
প্রাথমিক মিমকৎসা/প্রমিমিধান : 

প্রাথমিক মিমকৎসা বা প্রমিমবধান মিমকৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ। প্রাথমিক মিমকৎসা হস্ত্রে হঠাৎ ককাস্ত্রনা পীড়া বা দৈব দুর্ঘটনায় হাস্ত্রির কাস্ত্রের মিমনস্ত্রসর দ্বারা 

করাগীস্ত্রক প্রাথমিকভাস্ত্রব সাহায্য করা, য্াস্ত্রি ডাক্তার আসার আস্ত্রগ করাগীর অবস্থার অবনমি না র্স্ত্রট বা িটিলিা সৃমি না হয়। অথঘাৎ কয্স্ত্রকাস্ত্রনা আকমিক 

দুর্ঘটনায় প্রথি শুশ্রূষা এবং সংমিপ্তউপযু্ক্ত বযবস্থা গ্রহণ করস্ত্রি কয্ বযবস্থা গ্রহণ করা হয়, িাস্ত্রক প্রাথমিক মিমকৎসা / প্রমিমবধান বলা হয়। 
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রক্তক্ষরণ : 
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 রক্ত হস্ত্রলা এক প্রকার িরল পৈাথঘ। এর রং লাল। মহস্ত্রিাস্ত্রলামবন নািক লাল রঞ্জক পৈাস্ত্রথঘর উপমস্থমিস্ত্রি রস্ত্রক্তর রং লাল কৈখায়। শরীস্ত্ররর ককাস্ত্রনা স্থাস্ত্রন 

আর্াস্ত্রির ফস্ত্রল বা ককস্ত্রট কগস্ত্রল কয্ িস্ত্রির সৃমি হয়, এবং কসই িি হস্ত্রি কয্ রক্ত কবর হয়, িাস্ত্রক রক্তিরণ বা রক্তপাি বস্ত্রল। মবমভন্নভাস্ত্রব রক্তিরণ 

হস্ত্রি পাস্ত্রর যেমন:- 

 

১। িুখ মৈস্ত্রয় রক্ত পড়া :  

িুস্ত্রখর মভিস্ত্ররর কয্স্ত্রকাস্ত্রনা অংশ কথস্ত্রক রক্তপাি হস্ত্রল বরফ িুষস্ত্রি হস্ত্রব। িাহস্ত্রল রক্তপাি বন্ধ হস্ত্রব। এরপর করাগীস্ত্রক মকেুিণ মবশ্রাি মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

------------------- 

২। নাক মৈস্ত্রয় রক্ত পড়া : 

 আর্ািিমনি বা অনয ককাস্ত্রনা কারস্ত্রণ কাস্ত্ররা নাক মৈস্ত্রয় রক্ত পড়স্ত্রি শুরু করস্ত্রল িৎিণাৎ িাস্ত্রক মিি কস্ত্রর কশায়াস্ত্রি হস্ত্রব অথবা বমসস্ত্রয় িাথা কপেস্ত্রনর 

মৈস্ত্রক কহমলস্ত্রয় রাখস্ত্রি হস্ত্রব। কাপড়স্ত্রিাপড় মিলা কস্ত্রর মৈস্ত্রি হস্ত্রব। নাস্ত্রকর সািস্ত্রন ও র্াস্ত্রড়র মপেস্ত্রন ঠাণ্ডা কিস্ত্রপ্রস মৈস্ত্রি হস্ত্রব। িখন িুখ মৈস্ত্রয় শ্বাসকায্ঘ 

িালাস্ত্রি হস্ত্রব। রক্তপাি বন্ধ হবার পরও মকেুিণ নাস্ত্রকর মেদ্রপস্ত্রথ িুস্ত্রলা মৈস্ত্রয় রাখস্ত্রি হস্ত্রব। 

--------------------------- 

৩। শরীস্ত্ররর ককাস্ত্রনা অংশ ককস্ত্রট কগস্ত্রল: 

কাটা স্থানটি মকেুিণ পমরষ্কার হাস্ত্রি কিস্ত্রপ ধরস্ত্রি হস্ত্রব। রক্ত বন্ধ হস্ত্রল বযাস্ত্রণ্ডি মৈস্ত্রয় কবেঁস্ত্রধ রাখস্ত্রি হস্ত্রব। সাধারণি মিনটি উৎস কথস্ত্রক রক্তপাি হয়। 

