
!പഥമ ശു!ശൂഷ



െപെ*+ാവാം ശു!ശുഷ ,
!പഥമ ശു!ശുഷ െചയാം !ശ1േയാെട

q ഒരപകടം നട(ാ*ടൻ ആദ.ം സംഭവ2ല4എ4(യാൾ അപകടം പിണ;യാെള

ര>ി?ാനായി െചേയBി വC( Dാഥമിക DവർHനIളാണ് Dഥമ KLഷ.

q അപകടHിൽ െപOയാെള ആKപPിയിേലാ േഡാRSെട അT?േലാ

എHിU(തിെWയിടയി*X സമയHാണ് സാധാരണ Dഥമ KLഷ നൽകാSXത് . 

q ഒരാZെട ആേരാഗ.നില അപകടമാ\( ഏത് സ^ർഭHി*ം Dഥമ KLഷ

േവBിവരാം.



!പഥമ ശു!ശുഷയുെട ല567ൾ
qജീവൻ നിലനിർ4ക : ഏa\ം DധാനെbOcം മെadിേന?ാZം ആദ.ം

പരിഗണി?െbേടBcമായ (Dഥമ , ദeതീയ , Pിതീയ) ജീവൻ നിലനിർ4ക എ(താണ് .

qഅവ2ാേമാശമാകാതിരിUക : അപകടHിൽെപOയാZെട അവ2ാ മgകാരണIൾ hലം

േമാശമാവാതിരിUക.



!പഥമ ശു!ശുഷയുെട ല567ൾ

qആേരാഗ.ം വീെBT?ാൻ സഹായിUക:

Dാഥമിക KLഷ അjഖHിൽ നിേ(ാ , അപകടാവ2യിൽ നിേ(ാ ആേരാഗ.ം

വീെBT?ാൻ സഹായിേ?Bcമാണ് .

qചില അവസരIളിൽ Dാഥമിക KLഷ െകാlതെ(

േമൽ പറ; അവ2 ൈകവരി?ാ\(താണ്.



!പഥമ ശു!ശുഷ കി;ിൽ എെ>ല?ാം ?

• അoവിpqമായ ബാൻേഡജ് , 
sാtർ

• ഒടിവ് സംഭവിuാൽ െകOാvX
െwയിൽ

• അoവിpqമായ പ;ി , 

• ആWിൈബേ?ാടിക് ഓയിW്െമyകൾ

• pറിവ് zHിയാ?ാvX
ആWിെസപ്aിക് മC{കൾ( 
െഡേaാൾ , െബaഡിന് cടIിയവ )

• വിവിധ അളവി*X േറാളർ
ബാൻ|കൾ

• കPികകൾ , െപൻേടാര്ച്

• േ}ാവ്സ്

• േസ~ി പിന്

• െതർേമാമീaർ

• Kചികരണ സഹായി അഥവാ േസാb്

• ഫt്എയിഡിെന �റി�X ല�േലഖ







�ദയ �^ന\ം ശeാേസാ�ാസ\ം നില� ഒC 
വ.q അേബാധാവ2യിൽ ആ\( അവ2െയയാണ് 

�ദയ�ംഭനംഎ(്പറ�(ത്. 

ഒC വ.qി ന�െട p(ൽ �ഴ� വീണാൽ 
എd് െച�ണം എ(് േനാ?ാം –

q�ഴ� വീണ വqിെയ  സമീപിU(തിv 
pൻേപ ന�ൾ?് ഏെത�ി*ം തരHിൽ ഉX 
അപകടം സംഭവി?ാൻ സാധ.ത ഉേBാ എ(് 
േനാUക.

qഇSകി?ിടU(  വ�Iൾ ആണ് ആ 
വ.qി  ധരിuിOി�Xത് എ�ിൽ അത് അയ; രീതിെയേലU 
ആUക



qരl േതാെള�ി*ം ശqിയായി തOി വിളി� േരാഗി DതികരിU{േBാ 
എ(് േനാUക - ഇെ��ിൽ ഉടനടി ആം�ലൻസ് വിളിUക.

qേരാഗി ശeാസം എTU{േBാ എ(് േനാUക - ഇെ��ിൽ ഉടെന 
സി.പി.ആർ െകാT?ാൻ ത�ാർ ആ\ക.

സി.പി.ആർ െകാTേ?B വിധം 
1. നിരbായ കOി ഉX DതലHിൽ pഖം pകളിേല?് 

ആകH? വിധHിൽ മലർHി  കിട4ക.



2.േരാഗി�െട െന�ിെW മധ.ഭാഗ4X 
അ2�െട നT?് ന�െട ക�് അമർHി 30
Dാവശ.ം മർ�ം െകാTUക. 

3.ഒC ൈകപHി�െട pകളിൽ അTH 
ൈകbHി വu് േതാെള�് ശരീരHിൽ നി(് 90
ഡി�ി േകാണിൽ വരH? വിധHിൽ ആവണം.



