేఫ్టీ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్ర ాంచ్ కాపీరైట్ 2019. 
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కృతఙ్ఞతల సిందేశిం 

హెచ్ఎస్ ఐబి పరిచయిం

హెల్త్కేర్ సేఫ్టీ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్ర ాంచ్ (HSIB) ఇాంగ్ల ాండు యావతుత్  
NHS-ఫాండెడ్ కేర్లో రోగి భద్రతా ఆాందోళనల గురాంచి సవెతాంత్ర 
పరశోధనలు నిరవెహిసుత్ ాంది.

ఆరోగ్య సాంరక్షణలో అత్యధిక హాని స్సటిమ్స్ లోపలి సమస్యల నుాండి 
మరయు సాంరక్షణ ఎలా అాందిాంచబడుతుాందో నిర్ణయాంచే ప్రక్రియల 
నుాండి కలుగుతుాంది. రోగులకు హాని కలగడానిక్ దారతీస్న లేక హాని 
కలిగిాంచే సామర్థ్యంగల దోహదపడే కారణాలను మా పరశోధనలు 
గురతిస్త్ య. ప్రమాదావకాశానిని తగి్గాంచడానిక్ మరయు భద్రతను 

మెరుగుపరచడానిక్ ఆరోగ్య సాంరక్షణ వ్యవస్థలు మరయు ప్రక్రియలను 
మెరుగుపరచే లక్షష్ాం మేము చేసే స్ఫారసులకు ఉాంటుాంది.

మా సాంస్థ సవెతాంత్రత, పారదర్శకత, గుణాత్మకత, నైపుణ్యాం మరయు 
మెరుగుదల కోసాం నేరుచుకోవడానిక్ విలువనిసుత్ ాంది. 

మేము రోగి భద్రత సాంఘనల దావెరా ప్రభావితమైన రోగులు, 
కుటుాంబలు మరయు ఆరోగ్య సాంరక్షణ స్బ్ాందితో దగ్గరగ 
కలస్ పనిచేస్త్ ము, మేమెపుపుడూ వ్యకుతి లకు నిాంద లేక బధ్యత 
ఆపాదిాంచము.

ఈ రపోరుటి కు కేాంద్ర బాందువు అయన విషాదకరమైన అనుభవాం 
పాందిన చిననిబడ్డ  తలి్లదాండురు లకు వారచిచున మద్దతు మరయు 
భాగస్వెమా్యనిక్ మేము కృతఙుఞు లము. 

మా స్వతింత్రత
మాకు నిధులు డిపార్టి మెాంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అాండ్ సోషల్ కేర్ అాందిసుత్ ాంది 
మరయు NHS ఇాంగ్ల ాండ్ మరయు NHS ఇాంప్రూ వ్ మెాంట్ మమ్మలిని 
స్పునస్ర్ చేశాయ, కానీ మేము సాంతాంత్రాంగ పనిచేస్త్ ము.

 పార్లమెాంటరీ సెలెక్టి కమిటీ ఆగసుటి  2018 లో చేస్న స్ఫారసుల 
తరువాత, హెల్త్ సరీవెస్ సేఫ్టీ ఇన్ వెస్టిగేషన్స్ బడీ (HSSIB) ఏరాపుటు 
చేయడానిక్ బలు్ల  పార్లమెాంటులో తవెరలో ప్రవేశపెటటిబడుతుాందని 
మేము ఆశిసుత్ న్నిము. ఈ బలు్ల  మాకు చటటిపరమైన సాంప్ర్ణ 
స్వెతాంతా్ర నిని ఇసుత్ ాంది మరయు రక్షిత వెల్లడి క్రిాంద జాతీయ 
పరశోధనలు నిరవెహిాంచడానిక్ మాకు హకుకు కటటిబెడుతుాంది. 
'సేఫ్ సేపుస్' అని స్ధారణాంగ పి సాంఘటన గురాంచి కుటుాంబలు, 

నియాంత్రణా అధికారులు లేక సాంస్థలతో మేము ముఖ్య వివరాలు 
పాంచుకోవడానిని లేక రోగి భద్రతకునని తక్షణ ప్రమాదావకాశాలను 
పరషకురాంచడానిని ఇది నిరోధిాంచదు. లువబడే ఈ ప్ర విజన్, రోగి 
భద్రతా సాంఘటన గురాంచి స్బ్ాంది తమ అనుభవన్నిని ఎలాాంటి 
ప్రతీకార భయాం లేకుాండా పాంచుకోవడానిక్ వీలుకలిపుసుత్ ాంది.

హెల్త్ సరీవెస్ సేఫ్టీ ఇన్ వెస్టిగేషన్స్ బలు్ల  నిర్దషటి నిర్ణయ ప్రమాణాలను 
సాంతృపిత్ పరచే ఎన్ హెచ్ ఎస్ మాటరనిటి పరశోధనలు చేయడాం కోసాం 
కూడా మా బధ్యతను న్లకొలుపుతుాంది. ముస్యదా బలు్ల  గురాంచి 
ప్రతి సమాచారాం డిపార్్ట మింట్ ఆఫ్ హెల్త్ అిండ్ సోషల్ కేర్ 

వెబ్ సైట్ లో ఉింది. 
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మా పరిశోధనలు

మా పరశోధకులు మరయు విశ్్లషకులకు ఆరోగ్య సాంరక్షణ మరయు 
ఇతర భద్రతాపరమైన సాంక్్లషటి పరశ్రమలలో వైవిధ్యభరతమైన 
అనుభవాం ఉాంది మరయు వారు మానవ కారకాలు మరయు భద్రతా 
సైనుస్లో శిక్షణ పాందారు. మా పని తగిన క్్లనికల్ మరయు ఇతర 
సాంబాంధిత నైపుణా్యల దావెరా సమాచారాం పాందేలా చూడటానిక్ 
మేము ఇాంగ్ల ాండ్ మరయు అాంతరాజా తీయాంగ విసత్తృతాంగ 
సాంప్రదిస్త్ ము.

మేము రాండు పో్ర గరా ముల దావెరా రోగి భద్రతా పరశోధనలు 
చేపడతాము.

జాతీయ పరిశోధనలు
మా జాతీయ పరశోధనలు 1 ఏపి్రల్ 2017 తరువాత ఇాంగ్ల ాండ్ లో 
NHS-ఫాండెడ్ కేర్ లోపల జరగిన రోగి భద్రతా ఆాందోళన ఏదైన్ 
తన పరధిలోక్ తీసుకుాంటాయ. సాంభావ్య సాంఘటనలు లేక 
ఆరోగ్య సాంరక్షణ సాంస్థలు అాందిాంచిన మరయు మా సాంత 
పరశోధన మరయు NHS పేషాంట్ సేఫ్టీ స్సటిమ్స్ విశ్్లషణతో సహా 
విసృత వనరుల సమాచారాం మీద ఆధారపడిన సమస్యలను 
పరశోధిాంచడానిని మేము పరగణనలోక్ తీసుకుాంటాము.

ప్రమాదావకాశాం స్్థ య మరయు హాని, సాంబాంధాం ఉనని వ్యకుతి లపై 
ప్రభావాం మరయు ఆరోగ్య సాంరక్షణ వ్యవస్థపై ప్రజా విశావెసాంతో సహా 
భవిష్యత్ హానిని నివారాంచడానిక్ నేరుచుకోవడానిక్ ఉనని అవకాశాం పై 
ఆధారపడి ఏది పరశోధిాంచాలో మేము నిర్ణయస్త్ ము. రోగి భద్రతా 
ఆాందోళనల గురాంచి ప్రజల నుాండి సమాచారానిని స్వెగతిస్త్ ము, 
అయతే స్్థ నిక పరశోధనల బదులు మేము చేయము మరయు 
మేము కుటుాంబలు, స్బ్ాంది, సాంస్థలు లేక నియాంత్రణ అధికారుల 
తరపున పరశోధనలు చేయలేము.

తగిన మెరుదలలు చేయడానిక్ అధికారాం ఉనని సాంబాంధిత సాంస్థల 
కోసాం అవకాశాలను మా పరశోధనలు గురతిస్త్ య, వీటి దావెరా:

• భవిష్యతుత్ లో, ఇలాాంటి సాంఘటనలను నివారాంచే నిర్దషటి ఉదే్దశాంతో 
చేస్న 'భద్రతా స్ఫారసులు'.

• విసత్తృతాంగ నేరుచుకోవడానిక్ మరయు మెరుగుపరచడానిక్ 
సూచిాంచబడిన చర్యలతో 'భద్రతా పరశీలనలు'.

పరశోధన సమయాంలో మా రపోరుటి లు రోగి భద్రతను వెాంటనే 
మెరుగుపరచడానిక్ అవసరమైన చర్యలను కూడా గురతిస్త్ య. 
మా భద్రతా స్ఫారసులకు లోబడిన సాంస్థలు 90 రోజుల లోపల 
ప్రతిసపుాందిాంచాలని కోరబడుతున్నియ. ఈ ప్రతిసపుాందనలు మా 
పరిశోధన పేజీలలో ప్రచురాంచబడతాయ.

పరిశోధన విభాగాంలో మరాంత చూడాండి.

మాతృత్వ పరిశోధనలు
1 ఏపి్రల్ 2018 నుాండి, ఈచ్ బేబీ కాంట్స్ పో్ర గరా ము కోసాం నిర్ణయ 
ప్రమాణాలను సాంతృపిత్పరచే ఎన్ హెచ్ ఎస్ లో జరగే మాతృతవె 
సాంఘటల రోగి భద్రతా పరశోధనలు అనినిాంటిక్ మేము బధు్యలాం 
అయా్యము.

ఈ పో్ర గరా ము ఉదే్దశాం, మాతృతవె సేవలలో తవెరతాంగ నేరుచుకోవడాం 
మరయు మెరుగుదల స్ధిాంచడాం మరయు వ్యవస్థ వా్యపత్ మారుపు 
కోసాం అవకాశానిని అాందిాంచే ఉమ్మడి ఇతివృతాత్ లను గురతిాంచడాం. 
విధిలో నిషకుపటత (Duty of Candour) మరయు ఆ 
సాంఘటలను మాకు రఫర్ చేయడాం ట్రసుటి  బధ్యత అయనపపుటికీ, ఈ 
సాంఘటనల కోసాం HSIB పరశోధనలు స్్థ నిక పరశోధన స్్థ నాంలో 
బదులు చేరుతాయ.

పరశోధన సమయాంలో మేము తలి్లదాండురు లు మరయు కుటుాంబలు, 
ఆరోగ్య సాంరక్షణ స్బ్ాందితో దగ్గరగ కలస్ పనిచేస్త్ ము. మా 
రపోరుటి లు ప్రభావితమైన కుటుాంబలు మరయు ట్రసుటి కు నేరుగ 
అాందిాంచబడతాయ. ఈ పరశోధనల ఫలితాంగ మేము చేస్న ఏవైన్ 
భద్రతా స్ఫారసులపై చర్య తీసుకోవడానిక్ ట్రసుటి  బధ్యత వహిసుత్ ాంది.

మేము 1 ఏపి్రల్ 2019 నుాండి అనిని ట్రసుటి లలో పని చేసుత్ న్నిము. 
మాతృతవె సేవలలో సాంస్థ-స్్థ య మెరుగుదలల కోసాం జాతీయ 
సాంస్థలకు భద్రతా స్ఫారసులు చేయడాం మా దీర్ఘకాలిక లక్షష్ాం. ఇవి 
మా ట్రసుటి -స్్థ య పరశోధనల నుాండి వచిచున స్ధారణ ఇతివృతాత్ లపై 
ఆధారపడి ఉాంటాయ.

మాతృత్వ పరిశోధనల విభాగాంలో మరాంత సమాచారాం చూడాండి.
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కారయానిర్్వహక సార్ింశిం
సిందర్భ సింఘటన
మూడు సాంవతస్రాల వయసుస్ బడ్డ  ఆరోగ్యాం గురాంచి ఆమె 

తలి్లదాండురు లు ఆాందోళన చాందారు మరయు 2017 శుకరివారాం ఉదయాం 

తొలి గాంటలలో NHS 111 సరీవెసును సాంప్రదిాంచారు. తన కూతురక్, 

స్ర వాాంతి అయన తరువాత పటటి  మరయు ఛాతీ భాగాంలో నొపిపు 

వచిచుాందని; ఆమె తినటాం లేదని, నిదా్ర  వ్యవధుల మధ్యలో తరచూ 

ఏడుసుత్ ాందని తాండిరు రపోరుటి  చేశారు. ఆమె పా్ర ధమిక సాంరక్షణ ఔట్-ఆఫ్-

అవర్స్ (OOH) సరీవెసుకు రఫర్ చేయబడిాంది, వారు టెలిఫోనులో 

సలహా అాందిాంచారు మరయు బడ్డ  ఇాంటి వదే్ద ఉాండిాంది.

తరువాతి రోజు (శనివారాం) ఉదయాం ఎన్ హెచ్ ఎస్ కు తదుపర 

కాల్ చేయబడిాంది. బడ్డకు అదనాంగ గాంతు నొపిపుతో అవే లక్షణాలు 

ఉాండినవి, తలి్లదాండురు లు ఆాందోళనతో ఉాండిపోయారు. ఆమెను తిరగి 

ఓఓహెచ్ (OOH) సరీవెసుకు రఫర్ చేశారు, ఈ సాందర్ాంలో ఆమెను 

జనరల్ పా్ర కీటిషనర్ (GP) చూశారు. ఇది దగ్గర ఆసుపతి్ర అత్యవసర 

పరస్్థతి విభాగాంలోని చిక్తస్ కేాంద్రాంలో జరగిాంది. GP బడ్డను చినని 

పిల్లల చిక్తస్లో సెపుషలిస్టి రజిస్టి రార్ (SpR)1 దావెరా సమీక్ష కోసాం 

అదే ఆసుపతి్రలోని పేడియాటి్రక్ అసెస్ మెాంట్ యూనిట్ (PAU) కు 

GP రఫర్ చేశారు, అకకుడ ఆమెకు టానిస్లి్లటిస్ ఉననిటు్ల  రోగనిరాధా రణ 

జరగిాంది. ఆమెకు యాాంటీబయాటిక్స్ రాస్చిచు, ఇాంటిక్ పాంపిాంచారు.

తమ కూతురు పరస్్థతిలో ఎలాాంటి మెరుగుదల లేకపోవడాం మరయు 

శరీర ఉష్్ణ గరాత పెరగడాంతో, ఐదు రోజుల తరువాత ఆ కుటుాంబాం 

తమ GP ని సాందర్శాంచిాంది. బడ్డను మరోస్ర స్్థ నిక ఆసుపతి్రలోని 

PAUకు రఫర్ చేశారు; ఇాంతకు ముాందు చూస్న డాకటిరే తదుపర 

యాాంటీబయాటిక్స్ రాస్చాచురు, కుటుాంబాం ఇాంటిక్ వెళ్లాంది. మూడు 

రోజుల తరువాత, బడ్డ  "చూడలేక పోతుాంది" అని 999 కు కాల్ 

చేశారు. ఇద్దరు అాంబులెనుస్ పారామెడికోలు చేస్న మదిాంపు తరువాత, 

బడ్డ  తన తలి్లదాండురు ల సాంరక్షణలో ఇాంటి వదే్ద ఉాండిపోయాంది. అదే 

రోజు స్యాంత్రాం తొలి గాంటలలో, బడ్డ  సృహతపిపు పోయనపుపుడు, 

రకతిస్రా వాం మొదలైనపుపుడు 999 కు రాండవ కాల్ చేశారు. పారామెడికోస్ 

వచిచునపుపుడు, ఆమె గుాండె కొటుటి కోవడాం ఆగిపోయనటు్ల , ముకుకు, నోటి 

నుాండి ఎకుకువ రకతిస్రా వాం అవుతుననిటు్ల  కనుగనబడిాంది. అాంబులెనుస్లో 

మరయు ఆసుపతి్రక్ వచిచునపుపుడు కృతి్రమశావెస అాందిాంచే ప్రయతానిలు 

కొనస్గయ, కానీ ఆమె బ్రతక లేదు.

శవ పరీక్ష రపోరుటి  22 మిమీ వా్యసాం గల లిథియమ్ బ్యటరీ ఆమె 

ఇస్ఫగస్ (ఆహార న్ళాం) లో చికుకుకొని ఉననిటు్ల  వెల్లడిాంచిాంది. 

మిాంగిన బ్యటరీ కణజాలానిని తినివేస్, అననివాహిక (oesophagus) 

మరయు బృహదధామని (aort) మధ్య ఫిసుటి లా (అస్ధారణ జోడిాంపు) 

కలుగజేస్ాంది, ఇది కాటాసోటి రాఫిక్ హెమరేజ్ (రకతిస్రా వాం) కలుగజేస్ాంది.

జాతీయత పరిశోధన
ఈ సాంఘనను సీనియర్ కోరనర్ (దుర్మరణము విచారాంచే అధికార) 

HSIBక్ తెలియజేశారు, ఈయన న్్యయ విచారణ తరువాత 

రగు్యలేషన్ 28 రపోరుటి ను2 అనేక సాంస్థలకు (HSIB తోసహా) జారీ 

చేశారు. కోరోనర్ ఇచిచున నోటిఫికేషన్ ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 

వయసుస్నని పిల్లలు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు ఇన్జాషన్ (మిాంగటాం) 

చేయడానిక్ సాంబాంధిాంచిన నిర్దషటి ఆాందోళనలను రేకెతిత్ాంచిాంది. 

హెస్ ఎస్ ఐబ పరశోధకులు అదనపు సమాచారానిని సేకరాంచారు 

మరయు ఆ సాంఘటనను పరశోధన నిర్ణయ ప్రమాణాల ప్రకారాం 

మదిాంపు చేశారు (సెక్షను 3.2 విభాగాం చూడాండి).

జాతీయ పరశోధన వీటిపై దృష్టి కేాందీ్రకరాంచిాంది:

• ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్నని పిల్లలు బటన్/

కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగినపుపుడు గురతిాంచడానిక్ మరయు 

చిక్తస్కు ప్రసుత్ త ప్రక్రియలను సమీక్షిాంచడాం, మిాంగటాం గురాంచి 

తెలియనపుపుడు సాంబాంధిత అనిర్దషటి లక్షణాల నిరవెహణతో సహా. 

• NHS 111, పైరామరీ కేర్ సరీవెసులు, ఔట్-ఆఫ్-అవర్స్, అకూ్యట్ 

మరయు అాంబులెనుస్ సరీవెసుల మధ్య కమూ్యనికేషన్ మరయు 

సమాచారాం పాంచుకోవడానిని సమీక్షిాంచడాం 

• అనిర్దషటి లక్షణాలకు సాంబాంధిాంచి అాంబులెనుస్ సరీవెసులు ఎలా 

చిననిపిల్లల కేసులను మదిాంపు మరయు నిరవెహణ చేస్త్ యో 

సమీక్షిాంచడాం. 

కనుగొన్న విషయాలు
పరశోధన కనుగననిది:

1 16 మిమీ మరయు అాంతకాంటే ఎకుకువ వా్యసాం కలిగిన 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు చినని పిల్లల అననివాహికలో 

ఇరుకుకుపోగలవు, కణజాలానిని తినివేసే రస్యనిక ప్రతిచర్య 

కారణాంగ తీవ్ర హాని లేక మరణాం కలిగిాంచగలవు. ఉపయోగాంలో 

లేనపుపుడు అలాాంటి బ్యటరీని నిష్కురాయపరచడానిక్ వాణిజ్యపరాంగ 

అాందుబటులో ఉనని స్ాంకేతిక పరషాకురాం ప్రసుత్ తాం లేదు.

2 చినని పిల్లల ఆటబొమ్మల కోసాం ఉతపుతిత్ భద్రతా నిబాంధనలు 

ఉననిపపుటికీ, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను, బ్యటరీ 

కాంపారుటి మెాంట్లలో భద్రాంగ ఉాండేలా మరయు చిననిపిల్లలు 

అాందుకోవడానిక్ వీలులేకుాండా సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 

గృహవసరాల వసుత్ వుల కోసాం సమానమైన భద్రతా  

నిబాంధనలు లేవు. 

3 పేరునని కాయన్ సెల్ తయారీదారులు తమ లీథియమ్ కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీ ఉతపుతుత్ లకు పిల్లల-నిరోధక పా్యకేజిాంగ్ ఉపయోగిసుత్ ాండగ, 

అాందరు ఉతపుతిత్ తయారీదారులు లేక చిల్లర వరతికులు పిల్లల-నిరోధక 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ ఉపయోగిాంచరు.

4 పా్యకేజిాంగ్ మీద ఉతపుతిత్ హెచచురకలు ఉాంచవలస్న అవశ్యకత 

ఇాంటరేనిషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమీషన్ ప్రమాణాలలో భాగాం. 

అయనపపుటికీ, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగే చిననిపిల్లలకు 

కలిగే తీవ్ర పరమాణాలకు సాంబాంధిాంచి ఉతపుతిత్ పా్యకేజిాంగ్ మీద 

హెచచురకలు లేక సమాచారాం ఉాంచడానిక్ ప్రసుత్ తాం ఆదేశాం ఏదీ లేదు.

1  సెపుషలిస్టి రజిస్టి రార్ అాంటే రాండు సాంవతస్రాల పాండేషన్ ప్రతి చేస్న, కానీ వైద్యాంలో సెపుషాలిటీ ఏరయాలో ఇాంకా శిక్షణలో ఉనని జూనియర్ డాకటిరు.
2  కోరోనర్స్ అాండ్ జస్టిస్ యాక్టి 2009, తదుపర మరణాలను నివారాంచడానిక్ చర్య తీసుకోవాలని కోరోనర్ భావిాంచినపుపుడు వ్యక్తిక్, సాంస్థలకు, స్్థ నిక అధికారులకు లేక ప్రభుతవె విభాగలు మరయు 

వాటి ఏజెనీస్లకు రగు్యలేషన్ 28 రపోరుటి  జారీ చేయడానిక్ కోరోనర్ కు అనుమతి ఇసుత్ ాంది. 
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5 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ గూరా పులో తీవ్ర 

అన్రోగ్యాం అాంశాలకు సాంబాంధిాంచి స్్థ నిక మరయు పా్ర ాంతీయ 

మార్గదర్శకాంతో పాటు నేషనల్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ ఫర్ హెల్త్ 

అాండ్ కేర్ ఎకస్లెన్స్ మార్గదర్శకాం ఉాంది. అాంతరాజా తీయాంగ 

అభివృదిధాపరచబడిన మార్గదర్శకాం ఉదాహరణలను కూడా పరశోధన 

తెలుసుకొననిది.

6 NHS 111 ఉపయోగిాంచే సాంబాంధిత పాథ్ వేస్ లో చిననిపిల్లలలో 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగే అవకాశాం చేరచుబడిాంది, కానీ 

ఏదైన్ బహ్య వసుత్ వు మిాంగినటు్ల  తెలిస్నపుపుడు మాత్రమే.

7 బహ్య వసుత్ వు మిాంగటాం జరగిాందని తెలిసేత్, ఎన్ హెచ్ 111 

'వసుత్ వు, మిాంగిన లేక పీలచుడాం' పాథ్ వేస్ లో ప్రశని ఉాంది. ఏ వసుత్ వు 

మిాంగబడిాంది అనేదానిక్ సాంబాంధిాంచి ప్రశని అడగబడుతుాంది, 

ఇాందులో బ్యటరీలు మరయు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను 

గురాంచి అడగటాం ఉాంటుాంది. NHS పాథ్ వేస్ అధికరిమాం సవెభావాం 

కారణాంగ, వివిధ లక్షణాలు, ఇాందులో తీవ్రమైన మొదట, 

తోస్పుచచుబడిన తరువాత మాత్రమే, ఈ ప్రశని అడగబడుతుాంది. 

అత్యవసర ప్రతిసపుాందన అవసరమని లక్షణాలు సూచిాంచిన 

కేసులలో, తదుపర ప్రశనిలు అడగటాం ఉాండదు.

8 సమాచారానిని పాంచుకునే స్మర్థష్ ాం ఆరోగ్య సాంరక్షణ సమాచార 

స్సటిమ్స్ కు పరమితాంగ ఉాండిాంది.

9 సూపర్ వైజర్ మరయు సూపర్ వైజ్ చేయబడే పారామెడిక్స్ పాత్రలు 

మరయు బధ్యతల గురాంచి సపుషటిత లేదు, ఇది బృాంద గతిశీలతను 

ప్రభావితాం చేయగలదు. రోగిని నేరుగ చూసే పారామెడిక్స్ మరయు 

ఇతర గేరాడుల అాంబులెనుస్ స్బ్ాందిక్ సూపర్ విజన్ కు సాంబాంధిాంచి 

జాతీయ స్్థ యలో మార్గదర్శకాం లేదు.

10 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లలకు సాంబాంధిాంచి 

ఎపుపుడు సురక్షితాంగ తీసుకెళ్్ల లి (ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్లడాం), రఫర్ 

చేయాలి మరయు డిశాచుర్జా స్ఛార్జా చేయాలి అనేవాటిపై అాంబులెనుస్ 

స్బ్ాందిక్ మార్గదర్శకాం అాందిాంచే పా్ర మాణిక జాతీయ మార్గదర్శకాలు 

లేవు.

11 గత 10 సాంవతస్రాలుగ బ్యటరీ పరశ్రమ బ్యటరీలు 

మరయు ప్రతే్యక్ాంచి బటన్/కాయన్ సెల్స్ కు సాంబాంధిాంచిన 

ప్రమాదావకాశాలను ప్రచురసుత్ ననిపపుటికీ, చినని పిల్లల అననివాహికలో 

చికుకుకు పోయన అలాాంటి బ్యటరీలు కలిగిాంచే హాని తీవ్రతను 

ప్రజలు విసృతాంగ అర్థాం చేసుకోలేదు.

12 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం మరయు చిననిపిల్లలలో అది 

కలిగిాంచిన హాని స్్థ య/రకాం సాంఘటనలను రాబటటిడానిక్ UKలో 

ఖచిచుతమైన డేటా లేదు. 

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/034:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రతను మెరుగుపరచడానిక్, 

బ్యటరీ డిజైన్, ఉతపుతిత్ కేస్ాంగ్, పా్యకేజిాంగ్ మరయు సురక్షితమైన 

చిల్లర అమ్మకాల ఆచరణలను కవర్ చేసూత్ /పరగణిసూత్  ఫాస్టి-టా్ర క్ 

ప్రమాణానిని తయారు చేయడానిక్ డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా 

అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ వ్్యహానిని అభివృదిధా చేయాలని 

స్ఫారసు చేయబడిాంది.

సిఫారుసు 2019/035:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగినటు్ల  అనుమానిాంచిన లేక 

తెలిస్న వాటి కోసాం రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్ అాండ్ ఛైల్్డ 

హెల్త్ డెస్షన్ సపోర్టి టూల్ లోపల కీ పా్ర కీటిస్ పాయాంట్ అభివృదిధా 

చేయాలని, ఈ అభివృదిధాక్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎమరజానీస్ మెడిసన్ 

మద్దతు ఇవావెలని స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

సిఫారుసు 2019/036:
999కు కాల్స్ వచిచున ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 

వయసుస్నని పిల్లలను తరలిాంచడాం, రఫర్ చేయడాం మరయు 

డిశాచుర్జా చేయడానిక్ స్బ్ాందిక్ సమర్థత మరయు అధికారాం 

గురాంచి తమ సభు్యలకు తెలియజేయగల మార్గదర్శకానిక్ 

అసోష్యేషన్ ఆఫ్ అాంబులెన్స్ ఛీఫ్ ఎక్జాకూ్యటివ్స్ అాంగీకరాంచాలని 

స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

సిఫారుసు 2019/037:
పారామెడిక్స్ కోసాం, సాంబాంధిత అనిని పా్ర కీటిస్ సెటిటిాంగులకు వరతిాంచే, 

సూపర్ విజన్ మార్గదర్శకానిని కాలేజ్ ఆఫ్ పారామెడిక్స్ అభివృదిధా 

చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.

సిఫారుసు 2019/038:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల ప్రమాదాలను గురాంచి డిపార్టి మెాంట్ 

ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ జనస్మాన్్యనిక్ 

పెద్దయెతుత్ న ప్రచారాం చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

అభిపారా యాలు:
ఆరోగ్య సాంరక్షణ సమాచార టెకానిలజీ స్సటిమ్స్ మధ్య పరమితమైన 

కన్క్టివిటి మరయు ఇాంటర్  ఆపరేబలిటి ఉాంది. రోగి క్్లనికల్ చరత్ర, 

ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్ నిపుణులు లేక సరీవెసులతో గత సాంప్రదిాంపు 

మరయు గత జోకా్యలకు సాంబాంధిాంచి సమాచారాం అాందుబటు 

మరయు న్ణ్యతను ఇది ప్రభావితాం చేయగలదు.

ఈ రపోరుటి కు ప్రతిసపుాందనగ అవసరాం మేరకు బటన్/కాయన్ 

సెల్ బ్యటరీలను మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన నిరవెహణ మరయు 

అాంశాలను బలోపేతాం చేయడానిని సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 

అడావెన్స్ డ్ పీడియాటి్రక్ లైఫ్ సపోర్టి కోరుస్ మరయు ఇతర 

ప్ర వైడరు్ల  పా్ర రాంభిాంచిన ఏవైన్ సమాన కోరుస్ల కాంటెాంట్ ను 

సమీక్షిాంచడానిని చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాంగ ఉాంటుాంది.
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ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్నని పిల్లలలో న్న్-

సెపుస్ఫిక్ ప్రజాంటేషన్ల కోసాం శరీరానిక్ కోత పెటటిని సీకురానిాంగ్ టూల్ గ 

ఉపయోగిాంచడానిక్ చేతోత్  పటుటి కునే మెటల్ డిటెకటిర్లపై అధ్యయనాం 

చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాం కావచుచు.

స్ధారణ నిరవెహణ సటికఛార్ తో పోలిచునపుపుడు అాంబులెనుస్ రాంగాంలో 

క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ ఏరాపుటు మరయు యాకెస్స్ లోని వ్యతా్యస్నిని 

తగి్గాంచడానిక్ అవకాశాలు ఉననిటు్ల  అనిపిసుత్ ననిది. 

రోగిని నేరుగ చూసే పారామెడిక్స్ మరయు ఇతర గేరాడుల 

అాంబులెనుస్ స్బ్ాందిక్ సూపర్ విజన్ మరయు క్్లనికల్ అప్ డేట్స్ 

చేపటటిడానిక్ ఉనని రక్షిత సమయాం ఏరాపుటు పరమితాంగ ఉాంది. 

ఇది స్బ్ాంది సమర్థత నిరవెహణను ప్రభావితాం చేయవచుచు 

మరయు నేరుచుకునే అవకాశాలను విసత్రాంచడానిక్ ట్రసుటి  

స్మరా్థ ్యనిని పరమితాం చేయవచుచు.

సాంఘటనలు మరయు ఫలితాలను బగ అర్థాం చేసుకోవడానిక్, 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగి అత్యవసర విభాగలకు 

హాజరయే్య పిల్లలాందర మీద నిఘా అధ్యయనాం దావెరా 

సమాచారానిని సేకరాంచవచుచు. 

చేపట్్టన భద్రతా చరయాలు

భద్రతా చరయాలు:
ఏదైన్ 'హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది' మిాంగడానిక్ 

సాంబాంధిాంచి నిర్దషటి పా్ర మ్టి  అాందిాంచడానిక్ వీలుగ, NHS పాథ్ వేస్ 

ఇపుపుడు మద్దతు ఇచేచు సమాచారాంలో బటన్/కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీని చేరాచుయ.

NHS డిజిటల్ మరయు పి్రయారటీ డిస్ పా్యచ్ కారోపురేషన్ లు 

చిననిపిల్లలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగే అవకాశానిక్ 

సాంబాంధిాంచిన అనిని సాంబాంధిత పాథ్ వేస్ ను సమీక్షిాంచాయ.

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రత గురాంచి 

తన Start4Life స్మాజిక మీడియా ఛాన్ళ్ల (Morton and 

Nicholson, 2018) దావెరా డిసెాంబరు 2018 లో అవగహన 

కలి్గ ాంచిాంది. 

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్, కమూ్యనిటీ పా్ర కీటిషనర్స్ అాండ్ హెల్త్ 

విజిటర్స్ అసోష్యేషన్, రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ మిడ్ వైఫ్స్, రాయల్ 

కాలేజ్ ఆఫ్ నరస్ాంగ్ మరయు సూకుల్ అాండ్ పబ్లక్ హెల్త్ నరస్స్ 

అసోష్యేషన్ లు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల సాంభావ్య 

ప్రమాదాల గురాంచి తమ న్ట్ వర్కు ల దావెరా భద్రతా సాందేశాలను 

విసృతాంగ ప్రచారాం చేశాయ.

జనరల్ మెడికల్ కనిస్ల్ బ్ల గ్ అభివృదిధా చేస్ాంది, దీనిలో ఈ భద్రతా 

సాందేశాం ఉాంది: 'బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన ప్రమాదాలు: 
భద్రతా సాందేశాం'.
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1 నేపథయాిం మరియు 
సిందర్భిం

1.1 బటన్ మరియు కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీలు

1.1.1 ఈ బ్యటరీలు సూ్థ పాకారాంలో ఉాండే సెల్స్, వీటి మొతత్ాం 
ఎతుత్  వా్యసాం కాంటే తకుకువ ఉాంటుాంది. బటన్ మరయు 
కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు ఆకారాం, సైజు (వా్యసాం మరయు 
మాందాం), ఓలేటిజ్ మరయు రస్యనిక గుణాల దావెరా 
సపుషటిాంగ తెలుసుకొనదగినవి.

 బటన్ బ్యటరీలు స్ధారణాంగ కాయన్ సెల్ బ్యటరీల 
కాంటే మాందాంగ మరయు తకుకువ వా్యసాంతో ఉాండి, బటన్ల 
లాగ కనిపిస్త్ య. వీటిలో లీథియాం ఉాండదు మరయు 
స్ధారణాంగ 1.5 ఓల్టిస్ లో పని చేస్త్ య (ఇాంటరేనిషనల్ 
ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమీషన్ 2019). బటన్ బ్యటరీలు క్రిాంది 
పరకరాలలో కనిపిాంచవచుచు: వినిక్డి సహాయ పరకరాలు, 
బగ చినని ఆటబొమ్మలు, లేజర్ పాయాంట్స్ మరయు 
కాలికు్యలేటరు్ల .

చిత్రిం 1 బటన్ బ్యాటరీలు

 కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీలు బటన్ బ్యటరీల కాంటే పలుచగ 
మరయు ఎకుకువ వా్యసాంతో ఉాండి, కాయన్స్ లాగ 
కనిపిస్త్ య. వీటిలో లీథియాం ఉాంటుాంది మరయు 
న్మమాత్రపు 3 ఓలుటి ల ఔట్ పుట్ ఉాంటుాంది. కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీలు తమ ఛార్జా ను అనేక సాంవతస్రాలు 
ఉాంచుకోగలవు, ఉతపుతిత్క్ పవర్ ఇవవెడానిక్ తగినాంత 
ఛార్జా వీటిక్ లేకపోయన్, మిాంగితే హాని కలిగిాంచే సామర్థ్యం 
కలిగివుాంటాయ. ఇవి క్రిాంది పరకరాలలో కనిపిాంచవచుచు: 
రమోట్ కాంట్్ర ల్స్, కీ ఫోబ్స్, బైకు లైటు్ల , సెన్స్ర్స్, సేకుళ్్ల  
మరయు వైద్య పరకరాలు.

చిత్రిం 2 కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీలు, 23మమీ వ్యాసిం

 సాందర్ సాంఘటనలో చిననిబడ్డ  మిాంగిన రకాం లీథియాం 

బ్యటరీ ఇది. 

1.1.2 చిననిపిల్లల వైదు్యలు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు 
పిల్లలకు "సీవెట్ల  లాగ కనిపిస్త్ య" అని, లోపలిక్ వెళతే 
(మిాంగితే), బడ్డ  న్లుకపై తిమి్మర సాంవేదన పాందుతారని, 
ఇది వార నమ్మకానిని మరాంత పెాంచుతుాందని పరశోధనకు 
సూచిాంచారు (రాయల్ ససైటీ ఫర్ ద పి్రవెన్షన్ ఆఫ్ 
యాక్స్డెాంట్స్, 2018). 

చిత్రిం 3 బటన్/కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీలతో పిల్లలకు ఉన్న భద్రతా 
పరామాదావకాశాలను చూపిించే పోస్టర్

చిత్రాం డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ సౌజన్యాంతో. 

1.1.3 పిల్లలు వసుత్ వులను నోట్్ల  పెటుటి కునే తమ ధోరణి కారణాంగ 
మరయు తాము చేస్న పనులను చపపులేక పోవడాం 
వలన, బ్యటరీలు మిాంగటాం ఫలితాంగ ఐదు సాంవతస్రాల 
కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లలు గయపడే అత్యధిక 
ప్రమాదావకాశాం కలిగివున్నిరు (Wallace et al, 2017). 
తీవ్ర గయాలు మరయు మరణాలు ఎకుకువగ మూడు 
సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లలలో జరుగుతాయ 
(Fuentes et al, 2014).

1.1.4 16 మిమీ మరయు అాంతకాంటే ఎకుకువ వా్యసాం కలిగిన 
బ్యటరీలు చినని పిల్లల ఇసోస్ఫగస్ (అననివాహిక)
లో ఇరుకుకుపోగల సాంభావ్యత గురాంచి బ్యటరీ పరశ్రమ 
హెచచురసుత్ ాందని బ్రటిష్ అాండ్ ఐరష్ బ్యటరీ అసోష్యేషన్ 
పరశోధనకు సూచిాంచిాంది. దీనిక్ కారణాం చిననిపిల్లల 
ఇస్ఫాగియల్ లు్యమెన్ (తెరచివునని కుహరాం) వా్యసాం 
చిననిదిగ ఉాండటాం. పెద్ద పిల్లలు మరయు పెద్దలకు ఇదే 
మాదిర ప్రమాదావకాశాం ఉాండదు ఎాందుకాంటే పెరగే కొదీ్ద 
శరీరాం మారుతుాంది. ఇది బ్యటరీ అననివాహికలో చికుకుకు 
పోవడానిక్ అవకాశానిని తగి్గసుత్ ాంది; బదులుగ బ్యటరీ 
కడుపులోనిక్ పయనిాంచి, మలాంలో విసరజాాంచబడుతుాంది. 
అదే కాయన్ సెల్స్ విషయాంలో, వా్యస్నిక్ అదనాంగ, 
బ్యటరీ ఓలేటిజ్ (3 ఓలుటి లు) చపుపుకోదగ్గ కారకాం.



11

 అననివాహిక సహజాంగ సననిగ ఉాండే మూడు ప్రదేశాలను, 
ఎకకుడ అననివాహికలో చికుకుకోవచ్చు (అననివాహికలో 
వసుత్ వులు చికుకుకు పోవడాం) కొట్టి చిచునటు్ల  క్రిాంది చిత్రాం 4 
చూపిసుత్ ాంది. అననివాహికకు బలహీనమైన పెరస్టి లిస్స్ 
(దాని తరువాత టి పనిచేసే సాంకోచాం మరయు విడుదల) 
ఉాంటాయ కాబటిటి  అది అత్యధిక ప్రమాదావకాశాంలో 
ఉాంటుాంది.

 చిత్రాం 5 అననివాహిక శరీర నిరా్మణానిని మరయు 
శరీరాంలోని ఇతర నిరా్మణాలతో స్మీపా్యనిని ప్రదర్శసుత్ ాంది. 
అననివాహికలో చికుకుకునని బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 
బృహదధామని (aorta), టా్ర క్యా (వాయున్ళాం) లేక 
ఊపిరతితుత్ ల లోనిక్ తినివేసుత్ ాంది. 

చిత్రిం 4&5  అన్నవ్హికలో చికుకుకు పోవడానిక మరియు ఇతర 
శరీర నిర్మాణాలతో సామీపాయానిక శరీర నిర్మాణ చిత్ర 
రూపిం.

 

థొర్సిక్ ఇన్ లెట్ 70%

C

20%

10%

బృహద్ధమని వింపు (Aortic arch) 
మరియు కుడి పరాధాన బ్ర ింకస్

గ్యాసో్ట రో ఎసోఫాగియల్ జక్షన్

శా్వసనాళిం

అన్నవ్హిక

గొింతు

బృహద్ధమని వింపును 
అన్నవ్హిక దాటే చోటు

అన్నవ్హిక గొింతుతో 
కలిసే కూడలి

ఎడమ పరాధాన 
శా్వసకోశిం (brochus) 
అన్నవ్హికను నొకేకు 
చోటు

అన్నవ్హిక చీలిక 
(hiatus) వద్ద

శరీర మధయాపటలిం 
(Diaphragm)

B

A

ఎడమ 
బృహద్ధమని 
తరువ్త 
అన్నవ్హిక సిథితి

 

1.1.5 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన కలిగే తీవ్ర 
పరణామాలలో 50% కాంటే ఎకుకువ ఎవరూ చూడకుాండా 
మిాంగిన తరువాత కలుగుతాయ, ఇలా జరగినపుపుడు 
గురతిాంచడాం మరయు చేయడాంలో జాప్యాం జరగే అవకాశాం 
ఉాంది (Litovitz et al, 2010). అననివాహికలో చికుకుకునని 
బ్యటరీలు కణజాలని తీవ్ర నషటిాం మరయు రాండు గాంటల 
లోపల రాంధారా లు కలిగిాంచగలవు, బ్యటరీని తీస్వేస్న్ 
నషటిాం కొనస్గుతుాంది. ఇలాాంటి గయాం పాలైన పిల్లలకు 
జరగిన నషాటి నిని సరదిద్దడానిక్ దీర్ఘకాలిక సాంరక్షణ, అనేక 
శసత్రచిక్తస్లు మరయు పదధాతులు అవసరాం అవుతాయ 
(The Conversation, 2018). బ్యటరీని గురతిాంచి, 
తీస్వేయకపోతే, అననివాహిక మరయు ప్రధాన రకతిన్ళ్ల 
మధ్య అస్ధారణ కలయక, దాని పరణామాంగ 
మరణానిక్ దారతీసే భారీ హెమరేజ్ (రకతిస్రా వము) తోసహా 
ఆలస్యాంగ వచేచు సాంక్్లషటితలు కలుగవచుచు (Litovitz 
et al, 2010). ఈ ప్రమాదావకాశాం ఛార్జా చేయబడిన 
మరయు ఉపయోగిాంచిన సెల్స్ రాండిాంటికీ ఉాంటుాంది, 
రాండవ దానిలో ఉతపుతిత్క్ పవర్ ఇవవెడానిక్ తగినాంత ఛార్జా 
లేకపోయనపపుటికీ, మిాంగితే బడ్డకు హాని కలిగిాంచడానిక్ 
సరపడా ఎలక్టిరాకల్ ఛార్జా ఉాంటుాంది.

1.1.6 మిాంగిన లీథియాం కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు తీవ్రమైన 
అాంతర్గత కాలిన గయాలు చేయగలవు, ఇది ఎలక్టిరాక్ కరాంట్ 
పుటటిడాం వలన జరుగుతుాంది. ఇది కణజాల ద్రవాలను 
హైడారు లిస్స్ (విచిఛానాం) చేసుత్ ాంది మరయు కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీ న్గెటివ్ పోల్ వద్ద సోడియాం హైడారు క్స్డ్ (కాస్టిక్ 
సోడా) ఉతపుతిత్ చేసుత్ ాంది, ఇది తవెరత లికెవెఫాక్షన్ న్కోరి స్స్ 
(కణజాల క్షయాం) కలుగజేసుత్ ాంది. నషటిాం జరగడానిక్ తగినాంత 
సోడియాం హైడారు క్స్డ్ ప్రదేశాంలో జమకావడానిక్ కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీ తపపుక చ్ట నిలిచి ఉాండాలి లేక చికుకుకుని 
ఉాండాలి. కణజాలాం లోపలిక్ కొరక్వేయడానిక్ సోడియాం 
హైడారు క్స్డ్ తో పె్రషర్ న్కోరి స్స్ (కణ న్శనాం) కలువవచుచు 
(Wright et al, 2017).

చిత్రిం 6 బటన్/కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీలు కలుగజేసిన కోత 
పరాదర్శన (తొడ మీద) 

A B

చిత్రాం Wright et al, 2017 సౌజన్యాంతో 



12

1.2 NHS 111 

1.2.1 NHS 111 సరీవెసులు అత్యవసర వైద్య ఆాందోళనలతో ఉాండే 
రోగుల కోసాం 2013 మరయు 2014 లో ప్రవేశపెటటిబడా్డ య. 
NHS 111 లో వైదు్యలు మద్దతు ఇచేచు, శిక్షణ పాందిన కాల్ 
సలహాదారులు ఉదో్యగులుగ చేరుచుకోబడా్డ రు, వీరు, పని 
గాంటలలో మరయు పని గాంటల తరువాత రాండిాంటిలోనూ 
అాందుబటులో ఉనని అత్యాంత అనువైన సరీవెసుకు 
రోగులను డైరక్టి చేయడానిక్ NHS పాథ్ వేస్ చిక్తాస్ వ్యవస్థ 
ఉపయోగిస్త్ రు. NHS 111 ఉదే్దశానిని NHS ఇాంగ్ల ాండ్ ఇలా 
వర్ణసుత్ ాంది:

• సవెయాం-సాంరక్షణకు సలహా ఇవవెడాం
• నరుస్, అత్యవసర దాంతవైదు్యడు లేక GP తో రోగులను 

కలపడాం
• ముఖాముఖి అపాయాంట్ మెాంట్ కోసాం రోగులను బుక్ 

చేయడాం
• అవసరాం అయతే, నేరుగ అాంబులెనుస్ పాంపడాం
• స్్థ నిక సరీవెసులకు రోగులను డైరక్టి చేయడాం

1.2.2 NHS 111 సరీవెసులను అాంబులెనుస్ సరీవెసులు, పైరావేటు 
ప్ర వైడరు్ల  మరయు ఇతర NHS ట్రసుటి లు అాందిాంచవచుచు. 

1.3 NHS పాథ్ వేస్

1.3.1 NHS అనేది NHS 111 మరయు సగాం ఇాంగీ్లషు అాంబులెనుస్ 
సరీవెసులు ఉపయోగిాంచే క్్లనికల్ డెస్షన్ సపోర్టి స్సటిమ్ ను 
అాందిాంచే కార్యకరిమాం (NHS Digital, 2018a). ఈ చిక్తాస్ 
వ్యవస్థ సాంవతస్రానిక్ 13 మిలియన్లకు పైగ కాల్స్ ను 
రమోట్ అసెస్ మెాంట్ చేయడానిక్ మద్దతు ఇసుత్ ాంది. ఈ 
కాల్స్ ను ప్రతే్యకాంగ శిక్షణ పాందిన న్న్-క్్లనికల్ కాల్ 
హాాండ్లరు్ల  నిరవెహిస్త్ రు, వీరు కాల్ చేస్న సమయాంలో 
రోగి ఆరోగ్య అవసరాల ఆధారాంగ తగిన సరీవెసులకు 
రోగిని రఫర్ చేస్త్ రు. ఈ కాల్ హాాండ్లరు్ల  సలహా ఇవవెగల 
మరయు మార్గదర్శనాం చేయగల లేక పరస్్థతిబటిటి  అవసరాం 
అయతే కాల్ తామే మాటా్ల డగల వైదు్యల దావెరా మద్దతు 
పాందుతారు. ఈ వ్యవస్థ క్్లనికల్ అధికరిమాం చుటూటి  
నిర్మాంచబడిాంది, అాంటే పా్ర ణాపాయాం కలిగిాంచే సమస్యలు 
కాల్ పా్ర రాంభాంలో అాంబులెనుస్ ప్రతిసపుాందనలను టి్రగ్గర్ 
చేసుత్ ాంది, దాని తరువాత ఇతర సెటిటిాంగులలో తకుకువ 
తక్షణ ప్రతిసపుాందన (లేక ఏరాపుటు) అవసరమైన తకుకువ 
అత్యవసరాం అయన పరస్్థతులను ప్రక్రియ చేసుత్ ాందని అరధాాం.