েথা:- 

ক) দকমশক নামল (Capillary)-একটানা করাস্ত্রির নযায় রক্ত কবর হয়। 

খ) মশরা (Vein)-গলগল কস্ত্রর রক্ত কবর হয় । 

গ) ধিনী (Artery)- মফনমক মৈস্ত্রয় রক্ত কবর হয়। 

দুর্ঘটনায় কবমশর ভাগ রক্তপাি হয় দকমশক নামল কথস্ত্রক। 



----------------------- 

রক্তপাতির প্রাথমিক মিমকৎসা : 

১। করাগীস্ত্রক বসাস্ত্রনা ও কশায়াস্ত্রনা য্ায় এিন স্থাস্ত্রন স্থানান্তর করস্ত্রি হস্ত্রব। এস্ত্রি রক্তপাি আপনা-আপমন কস্ত্রি য্াস্ত্রব। 

২। কয্ স্থান হস্ত্রি রক্তপাি হস্ত্রে, কস স্থান হৃৎমপস্ত্রণ্ডর সিিার উপর িুস্ত্রল ধরস্ত্রল রক্তপাি অস্ত্রনকটা কস্ত্রি য্াস্ত্রব। 

৩। সািানয ককস্ত্রট কগস্ত্রল ঐ স্থাস্ত্রন রক্ত িিাটস্ত্রবেঁস্ত্রধ আপনা-আপমন রক্তপাি বন্ধ হয়। 

৪। কাটা স্থাস্ত্রন বৃদ্ধাঙু্গমলর িাপ প্রস্ত্রয়াগ করস্ত্রল অস্ত্রনক সিয় রক্তপাি বন্ধ হয়। 

৫। আহি অস্ত্রঙ্গর নড়ািড়া বন্ধ করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৬। রক্তপাস্ত্রির স্থাস্ত্রন বরফ বযবহার করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৭। রক্তপাি বস্ত্রন্ধর িনয প্রিযি ও পস্ত্ররাি িাপ মৈস্ত্রি হস্ত্রব। 

৮। িিস্থান পমরষ্কার কাপড় বা বযাস্ত্রণ্ডি মৈস্ত্রয় বােঁ ধস্ত্রি হস্ত্রব। 

৯। িাড়ািামড় ডাক্তাস্ত্ররর কাস্ত্রে বাহাসপািাস্ত্রল মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

১০। কবমশ রক্তপাি হস্ত্রল টুমনঘস্ত্রকট বযবহার করস্ত্রি হস্ত্রব। টুমনঘস্ত্রকটঅথঘ হস্ত্রলা প্রাথমিক বােঁ ধনস্ত্রক রু্মরস্ত্রয় রু্মরস্ত্রয় শক্ত কস্ত্রর কিালা। িিস্থান মিলা কস্ত্রর কবেঁস্ত্রধ 

িার মভিস্ত্রর একটি কাঠি বা কপমিল িুমকস্ত্রয় মৈস্ত্রয় আস্ত্রে আস্ত্রে রু্রাস্ত্রল বােঁ ধনটি ক্রিশ শক্ত হস্ত্রয় রক্তপাি বন্ধ হয়। 
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বিদ্যুমিক শক : 

 আিকাল শহর ও শহরিমল এবং গ্রাস্ত্রিও দবদুযমিক বযবস্থা িালু রস্ত্রয়স্ত্রে। বণ্ড িায়গায় অপমরকমিি ও অববধভাস্ত্রব মবদুযৎ সংস্ত্রয্াগ কৈয়ার ফস্ত্রল কয্স্ত্রকাস্ত্রনা 

সিয় িমড়িাহি হস্ত্রয় দুর্ঘটনা র্টস্ত্রি পাস্ত্রর। মবদুযৎপ্রবাহ বা কাস্ত্ররন্ট দুই ধরস্ত্রনর। এমস (AC)কাস্ত্ররন্ট ও মডমস (DC)কাস্ত্ররন্ট। এমস কাস্ত্ররন্ট আকষঘণ কস্ত্রর 

কটস্ত্রন কনয়। মডমস কাস্ত্ররন্ট শুধু ধাক্কা িাস্ত্রর। কস িনয এমস কাস্ত্ররন্ট কবমশ িারাত্মক। কভিা কাপড় বা গাস্ত্রের সাস্ত্রথ মবদুযৎপ্রবাস্ত্রহর সংস্ত্রয্াস্ত্রগর ফস্ত্রল দুর্ঘটনা 

র্স্ত্রট থাস্ত্রক। এগুস্ত্রলা স্পশঘ করস্ত্রল মনস্ত্রিও িমড়িাহি হস্ত্রয় য্াওয়ার আশঙ্কা থাস্ত্রক। 

