என்
முதலுதவிக்
கையேடு
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என் முதலுதவிப் பெட்டி, தெமாசெக் அறநிறுவனத்தின் தயார்நிலை
யில் இருங்கள் திட்டத்தின் ஒரு நடவடிக்கையாகும்.
தயார்நிலையில்
இருங்கள்
திட்டம்,
பெரிய
விபத்துகள்,
இயற்கைப்
பேரிடர்கள்,
க�ொள்ளைந�ோய்ப்
பரவல்,
மிகக்
கடுமையான புகைமூட்டம், பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் ப�ோன்ற
அவசரகாலங்களுக்கு சிங்கப்பூரர்களை தயார் செய்ய உதவுகிறது.
தெமாசெக் அறநிறுவனம் நிர்வகிக்கும் தெமாசெக் அவசரகால
தயார்நிலை நிதி இதற்கு ஆதரவளிக்கிறது.
சிங்கப்பூரிலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள தனிமனிதர்களையும்
சமூகங்களையும்
மேம்படுத்தும்
திட்டங்களுக்கு
தெமாசெக்
அறக்கட்டளை ஆதரவளிக்கிறது. சமூக மீ ள்திறனை வலுப்படுத்துதல்,
அனைத்துலகப் பரிமாற்றத்தைப் பேணுதல், வட்டார அளவில்
திறன்களை வளர்த்தல், நீ டித்த நிலைத்தன்மையான உலகிற்காக
அறிவியலையும் இயற்கையையும் மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை
இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளோம்.

என் முதலுதவிக் கையேடு, சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் பங்களிப்புடன், சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப்
படையின் குடிமைத் தற்காப்பு அவசரகாலக் கையேட்டைத் தழுவி எழுதப்பட்டது.

3
புதிய இல்லத்தைப் பெற்றதற்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துகள்!
புதிய இல்லத்துக்கும் அக்கம்பக்கத்துக்கும் நீ ங்கள் பழகிக்கொள்ளும் இவ்வேளையில், உங்கள்
அன்புக்குரியவர்களின் பாதுகாப்பையும் உங்கள் பாதுகாப்பையும் திட்டமிட சிறிது நேரத்தை ஒதுக்குங்கள்.
அவசரநிலையின்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்தால், நாம் உயிர்களைக் காப்பாற்ற
முடியும்.
நீ ங்கள் த�ொடங்குவதற்கு உதவியாக, தெமாசெக் அறநிறுவனம் உங்களுக்கு தயார்நிலையில் இருங்கள்
முதலுதவிப் பெட்டி* ஒன்றை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி க�ொள்கிறது. இதனுள்ளே, வெட்டுக்காயங்கள்,
தீப்புண்கள், எலும்பு முறிவுகள் ப�ோன்ற வட்டில்
ீ
ப�ொதுவாக ஏற்படும் அவசரநிலைக்கான முதலுதவிப்
ப�ொருட்கள் உள்ளன. உங்கள் குடும்பத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பெட்டியில் உள்ள ப�ொருட்களை நீ ங்கள்
மாற்றுவதுடன், ப�ொருட்கள் முடிய முடிய புதிதாக வாங்கி வைக்கலாம்.
இந்தக் கையேட்டில் உள்ள தகவல்கள், அடிப்படை முதலுதவியையும் இதய இயக்க உயிர்பிப்பு
சிகிச்சையையும் செய்வதற்கான திறன்களை உங்களுக்கு வழங்கும். இதயத் துடிப்பைச் சீர்செய்யும்
கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியைப் (AED) பயன்படுத்தி, இதய இயக்க உயிர்பிப்பு சிகிச்சையைச்
செய்வதற்கு நீ ங்கள் இலவசப் பயிற்சியும் பெறலாம். பயிற்சிக்கு பதிந்துக�ொள்ள temasekfoundation.org.sg/firstaid
எனும் இணையப் பக்கத்தை நாடலாம்.
bit.ly/FirstAidKitSurvey எனும் இணையப்பக்கத்துக்குச் சென்று அல்லது கீ ழ்க்கண்ட QR குறியீட்டை ஸ்கேன்
செய்து உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்துக�ொள்ளும்படி அழைப்பு விடுக்கிற�ோம்.
மகிழ்ச்சியான, பாதுகாப்பான இல்லம் அமைய உங்களுக்கு எங்களது வாழ்த்துகள்!
உங்கள் கருத்துகளை
எங்களுடன் பகிர்வதற்கு,
ஸ்கேன் செய்யவும்.

*முதலுதவிப் பெட்டி உங்களுக்குத் தேவைப்படாவிட்டால், சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்துக்கு அதனை நன்கொடையாக வழங்க,
academy@redcross.sg எனும் மின்னஞ்சல் முகவரியைத் த�ொடர்புக�ொள்ளலாம்.