1.3.2 NHS 111 కాల్ హాాండ్లరు్ల  అాందరూ, స్సటిమ్ ను భద్రాంగ 
మరయు ప్రభావవాంతాంగ ఉపయోగిాంచేలా చూడటానిక్, 
వైదు్యలు, విద్య మరయు సమాచార టెకానిలజీ నిపుణుల 
దావెరా శిక్షణ పాందుతారు. ఏ NHS పాథ్ వేస్ చిక్తాస్ 
ప్రశనిలను రూపాందిాంచడానిక్ అతి తాజా క్్లనికల్ 
రుజువులను ఉపయోగిసుత్ ాంది, వీటిని కరిమబదధాాంగ వైద్య 
నిపుణులు సమీక్షిస్త్ రు.

1.3.3 NHS పాథ్ వేస్ ఉపయోగిాంచి 111 లేక 999 నుాండి 
మదిాంపు చేయడాం వలన వచిచున క్్లనికల్ చిక్తాస్ ప్రక్రియ 
ఎాండ్ పాయాంట్స్ భద్రతను రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ జనరల్ 
పా్ర కీటిషనర్స్ ఏరాపుటు చేస్న నేషనల్ క్్లనికల్ గవరనిన్స్ 
గూరా పు పర్యవేక్షిసుత్ ాంది. ఈ గూరా పు సాంబాంధిత రాయల్ 

కాలేజీల నుాండి ప్రతినిధులతో ఏరాపుటు చేయబడిాంది. ఈ 
కాలేజీల నుాండి సీనియర్ క్్లనిష్యన్ లు NHS పాథ్ వేస్ 
క్్లనికల్ కాంటెాంట్ కు సవెతాంత్ర పర్యవేక్షణ మరయు పరశీలన 
అాందిస్త్ రు.

1.3.4 ఈ సవెతాంత్ర పర్యవేక్షణతో పాటు, NHS పాథ్ వేస్ తన 
క్్లనికల్ కాంటెాంట్ మరయు మదిాంపు పో్ర ట్కాల్స్ UKలో 
మెడికల్ పా్ర కీటిసు కోసాం రుజువు మరయు మార్గదర్శనాం 
అాందిాంచే సాంస్థల అతి తాజా సలహాతో ఏకరీతిగ 
ఉాండేలా చూసుత్ ాంది.చూసుత్ ాంది. ప్రతే్యక్ాంచి, వీటి తాజా 
మార్గదర్శకాలతో ఏకరీతిగ ఉాండేటటు్ల :

• నేషనల్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ ఫర్ హెల్త్ అాండ్ కేర్ ఎకస్లెన్స్
• రీసస్టేషన్ కనిస్ల్ (UK)
• ద UK సెపిస్స్ ట్రస్టి.

1.4 మడికల్ పిరాయారిటీ డిసాపాఛ్ వయావసథి

1.4.1 మెడికల్ పి్రయారటీ డిస్పుఛ్ వ్యవస్థ (MPDS) కాంప్్యటరైజ్ 
చేయబడిన చిక్తాస్ వ్యవస్థ , దీనిని 999 కాల్స్ ను 
వరీ్గకరాంచడానిక్ మరయు పా్ర ధాన్యత ఇవవెడానిక్ కొనిని 
ఇాంగీ్లషు అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లు ఉపయోగిస్త్ య. UKలో ఈ 
స్సటిమ్ ను పబ్లష్ మరయు నిరవెహణ చేయడానిక్ లైసెనుస్ 
పాందిన యుఎస్ ఏ లోని ప్రయారటీ డిశాపుచ్ కార్పురేషన్ 
ఎమ్ పిడిఎస్ ను తయారు చేసుత్ ాంది.

1.4.2 ఎమ్ పిడిఎస్ చిక్తస్ క్్లనికల్ గ అర్హత పాందని కాల్ తీసుకునే 
వ్యక్తి వ్యవస్థ జనరేట్ చేస్న ప్రశనిలు మరయు ఇవవెబడిన 
జవాబుల ఆధారాంగ వరుస ప్రశనిలు అడిగేలా చేసుత్ ాంది. 
ప్రశనిలకు వచిచున జవాబులను వ్యవస్థ విశ్్లష్సుత్ ాంది మరయు 
'ప్రధాన ఫిరా్యదు' (రోగి అనుభవిసుత్ నని ప్రధాన లక్షణాం) 
మీద ఆధారపడి అాంతిమ కేటగిరీ ఇసుత్ ాంది. వ్యవస్థ సృహ 
తపిపుపోవటాం లేక గుాండె ఆగిపోవడాం లాాంటి అత్యాంత 
అత్యవసర పా్ర ణాపాయ సమస్యల నుాండి మొదలుపెటిటి  
సవెయాం-సాంరక్షణ సలహా మాత్రమే అవసరమైన చినని 
సమస్యల వరకు కాల్ కు పా్ర ధాన్యత ఇసుత్ ాంది.

1.5 లింగ్్వజ్ లైన్ (Language Line)

1.5.1 లాాంగేవెజ్ లైన్ అనేది NHS 111 ఆరోగ్య సలహాదారులు 
మరయు కాలర్స్ కు అాందుబటులో ఉాండే బహుళ-
భాష గోపనీయ అనువాద సరీవెసు (NHS, 2017). ఇది 
సాంప్రదిాంపులో చేరడానిక్ కాన్ఫరన్స్ కాల్ స్ాంకేతికను 
ఉపయోగిాంచే మధ్యవరతితవె సరీవెసు. కాల్ చేసేవారక్ 
అనువాద సరీవెసులు అవసరమని సపుషటిాం అయనపుపుడు 
దీనిని ఉపయోగిాంచడానిక్ NHS 111 స్బ్ాందిక్ పా్ర మాణిక 
ఆపరేటిాంగ్ పదధాతి ఉాంది. కాలర్ కు ఏ భాష అవసరమో 
ఆరోగ్య సలహాదారు నిరాధా రాంచుకుని, అనువాదకునిని 
సాంప్రదిాంచేటపుపుడు కాలర్ ను హోల్్డ లో ఉాంచుతారు. 
అనువాదకునిగ పనిచేయడానిక్ రోగి కుటుాంబ సభు్యలు లేక 
సేనిహితులలో రు ఉాంటే, వారు 12 సాంవతస్రాల వయసుస్కు 
పైన ఉాంటే ఇది అాంగీకరాంచబడుతుాంది. లాాంగేవెజ్ లైన్ ను 
అాంబులెనుస్, సెకాండరీ కేర్ మరయు పైరామరీ కేర్ సరీవెసులు 
కూడా ఉపయోగిస్త్ య. లాాంగేవెజ్ లైన్ ఉపయోగిాంచని చ్ట, 
అలాాంటి అనువాద సరీవెసులు అాందుబటులో ఉన్నియ.
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1.6 ప్రోమరీ కేర్ పని గింటల తరువ్తి సరీ్వసు

1.6.1 పైరామరీ కేర్ పని గాంటల తరువాత సరీవెసు పనిదిన్లలో 

18:30 గాంటల నుాండి 08:00 గాంటల వరకు మరయు 

వారాాంతపు దిన్లు మరయు బ్యాంకు సెలవు దిన్లలో 

రోజుకు 24 గాంటలు అత్యవసర పైరామరీ సరీవెసులను 

అాందిసుత్ ాంది(NHS, 2018a). 

1.7 ఆఫీస్ ఫర్ పారా డక్్ట సేఫీటీ అిండ్ సా్ట ిండర్సు

1.7.1 వినియోగదారులు మరయు పరా్యవరణకు రక్షణ పెాంచడానిక్ 
మరయు అధిక ఉతాపుదకత, పెరుగుదల మరయు 
వా్యపార విశావెసాం పో్ర తస్హిాంచడానిక్, ఆఫ్స్ ఫర్ ఉతపుతిత్ 
ప్ర డక్టి సేఫ్టీ అాండ్ స్టి ాండర్స్ (OPSS) జనవర 2018 లో 
డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ 
స్టి రాటజీ దావెరా పా్ర రాంభిాంచబడిాంది. ఓపిఎస్ ఎస్ (OPSS) 
కు వినియోగదారుల ప్రమాదావకాశాలను గురతిాంచే మరయు 
ప్ర డక్టి  రీకాల్ మరయు మరమ్మతుత్ లకు ప్రతిసపుాందనలను 
నిరవెహిాంచే బధ్యత ఇవవెబడిాంది. ఉతపుతిత్ రీకాల్స్ 
పర్యవేక్షిాంచే మరయు స్్థ నిక అధికారులు సైాంటిఫిక్ మరయు 
స్ాంకేతిక మేధసుస్ మరయు ఇనిస్డెాంట్ మేనేజ్ మెాంట్ 
మద్దతుతో ఉతపుతిత్ భద్రత చటాటి నినిఅమలు చేసే వీలుకలిపుాంచే 
నేషనల్ స్సటిమ్ తో ఇది సమనవెయాం చేసుత్ ాంది.

1.8 ర్యల్ సొసైటీ ఫర్ ద పిరావెింన్షన్ ఆఫ్ 
యాకసుడింట్సు

1.8.1 రాయల్ ససైటీ ఫర్ ద పి్రవెాంన్షన్ ఆఫ్ యాక్స్డెాంట్స్ అనేది 
ప్రమాదవశాతుత్  మరణాం మరయు గయాలు నివారాంచడానిక్ 
అాంక్తమైన ఛారటీ సాంస్థ , ఈ లక్ష్యనిని స్ధిాంచడానిక్ 
మరణాం మరయు గయాంతో ప్రభావితమైన వారు మరయు 
ఆరోగ్య వృతిత్ నిపుణులు మరయు పరశ్రమ భాగస్వెములతో 
ఇది కలస్ పని చేసుత్ ాంది.

1.9 బి్రట్ష్ అిండ్ ఐరిష్ పోర్టబుల్ బ్యాటరీ 
అసోసియేషన్

1.9.1 బ్రటిష్ అాండ్ ఐరష్ పోరటిబుల్ బ్యటరీ అసోస్యేషన్ 
(BIPBA) UKలో పోరటిబుల్ బ్యటరీ పరశ్రమ వాణిజ్య 
అసోష్యేషన్. BIPBA ప్రసుత్ త సభు్యలలో పాన్సోనిక్, 
డూ్యరాసెల్, ఎనరజైజర్, సోని, GP బ్యటరీస్ మరయు వరాటి  
ఉన్నియ.

1.10 చైల్డ్ యాకసుడింట్ పిరావెన్షన్ ట్రస్్ట

1.10.1 చైల్్డ యాక్స్డెాంట్ పి్రవెన్షన్ ట్రస్టి పిల్లలు మరయు యువతలో 
నివారాంచదగిన ప్రమాదాలను తగి్గాంచడానిక్ అాంక్తమైన 
ఛారటీ సాంస్థ .

1.11 అింబులెనుసు సరీ్వసులో 'పరయావేక్షణ' అనే పదిం 
ఉపయోగిం మరియు ఈ రిపోరు్ట లో అది ఎల 
ఉపయోగిించబడుతుింది

1.11.1 కేాంబ్రడ్జా  డిక్షనరీ సూపర్ విజన్ ను ఇలా నిరవెచిసుత్ ాంది

 ’వ్యక్తి లేక కార్యకలాపానిని చూసూత్  ఉాండటాం మరయు 
అాంతా సరగ్గ , సురక్షితాం మొదలుగ జరుగుతుననిటు్ల  
సునిశిచుతపరచడాం.’

1.11.2 ఆరోగ్య సాంరక్షణ సాందర్ాంలో, వివిధ పదధాతులను 
ఉపయోగిాంచి ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణులతో 
సాంబాంధాం ఉనని నిర్దషటి కార్యకలాపాలను సూచిాంచడానిక్ 
సూపర్ విజన్ కు తరచూ 'క్్లనికల్' లేక 'ప్ర ఫెషనల్' అని 
ముాందు చేరచుడాం జరుగుతుాంది.
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1.11.3 UKలో అాంబులెనుస్ సరీవెసు, ఆరోగ్య సాంరక్షణ ప్ర వైడరు్ల  

అాందరకీ ఉమ్మడిగ, తన స్బ్ాందిక్ పర్యవేక్షణ అాందిసుత్ ాంది. 

అయతే, అాంబులెనుస్ రాంగాంలోని పారామెడిక్స్ మరయు 

ఇతర క్్లనికీష్యన్స్ చేపటేటి  పని సవెభావాం కారణాంగ, విభినని 

డొమైన్స్ లో పర్యవేక్షణ ఉాంటుాంది. ఈ డొమైన్స్ లో క్రిాందివి 
ఉన్నియ, అయతే ఈ జాబతా సాంప్ర్ణాం కాదు:

• ఆపరేషనల్/మేనేజ్ మెాంట్ పర్యవేక్షణ – డైరావిాంగ్ , చేతితో 
నిరవెహిాంచడాం, ప్రక్రియలు (ఉదాహరణకు, భద్రత అాందిాంచే 
రఫరల్స్ చేయడాం) లేక గైరా్హ జరు వ్యవధి తరువాత పనిక్ 
వాపసు వచేచులా చూడటాం లాాంటి పని అాంశాలను ఇది కవర్ 
చేసుత్ ాంది

• క్్లనికల్/ప్ర ఫెషనల్ పర్యవేక్షణ - క్్లనికల్ సాంరక్షణ, రపె్లక్షన్, 
చర్యలు నేరుచుకోవడాం, ఆడిట్ కు మద్దతు ఇవవెడాం, 
ప్ర బేషనరీ వ్యవధులు, అాండర్ గరా డు్యయేట్ పే్లస్ మెాంట్ ల 
ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ

• రమోట్ పర్యవేక్షణ - నిర్ణయాం తీసుకోవడానిక్ మరయు 
సురక్షితమైన సాంరక్షణకు మద్దతు ఇవవెడానిక్ సీనియర్ 
క్్లనికల్ పర్యవేక్షణ అాందిాంచడాం (ఉదాహరణ, రోగిని 
ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్్ల లా అనే విషయాంలో జూనియర్ స్బ్ాంది 
నిర్ణయాలు తీసుకోవడాంలో సహాయాం చేయడాం).

1.11.4 ఈ రపోరుటి లో, పరశోధనకు అత్యాంత సాంబాంధిత డొమైన్ 
క్్లనికల్/ప్ర ఫెషనల్ పర్యవేక్షణ, చదివేవారు ఎకకుడైన్ 
'పర్యవేక్షణ' ఉపయోగిాంచబడినపపుడు దీనిని దృష్టిలో 
ఉాంచుకోవాలి.

1.11.5 NHS అాంబులెనుస్ ట్రస్టిస్ లో ఉనని అవాాంఛనీయ 
తేడాల గురాంచి చేస్న సమీక్షలో 'లార్్డ కారటిర్' చేస్న 
స్ఫారసులకు ప్రతిసపుాందనగ ఆపరేషనల్/మేనేజ్ మెాంట్ 
పర్యవేక్షణ అభివృదిధా ఇపపుటికే NHS లోపల అభివృదిధా 
చేయబడుతుననిది (NHS Improvement, 2018).

 

చిత్రిం 7  విభిన్న రకాల సూపర్ విజన్ కు ఉదాహరణ

ప్రా ఫెషనల్/క్లనికల్  
పరయావేక్షణ

మేనేజ్ మింట్ పరయావేక్షణ

పరాసుత్ త సింరక్షణ ప్రా వైడర్ 
నుిండి ఫీడ్ బ్యాక్ఆడిట్
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2   సిందర్భ ఘటన
 దినిం 1: శుక్రవ్రిం, 01:14 గింటలు

2.1.1 మూడు సాంవతస్రాల వయసుస్గల బడ్డ  తలి్లదాండురు లు 

ఆమె ఆరోగ్యాం గురాంచి ఆాందోళనతో NHS 111 సరీవెసును 

సాంప్రదిాంచారు. బడ్డ  తాండిరు NHS 111 అరోగ్య సలహాదారు3తో 

మాటా్ల డారు, మొదట్్ల  బడ్డ  పేరు సరయైన సెపులి్లాంగ్ 

మరయు భౌగోళక వివరాలతో సహా ఆమె పుటిటిన తేది 

రూఢీపరచుకోవడాంలో ఇబ్ాంది కలిగిాంది. ఫలితాంగ, 

బడ్డ  తాండిరు మాటా్ల డిని భాష గురాంచి ఆరోగ్య సలహాదారు 

ప్రశినిాంచారు. అతను ఇాంగీ్లషు మాటా్ల డినటు్ల , అది అతని 

మాతృ భాష కానపపుటికీ, ధురా వపరచబడిాంది. ఆ కుటుాంబాం 

ఇటీవలే అడరుసు మారచుాందని కూడా నిరాధా రాంచబడిాంది.

2.1.2 బడ్డకు కడుపులో నొపిపు ఉననిటు్ల , అది స్యాంత్రాం వాాంతి 

తరువాత మొదలైనటు్ల  తాండిరు రపోరుటి  చేశారు. అదనాంగ, 

అమె తినడాం లేదని, నిద్ర వ్యవధుల మధ్యలో తరచూ 

ఏడుసుత్ ననిదని అతను రపోరుటి  చేశారు. కాల్ చేస్న సమయాం 

పా్ర రాంభ భాగాంలో బడ్డ  నిద్రపోతుననిది, ఆమెను నిద్రలేపమని 

(ఆమె నిద్ర లేవగలదా అని చూడటానిక్) తాండిరుని కోరడాం 

జరగిాంది, దాని తరువాత బడ్డ  ఏడవెటాం మొదలు పెటిటిాంది.

2.1.3 అనేక ప్రశనిల తరువాత, NHS పాథ్ నేస్ చిక్తాస్ స్సటిమ 

పా్ర ాంప్టి చేయడాం దావెరా, బడ్డ  ఛాతీ భాగాం మరయు 

కడుపులో నొపిపు ఉాందని, కానీ అమె శరీరాంలో ప్రతిచ్ట 

నొపిపు ఉననిటు్ల  ఫిరా్యదు చేస్ాందని తాండిరు రపోరుటి  చేశారు. 

తన ఛాతీ పా్ర ాంతానిని రుద్దమని బడ్డ  అడుగుతుననిదని, 

తన భార్య బడ్డ  కడుపులో కొనిని శబ్ద లు వినిపిసుత్ ననిటు్ల  

రపోరుటి  చేస్ాందని అతని వివరాంచాడు. మల విసరజాన గురాంచి 

మరయు బడ్డ  "ఎరుపురాంగు జెలీ్లలా కనిపిాంచే మలానిని 

విసరజాాంచిాందా" అని అడిగినపుపుడు, అమె జెలీ్లలా కనిపిాంచే 

మలానిని విసరజాాంచిాందని, కానీ ఎరుపు రాంగు లేదని తాండిరు 

చపాపురు. అపుపుడు ఆరోగ్య సలహాదారు "ఓకే, అమె హాని 

కలిగిాంచగలిగేది లేక విషప్రతమైనది ఏమైన్ తినిాందా?" 

అని అడిగరు, దానిపై తాండిరు జవాబుపై ఆధారపడి, శరీరాం 

లోక్ బహ్య వసుత్ వు వెళ్లడానిక్ సాంబాంధిాంచిన ప్రశని అపుపుడు 

ముగిాంచబడిాంది. 

2.1.4 ఈ కాల్ ఫలితాంగ, ఆ తలి్లదాండురు లను రాండు గాంటల లోపల 

సాంప్రదిాంచమని పైరామరీ కేర్ ఔట్-ఆఫ్-అవర్స్ (OOH) ను 

కోరడాం జరగిాంది. మధ్యాంతర సాంరక్షణ సలహా4 ఇవవెబడిాంది 

మరయు మొతత్ాం 16 నిమిషాల తరువాత కాల్ ముగిస్ాంది. 

కనస్లేటిషన్ రకారు్డ  ఎలకాటి రానికల్ గ OOH ప్ర వైడర్ 

కాంప్్యటర్ వ్యవస్థ లోక్ పాంపబడిాంది.

 దినిం 1: శుక్రవ్రిం, 01:37 గింటలు

2.1.5 పైరామరీ కేర్ OOH సరీవెసు నుాండి నరుస్ సలహాదారు బడ్డ  

తాండిరుతో మాటా్ల డిాంది. ఆమె NHS 111 రలే చేస్న భౌగోళక 

వివరాలు మరయు బడ్డ  అన్రోగ్యాం చరత్రను పరీక్షిాంచిాంది. 

కడుపు నొపిపు తగ్గడానిక్ పారాస్టమాల్ ఇవవెమని, వేళ ఇది 

ప్రభావవాంతాం కాకపోతే లేక ఇతర లక్షణాలు కలిగితే ఎలా 

సపుాందిాంచాలో సలహా ఇవవెబడిాంది.

2.1.6 తలి్లదాండురు లకు జనరల్ పా్ర కీటిషనర్ తో (GP) దగ్గర 

ఆసుపతి్రలోని చిక్తాస్ కేాంద్రాంలో అపాయాంట్ మెాంట్ 

సూచిాంచబడిాంది, తనవద్ద రవాణా లేధు కాబటిటి  దానిని 

తాండిరు నిరాకరాంచారు. ముాందు పారాస్టమాల్ తో 

ప్రయతినిాంచడానిక్, అది తన కుమారతి నొపిపుని తగి్గసుత్ ాందేమో 

చూడటానిక్ అతను అాంగీకరాంచారు. 

 దినిం 2: శనివ్రిం, 11:18 గింటలు

2.1.7 తాండిరు తన కుమారతి కడుపు నొపిపు గురాంచి సెకనుపాటు NHS 

111 కు కాల్ చేశారు. కొది్దగ ఆహారాం తీసుకునని తరువాత 

ఆమె వాాంతి చేసుకుాందని, దాని తరువాత ఆమె తినలేదని 

మరయు కడుపు నొపిపు అని చబుతుననిదని చపాపురు.

2.1.8 పారాస్టమాల్ ఇచిచునపపుటికీ తన కుమారతి ఇాంకా కడుపు 

నొపిపు అని చబుతుాంది కాబటిటి  తాను తిరగి కాల్ చేస్నటు్ల  

చపాపురు. ప్రధాన లక్షణాలు కడుపు నొపిపు మరయు 

గాంతు పా్ర ాంతాంలో నొపిపు అని కూడా ఆయన చపాపురు. 

అాంతేకాకుాండా, తన కుమారతి "ఆహారాం ఏదీ తీసుకోవడాం 

లేదు" అని రపోరుటి  చేశారు. ఈ లక్షణాలు టిననిర దిన్ల 

నుాండి ఉన్నియ, నొపిపు తీవ్రాంగ ఉననిటు్ల  అనిపిాంచడాంతో 

తలి్లదాండురు లు ఆాందోళనలో ఉాండటాం జరగిాంది.

2.1.9 వాాంతి గురాంచి మళ్్ల మళ్్ల ప్రశనిలు అడగవలస్ మరయు 

సపుషటిాం చేసుకోవలస్ వచిచుాంది, ఆ సమయాంలో, ప్రశనిలకు 

సరగ్గ  జవాబులు ఇసుత్ న్నిరని సునిశిచుతాం చేసుకోవడానిక్, 

అతనిక్ అనువాదకుడు కావాలా అని తాండిరుని ఆరోగ్య 

సలహాదారు అడిగరు, దానిక్ అతను ఇాంగీ్లషులో 

కొనస్గడానిని ఎాంచుకున్నిరు.

2.1.10 మలవిసరజాన ఎరుపురాంగు జెలీ్ల లాగ కనిపిాంచడానిక్ 

సాంబాంధిాంచి, తాండిరు మొదటి కాల్ లో చపిపునటే్ల  చబుతూ: 

"అది ఎరుపురాంగు లేదు, అది జెలీ్లలాగ ఉాంది." అన్నిరు.

2.1.11 రాండవ కాల్ ఫలితాంగ పైరామరీ కేర్ OOH సరీవెసులో 

రాండవ రఫరల్ సూచిాంచబడిాంది. నొపిపు ఉపశమనాం గురాంచి, 

ద్రవాలు తీసుకోమని, పరశుభ్రత పాటిాంచమని మరయు 

ఏదైన్ సాంభావ్య సాంకరిమణ వా్యపిాంచకుాండా నివారాంచడాం 

ఎలా అని ఆరోగ్య సలహాదారు ఇచిచున సలహాతో 10 

నిమిషాల తరువాత కాల్ ముగిస్ాంది.

3  ఆరోగ్య సలహాదారు న్న్-క్్లనికల్ శిక్షణ పాందిన వృతిత్నిపుణుడు, అతను ఎలకాటి రానిక్ ఫారాం నిాంపడానిక్ ముాందుగ స్కురాఫ్టీ చేస్న ప్రశనిలు ఉపయోగిస్త్ రు.
4  మధ్యాంతర సాంరక్షణ సలహాలో నొపిపు ఉపశమనాం మాందు ఇవవెటాం; ద్రవాలు తాగటాం; పరశుభ్రత సలహా; ఎదైన్ సాంభావ్య సాంకరిమణ వా్యపిాంచకుాండా నివారాంచడాం ఎలా; మరయు 

కొాంత 'వాచ్ ఫార్' 999 లక్షణాలు ఉాంటాయ.
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2.1.12 కనస్లేటిషన్ రకారు్డ  ఎలకాటి రానికల్ గ OOH ప్ర వైడర్ క 

కాంప్్యటర్ వ్యవస్థ లోక్ పాంపబడిాంది. 

 దినిం 2: శనివ్రిం, 11:42 గింటలు

2.1.13 పైరామరీ కేర్ OOH సరీవెసు నుాండి నరుస్ సలహాదారుతో 

బడ్డ  తాండిరు మాటా్ల డారు. ఆయన కడుపునొపిపు మరయు 

పెరగిన శరీర ఉష్్ణ గరాత చరత్రను వివరాంచారు (ఇది చపపుడాం 

మొదటిస్ర), దీనితోపాటు గాంతునొపిపు, అస్ధారణ వాసన 

వచిచున మూత్రాం మరయు నోటి దావెరా ఆహారాం తీసుకోవడాం 

తగి్గపోవడాం వివరాంచారు.

2.1.14 నరుస్ సలహాదారు, ఆరు గాంటల లోపల డాకటిరుతో 

(GP) ముఖాముఖి అపాయాంట్ మెాంట్ స్ఫారసు చేశారు 

మరయు ఆమె బడ్డకు స్్థ నిక ఆసుపతి్రలో ఉనని అత్యవసర 

విభాగాంలోని చిక్తాస్ కేాంద్రాంలో అపాయాంట్ మెాంట్ బుక్ 

చేశారు. 

 దినిం 2: శనివ్రిం, సుమారు 13:50 గింటలు

2.1.15 GP OOH GP (OOH GP) చరత్ర పరశీలిాంచారు 

మరయు బడ్డను పరక్షిాంచారు. బడ్డ  కొది్దగ పెరగిన 

ఉష్్ణ గరాతతో (37.6 డిగీరా సెాంటీగేరాడ్), చురుకుగ మరయు 

మేలుకుని ఉననిటు్ల  చపపుబడిాంది, కానీ మిగతా అనిని 

పరశీలనలు స్ధారణ పరధి లోపలే ఉన్నియ. GP శారీరక 

పరీక్ష చేశారు మరయు బడ్డ  పతిత్కడుపు మెతత్గ ఉననిటు్ల , 

సునినితతవెాం లేనటు్ల  మరయు ఆమె గాంతు కొది్దగ వాచినటు్ల  

(చీము లేకుాండా) కనుగన్నిరు.

2.1.16 మూత్ర నమూన్ సేకరాంచబడిాంది, యూరన్ డిప్ స్టిక్ తో 

పరీక్షిాంచబడిాంది. ఇది మూత్రాంలో రకతికణాలు ఉననిటు్ల  

నమూన్ బలమైన పాజిటివ్ ఫలితాం వెల్లడిాంచిాంది, 

కుటుాంబాం చపిపున దాని ప్రకారాం, బడ్డ  మూత్రాంలో రకతిాం 

కనిపిాంచిాంది. కేవలాం ఛాయామాత్రాంగ లూకాసైట్ మరయు 

ప్ర టీన్5 ఉాంది, నమూన్ నైట్రాట్ కు న్గెటివ్ వచిచుాంది 

(సాంకరిమణ ఉాండి ఉాంటే అది పాజిటివ్ అయ ఉాండేది). 

అాంతేకాకుాండా, ఇది కీట్న్స్6కు బలాంగ పాజిటివ్ వచిచుాంది.

2.1.17 క్్లనికల్ చిత్రాం తీవ్రమైన మూత్రపిాండాల పరస్్థతిని 

సూచిసుత్ ననిదా అనే విషయాంలో GP అనిశిచుతాంగ 

ఉాండిపోయారు. బడ్డ  అన్రోగ్యాం, వాాంతి చేసుకోవడాం 

మరయు మూత్రాంలో ఎర్ర రకతి కణాలు మరయు కీట్న్స్ 

ఉాండటాం గురాంచి ఆయన ఆాందోళన చాందారు, కావున 

ఆయన ఈ కేసును చరచుాంచడానిక్ ఆసుపతి్రలోని ఆన్-

కాల్ సెపుషలిస్టి రజిస్టి రార్ ను (SpR) సాంప్రదిాంచారు. బడ్డను 

ఆసుపతి్రలోని పీడియాటి్రక్ అసెస్ మెాంట్ యూనిట్ (PAU)7 

లో చేరపుాంచాలని నిర్ణయాంచబడిాంది. తలి్లదాండురు లు ఈ 

యోచనను అాంగీకరాంచారు; వారక్ కన్ సలేటిషన్ వివరాలతో 

రఫరల్ లెటర్ ఇచిచు పీఏయుకు పాంపారు. ఈ ఘటన 

సమయాంలో చిక్తాస్ కేాంద్రాం ఉనని అదే ఆసుపతి్ర భవనాంలోనే 

పీఏయు ఉాంది, కాబటిటి  తలి్లదాండురు లు, బడ్డ  మరయు ఆమె 

సోదరుడు చ్టునుాండి మరోచ్టుకు నడిచి వెళ్లగలిగరు.

 దినిం 2: శనివ్రిం, సుమారు 16:00 గింటలు

2.1.18 పీఏయులో స్టి ఫ్ నరుస్ 16:04 గాంటలకు బడ్డను 

చూస్ాంది. మూడు రోజుల గాంతునొపిపు, పతిత్కడుపు 

నొపిపు మరయు తగి్గన ఆకలి చరత్రతో బడ్డ  GP దావెరా 

రఫర్ చేయబడిాందని ఆమె గమనిాంచిాంది. అమె చేస్న 

పా్ర రాంభ మదిాంపు పరశీలనలు స్ధారణ పరధిలోపలో 

ఉన్నియ, కొది్దగ పెరగిన 37.6 డిగీరా సెాంటీగేరాడు ఉష్్ణ గరాత 

ఉాంది. యూరన్ డిప్ స్టిక్ పెద్ద మొతత్ాంలో కీట్న్స్ మరయు 

రకతిాం, ఛాయామాత్రాంగ ప్ర టీన్ మరయు లూకాసైట్స్ 

చూపిాంచిాంది. మూత్ర నమూన్ సేకరాంచి, తక్షన విశ్్లషణ 

కోసాం పాంపబడిాంది, ఇది బడ్డకు మూత్ర సాంకరిమణ 

లేదని చూపిాంచిాంది (ఫలితాం దినాం మూడున రపోరుటి  

చేయబడిాంది). పీఏయు ఉననిపుపుడు, బడ్డ  ఆనాందాంగ, 

బయట సైక్ళ్లతో తన సోదరుడు, తలి్లదాండురు లతో కలస్ 

ఆడుకుాంటూ ఉననిటు్ల  స్టి ఫ్ నరుస్ గురుతి చేసుకుాంది.

2.1.19 17:30 గాంటలకు, బడ్డను SpR సమీక్షిాంచారు, మదిాంపు 

తరువాత ఆమెకు పసుచులర్ టానస్లైటిస్ ఉననిటు్ల  

రోగనిరాధా రణ చేశారు (అమె ఎడమ టానిస్ల్స్ మీద తెల్లని 

మచచులు ఉన్నియ). బడ్డ  గాంతు నొపిపు తగి్గాంచడానిక్ స్్థ నిక 

మతుత్ మాందు సేపురా ఇచాచురు, ఆమె 200 మిలీ జూ్యస్ 

తాగిాంది. తమ కుమారతి ద్రవాలను స్టి రా లేకుాండా తాగలేక 

పోతుననిాందున, సరగ్గ  మిాంగలేక పోతునని కారణాంగ స్టి రా 

అడగవలస్ వచిచుాందని కుటుాంబాం గురుతి  చేసుకుాంటుాంది.

2.1.20 పీఏయులో బడ్డ  ఉనని సమయాంలో, ఆమె ఉష్్ణ గరాత 38.1 

డిగీరాల సెాంటీగేరాడుకు పెరగిాంది, కాబటిటి  పారాస్టమాల్ 

ఇచాచురు. డిస్ఛార్జా చేసే సమయాంలో, ఆమె ఉష్్ణ గరాత 37.4 

డిగీరాల సెాంటీగేరాడుకు తగి్గాంది.

2.1.21 19:19 గాంటలకు, స్్థ నిక మతుత్ మాందు సేపురా మరయు 

యాాంటీబయాటిక్స్ తో బడ్డను ఇాంటి డిస్ఛార్జా చేశారు. 10 

రోజుల కోరుస్ నోటి దావెరా తీసుకునే యాాంటీబయాటిక్స్ 

పి్రసైక్రాబ్ చేయబడా్డ య, కానీ అపపుటి పీఏయు పాలసీ 

ప్రకారాం బటిల్ మాత్రమే (ఐదు రోజుల కోరుస్) సరఫరా 

చేయబడిాంది. తదుపర సరఫరా కోసాం తమ GP ని 

సాంప్రదిాంచవలస్ ఉాంటుాందని తలి్లదాండురు లకు సలహా 

ఇచాచురు.

2.1.22 బడ్డ  ఉష్్ణ గరాతను పర్యవేక్షిాంచడాం, అవసరాం అయతే 

పారాస్టమాల్ ఇవవెడానిక్ సాంబాంధిాంచి తలి్లదాండురు లకు 

డిస్ఛార్జా సమయాంలో సలహా ఇచాచురు. PAU ప్రవేశాం 24 

గాంటలు తెరచి ఉాంటుాందని, వారక్ ఏవైన్ ఆాందోళనలు 

ఉాంటే వారు్డ  సాంప్రదిాంపు వివరాలు వారక్ ఇవవెబడా్డ యని 

తలి్లదాండురు లకు సలహా ఇచాచురు.

5  లూకాసైట్ మరయు ప్ర టీన్ బడ్డకు మూత్ర సాంకరిమణ లేక మూత్రపిాండాల పరస్్థతి ఉాందని సూచిాంచగలవు. 
6  మధ్యాంతర సాంరక్షణ సలహాలో నొపిపు ఉపశమనాం మాందు ఇవవెటాం; ద్రవాలు తాగటాం; పరశుభ్రత సలహా; ఎదైన్ సాంభావ్య సాంకరిమణ వా్యపిాంచకుాండా నివారాంచడాం ఎలా; మరయు 

కొాంత 'వాచ్ ఫార్' 999 లక్షణాలు ఉాంటాయ.
7  పీడియాడిరుక్ అసెస్ మెాంట్ యూనిట్ (PAU) 24 గాంటలు పనిచేసే, సపులపుకాల వసతి యూనిట్, ఇది బడ్డ  పరస్్థతిని చిననిపిల్లల డాకటిరు్ల  మరయు నరుస్లు ప్రతే్యక మదిాంపు చేయడానిక్ 

పరశీలిాంచడానిక్ డిజైన్ చేయబడిాంది.
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2.1.23 పా్ర రాంభాంలో ఇచిచున సరఫరా అయపోతుననిాందున, వారక్ 

తదుపర సరఫరా అవసరాం అయనాందున, తాను ఆసుపతి్రక్ 

(పీఏయు) కు వెళ్లనటు్ల , తన బడ్డకు యాాంటీబయాటిక్స్ 

అయపోతున్నియని నరుస్ల సేటిషన్ లో నరుస్తో 

మాటా్ల డినటు్ల  బడ్డ  తాండిరు పరశోధనకు తెలియజేశారు. కొతత్ 

పి్రస్కురాప్షన్ పాందడానిక్ అతను GP వద్దకు వెళ్్ల లని వారు 

తెలిపినటు్ల  ఆయన చపాపురు.

 దినిం 7: గురువ్రిం, 11:30 గింటలు
2.1.24 తమ కుమారతికు కొనస్గుతునని ఆాందోళనల కారణాంగ, GP 

ని వార స్్థ నిక మెడికల్ పా్ర కీటిసులో కలువడానిక్ తలి్లదాండురు లు 
అపాయాంట్ మెాంట్ బుక్ చేశారు. కుటుాంబాం హాజరైాంది, 
వారని 12:24 గాంటలకు చూశారు. కన్ సలేటిషన్ సమయాంలో, 
బడ్డ  శరీర ఉష్్ణ గరాత, గాంతునొపిపు మరయు పతిత్కడుపు 
నొపిపుతో ఇాంతకు క్రితాం వారాం అన్రోగ్యనిక్ గురైాందని 
GP రకారు్డ  చేశారు. బడ్డను ఇాంతకు ముాందు ఆసుపతి్రలో 
చూశారని, పసటిలర్ టానస్లైటిస్ అని రోగనిరాధా రణ చేశారని 
కూడా GP నోట్ చేశారు. ఆసుపతి్ర పి్రసైక్రాబ్ చేస్న 
యాాంటీబయాటిక్స్ సరఫరా ముాంటి రోజు అయపోయాంది, 
కాబటిటి  10-రోజుల కోరుస్ ప్రతి చేయడానిక్ అదనపు బటిల్ 
అవసరాం ఉాంది.

2.1.25 తమ కుమారతి లక్షణాలను గురాంచి తలి్లదాండురు లు 
ఆాందోళనలను GP నోట్ చేశారు, నోటి దావెరా తీసుకోవడాం 
తగి్గపోవడాం, తగి్గన మూత్ర విసరజాన, కొనస్గుతునని శరీర 
ఉష్్ణ గరాత మరయు కడుపు నొపిపు గురాంచి కొనిని ఫిరా్యదులు 
డాకు్యమెాంటు చేయబడా్డ య. చాలా తకుకువ ఆహారానిని 
బడ్డ  తటుటి కోగలుగుతుననిటు్ల , డయేరయా చరత్ర లేనటు్ల  
చపపుబడిాంది. ఆమెకు చేస్న పరీక్ష ఫలితాలను GP రకారు్డ  
చేశారు, పెరగిన శరీర ఉష్్ణ గరాత 38.0 డిగీరాల సెాంటీగేరాడ్, 
తేలికపాటి పతిత్కడుపు సునినితతవెాం మరయు అమె గాంతు 
కొది్దగ ఎర్రదనాంతో ఉాండటాం తపపు, ఇవనీని స్ధారణ 
పరధిలోనే ఉన్నియ.ఉన్నియ GP బడ్డను "సులభాంగ 
కదులుతుననిది కానీ నిశ్శబ్దాంగ కూరుచుాంది" అని వర్ణాంచారు. 
తమ బడ్డ  చురుకుదనాం తగు్గ తూ ఉాండినటు్ల  మరయు చాలా 
నిశ్శబ్దాంగ తయారవుతూ ఉననిటు్ల  తలి్లదాండురు లు గురుతి  
చేసుకున్నిరు.

 
 ఏడు రోజులుగ నిరాంతాం కొనస్గుతునని అధిక ఉష్్ణ గరాత 

మరయు సాంకరిమణ జరగినటు్ల  సపుషటిమైన సాంకేతాం 
లేకపోవడాం దృష్టిలో ఉాంచుకుని, ఆమెకు ఆసుపతి్రలో 
తదుపర మదిాంపు మరయు సమీక్ష అవసరాం అని GP 
భావిాంచారు.

 దినిం 7: గురువ్రిం, 12:58 గింటలు
2.1.26 స్్థ నిక ఆసుపతి్రలోని చిననిపిల్లల వారు్డ  ఇన్ ఛారజా స్సటిర్ బడ్డ  

GP రఫరల్ తీసుకున్నిరు. ఆమె తన SBAR8 ఫారాంలో 
బడ్డ  శరీర ఉష్్ణ గరాత ఇాంకా అధికాంగ ఉాండటాం మరయు 
ఆహారాం తీసుకోవడాం మరయు మూత్ర విసరజాన తగ్గడాం 
గురాంచి GP ఆాందోళన చాందారని నోట్ చేశారు. బడ్డకు 
టానస్లైటిస్ కోసాం యాాంటీబయాటిక్స్ ఐదు రోజుల క్రితాం 

పా్ర రాంభిాంచారని కూడా డాకు్యమెాంటు చేశారు. GP చేస్న 
పరశీలనలు స్సటిర్ కు రలే చేయబడా్డ య, అవనీని స్ధారణ 
పరధిలో ఉన్నియ, 38.0 డిగీరాల సెలిస్యస్ శరీర ఉష్్ణ గరాత 
తపపు. బడ్డను పీఏయులో చూడటానిక్ మరయు మదిాంపు 
చేయడానిక్ స్సటిర్ అాంగీకరాంచిాంది, కాబటిటి  తలి్లదాండురు లు 
తమతో ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్లడానిక్ GP ఇచిచున రఫరల్ లెటర్ 
వారక్ ఇవవెబడిాంది. 

 దినిం 7: గురువ్రిం, 16:55 గింటలు
2.1.27 తలి్లదాండురు లు ఆసమయానిక్ ఇాంకా రాలేదు కాబటిటి  పీఏయు 

లోని స్టి ఫ్ నరుస్ తలి్లదాండురు ల మొబైల్ ఫోనుకు కాల్ 
చేయడానిక్ ప్రయతినిాంచిాంది. అయతే, ఫోనుకు జవాబు 
రాలేదు, వాయస్ మెయల్ నిాండిపోయాంది కాబటిటి  ఆమె 
సాందేశాం పాంపలేక పోయాంది.

 దినిం 7: గురువ్రిం, 17:20 గింటలు
2.1.28 బడ్డ  మరయు ఆమె కుటుాంబాం పీఏయుకు హాజరయా్యరు. 

తమ కుమారతి సమీక్షిాంచబడే వరకు ఆసుపతి్రలో ఉాండాలనే 
వారు ఉదే్దశిాంచారు కాబటిటి  ఆహారాం మరయు ఇతర 
సరఫరాలు తెచాచురు.

 కుటుాంబాం చేరుకుననిపుపుడు, రాండవ రోజు బడ్డను చూస్న 
అదే SpR నరుస్ల సేటిషన్ లో ఉాంది. SpR ని గురతిాంచిన 
తాండిరు ఆమెతో మాటా్ల డేాందుకు నరుస్ల సేటిషనుకు వెళ్్ల రు. 
తన కుమారతి తినటాం లేదని, గాంతునొపిపు ఉాందని SpR కు 
వివరాంచడాం మరయు ఇది GP చూడవలస్న సమస్య అని 
జవాబు రావడాం ఆయన గురుతి చేసుకున్నిరు.

 తాను GP రఫరల్స్ లెటర్ సమీక్షిాంచానని మరయు బడ్డ  
వేచిఉాండే ప్రదేశాంలో ఆడుకోవడాం గమనిాంచానని SpR 
రపోరుటి  చేశారు. తమ కుమారతి పరస్్థతి గురాంచి తలి్లదాండురు లు 
ఆాందోళన వ్యకతిాం చేస్నపపుటికీ, వార దృష్టి తమ బడ్డ  
10-రోజుల కోరుస్ ప్రతి చేయడానిక్ యాాంటీబయాటిక్స్ 
పాందటాం మీద ఉాందని ఆమె విశవెస్ాంచిాంది. బడ్డ  
ఆడుకోవడాం గమనిాంచిన తరువాత, ఆమె మాటలలో, 
"తనకు తాను బగుాంది". దీని ఆధారాంగ, ఒరజినల్ 
మదిాంపుల తపుపు అని సూచిాంచేది ఏదీ లేదని SpR 
పేర్కుననిది.

2.1.29 బడ్డ  ఆసుపతి్రలో చేరచుబడలేదు (డాకటిరుచే ఆసుపతి్రలో 
చేరుచుకోబడే ప్రక్రియ), కాబటిటి  అడి్మషన్ లేక డిశాచుర్జా 
డాకు్యమెాంటేషన్ ప్రతి చేయబడలేదు మరయు ఆమె 
హాజరైనపుపుడు కోరుస్ ప్రతి చేయడానిక్ ఆమెకు మిగిలిన 
ఐదు రోజుల యాాంటీబయాటిక్స్ పి్రసైక్రాబ్ చేశారు, ఆమె 
ఫార్మసీ విభాగాం మీదుగ ఇాంటిక్ వెళ్లాంది.

8  SBAR కమూ్యనికేషన్ టూల్, దీనిని పరస్్థతి (అవసరపు వాక్యాం వర్ణన); నేపథ్యాం (ప్రసుత్ త సమస్య వివరాలు); మదిాంపు (క్్లనికల మూలా్యాంకనాం) మరయు స్ఫారసు (అనవెయాం 
మరయు పరషాకురాం) సాంగరాహిాంచడానిక్ ఉపయోగిస్త్ రు. దీనిని సాందర్ ఘటన జరగిన ఆసుపతి్రలో GP లు మరయు ఇతర ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణుల నుాండి రఫరల్స్ 
తీసుకోవడానిక్ ఉపయోగిాంచారు.
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 దినిం 10: ఆదివ్రిం, 09:44 గింటలు
2.1.30 బడ్డ  తాను "చూడలేక పోతున్నిను" అని తలి్లదాండురు లకు 

చపపుడాంతో 999 కాల్ చేశారు. తన కుమారతి సృహలో 
ఉాంది, కానీ తాను చూడలేక పోతుననిటు్ల  చపిపుాంది మరయు 
బధపడుతూ దనిఉాందని పరశోధనకు తాండిరు తెలియజేశారు. 
ఈ ఘటనను అత్యవసర పరస్్థతిగ వరీ్గకరాంచడాం జరగిాంది 
మరయు "సృహ తపిపుాంది, దాదాపు సృహ తపిపుపోతునని 
ఉదాంతాం" గ సాంగరాహిాంచబడిాంది. అత్యవసర పరస్్థతి క్రిాంద 
ఇద్దరు పారామెడిక్స్ తో అాంబులెనుస్ పాంపబడిాంది, అది 
09:54 గాంటలకు చేరాంది. బడ్డ  సాంరక్షణకు పారామెడిక్ 1 
ప్రధానాంగ బధు్యడు. పారామెడిక్ 2 నియమిత మదిాంపు 
ప్రక్రియలో భాగాంగ పారామెడిక్ 1 ను గమనిసూత్  ఉన్నిడు9.

2.1.31 పారామెడిక్స్ ను బడ్డ  తాండిరు కలిశారు, కుటుాంబ ఫాలా ట్ లో 
పైభాగనిక్ తీసుకెళ్్ల రు. "తలి్లదాండురు ల ఇద్దర శారీరక 
అభివ్యక్తి నిమ్మళాంగ కనిపిాంచిాంది" అని వారు గురుతి  
చేసుకున్నిరు.

2.1.32 పారామెడిక్స్ ఫాలా ట్ లోక్ వెళ్లనపుపుడు, బడ్డ  పరుపు మీద 
మెలకువతో పడుకుని ఉాంది. ఆమె తలి్ల బడ్డ  పకకున నేల 
మీద కూర్చుని ఉాంది. తాము ఆమెను మాందిపు చేయడానిక్ 
తమ కుమారతిను లాాంజ్ ప్రదేశానిక్ తీసుకెళ్లమని పారామెడిక్స్ 
తలి్లదాండురు లను కోరారు. తాండిరు బడ్డను ఎతుత్ కుని మర్క గదిక్ 
మోసుకెళ్్ల డు.