------------------------- 

মবদুযৎসৃ্পি হস্ত্রল : 

 কাস্ত্ররা শরীস্ত্রর মবদুযস্ত্রির িার িমড়স্ত্রয় কগস্ত্রল বা ককউ মবদুযৎসৃ্পি হস্ত্রল সাস্ত্রথ সাস্ত্রথ কিইন সুইি বন্ধ কস্ত্রর মৈস্ত্রি হস্ত্রব। ককাস্ত্রনা কারস্ত্রণ সুইি বন্ধ করস্ত্রি না 

পারস্ত্রল শুকনাকাঠ মৈস্ত্রয় িাস্ত্রক ধাক্কা মৈস্ত্রয় োমড়স্ত্রয় মৈস্ত্রি হস্ত্রব। কাঠ না কপস্ত্রল শুকনা কাপড় হাস্ত্রি িমড়স্ত্রয় ধাক্কা মৈস্ত্রি হস্ত্রব। কখস্ত্রনা খামল হাস্ত্রি ধরস্ত্রল 

মবদুযৎসৃ্পি হস্ত্রয় মবপৈ র্টস্ত্রি পাস্ত্রর। কখস্ত্রনা গাস্ত্রয় পামন কৈস্ত্রব না। শ্বাসমক্রয়া না িলস্ত্রল কৃমিিভাস্ত্রব শ্বাসকায্ঘ িালাস্ত্রি হস্ত্রব। িাড়ািামড় ডাক্তার কৈখাস্ত্রি 

হস্ত্রব। 
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িিকাতনা :  

হাস্ত্রড়র সংস্ত্রয্াগ স্থান সঞ্চালস্ত্রনর সিয় হঠাৎ িিস্ত্রক কগস্ত্রল বা কবেঁস্ত্রক কগস্ত্রল সংস্ত্রয্াগ স্থান সংলগ্ন স্নায়ুিস্ত্রের ওপর টান পস্ত্রড় বা মেেঁ স্ত্রড় মগস্ত্রয় কয্ অসুমবধার সৃমি 

হয় িাস্ত্রক িিকাস্ত্রনা বস্ত্রল। বযায়াি, কখলাধুলা বাঅনযানয কািকস্ত্রিঘর সিয় িাস্ত্রে িাস্ত্রে বযথা পাওয়া বা িিকাস্ত্রনা অস্বাভামবক নয়। এসব দুর্ঘটনার িনয 

মিমকৎসার প্রস্ত্রয়ািন পস্ত্রড়। মকন্তু অস্ত্রনক সিয় মিমকৎসস্ত্রকর সাহায্য কপস্ত্রি কৈমর হয়। িাই আহি বযমক্তর প্রাথমিক মিমকৎসার ৈরকার হয়।  

লিণ : 

১। আহি স্থাস্ত্রন বযথা অনুভূি হস্ত্রব। 

২। সমন্ধস্থল ফুস্ত্রল য্াস্ত্রব। 

৩। আহি স্থান মববণঘ হস্ত্রয় নীল বা লাল আকার ধারণ করস্ত্রব। 

৪। স্বাভামবক ভাস্ত্রব নড়ািড়া করা য্াস্ত্রব নাএবং িলার সিয় আহি স্থাস্ত্রন বযথা বৃমদ্ধপাস্ত্রব। 

------------------------- 

প্রাথমিক মিমকৎসা : 

১। আর্াস্ত্রির সাস্ত্রথ সাস্ত্রথ আহি স্থাস্ত্রন ঠাণ্ডা পামন বা বরফ লাগাস্ত্রনার বযবস্থা করস্ত্রি হস্ত্রব। 

২। আহি স্থানটি নড়ািড়া করস্ত্রি কৈয়া য্াস্ত্রব না। 

৩। িিকাস্ত্রনা স্থানটি য্থাসম্ভব আরািৈায়ক অবস্থায় রাখস্ত্রি হস্ত্রব। 

৪। আহি স্থাস্ত্রন হাড়ভাঙার বযাস্ত্রণ্ডি প্রস্ত্রয়াগ করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৫। বযাস্ত্রণ্ডি সব সিয় মভিা রাখস্ত্রব। সম্ভব হস্ত্রল বরফ লাগাস্ত্রব। 

৬। িাংসস্ত্রপমশ িিস্ত্রক কগস্ত্রল করাগীস্ত্রক সহি ও আরািৈায়ক অবস্থায় কশায়াস্ত্রনার বযবস্থা করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৭। য্ি িাড়ািামড় সম্ভব করাগীস্ত্রক ডাক্তার বা হাসপািাস্ত্রল পাঠাবার বযবস্থা করস্ত্রি হস্ত্রব। 
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কািড়, দংশন িাহুল ফ াটা : 