உள்ளடக்கம்
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முதலுதவிப் பெட்டி
இரத்தக் கசிவு
தீக்காயங்களும் சுடுபுண்களும்
எலும்பு முறிவுகள்
சுளுக்குகள்
வலிப்பு ந�ொய்
பக்கவாதம்
மூச்சுத்திணறல்
இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சை
இதயத் துடிப்பைச் சீர்செய்யும் கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவி

ந�ோய்களினாலும் காயங்களினாலும் ஏற்படும் மருத்துவ அவசரநிலைக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், அது
மரணத்துக்கோ மிக ம�ோசமான உடல்நலக் க�ோளாறுகளுக்கோ இட்டுச்செல்லலாம். மருத்துவ உதவி வருவதற்குமுன் ந�ோயாளி
இருக்கும் இடத்திலேயே முறையான முதலுதவியை உங்களால் அளிக்க முடிந்தால், நீ ங்கள் ஓர் உயிரைக் காப்பாற்ற உதவக்கூடும்.
நினைவிருக்கட்டும், அவசரநிலை ஏற்பட்டால் மட்டுமே 995 எண்ணை அழைக்க வேண்டும். சாதாரண ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளுக்கு
1777 என்ற எண்ணில் த�ொடர்புக�ொள்ளலாம்.

முதலுதவிப் பெட்டி
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ஒவ்வொரு வட்டிலும்
ீ
முதலுதவிப் பெட்டி இருக்கவேண்டும் என்று வலுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. முதலுதவிப் பெட்டியை
மருந்தகத்தில் வாங்கிக் க�ொள்ளலாம். மறவாமல், அவற்றில் உள்ள ப�ொருட்களின் காலாவதி தேதியை அடிக்கடி கவனித்து,
தேவைப்படும்போது புதிய ப�ொருட்களை வாங்கி வைக்கவும். பெரியவர்கள் எளிதில் எடுப்பதற்கு வசதியாகவும் சிறுவர்கள்
எடுக்கமுடியாத இடத்திலும் முதலுதவிப் பெட்டியை வைக்க வேண்டும்.

முதலுதவிப் பெட்டியில் இருக்கவேண்டிய ப�ொருட்கள், எடுத்துக்காட்டாக
ப�ொருள்

பயன்படுத்தும் முறை

சிறிய கிடுக்கி

த�ோலில்/காயத்தில் குத்தியிருக்கும் முள்ளைய�ோ, வேறு ப�ொருட்களைய�ோ பிடித்து வெளியே எடுப்பதற்கு

கத்திரிக்கோல்

கட்டுப் ப�ோடும் துணியையும் பேண்டேஜையும் வெட்டுவதற்கு

உயிர்பிப்பு முக

இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சையின்போது (CPR) பாதுகாப்பு அடுக்காக

தடுப்பு

செயல்படுவதற்கு

வெப்பமானி

மனித உடல் வெப்பத்தை அளப்பதற்கு

ஒருமுறை

இரத்தம், உடலிலிருந்து வெளியேறும் திரவங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து

பயன்படுத்தும்
கையுறைகள்

த�ொற்று பரவாமல் காப்பாற்றுபவரைப் பாதுகாப்பதற்கு

ஒட்டும் டேப்

பேண்டேஜ் கட்டை இறுக்கமாக வைத்திருப்பதற்கு

டிரெசிங்

காயத்தை அழுக்கிலிருந்தோ த�ொற்று ஏற்படக்கூடிய ப�ொருட்களிலிருந்தோ பாதுகாப்பதற்கு; இதில்,

மென்துணி

பேண்டேஜ் துணி

முதலுதவிக்காக கட்டுப் ப�ோடும் துணி, கிருமி நாசினி மருந்திட்ட கண்களுக்கான கட்டுத்துணி,
பிளாஸ்திரிகள், கிருமி நாசினி மருந்திட்ட துண்டு வலைத்துணிகள் ப�ோன்றவை அடங்கும்.

த�ொங்கற்கட்டுகளைப் ப�ோடுவதற்கான முக்கோண வடிவ பேண்டேஜ் துணிகளும், காயங்களின் மீ து
சுற்றிப்போடுவதற்கான (எ.கா. கையில் வெட்டுக்காயம்) சுருக்கங்கள் உள்ள பேண்டேஜ் துணிகளும்

இரத்தக் கசிவு
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இரத்தம் கசிவதைத் தடுக்க

1.

பாதுகாப்புக் கையுறைகளை அணிந்துக�ொள்ளவும்

அல்லது அடிபட்டவரின் இரத்தம் உங்கள் மீ து படுவதைத்

காயத்தின்மீது அந்நியப் ப�ொருள் ஏதேனும் (எ.கா. கண்ணாடித்
துண்டுகள்) இருந்தால், அதனை
அழுத்த வேண்டாம். நேரடி
அழுத்தம் க�ொடுக்காமல் பாதுகாப்பதற்கு, அதனைச் சுற்றி
துணிகளை வைத்த பிறகு பேண்டேஜ் கட்டைப் ப�ோடவும்.

தடுக்க இடையே ஏதாவது ஒன்றை வைக்கவும்.