5. 30 തവണ ഇIെന െച�തിv േശഷം 
േരാഗി�െട താടിെയ�് pകളിേലUയർHി രB്
തവണ വായയി�െട ശeാസം െകാT?ണം.

4.മിvaിൽ 100 തവണ�ം ആഴം 2 ഇ�ം 
ആയിരി?ണം. ഓേരാ തവണ അമർ4േ�ാ�ം 
െന�് �ർവ2ിതിയിൽ വCവാൻ അvവദി?ണം. 



6.�Oികൾ?ാണ് െകാTU(െത�ിൽ  നp?് ഒC ൈക അെ��ിൽ രl ൈക 
ഉപേയാഗി?ാം. 
7.�OികZെട തല അതികം �റകിേലൽU ചരി?Cത്. ഒC വയ�ിൽ താെഴ ഉX
�Oികൾ ആെണകിൽ രB് വിര*കൾ ഉപേയാഗി� േവണം െച�വാൻ.



രq ാവം - Dഥമ L¡ഷ 



• pറിവിൽ ശqിയായി ൈകകൾ െകാB് അമർHി പിടിUക

• ഒC zHി ഉX cണ ഉപേയാഗി� െക�ക

• h?ിൽ നി(ാെണകിൽ േരാഗി�െട pഖം p(ിൽ വരH? രീതിയിൽ ഇCHിയ േശഷം രB്
വിര*കൾ ഉപേയാഗി� h?ിെW മാർ�വമായ ഭാഗ4 �റ� േനരം പിടിUക. വായ hടാെത
¢£Uക, എP�ം െപെO(് ആKപPിയിൽ എHി?് ക.

രq  ാവം 



• െചവിയിൽ നി(ാെണകിൽ േരാഗിെയ ചാരി ഇCHി
zHി ഉX cണിേയാ പ;ിേയാ െചവി�െട pകളായ
െവUക. ഒC കാരണവശാ*ം െചവി�െട ഉXിൽ ഇത്
തിCകി കയgവാൻ ¢മി?Cത്.

• ക¤ിൽ ന(ാെണകിൽ േരാഗിെയ മലർHി കിടHി തല
ഉയർHി രl ക¥ം zH ഉX cണിഉപേയാഗ്u hTക.
ക¤ടu് കിട?ാൻ നിർേദശിUക. അന. വ¦?ൾ
തറuി�െB�ിൽ അെതT?ാൻ ¢മി?ാതിരിUക.

• വായയിൽ നി{X രq ാവം ആെണകിൽ തല
െചരി� ഇC4കേയാ കിട4കേയാ െച�ക. രqം cbി
കളയാൻ പറ�ക.

• വായ ക�കാതിരിUക, §TX െവXേമാ ആഹാരIേളാ
െകാT?ാതിരിUക . െപെO(് തെ( അT4X
ആKപPിയിൽ െകാlേപാ�ക







ഒടി\ം ചത\ം
• െചറിയ െപാO*കളാെണ�ിൽ  േപാ*ം െപാOിയ ഭാഗ4

¨Tതൽ അന?ം തOാെത ഇCവശ4ം െwേലാ 
വടിേയാ  െവu് െക�ക.

• എ© �റേHª തXി നി«െB�ിൽ അന?ം തOാെത 
ഉടൻ ആKപPിയിൽ െകാB് േപാ\ക 

• ചത\െB�ിൽ െവXം െകാB് ക�കി ഐസ് പാ?് 
െവ?ാം.

• ഒടി; ക�് ടവൽ, േതാർH്, േഷാൾ എ(ിവ 
ഏെത�ി*ം ഉപേയാഗിu്  Pിേകാണ െകO് െകOി 
അന?ാെത െവ?ാ\(താണ്.



ൈവദതാഘാതം



ൈവദതാഘാതം
• ൈവദതാഘാതം hലംഒC േരാഗിയിൽ സാധാരണയായി

കl വC(ത് �ദയ HിെW താളം െതaൽ (Arrhythemia),
െപാXൽ, െതറി�വീണ് ഉBാകാ\( അ2ികZെട
ഒടി\കൾ, pറി \കൾ എ(ിവയാണ്.

• ഒരാെള �ർശിU(തിന് p�് തെ( ൈവദതിബ¯ം
വിേ�ദിUക. അപകടാവ2 അvസരി�X ജീവൻ ര>ാ
മാർ° Iൾ സeീകരിUക.

• (ഉദാ: �ദയ�ംഭനം ആെണ�ിൽ CPR ഉടനടി cട±ക.
ൈവദതക�ികൾ െപാOി കിടUകയാെണ�ിൽ
അധികാരികെളവിവരംഅറിയിUക.

• ഉടനടി ആKപPിയിെലHിUക.



