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મખુ્ર્ મદુ્દાઓ 
• પ્રાથમમક સારવાર એટલે શુું?
• કટોકટી વખતે ત્વરીત પગલા 
• બેભાનાવસ્થામાું રીકવરી પોઝિશન
• સામાન્ર્ ઘાવ, તીવ્ર ઘાવ, રક્તસ્ત્રાવ અને નસકોરી 

ફૂટવાના કેસમાું પ્રાથમમક સારવાર 
• હાથનુું ફે્રકચર, પગનુું ફે્રકચર, મચકોળ આવવી તેમજ 

દાુંતની ઈજાઓ વખતે પ્રાથમમક સારવાર
• સામાન્ર્ તેમજ તીવ્ર દાિવાનાું બનાવ વખતે પ્રાથમમક 

સારવાર 



પ્રાથમમક સારવાર એટલે શુું ?







પ્રાથમમક સારવાર એટલે શુું? 

વ્ર્ક્ક્ત ઓઝચિંતો ઝબમાર પડે કે ઘાર્લ
થાર્ ત્ર્ાુંથી ઈમરજન્સી એમબ્યલુન્સ
આવતા સધુી અથવા વ્ર્ક્ક્તને તબીબી
સારવાર મળી રહે તે પહલેાું જે કોઈ
તાલીમ પામેલ વ્ર્ક્ક્ત વડે ર્ોગ્ર્
સારવાર આપવામાું આવે તેને પ્રાથમમક
સારવાર કહે છે.



કટોકટી વખતે ત્વરીત પગલાું
કટોકટી વખતે નીચેની પાુંચ બાબતોનુું
અનસુરણ અવશ્ર્ કરો:
1. સ્થળ અને વ્ર્ક્ક્તની સલામતી .

2. વ્ર્ક્ક્તને શુું થયુ છે તેની જાણકારી.
3. 108 નુંબર ઉપર ફોન કરી એમબ્યલુન્સ
બોલાવવી
4. પ્રાથમમક સારવાર આપવી.
5. મારે ક્યા સધુી પ્રાથમમક સારવાર આપવી? 
(મર્ાયદા) 
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વ્ર્ક્ક્તને રીકવરી પોઝિશનમાું કઈ રીતે
સવુડાવશો ?

•બેભાન અવસ્થાની ખાતરી
•શ્વાસોચ્છવાસ ચાલુ છે કે બધં તેની ખાતરી
•108 ને ફોન કરી એમબ્યલુન્સ બોલાવો

SURESH GAMI-DM 

DIRECTOR
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સામાન્ર્ ઘાવ 



તમારા હાથ સાબ ુઅને પાણી થી બરોબર ધઓુ 



• ઘાવને સ્વચ્છ પાણીથી બરોબર સાફ કરો
• ડેટોલ અથવા સેવલોન જેવા એન્ટીસેપ્ટીક ઘાવ 

પર લગાવી શકાય 
• ઘાવને સકુો કરી તેના પર પટી અને પાટો બાધંો
• વ્યક્તતને તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો        

(વ્યક્તતને કદાચ ટટટેનસ આપવુ ંપડે)  



તીવ્ર ઘાવ 



તીવ્ર ઘાવ  
• તમારા હાથ સાબ ુઅને પાણી થી બરોબર ધઓુ 
• જો શક્ય હોય તો ગ્લોવ્ઝ પહરેો 
• ઘાવને પટી અને પાટા વડે ઢાકંી દો 
• ઘાવ મા રહલેી વસ્ત ુકયારેય ખેંચીને કાઢવી નહી. 
• જો ઘાવમાથંી લોહી નીકળત ુહોય અને બહારની વસ્ત ુન 

હોય તો, લોહી બધં કરવા માટે તીવ્ર દબાણ આપો અને 
પાટો બાધંો 

• 108 ને ફોન કરી એમબ્યલુન્સ બોલાવો અને વ્યક્તતને 
તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો. 



રક્તસ્ત્રાવ 



રતતસ્ત્રાવના પ્રકાર 

GSB201416

ધમનીમાથંી શીરામાથંી 

કેશવાટહનીઓમાથંી 



રક્તસ્ત્રાવ 
• ત્વરીતપણે સ્વચ્છ કપડા કે પ્લાસ્ટીક બેગ વડે દબાણ 

આપો 
• વ્યક્તતને સવુડાવી જો ઘાવમા ંકોઈ વસ્ત ુહોયતો તેને 

ખેંચીને કાઢવી નહી. 
• જો વ્યક્તત જાતે દબાણ આપી શકે તો તેમ  કરવા કહો 
• જો આમ શક્ય નહોય તો કોઈ પણ સ્વચ્છ કપડા વડે 

દબાણ આપી પાટો બાધંો 
• 108 નબંર પર ફોન કરી એમ્બયલુન્સ બોલાવો અને 

વ્યક્તતને તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો. 
• વ્યક્તતનુ ંશરીર ધાબળા ઇ. વગેરેથી ઢાકંી દો. 



નસકોરી ફૂટવી  



નસકોરી ફૂટવી   
• વ્યક્તતનુ ંમાથ ુઆગળના ભાગે નમે તે રીતે બેસાડો 
• વ્યક્તતને નાક સાફ કરવા માટે કહો
• વ્યક્તતને તેની બે આંગળી વડે નાકને ઓછામા ંઓછા દશ  

મમનીટ સધુી દબાવી રાખવા કહો.
• જો લોહી બધં ન થાય તો તરતજ તબીબી સારવાર માટે 

ટરફર કરો. 