2.

காயத்தில் வெளிப்புறப் ப�ொருட்கள் (எ.கா. கண்ணாடித்
துண்டுகள்) உள்ளனவா என்று பார்க்கவும்

3.

காயத்தில் வெளிப்புறப் ப�ொருட்கள் இல்லையெனில்:

a.

அடிபட்ட கையை அல்லது காலை நெஞ்சு
உயரத்துக்கு மேலே தூக்கிவைக்கவும்.

b.

கிருமிநாசினி இடப்பட்ட துண்டு வலைத்துணியைக்
காயத்தின் மீ து வைக்கவும்.

c.

உங்கள் உள்ளங்கை அல்லது விரல்களைக் க�ொண்டு
காயத்தின் மீ து நேராக நன்கு அழுத்தவும்.

d.

பேண்டேஜ் துணி நழுவாதபடி காயத்தின் மேலே
கட்டவும்.

அடிபட்ட
கையை நெஞ்சு
உயரத்துக்கும்
மேலே தூக்கி
வைக்கவும்.

தீக்காயங்களும் சுடுபுண்களும்

7
கீ ழ்க்கண்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால், தீக்காயம் கடுமையானதாகக் கருதப்படும்:

•	பாதிக்கப்பட்டவரின் உடல் மேற்பரப்பில் 5 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக தீக்காயம் ஏற்படுதல். அதாவது காயம் பட்டவரின்
உள்ளங்கையைவிட ஐந்து மடங்கு பெரிய காயம் ஏற்படுதல்
• வாய், த�ொண்டை, கண்கள், காதுகள், பிறப்புறுப்புகள் ஏதாவது ஒன்றில் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில்
தீக்காயம்

தீக்காயம் அல்லது சுடுபுண்ணுக்கு சிகிச்சையளிக்க, கீ ழ்க்கண்டவற்றைச் செய்யவும்
காயம்பட்ட இடத்தின் மீ து

காயம்பட்ட இடம்

கிருமிநாசினி இடப்பட்ட

தீக்காயம் அல்லது சுடுபுண்

விடவேண்டும் அல்லது

இறுக்கக்கூடிய

தீக்காயம்/சுடுபுண் ஏற்பட்ட

மருத்துவரைச்

குளிர்ந்த நீ ரை த�ொடர்ச்சியாக
அவ்விடத்தை குறைந்தது
10 நிமிடமாவது குளிர்ந்த

நீ ரில் அமிழ்த்த வேண்டும்;

இரசாயனம் பட்டதால் ஏற்படும்

காயங்களுக்கு, இரசாயனத்தைக்
கழுவியெடுக்க வேண்டும்.

வங்குவதற்கு
ீ
முன்னர்,
கைச்சங்கிலிகள்,

கடிகாரங்கள், ம�ோதிரங்கள்,
ஆடைகள் ப�ோன்றவற்றை
மெதுவாகக் கழற்ற
வேண்டும்.

டிரெசிங் மென்துணியால்
இடத்தை மூடவேண்டும்.

கடுமையாக இல்லாவிட்டால்,
சென்று பார்க்கவும்.
காயம் கடுமையாக

இருந்தால், 995 என்ற

எண்களில் ஆம்புலன்சை
வரவழைக்கலாம்.

தீக்காயங்களுக்கும் சுடுபுண்களுக்கும் சிகிச்சையளிக்கும்போது கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியவை
• காயம்பட்ட இடத்தில் பற்பசை, ல�ோஷன், தைலம், அல்லது எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள நீர்மத்தைத் தடவ வேண்டாம்.
• காயம்பட்ட இடத்தை பஞ்சால் மூடவேண்டாம்
• க�ொப்புளங்களை உடைக்க வேண்டாம். அதேப�ோல தீக்காயம் மீ து ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் எந்தப் ப�ொருளையும் வெளியே எடுக்க
	வேண்டாம்.

எலும்புமுறிவுகள்
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எலும்புமுறிவு, எலும்பில் ஏற்படும் பிளவு அல்லது விரிசலாகும். இதில், எலும்புமுறிவின் மேலே உள்ள த�ோல் பிய்ந்தும் பிய்யாமலும்
இருக்கலாம்.

எலும்புமுறிவின் அறிகுறிகள்:
• வலியும் ந�ொய்வும்
• எலும்பு முறிந்த பகுதி, இயல்புக்கு மாறான

எலும்புமுறிவுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க:

வடிவத்தில்
அல்லது நிலையில் இருப்பது
• முறிந்த எலும்பை அசைக்க முடியாமல் ப�ோவது
• வக்கம்
ீ
• கன்றியிருப்பது
• வெளியில் தெரியும் எலும்புமுறிவில் வெளிக்காயம்
ஏற்படுதல், அதாவது எலும்புமுறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில்
	த�ோல் பிய்ந்திருப்பது

1.

எலும்பு முறிந்தவரை அமைதிப்படுத்துங்கள்

2.