2.1.33 యాాంటీబయోటిక్స్ పి్రక్స్రాప్షన్ గురాంచి తపపు, పా్ర ధమిక 
సాంరక్షణ లేక ఆసుపతి్ర హాజరుల గురాంచి పారామెడిక్స్ ఏ 
సమాచారాం అాందుకోలేదు. కాబటిటి  వారు మదిాంపు చేపటాటి రు 
మరయు తాండిరుని అడిగి మౌఖికాంగ చరత్ర తెలుసుకున్నిరు.

2.1.34 బడ్డ  తెలివిగ మరయు చురుకుగ ఉననిటు్ల  పారామెడిక్స్ 
వర్ణాంచారు. తమ పరశీలనలు మరయు పరీక్షల ఫలితాలు 
స్ధారణ పరధుల లోపలే ఉన్నియని వారు సాంతృపిత్ 
చాందారు. అధిక ఉష్్ణ గరాత లేదు కాబటిటి  ఇాంతకు ముాందు 
పి్రసైక్రాబ్ చేస్న మాందులు ఆశిాంచినటు్ల గ పనిచేసుత్ న్నియని 
వారక్ భరోస్ ఇవవెడాం జరగిాంది. మదిాంపు మరయు 
తాండిరుతో చరచు తరువాత, బడ్డ  కుటుాంబాంతో ఇాంటివదే్ద ఉాంది. 

 దినిం 10: ఆదివ్రిం, 18:13 గింటలు
2.1.35 ఇపుపుడు నోటి నుాండి నోరు మరయు ముకుకు నుాండి భారీ 

హెమరేజ్ (రకతిస్రా వము) తరువాత, గుాండె ఆగిపోయనటు్ల గ 
బడ్డ  కోసాం రాండవ కాల్ చేయబడిాంది. అడావెన్స్ డ్ 
పారామెడిక్ తో సహా అనేక వనరులతో అాంబులెనుస్ సరీవెసు 
వచిచుాంది. సాంఘన వద్ద అడావెన్స్ డ్ లైఫ్ సపోరుటి  ఇవవెబడిాంది 
మరయు బడ్డను స్్థ నిక అత్యవసర విభాగనిక్ తీసుకేళ్్ల రు. 
అయతే, రీసస్టేషన్ చేయడాం విఫలాం అయాంది మరయు 
బడ్డ  మరణిాంచినటు్ల  19:15 గాంటలకు ప్రకటిాంచబడిాంది.

2.1.36 శవపరీక్ష రపోరుటి  బడ్డ  అననివాహిక మధ్యలో ఐదు నుాండి 
ఆరో థొరాస్క్ వెరటిబ్ర  స్్థ యలో 23 మిమీ కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీ ఇరుకుకుని ఉననిటు్ల  గురతిాంచిాంది (చిత్రాం 8). ఇది 
అననివాహిక గోడక్షయాం కావడాం, అననివాహిక-బృహదధామని 
మధ్య ఫిసుటి లా (అననివాహిక మరయు రకతిన్ళాం మధ్య 
అస్ధారణ జోడిాంపు) ఏరపుడటానిక్ కారణాం అయాంది.

చిత్రిం 8 ఇరుకుకున కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీ పరాదేశాని్న చూపిించే 
ఎక్సు-రే ఉదాహరణ

2.1.37 శవపరీక్ష తరువాత, తలి్లదాండురు లు తమ ఇాంటిలో వెతికారు 
మరయు అరుదుగ ఉపయోగిాంచే రమోట్ కాంట్్ర ల్ లో 
కాయన్ సెల్ బ్యటరీ కనిపిాంచనటు్ల  కనుగన్నిరు. బ్యటరీ 
మిాంగినపపుడు గురతిాంచడాం స్ధ్యాం కాలేదు.

 

9  సాందర్ ఘటన ట్రసుటి లో అబస్రేవెషన్ ష్ఫ్టీ లు, మదిాంపు ప్రక్రియలో భాగాంగ సాంవతస్రానిక్ న్లుగుస్రు్ల  జరుగుతూ, ర్టీన్ గ ఉన్నియ. తన సూపర్ వైజర్ తో సమయాం గడుపుతూ 
ఉనని పారామెడిక్ ను ఇాందుకు వినియోగిాంచారు.
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3 హెల్త్ కేర్ సేఫీటీ ఇన్్వసి్టగ్షన్ 
బ్్ర ించ్ పరామేయిం

3.1 సిందర్భ ఘటన రెఫరల్

3.1.1 విచారణ తరువాత అనేక సాంస్థలకు (HSIBతో సహా) 
రగు్యలేషన్ 28 రపోరుటి 10 జారీ చేస్న సీనియర్ కొరోనర్ 
HSIBక్ ఈ సాందర్ ఘటనను తెలియజేశారు. కొరోనర్ 
ఇచిచున నోటిఫికేషన్ ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 
వయసుస్నని పిల్లలు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు 
మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన నిర్దషటి ఆాందోళనలను 
రేకెతిత్ాంచిాంది.

3.2 పరిశోధించడానిక నిర్ణయిం

3.2.1 పరధి గురాంచి పా్ర రాంభ పరశోధన తరువాత, ఈ ఘటన 
HSIB నిర్ణయ ప్రమాణాలను సాంతృపిత్పరుసుత్ ననిది కాబటిటి  
ప్రతి పరశోధనకు ప్రధాన పరశోధకుడు అధికారాం ఇచాచురు. 

 పరిణామిం పరాభావిం – ఈ భద్రతా సమస్య ప్రభావాం ఆరోగ్య 
సాంరక్షణ వ్యవస్థ వా్యపత్ాంగ ప్రజలు మరయు సరీవెసుల మీద 
ఏమై ఉాంది లేక ఉాంది? 

 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ గూరా పులో 
కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం మరణానిని లేక జీవితానిని 
మారేచు గయాలను చేయవచుచు. మిాంగిాంది తెలియనపుపుడు 
కనుగనడాం పాక్షికాంగ బడ్డ  వయసుస్ కారణాంగ  
(వార మాటా్ల డటాం అభివృధిది స్్థ య అాంటే అర్థాం వారక్ 
తమ చర్యలను సరగ్గ  చపపుడాంలో కషటిాం ఉాంటుాంది), అాంతే 
కాకుాండా మిాంగడాం వలన కలిగే వివిధ రకాల అనిర్దషటి 
లక్షణాల కారణాంగ కూడా కషటిాం.

 వయావసాథి గత పరామాదావకాశిం – ఆరోగ్య సాంరక్షణ వ్యవస్థ 
వా్యపత్ాంగ ఇది ఎాంత విసృతమైన మరయు ఎాంత స్ధారణ 
భద్రతా సమస్య?

 వ్యవస్్థ గత భద్రతా లోపానిక్ సాంబాంధిాంచి, కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీలు గృహా వసుత్ వులలో ఎకుకువగ 
ఉపయోగిాంచబడుతున్నియ, వీటిలో చాలా వాటిక్ 
అసురక్షితమైన బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంటు్ల  ఉన్నియ  
(ఛైల్్డ యాక్స్డెాంట్ పి్రవెన్షన్ ట్రస్టి, 2018). 

 UKలో వాసత్వాంగ జరగిన ఘటనలు తెలియవు, ఎాందుకాంటే 
బహ్య వసుత్ వు మిాంగడాం అనే విసత్తృత వర్గాంలో భాగాంగ 
డేటా సేకరాంచబడుతుాంది. ఇతర దేశాలలో బటన్/
కాయన్ సెల్ బ్యటరీల గురాంచి డేటా సేకరాంచబడుతుాంది; 
యుఎస్ఏలో బ్యటరీ మిాంగిన 3,500 లకు పైగ ఘటనలు 
ప్రతి సాంవతస్రాం రపోరుటి  చేయబడుతున్నియ మరయు 
ఆసేటిరాలియాలో ఇది వారానిక్ సుమారు 20 కేసులు.

 1 మే 2008 నుాండి 1 మే 2018 వరకు రపోరుటి  అయన 
ఘటనల కోసాం 15 మే 2018 న నేషనల్ రపోరటిాంగ్ 
అాండ్ లెరనిాంగ్  స్సటిమ్ లో (రోగి భద్రతా ఘటన రపోరుటి ల 
కేాంద్ర డేటాబేస్) శోధిాంచడాం జరగిాంది. (ఉపయోగిాంచిన 
శోధన పదాల వివరాల కోసాం అనుబాంధాం A చూడాండి.) 
పుటిటినపపుటి నుాండి ఏడు సాంవతస్రాల వయసుస్ పిల్లలలో 
పరపాటున బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగడానిక్ 
సాంబాంధిాంచి 39 రపోరుటి  చేయబడిన రోగి భద్రతా 
ఘటనలు ఉన్నియ. న్లుగో వాంతుకాంటే కొాంచాం ఎకుకువ 
మిశ్రమ లక్షణాలు మరయు మిాంగిాంది తెలియని పిల్లలకు 
సాంబాంధిాంచినవి; వీటిలో 21% 'మోసత్రు' హాని, 'తీవ్ర హాని' 
లేక 'మరణాం' కలిగిాంచాయ. 

 నేరుచుకునే సింభావయాత – ఆరోగ్య సాంరక్షణ వ్యవస్థ 
వా్యపత్ాంగ స్నుకూల మారుపులు మరయు మెరుగుదలలకు 
HSIB పరశోధన దారతీయడానిక్ ఉనని సాంభావ్యత ఏమిటి? 

 సపుషటిమైన లక్షణాలు లేకపోవడాం మరయు హాని జరగక 
పోవడాం నుాండి మరణాం వరకుగల విసృత రకాల ఫలితాల 
కారణాంగ, పిల్లలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం 
అనేది రోగనిరాధా రణ చేయడానిక్ బహ్య వసుత్ వు మిాంగటాం 
లోని అత్యాంత సవాలు అయన రకాం అని HSIB సేకరాంచిన 
సమాచారాం సూచిాంచిాంది. రోగులు బ్యటరీ మిాంగటాం 
చూడనపుపుడు ఇది మరాంత సాంక్్లషటిాం అయాంది మరయు 
తవెరగ రోగనిరాధా రణ జరగిన్ తీవ్ర హాని జరుగగలిగే 
పరస్్థతిలో, అనిర్దషటి లక్షణాలు రోగనిరాధా రణకు ఆటాంకాం 
కలిగిస్త్ య (Fuentes et al, 2014).

 
 చిననిపిల్లలలో పరపాటున బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 

మిాంగడానిని నివారాంచడానిక్ పా్ర సెస్ లు మరయు 
ఆచరణలను స్నుకూలాంగ ప్రభావితాం చేయడానిక్, 
మిాంగినపుపుడు కనుగనడాం మరయు బ్యటరీ భద్రతను 
మెరుగుపరచడానిక్ అదనాంగ జాతీయ స్్థ యలో 
నేరుచుకోవడానిని పాంచుకోవడానిక్ అవకాశాలు ఉన్నియని 
HSIB నిర్ణయాంచిాంది.

3.2.2 ఈ పరశోధన పరధి, బ్యటరీ అననివాహికలో ఇరుకుకు 
పోయనపుపుడు ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ 
గూరా పులో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు మిాంగడానిక్ 
సాంబాంధిాంచిాంది, హాని మరయు కనుగనబడే లక్షణాం మీద 
ఆధారపడి, పరశోధన వీటిని మినహాయాంచిాంది:

• జీర్ణవాహిక దావెరా పయనిాంచే బ్యటరీలు

• శావెస మార్గాంలో ఇరుకుకునని బ్యటరీలు (ఇవి సపుషటిమైన 
మరయు తక్షణ లక్షణాలను కలిగిస్త్ య కాబటిటి  అత్యవసర 
పరస్్థతిగ చర్య తీసుకోబడుతుాంది)

10 కొరోనర్స్ అాండ్ జస్టిస్ యాక్టి 2009, తదుపర మరణాలను నివారాంచడానిక్ చర్య తీసుకోవాలని కొరోనర్ భావిాంచినపుపుడు వ్యక్తిక్, సాంస్థలకు, స్్థ నిక అధికారులకు లేక ప్రభుతవె 
విభాగలు మరయు వాటి ఏజెనీస్లకు రగు్యలేషన్ 28 రపోరుటి  జారీ చేయడానిక్ కోరోనర్ కు అనుమతి ఇసుత్ ాంది.
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•  చవి, ముకుకు లేక ఇతర శరీర రాంధరాాంలో చొపిపుాంచిన 

బ్యటరీలు

•  ఇతర వయో గూరా పుల వ్యకుతి లు పరపాటున లేక 

ఉదే్దశప్రవెకాంగ మిాంగటాం/చొపిపుాంచడాం (సీవెయ హానిక్ 

పాలపుడటాం).

3.3 సాక్షష్ిం సేకరిించడిం మరియు ఉపయోగిించే 
పద్ధతులు

3.3.1 ఈ పరశోధనలో శ్్రణి పదధాతులు ఉపయోగిాంచబడా్డ య, 

వీటితో సహా:

• సాందర్ ఘటన జరగడానిక్ ముాందు బహ్య వసుత్ వు 

మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచి బడ్డ  సాంపరకుాం లోక్ వచిచున 

ట్రసుటి లలో రోగి క్్లనికల్ రకారు్డ లు, ఆసుపతి్ర పాలసీలు, 

పదధాతులు మరయు ఆచరణల సమీక్ష 

• తలి్లదాండురు లు మరయు తలి్లదాండురు లు చేస్న 999 కాల్ కు 
సపుాందిాంచిన అాంబులెనుస్ ట్రసుటి  పారామెడిక్ స్బ్ాందితో 
హాజరైన బడ్డ  అకూ్యట్ ట్రసుటి  పీడియాటి్రక్ సరీవెసులోని 
స్బ్ాందితో ఇాంటరూవెష్లు 

• కొరోనర్ కు అాందజేయబడిన ట్రసుటి  స్బ్ాంది సేటిట్ మెాంట్ల  సమీక్ష

• అకూ్యట్ మరయు అాంబులెనుస్ ట్రసుటి ల అాంతర్గత సీరయస్ 
ఇనిస్డెాంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రపోరుటి ల సమీక్ష

• నేషనల్ పేషాంట్ సేఫ్టీ ఇనిస్డెాంట్ అాండ్ సీరయస్ ఇనిస్డెాంట్ 
డేటా సమీక్ష

• బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు (మిాంగడాం ఘటనలు, 
క్్లనికల్ చికుకులు మరయు తయారీ మారుపులు), కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీల రక్షణ ప్త మరయు ప్రజా ఆరోగ్య కా్యాంపైన్ల 
ఉపయోగాం మీద స్హిత్యాం సమీక్ష 

• బహ్య వసుత్ వు మిాంగడాం కనుగనడానిని మెరుగుపరచడానిక్ 
విభినని చర్యలు తీసుకునని ఇాంగ్ల ాండు లోని అకూ్యట్ 
మరయు అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లతో ఇాంటరూవెష్లు మరయు 
సమావేశాలు

• క్్లనికల్ మరయు న్న్-క్్లనినల్ రాండిాంటికీ సాంబాంధిాంచిన 
జాతీయ సాంస్థలు మరయు విషయ సలహాదారులతో 
ఇాంటరూవెష్లు, కాల్స్ మరయు ఇమెయల్ 
ఉతత్రప్రతు్యతత్రాలు

• కేసు కొనిని అాంశాలను పరశీలిాంచడానిక్ హ్్యమన్ ఫా్యకటిర్స్11 
సలహాదారును నిమగనిాం చేయడాం

• స్ాంసకుతృతిక సలహాదారును నిమగనిాం చేయడాం

• కాయన్ మరయు బటన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రతకు సాంబాంధిాంచి 
అాంతరాజా తీయ నిపుణుడితో కమూ్యనికేషన్. 

 
 విశ్్లషణాతమాక టూల్సు
3.3.2 ఈ ఈవెాంట్ 2008లో అభివృదిధాపరచిన ఆసేటిరాలియన్ 

టా్ర న్స్ పోర్టి సేఫ్టీ బూ్యరో (ATSB) మోడల్ దావెరా 
తెలియజేయబడిాంది (ఆసేటిరాలియన్ టా్ర న్స్ పోర్టి సేఫ్టీ బూ్యరో, 
2008). ఈ మోడల్ జేమ్స్ రీజన్ ప్రవేశపెటిటిన సాంస్్థ గత 
ప్రమాదాల భావన నుాండి ఉతపుననిాం అయాంది. పైక్ 
కనిపిాంచని ప్రమాదావకాశాలు మరయు అసురక్షిత చర్యలు 
కలిగిన సాంస్్థ గత మరయు స్్థ నిక పరస్్థతుల కరిమానుగతిని 
వర్ణసుత్ ాంది, ఇది ఈ పరస్్థతులతో కలుస్త్ య మరయు 
ప్రమాదానిని కలిగిస్త్ య. ప్రతి స్్థ యలో సాంస్్థ గత లోపాలు 
లేక అడ్డాంకులు ఉనని రీజన్ (Reason) ప్రస్దధా 'స్వెస్ ఛీజ్' 
మోడల్ ను ఇది పరవృతత్ాం చేసుకుాంటుాంది, అడ్డాంకులో్ల ని 
'రాంధారా లు' పెరగినపుపుడు ఇది అసాంప్ర్ణాం మరయు విఫలాం 
కావచుచు (Reason, 1997). 

3.3.3 ఈ మోడల్స్ క్రిాంది కీలక భావనను సాంగరాహిస్త్ య: 'అాంతిమ 
దశ' లో వైఫలా్యనిక్ దార తీసే ఈ కారణ కారకాలలో అనేకాం 
(ఈ కేసులో, కనుగనబడని బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 
మిాంగటాం), సాంస్థ లేక స్సటిాం లోపల, తపిపుదాం జరగిన చ్ట 
చాలా వరకు తొలగిాంచబడి ఉాండకపోవచుచు. 

11 మానవ కారకాం మనసత్తవె శాసత్రాం, స్మాజిక శాసత్రాం మరయు సమర్థతా అధ్యయన రాంగలతో కూడిన శాసీత్రయ రాంగాం. మానవ కారకాల పరశోధకులు, నిర్ణయాం తీసుకోవడాం మరయు 
ప్రవరతినల మీద వ్యవస్థలు, ప్రక్రియలు, పరా్యవరణాం మరయు స్మాజిక కారకాల ప్రభావాలను పరశీలిస్త్ రు.
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3.3.4  చిత్రాం 9 లో ATSB మోడల్ రేఖాచిత్రాం చూపబడిాంది.

చిత్రిం 6  ATSB మోడల్ రేఖాచిత్రిం

సింసాథి గత పరాభావ్లు

ప్రమాద నియాంత్రణలతో సమస్యలను  

తగి్గాంచడానిక్ ఏమి ఉాండవచుచు?

పరామాద నియింత్రణలు
సమస్యల అవకాశానిని లేక తీవ్రతను తగి్గాంచడానిక్ కారా్యచరణ 

స్్థ యలో ఏమి ఉాండవచుచు?

సాథి నిక పరిసిథితులు
వ్యక్తిగత చర్యలు/స్ాంకేతిక సమస్యలను ప్రభావితాం చేస్ ఉాండవచచుని 

అని భావిాంచే స్్థ నిక పరా్యవరణ అాంశాలు ఏమిటి?

వయాకగ్త చరయాలు
భద్రతా ప్రమాదావకాశానిని పెాంచిన వ్యక్తిగత చర్యలు ఏమిటి?

ఘటన జరగడిం
(స్ాంకేతిక సమస్యలతో సహా) ఏ ఈవెాంట్స్ ఈ జరగిన ఘటనను 

అతు్యతత్మాంగ వర్ణసుత్ ాంది

భద్రతా అింశాలు

ప
రి

శో
ధ

నా
 మా

ర్
ిం

భద్రతా సూచికలు
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4 జాతీయ మరియు సాథి నిక 
పాలసీక సింబింధించి 
కనుగొన్న విషయాలు 
మరియు విశ్్లషణ

HSIB పరశోధన్ బృాందాం ఘటన జరగిన ప్రదేశాంలో ట్రసుటి లలో 
పనిచేసే ముాందువరస స్బ్ాంది మరయు మేనేజర్లను ఇాంటరూవెష్ 
చేస్ాంది. ఏ చర్యలు తీసుకోబడా్డ య మరయు ఇవి ఎలా ట్రసుటి లు 
మరయు జాతీయ అాంచన్లు రాండిాంటి కరిమాంలో పెటటిబడా్డ యని అర్థాం 
చేసుకోవడానిక్ బడ్డ  రకారు్డ లు, ట్రసుటి  పాలసీలు మరయు జాతీయ 
మార్గదర్శకాలను పరశోధన సమీక్షిాంచిాంది. బడ్డ  సాంరక్షణ మరయు 
చిక్తస్కు సాంబాంధిాంచిన కారకాలను పరశోధన గురతిాంచిాంది.

4.1 NHS పాథ్ వేస్ క్లనికల్ డిసిసన్ సపోర్్ట వయావసథి

4.1.1 NHS పాథ్ వేస్ వ్యవస్థ మాడూ్యల్స్ గ రూపాందిాంచబడిాంది, 
ఇాందులో మొదటి మాడూ్యల్ 0. తరువాతి మాడూ్యల్స్ కు 
వెళ్లడానిక్ ముాందు, ఇది అత్యవసర జోక్యాం అవసరమైన 
తక్షణ, పా్ర ణాపాయ పరస్్థతులను గురతిాంచాలని కోరుతుాంది. 
రోగిని సరయైన స్్థ య సాంరక్షణకు గురుతి పెటటిడానిక్ తరువాత 
మాడూ్యల్ 1 ఉపయోగిాంచబడుతుాంది మాడూ్యల్ 1 శరీర 
మా్యపిాంగ్ (చిత్రాం 10) మరయు కాలర్ ఇచిచున జవాబులపై 
ఆధారపడి పా్ర రాంభాం అవుతుాంది, ఇది తరువాత ఇతర 
పాథ్ వేస్ ను తెరుసుత్ ాంది (చిత్రాం 11).

చిత్రిం 10 శరీర మాయాప్

© NHS డిజిటల్ 2019, NHS డిజిటల్ అనుమతితో పునరుతపుతిత్ చేయబడిాంది.

చిత్రిం 11  'మింగిన లేక పీలుచుకున్న వసుత్ వు' సీకురోన్ ను చూపిించే 
పాథ్ వేస్ ఎింపిక సీకురోన్ 

© NHS డిజిటల్ 2019, NHS డిజిటల్ అనుమతితో పునరుతపుతిత్ చేయబడిాంది. 

4.1.2 NHS డిజిటల్ నుాండి పాందిన సమాచారాం, సాంఘటన 
సమయాంలో NHS, NHS పాథ్ వేస్ 'విడుదల 12 నుాండి 
విడుదల 13' కు మారే ప్రక్రియలో దనిఉాందని సూచిసుత్ ాంది.

4.1.3 'వాాంతి మరయు/లేక వికారాం' పాథ్ వేలో ఈ ప్రశని ఉాంది: 
'వారు ఏదైన్ హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది 
తీసుకున్నిరా?' సాందర్ ఘటనలో, కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 
మిాంగినటు్ల  తెలియదు కాబటిటి  ఈ ప్రశనికు జవాబు 
వ్యతిరేకాంగ వచిచుాంది. తాండిరు ఇచిచున జవాబు కారణాంగ ఈ 
ప్రశనిను తదుపర అనేవెష్ాంచడాం జరగలేదు.

4.1.4 ఏదైన్ హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది మిాంగడానిక్ 
సాంబాంధిాంచిన ప్రశనికు జవాబు 'అవును' లేక 'ఖచిచుతాంగ 
తెలియదు' అని ఉాండి ఉాంటే మరయు అపపుటికే 
వెల్లడిాంచిన తీవ్ర లేక మోసత్రు పతిత్కడుపు నొపిపు ఉాండి 
ఉాంటే, అాంబులెనుస్ పాంపబడి ఉాండేది. పతిత్కడుపు నొపిపు 
లేకుాంటే, కాల్ చేస్నవారని రోగి ఏదైన్ హానికరమైనది 
లేక విషప్రతమైనది తీసుకున్నిరా అని అడగటాం 
జరుగుతుాంది. దీని జవాబు 'అవును' లేక 'ఖచిచుతాంగ 
తెలియదు' అయతే, రోగి గాందరగోళాంలో ఉన్నిరా అని 
అడగటాం జరుగుతుాంది. గాందరగోళాంగ ఉాండే ప్రశనికు 
స్నుకూల జవాబు వసేత్ అత్యవసర అాంబులెనుస్ 
పాంపబడుతుాంది. పతిత్కడుపు నొపిపు లేక గాందరగోళాం 
లేకుాంటే, కానీ ఏదైన్ హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది 
మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన ప్రశనికు జవాబు 'అవును' 
లేక 'ఖచిచుతాంగ తెలియదు' అయతే, గాంట లోపల 
అత్యవసర చిక్తాస్ కేాందా్ర నిక్ హాజరు కావలస్ాందిగ సలహా 
ఇవవెబడుతుాంది.
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4.1.5 బహ్య వసుత్ వు మిాంగటాం తెలిసేత్ 'మిాంగిన లేక పీలుచుకునని 
వసుత్ వు' పాథ్ వేలో ప్రశని ఉాంది (క్రిాంది పటిటికలో ప్రశని 4), ఏ 
వసుత్ వు మిాంగబడిాందాదని అడుగుతుాంది మరయు అవకాశాం 
ఉాండే జవాబుగ బ్యటరీలు మరయు బటన్/కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీలను పా్ర ాంప్టి చేసుత్ ాంది. ప్రశనికు స్నుకూల 
జవాబు వచిచున తరువాత, నిర్దషటి వసుత్ వు మిాంగటాం 
గురాంచి అడగటాం జరుగుతుాంది: 'అతనిక్/ఆమెకు ఏమైన్ 
రకతిస్రా వాం కలిగిాందా?' రకతిస్రా వాం నిరాధా రాంచబడితే, అత్యవసర 
అాంబులెనుస్ పాంపబడుతుాంది. 'అతనిక్/ఆమెకు ఏమైన్ 
రకతిస్రా వాం కలిగిాందా?' అనే ప్రశనికు జవాబు వ్యతిరేకాంగ 
వసేత్, మిాంగిన వసుత్ వు గురాంచి ప్రశని అడగబడుతుాంది 
మరయు గాంట లోపల అత్యవసర చిక్తాస్ కేాందా్ర నిక్ 
హాజరవవెవలస్ాందిగ సలహా ఇవవెబడుతుాంది.

చిత్రిం 12 'మింగిన లేక పీలుచుకున్న వసుత్ వు' పాథ్ వే
© NHS డిజిటల్ 2019, NHS డిజిటల్ అనుమతితో పునరుతపుతిత్ చేయబడిాంది.

• పరాశ్న 1: 'సమస్య దేని వలన కలిగిాందో బడ్డకు 
తెలుస్?' బడ్డ  ఏమి మిాంగిాంది లేక పీలిచుాంది అనేది ఇది 
ధృవీకరసుత్ ాంది.

• పరాశ్న 2: 'బడ్డకు ఊపిర ఆడటాం లేదా లేక ఈ సమస్య 
పా్ర రాంభాం అయనపపుటి నుాండి మామూలు కాంటే ఎకుకువ 
ఊపిర ఆడటాం లేదా?' ఈ ప్రశనికు స్నుకూల జవాబు 
వసేత్ అాంబులెనుస్ పాంపబడుతుాంది.

• పరాశ్న 3: 'బడ్డకు ఏమైన్ రకతిస్రా వాం కలిగిాందా?' 
ఈ ప్రశనికు స్నుకూల జవాబు వసేత్ ప్రశని 4 
అడగబడుతుాంది.

• పరాశ్న 4: 'ఈ వసుత్ వులలో దేనిక్న్ ఇాందులో సాంబాంధాం 
ఉాందా?' ఈ ప్రశని తరువాత, ఏమి తీసుకుననిది 
తెలుసుకోవడానిక్ లిసుటి  చదివి వినిపిాంచబడుతుాంది. ఈ 
లిసుటి లో ఇవి ఉన్నియ: బ్యటరీ; పదునైన, మొనతేలిన 
వసుత్ వు; 5సెమీ పడవు లేక 2సెమీ వెడలుపు ఉనని 
వసుత్ వు; అయస్కుాంతాం మరయు న్ణాం.

4.1.6 బ్యటరీ పా్ర ాంప్టి కు సాంబాంధిాంచి, ఇది బటన్/కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీలతో సహా ఏదైన్ బ్యటరీని సూచిసుత్ ననిదని పేర్కునే 
అదనపు సమాచారాం మరయు మిాంగిన మరయు పీలుచుకునని 
బ్యటరీలు తీవ్రమైన అాంతర్గత నషటిాం కలుగజేస్త్ యనే 
వివరణ ఉాంది న్ణాం మిాంగినటు్ల  నిరాధా రాంచిన సాందర్ాంలో 
తపపు, పై అనిని సాందరా్లలో అాంబులెనుస్ పాంపబడుతుాంది, 
న్ణాం మిాంగినటు్ల  నిరాధా రాంచినపుపుడు గాంట లోపల 
అత్యవసర చిక్తాస్ కేాంద్రాంలో హాజరవావెలని సలహా 
ఇవవెబడుతుాంది.

4.2 NHS 111 కాల్సు విశ్్లషణ

4.2.1 బడ్డ  తాండిరు నుాండి NHS 111 క్ రాండు కాల్స్ ఉన్నియ, 
మొదటిది శుకరివారాం 01:14 గాంటలకు మరయు రాండవది 
తరువాతి రోజు (శనివారాం) 11:18 గాంటలకు.

4.2.2 మొదటి NHS 111 కాల్ టా్ర న్స్ క్రిప్టి ఆరోగ్య సలహాదారు 
'వాాంతి మరయు/లేక వికారాం' మారా్గ నిని పాటిాంచి, ఈ 
ప్రశని అడిగినటు్ల  చూపిాంచిాంది: "బడ్డ  హానికరమైనది 
లేక విషప్రతమైనది ఏమైన్ తీసుకుననిదా?" ఆరోగ్య 
సలహాదారుకు ఆ ప్రశనికు ఈ వివరణాత్మక నోట్ 
అాందుబటులో ఉాంది: 'బహుశా ఏదైన్ టాక్స్క్ (విషప్రత) 
పదార్థాం మిాంగటాం వలన ఈ లక్షణాలు కలిగయా అని 
కనుగనడానిక్.'

 ఆరోగ్య సలహాదారుకు క్రిాంది సీకురాన్ పా్ర ాంప్టిస్ కూడా 
అాందుబటులో ఉన్నియ:

• ’దీని అర్థాం హానికరమైన లేక విషప్రతమైనది ఏదైన్, 
పరపాటున లేక కావాలని తీసుకున్ని

• దీని అర్థాం గృహ మరయు పారశా్ర మిక ఉతపుతుత్ లు, వీధులో్ల  
అమే్మ మాందులు లేక వృక్ష స్మగిరా

• దీని అర్థాం పిల్లలలో మాత్రమే ఆలకుహాల్ కూడా.’

4.2.3 తన కుమారతి తీసుకునని ఆహారానిని వివరసూత్  బడ్డ  తాండిరు 
జవాబచాచురు. తాను గృహానిని శుభ్రపరచే ఉతపుతుత్ ల 
గురాంచి తాను మాటా్ల డుతుననిటు్ల  ఆరోగ్య సలహాదారు 
మళ్్ల సపుషటిాం చేయడానిక్ ప్రయతినిాంచిాంది. ఈ ప్రశనితో 
తాండిరు గాందరగోళపడినటు్ల  అనిపిాంచిాంది మరయు దీనిని 
పలుమారు్ల  తిరగి అడగవలస్ వచిచుాంది, చివర ప్రశని 
బీ్లచ్ కు సాంబాంధిాంచిాంది మాత్రమే. అర్థాం అయే్యలా 
సహాయపడటానిక్ ఆరోగ్య సలహాదారు ప్రశనిను పదాలు 
మారచు మారచు అడిగరు, అలా చేయడాంతో, తాండిరు 
హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది దేనికీ కాకుాండా 
కేవలాం బీ్లచ్ అాంశానిక్ సాంబాంధిాంచిన ప్రశనికు మాత్రమే 
ప్రతిసపుాందిాంచారు. అపుపుడు ప్రశినిాంచడాంలో బహ్య వసుత్ వు 
మిాంగటాం లైన్ మూస్వేయబడిాంది.

4.2.4 రాండవ NHS 111 కాల్ టా్ర న్స్ క్రిప్టి అదే మారా్గ నిని 
పాటిాంచినటు్ల  చూపిాంచిాంది, అయతే హానికరమైనది లేక 
విషప్రతమైనది ఏదైన్ ఆయన కుమారతి తీసుకుాందా అనే 
మొదటి ప్రశనికు తాండిరు వ్యతిరేకాంగ సపుాందిాంచారు. ఈ లైన్ లో 
విచారణ అపుపుడు మూస్వేయబడిాంది మరయ తరువాతి 
చర్యలకు సాంబాంధిాంచి సలహా ఇవవెబడిాంది.

4.2.5 ఏదైన్ హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది అతని 
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కుమారతి తీసుకుననిదా అనేదానిక్ సాంబాంధిాంచి తాండిరు 
జవాబు ఆ సమయాంలో అతనిక్ తెలిస్న దాని ప్రకారాం 
సరయైనదే (చిత్రాం 13 దీనిక్ సాంబాంధిాంచిన మానవ కారకాల 
అాంశాలను తెలియజేసుత్ ాంది). అయతే, పా్ర రాంభాంలో ఈ 
లైన్ విచారణ మూస్వేయబడటాం అనేది బడ్డ  ఎలా 
పరీక్షిాంచబడిాంది మరయు చిక్తస్ ఇవవెబడిాంది అనేవాటిక్ 
సాంబాంధిాంచిన తరువాతి ప్రక్రియలను మారచువేస్ాంది. ఆ 
డాకటిర్లకు ఎవరకీ బడ్డ  ప్రమాదకరమైనది ఏదైన్ మిాంగిాందని 
అనుమానిాంచడానిక్ బలమైన కారణాం ఏదీ లేదు.

చిత్రిం 13 మానవ కారకాల విషయాల సలహాదారు దృష్్టకోణిం

ఈ సాందర్ ఘటనలో, బ్యటరీ మిాంగటాం తలి్లదాండురు లు 
చూడలేదు మరయు ఏవైన్ కనిపిాంచని బ్యటరీలకు సాంబాంధిాంచి 
కాంటిక్ కనిపిాంచే రుజువు ఏదీ లేదు. కాబటిటి , హానికరమైనది లేక 
విషప్రతమైనది ఏదైన్ తీసుకోవడానిక్ సాంబాంధిాంచిన ప్రశనికు 
వారు వ్యతిరేకాంగ జవాబు ఇచాచురు. ఈ కేసులో జరగినటు్ల , 
ప్రమాదకరమైనది మిాంగటాం జరగినటు్ల  కొనిని సాందరా్లలో 
తలి్లదాండురు లు మరయు సాంరక్షకులకు తెలియక పోవచుచు.

ప్రసుత్ తాం ఇాండ్లలో పనిభారాం మీద మానవ కారకాల స్హిత్యాం 
లేదు. అయతే, పిటటికథలు మరయు అనుభవాత్మక స్క్ష్యలు, 
వాంట చేయడాం లాాంటి అత్యవరసర గృహసాంబాంధిత పనులలో 
బడ్డ  మీద దృష్టి పాక్షికాంగ లేక ప్రతిగ మరలగలదు అని 
తెలుపుతున్నియ. ఆలాాంటి సమయాలలో, బగ ప్రమాదకరమైన 
వసుత్ వు, ఈ కేసులో అరుదుగ ఉపయోగిాంచే రమోట్ కాంట్్ర ల్, 
పెద్దలలో కాంటే బడ్డకు కనిపిాంచే అవకాశాం ఎకుకువ ఉాండవచుచు. 
అలా తలి్లదాండురు లు/సాంరక్షకులు ప్రమాదకరమైనది ఏదీ మిాంగలేదని 
నిజాంగ నమ్మవచుచు, పోటీగవునని ఇతర బధ్యతల కారణాంగ, 
దీనిని యథార్థాంగ సరయైనదని అనిని సాందరా్లలో భావిాంచడాం 
అవాసత్వికాం అవుతుాంది. 

4.3 అసాధారణ సింకేతాలు మరియు లక్షణాలు: NHS 
పాథ్ వేస్

4.3.1 రాండవ కాల్ సమయాంలో, తాండిరు 25882"ఆమె ఆహారాం ఏదీ 
తీసుకోవడాం లేదు..." అని చపాపురు. ఈ పాయాంట్ లో ఆరోగ్య 
సాంరక్షకులు కొనస్గిాంచలేదు, జన్భా సాంబాంధిత మరయు 
సాంప్రదిాంపు వివరాలను సాంగరాహిాంచడానిక్, ప్రశినిాంచే ఒరజినల్ 
లైన్ కు వెనకుకు వచాచురు.

4.3.2 తరువాత అదే కాల్ లో, తాండిరు మళ్్ల ఇలా రపోరుటి  చేశారు:  
"...తాను ఆహారాం లాాంటిాంది ఏమీ తినలేక పోతుాందని ఆమె 
చపుతు ననిది, ఆమె ఆహారాం ఏదీ సరగ తీసుకోవడాం లేదు". 
దీనిక్ కారణాం గాంతు నొపిపు అని భావిాంచవచాచు అని ఆరోగ్య 
సలహాదారు ప్రశినిాంచారు మరయు దానిక్ తాండిరు నొపిపు గాంతు 
మరయు కడుపు మధ్య మారుతూ ఉననిదని చపాపురు. 
తినలేక పోవడాం పతిత్కడుపు నొపిపు పరణామాంగ ఆరోగ్య 
సలహాదారు అనవెయాంచుకుననిటు్ల  కనిపిసుత్ ాంది మరయు 
ఈ లైన్ ప్రశనిను మరాంత అనేవెష్ాంచ లేదు. ఘన ఆహారాం 
తినలేక పోతుననిటు్ల  బడ్డ  చపపుటాం అనేది అననివాహికలో 

అడ్డాంక్ అవకాశాం కారణాంగ ఏరపుడిన గణనీయమైన కారకాం 
అని పీడియాటి్రక్ ఎమరజానీస్ మెడిస్న్ లోని సలహాదారు 
పరశోధనకు చపాపురు. అరోగ్యాం బగ లేని పిల్లలకు 
తకుకువ ఆకలి ఉాంటుాందని, కానీ వారు కావాలనుకుాంటే 
తినవచుచునని పరశోధనకు చపపుటాం జరగిాంది. ఈ 
సాందర్ాంలో, బడ్డ  తినగలిగి ఉాంది, కానీ ఆకలి లేదా లేక 
సరగ మిాంగటాంలో సమస్య ఉాందా, అాంటే బడ్డ  తినడానిక్ 
ప్రయతినిాంచితే, ఆహారానిని సరగ మిాంగలేక పోయాందా అనేది 
నిర్ణయాంచబడలేదు. NHS 111 కు తాండిరు ఇచిచున జవాబు, 
బడ్డ  తినలేక పోయాందని సూచిాంచిాంది, దీనేని తరువాత 
తలి్లదాండురు లు  కుటుాంబ సమావేశాంలో ధురా వీకరాంచారు. 
బడ్డకు మిాంగటాంలో ఇబ్ాంది ఉాంది కాబటిటి  ఘన ఆహారాం 
తినలేక పోయాంది లేక కపుపుతో తాగలేక పోయాంది; అయతే 
ఆమె స్టి రా సహాయాంతో తాగగలిగిాంది.

4.3.3 రాండు వేరువేరు NHS 111 కాల్స్ సమయాంలో, 
తాండిరు "జెలీ్లలాగ ఉాండే" మలాం అని రపోరుటి  చేశారు 
(ప్రశినిాంచినపుపుడు)12. మలాం ఎరుపు రాంగులో లేదు అని 
ఆరోగ్య సలహాదారు రూఢీపరచుకున్నిరు మరయు 
తరువాతి ప్రశినిాంచే లైన్ కు కొనస్గరు. బడ్డకు మెతత్ని/
పలుచగ ఉాండే మలాం ఉాందని పరశోధన నిరాధా రాంచిాంది, ఇది 
ఆమె తాండిరు జెలీ్లలాగ ఉాందని అనవెయాంచి చపిపునదే.

4.3.4 మొదటి NHS 111 కాల్ సమయాంలో అస్ధారణ సాంకేతాలు 
మరయు లక్షణాలను కనుగనడానిక్ సాంబాంధిాంచి, ఎర్రని 
లేక కాఫ్ రాంగులో రకతిాం వాాంతి లేక రకతిపు చారలు కలిగిన 
మలాం లేదని ప్రశినిాంచడాం నిరూపణ చేస్ాంది. డయేరయా లేక 
మలాశయ రకతిస్రా వాం లేదని కూడా రపోరుటి  చేయబడిాంది. 
రాండవ NHS 111 కాల్ సమయాంలో, ఏదైన్ ఎరుపు రాంగు 
రకతిాం వాాంతి చేసుకోవడాం లేదని ఆరోగ్య సలహాదారు 
నిరూపణ చేశారు, కాబటిటి  దీనిని మరాంత అనేవెష్ాంచలేదు.

4.4 అసాధారణ సింకేతాలు మరియు లక్షణాలు: 
ప్రోమరీ మరియు సెకిండరీ సింరక్షణ

4.4.1 పరీక్ష గురాంచి జాతీయ మార్గదర్శకాలకు సాంబాంధిాంచి, 
జనరల్ మెడికల్ కనిస్ల్ ఇలా పేర్కుాంటుాంది:

 మీరు మాంచి పా్ర మాణిక ఆచరణ మరయు సాంరక్షణ తపపుక 
అాందిాంచాలి. మీరు రోగులకు మదిాంపు, రోగనిరాధా రణ 
లేక చిక్తస్ చేసేత్, మీరు తపపుక: రోగి చరత్రను (లక్షణాలు 
మరయు మానస్క, ఆధా్యతినిక, స్మాజిక మరయు 
స్ాంసకుతృతిక కారకాలతో సహా), అవసరాం అయతే, వార 
అభిపా్ర యాలు మరయు విలువలను పరగణనలోక్ తీసుకుని 
రోగి పరస్్థతులను తగినాంత మదిాంపు చేయాలి." (General 
Medical Council, 2014)

4.4.2 పిలలను సమయానుస్రాంగ సరయైన నైపుణా్యలు 
మరయు స్మరా్థ ్యలు కలిగిన సీనియర్ డాకటిరు చూడాలి 
అని రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్ అాండ్ ఛైల్్డ హెల్త్ 
(2015) పేర్కుాంటుాంది.

12 ’ఎరుపురాంగు జెలీ్ల ' మలాం ఇనుటి ససెపె్షన్ కు (intussusception), పిల్లలలో జరుగగల పేగు తనలో తాను వెనకుకు ముడుకుపోయ, అడ్డాంక్ కలిగిాంచే పరస్్థతిక్ సూచన. 
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4.4.3 ఎకుకువ పరమాణాంలో రకతిాం (3+ రకతిాం అని రకారు్డ  
చేయబడిాంది) చూపిాంచిన పీడియాటి్రక్ అసెస్ మెాంట్ 
యూనిట్ (PAU) లో నరుస్ పరీక్షిాంచిన నమూన్కు 
అదనాంగ, ఔట్-ఆఫ్-అవర్స్ (OOH) జనరల్ పా్ర కీటిషనర్ 
(GP) పరీక్షిాంచిన మూత్ర నమూన్, నమూన్ రకతి కణాలకు 
బలాంగ పాజిటివ్ గ ఉననిటు్ల  వెల్లాండిాంచిాంది. అయతే, 
ఫలితాలను రకారు్డ  చేయడాం తపపు, ఈ అస్ధారణ 
ఫలితాం ఎాందుకు దనిఉాందని తదుపర పరశోధన ఏదీ 
లేనటు్ల  కనిపిసుత్ ననిది. మూత్రాంలో రకతిాం ఉాండటాం స్ధారణ 
అన్రోగ్యనిక్, ప్రతే్యక్ాంచి వైరల్ అన్రోగ్యనిక్ లక్షణాం 
కావచుచు అని GP OOH GP పరశోధనకు చపాపురు.

4.4.4 ఆయన బడ్డను పరీక్షిాంచినపుపుడు, క్్లనికల్ చిత్రాం 
మదిాంపును GP OOH GP ఎకుకువ తీవ్రమైన రకాం 
మూత్రపిాండాల పరస్్థతిగ పరగణిాంచారు (NHS, 2016). 
ఇది ఆసుపతి్రలోని సెపుషలిస్టి రజిస్టి రార్ (SpR) కు కాల్ 
చేయడానిక్ దారతీస్ాంది. PAU కు నియమిత రఫరల్స్ 
కోసాం తాను మాములుగ నరుస్ లేక జూనియర్ డాకటిరు 
అయ ఉాండే, బీ్లప్ హోల్డర్ ను ( అాంతర్గత పేజిాంగ్ వ్యవస్థ) 
సాంప్రదిస్త్ నని GP OOH GP పరశోధనకు చపాపురు. 
ఈ కేసులో, నేరుగ SpR తో మాటా్ల డటానిక్ తగినాంత 
ఆాందోళన చాందారు. అయతే, PAU లోక్ బడ్డ  వచిచునపుపుడు, 
మూత్రపిాండాల సమస్యకు సాంబాంధిాంచి GP OOH GP 
ఆాందోళనలను మరాంత అనేవెష్ాంచలేదు. ఈ లైన్ లో విచారణ 
ఎాందుకు కొనస్గిాంచలేదో తెలుసుకోవడాం వీలుకాలేదు.

4.4.5 బటన్/కాయన్ సెల్ మిాంగినటు్ల  భావిాంచే అవకాశాం 
ఉననిపుపుడు, చివర ఈవెాంట్ కు ముాందు కొది్దగ రకతిస్రా వాం, 
వాాంతిలో రకతిాం లేక నలుపు రాంగులో మలాం ఉాండే "రడ్ 
ఫాలా గ్స్" మమూలుగ ఉాంటాయని పీడియాటి్రక్ ఎమరజానీస్ 
మెడిస్న్ సలహాదారు పరశోధనకు తెలియపారు. సాందర్ 
ఘటనకు సాంబాంధిాంచి, రకారు్డ లు మరయు సేటిట్ మెాంట్ల  
నుాండి పాందిన క్రిాంది సమాచారాం అలాాంటి రడ్ ఫాలా గ్స్ లేనటు్ల  
సూచిాంచిాంది:

• ఆహారాం తీసుకునని తరువాత బడ్డ  రాండుస్రు్ల  వాాంతి 
చేసుకుాందని GP OOH GP రాండో దిన్న డాకు్యమెాంట్ 
చేశారు, కానీ వాాంతిలో రకతిాం గురాంచి ప్రస్త్ వన లేదని ఆయన 
రకారు్డ  చేశారు.

• PAU లోని SpR , బడ్డ  వాాంతి పసుపుపచచు రాంగులో 
ఉాండినటు్ల  మరయు రకతిాం లేక మూ్యకస్ లేనటు్ల  మెడికల్ 
రకారు్డ లలో రకారు్డ  చేశారు.

• డయేరయా లేదని, అయతే మలాంలో రకతిాం గురాంచి 
తలి్లదాండురు లను అడిగరా అనేది ప్రస్త్ విాంచలేదని SpR 
డాకు్యమెాంట్ చేశారు.

• డయేరయా చరత్ర లేదని, కానీ బడ్డాం మలాం లేక వాాంతి 
గురాంచి ఏడో దిన్న కనస్లేటిషన్ సమయాంలో తదుపర 
ప్రస్త్ వన లేదని బడ్డ  GP ఆసుపతి్రక్ ఇచిచున రఫరల 
లెటర్ లో రకారు్డ  చేశారు.

