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ઝેર ગળી જવા માટે પ્રાથમિક ઉપચારની ચિકિત્સા કઈ છે?
Call the nearest emergency health service in your area. The number is in the front of the
telephone book.

Poison Give them all the details, including the name of the poison or drug, if known, and the
quantity you believe has been swallowed.
-

Food Poisoning

તમારા ક્ષેત્રમાં સૌથી નજીકના કટોકટીની સ્વાસ્થયની સેવા આપનારને બોલાવો.
તેનો ટેલીફોન નંબર ચોપડીના આગળના પાને છે. તેમને બધી વિગતવાર માહિતી આપો, ઝેર અથવા દવા મળીને જો જાણતા હોય કે તે કેટલી
માત્રામાં ગળી ગયો છે એ જણાવો. જો ઝેરની માત્રા તમને અપાતી દવા અથવા ઔષધીય પદાર્થ કરતા વધારે લાગતી હોય તો તેને ઉલ્ટી કરવા
પ્રેરીત કરો.
જો ગળેલુ ઝેર એક પેટ્રોલિયમનો પદાર્થ હોય જેવો કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન અથવા તેલ અથવા કોઇ મજબુત તેજાબ અથવા
alkali હોય તો તેને ઉલ્ટી કરવા પ્રેરીત નહી કરો.
જો ઉલ્ટી કરવા નહી પ્રેરીત કરવો હોય તો ઝેરને પાતળુ કરવા માટે દરદીને એક પ્યાલો પાણી અથવા દુધ આપો. આ ફરીથી કરો પણ
જો પાછળથી ઉબકા ચાલુ થાય તો આ પ્રક્રિયા બંધ કરો. જો દરદી ઉલ્ટી તો ઉલ્ટીનુ વિષ્લેષણ કરવા તે સંઘરી રાખો. જો
શ્વાસોશ્વાસ બંધ થાય અથવા છીછરા અને અનિયમિત હોય તો દરદીને કૃત્રિમ મોઢેથી મોઢે શ્વાસોશ્વાસ આપો. જો હદય બંધ પડી
જાય તો દરદીને CPR (cardiopulmonary resuscitation) આપો.
તે ખરાબ રીત કેમ છે જે ઉલ્ટીનુ કારણ બને છે જ્યારે કો ઇકે
પેટ્રોલિયમનો પદાર્થ અથવા
મજબુત તેજાબ અથવા alkali ગળ્યુ હોય ?
જ્યારે કોઇ પેટ્રોલિયમના પદાર્થની ઉલ્ટી કરે છે ત્યારે તેમાંથી કદાચ કેટલાક ફેફસામાં જાય છે અને તેને લીધે pneumonia
થાય છે.
જ્યારે કોઇક મજબુત તેજાબ અથવા alkali ની ઉલ્ટી કરે છે ત્યારે આ પદાર્થ કદાચ પરીણામમાં અન્નનળીમાં અને મોઢામાં બળતરા
પેદા કરે છે.
સૌથી સારા રસ્તા ઉલ્ટી કરવા માટે ક્યા છે?
તમારી આંગળીથી ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલીપચી કરો.
દરદીને ગરમ પાણીમાં મીઠુ, સાબુ અથવા રાઈ ભેળવીને એક થી બે પ્યાલા આપો. જો તમારા હાથમાં ઉલ્ટીને પ્રેરીત કરતી દવા હોય તો
દરદીને એક ચમચી ભરીને આપો.
જો ઉલ્ટીનો સંકેત થતો હોય તો એકથી વધારે પ્રકરણ શું યોગ્ય છે?
હા, પહેલી વાર બહાર કાઢવાથી પેટ સંપુર્ણપણે ખાલી નથી થતુ.
પેટ ખાલી થયા પછી પીવા માટે શું આપવુ ?
ચા, દુધ અથવા ઈંડાના સફેદ ભાગ. આ ઘણા ઝેર ઉપર વિષનાશક દવાનુ કામ કરશે.

કોઇકે જો ઝેર ગળ્યુ હોય તો તેને સક્રિય લાકડાનો કોલસો આપવો જોઇએ?
હા, આ એક ઘરમાં રાખવાનો સારો પદાર્થ છે જે ઝેરને બાંધે (નિષ્ક્રિય) છે.
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એક કેવી રીતે કહી શકે કે મજબુત તેજાબ અથવા alkali ગળી ગયુ છે?
ઘણા કિસ્સાઓમાં હોઠ ઉપર મોઢામાં સ્પષ્ટ રીતે બળેલુ દેખાય છે.
એક જણ કેવી રીતે કહી શકે કે તે પેટ્રોલિયમનો પદાર્થ ગળી ગયો છે?
ઘણી વાર દરદીના શ્વાસમાં પેટ્રોલ, ડિઝલ, કેરોસીન અથવા તેલની વાસ આવે છે.
શ્વાસ લેવામાં સૌથી વધારે ક્યુ ઝેર નડતર કરે છે?
ઉદાસ શ્વાસોશ્વાસનુ સૌથી મોટા કારણોમાંનુ એક ઘેન આપતી દવા અથવા બીજી કોઇ સુવાની ગોળીઓની વધારે પડતી માત્રામાં લેવાનુ
છે. આના સિવાય અફીણ અને heroin શ્વાસમાં વધારે પડતી માત્રામાં લેવાથી થાય છે.
વાયુનુ ઝેર.
વાયુના ઝેર માટે પ્રાથમિક ઉપચારની કઈ ચિકિત્સા છે?
ગેસ બંધ કરો અને બારીઓ ઉઘાડી નાખો.
દરદીને બહાર લઈ જાવ જ્યા તેને શ્વાસ લેવા માટે તાજી હવા મળે.
જો દરદી પોતે શ્વાસ નહી લેઈ શકતો હોય તો મોઢેથી મોઢે શ્વાસોશ્વાસ આપો.
તંગ કોલર અથવા તંગ કપડા ઢીલા કરો.
કટોકટીના squadને બોલાવો કે જેથી તાજો પ્રાણવાયુ આપી શકાય.
જો દરદી શ્વાસ ન લેતો હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ કેટલા સમય માટે આપવો?
જ્યા સુધી થોડા સમય માટે પણ નાડી અથવા હદયની ધડકન સંભળાય. ગળા પાસે નાડીની સંવેદના મેહસુસ કરો.
શું જે લોકો વાયુના ઝેરથી સાજા થઈ જાય છે તેમની સાવધાનીથી નિરિક્ષણ કરવાની જરૂર છે?
હા, વાયુના ઝેરને લીધે મગજના કોષોને ગંભીર પ્રમાણમાં માનસિક અશાંતી પહોચાડે છે.
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