இரத்தக்காயம் ஏதேனும் இருந்தால் சிகிச்சை செய்யவும்.
கண்ணில் தெரியும் எலும்புமுறிவுகளுக்கு, முதலில்
இரத்தக்கசிவை நிறுத்திவிட்டு, வெளியில் தெரியும்
முறிந்த எலும்பை மூடவும்.

3.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு
அமர்வுநிலையில்,

அதிக

அடிபட்ட

ச�ௌகரியத்தைத்

பகுதிக்கு

முட்டுக்கொடுத்து, அசையாதபடி

பாரம்

தரும்

தராமல்

பார்த்துக்கொள்ளவும்.
வெளியில்
தெரியாத
எலும்புமுறிவு

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு

வெளியில்
தெரியும்
எலும்புமுறிவு

த�ோள்பட்டை மூட்டு

நழுவியிருந்தால�ோ அவரது

மேற்கை, முன்கை, மணிக்கட்டு
ஆகியவற்றில் எலும்பு

முறிந்திருந்தால�ோ, படத்தில்

உள்ளவாறு

திறந்தபடி இருக்கும்

த�ொங்கற்கட்டைப் ப�ோடவும்.

4.

கைக்கான இரண்டு-படி
திறந்த த�ொங்கற்கட்டு

மருத்துவரைச் சென்று பார்க்கவும் அல்லது ஆம்புலன்சை
வரவழைக்கவும்

சுளுக்குகள்

9
சுளுக்குகள் வழக்கமாக மூட்டுகளில் ஏற்படுவதுடன், அவற்றில் எலும்புகளை இணைக்கும் தசைநார்கள் பாதிப்படையும்.
கணுக்காலில் தான் அதிகமாக சுளுக்கு ஏற்படும். சிறிய சுளுக்கு (strain) என்பத�ோ தசைகளுக்கும் சிரைகளுக்கும் (tendons) குறிப்பாக
அவை அதிகப்படியாக இழுபடும்போது, ஏற்படும் காயமாகும்.

R.I.C.E வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி சுளுக்குகளுக்கு சிகிச்சையளித்தல்
சுளுக்கு

ஏற்பட்ட

மூட்டுக்குப்

தராமல் முட்டுக் க�ொடுக்கவும்

சுளுக்கு ஏற்பட்ட மூட்டை
உயர்த்தி வைக்கவும்

பாரம்

சுளுக்கு ஏற்பட்ட இடத்தில் ஐஸ்கட்டியை

பேண்டேஜ் துணி அல்லது மென்மையான

ஒத்தடம் க�ொடுக்கவும்

சுளுக்கு

அல்லது

குளிர்ந்த

நீ ரை

வைத்து

துணிப்பட்டைகளைப்
தரவும்

ஏற்பட்ட

பயன்படுத்தி,

மூட்டுக்கு

அழுத்தம்

வலிப்பு ந�ொய்
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உடல் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு கட்டுப்பாடற்று இயங்குவதை வலிப்பு ந�ொய் என்கிற�ோம்.

வலிப்பு ந�ொயின் அறிகுறிகள்
• உடலின் கட்டுப்பாடற்ற இயக்கம் அல்லது உடல்
• பாதிக்கப்பட்டவர் தரையில் விழுவது
• பற்களைக் இருகிக்கொள்வது
• கண்களை உருட்டுவது
• சிறுநீர் அல்லது மலம் வெளியேறுவதைத் தடுக்க
• வலிப்பு குறைந்ததும் பாதிக்கப்பட்டவர் தூங்கத்
	த�ொடங்குவது.

முறுக்கம்

இயலாமை.

ஒருவர் வலிப்பினால் பாதிக்கப்படும்போது
• ஆபத்தான ப�ொருட்களை கையில் படாமல் தள்ளி வைக்கவும்
•
•
•
•

(எ.கா. கத்தரிக்கோல் ,பிற கூர்மையான ப�ொருட்கள்).
பாதிக்கப்பட்டவரின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டாம்.
பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயில் எதையும் வைக்க வேண்டாம்.
எந்த காயத்துக்கும் வலிப்பு நின்ற பிறகு சிகிச்சையளிக்கவும்
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவச் சிகிச்சை பெற்றுத்தர 995
என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.

பக்கவாதம்
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மூளைக்கு இரத்தம் செல்வது தடைப்படும்போது பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது. இது நீ ண்டகால உடற்குறைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே
எவராவது பக்கவாதம் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுவது முக்கியம்.

பக்கவாதத்தின் அறிகுறிகள்
கைகள்

-

கைகளையும்

பாதிக்கப்பட்டவரால்

முடியவில்லை.

மேலே

இரு

உயர்த்த

பேச்சு – பாதிக்கப்பட்டவரால் தெளிவாக

முகம்

க�ொள்ளவ�ோ முடியவில்லை.

வாய்

பேசவ�ோ பேசும் வார்த்தைகளை புரிந்து

-

பாதிக்கப்பட்டவரால்

முடியவில்லை.