വിഷബാധ (Poisoning)
qവിഷപദാർ²Iൾ ഉXിൽ െച(ാൽ ഏതിനം വിഷമാെണ(് മനസിലാ?ാൻ ³gപാTകളിൽ
നി{ ലഭ.മാക ( വ¦?ൾ - ഉദാ: വിഷ ´ളികകൾ, ഛർദിൽ pതലായവ േശഖരി�.
ആKപPിയിേല?് േപാ�േ�ാൾ ക�ിൽ കCcക

q(അധിക സമയം അതിനായി പാഴാ?Cത് ) ചർ�ി?ാൻ േDരിbിUകേയാ വായിൽ
ൈകകടHി ചർ�ിbിUകേയാ െചയCത്

qേരാഗി അേബാധാവ2യിൽ ആെണ�ിൽ �നC വന D¶ിയ (CR) നടUക. ·തിമ ശeാസം
െകാT?േവാളം ന�ൾ േരാഗിെയ ൈകകാര.ം െച�േ�ാ�ം Dേത.ക pൻകതൽ സeീകരിUക.

ഭ>.വിഷബാധ (Food Poisoning)

1.വി¢മി?ാൻ അvവദിUക.

2. ധാരാളം പാനീയIൾ െകാTUക.

3.ആKപPിയിെലHിUക



േതനീu/കട(ൽ (Insect Bite)

Dാണികൾ�Hിയാൽ

1.¢£ാ�ർ¸ം pX് (െകാ�്) എT4 മാgക. 

2.അതിനായി ഒരി?*ം വിര*കളാൽ അമിത മർ�ം ഏൽപിUകേയാ, ഉപകരണ Iൾ
െകാB് െഞ?ി എT?ാൻ ¢മിUകേയാ െച�Cത്.

3. വിഷം ഉXിേല ?് കട?ാൻ ഇടയാUം. േവദന�ം നീർവീ?\ം മാറാനായി ഐസ്
zHി�X cണിയിൽ എTH് �ടിേയa ഭാഗH് അമർHി പിടിUക. 

.അലർജി ഉBാകാൻ സാധ.ത ഉXതിനാൽ ഉടനടി ആKപPിയിെലHിUക.



പാºകടിേയaാൽ (Snake bite)

1.േരാഗിെയ സമാധാനിbി Uക. പരി»ാdരായാൽ രqചം¶മണം ¨Tക�ം അത് വിഷം
ശരീരHിൽ എZbHിൽ വ.ാപി?ാൻ ഇടയാUക�ം െച�ം. 

2.േരാഗിെയ നടUവാൻ അvവദി?Cത്.

3.പര�രാഗത രീതിയിൽ pറിേവa കാലിെW pകൾഭാ ഗ്Hായി cണി െകാB് െക�(ത് ഒഴിവാUക.

4.കടിu പാ�് ഏതാെണ(് അറിയാൽ ന�താെണ�ി*ം ഒരി?*ം അതിനായി സമയം പാഴാ?Cത്.



െപാ@ൽ
qെപാ$േല' ഭാഗം സാധാരണ ജല0ിൽ കഴുകുക (ഐ7, േപ8്
എ;ിവ ഉപേയാഗി?രു@) 
q െപാ$േല' ഭാഗ0് പ'ിAിടിCിരി?ു; വ7Dതം ബലമായി
വലിെCടു?ു;@ ഒഴിവാ?ുക
qെപാ$േല' ആൾ?് േബാധം ഉെKLിൽ ധാരാളം െവ$ം
െകാടു?ുക
qെപാ$േല' ഭാഗ0ു കുമിളകൾ െപാNി?രു@
qഎDതയും െപെN;് അടു0ു$ ആശുപDതിയിൽ എ0ി?ുക



െവ@Aിൽ മു7ിയു@
മരണംqെവ$0ിൽ മുQിയു$ വRSിെയ പുറെ0ടു0 േശഷം നിരAായ

കNിയു$ Dപതല0ിൽ മുഖം ആക0? വിധ0ിൽ മലർ0ി കിട0ുക.
q Dപതികരണവും ശYാസവും ഇെല[Lിൽ ഉടൻ തെ; സമയം കളയാെത

െന]ിൽ മർ^ം െകാടു0ു െകാK് സി.പി.ആർ ആരംഭി?ുക.
q Dപതികരണവും ശYാസവും ഉെKLിൽ ചരിC` കിട0ുക.
qവയറിൽ അമർ0ി െവ$ം പുറേ0?ു കളയാൻ Dശമി?രു@.അ@

െവ$ം ശYാസേകാശ0ിൽ കയറുവാൻ ഇടയാകും.
qവായയിൽ അനR പദാർbQൾ എെcLിലും ഉെKLിൽ മാDതം

വിരലിN` എടു?ാൻ Dശമി?ുക.
qഎDതയും െപെN;് ആശുപDതിയിൽ എ0ി?ുക.