 মবমভন্ন িন্তু-িাস্ত্রনায়াস্ত্ররর কািড় কথস্ত্রক সাবধান থাকস্ত্রি হস্ত্রব। পাগলা কুকুস্ত্ররর িুস্ত্রখর লালায় িলািংক করাস্ত্রগর িীবাণু থাস্ত্রক। কুকুর, কনকস্ত্রড়, মশয়াল, 

কবমি ও েুেঁ স্ত্রিা-এরা সবাই িলািংক করাস্ত্রগর িীবাণু বহন কস্ত্রর। এরা কািড়াস্ত্রল সাস্ত্রথ সাস্ত্রথ আহি স্থাস্ত্রন কাবঘমলক সাবান বা পামন মৈস্ত্রয় আহি স্থানটি 

ভাস্ত্রলাভাস্ত্রব ধুস্ত্রয় কফলস্ত্রি হস্ত্রব এবং িাড়ািামড় হাসপািাস্ত্রল পাঠাবার বযবস্থা করস্ত্রি হস্ত্রব। মবড়াস্ত্রলর নখ খুব িীিè। মবড়াল কথস্ত্রক মডপস্ত্রথমরয়া করাগ হয়। 

মবো, কিৌিামে ও ভীিরুস্ত্রলর কািড় িারাত্মক। এরা হুল ফুটিস্ত্রয় মবষ থমল কথস্ত্রক হুস্ত্রলর পস্ত্রথ মবষ কিস্ত্রল কৈয়। অস্ত্রনক সিয় হুলটি কভস্ত্রঙ মগস্ত্রয় ৈংশন স্থাস্ত্রন 

কলস্ত্রগ থাস্ত্রক। য্মৈ হুল ফুস্ত্রট থাস্ত্রক িস্ত্রব িস্ত্রির িারমৈস্ত্রক িাপ মৈস্ত্রয় হুলটি কবর কস্ত্রর মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

------------------------ 



 সাস্ত্রপ কািড়াস্ত্রল: 

*  কািস্ত্রড়র িায়গার উপস্ত্ররকাপড় বা ৈমড় মৈস্ত্রয় শক্ত কস্ত্রর বােঁ ধস্ত্রি হস্ত্রব। এর ফস্ত্রল রক্তপ্রবাহ বন্ধ হস্ত্রব এবং মবষ েড়াস্ত্রি পারস্ত্রব না।  

* ধারাস্ত্রলা কব−ড মৈস্ত্রয় আহি িায়গা একটু গভীর কস্ত্রর ককস্ত্রট (আধা কস: মি:) রক্ত কবর কস্ত্রর কফলস্ত্রি হস্ত্রব। 

* ৩০ মিমনস্ত্রটর কবমশ সিয় কবেঁস্ত্রধ রাখা য্াস্ত্রব না।  

কবমশ সিয় কবেঁস্ত্রধ রাখস্ত্রল রক্তিলািল বন্ধ হস্ত্রয় য্াওয়ার ফস্ত্রল মনস্ত্রির অংস্ত্রশ পিন ধরস্ত্রি পাস্ত্রর।  

* য্ি িাড়ািামড় সম্ভব মিমকৎসস্ত্রকর মনকট বা হাসপািাস্ত্রল মনস্ত্রয় কয্স্ত্রি হস্ত্রব। 

ভুল কস্ত্রর ককান ওো এর মনকট মনস্ত্রবন না । 
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 মকেু পড়স্ত্রল : 

 কিাখ িানুস্ত্রষর অিূলয সম্পৈ। নানা কারস্ত্রণ কিাখ দুর্ঘটনার কবস্ত্রল পড়স্ত্রি পাস্ত্রর। কিাস্ত্রখ ধুস্ত্রলাবামল পড়স্ত্রি পাস্ত্রর। কাি করার সিয় মকেু মেটস্ত্রক এস্ত্রস 

কিাস্ত্রখ মবেঁধস্ত্রি পাস্ত্রর, ককাস্ত্রনা রাসায়মনক পৈাথঘ কিাস্ত্রখ পড়স্ত্রি পাস্ত্রর। এরূপ মকেু কিাস্ত্রখ পস্ত্রড় কগস্ত্রল - 