அவரது

கண்

சிரிக்க

அல்லது

கீ ழே த�ொய்ந்து ப�ோயிருக்கலாம்.

Good
Morning

ஒருவர் பக்கவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று நீ ங்கள் கருதினால், உடனடியாக 995 என்ற
எண்ணில் ஆம்புலன்சை அழையுங்கள்

மூச்சுத் திணறல்
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உடனடி சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால், முழுமையாக தடைப்பட்ட சுவாசப்பாதை சில
நிமிடங்களில் மரணத்தை ஏற்படுத்தலாம். மூச்சுத் திணறிக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர், மூச்சு
விடமுடியததற்கான உலகளாவிய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவார். அத்துடன் அவரால்
பேசவ�ோ, சுவாசிக்கவ�ோ, இருமவ�ோ முடியாது.

மூச்சுத்
திணறும்போது
வெளிப்படும்
உலகளாவிய
அறிகுறிகள்

பாதிக்கப்பட்டவர், நினைவுடன் இருக்கும்போது மூச்சுத் திணறல்
ஏற்பட்டால் ஹைம்லிக் முயற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள்.

1.

பாதிக்கப்பட்டவருக்குப் பின்னால் நின்று,

2.

ஒரு கையைப் பயன்படுத்தி,

அவரது இரு கால்களுக்கு

ம�ோதிர விரலால்

காலை வைக்கவும்.

அடையாளம்கண்டு,

த�ோள்களுக்கு இணையாக

த�ொப்புளுக்கு மேலே இரண்டு

இடையில் உங்களது ஒரு

பாதிக்கப்பட்டவரின் த�ொப்புளைக்

பாதிக்கப்பட்டவரின் கால்கள்

காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி,

அகலமாக இருப்பதை

விரல்களை வைக்கவும்.

உறுதிசெய்யவும்.

த�ொப்புள்

3.

உங்கள்

மறு

கையால்,

உங்கள்

கட்டைவிரலை

உள்ளங்கையில் அழுத்தி, மற்ற விரல்களை குத்துவது
ப�ோல் மடக்கவும்.
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4.

காட்டப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் முஷ்டியை வைத்தபடி, மூன்று
விரல்களை

முன்னோக்கி

மெல்ல

விரிக்கவும்.

வளைத்து,

முஷ்டியை மூடவும்.

பாதிக்கப்பட்டவரை

உங்களது

மறு

கையால்

5.

உள்நோக்கியும் மேல்நோக்கியும் ஐந்து முறை வயிற்றுப்
பகுதியில்

அசைவைக்

வாயிலிருந்து
பாருங்கள்.

ஏதாவது

க�ொடுத்து,

பாதிக்கப்பட்டவரின்

வெளிவராவிட்டால்,

பாதிக்கப்பட்டவரின்

ப�ொருள் விழுகிறதா என்று

அது

வாயிலிருந்து

வெளியே

வரும்

எதுவும்

அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர் மயக்கமடையும் வரை,
தடவைகள் (ஒவ்வொரு பகுதிக்குப் பிறகும்
பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயிலிருந்து
ஏதேனும் வெளிவருகிறதா என்று
சரிபார்க்கவும்) த�ொடர்ந்து

வயிற்றுத் தூண்டுதல்களைக்
க�ொடுங்கள்..

வரை
ஐந்து

மூச்சுத் திணறல்
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6.

பாதிக்கப்பட்டவர் மயக்கமடைந்தால், அவரைக் கீ ழே படுக்க வைக்கவும். உறுதியான, சமநிலையான இடத்தில் அவரை நன்கு
நிமிர்த்திப் படுக்க வைக்கவும்.

உதவிக்கு சத்தமாகக் கூப்பிடுங்கள். அருகிலிருப்பவரிடம் உடனடியாக 995 என்ற எண்ணில் ஆம்புலன்சை அழைக்கச் ச�ொல்லுங்கள்.
வேற�ொருவரிடம் இதயத் துடிப்பை சீர்செய்யும் கையடக்க மின்அதிர்வுக் கருவியை (ஏஈடி) எடுத்துவரச் ச�ொல்லுங்கள். 30 முறை
நெஞ்சில் அழுத்துங்கள். (பக் 17, 6வது வழிமுறை) தலையை சாய்த்து- முகவாயைத் தூக்கி, சுவாசப் பாதையை திறந்துவிடுங்கள்

முகவாயைக் கீ ழிழுத்து வாயில் ஏதாவது ப�ொருள் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். உங்கள் மற்ற கையின் ஆள்காட்டி விரலை
வளைத்து . கண்ணுக்கு ஏதேனும் ப�ொருள் தெரிந்தால், அதனை வெளியே எடுங்கள்.