4.4.6 వైద్య పరీక్ష చేస్న తరువాత, బడ్డకు కొది్దగ వాచిన 
గాంతు ఉాందని, అయతే టానిస్ల్స్ మీద చీము లేదని 
మరయు గాంతు మీద సునినితమైన గరాాంథులు లేవని GP 
OOH GP నోట్ చేశారు. తన వైద్య పరీక్ష మరయు 
ఫలితాలు టానిస్ల్స్ ను సూచిాంచి ఉాంటే, తాను రగు్యలర్ గ 
వైరల్ మరయు బ్యకీటిరయల్ టానిస్లిటిస్ రోగులను 
చూస్త్ డు కాబటిటి , తాను ఆసుపతి్రక్ రఫరల్ చేయకుాండా 
యాాంటీబయాటిక్స్ తో బడ్డకు చిక్తస్ చేస్ ఉాండేవాడిని అని 
GP OOH GP పరశోధనకు చపాపురు. చాలా కేసులలో 
యాాంటీబయాటిక్స్ 48 గాంటలలో ప్రభావాం చూపుతాయని 
మరయు టానిస్లిటిస్ రోగులలో లక్షణాలు తగు్గ తాయని, ఈ 
కేసులో అది జరగలేదని కూడా ఆయన చపాపురు.

4.4.7 రాండో దిన్న మొదటిస్ర SpR బడ్డను చూస్నపుపుడు, బడ్డ  
నరుస్ దావెరా PAUలో చేరచుబడిాంది మరయు పరశీలనలు 
తీసుకోబడా్డ య. బడ్డకు క్షుణ్ణమైన మదిాంపు నిరవెహిాంచడానిని 
SpR వివరాంచారు. ప్రమాదకరమైన బహ్య వసుత్ వు 
మిాంగినటు్ల  అనుమానిాంచడానిక్ ఏ కారణాం లేకపోవడాంతో, 
SpR వివరాంచిన రోగనిరాధా రణ ఆమె లక్షణాలకు దగ్గరగ 
సరపోయాయ కాబటిటి , బడ్డకు బ్యకీటిరయల్ టానిస్లిటిస్ 
ఉాందని ఆమె నిరాధా రణకు వచిచుాంది. పిల్లలలో టానిస్లిటిస్ 
సరవెస్ధారణాం, పెరగిన శరీర ఉష్్ణ గరాతతోపాటు పకుకులు 
కనిపిాంచడాం రోగనిరాధా రణను ప్రభావితాం చేస్ ఉాండవచుచు.

 "వారు వృతిత్నిపుణులు కాబటిటి , డాకటిరును మాత్రమే 
నమ్మగలమని" చబుతూ డాకటిరు నిర్ణయానిని తాము సవాలు 
చేయవలస్న అవసరాం అపుపుడు లేదని తలి్లదాండురు లు 
పరశోధనకు తెలియజేశారు.

4.4.8 ఏడో దిన్న GP రవరల్ తరువాత (బడ్డ  రాండవ 
PAU హాజరు), పరశీలను ఏవీ చేపటటిబడలేదు, పరీక్ష 
నిరవెహిాంచలేదు మరయు రకారు్డ లు ప్రతి చేయలేదు. ఇది 
అనేక కారణాల వలన జరగిాందని విశ్్లషణ చూపిాంచిాంది.

• GP రీఫరల్ మరయు PAUలో హాజరు మధ్య కేవలాం 

న్లుగు గాంటలకు కొది్దగ ఎకుకువ సమయాం ఉాంది. ఈ 

సమయాంలో, బడ్డకు కేటాయాంచిన బెడ్, ఎమరజానీస్ విభాగాం 

నుాండి PAUకు వచిచున మర్క రోగిక్ ఇవవెడాం జరగిాంది.



27

• బడ్డ  స్ధారణ పని గాంటలలో బయటి రోగిగ హాజరు 

అయాంది, బహ్య డెసుకులో స్బ్ాంది లేరు. స్ధారణ 

పని గాంటల బయట, బుక్ాంగ్-ఇన్ ప్రక్రియ నరుస్ల 

సేటిషన్ లోజరుగుతుాంది మరయు వారు్డ  స్బ్ాంది సభు్యనిచే 

నిరవెహిాంచబడుతుాంది. ఈ సాందర్ాంలో, ఇాంతకు ముాందు 

బడ్డను చూస్న అదే SpR నరుస్ల సేటిషన్ లో ఉాంది. తాండిరు 

SpR ను గురతిాంచారు మరయు తన బడ్డ  పరస్్థతి గురాంచి 

చరచుాంచడాం మొదలు పెటాటి రు, ఆ విధాంగ మామూలు 

బుక్ాంగ్-ఇన్ ప్రక్రియను అనుకోకుాండా బైపాస్ చేశారు. 

ఏనరుస్ల సేటిషనులో SpR మరయు ఇతర స్బ్ాంది మధ్య 

చరచు జరుగుతుననిపుపుడు, బడ్డ  తాండిరు SpR కు ఇచిచున GP 

లెటర్ ను సమీక్షిసుత్ ననిపుపుడు సీటులో కూరోచుమని కోరటాం 

ఆయన గురుతి చేసుకున్నిరు. 

• తరువాత డాకటిరు తదుపర యాాంటీబయాటిక్స్ పి్రసైక్రాబ్ 
చేశారు. తలి్లదాండురు లు ఇచిచున సేటిట్ మెాంట్ లో, SpR హడావిడి 
పడినటు్ల  మరయు ఫార్మసీ విభాగాం మూయబడుతుాందని, 
వారు మాందుల రాండవ మోతాదు తీసుకోవడానిక్ తవెరగ 
వెళ్్ల లని చబుతూ తమ చరచును ముగిాంచినటు్ల  వారు 
గురుతి చేసుకున్నిరు. తన కుమారతి చిక్తస్లో ఏడవ రోజు 
మలుపు అని బడ్డ  తాండిరు భావిాంచారు. ఇది PAUకు ఆరు 
రోజుల లోపల మూడవ సాందర్శన కాబటిటి , తన కుమారతికు 
ఉనని నొపిపు మరయు పెరగిన ఉష్్ణ గరాత గురాంచి క్షుణ్ణాంగ 
మదిాంపు జరగి ఉాంటుాందని ఆయన భావిాంచారు.

4.4.9 బడ్డ  ఏడవ రోజు PAUకు తిరగి వసుత్ ాందని తాను 
ఊహిాంచలేదని SpR వివరాంచారు. ఇది 'వర్కు-యాస్-
ఇమాజిన్్డ'13 నుాండి ఇది మొదటిస్ర దారతపపుడాం అయాంది, 
ఎాందుకాంటే కుటుాంబాం SpR ను కలిస్న సమయాంలో బడ్డ  
క్లర్కుడ్ ఇన్ చేయబడలేదు, అడి్మషన్స్ డాకు్యమెాంట్ ప్రతి 
చేయబడలేదు.

4.4.10 ఆ సమయాంలో SpR దాదాపు 9 గాంటల నుాండి 
డూ్యటీలో ఉాంది, PAUకు అది బజీ దినాం అని ఆమె 
గురుతి చేసుకున్నిరు. తాను ఏడవ దినాం "ఎకుకువ గాంటలు" 
పీడియాటి్రక్ యూనిట్ లో పని చేసూత్  ఉాండినటు్ల  మరయు 
నియోన్టల్ యూనిట్ ను అదనాంగ చూసూత్  ఉాండినటు్ల  
ఆమె వివరాంచారు. డూ్యటీలో ఇతర డాకటిరు్ల  ఉాండినపపుటికీ 
వారు జూనియరు్ల  మరయు ఆమెకు ఆరోజు యూనిట్ లో 
కనస్లెటిాంట్ కనిపిాంచలేదు అని SpR వివరాంచారు.

4.4.11 రాండో దిన్న SpR వివరాంచినటు్ల  క్షుణ్ణమైన పరీక్ష 
నిరవెహిాంచిన తరువాత, ఆమె చపిపునటు్ల , "ఒరజినల్ 
రోగనిరాధా రణ తపుపు అని అనుమానిాంచడానిక్ కారణాం 
లేదు" అని చూస్న తరువాత, బడ్డ  ఆడుకోవడానిని 
ఆమె గమనిాంచిాంది. "బడ్డ  ఆడుకోవడానిని చూడటాం, 
బడ్డ  వాసత్వాంగ ఉననిదాని కాంటే ఆరోగ్యాంగ ఉాంది అనే 

తపపునిసర, కానీ తపుపు భావనను కలి్గ సుత్ ాంది, దీనిని 
"వెల్ న్స్ బయాస్" అని పిలుస్త్ రు అని హా్యమన్ ఫా్యకటిర్ 
విషయ సలహాదారు పరశోధనకు చపాపురు. ఇది కొనిని 
పరస్్థతులలో, ఏదైన్ ఇతర సమాచారానిని తోస్పుచచువచుచు, 
ముఖ్యాంగ ముాందటి థియరీలు లేక రోగనిరాధా రణలతో ఇది 
ముడిపడినపుపుడు.

4.4.12 GP మరయు తలి్లదాండురు లు ఆాందోళనతో ఉన్నిరనే 
రుజువును SpR కు సమరపుాంచినపపుటికీ, నిరా్థ రణ పక్షపాతాం 
చాలా బలాంగ ఉాంది, ఇది ఆ సమయాంలో ఆమె నిర్ణయానిని 
ప్రభావితాం చేస్ ఉాండవచుచు. నిరా్థ రణ పక్షపాతాం అాంటే ఆ 
సమయాంలో మన థియరీతో అాంగీకరాంచని ఇతర థియరీలు 
మరయు సలహాలు తోస్పుచచుబడే అవకాశాం ఎకుకువగ 
ఉాండటాం తరచూ ఉాంటుాంది (Reason and Hobbs, 
2003; Oswald and Grosjean, 2004). ఆఏడవ 
దిన్న బడ్డ  ఆడుకుాంటూ ఉాండటాం చూడటాం అనేది SpR 
ఒరజినల్ థియరీని నిరా్థ రసూత్  యాాంటీబయాటిక్స్ పనితీరు 
వలన బడ్డ  తగినాంత కోలుకుాందని నిరా్థ రణ పక్షపాతానిక్ 
దారతీస్ ఉాండవచుచు. కొనిని సాందరా్లలో, అతి ఇటీవలి 
గతాంలో రోగి అదే వ్యక్తి దావెరా పరీక్షిాంచబడినపుపుడు 
మరయు సపులపు పాథాలజీ కనిపిాంచినపుపుడు, ముాందటి 
పరీక్షనే ఎకుకువగ నమే్మ ధోరణి ఉాంటుాందని అమెరకన్ 
అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్ (2018) నుాండి సమాచారాం 
సూచిసుత్ ననిది.

4.4.13 SpR నిర్ణయాం తీసుకోవడాంలో పరచయ పక్షపాతాం 
(Familiarity bias) కూడా పాత్ర పోష్ాంచి ఉాండవచుచు. 
ఆమె అపపుటికే బడ్డను పరీక్షిాంచిాంది, అాంతమేరకు ఆమేరకు 
ఆమెతో పరచయాం ఉాంది. ఈ పరచయమే PAUకు 
రాండవ సాందర్శనలో (దినాం ఏడు) తాండిరు నరుస్ల సేటిషన్ లో 
నేరుగ SpR ను కలువడానిక్ దానితీస్ ఉాండవచుచు. 
అడి్మషన్ పేపరు వర్కు ఏదీ ప్రతి చేయబడలేదు కాబటిటి  
(ఇది స్ధారణాంగ SpR ను సాంప్రదిాంచడానిక్ ముాందే 
చేయబడుతుాంది), ఈ పాయాంట్ వదే్ద SpR పని 'వర్కు-
యాజ్-ఇమాజిన్్డ ' నుాండి 'వర్కు-యాజ్-డన్' కు దార 
తపపుడాం పా్ర రాంభిాంచిాంది. పరస్్థతితో పరచయాం కలిగి 
ఉాండటాం అాంటే ముాందటి అవగహన మీద ఆధారపడటాం 
కాకుాండా, గుణాత్మక మదిాంపు లేక నిర్ణయానిని మనాం 
వరతిాంపచేసే అవకాశాం తకుకువగ ఉాంటుాందని అర్థాం.

4.4.14 పరచయాం మరయు నిరా్థ రణ పక్షపాతాం కలయక SpR 

బడ్డను తదుపర పరీక్షిాంచకుాండా ఉాండటానిక్ సాంభావ్య 

కారణాం అయాంది. బడ్డ  కోరుస్ ప్రతి చేయడానిక్ 

అవసరమైన అదనపు యాాంటీబయాటిక్స్ అాందజేయటాం 

ఎకుకువ అవశ్యకాం బహుశా ఆ సమయాంలో సబబుగ 

13 తమ లేక ఇతరుల పని ఎలా చేయబడాలనేదానిని గురాంచి వ్యకుతి లకుాండే, సపుషటిమైనవిగనీ లేక అసపుషటిమైనవిగనీ, వివిధ ఊహలను 13వర్కు-యాజ్-ఇమాజిన్్డ (WAI) 
సూచిసుత్ ాంది. వర్కు-యాజ్-డన్ (WAD), నిర్దషటి కేసులోగనీ లేక రోజువారీగ గనీ, పని వాసత్వాంగ ఎలా చేయబడాలనేదానిని సూచిసుత్ ాంది. పని ఎలా 'ఊహిాంచబడుతుాంది,' లేక 
ఆలోచిాంచబడుతుాంది మరయు పని వాసత్వాంగ ఎలా చేయబడుతుాంది అనేవాటి మధ్య తేడా ఉాంది. ఆఇది సమస్్యత్మకాం కావచుచు లేక కాకపోవచుచు (Hollnagel, 2017).
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అనిపిాంచి ఉాండవచుచు. హోలానిజెల్ (2010) దీనిని 

'ఎఫిష్యెనీస్ థరోన్స్ టే్రడ్-ఆఫ్' అని పేర్కుాంటారు, 

ఇాందులో పని ప్రతి చేయడానిక్ అత్యాంత అవశ్యకమైన 

మార్గాం ఉపయోగిాంచబడుతుాంది. ఆరోజు ఫార్మసీ తవెరలో 

మూస్వేయబడుతుాంది (పబ్లక్ కు) కూడా ఈ టే్రడ్-ఆఫ్ ను 

ప్రభావితాం చేస్ ఉాండవచుచు.

4.4.15 తాండిరు యాాంటీబయాటిక్స్ అవసరానిని నొక్కు చపపుడాం ఆమెకు 

గురుతి ాందని SpR చపిపుాంది. చరచుాంచబడిన లాాంటి పక్షపాతాలు 

నిర్ణయాలు తీసుకోవడానిక్ సమాచారాం వినడానిని, 

ప్రతిసపుాందిాంచడానిక్, ఎన్ కోడ్ మరయు ప్రక్రియ చేయడానిని 

ప్రతికూలాంగ ప్రభావితాం చేయగలవు, వివరాలు ఎలా 

గురుతి పెటుటి కుాంటారు అనేదానిని కూడా పక్షపాతలు ప్రభావితాం 

చేయగలవు. పక్షపాతాలు దేననియతే ఖచిచుతమైన ఙ్ఞు పకాంగ 

నము్మతారో దానిని ప్రతి తపుపుగ చేయగలవు, ఎాందుకాంటే 

అవి తపుపుగ ఎన్ కోడ్ చేయబడా్డ య. తాండిరు పా్ర ధాన్యతగ 

యాాంటీబయాటిక్స్ కోరారు అనే SpR ఙ్ఞు పకాం, బడ్డకు తీవ్ర 

అన్రోగ్యాం లేదు అని ఆ సమయాంలో ఉనని ఆమె మానస్క 

మోడల్ కు సరపోయ ఉాండగలదు, 

4.4.16 అనిశిచుత పరస్్థతిలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానిక్ 

ఉపయోగిాంచే మూడు హురస్టిక్స్ (నియమాలు లేక 

మానస్క అడ్డదారులు)ను టవెసీకు మరయు కానీమెన్ 

(1974) వివరాంచారు, ఇాందులో టి ప్రతినిధితవెాం 

(representativeness). ఈ కేసులో, బడ్డ  సాంకేతాలు 

మరయు లక్షణాలు అనీని బహుశా టానిస్లిటిస్ కు 

పా్ర తినిధ్యాం వహిస్త్ యనే SpR నిర్ణయానిక్ ఇది 

సాంబాంధిాంచిాంది. మరో హురస్టిక్ ఘటనలు లేక పరస్్థతుల 

అాందుబటు, ఇది బ్యటరీ మిాంగటాం అనే దానితో 

పోలిచునపుపుడు టానిస్లిటిస్ రోగనిరాధా రణ నిరాధా రణ 

పునరావృతిత్క్ సాంబాంధిాంచినది కావచుచు, మరయు ఈ 

రోగనిరాధా రణకు లక్షణాలు హేతుబదధాత కలిపుాంచాయ. ఈ 

హురస్టిక్స్ తపిపుదాలకు దారతీయవచుచు మరయు ఈ 

హురస్టిక్స్ మరయు పక్షపాతాలు దేనిక్ దార తీస్త్ యో బగ 

అర్థాం చేసుకోవడాం అనిశిచుత పరస్్థతిలో తీరుపులు మరయు 

నిర్ణయాలను మెరుగుపరచుగలవు అని టవెసీకు మరయు 

కానీమెన్ (1974) పేర్కున్నిరు. 

4.4.17 టానిస్లిటిస్ అనే కొనస్గుతునని భావనతో కూడిన 

చరత్ర మరయు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగడానిక్ 

సాంబాంధిాంచిన ప్రమాదావకాశాల గురాంచి ఆరోగ్య సాంరక్షణ 

వృతిత్నిపుణులకు అవగహన లేకపోవడాం ఉననిపుపుడు 

బ్యహ్య వసుత్ వు మిాంగడాం భేదాత్మక రోగనిరాధా రణగ 

పరగణిాంచబడాలా అనేది సపుషటిాం కాలేదు. 

4.5 పార్మడిక్సు లో వెల్ బీయిింగ్ పక్షపాతిం

4.5.1 మొదటిస్ర బడ్డ  ఇాంటిక్ చేరుకుననిపుపుడు ఎపపుటికాంటే 

ప్రశాాంతమైన దృశ్యాం కనిపిాంచినటు్ల  పారామడిక్స్ 

వివరాంచారు. తీక్షణమైన తీవ్ర అన్రోగ్యాం లేక గయాంతో 

ఉనని పిల్లలను చూడటానిక్ వెళ్లనపుపుడు స్ధారణాంగ 

వారక్ కనిపిాంచే దృశా్యనిక్ ఇది భిననిాంగ ఉాండినటు్ల  వారు 

పరశోధనకు చపాపురు. పారామెడిక్స్ భావన ప్రకారాం, 

ఆ ప్రశాాంతత బడ్డ  తీవ్రమైన అన్రోగ్యాంతో లేదనేదానిని 

సూచిాంచిాంది.

4.5.2 బడ్డ  పరశీలనలు అనీని స్ధారణ పరారామీటర్ల లోపలే 

ఉాండినటు్ల  పారామెడిక్స్ ఇద్దరూ వివరాంచారు. ఆ 

సమయాంలో ఆమె "చురుకుగ, సమనవెయాంతో మరయు 
బధలో లేనటు్ల " కూడా వర్ణాంచబడిాంది. ఆదీని ఆధారాంగ, 

ఇద్దరు పారామెడిక్స్ లో ఎవవెరూ ఆాందోళన చాందవలస్న పెద్ద 

కారణాం ఉననిటు్ల  నమ్మలేదు.

4.5.3 'వర్కు-యాజ్-ఇమాజిన్్డ ' కు సాంబాంధిాంచి, ఐదు సాంవతస్రాల 

కాంటే తకుకువ వయసుస్ ఉనని పిల్లలాందరనీ తగిన ఆరోగ్య 

సాంరక్షణ సదుపాయానిక్ కనేవె (తీసుకెళ్లడాం) చేయాలని 

ఈ సాందర్ ఘటనలో అాంబులెనుస్ ట్రసుటి  ఉపయోగిాంచిన 

నిర్ణయాం తీసుకునే టూల్ చబుతుాంది. అయతే, బడ్డకు 

చేస్న పరశీలనల ప్రకారాం ఆమె హేతుబదధాాంగ బగుననిటు్ల  

మదిాంపు చేయడాం మరయు తలి్లదాండురు లతో చరచుల 

తరువాత, బడ్డను ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్ల వద్దని నిర్ణయాం 

తీసుకోవడాం జరగిాంది. అాంతేకాకుాండా, కుటుాంబాం ఇాంట్్ల నే 

ఉాండాలని పేర్కుననిటు్ల  పారామెడిక్స్ వివరాంచారు. బడ్డ  

"అన్రోగ్యాం" గురాంచి ప్రజాంటేషన్, వార పరశీనలు మరయు 

పరీక్ష మీద ఆధారపడి, బడ్డ  బ్యటరీ మిాంగిాందని మరయు 

క్్లషటిమైన అన్రోగ్యాంతో ఉాందని అనుమానిాంచడానిక్ 

పారామెడిక్స్ కు ఏ కారణాం లేదు.

4.5.4 అయతే, సమయాం గడిచేకొదీ్ద , మధ్యమధ్యలో లక్షణాలు 

కలుగుతూ ఉాండాంతో, తన కుమారతి బలహీనాంగ 

తయారవుతుననిటు్ల  మరయు ఎకుకువ బదధాకాంగ 

తయారవుతుననిదని తాండిరు వివరాంచారు. మూమూలు కాంటే 

ఆమె ఎకుకువ నిశ్శబ్దాంగ ఉాందని మరయు తలి్లదాండురు లకు 

దగ్గరలో ఉాండాలని కోరుకుాందని ఆయన చపాపురు. 

పారామెడిక్స్ వెళ్లపోయన తరువాత తన కుమారతి 'హై 

ఫైవ్’కు ప్రతిసపుాందిాంచడానిక్ ప్రయతినిాంచిాందని, కానీ మొదటి 

ప్రయతనిాం తపిపుపోయాందని, మళ్్ల చేయవలస్ వచిచుాందని, 

అది ఆమె లక్షణాం కాదని అని తాండిరుక్ అనిపిాంచిాందని 

పరశోధనకు తాండిరు చపాపురు. 

4.6 NHS సరీ్వసులు మరియు కుటుింబిం మధయా 
కమూయానికేషన్

4.6.1 బడ్డ  భారత దేశాం లోని ఆాంధరాప్రదేశ్ లో పుటిటిాంది మరయు 

కుటుాంబాం మొదటి భాష తెలుగు. బడ్డ  తాండిరు దక్షిణ భారత 

దేశాం నుాండి ఉదో్యగాం చేయడానిక్ UKకు ఆగసుటి  2015 లో 

వచాచురు. అతని భార్య మరయు ఇద్దరు పిల్లలు అకోటి బరు 

2016 లో అతని వద్దకు వచాచురు. ఘటన జరగిన పా్ర ాంతాంలో 

ఘటనకు ముాందు కేవలాం న్లుగు వారాల ముాందు నుాండి 

నివస్ాంచారు.
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4.6.2 బడ్డ  తాండిరు NHS 111 కు రాండుస్రు్ల  కాల్ చేశారు మరయు 

ఆరోగ్య సలహాదారు, ఓఓహెచ్ సరీవెసు నరుస్ సలహాదారు 

మరయు ఇతర ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణులతో 

మాటా్ల డారు,. NHS 111 లోని ఆరోగ్య సలహాదారు (మొదటి 

కాల్) కాల్ మొదట్్ల  ఆయన ఏ భాషలో మాటా్ల డుతారు అని 
అడిగరు, తాండిరు కాల్ ఇాంగీ్లషులో కొనస్గిాంచమని అడిగరు. 
రకారు్డ  చేయబడిన బడ్డ  పుటిటిన తేదిక్ సాంబాంధిాంచి 
గాందరగోళాం అనిపిాంచడాం మరయు జన్భాకు సాంబాంధిాంచిన 
కొనిని ప్రశనిలు మళ్్లమళ్్ల అడగవలస్ రావడాంతో ఆరోగ్య 
సలహాదారు అనువాద సరీవెసుల అాంశానిక్ లేవన్తాత్ రు. 
రాండవ కాల్ సమయాంలో, ఆరోగ్య సలహాదారు అడిగిన 
ప్రశనిలలో దానిక్ జవాబవవెడానిక్ తాండిరు తాంటాలు పడా్డ రు, 
దాాంతో అనువాదకుడు కావాలా అని ఆయనను అడగటాం 
జరగిాంది, కానీ ఆయన తిరసకురాంచరాంచారు మరయు 
తాను ఇాంగీ్లషులో కొనస్గలని కోరుకుాంటుననిటు్ల  చపాపురు. 
ఓఓహెచ్ లోని నరుస్ సలహాదారు బడ్డ  తలి్ల ఇాంగీ్లషు 
మాటా్ల డదని బడ్డ  తాండిరుని అడిగి తెలుసుకున్నిరు, కానీ 
సాంప్రదిాంపులలో తలి్ల పాల్్గ నడానిక్ అనువాదకునిని 
తీసుకోమని కోరడాం జరుగలేదు.

4.6.3 ఇాంగీ్లషు కమూ్యనికేట్ చేయగలిగినపపుటికీ, 111 మరయు 
999 సరీవెసులతో సాంభాషణ సమయాంలో బడ్డ  పరస్్థతి 
గురాంచి ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణుల భావన మరయు 
తాండిరు ఆాందోళన మధ్య సాంబాంధాం లేనటు్ల  అనిపిాంచిాంది. 
ఈ ఘటనతో సాంబాంధాం ఉనని స్బ్ాందితో ఇాంటరూవెష్లు 
మరయు NHS 111 మరయు 999 కాల్స్ వినటాం దావెరా 
దీనిని రూఢీపరచుకోవడాం జరగిాంది.

4.6.4 ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణులతో ముఖాముఖి సాంభాషణ 
సమయాంలో, తాండిరు స్బ్ాందితో మాటా్ల డగలిగిగరు అనేది 
సపుషటిాం అయ్యాంది. బడ్డ  సాంరక్షణతో సాంబాంధాం ఉనని ఇద్దరు 
GP లు బడ్డ  తాండిరు మాంచి ఇాంగీ్లషు మాటా్ల డినటు్ల  మరయు 
అనువాదకుని అవసరాం లేకుాండినటు్ల  చపాపురు. తాండిరు 
తనతో ఇాంగీ్లషులో మాటా్ల డినటు్ల  మరయు తన భార్య కోసాం 
అనువాదాం చేస్నటు్ల  SpR గురుతి చేసుకుాంది. బడ్డ  తాండిరు 
"హేతుబదధాాంగ మాంచి ఇాంగీ్లషు" మాటా్ల డినటు్ల  మరయు 
ఆయన నుాండి ప్రతి చరత్ర పాందినటు్ల  పారామెడిక్స్ 
గురుతి చేసుకున్నిరు. వారక్ ఏవైన్ ఆాందోళనలు ఉాండి ఉాంటే 
అనువాద సరీవెసు ఉపయోగిాంచి ఉాండేవారమి అని వారు 
చపాపురు. అయతే, బడ్డ  తలి్ల తాను ఇాంగీ్లషు మాటా్ల డనని 
మాత్రమే చపపుగలిగిాంది. తమ సాంభాషణలను తన భార్య 
కోసాం తాండిరు అనువాదాం చేశారని పారామెడిక్ 1 పేర్కున్నిరు.

4.6.5 ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణులు తమతో మాటా్ల డారని, 
తమ బడ్డతో కాదని పరశోధనకు తెలియజేశారు. తాను 
ఇాంగీ్లషులో మాటా్ల డగలనని మరయు "తనను తాను 
వ్యకీతికరాంచగలను" అని బడ్డ  తాండిరు నిరాధా రాంచారు, 
కాబటిటి  వైద్య, నరస్ాంగ్ మరయు పారామెడిక్ స్బ్ాందితో 
సాంభాషణలలో పాలుపాంచుకోగలిగరు.

4.7 ఆరోగయా సింరక్షణ వృతిత్నిపుణులతో పరిచయాలు

4.7.1 ఈ సాందర్ ఘటనలో, 10 రోజులలో ఆరోగ్య సాంరక్షణ 
సరీవెసులతో 10 పరచయాలు ఉన్నియ. చిత్రాం 14 ఈ 
పరచయాలను మరయు ప్రతి చర్యకు రఫరల్స్ మరయు 
క్్లనికల్ నిర్ణయ పాయాంట్లతో సహా విసృత ఆధారాాంశానిని 
మరయు ఫలితానిని మారచు ఉాండగల జోక్యాం ఉనని 
హైలైట్స్ ఏరయాలను చూపిసుత్ ాంది. తమ కుమారతి గురాంచి 
ఆాందోళనలు పెరగినపుపుడు అవసరమైనాంత ఎకుకువ చేసూత్ , 
తలి్లదాండురు లు తగిన విధాంగ ఆరోగ్య సాంరక్షణ వ్యవస్థ 
చుటూటి  తిరగగలిగరు.

చిత్రిం 14 ఆరోగయా సింరక్షణ సరీ్వసులతో సింపరాదిింపు పాయిింటు్ల

1 NHS 111-దినిం 1

2 ఓఓహెచ్ నరుసు సలహాదారు-
-దినిం 1

3 NHS 111-దినిం 2

4 GP OOH GP -దినిం 2

7 GP -దిన 7

5 PAU-దినిం 2

8 PAU-దినిం 7

6 PAU-దినిం 6

9 999 దినిం 10 (ఉ)

రెఫరల్

నిర్ణయిం 
పాయిింట్

ఛాలెింజ్ మరియు 
రెఫరల్

నిర్ణయిం పాయిింట్ 
-మారి ఉిండగల 
ఆఖరి పాయిింట్ 
ఫలితిం

నిర్ణయిం పాయిింట్ 
- ఫలితిం మీద 
చాలవరకు తకుకువ 
పరాభావిం

10 999-దినిం 10 (సా)
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4.8 NHS 111, ప్రోమరీ వైదయా సరీ్వసులు, ఔట్-ఆఫ్-
అవర్సు, అకూయాట్ మరియు అింబులెనుసు సరీ్వసుల 
మధయా కమూయానికేషన్ మరియు సమాచారిం 
పించుకోవడిం

4.8.1 GP OOH GP సరీవెసు ప్రతి చేస్న ఎలకాటి రానిక్ 

డాకు్యమెాంటేషన్ లో 'కన్ సలేటిషన్ స్రాాంశాం' మరయు 

NHS 111 కాల్స్ నుాండి పాథ్ వే డాకు్యమెాంటేషన్ ఉన్నియ. 

కన్ సలేటిషన్ స్రాాంశాం పేర్కుాంది: "సృహలో ఉాంది, 

అన్రోగ్యాం, సపుర్శకు వేడిగ ఉాంది, వాాంతితో పతిత్కడుపు 

నొపిపు, కనిపిాంచేలా తీవ్రమైన నొపిపు." చిత్రాం 15 తాండిరు NHS 

111 కు రాండు కాల్స్ చేస్నపుపుడు డాకు్యమెాంట్ చేయబడిన 

కీలక సమాచారాం సూ్థ ల స్రాాంశానిని చూపిసుత్ ాంది.

 ఔట్-ఆఫ్-అవర్సు GP దా్వర్ కన్ సలే్టషన్

4.8.2 సమాచారాం ప్రవాహానిక్ సాంబాంధిాంచి, NHS 111 నుాండి 

పైరామరీ కేర్ ఓఓహెచ్ ప్ర వైడర్ కు స్ాంకేతిక లిాంక్ (ఓఓహెచ్ 

ఎలకాటి రానిక్ వ్యవస్థ దావెరా) ఉాంది, కానీ అకూ్యట్ ప్ర వైడర్ 

లేక అాంబులెనుస్ సరీవెసు సాంస్థలకు సమాచారానిని 

డిజిటల్ గ బదిలీ చేయడాం లేదు. తాను NHS 111 చిక్తాస్ 

వ్యవస్థ సాంగరాహిాంచిన సమాచారానిని మరయు నరుస్ 

చరత్రను చూస్త్ నని, ఎాందుకాంటే అవి మళ్్ల ప్రశినిాంచడానిని 

నివారస్త్ యని మరయు క్్లనికల్ చిత్రాం చూడటానిక్ 

సహాయపడతాయని పరశోధనకు GP OOH GP చపాపురు. 

NHS 111 ఆట్మేటిక్ గ GP OOH GP రకారు్డ  లోక్ రోగి 

చరత్రను పాంపిసుత్ ాంది.

4.8.3 చరత్ర మరయు పరీక్ష రకారు్డ  చేయబడా్డ య. కుటుాంబాం 

ప్రధాన ఆాందోళన పెరగిన ఉష్్ణ గరాత, పతిత్కడుపు నొపిపు 

మరయు వాాంతి అని GP గురుతి  చేసుకున్నిరు, ఇాంకా 

కుటుాంబాం సవివర వైద్య చరత్ర ఇచిచుాందని కూడా చపాపురు. 

తన క్్లనికల్ ఫలితాలపై ఆధారపడి, GP OOH GP మూత్ర 

సాంకరిమణ తాతాకులిక రోగనిరాధా రణ చేశారు. ఈ ఉదాంతాం 
ఎలకాటి రానిక్ స్సటిమ్ లో "ఫ్వర్ ఎన్ ఓఎస్" (అనిర్దషటిాం) అని 
కోడ్ చేయబడిాంది.

చిత్రిం 15  రెిండు NHS 111 కాల్సు నుిండి డాకుయామింట్ చేసిన కీలక సమాచారిం

1 పాథ్ వే సమాచారిం - మొదట్ NHS 111 కాల్:

దినిం 1, 01:21 నుిండి 01:30 గింటలు - ఆరోగయా సలహాదారుచే చరిత్ర

ఆడాకు్యమెాంటేషన్ లో వివిధ భాగలో్ల  కా్యపిటల్ లెటర్స్ తో హైలైట్ చేస్ాంది:  

"ప్తిత్కడుపు నొపిపా, వ్ింతి, జెల్్లలింట్ మలిం."

దినిం 1, 01:37 నుిండి 01:56 గింటలు - నరుసు సలహాదారుచే చరిత్ర

రీఫరల్ చేస్నపుపుడు, NHS 111 ఆరోగ్య సలహాదారు తీసుకునని సమాచారానిని కాంప్్యటర్ సీకురాన్ 

చూపిసుత్ ననిది, కాబటిటి  క్్లనికల్ నిర్ణయాం తీసుకోవడానిక్ తమ అనుభవానిని ఉపయోగిాంచేటపుపుడు నరుస్ 

సలహాదారుకు ఈ సమాచారాం గురాంచి తెలుసు. ఈ కన్ సలేటిషన్ పతిత్కడుపు నొపిపు మరయు వాాంతిగ 

కోడ్ చేయబడిాంది.

2 పాథ్ వే సమాచారిం - రెిండవ NHS 111 కాల్

(కొతత్ ఫారాం మొదలు పెటటిబడిాంది, మొదటి కాల్ గురాంచి నోట్ ఏదీ చేయకుాండా):

దినిం 2, 11:23 నుిండి 11:28 గింటలు - ఆరోగయా సలహాదారుచే చరిత్ర

ఆడాకు్యమెాంటేషన్ లో కా్యపిటల్ లెటర్స్ తో హైలైట్ చేస్ాంది: "పతిత్కడుపు నొపిపు."

దినిం 2, 11:42 నుిండి 11:53 గింటలు - నరుసు సలహాదారుచే చరిత్ర

రపోరుటి  చేయబడిన రోగి పరస్్థతి ఇలా రకారు్డ  చేయబడిాంది: "పతిత్కడుపు నొపిపు, తినడాం లేదు, 1 క్రితాం 

లక్షణాలు పా్ర రాంభాం అయా్యయ."
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4.8.4 అకూ్యట్ ట్రసుటి లో SpR తో GP మాటా్ల డిన మరయు 
PAU దావెరా బడ్డను ఆసుపతి్రలో చేరపుాంచాలని నిర్ణయాం 
తీసుకోబడిన తరువాత, ఆయన అనిని ఫలితాలతో కూడిన 
సవివరమైన లెటర్ ను ఆసుపతి్ర స్బ్ాందిక్ ఇవవెడానిక్ 
తలి్లదాండురు లకు ఇచాచురు. ఇది ప్రధానాంగ కన్ సలేటిషన్ 
పి్రాంట్-ఔట్ మరయు ఎలకాటి రానిక్ స్సటిమ్ లో GP OOH GP 
సరీవెసు మరయు ఆసుపతి్ర మధ్య లిాంక్ లేదు కాబటిటి  జనరేట్ 
చేయబడిాంది.

 జనరల్ పారా కీ్టషనర్ తో కన్ సలే్టషన్
4.8.5 ఘటన జరగిన సమయాంలో కుటుాంబాం ఇటీవలే అదే 

పా్ర ాంతాంలో అడరుసు మారాంది మరయు తమ స్్థ నిక 
మెడికల్ పా్ర కీటిసుతో రజిసటిర్ చేసుకోలేదు. GP OOH 
GP లేక కుటుాంబాం హాజరయన ఆసుపతి్రతో మెడికల్ 
పా్ర కీటిసు డిజిటల్ గ లిాంక్ చేయబడలేదు, కాబటిటి  NHS 111 
సాంపాదిాంచిన బడ్డ  అన్రోగ్యాం సవివర సమాచారాం ఓఓహెచ్ 
సరీవెసు దాటి ఎలకాటి రానికల్ గ బదిలీ చేయడాం వీలుకాలేదు. 
కుటుాంబాం అకకుడ రజిసటిర్ చేసుకుని ఉాండి ఉాంటే, NHS 
111 కాల్ స్రాాంశానిని GP కాాంటాక్టి తరువాతి రోజు 08:00 
గాంటలకు అాందుకుని ఉాండేవారు.

4.8.6 ప్రతా్యమానియాం జరగిాంది ఏమిటాంటే, సాంబాంధిత 
సమాచారాంతో ఫా్యక్స్ ఎలకాటి రానిక్ వ్యవస్థ నుాండి 
పాంపడాం. ఇది GP OOH GP నుాండి వచిచున రఫరల్ 
లెటర్ ను సమీక్షిాంచడానిక్ స్్థ నిక మెడికల్ పా్ర కీటిసులోని 
GP క్ వీలుకలిపుాంచిాంది, దీనిని ఆమె గురుతి ాంచుకోదగినదిగ 
గురుతి చేసుకున్నిరు ఎాందుకాంటే తాతాకులిక రోగనిరాధా రణ 
మూత్రన్ళ సాంకరిమణ, కానీ చిననిపిల్లలలో ఇది అస్ధారణాం.

4.8.7 బడ్డను చూసే సమయాంలో GP తలి్లదాండురు ల నుాండి తిరగి 
చరత్ర తీసుకుని మెడికల్ పా్ర కీటిసు ఉపయోగిాంచే ఎలకాటి రానిక్ 
స్సటిమ్ లో రకారు్డ  చేయవలస్ వచిచుాంది. అపాయాంట్ మెాంట్ 
చివరలో, GP రఫరల్ లెటర్ తయారు చేశారు, అది 
ప్రధానాంగ కన్ సలేటిషన్ కాపీ. ఎలకాటి రానిక్ గ సమాచారానిని 
బదిలీ చేయడానిక్ డిజిటల్ లిాంక్ లేకపోవడాంతో, ఆసుపతి్రక్ 
తీసుకెళ్లడానిక్ GP ఈ లెటర్ పేపరు కాపీ ఇచాచురు.

 పీడియాట్్రక్ యూనిట్ లో హాజరు
4.8.8 అకూ్యట్ ట్రసుటి లో, సమాచారాం ఎాంటర్ చేయడానిక్ 

స్బ్ాంది కోసాం ఎలకాటి రానిక్ పేషాంట్ రకార్్డ వ్యవస్థ 
ఉపయోగిాంచబడుతుాంది. క్్లనికీష్యను్ల  రోగి చరత్ర, 
పరశీలనలు మరయు మదిాంపులు అదే సమయాంలో  రకారు్డ  
చేయవచుచు. NHS 111 తీసుకునని చరత్రకు ఆసుపతి్రక్ 
యాకెస్స్ లేదు, కాబటిటి  నరస్ాంగ్ స్బ్ాంది చేస్న పరశీలనలు, 
తలి్లదాండురు లు నుాండి తీసుకునని చరత్ర, చిననిపిల్లల వారు్డ  
స్సటిర్ రకారు్డ  చేస్న SBAR నోట్ మరయు GP లెటర్ మీద 
ఆధారపడి నిర్ణయాలు తీసుకోబడా్డ య.

 బిడడ్  ఇింట్క పార్మడిక్సు వెళ్లడిం
4.8.9 క్్లనికల్ స్స్మమ్ ల మధ్య కన్క్టివిటి మరయు 

ఇాంటర్ ఆపరబలిటి లేకపోవడాంతో, వెళ్లన ఇద్దరు 
పారామెడిక్స్ కు NHS 111, GP OOH GP సరీవెసు,  
GP లేక ఆసుపతి్రతో ముాందటి సాంప్రదిాంపుల గురాంచి 
తెలియదు. ఇది వివిధ సరీవెసులు మధ్య సమాచార 
ప్రవాహాం లేకుాండా చేస్ాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

ఆరోగ్య సాంరక్షణ సమాచార టెకానిలజీ స్సటిమ్స్ మధ్య పరమితమైన 
కన్క్టివిటి మరయు ఇాంటర్ ఆపరబలిటి ఉాంది. రోగి క్్లనికల్ చరత్ర, 
ఆరోగ్యాం అాందిాంచము వృతిత్ నిపుణులు లేక సరీవెసులతో గత 
సాంప్రదిాంపు మరయు గత జోకా్యలకు సాంబాంధిాంచి సమాచారాం 
అాందుబటు మరయు న్ణ్యతను ఇది ప్రభావితాం చేయగలదు.

4.9 అింబులెనుసు సరీ్వసు దా్వర్ అనిర్దష్ట  లక్షణాల 
మదిింపు మరియు నిర్వహణ

 అింబులెనుసు సరీ్వసుతో సింపరాదిింపు
4.9.1 దినాం 10న పారామెడిక్స్ 12-గాంటల ష్ఫ్టీ లో (06:45 to 

18:45 గాంటలు) ఇద్దరు స్బ్ాందిగల అాంబులెనుస్లో పని 
చేసుత్ న్నిరు. వార్షక మదిాంపు అవశ్యకతలతో సాంబాంధాం ఉనని 
ర్టీన్ కార్యకరిమాంలో భాగాంగ పారామెడిన్ 1 ను అతని కాంటే 
ఎకుకువ సీనియర్ (పారామెడిక్ 2) గమనిసూత్  ఉాండిన్డు.

4.9.2 ఈ సాందర్ ఘటనలో, సూపర్ వైజర్ మరయు సూపర్ వైజ్ 
చేయబడే పారామెడిక్స్ పాత్రలు మరయు బధ్యతల 
గురాంచి సపుషటిత లేదు, ఇది ఇద్దరు పారామెడిక్స్ మధ్య 
బృాంద గతిశీలపై ప్రభావాం చూపిాంచి ఉాండవచుచు. 
పారామెడిక్ ఆచరణకు సాంబాంధిాంచి పర్యవేక్షణ కోసాం 
జాతీయాంగ ఉతపుననిాం అయన మార్గదర్శకాం లేక ప్రమాణాలు 
లేవు. కాబటిటి , అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లు లాాంటి వ్యక్తిగత 
ఉదో్యగాం ఇచిచున యజమానులు తమ సాంత స్్థ నికాంగ 
అభివృదిధాపరచిన మార్గదర్శకాం మీద ఆధారపడతారు 
మరయు తరచూ సూపర్ వైజరీ కార్యకలాపానిని ప్రత్యక్షాంగ 
గమనిాంచడానిక్ పరమితాం చేస్త్ రు. కొనిని అాంబులెనుస్ 
ట్రసుటి లు ఈ విధాంగ (ఇద్దరు వ్యకుతి ల స్బ్ాంది కూరుపుగ) 
ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ చేపడతారు, అదే ఇతరులు, మూడవ 
సభు్యడుగ సూపర్ వైజర్ స్బ్ాందితోపాటు వెళ్్ల, 
సూపర్ నూ్యమరీ మోడల్ ఉపయోగిస్త్ రు.
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4.9.3 బడ్డకు ముాందు పారామెడిక్స్ మర్క రోగి వద్దకు వెళ్్ల రు. ఈ 

పా్ర ాంతానిక్ పని భారాం స్ధారణాం అని వివరాంచబడిాంది, ఇది 

పారామెడిక్ 1 మరయు పారామెడిక్ 2 మధ్య సూపర్ వైజరీ 

చరచు కోసాం 999 కాల్స్ మధ్య తగినాంత సమయాం ఇచిచుాంది. 

స్ధారణాంగ ష్ఫ్టీ లో, భోజన విరామాం కోసాం 30 నిమిషాలు 

సేటిషనులో ఉాండి, ఎకుకువ సమయాం అాంబులెనుస్ సేటిషనుకు 

బయట ఉాంటామని పారామెడిక్స్ వివరాంచారు. తరచూ 

అాంబులెనుస్ స్బ్ాంది తమ 20 నిమిషాల మధా్యహని 

విరామాం పాందరు మరయు ష్ఫ్టీ ముగిసే వరకు పని చేస్త్ రు.

4.9.4 బడ్డ  తలి్లదాండురు ల నుాండి 999 కాల్ 09:44 గాంటలకు 

అాందిాంది. మెడికల్ పి్రయారటీ డిస్పుఛ్ వ్యవస్థ (MPDS) 

ఉపయోగిాంచి చిక్తాస్ చేయబడిాంది. MPDS ఉదే్దశాం 

కాల్ సవెభావాం మరయు దాని ఆకస్్మక అవసరానిని 

తెలుసుకోవడాం, ఇది కాల్ ఆపరేటరు్ల  కాల్ చేస్నవారక్ 

అాంబులెనుస్ చేరే లోపల నిరా్మణాత్మక సలహా ఇవవెడానిక్ 

వీలుకలిపుసుత్ ాంది (Priority Dispatch, n.d.). MPDS 

నిరా్ణ యకాం (కేటగిరీ మరయు తీవ్రత మీద ఆధారపడి) 

అాంబులెనుస్ సరీవెసు ప్రతిసపుాందన అవసరమైన వేగాం 

న్లకొలపుడానిక్ కూడ వీలుకలిపుసుత్ ాంది. ప్రతిసపుాందన 

సమయాం ప్రమాణాలు NHS ఇాంగ్ల ాండు ఏరాపుటు  

చేసుత్ ాంది (పటిటిక 1)

 పా్ర రాంభాంలో సాందర్ ఘటనకు 999 కాల్ లో ఇవవెబడిన 

ప్రతిసపుాందన పా్ర ధాన్యత అతితకుకువ పా్ర ధాన్యత 

ప్రతిసపుాందన. రోగి చిననిబడ్డ  అని గురతిాంచిన తరువాత, ఇది 

చివరకు రాండవ అతి ఎకుకువ పా్ర ధాన్యత (కేటగిరీ 2) కు 

అప్ గేరాడ్ చేయబడిాంది.

4.9.5 కాల్ ను 09:48 గాంటలకు అాంబులెనుస్కు పాస్ చేయడాం 

జరగిాంధి, సీకురాన్ మీద "సృహ తపిపుపోవడాం, దాదాపు సృహ 

తపిపున ఉదాంతాం" గ సీకురాన్ మీద కనిపిసూత్ . పారామెడిక్ 

స్బ్ాంది కుటుాంబాం ఇాంటిక్ చేరనపుపుడు, వారక్ అతితకుకువ 

సమాచారాం అాందుబటులో ఉాంది. వారక్ రోగి సుమారు 

వయసుస్ మరయు లిాంగాం మరయు 999 కాల్ తీసుకునని 

పా్ర రాంభ మదిాంపు, ఇది బడ్డ  సృహతపిపుపోయాందని, 

చపపుబడిాంది. తమకు ఇవవెబడే 999 కాల్ సమాచారాం 

వారు ఘటన ప్రదేశానిక్ వెళ్లన తరువాత, అరుదుగనే 

రోగి క్్లనికల్ పరస్్థతితో సరపోతుాందని పారామెడిక్స్ 

పేర్కున్నిరు. దీనిని తగి్గాంచడానిక్, పారామెడిక్ స్బ్ాంది 

సవివర వైద్య చరత్ర తీసుకోవడాం అత్యవసరాం అయాంది 

మరయు రోగి పరస్్థతి గురాంచి తమ పా్ర రాంభ మదిాంపు 

చేయడాంలో సహాయపడటానిక్ ప్రతి స్్థ యలో పరశీలనలు 

నిరవెహిాంచారు.