હાથનુું ફે્રકચર 
(અક્સ્થભુંગ) 



હાથનુું ફે્રકચર (અક્સ્થભુંગ)   
કોઈ વ્યક્તતનો હાથ તટુવાની શકંા હોય ત્યારે
• વ્યક્તતના હાથને હલન-ચલન ન થવા દો અને તમારા 

હાથ વડે ટેકો આપો. 
• વ્યક્તતના ઈજા પામેલા હાથને તેજ વ્યક્તત એ પહરેેલા 

ટીશટટ અથવા શટટ વડે બાધંી દો અથવા સ્કાફ , ટુવાલ કે 
મિકોણાકાર પાટા વડે ઝોળી બાનાવી ગળા સાથે બાધંી 
દો. 

• તાત્કાલીક 108 નબંર પર ફોન કરી એમ્બયલુન્સને 
બોલાવો. 

• વ્યક્તતના ંઈજા પામેલા ભાગ પર પહરેેલી વીંટી, કડુ કે 
એવી કોઈ વસ્ત ુતરતજ કાળજીપવૂટક કાઢી નાખંો

• વ્યક્તતને મો વાટે કાઈંપણ ખાવા કે પીવા આપવુ ંનહી. 



હાથનુ ંફે્રકચર( અક્સ્થભગં)



પગનુું ફે્રકચર ( અક્સ્થભુંગ)  



પગનુું ફે્રકચર( અક્સ્થભુંગ)   
કોઈ વ્યક્તતને પગમા ઈજા થાય ત્યારે 
• પગનુ ંબબલકુલ હલન-ચલન કરાવવ ુનહી 
• વ્યક્તતના ંશરીરને પણ બબનજરૂરી હલન- ચલન કરાવવુ ં

નહી. 
• 108 નબંર પર ફોન કરી એમ્બયલુન્સ બોલવો 
• વ્યક્તતના શરીરને ધાબળો ઈ. વીંટાળો 
• વ્યક્તતને મો વાટે કાઈં પણ ખાવા કે પીવા આપવુ ંનહી. 



હાથમાું કે પગમાું મચકોળ આવવી 



હાથ કે પગમાું મચકોળ આવવી   
• વ્યક્તત ના ઈજા પામેલા ભાગનુ ંહલન-ચલન અટકાવો 
• ઈજા પામેલા ભાગ પર આઈસ પેક લગાવો 
• ચામડી સાથે આઇસ પેક વીસ મીમનટથી વધ ુસમય માટે 

લગાવવુ ંનહી. 
• વ્યક્તતને તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો. 



દાુંતની ઈજાઓ 
દાતંની ઈજાઓ મખુ્યત્વે િણ રીતે જોવા મળે છે. 
•દાુંતન ુમળુમાુંથી નીકળી જવ ુું 
•દાુંતન ુહલી જવ ુ
•દાુંતન ુું વચ્ચેથી તટુી જવ ુું. 





દાુંતન ુમળુમાુંથી નીકળી જવુું 
• વ્યક્તતને સ્વચ્છ પાણીથી કોગળા કરાવો 
• ઈજા પામેલા ભાગ પર રૂમાલ વગેરેથી દબાણ આપો 
• દાતંને મથાળેથી પકડીને દૂધમા ંનાખંી સાથે લઈ જાઓ  
• વ્યક્તત ને તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો 



દાુંતન ુહલી જવ ુ
• દાતંનુ ંહલન-ચલન કરવુ ંનહી 
• વ્યક્તતને ઝડપથી તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો 



દાુંતાનુું વચ્ચેથી તટુી જવુું 
• દાતંને મથાળેથી પકડીને દૂધમા ંનાખંી સાથે લઈ જાઓ  
• વ્યક્તતને ઝડપથી તબીબી સારવાર માટે રીફર કરવો 



દાિવુું 



સામાન્ર્ દાિવુું 
• સામાન્ય દાઝવુ ંએટલે વ્યક્તતની ચામડી પર હાથના 

અડધા ભાગ પર સામાન્ય દાઝવુ ં
પ્રાથમમક સારવાર 
• વ્યક્તતને દાઝવાના ંકારણથી દૂર કરો 
• ઝડપથી વ્યક્તતના દાઝેલા ભાગ પર પાણી રેડો ( યાદ 

રાખો –ઠંડુ કે ગરમ પાણી નટહ) 
• ચામડી સાથે ચોટેલા કપડા દૂર કરો 
• દાઝેલા ભાગ પર પટી કે પાટો બાધંો 
• દાઝેલા ભાગ પર પહરેેલા ઘરેણા ંતરતજ કાઢી નાખંો. 
• જો ફોલ્લા થયા હોય તો ક્યારેય પણ  ફોડવા નહી. 





તીવ્ર દાિવુું 
• જો શક્ય હોય તો આગનો સ્ત્રોત બધં કરો 
• વ્યક્તતનુ ંહલન-ચલન અટકાવો 
• વ્યક્તતને જમીન પર આળોટવા કહો અને તેના પર 

ધાબળો ઈ. મવિંટાળી દો. 
• 108 નબંર પર ફોન કરી એમબ્યલુન્સ બોલાવો 
• દાઝેલા ભાગ પર પાણી રેડો 
• દાઝેલા ભાગ પરના કપડા તેમજ ઘરેણા ંકાઢી નાખો 
• ચોટી ગયેલા કપડા ખેંચીને કાઢવા નહી 
• દાઝેલો ભાગ ઉપર રહ ેતે રીતે વ્યક્તતને સવુડાવો 
• જો દાઝેલા ભાગ પર ફોલ્લા હોય તો કયારેય ફોડવા નહી
• દાઝેલા ભાગ ને સ્વચ્છ કપડા વડે ઢાકંી દો 
• વ્યક્તતને ઝડપથી તબીબી સારવાર માટે રીફર કરો. 











--- આભાર ---