மூச்சு இருந்தால், ஆம்புலன்ஸ் வரும்வரை மூச்சு உள்ளதா என்று த�ொடர்ந்து கவனியுங்கள். மூச்சு இல்லாவிட்டால், வாய�ோடு
வாய் வைத்து சுவாசம் க�ொடுக்க முயலுங்கள். நெஞ்சுப்பகுதி மேல் எழாவிட்டால், தலையை சாய்த்து – முகவாயைத் தூக்கும்

முறையை மேற்கொள்ள பாதிக்கப்பட்டவரின் பக்கவாட்டுக்குச் செல்லுங்கள். இரண்டாவது தடவையாக வாய�ோடு வாய் வைத்து

சுவாசம் க�ொடுக்க முயலுங்கள். நெஞ்சுப்பகுதி இம்முறையும் மேல் எழாவிட்டால், பாதிக்கப்பட்டவரின் சுவாசப்பாதை இன்னமும்
அடைத்துக் க�ொண்டிருப்பதாகப் ப�ொருள்படும்.

முதலில் நெஞ்சை அழுத்திவிட்டு பின்னர் மேற்கண்ட வழிமுறைகளைத் த�ொடர்ந்து

செய்யவும். இருமுறை வாய�ோடு வாய் சுவாசம் க�ொடுத்து நெஞ்சுப்பகுதி மேல்எழும்

வரையில�ோ, பாதிக்கப்பட்டவர் உயிருடன் இருப்பதற்கு வேறு அறிகுறிகள் தென்படும்
வரையில�ோ, ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் வரும் வரையில�ோ, த�ொடர்ந்து

வழிமுறைகளைச் செய்யவும். இருமுறை வாய�ோடு வாய் வைத்து சுவாசம்

க�ொடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவரின் நெஞ்சுப் பகுதி மேல் எழுந்தால�ோ அவர் உயிருடன்
இருப்பதற்கான வேறு அறிகுறிகள் தெரிந்தால�ோ, அவர் மூச்சு விடுகிறாரா

என்று பாருங்கள். மூச்சு இருந்தால், ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரை அவர் மூச்சு
விடுகிறாரா என்று த�ொடர்ந்து கவனியுங்கள். அவர் மூச்சு விடாவிட்டால்,

இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சையை (CPR) செய்துவிட்டு, இதயத்துடிப்பைச்

சீர்செய்யும் கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியைப் (ஏஈடி) பெறும்போது அதனைப்
பயன்படுத்தவும்.
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சுவாசப்பாதை அடைத்துக் க�ொண்டவர் உடல்பருமனாகவ�ோ கர்ப்பமாகவ�ோ இருந்தால், நெஞ்சை
அசைத்தல் முறையை மேற்கொள்ளவும்.

1.

பாதிக்கப்பட்டவருக்குப்

பின்னால்

நின்று, அவரது இரு கால்களுக்கு
இடையில் உங்களது ஒரு காலை
வைக்கவும்.
கால்கள்

பாதிக்கப்பட்டவரின்

த�ோள்களுக்கு

இணையாக அகலமாக இருப்பதை
உறுதிசெய்யவும்.

2.

பாதிக்கப்பட்டவரின்

கைகளுக்குக்

கீ ழே உங்கள் கைகளை நுழைத்து,
உங்கள்

பெருவிரலை

உள்ளே

வைத்து குத்துவது ப�ோல மடக்கி
(பக்கம்

12,

வழிமுறை

3)

அவர்

நெஞ்செலும்புப் பகுதியின் நடுவே
வைக்கவும்.

மற்ற

3.

ஐந்து முறை உள்நோக்கி அசைவு
க�ொடுத்துவிட்டு
முயற்சியின்

ஹைம்லிக்

5ஆம்

6ஆம்

வழிமுறைகளைச் செய்யவும் (பக்
13, பக் 14)

கையால்

மடக்கப்பட்ட கையை மூடவும்.

முஷ்டியையும்
கையையும்
நடுவில்
வைக்கவும்

இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சை (CPR)
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மாரடைப்பால் யாரேனும் விழுந்துவிட்டால்:

1.

பாதிக்கப்பட்டவரின்

3.

த�ோள்களைத் தட்டி, அவர்

பாதிக்கப்பட்டவர் மல்லாக்க படுத்திருக்காவிட்டால்,
அவர் தலை, கழுத்து, உடல் எல்லாவற்றையும்

கவனத்தைப்

தாங்கிப்பிடித்துக்கொண்டு திருப்பி, அவரை

பெறுவதற்கு

மல்லாக்க படுக்கவைக்கவும்.

கத்தவும்;

பாதிக்கப்பட்டவர்
பதில்

ச�ொல்லாவிட்டால்

4.

தூக்கும் முறையைப் பயன்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்டவரின்

மேற்கொள்ளவும்.

பின்பக்கத்திலிருந்து நாக்கு மேல் எழ உதவும்.

சுவாசப்பாதையைத் திறந்துவிடவும். இது த�ொண்டையின்

வழிமுறையை

2.

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, தலையைச் சாய்த்து- முகவாயைத்

2வது

ஆம்புலன்சை

5.

பாதிக்கப்பட்டவரின் சுவாசப்பாதையைத் திறந்து வைத்திருந்தபடி, அவரது வாயின்

வரவழைக்க 995

மீ தும் மூக்கின் மீ தும் உங்கள் காதுகளை வைக்கவும்.