 

4.9.6 పారామెడిక్స్ బడ్డ  ఇాంటి అడరుసుకు 999 అాందుకునని 

ఏడు నిమిషాల లోపల చేరారు. బడ్డకు తక్షణ పా్ర ణ-రక్షణ 

జోక్యాం అవసరాం లేదని సునిశిచుతాం చేసుకోవడానిక్ పా్ర రాంభ 

మదిాంపు చేయబడిాంది, తరువాత, మరాంత సవివర మదిాంపు 

ప్రతి చేయగలగడానిక్ ఆమెను బెడ్ రూమునుాండి లాాంజ్ 

లోక్ మోసుకెళ్లమని తాండిరుని కోరడాం జరగిాంది.

4.9.7 పారామెడిక్స్ లో రని ఆసుపతి్ర డాకు్యమెాంటేషన్ 

చూడమని కోరడాం జరగిాంది, అయతే మాందు-సాంబాంధిత 

సమాచారాం మాత్రమే సమీక్షిాంచడానిక్ స్బ్ాందిక్ ఇచాచురు. 

అాంతిమాంగ, పారామెడిక్స్ కు కుటుాంబాం ఆరోగ్య సాంరక్షణ 

వృతిత్నిపుణులు మరయు సరీవెసులతో ముాందు చేస్న 

సాంప్రదిాంపులకు సాంబాంధిాంచి వాసత్వాంగ సమాచారాం 

ఏదీ ఇవవెబడలేదు. వారు తిరగి బడ్డ  తాండిరు నుాండి చరత్ర 

తీసుకోవడాం పా్ర రాంభిాంచారు మరయు బడ్డకు శారీరక 

పరీక్ష నిరవెహిాంచారు. పరీక్షలో అస్ధారణ ఫలితాలు ఏవీ 

గురతిాంచబడలేదని వారు సాంతృపిత్ చాందారు. పారామెడిక్స్ 

సాంరక్షణ నుాండి బడ్డ  విడుదల చేయబడిాంది మరయు తన 

కుటుాంబాంతో ఇాంటివదే్ద ఉాంది. దీని తరువాత GP లేక ఇతర 

ఆరోగ్య సరీవెసులకు రఫరల్ చేయబడిాంది.

కేటగిరీ సగటు (అని్న కాల్సు) కాల్సు 90వ శాతిం

కేటగిరీ 1 (తక్షణిం పారా ణాపాయ కాల్సు, గుిండపోటు 
లింట్వి) 7 నిమిషాల లోపు 15 నిమిషాల లోపు

కేటగిరీ 2 (తీవ్రమైనది, కానీ తక్షణ పారా ణాపాయ 
కాల్సు కాదు, సో్ట రోక్ లేక సెపిసుస్ లింట్వి) 18 నిమిషాల లోపు 40 నిమిషాల లోపు

కేటగిరీ 3 (తక్షణ కాల్సు, రోగులకు నొపిపా ఉపశమనిం 
అవసరిం లింట్వి) వరతిాంచదు 120 నిమిషాల లోపు

కేటగిరీ 4 (ముఖాముఖి లేక టెలిఫోనులో గ్నీ 
సలహా అవసరమైనవి) వరతిాంచదు 180 నిమిషాల లోపు

పట్్టక 1 
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 అింబులెనుసు సరీ్వసు సింపరాదిింపు విశ్్లషణ

4.9.8 దినాం 10న 09:54 గాంటలకు ఇద్దరు పారామెడిక్స్ హాజరైన 

దానిక్ సాంబాంధిాంచిన డాకు్యమెాంటేషన్ మీద సమీక్ష, 

బడ్డ  ప్రసుత్ త అన్రోగ్యాంతో సహా, ఆమె ప్రతి చరత్రను 

పారామెడిక్స్ తీసుకోలేదని గురతిాంచిాంది. పరమిత పరశీలనలు 

కూడా రకారు్డ  చేయబడా్డ య మరయు క్్లనికల్ మదిాంపుకు 

సాంబాంధిాంచి దాటివేతలు ఉన్నియ. డాకు్యమెాంట్ 

చేయబడిన క్్లనికల మదిాంపు సెపిస్స్ ను సూచిాంచే 

సాంకేతాలు మరయు లక్షణాలను తోస్పుచచుడాం మీద దృష్టి 

కేాందీ్రకరాంచిాంది.

 అసింపూర్ణ చరిత్ర తీసుకోవడిం
4.9.9 పారామెడిక్స్ బడ్డ  తాండిరు నుాండి చరత్ర సేకరాంచారు మరయు 

దీనిని పెషాంట్ రపోర్టి ఫారాం (PRF) లో డాకు్యమెాంట్ చేశారు. 
బడ్డ  సుమారు వారాం నుాండి అన్రోగ్యాంతో ఉననిటు్ల  రకారు్డ  
చేయబడిాంది. ఏడు రోజుల ముాందు యాాంటీబయాటిక్స్ 
పి్రసైక్రాబ్ చేయబడా్డ య మరయు యాాంటీబయాటిక్స్ 
కోరుస్ కొనస్గిాంచమని మరయు నొపిపు ఉపశమన మాందు 
అవసరానినిబటిటి  ఇవవెమని బడ్డ  తలి్లదాండురు లకు PAU 
సలహా ఇచిచుాంది. బడ్డ  ఎకుకువ బదధాకాంగ ఉాందని మరయు 
పానీయాలు తీసుకుాంటుాందని కానీ ఆకలి తగి్గాందని 
తలి్లదాండురు లు రపోరుటి  చేశారు. పిఆర్ ఎఫ్ లో భాగాం క్రిాందివి 
పేర్కుాంటుననిది:

 
 ‘రో \[రోగి] కాల్ పాల్ PRN తీసుకుాంటున్నిరు \

[అవసరానినిబటిటి], D&V లేదు \[డయేరయా మరయు 
వాాంతి], LOC లేదు \[సృహ తపపుడాం], చురుకుగ ఉన్నిరు, 
కొది్దగ అాంటిపెటుటి కుని ఉన్నిరు…రో క్ abx \[sic] కోసాం 
\[యాాంటీబయాటిక్స్] పి్రసైక్రాబ్ చేశారు? గాంతు/ఛాతీ 
సాంకరిమణాం.’

4.9.10 ఛాతీ/పతిత్కడుపు నొపిపు మరయు వాాంతి గురాంచి 
NHS 111 క్ రపోరుటి  చేస్న లక్షణాలు 999 కాల్ లో 
రపోరుటి  చేస్న లక్షణాలకు భిననిాంగ ఉన్నియ. బడ్డను 
అపుపుడపుపుడు బధకు గురచేసూత్ , తరువాత ఎకుకువ 
సరు్ద కుాంటూ మధ్యమధ్యలో నొపిపు వసుత్ ననిపపుటికీ, ఆ 
రోజుకు పారాస్టమాల్ ఏమీ అవసరాం లేదని నోట్ చేయడాం 
జరగిాంది. ఈ పరదృశ్యాం తన కుమారతి అన్రోగ్యాంతో ఉనని 
తొమి్మది రోజులలో జరుగుతుననిదానిక్ ఉదాహరణగ 
ఉాందని; నొపిపు పెరగడాం మరయు తరువాత తగ్గడాంతో ఆమె 
పరస్్థతి మారుతుాందని బడ్డ  తాండిరు పరశోధనకు చపాపురు. 

4.9.11 సృహ తపిపుపోవడాం లేదు అని పారామెడిక్ 1 పిఆర్ ఎఫ్ లో 
డాకు్యమెాంట్ చేయడాం తపపు, బడ్డ  "చూడలేక పోతుాంది" 
అనే రపోరుటి లకు తదుపర అనేవెషణ జరగినటు్ల  స్క్షష్ాం 
లేదు. తన కుమారతి కూరుచుని బధతో చేతులు ఊపుతూ 
తాను చూడలేక పోతున్నిను అని చపిపున దానిని బడ్డ  తాండిరు 
పరశోధనకు కాండ్లకు కటిటినటు్ల  వర్ణాంచారు.

4.9.12 సమగరా ఆరోగ్య చరత్ర సేకరాంచడానిక్ వారు ఎలాాంటి 
నియమిత శిక్షణ పాందలేదని పారామెడిక్స్ ఇద్దరూ చపాపురు. 
చరత్ర తీసుకోవడానిక్ సాంబాంధిాంచి ఏదైన్ నియమిత శిక్షణ 
గురాంచి, అదనిర్దషటి లక్షణాలు ఉననిపుపుడు అత్యవసరాం 
అయనపపుటికీ, తనకేమీ తెలియదని ట్రసుటి లోని సీనియర్ 
పారామెడిక్ చపాపురు.

 పరిమత పరిశీలను రికారుడ్  చేయబడాడ్ యి
4.9.13 సెట్ పరశీలను తీసుకోబడా్డ య మరయు పిఆర్ ఎఫ్ లో 

రకారు్డ  చేయబడా్డ య. శావెస వేగాం నిమిషానిక్ 22 స్రు్ల ; 
ఆక్స్జన్ శాచురేషన్స్ 98%; ఉష్్ణ గరాత 37.3 డిగీరాలు 
సెాంటీగేరాడరు మరయు గుాండె వేగాం నిమిషానిక్ 102 
స్రు్ల గ ఉాంది. అనీని స్ధారణ పారామీటర్ల లోపలే 
ఉన్నియ. అదనాంగ, బడ్డ  మెలుకువగ ఉాందని మరయు 
మామూలుగ ప్రతిసపుాందిసుత్ ాందని సూచిసూత్ , గ్ల సో్గ  కోమా 
సేకుల్ సోకురు 15 గ రకారు్డ  చేయబడిాంది. 

4.9.14 బడ్డ  రకతిపోటు, కా్యపిల్లరీ రీఫిల్ సమయాం, కనుపాపల 
ప్రతిచర్యలు మరయు నొపిపు సోకురు రకారు్డ  చేయబడలేదు. 
తన కుమారతికు ఆకలి తకుకువగ ఉాందని తాండిరు చపపుడాంతో, 
పారామెడిక్ 2 బడ్డ  మడమ మీద కుచిచు రకతిాంలో గూ్ల కోజు 
రీడిాంగ్ తీసుకోవడానిక్ ప్రయతినిాంచారు. అయతే, తగినాంత 
రకతిాం సేకరాంచక పోవడాంతో అది వీలుకాలేదు, బడ్డకు బధ 
మరీ ఎకుకువ కావడాంతో ఈ పదధాతిని తిరగి చేయలేదు. ఇది 
పిఆర్ ఎఫ్ లో డాకు్యమెాంట్ చేయబడలేదు.

4.9.15 పరశీలనలు తిరగి చేయబడలేదు; పారామెడిక్స్ బడ్డతో 
ఉనని సమయ పరధినిబటిటి  చూసేత్ (31 నిమిషాలు) ఇది 
ఆశిాంచిన ఆచరణ అయ ఉాండవలస్ాంది మరయు బడ్డను 
ఆసుపతి్రక్ పాంపక పోవడాం లేక ఆమెను మర్క అరోగ్య 
సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణుడిక్ చూపిాంచక పోవడాం. అాంబులెనుస్ 
ట్రసుటి  నుాండి వచిచున సమాచారాం ప్రకారాం కనీసాం రాండు సెట్ల  
పరశీలనలు సేకరాంచబడాలి అని సూచిాంచిాంది.

 క్లనికల్ మదిింపు
4.9.16 పారామెడిక్ 1 బడ్డకు చేస్న తన పరీక్షలో, సాంభావ్య 

రోగనిరాధా రణగ సెపిస్స్ ను తోస్పుచాచురు. సెపిస్స్ కు అవకాశాం 
ఉాండటానిక్ సాంబాంధిాంచిన పారామెడిక్స్ ఆాందోళనను 
డాకు్యమెాంట్ చేసే పిఆర్ ఎఫ్ లో ఇది ప్రతిబాంబాంచిాంది, 
ఉదాహరణకు, చడు దదు్ద రు్ల  కోసాం తనిఖీ చేయడాం 
మరయు ఫోట్ఫోబయా (వెలుతురుకు సునినితతవెాం) 
కోసాం చూడటాం. సమాన శావెస శబ్ద లతో అసకులేటిషన్ 
(సెకుతసోకుపుతో వినటాం) తరువాత బడ్డ  ఛాతీ క్్లయర్ గ 
ఉాందని మరయు తుము్మలు లేక చిటపట ధవెనులు 
లాాంటి అస్ధారణతలు లేవని పారామెడిక్ 1 మదిాంపును 
డాకు్యమెాంట్ చేశాడు. 
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4.9.17 పారామెడిక్స్ బడ్డ  గాంతును పరీక్షిాంచలేదు. వాయు మారా్గ నిక్ 
సాంబాంధిాంచిన సాంకేతాలు బడ్డ  ప్రదర్శాంచక పోవడాంతో వారు 
గాంతు పరీక్ష నిరవెహిాంచలేదని పారామెడిక్ 1 పరశోధనకు 
చపాపుడు (టారచు మరయు టాంగ్ డిపె్రసస్ర్ తో కాంటితో 
చూసూత్  పరీక్షిాంచడాం గరా డు్యయేట్/ఫస్టి-రజిసేటిరాషన్ లెవల్ లో 
పారామెడిక్స్ పా్ర మాణిక ఆచరణ కాదు). పారామెడిక్ 
బృాందానిక్ బహ్య వసుత్ వు మిాంగబడిాందనే ఎలాాంటి 
అనుమానాం కలుగలేదని, బదులుగ వారు స్ధారణ, తీవ్ర 
లేక పా్ర ణాపాయ పరస్్థతులు లేవని చూడటాం మీద దృష్టి 
పెటాటి రని పిఆర్ ఎఫ్ సమీక్ష సూచిాంచడాం లేదు.

4.9.18 ఆ సమయాంలో బడ్డ  ఊహిాంచిన ఇన్ ఫెక్షన్ తో వారాం 

కాంటే ఎకుకువ అన్రోగ్యాంతో ఉాంది మరయు టానిస్లిటిస్ 

కోసాం చిక్తస్ తీసుకుాంటుననిది. ఆమెకునని లక్షణాలకు 

సపుషటిమైన కారణాలు లేకుాండా ఆమె అన్రోగ్యాంతో ఉాందని 

ఆమె తలి్లదాండురు లు ఇాంకా ఆాందోళనలు వెలిబుచుచుతూనే 

ఉాండిన్రు. మిాంగేటపుపుడు నొపిపు ఉాందని బడ్డ  రపోరుటి  

చేస్ాందని, కానీ ఆమె నొపిపుతో ఉనని చిననిబడ్డలా 

ప్రవరతిాంచలేదని, ఆమె బగుననిటు్ల  కనిపిాంచిాందని 

పారామెడిక్ 1 గురుతి  చేసుకున్నిరు. బడ్డకు టానిస్లిటిస్ 

ఉాందని పారామెడిక్స్ ఇద్దరూ భావిాంచారు మరయు 

యాాంటీబయాటిక్స్ తో ఆమె మెరుగుపడుతుననిదని వారక్ 

భరోస్ ఇవవెడాం జరగిాంది. టానిస్లిటిస్ ఉననిటు్ల  ప్రసుత్ త 

రోగనిరాధా రణ మరయు ఈ పరస్్థతిక్ కొనస్గుతునని చిక్తస్ 

వారు నిర్ణయాం తీసుకోవడానిక్ ప్రభావితాం చేస్ ఉాండటానిక్ 

అవకాశాం ఉాంది. దీనిక్ స్క్షష్ాం అమె పరశీలనలు 

స్ధారణాంగ ఉన్నియ మరయు పరీక్షిాంచినపుపుడు నోట్ 

చేయదగినది ఏదీ కనిపిాంచలేదు. సృహతపిపుపోవడాం లేక 

"చూడలేక పోవడాం" గురాంచి ఆాందోళలకు సాంబాంధిాంచి 

999 కాల్ సమయాంలో చరత్ర లేక పరీక్ష ఏదీ రకారు్డ  

చేయబడలేదు.

4.9.19 గాంటల లోపల GP , GP OOH GP , అరజాాంట్ కేర్ 

మరయు NHS 111 లకు కాల్ చేయడాం దావెరా, NHS 

అరజాాంట్ కేర్ వ్యవస్థ గురాంచి బడ్డ  తాండిరు తన అవగహనను 

ప్రదర్శాంచారు. ఈ సాందర్ాంలో బడ్డ  తాండిరు 999 కు కాల్ 

చేయడానిక్ ఎాందుకు నిర్ణయాంచారో పారామెడిక్స్ కు 

ఖచిచుతాంగ తెలియదు, అయతే వారు సాంప్రదిాంపు 

సమయాంలో బడ్డ  తాండిరుతో నేరుగ అడిగి తెలుసుకోలేదు. 

శతన కుమారతి పరస్్థతి అకస్్మతుత్ గ క్షీణిాంచడాంతో తాను 

అత్యవసర నాంబరుకు కాల్ చేస్నటు్ల  బడ్డ  తాండిరు పరశోధనకు 

తెలియజేశారు. పారామెడిక్స్ వెాంటనే హాజరై, తన భార్యకు 

భరోస్ ఇచిచునపుపుడు, వారు హాజరవవెడాం అాంటే అర్థాం 

ఏదో టి చేయబడుతుాందని స్ాంతవెన పాందినటు్ల  ఆయన 

వివరాంచారు. 

 బిడడ్ను ఆసుపతి్రక తీసుకెళ్లలేదు లేక రెఫర్ చేయలేదు

4.9.20 స్్థ నిక రవాణా మార్గదర్శకానిక్ సాంబాంధిాంచి (999 కాల్ 

తరువాత రోగిని ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్్ల లా అనేదానిపై 

మార్గదర్శకాం), ఘటనకు హాజరైన అాంబులెనుస్ ట్రసుటి  

నిర్ణయాం తీసుకునేాందుకు క్్లనికీష్యన్లకు టూల్స్ 

అాందిాంచిాంది, ఇాందులో 'పారామెడిక్ పాథ్ ఫైాండర్' టూల్ అతి 

స్ధారణాంగ ఉపయోగిాంచబడుతుాంది. ఇది రోగులపట్ల  

వ్యవరాంచే సరయైన విధాన్నిని క్్లనికీష్యన్లకు అాందిసుత్ ాంది14, 

దీని సాంభావ్య ఫలితాలు ఇలా ఉన్నియ:

• ఎరుపు, రోగి ప్రసుత్ త ఫిరా్యదు కారణాంగ అత్యవసర 

విభాగనిక్ రవాణా అవసరమని సూచిసుత్ ాంది 

• ఆకాషాయాం, రోగి రాండు గాంటల వరకు జాప్యాంతోకూడిన 

మదిాంపుకు తగినవారని మరయు పేరునని GP రఫరల్ 

పాథ్ వే లేక అరజాాంట్ కేర్ సెాంటర్ లాాంటి ప్రతా్యమానియాలకు 

రఫర్ చేయవచచుని సూచిసుత్ ాంది

• నీలి, తదుపర రఫరల్ అవసరాంతో లేక లేకుాండా, రోగిని 

సాంరక్షణ నుాండి డిస్ ఛార్జా చేయవచచుని సూచిసుత్ ాంది.

4.9.21 బడ్డను చూడటానిక్ వెళ్లన అాంబులెనుస్ ట్రసుటి  వద్ద ఈ 

టూల్ అాందుబటులో మరయు రోజువారీ వాడకాంలో ఉాంది, 

కానీ అనీని అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లచే ఉపయోగిాంచబడలేదు. 

ఇది అనిని పిఆర్ ఎఫ్ ల మీద ముది్రాంచబడి ఉాంది మరయు 

పారామెడిక్ పాథ్ ఫైాండర్ ఫలితానిని పిఆర్ ఎఫ్ లో 

డాకు్యమెాంట్ చేయవలస్న అవసరాం ఉాంది. అవసరాం 

అయతే, సలహా అడగటానిక్ సీనియర్ క్్లనికీష్యను్ల  

అాందుబటులో ఉాండే యాకెస్స్ పాయాంట్ అయన 

క్్లనికల్ సపోర్టి హబ్ దావెరా నిర్ణయాం తీసుకునే మద్దతు 

అాందుబటులో ఉాంది.

4.9.22 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్నని పిల్లలను 

ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్్ల లని అాంబులెనుస్ ట్రసుటి  పాలసీ 

నిరే్దశిసుత్ ాంది. అయతే, పారామెడిక్స్ 09:54 గాంటలకు 

హాజరైన తరువాత బడ్డను ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్ల లేదు లేక 

రఫర్ చేయలేదు మరయు నిర్ణయానిని చరచుాంచడానిక్ 

సీనియర్ క్్లనికల్ సలహా కోరలేదు.

4.9.23 అసుపతి్రక్ రవాణా మరయు GP రఫరల్ తో సహా చిక్తాస్ 

వికలాపుల గురాంచి బడ్డ  తాండిరుతో తాను చరచుాంచానని 

పారామెడిక్ 1 పరశోధనకు చపాపురు. తన బడ్డకు నడుసుత్ నని 

చిక్తస్ (యాాంటీబయాటిక్స్ మరయు నొపిపు నివారణ 

మాందులు) తో కొనస్గడానిక్ మరయు ఆమె ఇాంటివదే్ద 

ఉాండటానిక్ తాండిరు సాంతోషాంగ ఒపుపుకున్నిరన డాకు్యమెాంట్ 

చేయబడిాంది. బడ్డ  ప్రదర్శాంచిన సమయ-సాంక్్లషటి సాంకేతాలు/

లక్షణాలు మరయు తలి్లదాండురు ల నిమ్మళాం ఈ నిర్ణయానిక్ 

వచేచుాందుకు పారామెడిక్స్ ను ప్రభావితాం చేస్ ఉాండే అవకాశాం 

14 సాంఘన్ స్థలాం నుాండి ఏరాపుటు ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్లడాం, కమూ్యనిటీలో మర్క సరీవెసుకు రఫరల్ లేక సాంరక్షణ నుాండి డిస్ఛార్జా. 
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ఉాంది. తాండిరు దృష్టికోణాంలో, ఆయన ఆరోగ్య సాంరక్షణ 

వృతిత్నిపుణుల నిర్ణయానిని విశవెస్ాంచారు, కాబటిటి  ఇాంటివద్ద 

ఉాండటానిక్ తన బడ్డ  తగినాంత బగ ఉాందని భరోస్ 

ఇచాచురు.

4.9.24 బడ్డను ఇాంటివదే్ద వదిలి వెళ్్ల లనే నిర్ణయాం తరువాత, 
అవసరాం అయతే 999 లేక NHS 111 కు మళ్్ల కాల 
చేయమని తలి్లదాండురు లకు అదనపు సలహా ఇవవెడాం 
జరగిాందని పారామెడిక్ 1 పేర్కున్నిరు. వారు వదిలి 
వెళ్లనపుపుడు బడ్డ  బగ ఉననిటు్ల  కనిపిాంచడాం మరయు 
వారతో కలిస్మెలిస్ ఉాండటానిని గమనిాంచి తాము 

కుటుాంబనిక్ తదుపర భరోస్ ఇచిచునటు్ల  పారామెడిక్ 1 
పరశోధనకు చపాపురు. వారతో కలిస్మెలిస్ ఉాండటానిని 
గమనిాంచి తాము కుటుాంబనిక్ తదుపర భరోస్ 
ఇచిచునటు్ల  పారామెడిక్ 1 పరశోధనకు చపాపురు. అయతే 
కుటుాంబనిక్ ఇచిచున సలహా గురాంచి (తరచూ 'అధావెననిాం 
అవుతుననిపుపుడు సాంరక్షణ సలహా' అని పిలువబడుతుాంది) 
పిఆర్ ఎఫ్ లో డాకు్యమెాంటరీ రకారు్డ  లేదు మరయు సపుషటిాంగ 
డాకు్యమెాంట్ చేయబడిన 'సేఫ్టీ న్టిటిాంగ్' సలహా కూడా 
రకారు్డ  చేయబడలేదు15. పారామెడిక్స్ పిఆర్ ఎఫ్ కాపీ టి 
బడ్డ  తాండిరుక్ ఇచాచురు మరయు 10:23 గాంటలకు కుటుాంబ 
గృహానిని వదిలి వెళ్్ల రు.

15 ’అధావెననిాం అవుతుననిపుపుడు సాంరక్షణ సలహా' మరయు 'సేఫ్టీ న్టిటిాంగ్' లు నిర్దషటి పరదృశా్యల మీద ఆధారపడి రోగులు/సాంరక్షకులు పాటిాంచడానిక్ ఇవవెబడే సూచనలు. 

35



36

5 విసత్తృత పరిశోధన నుిండి 
విశ్్లషణలు మరియు 
కనుగొన్న విషయాలు 

5.1 బటన్/కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీ మరియు ఉతపాతిత్ 
డిజైన్

 బ్యాటరీ డిజైన్
5.1.1 బటన్ బ్యటరీలు దాదాపు 30 సాంవతస్రాలుగ 

ఉపయోగిాంచబడుతుననిపపుటికీ, మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన 
పా్ర రాంభ అనుభవాం తీవ్ర గయానిక్/మరణానిక్ 
దారతీయలేదు అని Kramer et al (2015) పేర్కున్నిరు. 
1992 లో యుఎస్ ఏ నేషనల్ కా్యపిటల్ పాయజన్ సెాంటర్16 
ప్రచురాంచిన డేటా, ప్రబలత రేటును తీవ్రమైన హానిక్ 
0.1% మరయు మరణాలకు ఏమీ లేవుగ ప్రదర్శాంచిాంది. 
అయతే, అపపుటి నుాండి క్్లనికల్ చిత్రాం మారాంది; 2010 లో 
మిాంగటాం ఫలితాంగ తీవ్రమైన హానిక్ 0.8%, మరయు 13 
మరణాలుగ ప్రబలత రేటు రపోరుటి  చేయబడిాంది. ఘటనల 
సాంఖ్య గణనీయాంగ మారకపోయనపపుటికీ, హాని స్్థ య 
మారాందని ఇది సూచిసుత్ ాంది. గణనీయమైన హాని ఉనని అనిని 
కేసులలో, అననివాహిక గయాలు ఉన్నియ అని Kramer 
హైలైట్ చేశారు.

5.1.2 పిల్లలలో బ్యటరీ మిాంగిన తరువాత రాండు కారణాల వలన 
మోర్డిటి మరయు మోరాటి లిటి (అన్రోగ్యాం మరయు 
మరణాం) అధావెననిాం అయాంది (Kramer et al, 2015). 
మొదటిది, ఇాంతకు ఉపయోగిాంచిన ఆలకులీ బ్యటరీలతో 
పోలిచునపుపుడు అధిక ఓలేటిజ్ ఉనని లీథియమ్ సెల్స్ కు 
పరవరతిన. రాండవది, బ్యటరీ వా్యసాం పెరగిాంది, ఇది బడ్డ  
అననివాహికలో ఇరుకుకునే ప్రమాదావకాశానిని పెాంచుతుాంది.

5.1.3 బ్రటిష్ అాండ్ ఐరష్ పోరటిబుల్ బ్యటరీ అసోష్యేషన్ 
(BIPBA), 16మిమీ, 20మిమీ మరయు 23మిమీ కాయన్ 
సెల్స్ 25 సాంవతస్రాలకు పైగ ఉన్నియ కాబటిటి  ఇటీవలి 
సాంవతస్రాలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ వా్యస్లు 
పెరగలేదని పరశోధనకు తెలిపిాంది. ఘటలలో సపుషటిమైన 
పెరుగుదల కాయన్ సెల్స్ ఉపయోగిాంచే టెకానిలజీలో 
పెరగడాం, తదావెరా అవి ఇాండ్లలో ఎకుకువగ కనిపిాంచడానిక్ 
కారణమని వివరాంచవచచుని BIPBA పరశోధనకు 
సూచిాంచిాంది.

5.1.4 యుఎస్ ఏలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీక్ కోటిాంగ్ 
టెకానిలజీ అభివృదిధా చేయబడుతుననిది, బ్యటరీని 
మిాంగినపుపుడు డీయాక్టివేట్ చేయడానిక్ ఇది డిజైన్ 
చేయబడిాంది. ఇది బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగడాంలో 
ఉనని ప్రమాదావకాశాలను తగి్గాంచడానిక్ సాంభావ్య డిజైన్ 
మారుపును అాందిసుత్ ాంది. చిత్రాం 16 లో మెటీరయల్17 తో 
కోట్ చేస్న బ్యటరీ చూపిాంచబడిాంది, దాని పకకున ప్రతిగ 

ఉపుపునీటిలో మునిగిన రాండు కాంట్్ర ల్ బ్యటరీలు ఉన్నియ. 
వీటి అభివృదిధా మరయు వాణిజ్యపరమైన వరతిాంపు ప్రసుత్ తాం 
కొనస్గుతున్నియ.

చిత్రిం 16 10 మరియు 60 నిమషాల తరువ్త సింపరాదాయ 

కాయిన్ బ్యాటరీలను (మధయా మరియు ఎడమ) 

మటీరియల్ తో కోట్ చేసిన బ్యాటరీతో (కుడి) పోలచుడిం 

5.1.5 మరాంత సురక్షితమైన బ్యటరీ డిజైన్ కోసాం, ప్రతే్యక్ాంచి 
పా్యకేజిాంగ్ ను మరాంత సురక్షితమైనదిగ మారచుడాంపై 
దృష్టిపెడుతునని, ఇతర పరశోధనకు బటన్/కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీ పరశ్రమ మద్దతు ఇసుత్ ననిదని BIPBA పరశోధనకు 
చపిపుాంది. 

5.1.6 అననివాహికలో ఇరుకుకుపోవడానిని తగి్గాంచడానిక్ 
తయారీదారులు గరషటి సైజు నిరాధా రాంచాలని Fuentes et 
al (2014) సూచిాంచారు. చినని వా్యసాం ఉనని బ్యటరీల 
వలన బ్యటరీ మిాంగడాం కలిగిన తీవ్ర పరణామాలు ఏవీ 
రపోరుటి  చేయబడలేదు. ప్రసుత్ తాం మారకుట్్ల  20మిమీ కాంటే 
తకుకువ ఉనని కాయన్ సెల్స్ ఉన్నియ. 16మిమీ వా్యసాం 
ఉనని కాయన్ సెల్స్ విసృతాంగ అాందుబటులో ఉన్నియ. 
ప్రభావవాంతాంగ ఉాండే చినని కాయన్ సెల్స్ తయారు 
చేయడానిక్ ప్రసుత్ తాం టెకానిలజీ అాందుబటులో లేదని 
BIPBA తెలిపిాంది. 

 ఉతపాతిత్ కేసిింగ్ డిజైన్
5.1.7 బటన్ బ్యటరీని చిననిపిల్లలు మిాంగకుాండా నివారాంచడాం 

అనేది కీలక లక్షష్ాం కావాలని Wallace et al (2017) 
పేర్కున్నిరు. దీనిని Litovitz et al (2010) మరాంత 
వివరాంగ చబుతూ, తపుపు రోగనిరాధా రణ లేక చిక్తస్లో 
జాప్యాం నివారాంచడానిక్ బ్యటరీ మిాంగిడానిక్ సాంబాంధిాంచి 
క్్లనికల్ ధోరణిలో మారుపు అవసరాం అయనపపుటికీ, 
మిాంగడానిని నివారాంచడాం మెరుగైన చిక్తస్ కాంటే ఎకుకువ 
ప్రభావవాంతాంగ ఉాంటుాంది అన్నిరు. అనిని గృహ ఉతపుతుత్ ల 
బ్యటరీ కాంపారుటి మెాంటులను పరీక్షిాంచడాం మరయు భద్రాంగ 
ఉాంచడాం పా్ర ధాన్యతను, బ్యటరీలను పిల్లలకు అాందకుాండా, 
కనిపిాంచకుాండా దూరాంగ నిలవె చేయడాం మరయు పిల్లలు 
వాటిలో ఆడుకోవడానిని అనుమతిాంచక పోవడాం గురాంచి 
ఈ ప్రచురణ చరచుాంచిాంది. చిననిపిల్లలలో బహ్య వసుత్ వు 
మిాంగే సాంఘనలు క్్లనికీష్యను్ల  ఎదుర్కుాంటునని అత్యాంత 
సవాళ్లతో కూడిన కొనిని క్్లనికల్ పరదృశా్యలలో కొనిని అని 
పరగణిాంచినపుపుడు ఇది సాంగతమైనది.

16 1980 లో న్లకొలపుబడిన నేషనల్ కా్యపిటల్ సెాంటర్, సవెతాంత్ర, పైరావేటు, లాభాపేక్షలేని సాంసధా , దీని లక్షష్ాం పాయజనిాంగ్ లు నివారాంచడాం, పా్ర ణాలు కాపాడటాం మరయు పాయజనిాంగ్ 
వలన గయానిని పరమితాం చేయడాం.

17 రపోరుటి  ప్రచురాంచే సమయాంలో టెకానిలజీ మరయు ప్ర డక్టి  ఫ్చరు్ల  నిర్ణయాంబడలేదు, కాబటిటి  "అడావెన్స్ డ్ మెటీరయల్ సైన్స్" దావెరా బ్యటరీ కోటిాంగ్ టెకానిలజీ అాంతిమ ఉతపుతిత్ 
స్ధ్యపడిాందని మాత్రమే ఇది వెల్లడిాంచడాం వీలైాంది.
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5.1.8 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం మీద 2010 లో 

జరగిన సమనవెయ అధ్యయనాంలో, 61.8% బ్యటరీలు 

నేరుగ ఉతపుతిత్ నుాండి తీయబడా్డ య (Litovitz et al, 

2010). కాబటిటి , బ్యటరీ మిాంగే ఘటలను నిరూ్మలిాంచడానిక్ 

గపపు స్మర్థష్ ాం ఉనని మారుపులను ఉతపుతిత్ తయారీదారులు 

అమలు చేయవచుచు.

5.1.9 బటన్ బ్యటరీలు కలిగి ఉనని వినియోగ వసుత్ వుల కోసాం 
ఆసేటిరాలియన్ కాాంపిటీషన్ అాండ్ కనూస్మర్ కమిషన్  పరశ్రమ 
నియమావలి (కోడ్) అభివృదిధా చేస్ాంది. బటన్ బ్యటరీ 
భద్రతకు సాంబాంధిాంచి బటన్ బ్యటరీలతో నడిచే పరకరాల 
సేకరణ, డిజైన్, అభివృదిధా మరయు రట్లిాంగ్ యావతుత్ లో 
సప్లయరు్ల  బధ్యతగల నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేయడానిక్ 
ఉదే్దశిాంచిన సవెచఛాాంద నియమావళ ఇది (Australian 
Competition and Consumer Commission, 
2016). ఈ నియమావళ లోని స్ఫారసులలో ఇవి ఉన్నియ:

• ప్రతా్యమానియ ఇాంధన వనరులను ఉపయోగిాంచేలా 
ఉతపుతుత్ లను రీడిజైన్ చేయడాం

• బ్యటరీ రకానినిబటిటి  వినియోగదారులు ఉతపుతుత్ లను 
ఎాందుకునేాందుకు వీలుకలిపుాంచడానిక్ లేబులిాంగ్

• మిాంగితే పిల్లలకు ఉాండే ప్రమాదావకాశాం గురాంచి సపుషటిాంగ 
తెలియజేయడానిక్ మరయు అవసరాం అయతే, సహాయాం 
కోసాం వారని 'పాయజన్స్ ఇన్ఫరే్మషన్ సరీవెసుకు రఫర్ 
చేయడానిక్ హెచచురక లేబుల్స్

• బ్యటరీలు చినని పిల్లలకు అాందుబటులోక్ రాకుాండా 
ఉతపుతుత్ లను రీడిజైన్ చేయడాం. 

 ఛైల్్డ-రస్సెటిాంట్ బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్ ను ఈ నియమావళ 
ఇలా వర్ణసుత్ ాంది:

• బ్యటరీలు పాందడానిక్ పరకరాం అవసరాం అయే్యలా 
భద్రాంగ ఉాండే బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్ (లేక ఇతర మూత), 
లేక 

• కవర్ తీయడానిక్ రాండు లేక ఎకుకువ సవెతాంత్ర మరయు 
ఏకకాల చర్యలు అవసరమైన బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్.

5.1.10 ఛైల్్డ రస్సెటిాంట్ బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్ లేని ఉతపుతుత్ ల 
అమ్మకాలకు వ్యతిరేకాంగ చటటిాం తేవాలని డాకటిరు్ల  మరయు 
వినియోగదారుల సమూహాలు ఆసేటిరాలియన్ ఫెడరల్ 
ప్రభుతవెాం మీద ఒతిత్డి తెసుత్ న్నియని స్డీని మారనిాంగ్ హెరాల్్డ 
(2018) రపోరుటి  చేస్ాంది. ఆసేటిరాలియన్ ఫెడరల్ టె్రజరీ 
నూతన భద్రతా ప్రమాణాలను ప్రవేశపెటటిడానిక్ ఖరుచులను 
మూలా్యాంకనాం చేసుత్ ననిది మరయు ఉతపుతుత్ లలో లోపాం 
ఉననిపుపుడు ఎవరు బధ్యత వహిాంచాలో పరశీలిసుత్ ననిది.

5.1.11 యుఎస్ ఏలో, బ్యటరీ గయాల వలన పెరగిన అన్రోగ్యాం 
మరయు మరణాలను హైలైట్ చేసూత్  నేషనల్ కా్యపిటల్ 
పాయజన్ సెాంటర్ ఇచిచున డేటా ఫలితాంగ 2008 
కనూజా ్యమర్ ఉతపుతిత్ సేఫ్టీ ఇాంప్రూ వ్ మెాంట్ యాక్టి అభివృదిధా 
చేయబడిాంది (Laulicht et al, 2014). ఈ చటటిాం 
ఆటబొమ్మల భద్రతా ప్రమాణాలను తపపునిసర చేసుత్ ాంది 
మరయు మూడు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ 
పిల్లల కోసాం డిజైన్ చేస్న ఆటబొమ్మలలో బ్యటరీలు 
అాందకుాండా ఉాండాలిస్న నిబాంధన విధిసుత్ ాంది. రమోట్ 
కాంట్్ర ల్స్ మరయు వాఛ్ లు లాాంటి వాటితో సహా అదనపు 
ఉతపుతుత్ ల మీద హెచచురక లేబుల్స్ మరయు ఎకుకువ 
భద్రతతో కూడిన బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్లను తపపునిసర 
చేసే లక్షష్ాంతో 2001 లో కాాంగెరాస్ లో బటన్ సెల్ బ్యటరీ 
సేఫ్టీ యాక్టి ప్రవేశపెటటిబడిాంది. అయతే ఈ చటటిాం, అమలు 
చేయబడలేదు, కాబటిటి  యుఎస్ ఏలో, మూడు సాంవతస్రాల 
కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లల ఆటబొమ్మలలో బ్యటరీ 
కాంపార్టి మెాంట్ల  మీద మాత్రమే పరమితులు తపపునిసర 
చేయబడా్డ య (Laulicht et al, 2014).

5.1.12 36 న్లల వరకు మరయు సహా వయసుస్నని పిల్లల కోసాం 
ఆటబొమ్మలకు ప్రమాణాలు నిరాధా రాంచిన యూరోపియన్ 
టాయ్స్ (సేఫ్టీ) రగు్యలేషన్స్ 2011, బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంటు్ల  
పిల్లలు తెరువడానిక్ మరయు బ్యటరీ బయటిక్ 
కనిపిాంచడానిక్ వీలులేకుాండా తపపునిసరగ భద్రాంగ 
ఉాండాలని నిరే్దశిసుత్ ాంది. ఈ నిబాంధనలను పాటిాంచే 
ఆటబొమ్మల లోని బ్యటరీలు భద్రాంగ కాపాడబడినపపుటికీ, 
అమ్మకానిక్ అసురక్షితమైన ఆటబొమ్మలు అాందుబటులో 
ఉనని అనేక కేసులు UKలో కనిపిాంచాయ. లిాంకన్ షైర్ కాంటీ్ర 
కనిస్ల్ తన వెబ్ సైట్ లో అలాాంటి కేసును 18 జనవర 2018 
న రపోరుటి  చేస్ాంది (Lincolnshire County Council, 
2018). ఈ నిబాంధనలను అమలుచేసే బధ్యత లోకల్ 
అథారటీ టే్రడిాంగ్ స్టి ాండర్్డస్ సరీవెసెస్ కు ఇవవెబడిాంది.

5.1.13 స్ధారణ గృహ ఎలెక్టిరాకల్ వసుత్ వుల కోసాం UKలో 
యూరోపియన్ టాయ్స్ (సేఫ్టీ) రగు్యలేషన్స్ 2011 కు 
సమానమైన నిబాంధన లేదు. 'స్ధారణ ఉపయోగనిక్ 
భద్రాంగ ఉాండటాం' అవసరమైన జనరల్ ఉతపుతిత్ సేఫ్టీ 
రగు్యలేషన్స్ (GPSR) క్రిాంద బటన్/కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీలు నియాంతి్రాంచబడతాయ. రమోట్ కాంట్్ర ల్స్ తో 
సహా కొనిని ఉతపుతుత్ లలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు 
కూడా ఈ రగు్యలేషన్ క్రిాందిక్ వస్త్ య. తమ ఉతపుతుత్ లను 
మారకుట్ లో ఉాంచడానిక్ ముాందు అవి సురక్షితమైనవి అని 
రూడీపరచుకోవలస్న బధ్యత తయారీదారులకు ఉాంటుాంది.

5.1.14 GPSR ప్రకారాం మూడు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 
వయసుస్నని పిల్లలకు ఉదే్దశిాంచిన ఆటబొమ్మలు తపపునిసరగ 
ఛైల్్డ రస్సెటిాంట్ కాంపార్టి మెాంట్ లో భద్రగ ఉాండాలని 
బ్రటిష్ రట్ల్ కనోస్రటియమ్ లోని రట్ల్ పా్ర డక్టిస్ పాలసీ 
సలహాదారు పరశోధనకు చపాపురు. తనిఖీ మరయు 
చేతులతో బ్యటరీ బయటిక్ తీయడానిక్ చేసే పరీక్ష 
దావెరా పాటిాంపు పరీక్షిాంచబతుాంది. ఏకకాలాంలో కనీసాం 
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రాండు సవెతాంత్ర కదలికలు వరతిాంపజేసేత్ తపపు కవరు 
తెరవడానిక్ వీలుకాకూడదు. క్రిాంద పడేస్నపుపుడు బ్యటరీ 
కాంపార్టి మెాంట్ తనాంతతాను తెరుచుకోదు అని సునిశిచుతాం 
చేయడానిక్ కూడా పరీక్ష ఉాంది. ప్రసుత్ తాం, ఆటబొమ్మలకు 
తపపునిసర చేయబడిన అవే బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్ 
నిబాంధనల క్రిాందిక్ బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ ఉాండే గృహ 
ఎలక్టిరాకల్ ఉతపుతుత్ లు రావు. బ్యటరీ కాంపార్టి మెాంట్ కవరు్ల  
సవెతాంత్ర కదలికతో లేక ఉతపుతిత్ పరపాటున క్రిాందపడితే 
తెరుచుకోవచుచు. 

5.1.15 వినియోగ ఉతపుతుత్ లలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు 

ఉపయోగిాంచడాం వలన కలిగే భద్రతా ప్రమాదాలను 

ఇటీవలి సాంవతస్రాలలో హైలైట్ చేయడాం జరగిాందనిదని 

బ్రటిష్ రట్ల్ కనోస్రటియమ్ లోని రట్ల్ పా్ర డక్టిస్ పాలసీ 

సలహాదారు పరశోధనకు చపాపురు. ఈ రకాల బ్యటరీలను 

ఉపయోగిసుత్ నని అనిని ఉతపుతుత్ ల కోసాం ప్రమాదావకాశ 

మదిాంపుపరాంగ ఈ రాంగాం మీద దృష్టి పెటటిడాం 

జరుగుతుననిది. ఆటబొమ్మలను నియాంతి్రాంచే భద్రతా 

నిబాంధనలలాగ కాకుాండా, ఈ రకాల బ్యటరీలు ఉనని  

గృహ ఉతపుతుత్ లలోని బ్యటరీ భద్రత కోసాం నిర్దషటి నిబాంధన 

ఏదీ లేదు. 

 బ్యాటరీ పాయాకేజింగ్ మరియు పారవేయడిం

5.1.16 లిట్విట్జా  (Litovitz) 2010 సమనవెయ అధ్యయనాం, 

మిాంగిన బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలలో 8% నేరుగ 

తయారీదారు పా్యకేజిాంగ్ నుాండి వచాచుయని గురతిాంచిాంది 

(Litovitz et al, 2010). పా్యకేజిాంగ్ డిజైన్ ఎల్లపుపుడూ 

ఛైల్్డ రస్సెటిాంట్ కాదు. బ్యటరీ పా్యకేజిాంగ్ లను స్ర బ్యటరీ 

మాత్రమే బయటిక్ వచేచులా, ఒకొకుకకుడిగ సీల్ చేయబడిన 

కాంపార్టి మెాంట్లతో ఛైల్్డ రస్సెటిాంట్ గ చేయడానిక్ బ్యటరీ 

తయారీదారులు పనిచేసుత్ న్నిరని BIPBA మరయు ఛైల్్డ 

యాక్స్డెాంట్ పి్రవెాంన్షన్ ట్రస్టి (CAPT)లు పరశోధనకు 

తెలియజేశాయ.

5.1.17 బ్యటరీలతో ఉనని సాంభావ్య ప్రమాదాల గురాంచి 

వినియోగదారులలో అవగహన కలి్గ ాంచడానిక్ మరయు 

హెచచురాంచడానిక్ బ్యటరీ మరయు ప్ర డక్టి  పా్యకేజిాంగ్ 

మరయు సూచనలు అవకాశాం ఇస్త్ య. చినని బ్యటరీల 

మీద హెచచురక గమనికలు మరయు ఐకాన్లను మరయు 

బ్యటరీల మీద తగిన హెచచురక సాంకేతాలను ఇపపుటికే 

కొాందరు బ్యటరీ తయారీదారులు ఉాంచుతున్నిరని BIPBA 

మరయు CAPT చపాపుయ. బ్యటరీ మిాంగితే తక్షణాం శ్రదధా 

తీసుకోవాలనే సలహాతోపాటు, బ్యటరీలు మిాంగిన  

తరువాత కలిగే తీవ్ర సమస్యల గురాంచి హెచచురకను 

తపపునిసర చేయడానిక్ పరశ్రమ-వా్యపత్ ప్రమాణాలకు 

మరాంత అవకాశాం ఉాంది. 

5.1.18 ఇాంటరేనిషనల్ ఎలక్టిరాకల్ స్టి ాండర్్డ IEC62115 ఎలక్టిరాకల్ 

టాయ్-సేఫ్టీ 18 తరువాతి వెర్షనులో బటన్ మరయు కాయన్ 

సెల్ బ్యటరీల కోసాం సాంభావ్య భద్రతా ప్రమాదావకాశాం 

సాంబాంధిాంచి అదనపు లేబులిాంగ్ నిబాంధనలు ఉన్నియని 

బ్రటిష్ రట్ల్ కనోస్రటియమ్ లోని రట్ల్ ప్ర డక్టిస్ పాలసీ 

సలహాదారు చపాపురు. యూరోపియన్ యూనియన్ లోని 

యూరోపియన్ స్టి ాండర్్డ EN62115 ఎలక్టిరాకల్ టాయ్-సేఫ్టీ 19 

తరువాతి సవరణగ ఈ ప్రమాణాం సీవెకరాంచబడే అవకాశాం 

ఉాంది. ఈ సవరణ ఇాంకా ప్రచురాంచబడలేదు, కానీ క్రిాంది 

అదనపు లేబులిాంగ్ ఆవశ్యాం అవుతుాంది.