১। কখনই কিাখ কিলাস্ত্রনা য্াস্ত্রব না। 

২। কিাস্ত্রখ পামনর োপটা মৈস্ত্রি হস্ত্রব। 

৩। করাগীস্ত্রক আস্ত্রলার মৈস্ত্রক িুখ কস্ত্রর বমসস্ত্রয় আলস্ত্রিাভাস্ত্রব কিাস্ত্রখর দুটি পািা খুস্ত্রল কৈখস্ত্রি হস্ত্রব। কিাস্ত্রখ ককাস্ত্রনা বস্তু কলস্ত্রগ থাকস্ত্রল রুিাস্ত্রলর ককানা 

মভমিস্ত্রয় আলস্ত্রিাভাস্ত্রব ব্রাশ করার িস্ত্রিা লামগস্ত্রয় বস্তুটি িুস্ত্রল মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

৪। রাসায়মনক মকেু কিাস্ত্রখ পড়স্ত্রল দুধ মৈস্ত্রয় ধুস্ত্রয় কফলস্ত্রি হস্ত্রব। 

৫। িাড়ািামড় ডাক্তার বা হাসপািাস্ত্রল পাঠাবার বযবস্থা করস্ত্রি হস্ত্রব। 

-------------------------- 

কাস্ত্রন মকেু কগস্ত্রল : 

 কাস্ত্রন কপাকািাকড় িুস্ত্রক কগস্ত্রল সমরষার কিল বা অমলভ ওস্ত্রয়ল অি পমরিাণ কিস্ত্রল মৈস্ত্রল কপাকা িস্ত্রর য্ায় এবং কবর হস্ত্রয় আস্ত্রস। িাোড়া িাস্ত্রবঘল িািীয় 

ককাস্ত্রনা মকেু িুস্ত্রক কগস্ত্রল নড়ািড়া না কস্ত্রর দ্রুি ডাক্তাস্ত্ররর মনকট বা হাসপািাস্ত্রল পাঠাস্ত্রনার বযবস্থা মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

▬▬▬০▬▬▬ 

অজ্ঞান অবস্থায় করণীয় :  

কৈস্ত্রহর স্নায়ুিস্ত্রের কাস্ত্রির মবঘ্ন র্টস্ত্রল করাগীর জ্ঞান লুপ্ত হস্ত্রয় য্ায়। এ অবস্থাস্ত্রক অজ্ঞান বা অস্ত্রিিন অবস্থা বস্ত্রল। মবমভন্ন কারস্ত্রণ িানুষ অজ্ঞান হয় কয্িন- 

করাগবশি, দুর্ঘটনািমনি, মবষমক্রয়ািমনি এবং িাস্ত্রপর িারিিযিমনি কারস্ত্রণ। 



১। করাগীস্ত্রক ফােঁ কা ও বায়ুপূণঘ স্থাস্ত্রন মনস্ত্রয় কয্স্ত্রি হস্ত্রব। 

২। করাগীর িািা-কাপড়, িুিা, কিািা, কৃমিি ৈােঁ ি থাকস্ত্রল খুস্ত্রল মনস্ত্রি হস্ত্রব। 

৩। করাগীস্ত্রক মিৎ কস্ত্রর শুইস্ত্রয় পয্ঘস্ত্রবিণ কস্ত্রর কী করণীয় িা মস্থর করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৪। কলাক কবমশ হস্ত্রল সরাস্ত্রি হস্ত্রব। 

৫। রক্তিরণ হস্ত্রল িার প্রমিমবধান করস্ত্রি হস্ত্রব। 

৬। ককাস্ত্রনা উস্ত্রেিক পানীয় বা খাৈয খাওয়াস্ত্রনা য্াস্ত্রব না। 

৭। মবষিমনি কারস্ত্রণ অজ্ঞান হস্ত্রল করাগীস্ত্রক উপুড়কস্ত্রর বুস্ত্রকর মনস্ত্রি বামলশ মৈস্ত্রয় শুইস্ত্রয় মৈস্ত্রি হস্ত্রব। করাগীর দুটি পা হােঁ টু হস্ত্রি উপস্ত্ররর মৈস্ত্রক ভােঁ ি কস্ত্রর 

মৈস্ত্রি হস্ত্রব। 

৮। জ্ঞান কফরার িনয িুস্ত্রখ পামনর োপটা মৈস্ত্রি হস্ত্রব। গরি িা বা কমফ খাওয়াস্ত্রি হস্ত্রব। 

৯। য্ি িাড়ািামড় সম্ভব করাগীস্ত্রক ডাক্তাস্ত্ররর কাস্ত্রে মনস্ত্রি হস্ত্রব। 