அழைக்கும்படி

•

பாதிக்கப்பட்டவர் மூச்சிழுத்து விடும்போது காற்று வெளியில்

•
•

நெஞ்சு மேல் எழுந்து கீ ழ் இறங்குகிறதா என்று பாருங்கள்.

எனும் எண்ணுக்கு
அருகிலிருக்கும்

ஒருவரிடம் கூறவும்.
உங்களுக்கு மிக
அருகிலிருக்கும்

இதயத்துடிப்பைச்

சீர்செய்யும் கையடக்க

	செல்கிறதா என்று கேளுங்கள்.

பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் சுவாசம்
வருகிறதா என்று உணர முயலுங்கள்.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மூச்சு இருந்தால், அவர் மூச்சு விடுகிறாரா என்று த�ொடர்ந்து

மின் அதிர்வுக் கருவியை

கவனித்தபடி, ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் வருவதற்குக் காத்திருங்கள்.

மற்றொருவரிடமும்

பாதிக்கப்பட்டவர் மூச்சுவிடாவிட்டால், அடுத்த வழியை மேற்கொண்டு, அவர்

(ஏஈடி) எடுத்துவர
ச�ொல்லவும்.

நெஞ்சுப் பகுதியை அழுத்தத் த�ொடங்குங்கள்.
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6.

பாதிக்கப்பட்டவரின்
கால்களுக்கு

அருகில் இருக்கும்

விலா எலும்பின்
கீ ழ்க்கோட்டை
உங்கள்
நடுவிரலால்
தடவவும்.

உங்கள் கையின்

நடுவிரலால், காட்டப்பட்டவாறு,
அவரது

விலா

எலும்பின்

கீ ழ்ப்பகுதி

ஓரத்தைத் தடவியபடி நெஞ்சுக்குழியை
அடையாளம்

நடுவிரலுக்குப்
விரலை

காணவும்.

உங்கள்

பக்கத்தில்

வைத்து,

உள்ளங்கைக்

ஆள்காட்டி

மறு

கையின்

கீ ழ்ப்பகுதியைக்

காட்டப்பட்டவாறு நெஞ்செலும்பின் மீ து
வைக்கவும்.

7.

மார்பின் நடுப்பகுதியை அடையாளம்
காணவும். ஒரு கையை மறு

கையின் மேலே வைத்து கைகள்
உறுதியாய் இருப்பதற்காக

அவற்றைப் பின்னிக்கொள்ளவும்.

கைவிரல்கள் மார்பில் படக்கூடாது.

8.

இரு

முழங்கைகளையும்

நேராக வைக்கவும்.

மடங்காமல்

பாதிக்கப்பட்டவரின்
மார்புக்கு

நேரடியாக மேலே

உங்கள் த�ோள்கள்
இருக்கவேண்டும்.

Lean forward and
use your body
weight to perform
the compressions.

9.

30 முறை நெஞ்சில் அழுத்துங்கள். நிமிடத்துக்கு குறைந்தது 100 அழுத்தங்கள் வேகத்தில்
அழுத்தவேண்டும். அத்துடன், ஒவ்வொரு அழுத்தமும் சுமார் 5 செண்டிமீ ட்டர் கீ ழே
செல்லவேண்டும்.
குறிப்பு: சில சமயங்களில் ஏத�ோ உடைவது ப�ோன்ற ஒலி கேட்கலாம். பதற வேண்டாம்.
அது விலா எலும்பு அல்லது குருத்தெலும்பு (cartilage) முறிவதால் ஏற்படும் ஒலியாகும்.
அத்தகைய முறிவு ம�ோசமான பாதிப்பாகாது. இதய இயக்க உயிர்பிப்பு சிகிச்சையைத்
(சிபிஆர்) தாமதப்படுத்துவதாலும் அதைச் செய்யாததாலும் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து விலா
எலும்பு முறிவால் ஏற்படும் ஆபத்தைவிட மிக அதிகம்.)
வாய�ோடு வாய் வைத்து இரண்டு முறை சுவாசம் க�ொடுக்கவும். சுவாசப்பாதையைத்
திறக்க, பாதிக்கப்பட்டவரின் தலையை சாய்த்து - முகவாயைத் தூக்கியே வைத்திருக்கவும்.
காற்று வெளியில் செல்வதைத் தடுக்க, உங்கள் பெருவிரலாலும் ஆள்காட்டி விரலாலும்
அவரது மூக்கைப் பிடித்து மூடவும். பாதிக்கப்பட்டவரின் வாய் முழுவதையும் உங்கள்
உதடுகளால் நன்கு மூடவும். சுவாசத்தை விரைவாய் இரண்டு முறை ஒன்றன்பின்
ஒன்று க�ொடுக்கவும். ஒவ்வொரு சுவாசத்தின்போதும் நெஞ்சுப்பகுதி மேல் எழுகிறதா
என்று கவனிக்கவும். ஒவ்வொரு சுவாசத்துக்குப் பிறகும் மூக்குத் துளைகளிலிருந்து
விரல்களை எடுத்துவிடவும். ஒவ்வொரு சுவாசமும் ஒரு வினாடி இருக்கவேண்டும்.
ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் வரும் வரை, அல்லது இதயத் துடிப்பை சீர்செய்யும்
கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியைப் (ஏஈடி) பெறும்வரை, அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்
உயிருடன் இருக்கும் அறிகுறிகள் தெரியும் வரை, 30 முறை நெஞ்சில் அழுத்தி, இருமுறை
சுவாசம் க�ொடுக்கும் வழிமுறையை மீ ண்டும் மீ ண்டும் செய்துக�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
பிறகு, தேவைப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மூச்சுள்ளதா என்று மீ ண்டும் ச�ோதித்து,
இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சையைச் செய்து, தேவையிருந்தால் இதயத் துடிப்பை
சீர்செய்யும் கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியை (ஏஈடி) பயன்படுத்த வேண்டும்.
அழுத்தங்களை ஐந்து ஐந்தாக எண்ணலாம்:
1
1
1
1
1
1