5.1.19 రీపే్లస్ చేయదగిన కాయన్ బ్యటరీలు ఉపయోగిసుత్ నని 

ఎలక్టిరాక్ ఆటబొమ్మలు పా్యకేజిాంగ్ పైన మరయు వాడకాం 

సూచనలు రాండిాంటిలో అనేక హెచచురకలు కలిగివుాండాలని 

EN62115 నిరే్దశిసుత్ ాంది. ఈ ప్రమాణాలలో ఇవి ఉన్నియ:

• ’హెచచురక: కాయన్ బ్యటరీ కలిగి ఉాంది. మిాంగితే 

ప్రమాదకరాం - సూచనలు చూడాండి.

• హెచచురక:ఈ ఉతపుతిత్లో కాయన్ బ్యటరీ ఉాంది. మిాంగితే 

కాయన్ బ్యటరీ తీవ్రమైన అాంతర్గత రస్యనిక కాలిన 

గయాలు కలిగిాంచగలదు.

• హెచచురక: వాడిన బ్యటరీలను వెాంటనే పారవేయాండి. కొతత్ 
మరయు వాడిన బ్యటరీలను పిల్లలకు దూరాంగ ఉాంచాండి. 

బ్యటరీలు మిాంగి ఉాండవచుచునని లేక శరీరాంలోని ఏదైన్ 

భాగాం లోపల పెటుటి కుననిటు్ల  మీరు అనుకుాంటే, వెాంటనే వైద్య 

సాంరక్షణ పాందాండి.’

5.1.20 30% రపోరుటి  చేయబడిన మిాంగిన కేసులలో మిాంగిన 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు ఉతపుతిత్క్ బయట లేక 

పారవేయబడినటు్ల గ కనుగనబడా్డ యని 2010లో 

నిరవెహిాంచిన సమనవెయ అధ్యయనాం గురతిాంచిాంది 

(Litovitz et al, 2010). పెద్ద కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీలకు 10 సాంవతస్రాల 10 షల్్ఫ-లైఫ్ ఉాంటుాంది 

మరయు పరకరానిని నడపడానిక్ చాలినాంత కరాంటు 

లేకపోయనపపుటికీ, తరచూ గయాం కలిగిాంచడానిక్ 

తగినాంత మిగిలిపోయన ఛార్జా ఉాంటుాంది (Kramer et 

al, 2015). లిథియాం మరయు ఆలకులీ బ్యటరీలకు ఉనని 

రీసైక్్లాంగ్ సదుపాయాలను ఉపయోగిాంచి జాగరాతత్గ వాటిని 

పారవేయడాం చాలా కీలకాం.

 రిటైల్ ఆచరణలు

5.1.21 నియమావళలో ఉనని భద్రత ఆవశ్యకాలను పాటిాంచే బటన్/

కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు కలిగివునని ఉతపుతుత్ లను మాత్రమే 

అమ్మడానిని పరశీలిాంచాలని రట్లర్లను బటన్ బ్యటరీలు 

ఉనని వినియోగ వసుత్ వులకు సాంబాంధిాంచిన ఆసేటిరాలియన్ 

18 ఇాంటరేనిషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమిషన్  (IEC) అనేది నేషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమిటీలు (IEC నేషనల్ కమిటీస్) అనినిాంటితో కూడిన పా్ర మాణీకరణ చేయడానిక్ ఉనని ప్రపాంచవా్యపత్ సాంస్థ .
19 యూరోపియన్ కమిటీ ఫర్ స్టి ాండరడైజేషన్, Comité Européen de Normalisation (CEN), 34 యూరోపియన్ దేశాలలో ఉనని జాతీయ స్టి ాండరడైజేషన్ సాంస్థలను చ్ట చేరేచు 

అసోష్యేషన్, ఇది యూరోపియన్ స్టి ాండర్్డస్ (EN) రూపాందిసుత్ ాంది. 
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కాాంపిటీషన్ అాండ్ కనూస్ష్మర్ కమిషన్  (2016) ఇాండసీటిరా 

కోడ్ కోరుతుాంది. చినని పిల్లలకు అాందకుాండా ఉననిటు్ల  

సునిశిచుతాం చేసుకోవడానిక్, అమ్మకాం కోసాం తాము 

ప్రదర్శాంచిన బటన్ బ్యటరీల ఎతుత్ ను కూడా పరగణిాంచాలని 

రట్లర్లను పో్ర తస్హిాంచడాం జరుగుతుాంది. ప్ర డక్టి  (లేక 

చేరచుబడిన ఏదైన్ ఉపరతల పరకరాం) పనిచేయడానిక్ 

బటన్ బ్యటరీలు అవసరాం అని మరయు ఇవి చిననిపిల్లలకు 

ప్రమాదకరాం అని సూచిాంచే సమాచారాం పాయాంట్ ఆఫ్ సేల్ 

వద్ద (ఆన్ లైన్ తో సహా) తపపునిసరగ ఉాండాలని కూడా ఈ 

నియమావళ పేర్కుాంటుాంది.

5.1.22 UKలో, బ్యటరీల కోసాం ఇలాాంటి సమానమైన భద్రతా 

నియమావళ లేక పిల్లలకు అాందనాంత ఎతుత్ లో బటన్/

కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను హై-సీటిరాట్ రట్లర్స్ ప్రదర్శాంచాలనే 

నిబాంధన ప్రసుత్ తాం లేదు.

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/034:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రతను మెరుగుపరచడానిక్, 
బ్యటరీ డిజైన్, ఉతపుతిత్ కేస్ాంగ్, పా్యకేజిాంగ్ మరయు సురక్షితమైన 
చిల్లర అమ్మకాల ఆచరణలను కవర్ చేసూత్ /పరగణిసూత్  ఫాస్టి-టా్ర క్ 
ప్రమాణానిని తయారు చేయడానిక్ డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా 
అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ వ్్యహానిని అభివృదిధా చేయాలని 
స్ఫారసు చేయబడిాంది.

5.2 మింగినది తెలియనపుపాడు బటన్/కాయిన్ సెల్ 
బ్యాటరీలను కనుగొనడిం

 మింగడిం సింకేతాలు మరియు లక్షణాలు
5.2.1 దగ్గకుాండా లేక గాంతులో అడు్డ పడకుాండా పిల్లలు బటన్/

కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగగలరు, ఎాందుకాంటే వాటి సైజు 
మరయు ఆకారాం కారణాంగ వాటిని సులభాంగ మిాంగడాం 
మిాంగవచుచు.  మిాంగటాం చూడకపోతే, కనుగనడాం మరాంత 
సవాలుగ ఉాంటుాంది. మిాంగటాం చూస్న సాంఘనలు 
40% ఉాంటాయని Wright et al (2017) చపిపున 
స్హిత్యాం సూచిసుత్ ాంది. అాంతేకాకుాండా, బడ్డ  తాను ఏమి 
మిాంగమో చపపులేక పోవచుచు (వార వయసుస్ కారణాంగ) 
లేక దాండిస్త్ రనే భయాంతో చపపుడానిక్ ఇషటిపడకపోవచుచు 
(Wright et al, 2017).

5.2.2 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ స్ర కణజాలానిని తినివేయడాం 
పా్ర రాంభిాంచిన తరువాత పిల్లలకు అనిర్దషటి లక్షణాలు 
కలుగుతాయ (Child Accident Prevention Trust, 
2018), ఇవి రోగనిరాధా రణకు ఆటాంకాం కలిగిాంచగలవు 
(Fuentes et al, 2014). కాయన్ సెల్ మిాంగిన బడ్డ  క్రిాంది 
లక్షణాలలో టి లేక ఎకుకువ లక్షణాలు పాందవచుచు అని 
విషయ సలహాదారులు పరశోధనకు చపాపురు:

• ఛాతీ నొపిపు
• ఛాతీలో మాండుతునని భావన
• మిాంగటాంలో ఇబ్ాంది
• మిాంగటాంలో నొపిపు
• వాాంతులు

• కడుపులో తిపపుడాం (ఓకరాంపు)
• ఆగకుాండా చొాంగకారచుడాం
• నల్లని లేక రకతిాంతో కూడిన మలాం

5.2.3 హానిక్ సాంబాంధిాంచిన బహ్య సాంకేతాలు కనిపిాంచనాంత 
వరకు, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం అనేది 
సపుషటిాంగ లేక లక్షణాలతో కూడి ఉాండకపోవచుచు. అననివాహిక 
మరయు బృహదధామని మధ్య ఫిసుటి లాను (అస్ధారణ 
కన్క్షన్) Chiari’s triad (Heckstall and Hollander, 
1998) ఇలా వివరసుత్ న్నిరు:

1 ఛాతీ మధ్యలో నొపిపు
2 సెాంటిన్ల్ (ఊహిాంచని) రకతిస్రా వాం
3 లక్షణాలు కనిపిాంచని విరామాం తరువాత ప్రమాదకరమైన 

రకతిస్రా వాం.

5.2.4 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన మరణిాంచిన 
పిల్లలలో 70% మాందిలో వార పా్ర ణాాంతక రకతిస్రా వాం 
కనిపిాంచడానిక్ రోజులు లేక గాంటల ముాందు హీమెట్ మెసెస్ 
(వాాంతిలో రకతిాం) లేక మెలీన్ (మలాంలో రకతిాం) 
కనిపిాంచాయని అమెరకా అధ్యయన్నిని Wright et al 
ఉటాంక్ాంచారు. కొది్దకొది్ద సెాంటినల్ రకతిస్రా వాల తరువాత 
పా్ర ణాాంతక ఎకాస్గు్యనేషన్(మరణాం కలిగిాంచడానిక్ తగినాంత 
స్్థ యలో భారీగ రకతిాం కోలోపువడాం) సాంభవిాంచవచుచు 
(Wright et al, 2017).

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

ఈ రపోరుటి కు ప్రతిసపుాందనగ అవసరాం మేరకు బటన్/కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీలను మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన నిరవెహణ మరయు 
అాంశాలను బలోపేతాం చేయడానిని సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 
అడావెన్స్ డ్ పీడియాటి్రక్ లైఫ్ సపోర్టి కోరుస్ మరయు ఇతర 
ప్ర వైడరు్ల  పా్ర రాంభిాంచిన ఏవైన్ సమాన కోరుస్ల కాంటెాంట్ సమీక్ష 
చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాంగ ఉాంటుాంది.

 
 పరామాదకరమైన మింగడానిక సింబింధించిన లైన్ ఆఫ్ 

ఎింక్వైరీని ముిందుగ్ మూసివేయడిం
5.2.5 సాందర్ ఘటనలో, బడ్డ  శవపరీక్ష జరగేవరకు బటన్/కాయన్ 

సెల్ బ్యటరీ గురతిాంచబడలేదని పరశోధన గురతిాంచిాంది. 
బ్యటరీ మిాంగటానిని ఇలా జాప్యాంతో గురతిాంచడాం కూడా 
UK మరయు విదేశాలలో తీవ్ర సమస్యలను మరయు ఇతర 
కేసులలో మరణానిని కలుగజేస్ాందనిCAPT సూచిాంచిాంది 
(Child Accident Prevention Trust, 2018). 
బ్యటరీ మిాంగినపుపుడు నిర్దషటి లక్షణాలు లేకపోవడాం 
కూడా దీనిక్ కారణాం అని చపపువచుచు, ఎాందుకాంటే 
దీనిని చిననిపిల్లలలో బొ్రాంక్లిటిస్ (వైరల్ ఛాతీ ఇన్ ఫెక్షన్) 
(Chessman et al, 2017) మరయు టా్ర నిస్లైటిస్ లాాంటి 
అతి స్ధారణ లక్షణాలుగ తపుపుగ అనవెయాంచడాం 
జరుగవచుచు. 
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5.2.6 ఏకరూపత మరయు అాందుబటు పరషాకురాం (నియమాలు 

లేక మానస్క షార్టి కట్స్) ఇకకుడ క్్లనికీష్యన్లను ప్రభావితాం 

చేయవచుచునని మానవ కారకాల విషయ సలహాదారు 
పేర్కున్నిరు. వారు మదిాంపు చేస్న లక్షణాలు వారు 
తరచూ చూస్న (అాందుబటు పరషాకురాం కనుగనే దిశ) 
అతి స్ధారణ అన్రోగ్యలకు ప్రజాంటేషన్ లో, తకుకువ 
స్ధారణాంగ వచేచు వాటిక్ భిననిాంగ, ఏకరూపతతో 
(ఏకరూపత పరషాకురాం కనుగనే దిశ) ఉన్నియ (Feufel 
and Flach, 2019). క్్లనికల్ సాంకేతాపై ఆధారపడి డాకటిరు 
పరషాకురాం కనుగనే దిశలో టానిస్లిటిస్ రోగనిరాధా రణ 
వైపు ఆకర్షాంచబడి ఉాండటాం మరయు తన రోగనిరాధా రణ 
నైపుణా్యనిని ఏవైన్ అభిపా్ర యాలను పరీక్షిాంచడానిక్ 
ఉపయోగిాంచి ఉాండటాం జరగి ఉాండవచుచు.

 క్్లనికీష్యన్లలో ఎవరకీ, ఇద్దరూ ప్రతిఒకకురూ మినహాయాంపు 
ఇసూత్  పరీక్షిాంచ గలిగి ఉాండే ఇతర భేదాత్మక రోగనిరాధా రణ 
లేకపోవడానిక్ భిననిాంగ, ప్రమాదకరమైనది మిాంగటానిని 
అనుమానిాంచడానిక్ కారణాం ఏదీ లేదు (Elstein and 
Schwarz, 2002). 

 క్లనికీష్యన్లకు మార్దర్శకాలు
5.2.7 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం నిరవెహణకు తవెరత 

రోగనిరాధా రణ అవసరాం, కాబటిటి  అనిర్దషటి లక్షణాలతో ఉనని 
పిల్లలలో ఏదైన్ మిాంగి ఉాండటానిని అనుమానిాంచడాం 
కీలకాం (Fuentes et al, 2014). ఈ సాందర్ ఘటనలో 
జరగినటు్ల , బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు మిాంగిన పిల్లలలో 
తరచూ అనిర్దషటి , చిక్తస్కు తగ్గని లక్షణాలు కనిపిస్త్ య. 
తలి్లదాండురు లు/సాంరక్షకులు లేక మిాంగటానిక్ ఉనని సాంభావ్య 
స్క్షల నుాండి క్షుణ్ణమైన చరత్ర సేకరాంచడాం బహ్య 
వసుత్ వును గురతిాంచడాంలో సహాయపడుతుాంది. మిాంగినటు్ల  
అనుమానాం ఉననిపుపుడు, అనిర్దషటి లక్షణాలు ఉననిపపుటికీ, 
క్్లనికల్ చరత్ర బహ్య వసుత్ వు మిాంగడానిని తోస్పుచచుకపోతే, 
ఛాతీ ఎక్స్-రే తీయబడుతుాందని పరశోధన కనుగననిది. 
ఛాతీ ఎక్స్-రే చిత్రాం డబుల్-రాంగ్ నీడ లేక డబుల్ 
స్ాంద్రతగల గుాండరుని బహ్య వసుత్ వును గురతిాంచవచుచు, ఇది 
బ్యటరీక్ న్ణానిక్ ఉనని తేడా చూపిాంచగలదు, అయతే 
దానిని తపుపుగ న్ణాంగ భావిాంచగలగవచుచు కాబటిటి  
అనవెయాంపు సవాలుగ ఉాండవచుచు.

5.2.8 ప్రతి బటన్ బ్యటరీ మిాంగిన కేసు ప్రతిబాంబాంచే సాంక్్లషటిత 
మరయు సాంభావ్య తీవ్రత, వాటిని తవెరతాంగ మదిాంపు 
మరయు నిరవెహణ చేయడానిక్ పీడియాటి్రక్ మరయు 
అత్యవసర విభాగలు క్్లనికల్ పాథ్ వేస్ అభివృదిధా పరచేలా 
చేశాయ. యుఎస్ ఏ నేషనల్ కా్యపిటల్ పాయజన్ సెాంటర్ 
(2018a) బటన్ బ్యటరీ ఇన్జాషన్ చిక్తాస్ అాండ్ అలా్గ రథాం 
అభివృదిధా చేస్ాంది (అనుబాంధాం B). అతి తరచుగ 
యుఎస్ ఏ మార్గదర్శకాం స్హిత్యాంలో పేర్కునబడినపపుటికీ, 
అాంతరాజా తీయాంగ ఇలాాంటి మార్గదర్శకాలకు ఇతర 
ఉదాహరణలు ఉన్నియ (Children’s Hospital 
Colorado, 2018; Dire, 201).

5.2.9 పిల్లలు బటన్ బ్యటరీలు మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన 
రీజనల్ మార్గదర్శకానిని విషయ సలహాదారు పేర్కున్నిరు, 
ఇది పీడియాటి్రక్ క్రిటికల్ కేర్ న్ట్ వర్కు రీజియన్ వా్యపత్ాంగ 
శిశువులు మరయు పిల్లలను చూసే ఏ ఆసుపతి్ర బృాందాం 
అయన్ ఉపయోగిాంచడానిక్ ఉదే్దశిాంచబడిాంది. అలాగే, 
పిల్లల ట్రసుటి  నుాండి బహ్య వసుత్ వు మిాంగడాంపై అత్యవసర 
విభాగపు మెడికల్ మార్గదర్శకానిని విషయ సలహాదారు 
పాంచుకున్నిరు, దీనిని ట్రసుటి  పీడియాటి్రక్ సరజారీ విభాగాం 
అభివృదిధా చేస్ాంది. స్రాాంశాం ఏమిటాంటే, సెకాండరీ కేర్ 
మరయు రీజనల్ టీమ్స్ లో స్్థ నిక మరయు రీజనల్ 
మార్గదర్శకాం అమలులో ఉాంది. అయతే. తెలియని 
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం కనుగనడానిని 
మెరుగుపరచడానిక్ ప్రసుత్ తాం ఏకరీతిగ ఉపయోగిాంచే 
పో్ర ట్కాల్ లేదు.

5.2.10 క్్లనికల్ విధానాంలో మారుపులు పా్ర ధమిక రోగనిరాధా రణను 
మెరుగుపరచగలవు మరయు తపిపుపోయన రోగనిరాధా రణ 
మరయు తపుపు రోగనిరాధా రణను తగి్గాంచగలవు. సాందర్ 
ఘటనలో ఉనని బడ్డలాాంటి పిల్లలలో అనుమానాం సూచికను 
పెాంచి, సపుషటిమైన కనుగనే పదధాతులను గురతిాంచడాం 
అవసరానిని ఇది హైలైట్ చేసుత్ ాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/035:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగినటు్ల  అనుమానిాంచిన లేక 
తెలిస్న వాటి కోసాం రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్ అాండ్ ఛైల్్డ 
హెల్త్ డెస్షన్ సపోర్టి టూల్ లోపల కీ పా్ర కీటిస్ పాయాంట్ అభివృదిధా 
చేయాలని, ఈ అభివృదిధాక్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎమరజానీస్ మెడిసన్ 
మద్దతు ఇవావెలని స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

 బ్హయా వసుత్ వులను కనుగొనడానిక చేతోత్  పటు్ట కునే 
మటల్ డిటెక్టర్ ఉపయోగిించడిం

5.2.11 అనవసరాంగ ఎక్స్-రేకు గురచేయడానిని తగి్గాంచడానిక్, 
అత్యధిక పీడియాటి్రక్ సెాంటరు్ల  అనిర్దషటి లక్షణాలు కనిపిాంచిన 
పిల్లలకు ర్టీన్ గ ఛాతీ ఎక్స్-రేలు సూచిాంచవు అని విషయ 
సలహాదారు పరశోధనకు చపాపురు. సాంభావ్య హానికలిగిాంచని 
బహ్య వసుత్ వులు మిాంగడానిని (ఉదాహరణకు న్ణాలు) 
కనుగనడానిక్ చేతోత్  పటుటి కునే మెటల్ డిటకటిర్లను 
(HHMDs) ఉపయోగిాంచే అనేక అత్యవసర విభాగలను 
పరశోధన గురతిాంచిాంది. 
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చిత్రిం 17  బ్హయా వసుత్ వులను కనుగొనడానిక చేతోత్  పటు్ట కునే మటల్ డిటెక్టర్ ఉపయోగిించడిం

చిత్రాం NHS Lanarkshire సౌజన్యాంతో.

5.2.14 పీడియాటి్రక్ ఎమరజానీస్ రీసెర్చు ఇన్ యునైటెడ్ క్ాంగ్ డమ్ 
అాండ్ ఐరా్ల ాండ్ (PERUKI) దావెరా అచరణ గురాంచి 
ఇటీవలి సరేవెలో, పాలుపాంచుకుాంటునని పీడియాటి్రక్ 
ఎమరజానీస్ విభాగలు పిల్లలలో మిాంగిన మెటల్ బహ్య 
వసుత్ వుల ఉనిక్ని గురతిాంచడానిక్ మరయు ఉనని స్్థ న్నిని 
కనుగనడానిక్ HHMD లను ఉపయోగిసుత్ న్నియ. HHMD 
లను ఉపయోగిాంచిన అత్యధిక విభాగలు, న్ణాలు లాాంటి 
హానిలేని బహ్య వసుత్ వుల గురాంచి క్్లనికల్ నిర్ణయాలు 
తీసుకోవడానిక్ వాటిపై ఆధారపడా్డ య. అయతే, బటన్ 
బ్యటరీలు లాాంటి హానికరమైన బహ్య వసుత్ వుల గురాంచి 
నిర్ణయాం తీసుకోవడానిక్ విభాగాం మాత్రమే HHMD 
లను ఉపయోగిాంచిాంది. బటన్ బ్యటరీల కోసాం కేవలాం 
HHMDలను ఉపయోగిాంచడాం వలన ఉనని స్క్షల 
మీద ఆధారపడి మిాంగిన కొనిని తపిపుపోవచచునే ఆాందోళన 
ఉాంది, తపిపుపోయన మిాంగిన వసుత్ వుల పరణామాం 
అపాయకరాం కావొచుచు. ఈ HHMDలను ప్రధానాంగ, 
పిల్లలు న్ణాలు మిాంగినపుపుడు, రోగిని తవెరగ తీసుకెళ్్ల 
ప్రయతనిాం చేయడానిక్ మరయు వీలైనాంతవరకు ఎక్స్-రేల 
అవసరాం లేకుాండా చూడటానిక్ ఉపయోగిసుత్ న్నిరని సరేవె 
నిరాధా రాంచిాంది. సరేవెలో పాల్్గ నని అనేకమాంది క్్లనిష్యను్ల  
HHMD లను ఉపయోగిాంచడానిని గురాంచి ఆాందోళనలు 
వ్యకతిాం చేశారు, ఎాందుకాంటే అవి రజిసటిర్ చేయబడిన వైద్య 
పరకరాలు కాదు. 

5.2.15 ఆసేటిరాలియన్ పీడియాటి్రక్ సరైవైలెన్స్ యూనిట్ డిసెాంబరు 
2017 లో 'స్వియర్ ఇాంజూ్యరీ రలేటెడ్ డిస్కు బ్యటరీ' 
అనే శీర్షకతో అధ్యయనాం పా్ర రాంభిాంచిాంది. PERUK ఈ 
అధ్యయన్నిని తన సభ్యతవెాం వా్యపత్ాంగ, బటన్/కాయన్ 

5.2.12 ఎమరజానీస్ మెడిసన్ లోని కనస్లెటిాంట్ , 'ద హాంట్ ఫర్ స్వెలోడ్ 

టె్రజర్' అనే శీర్షకతో పేపరు (అప్రచురతాం) రాశారు: పిల్లలలో 

మిాంగిన మెటల్ బహ్య వసుత్ వుల పరశోధన కోసాం చేతోత్  

పటుటి కునే మెటల్ డిటెకటిరు్ల  (2016). బటన్/కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీలను కనుగనడానిక్ మెటల్ డిటెకటిరు్ల  సపుాందిస్త్ య, 

ఇవి ఖరుచు తకుకువ మాత్రమే కాకుాండా, కోత పెటటిడాం 

అవసరాం లేనివి మరయు ఉపయోగిాంచడాం సులువు అని 

ఈ కన్ సలెటిాంట్ తెలియజేశారు. అయతే, వీటి ఉపయోగనిక్ 

సాంబాంధిాంచి ఆమె అనుభవాం హానికరాం కాని బహ్య 

వసుత్ వులను కనుగనడానిక్ సాంబాంధిాంచిాంది, బటన్/కాయన్ 

సెల్ బ్యటరీలకు సాంబాంధిాంచిాంది కాదు.

5.2.13 యుఎస్ ఏలో పిల్లల ఆసుపతి్రలో జరగిన ఇలాాంటి 
అధ్యయనాం, మెటల్ తో చేస్న బహ్య వసుత్ వులను 
కనుగనడాం మరయు ల్కేట్ చేయడాంలో HHMDలు 
ఖచిచుతాంగ పనిచేస్త్ యని కనుగాంది (Nation and 
Jiang, 2016). అయతే, ఈ అధ్యయనాంలో పాల్్గ నని 
కరతిలలో ఎవవెరూ బటన్ బ్యటరీ మిాంగి ఉాండలేదు. 
అయనపపుటికీ, పీడియాటి్రక్ ఎమరజానీస్ ట్రయేజ్ లో 
HHMDలను టూల్ గ ఉపయోగిాంచడానిని ఈ అధ్యయనాం 
ప్రతిపాదిాంచిాంది, ముఖ్యాంగ బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాం 
అనుమానిాంచిన లేక తోచిపుచచులేని చ్ట. పిల్లలు న్ణాలు 
మిాంగినపుపుడు HHMDలు ఉపయోగిాంచి కనుగనడాం 
గురాంచి పరశీలిాంచిన 2004 కరిమబదధా సమీక్ష (Lee et al, 
2005), HHMDలు పిల్లలు మిాంగిన న్ణాలను గురతిాంచడాం 
మరయు లోకలైజ్ చేయడాంలో ఖచిచుతమైన, రేడియేషన్ 
లేని మరయు ఖరుచు తకుకువ పదధాతిని అాందిస్త్ యని 
నిరాధా రాంచిాంది.
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సెల్ బ్యటరీ మిాంగి అత్యవసర విభాగలకు హాజరవుతునని 
పిల్లలాందరకీ సాంబాంధిాంచి, నకలు చేయాలని యోచిసుత్ ననిది.

5.2.16 ప్రసుత్ తాం HHMD లను ఉపయోగిాంచే ఆచరణ రోగి క్్లనికల్ 
చరత్ర మీద ఆధారపడి జరుగుతుననిదని కనిపిసుత్ ననిది. 
తగ్గకుాండా ఉనని అనిర్దషటి క్్లనికల్ ప్రజాంటేషన్ మరయు/లేక 
లక్షణాలు ఉనని కేసులలో, మిాంగిన చరత్ర లేని తలి్లదాండురు లతో 
సహా, కోతలేని సీకురానిాంగ్ టూల్ గ ఉపయోగిాంచడానిక్ 
HHMD స్మర్థష్ ాం ఉాంది. అనిర్దషటి లక్షణాలతో ఉనని 
పిల్లలను సీకురాన్ చేయడానిక్ వైద్య పరకరాలుగ HHMD ల 
ఉపయోగనిని మూలా్యాంకనాం చేసే అధ్యయన్లు ఏవీ లేవని 
పరశోధన తెలుసుకుననిది.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్నని పిల్లలలో న్న్-
సెపుస్ఫిక్ ప్రజాంటేషన్ల కోసాం శరీరానిక్ కోత పెటటిని సీకురానిాంగ్ టూల్ గ 
ఉపయోగిాంచడానిక్ చేతోత్  పటుటి కునే మెటల్ డిటెకటిర్లపై అధ్యయనాం 
చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాం కావచుచు.

5.3 ఆరోగయా సింరక్షణ ప్రా వైడర్ల వ్యాపత్ింగ్ 
కమూయానికేషన్ మరియు సమాచారిం 
పించుకోవడిం

5.3.1 ఓఓహెచ్ సరీవెసులు లాాంటి వేరువేరు ప్ర వైడర్లకు 'రపీట్ 
కాలర్' పో్ర ట్కాల్స్ (NHS Digital, 2019) ఉన్నియ, 
ఇవి సపులపు సమయాంలో తిరగి ప్రజాంట్ చేసే రోగుల కోసాం 
ఫాలా గ్ సృష్టిస్త్ య20. ఈ రపీట్ కాలర్ పో్ర ట్కాల్స్ స్సటిమ్స్ 
వా్యపత్ాంగ లేక సాంస్థల మధ్య ఉపయోగిాంచబడటాం లేదు, 
అాంటే వేరువేరు ప్ర వైడర్లను ఉపయోగిాంచినపుపుడు ఆరోగ్య 
సరీవెసులతో అనేక సాంఫ్రదిాంపులు కనుగనబడక పోవచుచు.

5.3.2 సరీవెసుల వా్యపత్ాంగ మరయు మధ్య డేటా పాంచుకోవడాం 
సవాళ్లతో కూడుకుననిది, ఎాందుకాంటే వేరువేరు ఫారే్మట్ లలో 
విభినని కాంప్్యటర్ స్సటిమ్స్ లో డేటా ఉాంటుాంది. సరీవెసులో 
కొనిని భాగలు పేపరు ఆధారత స్సటిమ్స్ మీద ఆధారపడా్డ య 
కాబటిటి , సమాచారానిని ఎలకాటి రానికల్ గ పాంచుకోవడానిక్ 
ఏరాపుటు మెరుగుపరచువలస్న అవసరాం ఉాందని NHS 
డిజిటల్ స్టి రాటజీ గురతిసుత్ ాంది. ఇది సాందర్ ఘటనలో 
సపుషటిాంగ కనిపిాంచిాంది. ఆరోగ్య స్సటిమ్స్ ను ఒకేచ్ట 
చేరచుడానిక్ మరయు డిజిట్జ్ చేయడానిక్ డిజైన్ చేయబడిన్ 
గో్ల బల్ డిజిటల్ ఎకాస్ాంప్లర్ పో్ర గరా మ్ ను ((NHS England, 
n.d.) NHS ఇాంగ్ల ాండ్ ముాందుకు తీసుకెళ్త్ ననిది. 
క్్లనిష్యన్లకు ఖచిచుతమైన సమాచారానిక్ తవెరత యాకెస్స్ 
ఇవవెడానిక్ మరయు రోగులకు తమ రకారు్డ ల మెరుగైన 
యాకెస్స్ కలి్గ ాంచడానిక్ ఇది ఉదే్దశిాంచబడిాంది. 

5.3.3 సమాచారానిని పైరామరీ, అకూ్యట్ మరయు సోషల్ కేర్ 
సెటిటిాంగుల వా్యపత్ాంగ పాంచుకునే సమాచార షరాంగ్ 
చర్యలు అమలులో ఉన్నియ, అయతే ఇది స్రవెతి్రకాం 
లేక స్్థరమైనది కాదు. దీనిని మెరుగుపరచడానిక్, NHS 
సరీవెసులతో రోగుల సాంప్రదిాంపుల సమాచారానిని యాకెస్స్ 
చేయడానిక్ అధికారాం ఇవవెబడిన స్బ్ాందిక్ వీలుకలిపుాంచే 

స్్థ నిక రకార్్డ ఏరాపుటు చేయడానిక్ NHS ఇాంగ్ల ాండ్ అనేక 
స్్థ నిక ఆరోగ్య మరయు కేర్ రకార్్డ ఎకాజా ాంప్లర్స్ తో కలిస్ 
పనిచేసుత్ ననిది. రోగి సాంస్థలు మరయు దేశాంలోని ఏరయాల 
మధ్య తిరగినపుపుడు సాంబాంధిత సమాచారాం యాకెస్స్ 
చేయగలగడానిక్ ఈ ఎకాజా ాంప్లర్స్ జాతీయ స్టి ాండర్్డస్ కోసాం 
పనిచేయాలిస్న అవసరాం ఉాంది. 

 కమూయానికేషన్ పరాభావశీలత NHS పాథ్ వేస్
5.3.4 NHS పాథ్ వేస్ పరపాలనను రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ జనరల్ 

పా్ర కీటిషనర్స్ ఏరాపుటు చేస్న నేషనల్ క్్లనికల్ గవరనిన్స్ గూరా పు 
పర్యవేక్షిసుత్ ాంది. ఈ గూరా పులో సాంబాంధిత రాయల్ కాలేజీల 
నుాండి ప్రతినిధులు ఉాంటారు. ఈ కాలేజీల నుాండి సీనియర్ 
క్్లనిష్యన్స్ NHS పాథ్ వేస్ క్్లనికల్ కాంటెాంట్ కు తదుపర 
సవెతాంత్ర పర్యవేక్షణ మరయు పరశీలన అాందిస్త్ రు. ఈ 
సవెతాంత్ర పర్యవేక్షణతో పాటు, NHS పాథ్ వేస్ తన క్్లనికల్ 
కాంటెాంట్ మరయు మదిాంపు పో్ర ట్కాల్స్ UKలో మెడికల్ 
పా్ర కీటిసు కోసాం రుజువు మరయు మార్గదర్శనాం అాందిాంచే 
నేషనల్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ ఆఫ్ హెల్త్ అాండ్ కేర్ ఎకస్లెన్స్ లాాంటి 
ఇతర జాతీయ సాంస్థల, అతి తాజా సలహాతో ఏకరీతిగ 
ఉాండేలా చూసుత్ ాంది.

5.3.5 NHS 111 కవెచఛాన్ అలా్గ రథమ్స్ తెలియజేసే క్్లనికల్ స్క్షష్ాం 
ఉపయోగిాంచి NHS 111 పాథ్ వేస్ రగు్యలర్ గ అప్ డేట్ 
చేయబడతాయ.

 బటన్/కాయిన్ సెల్ బ్యాటరీ మింగటిం కోసిం NHS 
పాథ్ వేస్ సమాచారిం

5.3.6 NHS పాథ్ వేస్ 'వాాంతి మరయు/లేక వికారాం' మారా్గ లో్ల , 
ఏదైన్ హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది తీసుకున్నిరా 
అనే అడిగే ప్రశనిలోని మద్దతు సమాచారాంలో బటన్/కాయన్ 
సెల్ బ్యటరీ రఫరనుస్ చేరచులేదు. అదేవిధాంగ, 'మిాంగిన 
లేక పీలుచుకునని వసుత్ వు' పాథ్ వే తమ బడ్డ  బ్యటరీ లాాంటి 
ఏధైన్ హానికరమైనది మిాంగిాందా అనేది ఆలోచిాంచమని 
తలి్లదాండురు లను పా్ర ాంప్టి చేయలేదు. ఇది కేవలాం ప్రత్యక్షాంగ 
చూడటాం లేక మిాంగిాంది చూడని సాంభావ్య అవకాశానిని 
పరీక్షిాంచడాం దావెరా గురతిాంచబడుతుాంది. బ్యహ్య వసుత్ వు 
మిాంగటాం తెలిసేత్ 'మిాంగిన లేక పీలుచుకునని వసుత్ వు' 
పాథ్ వేలో ప్రశని ఉాంది, ఇది ఏ వసుత్ వు దనిమిాంగినటు్ల గ ఇది 
అడుగుతుాంది మరయు నేరుగ బ్యటరీలు మరయు బటన్/
కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను రఫర్ చేసుత్ ాంది. 

20 పైరామరీ-కేర్ రకాం పరస్్థతులుగల (స్ధారణాంగ అన్రోగ్యాంగ ఉననిటు్ల  అనిపిాంచడాం) ఇతర విధాలుగ ఆరోగ్యాంగ ఉనని, తరచూ చిననివయసుస్, రోగులలో సెపిస్స్ లాాంటి పరస్్థతుల 

వలన తపిపుాంచుకోదగిన మరణాల ఉదృతినిక్ ప్రతిసపుాందనగ రపీట్ కాలర్ పో్ర ట్కాల్స్ డారు ఫ్టీ చేయబడా్డ య.



43

క్రింది భద్రతా చరయాలు అమలు చేయబడాడ్ యి

ఏదైన్ 'హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది' మిాంగడానిక్ 

సాంబాంధిాంచి నిర్దషటి పా్ర ాంప్టి అాందిాంచడానిక్ వీలుగ, NHS పాథ్ వేస్ 

ఇపుపుడు మద్దతు ఇచేచు సమాచారాంలో బటన్/కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీని చేరాచుయ.

NHS డిజిటల్ మరయు పి్రయారటీ డిస్ పా్యచ్ కారోపురేషన్ లు 

చిననిపిల్లలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగే అవకాశానిక్ 

సాంబాంధిాంచిన అనిని సాంబాంధిత మారా్గ లను సమీక్షిాంచాయ.

5.4 అింబులెనుసు సరీ్వసు దా్వర్ పీడియాట్్రక్ కేసుల 
మదిింపు మరియు నిర్వహణ

 పరిశోధన గుర్ిించినది ఏమట్:
5.4.1 999 కాల్ తరువాత ఘటన స్థలానిక్ పారామెడిక్స్ 

చేరుకుననిపుపుడు, వారక్ కేవలాం పా్ర ధమిక మరయు 
తరచూ పరమిత సమాచారాం ఇవవెబడుతుాంది. న్న్-
క్్లనికల్ కాల్ టేకర్ ఎాంటర్ చేస్న, పా్ర రాంభ 999 కాల్ 
నుాండి వచిచున వివరాలైన ఘటన స్థలాం ల్కేషన్, రోగి 
వయసుస్ మరయు లక్షణాలు మాత్రమే ఇవవెబడతాయ. 
ఆరోగ్య వృతిత్నిపుణులతో ఏవైన్ క్రితాంలో ఇటీవల జరగిన 
సాంప్రదిాంపులు వారక్ ఇవవెబడువు లేదా నిరాంతర యాకెస్స్ 
ఉాండదు21.

5.4.2 సపుషటిమైన వైద్య పరస్్థతి మరయు/లేక అనిర్దషటి 
లక్షణాలు తెలియకపోవడాంతో, పారామెడిక్స్ ప్రతిస్ర 
పా్ర ణాపాయ పరస్్థతుల కోసాం తపపుక పా్ర ధమిక పరీక్షలతో 
పా్ర రాంభిాంచవలస్ వసుత్ ాంది మరయు వారు గురతిాంచిన వాటిని 
మేనేజ్ చేయవలస్ వసుత్ ాంది. పా్ర రాంభ మదిాంపు తరువాత, 
క్రిాంది పనులు చేయబడతాయ:

• నిరా్మణాత్మక పైరామరీ మరయు సెకాండరీ సరేవె
• రోగి గురాంచి సవివర చరత్ర తీసుకోవడాం
• వ్యవస్థ-ఆధారత మదిాంపు
• శారీరక కొలతలు 
• రోగనిరాధా రణ హేతుబదధాత 
• సాంరక్షణ పా్ల నిాంగ్
• చిక్తస్.

 పారామెడిక్స్ రోగి కోసాం తదుపర అతు్యతత్మ మరయు 
అత్యాంత సముచిత చర్యలను కూడా తపపుక నిర్ణయాంచాలి; 
ఆసుపతి్రక్ తీసుకెళ్లడాం, రోగిని తదుపర సాంరక్షణ కోసాం 
ముాందుకు రఫర్ చేయడాం లేక తమ సాంరక్షణ నుాండి రోగిని 
విడుదల చేయడాం.

5.4.3 సాందర్ ఘటలో పాలుపాంచుకునని పారామెడిక్స్ తో 
ఇాంటరూవెష్లు మరయు ట్రసుటి లోని సీనియర్ పారామెడిక్స్ తో 
చరచులు ఆాందోళనను వెల్లడిాంచాయ, అదేమిటాంటే, రోగి 
చరత్ర తీసుకోవడాం మరయు అన్రోగ్యాంతో ఉనని పిల్లల 
రోగనిరాధా రణ ఘటన వద్దకు వెళ్లన పారామెడిక్స్ ప్రతి చేస్న 
శిక్షణలో కవర్ చేయబడలేదు.

5.4.4  పారామెడిక్స్ తమ అాండర్ గరా డు్యయేట్ పాఠ్యప్రణాళకలో 
భాగాంగ రోగి చరత్ర తీసుకోవడాంలో శిక్షణ పాందుతారు, అది 
పోస్టి గరా డు్యయేట్ సెపుషలిస్టి మరయు అడావెన్స్ డ్ పా్ర కీటిస్ రోల్ 
ఎడు్యకేషన్ లో తదుపర అభివృదిధా చేయబడుతుాంది. అయతే, 
పారామెడిక్స్ అాందరూ యూనివర్శటి విద్య పాందినవారు 
కాదు, కాబటిటి , పిల్లల చరత్రతో సహా, చరత్ర తీసుకోవడాంలో 
నియమిత శిక్షణ పాంది ఉాండక పోవచుచు. అయనపపుటికీ, 
ఈ పారామెడిక్స్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ ఆఫ్ హెల్త్ అాండ్ కేర్ 
డెవలప్ మెాంట్ ఒకేషనల్ పారామెడిక్ ట్రానిాంగ్ రూట్ ను 
పాటిాంచి ఉాండేవారు.

5.4.5 కొనిని అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లలో, బడ్డ  ఆరోగ్య సాంరక్షణ 
వృతిత్నిపుణులతో క్రితాంలో సాంప్రదిాంపులు కలిగి ఉాంటే, 
రోగిని చూసుత్ నని పారామెడిక్స్ చేస్న మదిాంపుతో 
సాంబాంధాం లేకుాండా ఆసుపతి్రక్ తెలియజేయడాం పాలసీ. 
ఇతర అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లకు, కొాంత వయసుస్ లోపల 
ఉనని, సాంవతస్రాం నుాండి 16 సాంవతస్రాల వరకు, పిల్లల 
కోసాం బ్ల ాంకెట్ కనేవెయేన్స్ పాలసీలు ఉన్నియ. 999 
కాల్ హాాండిలిాంగ్ వ్యవస్థ ఇతర ఆరోగ్య సాంరక్షణ స్సటిమ్స్ 
కాంటే రమోట్ లో ఉాంటుాంది కాబటిటి , ఆరోగ్య సాంరక్షణ 
వృతిత్నిపుణులతో ముాందటి సాంప్రదిాంపుల గురాంచి 
సమాచారాం ఎలకాటి రానికల్ గ పాంపబడదు, కాబటిటి  రోగి 
నుాండి పాందుతునని సమగరా చరత్రపైనే పారామెడిక్స్ 
ఆధారపడతారు.

5.4.6 విసత్తృత ఆరోగ్య సాంరక్షణ స్సటిమ్ తో ఎనిని ముాందటి 
సాంప్రదిాంపులు రోగి చేశారో కూడా అాంబులెనుస్ స్బ్ాందిక్ 
తెలియదు. ఈ సమాచారాం ఉాండటాం అనేది రోగిక్ సాంరక్షణ 
పా్ల న్ అభివృదిధా చేయడానిక్ సహాయపడవచుచు.

 అనారోగయాింతో ఉన్న పిల్లలకు రోగనిర్్ధ రణ చేయడిం
 5.4.7 UK అాంబులెన్స్ సరీవెసెస్ క్్లనకల్ పా్ర కీటిస్ గైడ్ లైన్స్ (జాయాంట్ 

రాయల్ కాలేజెస్ అాంబులెన్స్ లైసన్ కమిటీ, అసోష్యేషన్ 
ఆఫ్ అాంబులెన్స్ ఛీఫ్ ఎక్జాకూ్యటివ్స్ (2019) ఇలా పేర్కుాంది: 
'మదిాంపు పా్ర ధాన్యతలలో శావెసతీసుకోవడాంలో ఇబ్ాంది, 
రకతిప్రసరణలో లోపాం లేక తగి్గన సపుతృహను కనుగనడాం 
ఉన్నియ.’

5.4.8 మొదటి లెవల్ లో పా్ర కీటిసు చేసే22 మరయు సెపుషలిస్టి లేక 
అడావెన్స్ డ్ డెవలప్ మెాంట్ చేయని పారామెడిక్స్ కు అకూ్యట్, 
పా్ర ణాాంతక పరస్్థతులను కనుగనడాంలో పాత్రవహిాంచే 
జనరలిస్టి లుగ శిక్షణ ఇవవెడాం జరుగుతుాంది. అత్యాంత 
ఇటీవల, 999కు కాల్ చేసే రోగుల ప్ర ఫైల్ లో మారుపులు 
ఉన్నియ, తకుకువ-తీవ్రతగల అన్రోగ్యాం లేక గయాం లేక 
దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య పరస్్థతులుగల రోగులు ఎకుకువమాంది 
అాంబులెనుస్ సరీవెసుకు కాల్ చేసుత్ న్నిరు. పిల్లలలో 
అకస్్మతుత్ గ వచేచు తీవ్ర అన్రోగ్యాం లేక గయానిక్ చిక్తస్ 
చేయడానిక్, వారని స్్థరపరచడానిక్ మరయు ఖచిచుతమైన 
సాంరక్షణ అాందిాంచే ప్రదేశానిక్ రవాణా చేయడానిక్ 
పారామెడిక్స్ సరయైన స్్థతిలో ఉాంచబడా్డ రు మరయు శిక్షణ 
ఇవవెబడా్డ రు. అయతే, సాంక్్లషటి , తక్షణ సాంరక్షణ లక్షణాలు 

ప్రదర్శాంచే వారని నిరవెహిాంచేాందుకు వారక్ అదనపు 

పోస్టి గరా డు్యయేట్ శిక్షణ అవసరాం. సపుషటిాంగ తకుకువ-

21 కొనిని అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లు సాంరక్షణ పా్ల నిాంగ్ రజిసటిరు్ల  మరయు/లేక కాంట్్ర ల్ రూము దావెరా సమ్మరీ కేర్ రకారు్డ లకు యాకెస్స్ స్్థ నికాంగ అభివృదిధా చేసుకున్నియ.
22 మొదటి లెవల్ పా్ర కీటిస్ అాంటే పారామెడిక్ పోస్టి గరా డు్యయేట్/పోస్టి-రజిసేటిరాషన్ విద్య పాందలేదని అర్థాం.
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తీవ్రతగల సమస్యలు ప్రదర్శాంచే పిల్లల కేసులు సాంక్్లషటిమైనవి 

కావచుచు మరయు నిపుణుడి వైద్య అభిపా్ర యాం 

అవసరాం కావచుచు. అయతే, ఈ రోగుల అధిక లక్షణాలు 

తమాంత తామే నయాం అవుతాయ, వార పరస్్థతులు 

నిరపాయకరమైనవి మరయు సవెభావాంలో తేలికపాటివి, ఇవి 

మామూలుగ పీ్ర-సూకుల్ వయసుస్ పిల్లలలో ఉాండే స్ధారణ 

రకాల అన్రోగ్యలకు సాంబాంధిాంచినవి.

5.4.9 సాందర్ ఘటనలో పారామెడిక్స్ రోగిని తమ సాంరక్షణ నుాండి 

డిశాచుర్జా చేయాలని నిర్ణయాంచారు, తదుపర అభిపా్ర యాం 

కోరలేదు లేక తదుపర రఫరల్ చేయలేదు. అాంబులెనుస్ 

రాంగాంలో మామూలుగ 'కనేవెయన్స్' మరయు 'న్న్-

కనేవెయన్స్' పదాలను ఉపయోగిాంచినపపుటికీ, రాండవ పదాం 

రోగిని సాంరక్షణ సెటిటిాంగుకు రవాణా చేయకపోవడాం అనే 

డిఫాల్టి చర్య కాంటే ఎకుకువ వివరసుత్ ాంది. బదులుగ, న్న్-

కనేవెయన్స్ డిస్ఛార్జా, రీఫరల్, రఫ్్యజల్, జాప్యాంతో కూడిన 

రవాణా, సైన్ పోస్టిాంగ్ మరయు సవెయాం-సాంరక్షణ సలహా 

లాాంటి పరధిలోగల సాంభావ్య ఫలితాలను కవర్ చేసుత్ ాంది. 

