
 ાલેહપ  ખોલે 

 અથવા મૂબ   બાદ ખોલે

ીથીળગઆં   બાદ

 ધંબ  હોવુ

 નચંૂકઆ
ીથેમીધ   રીતે

ગંાપઉ  છાતી પાર લઈ 
હાથથી કોણી ોનીધુસ  ભાગ ેવરેફ

ોઠૂગંઅ   ધંબ  રાખે
પગ ેવાલેફ

 નચંૂકઆ
ઝડપી 

ગંાપઉ  શરીરથી રૂદ  લઇ 

 કરોતપાસ કરો અવલોકન કરો

વધુ માિહતી અને  તાકાલુમ  માટ ેજુઓ: www.glasgowcomascale.org

લા ગો કોમા કેલ : તેન ે આ રીત ે કરવ ુ

નામુનઅ  કરો

વાતચીતમા બધાકારક બાબતો,
 કરવાન ુ   અન ે  માટે

ુનોખઁઆ  ખોલવુ,વાતચીતનો સાર, ડાબી
 અન ે જમણી તરફનુ  હલનચલન

અવાજ :  અથવા જોરથી બોલવુ

: નાખતલ દબાવવા, 
(ગળા વવાબદ ેનગાભ ાતડોજ ેનાભખ ેનઅ )ુ , 

( ) દબાવવી

આપ  તનિામુનઅ   કરો 

ડંદપામ  અવલોકન  કંઅ

 ડંદપામ  અવલોકન કંઅ

મૌિખક 

ડંદપામ  અવલોકન  કંઅ

 ુતેહ  

નખતલ દબાવવા (ગળા વવાબદ ેનગાભ ાતડોજ ેનાભખ ેનઅ )ુ  ( ીનખંઆ  ઉપરની 
) દબાવવી

નચંૂકઆ ( )  બાબતો
Modified with permission from Van Der Naalt 2004

Ned Tijdschr Geneeskd

ખઆં  ના ખોલવી,બાધાકારક કારણ ન હોવુ

ખંઆ  અનાયાસ ( ) ખોલવી

અવાજ  ખંઆ  ખોલવી

ખંઆ  ના ખોલવી

 ન હોવુ
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સાચા નામ,  અને સમય કહે

સાચા નામ,  અને સમય ન કહે પણ ઉિચત  કહે

ઍક ઍક  બોલે

 કરે/ િનસાસો ેખંાન

ના યાળભંાસ  ોવેત  , કોઈ બાધાકારક કારણ ન હોવુ

બાધાકારક કારણ હોવુ

ંામણવઝંૂમ  ( )   

અકળ અવાજ

કોઈ મૌિખક  નહી

 ન હોવુ

2 ચરણના નોશેદઆ  ુ પાલન કરે

 અને ગાળા પર દબાણ આપતા ીડસંાહ  ની ઉપર ીધુસ  હાથ લાવે

ઝડપથી કોણી વાળે, પણ  નથી 

ઝડપથી કોણી વાળે, પણ 

કોણી થી હાથ સીધો કરે

હાથ/ પગ ન હાલાવે;કોઈ બાધાકારક કારણ ન હોવુ

 હોવુ અથવા કોઈ બાધાકારક કારણ હોવુ

ુનોશેદઆ  પાલન કરે

ુનાનદેવ   કરી શકે

 નચંૂકઆ ( )

 નચંૂકઆ ( ) 

 ( ) 

ાનાનદેવ   કોઈ  નહી

 ન હોવુ
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इ  ઓફ લકજિૉલરુન  

Graphic design by Margaret Frej based on layout and illustrations from Medical Illustration M I • 268093