సాందర్ ఘటనలో, వాసత్వానిక్ తదుపర రీఫరల్ లేక ఫాలో- 

అప్ అాందిాంచకుాండా సాంరక్షణ ఉదాంతానిని పరసమాపత్ాం 

చేసూత్  పారామెడిక్స్ రోగిని డిశాచుర్జా చేశారు.

5.4.10 అాంబులెనుస్ రాంగాంలో క్్లనికల్ పా్ర కీటిసులో రమోట్ గ 

పనిచేయడాం మరయు కొాంత స్్థ యవరకు ఒాంటరగ పని 

చేయడాం ఉాంటుాంది. ఈ పర్యవేక్షణ లేకపోవడాం అనేది 

సాంస్్థ గత స్్థ యలో పారామెడిక్ లేక స్బ్ాంది మీద ఎకుకువ 

ఆధారపడటానిక్ దార తీసుత్ ాంది. అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లకు 

ఆపరేషనల్ కమాాండ్ నిరా్మణాలు ఉన్నియ, కానీ ఇవి 

తరచూ క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ సదుపాయాంతో బలెన్స్ చేయబడి 

ఉాండవు.

5.4.11 పిల్లలను రవాణా చేయడానిక్ మరయు క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ తో 

యాకెస్స్ కు సాంబాంధిాంచి అాంబులెనుస్ ట్రసుటి ల పాలసీల మధ్య 

వ్యతా్యసాం ఉాందని అనేకమాంది విషయ సలహాదారులు 

పరశోధనకు చపాపురు. 999 కాల్ చేయబడిన పిల్లలాందరనీ 

అత్యవసర విభాగనిక్ రవాణా చేయడాం ఆచరణాత్మకాం 

కాదు అని గురతిాంచడాం జరగిాంది.

5.4.12 పిల్లలు డిస్ఛార్జా చేయబడటాం మరయు/లేక రోగిక్ ఉనని 

సాంభావ్య ప్రమాదావకాశాలను పరగణనలోక్ తీసుకోకుాండా 

ఫాలో-అప్ చేయకపోవడాం లేకుాండా సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 

పర్యవేక్షణ మరయు మద్దతు అాందిాంచడానిక్ చర్యలు 

తీసుకోవాలి. ప్రతి చరత్ర మరయు/లేక పరీక్ష ప్రతి 

చేయబడని (లేక చేయాం వీలులేని) పిల్లలను (సాందర్ 

ఘటనలో లాగ) రవాణా చేయడాం గురాంచి ఆలోచన 

చేయాలి. ఈ పరస్్థతులలో పిల్లలను ఆసుపతి్రక్  

తీసుకెళ్లడాం అనేది అనుభవాంతో కూడిన పీడియాటి్రక్ లేక 

అత్యవసర వైద్య బృాందాం అనువైన సదుపాయాంలో రోగిని 

చూసేలా చేసుత్ ాంది. 

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

స్ధారణ నిరవెహణ నిరా్మణాంతో పోలిచునపుపుడు అాంబులెనుస్ 

రాంగాంలో క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ ఏరాపుటు మరయు యాకెస్స్ లోని 

వ్యతా్యస్నిని తగి్గాంచడానిక్ అవకాశాలు ఉననిటు్ల  అనిపిసుత్ ననిది. 

5.4.13 పర్యవేక్షణ మరయు అబస్రేవెషనల్ ష్ఫ్టీస్ పా్ర కీటిసుకు 

సాంబాంధిాంచి సాందర్ ఘటన నుాండి కనుగనని విషయాలు 

ప్రమాణీకరణ మరయు మార్గదర్శనాంలో లోపాం ఉననిటు్ల  

సూచిసుత్ న్నియ.

5.4.14 కమూ్యనిటీలో న్న్-సెపుషలిస్టి/అడావెన్స్డ్ పారామెడిక్స్ 

సాంరక్షణ నుాండి డిస్ఛార్జా చేయడానిక్ ఏ పిల్లలు సురక్షితాం 

లేక తగినవారు అనేది నిర్ణయాంచడాం చాలా కషటిాం.

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/036:
999 కు కాల్స్ వచిచున ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 

వయసుస్నని పిల్లలను తరలిాంచడాం, రఫర్ చేయడాం మరయు 

డిస్ఛార్జా చేయడానిక్ స్బ్ాందిక్ సమర్థత మరయు అధికారాం 

గురాంచి తమ సభు్యలకు తెలియజేయగల మార్గదర్శకానిక్ 

అసోష్యేషన్ ఆఫ్ అాంబులెన్స్ చీఫ్ ఎగిజా కూ్యటివ్స్ 

అాంగీకరాంచాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

 పోస్్ట గ్రా డుయాయేట్ శిక్షణ, పరయావేక్షణ మరియు సమరథిత 
నిర్వహణ

5.4.15 తమ నియాంత్రణ బధ్యతల ప్రకారాం తమ వృతిత్పరమైన 

అభివృదిధాని పారామెడిక్స్ కొనస్గిాంచాలి. ఉదో్యగ 

యజమానులు తమ క్్లనికల్ స్బ్ాంది సురక్షితాంగ మరయు 

యోగ్యాంగ ఉననిటు్ల  సునిశిచుతాం చేయడానిక్ కృష్ చేస్త్ రని 

ఆశిాంచబడుతుననిది. సురక్షితమైన క్్లనికల్ పా్ర కీటిసును 

నిరవెహిాంచడాంలో కీలక అాంశాం పర్యవేక్షణ; ఇపుపుడునని ఙ్ఞు నాం 

మరయు నైపుణా్యలను తాజాపరచుకోవడానిక్ మరయు 

కొతత్ ఙ్ఞు నాం మరయు నైపుణా్యలను సాంపాదిాంచడానిక్ 

సమయాం ఉాండటాం. 

5.4.16 అాంబులెనుస్ రాంగాంలో స్బ్ాందిక్ సూపర్ విజన్ కు అస్్థరమైన 

యాకెస్స్ ఉాందని మరయు ఇది పనిని గమనిాంచడానిక్ 

పరమితమైాందని పరశోధన గురతిాంచిాంది. రఫె్రషర్ శిక్షణకు 

కేటాయాంచబడిన సమయాం రాండు నుాండి న్లుగు 

రోజులకు పరమితాంగ ఉాంది, తరచుగ కేవలాం పైస్్థ య లేక 

తపపునిసర విషయాలను కవర్ చేసూత్  (మాను్యవల్ హాాండి్లాంగ్, 

సేఫ్ గర్డాంగ్ మరయు రీసస్టేషన్ లాాంటివి).
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5.4.17 సహచరులు లేక సీనియర్ సహ ఉదో్యగుల పా్ర కీటిసును 

ప్రత్యక్షాంగ పర్యవేక్షిాంచడాం పర్యవేక్షణ, సహచరుల మధ్య 

చరచు, రఫెలాక్షన్ మరయు ఇతర రకాల కార్యకలాపాలతో సహ 

విసృతస్్థ య కార్యకలాపాలను ఆరోగ్య రాంగాంలో పర్యవేక్షణ 

కవర్ చేసుత్ ాంది. 

5.4.18 'గూరా పు లేక బృాందానిక్ మద్దతు ఇచేచు, భరోస్ కలిపుాంచే 

మరయు నైపుణా్యలు మరయు విలువలను అభివృదిధాపరచే 

జవాబుదారీతనాంతో కూడిన ప్రక్రియ' గ క్్లనికల్ పర్యవేక్షణ 

నిరవెచిాంచబడిాంది (Skills for Care and Children’s 

Workforce Development Council, 2007). 

రోగుల సాంరక్షణ డెలివరీ చేయడానిక్ సాంబాంధిాంచి క్రిాంది 

వాటిని ఇది పో్ర తస్హిసుత్ ాంది:

• ’రఫెలాక్షన్
• చరచు
• వృతిత్నిపుణత
• మద్దతు
• అభివృదిధా .' (Skills for Care and Children’s 

Workforce Development Council, 2007).

5.4.19 గైడెన్స్ బై ద కేర్ కావెలిటీ కమిషన్  (2018) సూపర్ విజన్ కు 

సాంబాంధిాంచి క్రిాంది సేటిట్ మెాంట్ ఇసుత్ ాంది:

 ’సరీవెసులను ఉపయోగిాంచేవారు మరయు వార సాంరక్షకులు, 
తమ పా్ర కీటిసు వ్యక్తిగత మరయు భావోదేవెగ ప్రభావానిని 
మేనేజ్ చేయగల స్బ్ాంది నుాండి ఎల్లపుపుడు అధిక 

న్ణ్యతగల సాంరక్షణ పాందడానిని సునిశిచుతాం చేయడాంలో 

క్్లనికల్ పర్యవేక్షణ సహాయపడగలదు'.

5.4.20 ఆచరణలో పర్యవేక్షణ, రోగిన పకకున లేక రమోట్ గ 

జరుగవచుచు. క్్లనికల్ సెటిటిాంగుకు దూరాంగ ఉాంటే, నైపుణా్యలు 

లేక కొతత్ సమాచారాం లేక ఙ్ఞు నాం అాందిాంచడాం మీద దృష్టిపెటేటి  

పీర్-బేస్్డ కేసు సమీక్ష, లెరనిాంగ్  సెట్స్, మదిాంపు, వ్యక్తిగత 

అభివృదిధా పా్ల నిాంగ్ మరయు ఇతర అడ్ హక్ సూపర్ వైజరీ 

సెషన్స్ దావెరా జరుగవచుచు.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

స్ధారణ నిరవెహణ నిరా్మణాంతో పోలిచునపుపుడు అాంబులెనుస్ 

రాంగాంలో క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ ఏరాపుటు మరయు యాకెస్స్ లోని 

వ్యతా్యస్నిని తగి్గాంచడానిక్ అవకాశాలు ఉననిటు్ల  అనిపిసుత్ ననిది. 

5.4.21 పర్యవేక్షణ ప్రక్రియకు పకకున, అాంబులెనుస్ సరీవెసులు 

అాందిాంచే సాంరక్షణ భద్రత-సాంక్్లషటి సవెభావాం ఆపరేషనల్ 

మరయు ట్రానిాంగ్ సమయాల మధ్య అసమతుల్యతను 

సూచిసుత్ ాంది. కొనస్గుతునని తమ స్బ్ాంది సమర్థతకు 

తదుపర భరోస్ కలిపుాంచడానిక్ పర్యవేక్షణ కోసాం సాంబాంధిత 

వృతిత్పరమైన సాంస్థ అాందిాంచిన ప్రమాణాలు అవలాంబాంచడాం 

దావెరా అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లకు అవకాశాలు ఉాండవచుచు.

5.4.22 అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లు పనిసామర్థ్యం ప్రమాణాలను 

సాంతృపిత్పరచవలస్న అవసరాం ఉాంది, కాబటిటి  వైపు రోగి 

భద్రత అతు్యననిత స్్థ యలను నిరవెహిసూత్ నే ఆపరేషనల్ 

ఉతాపుదకతను తపపునిసరగ సమతుల్యాం చేయాలి.

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/037:
పారామెడిక్స్ కోసాం, సాంబాంధిత అనిని పా్ర కీటిస్ సెటిటిాంగులకు వరతిాంచే, 

పర్యవేక్షణ మార్గదర్శకానిని కాలేజ్ ఆఫ్ పారామెడిక్స్ అభివృదిధా 

చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.

5.5 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు మరయు వాటిని 

మిాంగటాంతో సాంబాంధాం ఉనని ప్రమాదాలు విశవెవా్యపత్ాంగ 

గురతిాంచబడలేదు

 అవగ్హన పెించడానిక జాతీయ చరయాలు

5.5.1 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలకు సాంబాంధిాంచిన 

ప్రమాదావకాశాలు మరయు ప్రమాదాల పట్ల  అవగహన 

పెాంచడానిక్ వ్యక్తిగత ఏజెనీస్లు ఇటీవల జాతీయ చర్యలకు 

శీ్రకారాం చుటాటి య.

5.5.2 2014 లో, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ అాండ్ 

డెవలప్ మెాంట్ బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు కలిగిాంచే 

ప్రమాదావకాశాలను హైలైట్ చేస్ాంది. ఇాందులో ఇాంటరేనిషనల్ 

ఉతపుతిత్ సేఫ్టీ వీక్ లో సమస్యపై అవగహన పెాంచడాం ఉాంది 

(Organisation for Economic Co-operation 

and Development, 2014).

5.5.3 బటన్ బ్యటరీలు మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచి పేషాంట్ సేఫ్టీ 

అలర్టి (NHS England, 2014) జారీ చేయబడిాంది. 

ఈ అలర్టి లో వర్ణాంచబడిన ఘటనలు బటన్ బ్యటరీ 

దనిమిాంగినటు్ల గ తెలిస్నపుపుడు తక్షణ ప్రతిసపుాందనను 

డిమాాండ్ చేశాయ. గతాంలో బటన్ బ్యటరీ మిాంగిన 

బడ్డకు నోరు లేక ముకుకు నుాండి రకతిస్రా వాం, హీమెట్ మెసెస్ 

(వాాంతిలో రకతిాం), హీమోపిటిస్స్ (దగు్గ లో రకతిాం పడటాం) 

మరయు శావెస ఇబ్ాందులు లాాంటి లక్షణాలు కలుగడానిని 

ఆలోచిాంచవలస్న అవసరానిని కూడా ఇది హైలైట్ చేస్ాంది. 

ఈ అలర్టి NHS ప్ర వైడరు్ల ను వీటిని చేయమని కోరాంది:

• మిాంగిన బటన్ బ్యటరీలను గురతిాంచడాం మరయు 

చిక్తస్చేయడాంలో జాపా్యలు జరగి ఉాంటే వాటిని గురతిాంచటాం

• తక్షణ గురతిాంపు మరయు చిక్తస్ను సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 

స్్థ నిక చర్య అవసరమైాందా అని ఆలోచిాంచడాం

• అలర్టి ను పాంపిణీ చేయడాం మరయు ఏదైన్ నేరుచుకుననిది 

పాంచడాం
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5.5.4 ఫిబ్రవర 2015 లో, పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ (PHE) ఛైల్్డ సేఫ్టీ 

అప్ డేట్ ప్రచురాంచిాంది (Public Health England, 

2015). బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు మిాంగటాం 

వలన కలిగే ప్రమాదాలు, అవసరమైన చర్య మరయు 

వృతిత్నిపుణుల కోసాం సలహాలు మరయు వనరులు 

ఉనని ఛైల్్డ యాక్స్డెాంట్ పి్రవెన్షన్ ట్రసుటి  వెబ్ సైట్ తో సహ 

తదుపర సమాచారాం కోసాం వనరులను ఇది ప్రముఖాంగ 

ప్రస్త్ విాంచిాంది.

5.5.5 2018 లో జరగిన PHE పా్ర ధాన్యతా కార్యకరిమాలలో 
అనుకోకుాండా జరగే గయాం నివారణకు సాంబాంధిాంచిన 
సమాచారాం మరయు మార్గదర్శనాం చేరచుబడా్డ య. ఈ 
కార్యకరిమాంలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలకు సాంబాంధిాంచి 
హెచచురకలతో సహా అనేక సాంబాంధిత ప్రచురత వనరులను 
చేరచుడాం జరగిాంది (Public Health England, 2018a).

5.5.6 ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్నిపుణులు అాందుకునని కాల్ 
విచారణలు మరయు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలకు 
సాంబాంధిాంచి పాయజనిాంగ్ ఘటనల తీవ్రత గురాంచి సూ్థ ల 
స్రాాంశానిని నేషనల్ పాయజన్స్ ఇన్ఫరే్మషన్ సరీవెస్23 

పరశోధనకు అాందజేస్ాంది. (National Poisons 
Information Service, 2018).

5.5.7 ఇటీవలి సాంవతస్రాలలో బటన్/కాయన్ సెల్ మిాంగటాం 
వలన కలిగిన ప్రమాదావకాశాలపై రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ 
ఎమరజానీస్ మెడిస్న్ (RCEM) అవగహన పెాంచిాంది; 
ఇాందులో తీసుకునని కొనిని కీలక చర్యలు:

• చాలా చిననిపిల్లలలో ప్రమాద నివారణ కీలక అాంశాలలో 
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను హైలైట్ చేసూత్ , అకోటి బరు 
2017 లో RoSPA తో నేషనల్ అవేర్ న్స్ రైజిాంగ్ డేక్ 
మద్దతు ఇవవెడాం 

• 2014 లో UK ఎమరజానీస్ విభాగలు అనినిాంటికీ RCEM సేఫ్టీ 
అలర్టి జారీ చేయడాం

• 2013 లో బటన్ బ్యటరీ మిాంగడాం వలన హీమెట్ మెసెస్ 
మీద అలర్టి సాంబాంధిాంచి NHS పేషాంట్ సేఫ్టీ బోరు్డ కు 
అభ్యర్థన జారీచేయడాం మరయు చివరకు 2014 లో జారీ 
చేయబడిన పేషాంట్ సేఫ్టీ అలర్టి మీద ఎన్ హెచ్ ఎస్ తో కలస్ 
పనిచేయడాం 

• బ్రమిాంగ్ హమ్ చిల్డరాన్స్ హాస్పుటల్ 2013 లో బటన్ 
బ్యటరీ మిాంగటానిక్ సాంబాంధిాంచి అభివృదిధా చేస్న స్్థ నిక 
పో్ర ట్కాల్ ను షర్ చేయడాం.

5.5.8 రాయల్ ససైటీ ఫర్ ద పి్రవెాంన్షన్ ఆఫ్ యాక్స్డెాంట్స్ 
(RoSPA) బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల గురాంచి ఆన్ లైన్ 
సలహా అాందిసుత్ ాంది. ఈ సలహాలో సాంభావ్య ప్రమాదాల 
వివరణ, తమ పిల్లలను కాపాడుకోవడానిక్ తలి్లదాండురు లు 
తీసుకోగల ముాందు జాగరాతత్లు మరయు తమ బడ్డ  
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగితే తలి్లదాండురు లు ఏమి 
చేయాలనే అాంశాలు ఉన్నియ (Royal Society for 

the Prevention of Accidents, 2018). సాందర్ 
ఘటనకు ముాందు మరయు జరగినపపుటి నుాండి యాక్టివిటీక్ 
సాంబాంధిాంచి, RoSPA:

• 2016 లో బ్ల గ్ సెట్ అప్ చేస్ాంది

• పా్ర కీటిషనరు్ల  మరయు కుటుాంబలు రాంటిాంటినీ చేరడానిక్ 
రగు్యలర్ గ Facebook మరయు Twitter 
ఉపయోగిసుత్ ాంది

• తలి్లదాండురు లు మరయు సాంరక్షకులకు ఉదే్దశిాంచిన స్హిత్యాం/
వనరులలో సమాచారాం చేరుచుతుాంది

• బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు విషయాంగ ఉనని ఐదు 
పతి్రకా ప్రకటనలను తయారు చేస్ాంది

• ఈ సమస్య గురాంచి అనేక మీడియా ఇాంటరూవెష్లు ఇచిచుాంది

• ఇతర సాంస్థలు నిరవెహిాంచే ప్రచార కార్యకరిమాలకు మద్దతు 
ఇసుత్ ాంది

• నూ్యస్ లెటరు్ల , సమావేశాలు మరయు శిక్షణ దావెరా ఆరోగ్య 
వృతిత్నిపుణులలో అవగహన పెాంచుతుాంది.

5.5.9 అాంతేకాకుాండా, చైల్్డ యాక్స్డెాంట్ పి్రవెన్షన్ ట్రస్టి (CAPT) 
పెద్దయెతుత్ న జాతీయ అవగహన పెాంపు కార్యకరిమాలను 
చేపటిటిాంది. 2014 నుాండి ఇాందులో ఇవి ఉన్నియ:

• ఆన్ లైన్ సేఫ్టీ సలహాను తయారు చేయడాం మరయు 
రగు్యలర్ గ అప్ డేట్ చేయడాం

• ఆన్ లైన్ అరటికల్స్ స్రీస్ ఉతపుతిత్ చేయడాం

• అదనపు బటన్ బ్యటరీ మిాంగిన తరువాత కుమారతి 
మరణిాంచిన తాండిరుని పెటిటి  ఫిల్్మ నిర్మాంచడాం (యూటూ్యబ్ లో 
106,000 కుపైగ వీక్షణలు)

• CAPT సేఫ్టీ అప్ డేట్స్ కు సబ్ సైక్బ్ చేస్న సుమారు 
15,000 పా్ర కీటిషనర్లకు తన ఆన్ లైన్ కాంటెాంట్ ప్రమోట్ 
చేయడాం

• భద్రత సలహాతో తలి్లదాండురు లు మరయు పా్ర కీటిషనర్లను 
చేరుకోవడానిక్ Facebook మరయు Twitter 
ఉపయోగిాంచడాం

• పతి్రకా ప్రకటనలు, మీడియా ఇాంటరూవెష్లు ఇవవెడాం 
మరయు మీడియా కవరేజ్ పాందటాం

• ముది్రత కరపతా్ర లు మరయు పోసటిరు్ల  తయారు మరయు 
పాంపిణీ చేయడాం

23 UK డిపార్టి మెాంట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆమోదిాంచిన మరయు పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ నిరవెహిాంచిన జాతీయ సరీవెసు అయన నేషనల్ పాయజన్స్ ఇన్ఫరే్మషన్ సరీవెస్ (NPIS), తీవ్ర మరయు 
దీర్ఘకాలిక పాయజనిాంగ్ కు సాంబాంధిాంచిన అనిని అాంశాలపై ఎక్స్ పర్టి సలహా అాందిసుత్ ాంది.
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• ఛైల్్డ సేఫ్టీ వీక్, CAPT వార్షక జాతీయ అవగహన ప్రచార 
కార్యకరిమాం కోసాం ముది్రత మరయు ఆన్ లైన్ ఎడు్యకేషనల్ 
వనరులలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను చేరచుడాం

• పా్ర కీటిషనర్లలలో తమ శిక్షణ కోరుస్ల దావెరా అవగహన 
పెాంచడాం

• పా్ర కీటిషనరు్ల  తలి్లదాండురు లలో అవగహన పెాంచడానిక్ వీలుగ 
ఆన్ లైన్ సెషన్ పా్ల న్ అభివృదిధాపరచడాం

• పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ మరయు ఇన్ స్టిటూ్యట్ ఆఫ్ 
హెల్త్ విజిటిాంగ్ లాాంటి సాంస్థలను బటన్ బ్యటరీలకు 
సాంబాంధిాంచిన ప్రమాదావకాశాల గురాంచి హెచచురాంచడాం

 జూన్ 2017 నుాండి CAPT తన భద్రతా సలహా టెక్నికల్ 
ఖచిచుతతావెనిని సునిశిచుతాం చేసేాందుకు మరయు బ్యటరీ 
భద్రతను మెరుగుపరచడానిక్ తన పనిక్ మద్దతు ఇవవెడానిక్ 
బ్రటిష్ అాండ్ ఐరష్ పోరటిబుల్ బ్యటరీ అసోష్యేషన్ 
(BIPB) తో భాగస్వెమిగ పనిచేసుత్ ననిది. 

5.5.10 స్ధారణ ప్రజలు మరయు క్్లనిష్యన్ లు కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీ ప్రమాదావకాశాల గురాంచి అవగహన పెాంచడానిక్ 
BIPBA పనిచేసుత్ ననిది. అది తన వెబ్ సైట్ లో మార్గదర్శకాం 
ప్రచురాంచిాంది మరయు వార ఆాందోళనలు అర్థాం 
చేసుకోవడానిక్ క్్లనిష్యన్ లతో పనిచేస్ాంది. పరశ్రమ కూడా 
కాయన్ సెల్స్ కు సాంబాంధిాంచిన ప్రమాదావకాశాలను హైలైట్ 
చేసూత్  యూరోపు వా్యపత్ాంగ సమాచార వీడియో విడుదల 
చేస్ాంది. CAPTతో కలిస్, ఇాంటి లోపల ఎకకుడ కాయన్ 
సెల్స్ దొరకగలవో చూపిాంచే గరా ఫికల్ మెటీరయల్స్ డారు ఫ్టీ చేసే 
ప్రక్రియలో BIPBA ప్రసుత్ తాం ఉాంది.

 భద్రతా చరయాలు
5.5.11 పిల్లలకు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల వలన కలిగే 

సాంభావ్య ప్రమాదావకాశాలు మరయు ప్రమాదాలపై 
అవగహన పెాంచడానిక్ వివిధ జాతీయ చర్యలు 
చేపటటిబడినపపుటికీ, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగడాం 
వలన ఇపపుటికీ చిననిపిల్లల మరణాలు సాంభావిసూత్ నే 
ఉన్నియ. కేాందీ్రకృతాంగ సమనవెయపరచిన, ప్రభుతవె లేక 
పరశ్రమ-నడిపే ప్రచారాం లేదు.

5.5.12 ఆరోగ్య ప్రవరతినను మీడియా కా్యాంపైను్ల  ఎలా మారచుగలవో 
పరశోధన సమీక్షిాంచిాంది. భారీ జన్భాల వా్యపత్ాంగ 
ఆరోగ్య-సాంబాంధిత ప్రవరతినలలో మాస్ మీడియా కాాంపైను్ల  
స్నుకూల మారుపులు తీసుకురాగలవని లేక వ్యతిరేక 
మారుపులను నివారాంచగలవని Wakefield et al (2010) 
గురతిాంచారు. వా్యపిత్ చాందిాంచడానిక్ బహుళ పదధాతులు 
అమలు చేయడాం దావెరా విజయాం స్ధిాంచే అవకాశాం 
పెరగిాందని ఈ పేపర్ హైలైట్ చేస్ాంది. జాగరాతత్గ పా్ల ను 
చేస్నపుపుడు మరయు గమ్య పే్రక్షకులలో పరీక్షిాంచినపుపుడు 
కా్యాంపైను్ల  మరాంత ప్రభావవాంతాంగ ఉాండగలవని కూడా ఇది 
గురతిాంచిాంది.

5.5.13 బ్రటిష్ మెడికల్ జరనిల్ లో రాసూత్ , ఎకుకువ మూలా్యాంకనాం 
వెబ్ సైట్ హిట్స్ మరయు టీవెట్స్ మీద ఆధారపడి ఉాండటాం 
వల్ల, మీడియా కాాంపైన్ల దావెరా దీర్ఘ-కాలిక ప్రవరతిన్ మారుపు 
స్క్షనినిఅధ్యయనాం మరయు కావెాంటిఫై చేయడాం కషటిాంగ 
ఉాందని మహోని హైలైట్ చేశారు. మారకుటిాంగ్ కా్యాంపైన్ల 
ప్రభావానిని మదిాంపు చేస్న ముాందటి పేపర్లలో 1% మాత్రమే 
ప్రతే్యక్ాంచి ప్రవరతిన్ మారుపు గురాంచి పరశీలిాంచాయ 
(British Medical Journal, 2015).

5.5.14 19 డిసెాంబరు 2018 న, ఇాంటిలో బటన్ బ్యటరీల 
సురక్షితమైన వినియోగాం మరయు నిలవె మరయు 
సురక్షితాంగ పారవేయడాం గురాంచి తలి్లదాండురు లకు 
మార్గదర్శనాం చేసేాందుకు, బటన్ బ్యటరీ సేఫ్టీ  
పేరుతో యానిమేషన్ ను యూరోపియన్ బ్యటరీ 
అసోష్యేషన్ పా్ర రాంభిాంచిాంది (European Battery 
Association, 2018).

క్రింది భద్రతా చరయాలు అమలు చేయబడాడ్ యి

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రత గురాంచి 
తన Start4Life స్మాజిక మీడియా ఛాన్ళ్ల (Morton and 
Nicholson, 2018) దావెరా డిసెాంబరు 2018 లో అవగహన 
కలి్గ ాంచిాంది. 

జనరల్ మెడికల్ కనిస్ల్ బ్ల గ్ అభివృదిధా చేస్ాంది, దీనిలో ఈ భద్రతా 
సాందేశాం ఉాంది: 'బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన ప్రమాదాలు: 
భద్రతా సాందేశాం'.

5.5.15 డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ 
స్టి రాటజీ, బ్రటిష్ స్టి ాండర్్డస్ ఇన్ స్టిటూ్యట్, బ్రటిష్ రట్ల్ 
కన్స్రటియమ్, బ్రటిష్ అాండ్ ఐరష్ పోరటిబుల్ బ్యటరీ 
అసోష్యేషన్ మరయు నేషనల్ సేఫ్టీ సాంస్థల జరగిన 
చరచు, ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లలు 
బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన కలిగే ప్రమాదాం గురాంచి 
జనస్మాన్యాంలో అవగహన లేదని హైలైట్ చేస్ాంది. ఇది 
జాతీయ స్్థ యలో కా్యాంపైన్ అవసరానిని చూపిసుత్ ాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/038:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల ప్రమాదాలను గురాంచి డిపార్టి మెాంట్ 
ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ జనస్మాన్్యనిక్ 
పెద్దయెతుత్ న ప్రచారాం చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.
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5.6 డేటా లభయాత:

5.6.1 యుఎస్ ఏలో, ప్రతి సాంవతస్రాం బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 

మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన 3,500 సాంఘనలకు పైగ 

రపోరుటి  అవుతున్నియ, ఈ ఘటనలు చాలా వరకు తకుకువ 

రపోరుటి  అవుతుాండవచుచు (American Academy 

of Pediatrics, 2015). యుఎస్ ఏ పాయజన్ డేటా 

వ్యవస్థ మరయు నేషనల్ బ్యటరీ ఇన్జాషన్ హాట్ లైన్ నుాండి 
వచిచున డేటా బ్యటరీ మిాంగడాం దావెరా మోసత్రు, పెద్ద 
లేక పా్ర ణాాంతక ఫలితాలను చూపిసుత్ న్నియ (చిత్రాం 18).  
మోసత్రు, పెద్ద లేక పా్ర ణాాంతక ఫలితాల దావెరా బధపడే 
ఈ కేసుల శాతాం 2005 నుాండి 2017 వరకు మూడు రటు్ల  
పెరగినటు్ల  ఈ గణాాంకాలు చూపిసుత్ న్నియ (Litovitz et 
al, adopted and adapted by National Capital 
Poison Center, 2018b).

5.6.2 ఆసేటిరాలియన్ కాాంపిటీషన్ అాండ్ కనూస్ష్మర్ కమిషన్  
(2006) చపిపున దాని ప్రకారాం, ఆసేటిరాలియా మొతత్ాంలో 
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగిన ఘటనలు  
వారానిక్ సుమారు 20 ఉన్నియ. 2018 లో, నూ్య  
సౌత్ వేల్స్ మరయు కీవెన్స్ లాాండ్ లో తొమి్మది తీవ్ర గయాల 
కేసులు రపోరుటి  చేయబడా్డ య (Sydney Morning 
Herald, 2018).

5.6.3 18 సాంవతస్రాలు వ్యవధిగల అమెరకన్ అధ్యయనాం 
(Litovitz et al, 2010) ఆరు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 
వయసుస్నని పిల్లలలో 20మిమీ లిథియాం సెల్ బ్యటరీ 
మిాంగిన 208 కేసులను కనుగననిది; ఈ కేసులలో 12.6% 
తీవ్ర సమస్యలు లేక మరణాం కలిగిాంచాయ. బటన్/
కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు మిాంగే పిల్లల సగటు వయసుస్ 3.8 
సాంవతస్రాలు అని ఈ అధ్యయనాం రపోరుటి  చేస్ాంది.

5.6.4 బటన్ బ్యటరీ మిాంగిన అత్యధిక కేసులు 
నిరపాయకరమైనవి, ఎలాాంటి సమస్య లేకుాండా మలాంలో 
విసరజాాంచబడా్డ య. దీని అర్థాం ఏమిటాంటే, నిరపాయకరమైన 
ఘటనలు కాకుాండా, తెలిస్న మరయు హాని లేక మరణాం 
కలిగిాంచిన మిాంగిన ఘటనలు మాత్రమే కనుగనబడే 
అవకాశాం ఉాంది కాబటిటి  ఘటనలను అర్థాం చేసుకోవడాం 
కషటిాంఇది(Litovitz et al, 2010b).

5.6.5 లిచరేచర్ యావతుత్ లో, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 
మిాంగిన ఘటనలు మరయు వాటిక్ సాంబాంధిాంచిన 
అన్రోగ్యలు మరయు మరణాలు గత టి నుాండి రాండు 
దశాబ్ద లలో పెరగయ అనే విషయాంలో ఏకాభిపా్ర యాం 
ఉాంది (American Academy of Pediatrics, 2015; 
Sharpe et al, 2012; Leinwand et al, 2016; 
Litovitz et al, 2010; National Capital Poison 
Center, 2018b). దీనిక్ గృహా ఉతపుతుత్ లలో బటన్/
కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు వినియోగాం పెరగడాంతో సాంబాంధాం 
ఉాంది, కేవలాం పిల్లల ఆటబొమ్మలు కాదు.

5.6.6 ఈ పరశోధన కోసాం నిరవెహిాంచిన స్హిత్యాం శోధన, UKలో 
ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసునని పిల్లలలో 
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగిన కేసుల ఘటనలు 
మరయు కలిగిాంచిన హాని స్్థ య/రకాం గురాంచి పోలచుదగిన 
డేటా లభిాంచలేదు. అయతే, 2013/14 లో బటన్ బ్యటరీ 
మిాంగిన తరువాత న్లుగు చిననిపిల్లల మరణాలకు స్క్షష్ాం 
ఉాంది (Wright et al, 2017).
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చిత్రిం 18 యుఎస్ ఏలో 1985-2017 మధయా బటన్ బ్యాటరీ మింగిన ఘటనలు - పర్యాయాలు మరియు మోసత్రు, పెద్ద  మరియు 
పారా ణాింతక ఫలితాల తీవ్రత
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5.6.7 యుకే లోపల నిజాంగ జరగిన ఘటలను అర్థాం చేసుకోవడాం 

కషటిాం, ఎాందుకాంటే ప్రసుత్ తాం డేటా కేాందీ్రకృతాంగ పోగు 

చేయబడటాం లేదు అని పరశోధన గురతిాంచిాంది. NHS 

హాస్పుటల్ ఎపిసోడ్ స్టి టిస్టిక్స్ డేటా (NHS Digital, 

2018b) మరయు ఆఫ్స్ ఫర్ నేషనల్ స్టి టిస్టిక్స్ మోరాటి లిటీ 

డేటా (Office for National Statistics, 2018), 

ఇాంటరేనిషనల్ కా్ల స్ఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజస్ (ICD) కోడ్ 

ఉపయోగిాంచి గయాం కారణాలను వరీ్గకరస్త్ య. అయతే, 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం కోసాం సపుషటిమైన ICD 

కోడ్ లేదు.

 ఛైల్డ్ డత్ రివ్యా పరాక్రయ

5.6.8 ఛైల్్డ డెత్ రవ్్య (CDR) ప్రక్రియ, లోకల్ సేఫ్  గర్డాంగ్ చిల్డరాన్ 

బోర్్డస్ కు 2008 నుాండి ఇవవెబడిన చటటిపరమైన ఆవశ్యకాం 

మరయు ఇది ఛైల్్డ డెత్ ఓవరూవెష్ పానల్స్ (CDOPs) 

దావెరా డెలివరీ చేయబడుతుాంది.  చటటిపరమైన ఫారాలను 

ఉపయోగిాంచి ఒకోకు చిననిబడ్డ  మరణాం గురాంచి డేటా 

సేకరాంచబడుతుాంది, అయతే ఈ డేటా ఎపుపుడూ చ్ట పోగు 

చేయబడలేదు. దేశాం మొతత్ాం మీద ప్రసుత్ తాం 93 CDOPలు 

ఉన్నియ, ప్రతి ఒకకుటి చిననిపిల్లల మరణాలపై తాను 

సమీక్షిాంచిన తన సాంత రకారు్డ లు మరయు గణాాంకాలు 

ఉాంచుకుాంటుాంది. డేటా నిలిపి ఉాంచడాం మీద జాతీయ 

మార్గదర్శకాం లేదు, ఫలితాంగ నిలవె చేయబడిన చారతా్ర త్మక 

డేటా పరమాణాంలో తేడా ఉాంది.

 

5.6.9 CDOPలు డిపార్టి మెాంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అాండ్ సోషల్ కేర్ కు 

వార్షక గణాాంక రటరునిలు అాందిాంచాలిస్న అవశ్యకత ఉాంది. 

ఇది సమష్టి రటర్ని, ఇది ప్రతి CDOP ఆ సాంవతస్రానిక్ 

చేస్న కేసుల సమీక్ష మీద పా్ర ధమిక వివరాలు అాందిసుత్ ాంది. 

2017 వరకు CDOP లను పర్యవేక్షిాంచే బధ్యత ఉాండిన 

డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ ఎడు్యకేషన్ దావెరా ఈ డేటా స్్థరాంగ 

2008 నుాండి సేకరాంచబడుతుననిది. ఈ డేటా ఉననిత స్్థ య 

కలిగిాంది మరయు మరణానిక్ ప్రతే్యక కారణాం లేకుాండా, 

టా్ర మా వలన జరగిన పిల్లల మరణాల సాంఖ్యను ఇది 

వివరసుత్ ాంది. 

 నేషనల్ ఛైల్డ్ మోర్్ట లిటీ డేటాబేస్

5.6.10 2017 లో, NHS ఇాంగ్ల ాండ్ తరపున హెల్త్ కేర్ కావెలిటీ 

ఇాంప్రూ వ్ మెాంట్ పారటినర్ ష్ప్ నేషనల్ ఛైల్్డ మోరాటి లిటీ 

డేటాబేస్ ను పా్ర రాంభిాంచిాంది. ఇతర అభివృదిధా చాందిన 

దేశాలతో పోలిచునపుపుడు UKలో ఎకుకువ పిల్లల మరణాల 

రేటు ఉాందని వర్ణాంచిన ఆరటికల్ ప్రచురణ తరువాత NCMD 

పా్ర రాంభిాంచబడిాంది. పిల్లల మరణాలకు గల కారణాలను 

అర్థాం చేసుకోవడాంలో మరయు మెరుగుదల కోసాం ఏ 

జోకా్యలు ప్రవేశపెటటివచ్చు నిర్ణయాంచడాంలో ఈ డేటాబేస్ 

NHS ఇాంగ్ల ాండ్ కు వీలుకలిపుసుత్ ాందని భావిాంచబడిాంది. 

అాంతేకాకుాండా, CDOPల వా్యపత్ాంగ డేటా సేకరణ 

స్్థరతావెనిని మెరుగుపరచడానిక్ మరయు జాతీయాంగ పోగు 

చేయడానిక్ డైరావ్ జరగిాంది. ఈ డేటాబేస్ సమస్యలను 

పరషకురాంచడానిని NCMD అభివృదిధా లక్షష్ాంగ పెటుటి కుననిది. 

పని 1 ఏపి్రల్ 2018 న పా్ర రాంభాం అయాంది, 1 ఏపి్రల్ 2019 

నుాండి CDOP దావెరా డేటా సేకరణ పా్ర రాంభాం అవుతుాందని 

భావిాంచబడిాంది. CDOPలు తమ డేటాను NCMD 

అాందిాంచాలిస్న అవసరాం ఉాంది.

5.6.11 NCMD అభివృదిధాక్ అదనాంగ, పీడియాటి్రక్ ఎమరజానీస్ 

మెడిసన్ లోని సలహాదారు, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 

మిాంగిన కేసుల సమాచారాం సేకరాంచడానిక్ ప్రణాళకతో 

కూడిన మరయు కొనస్గుతునని పని గురాంచి పరశోధనకు 

చపాపురు.

 పమొదటిది, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగి ఆసుపతి్రలో 

చేరచుబడిన పిల్లల నేషనల్ కన్ సలెటిాంట్ పీడియాటి్రక్ సరేవె, 

ప్ర సీజర్ అవసరమైన, బ్రటిష్ పీడియాటి్రక్ సరైవైలెన్స్ 

యూనిట్ (BPSU) దావెరా పా్ల న్ చేయబడిాంది. దీనిలో 

అాంతరా్గాంగ, పీడియాటి్రక్ సరజాను్ల , చవి, ముకుకు, గాంతు 

సరజాను్ల  అాందరకీ వార అసోష్యేషన్ల దావెరా BPSU పని 

గురాంచి అవగహన కలి్గ ాంచడాం ఉాంది. రాండవది, తీవ్రమైన 

ఫలితాలను గురతిాంచడానిని సునిశిచుతాం చేయడానిక్, 

పీడియాటి్రక్ ఇాంటెనిస్వ్ కేర్ ఆడిట్ న్ట్ వర్కు మరయు 

ఛైల్్డ డెత్ ఓవరూవెష్ పానల్స్ లాాంటి ప్రసుత్ త డేటాను 

ప్రశినిాంచడానిక్ పని కొనస్గుతుననిది.

 అయతే, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగి అత్యవసర 

విభాగలకు హాజరయే్య పిల్లలాందర మీద, వారు అడి్మట్ 

చేయబడిన్, డిస్ఛార్జా చేయబడిన్ లేక సమస్యలు ఉన్ని 

లేక లేకపోయన్, నిఘా అధ్యయన్నిక్ అవకాశాం ఉననిది. 

ఇది ప్రభావితాం అయన పిల్లల సాంఖ్యను మరయు మిాంగడాం 

వలన కలిగిన హాని స్్థ యని సూచిసుత్ ాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

ఘటనలు మరయు ఫలితాలను బగ అర్థాం చేసుకోవడానిక్, 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగి అత్యవసర విభాగలకు 

హాజరయే్య పిల్లలాందర మీద నిఘా అధ్యయనాం దావెరా 

సమాచారానిని సేకరాంచవచుచు.
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6 HSIB కనుగొన్న 
విషయాలు, భద్రతా 
సిఫారసులు మరియు 
అభిపారా యాలు

 కనుగొన్న విషయాలు
 పరశోధన కనుగననిది:
1 16 మిమీ మరయు అాంతకాంటే ఎకుకువ వా్యసాం కలిగిన 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలు చినని పిల్లల అననివాహికలో 
ఇరుకకుపోగలవు, కణజాలానిని తినివేసే రస్యనిక 
ప్రతిచర్య కారణాంగ తీవ్ర హాని లేక మరణాం కలిగిాంచగలవు. 
ఉపయోగాంలో లేనపుపుడు అలాాంటి బ్యటరీని 
నిష్కురాయపరచడానిక్ వాణిజ్యపరాంగ అాందుబటులో ఉనని 
స్ాంకేతిక పరషాకురాం ప్రసుత్ తాం లేదు. 

2 చినని పిల్లల ఆటబొమ్మల కోసాం ఉతపుతిత్ భద్రతా నిబాంధనలు 
ఉననిపపుటికీ, బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను, బ్యటరీ 
కాంపారుటి మెాంట్లలో భద్రాంగఉాండేలా మరయు చిననిపిల్లలు 
అాందుకోవడానిక్ వీలులేకుాండా సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 
గృహవసరాల వసుత్ వుల కోసాం సమానమైన భద్రతా 
నిబాంధనలు లేవు. 

3 పేరునని కాయన్ సెల్ తయారీదారులు తమ లిథియమ్ 
కాయన్ సెల్ బ్యటరీ ఉతపుతుత్ లకు పిల్లల-నిరోధక పా్యకేజిాంగ్ 
ఉపయోగిసుత్ ాండగ, అాందరు ఉతపుతిత్ తయారీదారులు లేక 
చిల్లల వరతికులు పిల్లల-నిరోధక బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ 
ఉపయోగిాంచరు.

4 పా్యకేజిాంగ్ మీద ఉతపుతిత్ హెచచురకలు ఉాంచవలస్న 
అవశ్యకత ఇాంటరేనిషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమిషన్  
ప్రమాణాలలో భాగాం. అయనపపుటికీ, బటన్/కాయన్ సెల్ 
బ్యటరీ మిాంగే చిననిపిల్లలకు కలిగే తీవ్ర పరమాణాలకు 
సాంబాంధిాంచి ఉతపుతిత్ పా్యకేజిాంగ్ మీద హెచచురకలు లేక 
సమాచారాం ఉాంచడానిక్ ప్రసుత్ తాం ఆదేశాం ఏదీ లేదు.

5 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ గూరా పులో 
తీవ్ర అన్రోగ్యాం అాంశాలకు సాంబాంధిాంచి స్్థ నిక మరయు 
పా్ర ాంతీయ మార్గదర్శకాంతో పాటు నేషనల్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ 
ఫర్ హెల్త్ అాండ్ కేర్ ఎకస్లెన్స్ మార్గదర్శకాం ఉాంది. 
అాంతరాజా తీయాంగ అభివృదిధాపరచబడిన మార్గదర్శకాం 
ఉదాహరణలను కూడా పరశోధన తెలుసుకుననిది. అయతే, 
చిననిపిల్లలు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగినటు్ల  
అనుమానిాంచిన లేక తెలిస్న వాటి కోసాం జాతీయ క్్లనికల్ 
నిర్ణయ మద్దతు ఏదీ ప్రసుత్ తాం లేదు.

6 NHS 111 ఉపయోగిాంచే సాంబాంధిత పాథ్ వేస్ లో 
చిననిపిల్లలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగే అవకాశాం 
చేరచుబడిాంది, కానీ ఏదైన్ బహ్య వసుత్ వు మిాంగినటు్ల  
తెలిస్నపుపుడు మాత్రమే.

7 బ్యహ్య వసుత్ వు మిాంగటాం తెలిసేత్ 'మిాంగిన లేక పీలుచుకునని 
వసుత్ వు' పాథ్ వేలో ప్రశని ఉాంది. ఏ వసుత్ వు మిాంగబడిాంది 
అనేదానిక్ సాంబాంధిాంచి ప్రశని అడగబడుతుాంది, ఇాందులో 
బ్యటరీలు మరయు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను 
గురాంచి అడగటాం ఉాంటుాంది. NHS పాథ్ వేస్ అధికరిమాం 
సవెభావాం కారణాంగ, వివిధ లక్షణాలు, ఇాందులో తీవ్రమైన 
మొదట, తోస్పుచచుబడిన తరువాత మాత్రమే, ఈ ప్రశని 
అడగబడుతుాంది. అత్యవసర ప్రతిసపుాందన అవసరమని 
లక్షణాలు సూచిాంచిన కేసులలో, తదుపర ప్రశనిలు అడగటాం 
ఉాండదు.

8 సమాచారానిని పాంచుకునే సామర్థ్యం ఆరోగ్య సాంరక్షణ 
సమాచార స్సటిమ్స్ కు పరమితాంగ ఉాంది.

9 సూపర్ వైజర్ మరయు సూపర్ వైజ్ చేయబడే పారామెడిక్స్ 
పాత్రలు మరయు బధ్యతల గురాంచి సపుషటిత లేదు, ఇది 
బృాంద గతిశీలతను ప్రభావితాం చేయగలదు. పారామెడిక్స్ 
మరయు రోగిని నేరుగ చూసే ఇతర గేరాడుల అాంబులెనుస్ 
స్బ్ాంది పర్యవేక్షణకు సాంబాంధిాంచి జాతీయస్్థ యలో 
అాందుబటులో ఉనని మార్గదర్శకాం లేదు.

10 ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్ పిల్లలకు 
సాంబాంధిాంచి ఎపుపుడు సురక్షితాంగ తీసుకెళ్్ల లి (ఆసుపతి్రక్ 
తీసుకెళ్లడాం), రఫర్ చేయాలి మరయు డిస్ఛార్జా 
చేయాలనేవాటిపై అాంబులెనుస్ స్బ్ాందిక్ మార్గదర్శకాం 
అాందిాంచే పా్ర మాణిక జాతీయ మార్గదర్శకాలు లేవు.

11 గత 10 సాంవతస్రాలుగ బ్యటరీ పరశ్రమ బ్యటరీలు 
మరయు ప్రతే్యక్ాంచి బటన్/కాయన్ సెల్స్ కు సాంబాంధిాంచిన 
ప్రమాదావకాశాలను ప్రచురసుత్ ననిపపుటికీ, చినని పిల్లల 
అననివాహికలో చికుకుకు పోయన అలాాంటి బ్యటరీలు 
కలిగిాంచే హాని తీవ్రతను ప్రజలు విసృతాంగ అర్థాం 
చేసుకోలేదు.

12 బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగటాం మరయు 
చిననిపిల్లలలో అది కలిగిాంచిన హాని స్్థ య/రకాం ఘటనలను 
రాబటటిడానిక్ UK లో ఖచిచుతమైన డేటా లేదు. 

HSIB క్రింది భద్రతా సిఫారసులు చేసుత్ ింది

సిఫారుసు 2019/034:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రతను మెరుగుపరచడానిక్, 
బ్యటరీ డిజైన్, ఉతపుతిత్ కేస్ాంగ్, పా్యకేజిాంగ్ మరయు సురక్షితమైన 
చిల్లర అమ్మకాల ఆచరణలను కవర్ చేసూత్ /పరగణిసూత్  ఫాస్టి-టా్ర క్ 
ప్రమాణానిని తయారు చేయడానిక్ డిపార్టి మెాంట్ ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా 
అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ వ్్యహానిని అభివృదిధా చేయాలని 
స్ఫారసు చేయబడిాంది.



51

సిఫారుసు 2019/035: 
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగినటు్ల  అనుమానిాంచిన లేక 

తెలిస్న వాటి కోసాం రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్ అాండ్ ఛైల్్డ 

హెల్త్ డెస్షన్ సపోర్టి టూల్ లోపల కీ పా్ర కీటిస్ పాయాంట్ అభివృదిధా 

చేయాలని, ఈ అభివృదిధాక్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎమరజానీస్ మెడిసన్ 

మద్దతు ఇవావెలని స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

సిఫారుసు 2019/036:
999 కు కాల్స్ వచిచున ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ 

వయసుస్నని పిల్లలను తరలిాంచడాం, రఫర్ చేయడాం మరయు 

డిశాచుర్జా చేయడానిక్ స్బ్ాందిక్ సమర్థత మరయు అధికారాం 

గురాంచి తమ సభు్యలకు తెలియజేయగల మార్గదర్శకానిక్ 

అసోష్యేషన్ ఆఫ్ అాంబులెన్స్ ఛీఫ్ ఎగిజాకూ్యటివ్స్ అాంగీకరాంచాలని 

స్ఫారసు చేయబడిాంది. 

సిఫారుసు 2019/037:
పారామెడిక్స్ కోసాం, సాంబాంధిత అనిని పా్ర కీటిస్ సెటిటిాంగులకు వరతిాంచే, 

పర్యవేక్షణ మార్గదర్శకానిని కాలేజ్ ఆఫ్ పారామెడిక్స్ అభివృదిధా 

చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.

సిఫారుసు 2019/038:
బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల ప్రమాదాలను గురాంచి డిపార్టి మెాంట్ 

ఫర్ బజిన్స్, ఎనరీజా అాండ్ ఇాండస్టిరాయల్ స్టి రాటజీ జనస్మాన్్యనిక్ 

పెద్దఎతుత్ న ప్రచారాం చేయాలని స్ఫారసు చేయబడిాంది.

HSIB క్రింది భద్రతా అభిపారా యాలను వయాకి్ం చేసుత్ ింది

అభిపారా యాలు:
ఆరోగ్య సాంరక్షణ సమాచార టెకానిలజీ స్సటిమ్స్ మధ్య పరమితమైన 

కన్క్టివిటి మరయు ఇాంటర్ ఆపరబలిటి ఉాంది. రోగి క్్లనికల్ చరత్ర, 

ఆరోగ్య సాంరక్షణ వృతిత్ నిపుణులు లేక సరీవెసులతో గత సాంప్రదిాంపు 

మరయు గత జోకా్యలకు సాంబాంధిాంచి సమాచారాం అాందుబటు 

మరయు న్ణ్యతను ఇది ప్రభావితాం చేయగలదు.

ఈ రపోరుటి కు ప్రతిసపుాందనగ అవసరాం మేరకు బటన్/కాయన్ 

సెల్ బ్యటరీలను మిాంగడానిక్ సాంబాంధిాంచిన నిరవెహణ మరయు 

అాంశాలను బలోపేతాం చేయడానిని సునిశిచుతాం చేయడానిక్ 

అడావెన్స్ డ్ పీడియాటి్రక్ లైఫ్ సపోర్టి కోరుస్ మరయు ఇతర 

ప్ర వైడరు్ల  పా్ర రాంభిాంచిన ఏవైన్ సమాన కోరుస్ల కాంటెాంట్ సమీక్ష 

చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాంగ ఉాంటుాంది.

ఐదు సాంవతస్రాల కాంటే తకుకువ వయసుస్నని పిల్లలలో న్న్-

సెపుస్ఫిక్ ప్రజాంటేషన్ల కోసాం శరీరానిక్ కోత పెటటిని సీకురానిాంగ్ టూల్ గ 

ఉపయోగిాంచడానిక్ చేతోత్  పటుటి కునే మెటల్ డిటెకటిర్లపై అధ్యయనాం 

చేపటటిడాం ప్రయోజనకరాం కావచుచు.

స్ధారణ నిరవెహణ నిరా్మణాంతో పోలిచునపుపుడు అాంబులెనుస్ 

రాంగాంలో క్్లనికల్ లీడర్ ష్ప్ ఏరాపుటు మరయు యాకెస్స్ లోని 

వ్యతా్యస్నిని తగి్గాంచడానిక్ అవకాశాలు ఉననిటు్ల  అనిపిసుత్ ననిది. 

రోగిని నేరుగ చూసే పారామెడిక్స్ మరయు ఇతర గేరాడుల 

అాంబులెనుస్ స్బ్ాందిక్ సూపర్ విజన్ మరయు క్్లనికల్ అప్ డేట్స్ 

చేపటటిడానిక్ ఉనని రక్షిత సమయాం ఏరాపుటు పరమితాంగ ఉాంది. 

ఇది స్బ్ాంది సమర్థత నిరవెహణను ప్రభావితాం చేయవచుచు 

మరయు నేరుచుకునే అవకాశాలను విసత్రాంచడానిక్ ట్రసుటి  

స్మరా్థ ్యనిని పరమితాం చేయవచుచు.

సాంఘటనలు మరయు ఫలితాలను బగ అర్థాం చేసుకోవడానిక్, 

బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ మిాంగి అత్యవసర విభాగలకు 

హాజరయే్య పిల్లలాందర మీద నిఘా అధ్యయనాం దావెరా 

సమాచారానిని సేకరాంచవచుచు. 

చేపట్్టన భద్రతా చరయాలు

భద్రతా చరయాలు:
ఏదైన్ 'హానికరమైనది లేక విషప్రతమైనది' మిాంగడానిక్ 

సాంబాంధిాంచి నిర్దషటి పా్ర ాంప్టి అాందిాంచడానిక్ వీలుగ, NHS మారా్గ లు 

ఇపుపుడు మద్దతు ఇచేచు సమాచారాంలో బటన్/కాయన్ సెల్ 

బ్యటరీని చేరాచుయ.

NHS డిజిటల్ మరయు పి్రయారటీ డిస్ పా్యచ్ కార్పురేషన్ లు 

చిననిపిల్లలలో బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీలను మిాంగే అవకాశానిక్ 

సాంబాంధిాంచిన అనిని సాంబాంధిత పాథ్ వేస్ ను సమీక్షిాంచాయ.

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్ బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీ భద్రత గురాంచి 

తన Start4Life స్మాజిక మీడియా ఛాన్ళ్ల (Morton and 

Nicholson, 2018) దావెరా డిసెాంబరు 2018 లో అవగహన 

కలి్గ ాంచిాంది. 

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్, కమూ్యనిటీ పా్ర కీటిషనర్స్ అాండ్ హెల్త్ 

విజిటర్స్ అసోష్యేషన్, రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ మిడ్ వైఫ్స్, రాయల్ 

కాలేజ్ ఆఫ్ నరస్ాంగ్ మరయు సూకుల్ అాండ్ పబ్లక్ హెల్త్ నరస్స్ 

అసోష్యేషన్ లు బటన్/కాయన్ సెల్ బ్యటరీల సాంభావ్య 

ప్రమాదాల గురాంచి తమ న్ట్ వర్కు ల దావెరా భద్రతా సాందేశాలను 

విసృతాంగ ప్రచారాం చేశాయ.

జనరల్ మెడికల్ కనిస్ల్ బ్ల గ్ అభివృదిధా చేస్ాంది, దీనిలో ఈ భద్రతా 

సాందేశాం ఉాంది: 'బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాం వలన ప్రమాదాలు: 
భద్రతా సాందేశాం'.
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7  అనుబింధిం A - నేషనల్ రిపోరి్టింగ్ అిండ్ లరి్నింగ్ సిస్టమ్ 
మరియు సా్ట రోటజక్ ఎకజికూయాట్వ్ ఇన్ఫరేమాషాన్ సిస్టమ్ సర్చు 
పదాలు

1 మే 2008 నుాండి 1 మే 2018 వరకు రపోరుటి  అయన ఘటనల 

కోసాం 15 మే 2018 న నేషనల్ రపోరటిాంగ్ అాండ్ లెరనిాంగ్ స్సటిమ్ లో 

శోధిాంచడాం జరగిాంది. ఉపయోగిాంచిన శోధన పదాలు 'బటన్ 

బటర్' లేక \[’బటర్' మరయు 'లిథియాం’]. ఇది 296 ఫలితాలను 

చూపిాంచిాంది, తరువాత పుటిటినపపుటి నుాండి ఏడు సాంవతస్రాల 

వయసుస్ మధ్యగల రోగులకు సాంబాంధిాంచినవిగ రపోరుటి  

చేయబడినవి మాత్రమే చూపిాంచడానిక్ ఫిలటిర్ చేయడాం జరగిాంది. 

ఇది ఫలితాలను 53 రపోరుటి  చేయబడిన సాంఘనలకు రఫైన్ చేస్ాంది, 

వీటిలో 39 పరపాటున బటన్ బ్యటరీ మిాంగిన ఘటనకు చాందినవి.

1 ఏపి్రల్ 2017 నుాండి 14 మే 2018 వరకు రపోరుటి  అయన ఘటనల 

కోసాం 15 మే 2018 న స్టి రాటజిక్ ఎక్జాకూ్యటివ్ ఇన్ఫరే్మషన్ స్సటిమ్ ను 

(StEIS) శోధిాంచడాం జరగిాంది. శోధన పదాం 'బటన్ బటర్' ఫలితానిని 

చూపిాంది, ఇది పిల్లలు పరబటున బటన్ బ్యటరీ మిాంగటాంతో 

సాంబాంధాం లేనిది. శోధన పదాం 'లిథియాం బటర్' ఎనిమిది 

ఫలితాలు చూపిాంది; ఇాందులో ఏడు సవెయాంగ చేసుకునని హానిక్ 

సాంబాంధిాంచినవి, టి బడ్డ  పరబటున బహ్య వసుత్ వు మిాంగడానిక్ 

సాంబాంధిాంచిాంది, ఇది బటన్ బ్యటరీ అని కనుగనబడిాంది. శోధన 

పదాం 'బటర్' 15 ఫలితాలను చూపిాంది, వీటిలో టి మాత్రమే పైన 

పేర్కుననిటు్ల  సాంబాంధాం కలది.
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8  అనుబింధిం B - బటన్ బ్యాటరీ మింగటిం యొకకు ట్రయేజ్ 
మరియు చికతాసు అల్ోరిథిం

ఈ పరిసిథితులలో బ్యాటరీ మింగినటు్ల  అనుమానిించిండి

“కాయిన్” మింగిింది.
బ్యటరీ డబుల్-రమ్ లేక హాలో ఎఫెక్టి 
కోసాం AP ఎక్స్-రే మరయు సెటిప్ ఆఫ్ 

కోసాం లేటరల్ వ్్య పరీక్షిాంచాండి.  

అననివాహిక స్్థతి ఎక్స్-
దావెరా తోస్పుచచుబడే 

వరకు నోటి దావెరా ఏమీ 
తీసుకోకూడదుNPO.

రోగి ≤ 12 సిం

రోగి > 12 సిం మరియు 
బ్యాటరీ > 12 మమీ

లేదు
(కడుపు లేక దాని 

తరువ్త బ్యాటరీ)

అవును

లేదు

లేదు

లేదు

లేదు అవును

అవును

అవును
అవును

రోగి > 12 సిం మరియు 
బ్యాటరీ ≤ 12 మమీ

వెాంటనే బ్యటరీ ల్కేట్ చేయడానిక్ ఎక్స్-రే.
B అననివాహికలో ఇరుకుకునని బ్యటరీలు 

2 గాం లో తీవ్రమైన కాలిన గయాలు 
చేయవచుచు.

అననివాహికలో 
ఇరుకుకున బ్యటరీలు పా్ర రాంభాంలో లక్షణాలు 

కలిగి ఉాండకపోవచుచు.
లక్షణాలు కోసాం ఆగవదు్ద .

ఈ షరతులనీని సాంతృపిత్పరచబడా్డ యా?
●  రోగి ప్రతిగ లక్షణాలు లేకుాండా 

ఉన్నిరు మరయు మిాంగినపపుటి నుాండి 
అలాగే ఉన్నిరు.

● బ్యటరీ మాత్రమే మిాంగరు.
● అయస్కుాంతాం  మిాంగలేదు.
● ≤ 12 మిమీ వా్యసాం నిరాధా రణ తపపునిసర
●  ఇాంతకు ముాందే ఉనని అననివాహిక 

వా్యధి లేదు.
●  రోగి లేక సాంరక్షణదాత 

నమ్మదగినవారు, మానస్కాంగ 
సమరు్థ లు మరయు లక్షణాలు కలిగితే 
వెాంటనే మూలా్యాంకనాం కోరడానిక్ 
అాంగీకరసుత్ న్నిరు.

ట్ప్సు, పిట్ ఫాల్సు & కేవియట్సు 

●   3 “N’లు” :
●   న్గెటివ్ - న్్యరో - న్కోరి టిక్.
●   లేటరల్ ఎక్స్-రేలో అత్యాంత సననిని వైపుగ ఉననిటు్ల  

గురతిాంచబడిన, న్గెటివ్ బ్యటరీ పోల్, అతి తీవ్రమైన, న్కోరి టిక్ 
గయాం కలుగజేసుత్ ాంది.  

●   న్గెటివ్ పోల్  “+” వ్యతిరేక దిశలో ఉనని సైడు మరయు దీనిపై 
ఇాంపి్రాంట్ ఉాండదు.

●   అననివాహిక గయాలను అతి తరచుగ 20మిమీ లిథియాం 
కాయన్ సెల్ కలుగజేసుత్ ాంది; చినని సెల్స్ తకుకువ తరచుగ 
ఇరుకుకుపోతాయ, కానీ ఇవి కూడా తీవ్ర గయాం లేక మరణాం 
కలిగిాంచవచుచు.

●   బయటిక్ రావడానిక్ ముాందు ఖచిచుతమగ బ్యటరీ వా్యసాం 
నిరాధా రాంచడాం కనీసాం 40% మిాంగిన కేసులలో వీలుకాక పోవచుచు. 

●   వినిక్డి సహాయ పరకరాం బ్యటరీలు < 12 మిమీ అని 
భావిాంచాండి. 

●   బ్యటరీ ఉనని వినిక్డి సహాయ పరకరాం మిాంగడానిని  చినని (≤ 
12-మిమీ) బ్యటరీ మిాంగినటు్ల  మేనేజ్ చేయాండి.

●   వాాంతి వచేచులా చేయవదు్ద  లేదా కా్యథరక్టి లు  ఇవవెవదు్ద .
●   రాండూ ప్రభావాం లేనివి.
●   మెరుకుష్రీ లేదా ఇతర బ్యటరీ పదారాధా ల కోసాం రకతిాం లేక 

మూత్రాం పరీక్ష అనవసరాం.

చిత్రిం 4
బటన్-బ్యటరీ మిాంగిన సాంఘనలకు  చిక్తాస్ మరయు చిక్తస్ AP అనేది anteroposteriorను సూచిసుత్ ాంది; NPO అనేది nil per os ను సూచిసుత్ ాంది. a NPO. తొలగిాంచడానిక్ 
అనసీత్ష్యా అవసరాం కావచుచు. b రేడియోగరా ఫ్ పతిత్కడుపు, అననివాహిక మరయు మెడ రేడియోగరా ఫ్ పరధిక్ పైన ఉనని బ్యటరీలు తపిపుపోవడాం జరగిాంది. బ్యటరీ అననివాహికలో ఉాంటే, 
న్గెటివ్ పోల్ దిశను నిరాధా రాంచడానిక్ వెనుక మరయు ముాందు వ్్యస్ తీసుకోాండి. బ్యటరీ మిాంగినటు్ల  అనుమానిసేత్ మరయు రేడియోగరా ఫ్స్ లో బ్యటరీ కనిపిాంచకపోతే, చవులు మరయు 
ముకుకు పరీక్షిాంచాండి. c బ్యటరీ వా్యసాం తెలియకపోతే, మాగినిఫికేషన్ (వా్యస్నిని ఎకుకువగ అాంచన్ వేసేలా చేసుత్ ాంది) మినహాయసూత్ , రేడియోగరా ఫ్ తో దానిని అాంచన్ వేయాండి.  

రోగిని ఇాంటివద్ద నిరవెహిాంచాండి
నియమిత ఆహారాం.

యాక్టివిటీని పో్ర తస్హిాంచాండి.
మలానిని పరీక్షిాంచడాం దావెరా బ్యటరీ 

బయటిక్ వచిచుాందేమో నిరా్థ రాంచుకోాండి.
10-14 రోజులలో బయటిక్ 

విసరజాాంచబడినటు్ల  గమనిాంచక 
పోతే, బయటిక్ వచిచునటు్ల  

నిరా్థ రాంచుకోవడానిక్ ఎక్స్-రే 
పరగణిాంచాండి.

మిాంగిన తరువాత 4 
రో ఎక్స్-రే (లక్షణాలు 

కనబడితే ఇాంకా 
ముాందుగ).

ఇాంకా కడుపులోనే 
ఉాంటే, ఎాండోసోకుపీతో 

తీస్వేయాండి (లక్షణాలు 
లేకపోయన్).

≥ 15 మిమీ సెల్ 
మిాంగిన బడ్డ

సాంబాంధిత సాంకేతాలు లేక 
లక్షణాలు ఉన్నియా?

లక్షణాలు కోసాం ఆగవదు్ద .
వీలైతే ఎాండోసోకుప్ దావెరా 

తొలగిాంచాండి; లేకపోతే 
శసత్రచిక్తస్ దావెరా.

అననివాహికలో ఇరుకుకున 
బ్యటరీలను వెాంటనే 

తీస్వేయాండి.
2 గాంటలలో తీవ్రమైన 

కాలిన గయాలు 
ఏరపుడవచుచు.

రోగి తిన్నిడు కాబటిటి  
జాప్యాం చేయవదు్ద .
కణజాలాం గయాం 

ప్రత్యక్షాంగ 
కనిపిాంచడానిక్, 

ఎాండోసోకుపీ దావెరా 
తొలగిాంచడానిక్ 

పా్ర ధాన్యాం ఇవవెాండి 
(బెలూన్ కా్యథర్ లేక 

టూ్యబ్ కు అయస్కుాంతాం 
అమరచు తీయడానిక్ 

బదులు).
కణజాలాం నషటిాం  వా్యపిత్, 
లోతు మరయు ప్రదేశాం 
కోసాం శ్్లషా్మనిని తనిఖీ 

చేయాండి.  
బ్యటరీ పజిషన్ 
మరయు న్గెటివ్ 

పోల్ ఉనని దిశని నోట్ 
చేసుకోాండి

లక్షణాలు కలిగిన రోగి, మింగిన చరిత్ర లేదు. ఇవి జరగినట్లయతే బ్యటరీ మిాంగినటు్ల గ 
● పరగణిాంచాండి:
● శావెసమార్గాంలో అవరోధాం లేక గురక
● చొాంగ వాాంతులు
● ఛాతీలో అసౌకర్యాం
●  మిాంగటాంలో ఇబ్ాంది, తగి్గన ఆకలి, తినడానిని తిరసకురాంచడాం, దగు్గ , తినడాం లేక 

తాగడాంతో గాంతులో అడు్డ పడటాం లేక గ్యగిాంగ్ 

తీస్వేస్న తరువాత, 
శ్్లష్మ గయాం ఉాంటే, 

గమనిాంచాండి 
మరయు జాప్యాం 

వచేచు సమస్యలను 
ఊహిాంచాండి: 

టా్ర కీస్ఫజియల్ 
(tracheoesophageal) 
ఫిసుటి లా, ఆస్ఫజియల్ 

పెరో్ఫరేషన్, 
మీడియాసెటైనటిస్, 

సవెర తాంతి్ర పక్షవాతాం, 
టా్ర చల్ సెటినోస్స్ లేక 
టా్ర క్యొమలెస్యా, 

ఆస్పురేషన్ ను్యమోనియా, 
ఎాంపైమా (empyema), 
ఊపిరతితుత్ లలో పుాండు్ల , 

నూ్యమోథొరాక్స్, 
స్పుాండిలైటిస్ లేక లార్జా 
వెసస్ల్ లోక్ పా్ర కటాం 

వలన ఎక్స్ స్ాంగు్యనేషన్.

అయస్కుాంతాంతో కలిపి మిాంగరా?

బ్యటరీ కడుపులోనే 
ఉాంటే, లక్షణాలు చిననివిగ 

కనిపిాంచినపపుటికీ ఎాండోసోకుపీతో 
తీస్వేయాండి.

 బ్యటరీ ఎాండోసోకుప్ కు 
అాందకుాండా ఉాంటే, సూక్షష్మ లేక 
కనిపిాంచని రకతిస్రా వాం, నిరాంతర 
లేక తీవ్ర పతిత్కడుపు నొపిపు, 

వాాంతి, తీవ్ర పతిత్కడుపు నొపిపు 
మరయు/లేక జవెరాం లేక మరీ 
తగి్గపోయన ఆకలి (లక్షణాలు 

బ్యటరీక్ సాంబాంధిాంచినవి 
కాకపోతే తపపు) ఉనని 

అస్ధారణ రోగులకు శసత్రచిక్తస్ 
దావెరా తొలగిాంచడాం చేయవలస్ 

ఉాంటుాంది.

గయాం ల్కేషన్, బ్యటరీ పజిషన్ మరయు దిశ (న్గెటివ్ పోల్) 
ఆధారాంగ నిర్దషటి  సమస్యలను ఊహిాంచాండి.

తీవ్రత మరయు గయాం ల్కేషన్ మీద ఆధారపడి, గమనిాంచవలస్న 
సమయాం వ్యవధి, అననివాహిక విశా్ర ాంతి వ్యవధి, సీరయల్ ఇమేజిాంగ్ లేక 

ఎాండోసోకుపి/బ్ర ాంకోసోకుపి అవసరాం నిర్ణయాంచాండి.
వెసస్ల్స్ లోక్ రాందా్ర లు పడే ర ప్రమాదావకాశాం ఉనని రోగులను 

ఇన్ పేషాంటు్ల గ, సీరయల్ ఇమేజిాంగ్ మరయు సూటి ల్ గి్యయాక్స్ (guaiacs) 
తో పర్యవేక్షిాంచాండి.

పా్ర ణాపాయాం నివారాంచడానిక్ తవెరగ జోక్యాం చేసుకోాండి.
ముాందుగ TE ఫిసుటి లా రోగనిరాధా రణ కోసాం, శావెస వ్యవస్థను మానిటర్ 

చేయాండి, ప్రతే్యక్ాంచి మిాంగటానిక్ సాంబాంధిాంచి.
పర్పురేషన్స్ మరయు ఫిసుటి లాలు బ్యటరీ తీస్వేస్న తరువాత 18 దిన్ల

వరకు జాప్యాంతో రావడానిని మరయు వారాల నుాండి న్లల జాప్యాంతో 
ఎసోఫాజియల్ కుటు్ల   ఊహిాంచాండి.

తరువ్త లక్షణాలు 
కలిగితే, వెింటనే

తిరిగి మూలయాింకనిం 
చేయిండి.

అననివాహికలో బ్యటరీ?

కాంపానియన్ లేక రీపే్లస్ మెాంట్ 
బ్యటరీ ఇాంపి్రాంట్ కోడ్ (లేక 
వా్యసాం) నిర్ణయాంచడానిక్ 5 
నిమిషాల వరకు తీసుకోాండి.

బ్యటరీ గురతిాంపు 
మరయు చిక్తస్ కోసాం 
202-625-3333 లో

నేషనల్ బ్యటరీ 
ఇాంజెషన్ హాట్ లైన్ ను 

సాంప్రదిాంచాండి.

తెలిసిన లేక అనుమానిించిన బ్యాటరీ మింగడిం 



54

9 అనుబింధిం C - రెఫరెనుసులు

 
అమెరకన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్.(2015) బటన్ బ్యటరీ టాస్కు ఫోర్స్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Pages/Button-Battery.aspx

అమెరకన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్స్. (2018) మెడికల్ బధ్యత ప్రమాదావకాశాలను నిరవెహిాంచడాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://www.aap.org/en-us/professional-resources/practice-transformation/managing-patients/
telehealth-care/Pages/managing-medical-liability-risks.aspx

అసోష్యేషన్ ఆఫ్ అాంబులెన్స్ చీఫ్ ఎగిజాకూ్యటివ్స్ (2016) జాయాంట్ రాయల్ కాలేజెస్ అాంబులెన్స్ లయజన్ కమిటీ (2016) UK అాంబులెన్స్ 
సరీవెసెస్ క్్లనికల్ పా్ర కీటిస్ గైడ్ లైన్స్. (పిల్లలలో మెడికల్ అత్యవసర పరస్్థతులు - అవలోకన). కా్ల స్ పబ్లష్ాంగ్.

ఆసేటిరాలియన్ కాాంపిటీషన్ అాండ్ కనూస్ష్మర్ కమిషన్ . (2016) బటన్ బ్యటరీలు ఉనని వినియోగ వసుత్ వుల కోసాం పరశ్రమ నియమావళ. \
[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.productsafety.gov.au/system/files/INDUSTRY%20CODE%20
on%20Consumer%20Goods%20that%20contain%20BUTTON%20BATTERIES%20VERSION%201%20....
pdf

ఆసేటిరాలియన్ టా్ర న్స్ పోర్టి సేఫ్టీ బూ్యరో. (2008) భద్రతా పరశోధనలో్ల  విశ్్లషణ, కాజువాలిటీ మరయు రుజువు. కాన్ బెరా్ర : \[Online] 
అాందుబటులో ఉాంది: https://www.atsb.gov.au/media/27767/ar2007053.pdf 

బబస్ వారతిలు. (2014) 'బటన్ బ్యటరీ' మాాంచసటిర్ లో చిననిపిల్లల మరణాలపై హెచచురక. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-29610570

బ్రటిష్ మెడికల్ జరనిల్. (2005) పబ్లక్ హెల్త్ మారకుటిాంగ్ కాాంపైన్స్: ఎవరక్ లాభాం? \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://www.bmj.com/content/350/bmj.h514

బ్్ర న్, ఎస్ ఎన్, కుమార్, డి, మిలి్లన్స్, ఎమ్ అాండ్ మార్కు, జె. (Eds.). (2016) UK అాంబులెన్స్ సరీవెసెస్ క్్లనికల్ పా్ర కీటిస్ గైడ్ లైన్స్. బ్రడ్జా  వాటర్: 
కా్ల స్ ప్ర ఫెషనల్.

కేర్ కావెలిటీ కమిషన్. (2018) నిబాంధన 18: స్టి ఫిాంగ్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.cqc.org.uk/guidance-providers/regulations-enforcement/regulation-18-staffing

ఛెస్ మాన్, ఆర్, వెరకుర్కు, ఎమ్, హెవిట్, ఆర్ అాండ్ Eze, N. (2017) Delayed presentation of button/coin cell battery 
ingestion: a devastating complication. BMJ కేస్ రపోర్టిస్ 2017; bcr-2017-219331.

చైల్్డ యాక్స్డెాంట్ పి్రవెన్షన్ ట్రస్టి. (2018) బటన్ బ్యటరీలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.capt.org.uk/button-batteries

చిల్డరాన్స్ హాస్పుటల్ కొలరాడో. (2018) క్్లనికల్ పాథ్ వే, మిాంగిన బటన్ బ్యటరీ. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.childrenscolorado.org/globalassets/healthcare-professionals/clinical-pathways/ingested-
button-battery.pdf

ఛాయస్. (2018) బటన్ బ్యటరీ భద్రత వైఫలా్యలు. బటన్ బ్యటరీల దాగివునని ప్రమాదాలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://
www.choice.com.au/buttonbatteries

Dire, D. (2015) డిస్కు బ్యటరీ ఇన్జాషన్ టీ్రట్ మెాంట్ & మేనేజ్ మెాంట్. ఎమరజానీస్ డిపార్టి మెాంట్ కేర్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://emedicine.medscape.com/article/774838-treatment

Elstein, A మరయు Schwarz, A. (2002) క్్లనికల్ పా్ర బ్లమ్ స్లివెాంగ్ అాండ్ డయాగోనిస్టిక్ డెస్షన్ మేక్ాంగ్: సెలెక్టివ్ రవ్్య ఆఫ్ ద కాగినిటివ్ 
స్హిత్యాం. BMJ 2002; 324(7339): 729-732.

యూరోపియన్ పోరటిబుల్ బ్యటరీ అసోష్యేషన్. (2018) బటన్ సెల్స్ సురక్షిత వాడకాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.youtube.com/watch?v=nwLLFJUcphw&feature=youtu.be



55

ఫేక్ బ్రటన్. (2018) సీరీస్ 8 ఎపిసోడ్ 4 (మొదటిస్ర ప్రదర్శన తేది 10/07/18). \[Online] 10/07/18 న యాకెస్స్ చేయబడిాంది:
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b0bb3w7d/fake-britain-series-8-30-minute-reversions-episode-4

Feufel, M A మరయు Flach, J M. (2019) Medical education should teach heuristics rather than train them away. 
మెడికల్ ఎడు్యకేషన్ 2019; 53(4): 334-344. 

Fuentes, S, Cano, I, Benavent, M మరయు Gomez, A. (2014) Severe esophageal injuries caused by accidental 
button/coin cell battery ingestion in children. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231271/

జనరల్ మెడికల్ కనిస్ల్. (2014) మాంచి వైద్య ఆచరణ. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/good-medical-practice

గేరాట్ ఓర్మాండ్ సీటిరాట్ హాస్పుటల్. (2016) బటన్ బ్యటరీల విధవెాంసకర ప్రభావాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://www.youtube.com/watch?v=zkuIIe5remU

గేరాట్ ఓర్మాండ్ సీటిరాట్ హాస్పుటల్. (2018) అననివాహికలో అవరోధాం \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: https://www.gosh.nhs.uk/
conditions-and-treatments/conditions-we-treat/blockage-oesophagus

హెల్త్ ఎడు్యకేషన్ ఇాంగ్ల ాండ్. (2019) ప్రతి సాంప్రదిాంపును లెకకులోక్ తీసుకోవడాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.makingeverycontactcount.co.uk/

Heckstall, R L మరయు Hollander J E. (1998) Aortoesophageal fistula: recognition and diagnosis in the 
emergency department. Annals of Emergency Medicine 1998; 32(4): 502–5.

Hollnagel, E. (2010) The ETTO Principle: Efficiency-Thoroughness Trade-Off: సరగ్గ  జరగే పనులు కొనినిస్రు్ల  ఎాందుకు 
తపుపు అవుతాయ. రస్కు అన్లిస్స్ 2010; 30(1): 153-154.

ఇాంటరేనిషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమిషన్ . (2014) IEC 60086-4:2014 ‘పైరామరీ బ్యటరీలు – భాగాం 4: లిథియాం బ్యటరీల భద్రత'. ఎక్స్ టా్ర క్టి 
దావెరా 03/01/2019 న యాకెస్స్ చేయబడిాంది, బ్రటిష్ స్టి ాండర్్డస్ ఇన్ స్టిటూ్యట్ దావెరా పాంపబడిాంది.

ఇాంటరేనిషనల్ ఎలకోటి రాటెక్నికల్ కమిషన్ . (2009) పైరామరీ అాండ్ సెకాండరీ బ్యటరీ సెల్స్ అాండ్ బ్యటరీస్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=482-02-40

జాయాంట్ రాయల్ కాలేజెస్ అాంబులెన్స్ లైసన్ కమిటీ, అసోష్యేషన్ ఆఫ్ అాంబులెన్స్ ఛీఫ్ ఎక్జాకూ్యటివ్స్. (2019) JRCALC క్్లనికల్ గైడ్ లైన్స్ 
2019. బ్రడ్జా  వాటర్: కా్ల స్ ప్ర ఫెషనల్ పబ్లష్ాంగ్.

Kahneman D. (2011) థిాంక్ాంగ్ ఫాస్టి అాండ్ సో్ల . లాండన్: అలె్లన్ లాన్.

కారి మర్, R et al. (2015) మేనేజ్ మెాంట్ ఆఫ్ ఇన్జాసెటిడ్ బ్యటరీస్ ఇన్ చిల్డరాన్: NASPGHAN ఎాండోసోకుపీ కమిటీ క్్లనికల్ రపోరుటి . జరనిల్ ఆఫ్ 
పీడియాటి్రక్ గ్యసటిరోఎాంటరాలజీ అాండ్ నూ్యటి్రషన్ 2015; 60(4): 562-74.

Langkau, J F మరయు Noesges, R A. (1985) ఈసోఫాజియల్ బర్నిస్ ఫ్రమ్ బ్యటరీ ఇన్జాషన్. అమెరకన్ జరనిల్ ఆఫ్ ఎమరజానీస్ మెడిస్న్ 
1985; 265.

Laulicht, B, Traverso, G, Deshpande, V, Langer, R మరయు Karp J. (2014) స్ాంపుల్ బ్యటరీ అరో్మర్ టు ప్ర టెక్టి అగెన్స్టి 
గసోటి రాఇాంటెసెటైనల్ ఇాంజూ్యరీ ఫ్రమ్ యాక్స్డెాంటల్ ఇన్జాషన్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4246317/

Lee, J B, Ahmad, S మరయు Gale, C P. (2005) Detection of coins ingested by children using a handheld metal 
detector: a systematic review. ఎమరజానీస్ మెడిస్న్ జరనిల్ 2005; 22: 839–844. 



56

Leinwand, K, Brumbaugh, D మరయు Kramer, R. (2016) Button Battery Ingestion in Children: A Paradigm for 
Management of Severe Pediatric Foreign Body Ingestions. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5425245/pdf/nihms856566.pdf

లిాంకన్ షైర్ కాంటీ్ర కనిస్ల్. (2018) టే్రడిాంగ్ స్టి ాండర్్డస్ తనిఖీ తరువాత సెకుగెనిస్ షాపు యజమాని అసురక్షితమైన అటబొమ్మలు అమి్మనాందుకు 
క్షమాపణ కోరారు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.lincolnshire.gov.uk/news/skegness-shop-owner-
pleads-guilty-to-selling-unsafe-toys-after-trading-standards-inspection/132055.article

Litovitz, T, Whitaker, N మరయు Clark, L. (2010) Preventing Battery Ingestions: 8648 కేసుల విశ్్లషణ. \[Online] 
అాందుబటులో ఉాంది: http://pediatrics.aappublications.org/content/125/6/1178

Litovitz, T, Whitaker, N, Clark, L, White, N మరయు Marsolek, M. (2010b) Emerging Battery-Ingestion Hazard: 
క్్లనికల్ ఇాంపి్లకేషన్స్.\[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/125/6/1168.full.pdf

Martin, D. (2015) Nurse Fatigue మరయు Shift Length:  పైలట్ సటిడీ. నరస్ాంగ్ ఎకనమిక్స్ 33(2): 81-87.

Morton, A మరయు Nicholson, W. (2018) Viv Bennet Blog. పాండుగ సీజన్ మరయు తరువాత బటన్ బ్యటరీల నుాండి పిల్లలను 
సురక్షితాంగ ఉాంచటాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: https://vivbennett.blog.gov.uk/2018/12/17/keeping-children-
safe-from-button-batteries-during-the-festive-season-and-beyond-by-wendy-nicholson-dr-alison-
morton/

Nation, J and Jiang, W. (2016) The Utility of a Handheld Metal Detector in Detection and Localization of 
Pediatric Metallic Foreign Body Ingestion. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2017; 92: 
1-6.

నేషనల్ కా్యపిటల్ పాయజన్ సెాంటర్. (2018a) నేషనల్ కా్యపిటల్ పాయజన్ సెాంటర్ బటన్ బ్యటరీ ఇన్జాషన్ చిక్తాస్ అాండ్ టీ్రట్ మెాంట్ గైడ్ లైన్. 
\[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.poison.org/battery/guideline

నేషనల్ కా్యపిటల్ పాయజన్ సెాంటర్. (2018b) బటన్ బ్యటరీ ఇాంజెషన్ గణాాంకాలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.poison.org/battery/stats

నేషనల్ పాయజన్స్ ఇన్ఫరే్మషన్ సరీవెస్. (2018) బటన్ బ్యటరీలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
http://www.npis.org/buttonbatteries.html

(2016) అవలోకన. పిల్లలలో మూత్రన్ళ సాంకారి మ్యతలు \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.nhs.uk/conditions/urinary-tract-infections-utis-in-children/

NHS. (2017) NHS 911. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/nhs-111/

NHS. (2018a) NHS ఔట్-ఆఫ్-అవర్స్-సరీవెసెస్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/nhs-out-of-hours-services/

NHS. (2018b) హెలీత్ ఛైల్్డ పో్ర గరా మ్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  http://www.healthychildprogramme.com/

NHS (2018a) NHSమారా్గ లు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://digital.nhs.uk/services/nhs-pathways

NHS డిజిటల్. (2018b) Hospital Episode Statistics (HES). \[Online] అాందుబటులో ఉాంది: 
https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-services/data-services/hospital-episode-
statistics

NHS డిజిటల్. (2019) రపీట్ కాలర్ సరీవెస్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://digital.nhs.uk/services/repeat-caller-service



57

NHS డిజిటల్. (n.d.) గో్ల బల్ డిజిటల్ ఎకాజా ప్లర్స్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/connecteddigitalsystems/exemplars/

NHS డిజిటల్. (2014) రోగి సేఫ్టీ అలర్టి. బటన్ బ్యటరీలు మిాంగడానిని గురతిాంచడాం మరయు చిక్తస్ చేయడాంలో జాపా్యల వలన మరణాం 
మరయు తీవ్రమైన హాని ప్రమాదావకాశాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/12/psa-button-batteries.pdf

NHS ఇాంప్రూ వ్ మెాంట్. (2018) NHS అాంబులెనుస్ ట్రసుటి లలో అవాాంఛిత వ్యతా్యసాం గురాంచి లార్్డ కారటిర్ సమీక్ష. \[Online] అాందుబటులో 
ఉాంది:  https://improvement.nhs.uk/about-us/corporate-publications/publications/lord-carters-review-
unwarranted-variation-nhs-ambulance-trusts/

నేషనల్ స్టి టిస్టిక్స్ కోసాం ఆఫ్సు. (2018) మరణాలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths

ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనమిక్ కో-ఆపరేషన్ అాండ్ డెవలప్ మెాంట్ . (2014) బటన్ బ్యటరీ భద్రత. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  
http://www.oecd.org/science/button-battery-safety-awareness-week.htm

Oswald, M మరయు Grosjean, S. (2004) కాగినిటివ్ ఇలూ్యషన్స్: ఆలోచిాంచడాంలో అవాసత్వాలు మరయు పక్షపాతాలు, జడిజామెాంట్ అాండ్ 
మెమరీ మీద హాాండ్ బుక్. హోవ్: సైకాలజీ పె్రస్.

పి్రయారటీ డిస్పుఛ్. (n.d.) మెడికల్ పి్రయారటీ డిస్పుఛ్ వ్యవస్థ \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://prioritydispatch.net/marketing-resource/ASSETS/PDFS/MPDSCatalog140114_English.pdf

హెల్త్ ఎడు్యకేషన్ ఇాంగ్ల ాండ్. (2015) ఛైల్్డ సేఫ్టీ అప్ డేట్. PHE పబ్లకేషన్స్ గేట్ వే నాంబరు: 2014705.

హెల్త్ ఎడు్యకేషన్ ఇాంగ్ల ాండ్. (2018a) ఐదు సాంవతస్రాల లోపు పిల్లలలో ఇాంట్్ల  మరయు ఇాంటి చుటుటి  పకకుల అనుకోకుాండా కలిగే గయాలను 
తగి్గాంచడాం. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/696646/Unintentional_injuries_under_fives_in_home.pdf

పబ్లక్ హెల్త్ ఇాంగ్ల ాండ్. (2018b) ఎరీ్ల ఇయర్స్ హై ఇాంపాక్టి ఏరయా 5: చినని అన్రోగ్యలను మేనేజ్ చేయడాం మరయు ప్రమాదాలను తగి్గాంచడాం 
(ఆరోగ్య విద్య మెరుపరచడాం). హెలీత్ ఛైల్్డ కార్యకరిమానిని లీడ్ చేసుత్ నని హెల్త్ విజిటర్స్. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/756697/early_years_high_impact_area_5.pdf

Reason, J. (1997) సాంస్్థ గత ప్రమాదాల ప్రమాదావకాశాలను మేనేజ్ చేయడాం. యాసే్గట్.

Reason, J మరయు Hobbs, A. (2003) మేనేజిాంగ్ మెయటేన్న్స్ ఎర్రర్: ఆచరణాత్మక గైడు. యాసే్గట్.

రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాటి్రక్ అాండ్ ఛైల్్డ హెల్త్. (2015) భవిష్యతుత్ ను ఎదురోకువడాం: చిననిపిల్లల ఆరోగ్యాం కోసాం ఒకకుటిగ. \[Online] 
అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/Facing_the_Future_Together_for_Child_
Health.pdf

1.8 రాయల్ ససైటీ ఫర్ ద పి్రవెాంన్షన్ ఆఫ్ యాక్స్డెాంట్స్ (2018) బటన్ సెల్ బ్యటరీలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.rospa.com/home-safety/advice/product/button-cell-batteries/

రాయల్ సరే్ర కాంటీ్ర హాస్పుటల్. (2016) మిాంగిన (ఇాంజెసెటిడ్ ) బహ్య వసుత్ వులు. రోగి సమాచార కరపత్రాం.

Sharpe, S J, Rochette, L M మరయు Smith, G A. (2012) Pediatric Battery-Related Emergency Department Visits 
in the United States, 1990–2009.. Pediatrics 2012; 129(6):1111-7.

స్డీని మారనిాంగ్ హెరాల్్డ . (2018) ‘The walking dead’: బ్యటరీలు మిాంగిన దోగడే పిల్లలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.smh.com.au/national/the-walking-dead-toddlers-who-swallow-button-batteries-20180815-
p4zxmz.html



58

స్కుల్స్ ఫర్ కేర్ అాండ్ ద చిల్డరాన్స్ వర్కు ఫోర్స్ డెవలెప్ మెాంట్ కనిస్ల్. (2007) ప్రభావవాంతమైన పర్యవేక్షణ అాందిాంచడాం. \[Online] 
అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.skillsforcare.org.uk/Document-library/Finding-and-keeping-workers/
Supervision/Providing-Effective-Supervision.pdf

ద కనవెరే్షషన్. (2018) బటన్ బ్యటరీలు పా్ర ణాలు తీస్త్ య. బ్యటరీలు మిాంగడాం వలన అనవసరాంగ పిల్లల మరణాలు నివారాంచడాం ఎలాగో 
ఇకకుడ ఉాంది. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  http://theconversation.com/button-batteries-kill-heres-how-we-can-
prevent-needless-child-deaths-from-battery-ingestion-101187

Tversky, A మరయు Kahneman, D. (1974) జడిజామెాంట్ అాండర్ అసరటైనిటీ: పరషాకురాలు మరయు పక్షపాతాలు. సైన్, నూ్య సీరీస్ 1974; 
185(4157): 1124-1131.

యునైటెడ్ సేటిట్స్ కనూజా మర్ ఉతపుతిత్ సేఫ్టీ కమిషన్ . (2008) సవెచఛాాంద ప్రమాణాలు: బ్యటరీలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:   
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Voluntary-Standards/Topics/Batteries

Wakefield, M, Loken, B మరయు Hornik, R. (2010) ఆరోగ్య ప్రవరతిన మారచుడానిక్ మాస్ మీడియా కాాంపైన్ల ఉపయోగాం. \[Online] 
అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4248563/pdf/nihms643749.pdf

Wallace, B, Landman, M P, Prager, J, Friedlander J మరయు Kulungowski A M. (2017) బటన్ బ్యటరీ మిాంగడాం వలన 
సమస్యలు. \[Online] అాందుబటులో ఉాంది:  https://www.researchgate.net/publication/313353983_Button_battery_
ingestion_complications

Wright, K, Parkins, K, Jahn, H, Rowlands, R మరయు Davies, F. (2017) Catastrophic haemorrhage from button 
battery ingestion in children: a growing problem. Acta Paediatrica 2017; 106(9): 1391-1393.



59



60

మరిింత సమాచారిం

© హెల్త్ కేర్ సేఫీటీ ఇన్్వసి్టగ్షన్  బ్్ర ించ్ కాపీరైట్ 2019. ఈ పబి్లకేషన్ గురిించి ఏవైనా విచారణలను 
మాకు enquiries@hsib.org.uk కు పింపాలి.

WWW.HSIB.ORG.UK
@hsib_org

Windows Live ID గురాంచి మరాంత సమాచారాం  
http://www.passport.net వద్ద అాందుబటులో ఉాంది.

మీరు పరశోధన కావాలని అభ్యర్థాంచాలనుకుాంటే, సేఫ్టీ 
అవేర్ న్స్ ఫారాం సమరపుాంచడానిక్ ముాందు మా మార్గదర్శకాలు 
దయచేస్ చదవాండి.

 @hsib_orgis our Twitter హాయాిండిల్.మేిం ఈ 
ఫీడ్ ను మా పని గురిించి అవగ్హన పెించుకోవడానిక 
మరియు ఫాలోయర్లను మా పబి్లకేషను్ల , నూయాస్ మరియు 
ఈవెింట్ల  వైపు డైరెక్్ట చేయడానిక ఉపయోగిసాత్ ిం.

మమమాలి్న సింపరాదిించిండి
విచారణ లేక ఆాందోళనకు మీరు ప్రతిసపుాందన కోరుకుాంటే 
దయచేస్ ఇమెయల్ enquiries@hsib.org.uk 
ఉపయోగిాంచి మమ్మలిని సాంప్రదిాంచాండి. 

ఈ ఇన్ బకుస్ను స్ధారణ కారా్యలయ గాంటలలో-సోమవారాం 
నుాండి శుకరివారాం వరకు (బ్యాంక్ సెలవులు కాదు) ఉదయాం 
0900 గాం నుాండి 1700 గాం వరకు మానిటర్ చేస్త్ ము. 
ఐదు పనిదిన్ల లోపల విచారణలకు జవాబు ఇవావెలని మేాం 
లక్షష్ాంగ పెటుటి కున్నిము. 

వేరే ఫార్మట్ లో ఈ డాకు్యమెాంట్ యాకెస్స్ చేయడానిక్ -బె్రయలీ, 
పెద్ద పి్రాంట్ లేక ఈజీ-రీడ్ - దయచేస్ enquiries@hsib.
org.uk ను సాంప్రదిాంచాండి