and
and
and
and
and
and

2
2
2
2
2
2

and
and
and
and
and
and

3
3
3
3
3
3

and
and
and
and
and
and

4
4
4
4
4
4

and
and
and
and
and
and

5 and
10 and
15
20
25
30

30 முறை
அழுத்தங்களும்

2 முறை சுவாசம்
க�ொடுத்தலும்

இதயத் துடிப்பை சீர்செய்யும் கையடக்க மின்
அதிர்வுக் கருவி (ஏஈடி)
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பாதிக்கப்பட்டவர் இவ்வாறு இருந்தால், ஏஈடி கருவியைப் பயன்படுத்த முடியாது:
• ச�ொல்லால�ோ குறிப்பால�ோ பதிலளிக்கிறார், அவர் நாடித்துடிப்பு இயங்குகிறது, அத்துடன்/அல்லது அவர் மூச்சு
விடுகிறார்.

• பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு வயதுக்கும் குறைவான சிசு

• பாதிக்கப்பட்டவர் இறந்துவிட்டார் என்று நன்றாகத் தெரிகிறது.

ஒரு வயதுக்கும் எட்டு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட அல்லது 25 கில�ோகிராம் எடைக்கும் குறைவான
குழந்தைகளுக்கு, சிறார்களுக்கான குறைந்த மின்சக்தியை வெளிப்படுத்தும்) மின் அதிர்வுக்
கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். சிறார்களுக்கான அத்தகைய கருவி கிடைக்காவிட்டால்,
பெரியவர்களுக்கான கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

பாதிக்கப்பட்டவரைத் தயார்செய்ய

1.

மின் அதிர்வுக் கருவியை வைப்பதற்கான பாதிக்கப்பட்டவரின் வெற்று மார்புப் பகுதியில் அட்டைகளை ஒட்டவேண்டும்; ஏதேனும்
துணி இடையூறாக இருந்தால் அதனை வெட்டி அல்லது கிழித்து எடுக்கவும்.

2.

பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பில் இருக்கும் நகை அல்லது ஆபரணங்களை கழற்றவும் அல்லது ஒரு பக்கம் நகர்த்தவும். இதயத்
துடிப்பை சீர்செய்யும் கருவிக்கான அட்டைகளை வைப்பதற்கு இடையூறாக ஏதாவது அட்டைகள் இருந்தால் ( எ.கா. தைல
அட்டை),

3.
4.
5.

அவற்றையும் எடுக்கவும்.

அட்டைகள் த�ோலில் நன்கு ஒட்டிக் க�ொள்வதை உறுதிசெய்ய, பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பில் இருக்கும்
அதிகப்படியான முடியை மழித்துவிடவும் (குறிப்பு: ஏஈடி பெட்டியில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும்
சவரக்கத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும்).

Place
defibrillator
pads four fingers
away from
pacemaker

பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பில் வியர்வைய�ோ ஈரம�ோ இல்லாமல் துடைக்க வேண்டும். இவை மின்
அதிர்வுக் கருவிக்கான அட்டைகள் த�ோலில் நன்றாய் ஒட்டுவதற்கு இடையூறாக இருக்கும்.
இதயத்துள்ளே செயற்கை மின்னியக்கி (pacemaker) ப�ொருத்தப்பட்டிருந்தால், அதிலிருந்து நான்கு விரல் தூரத்தில் மின் அதிர்வுக்
கருவிக்கான அட்டைகளை ஒட்டவும். இதற்கிடையே, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு த�ொடர்ச்சியாக இதயவியக்க உயிர்பிப்பு சிகிச்சை
(சிபிஆர்) அளிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யவும்.
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மைரெஸ்போண்டர் (myResponder) செயலியைப் பதிவிறக்கம்
செய்து முதலில் உடனடி உதவி வழங்குபவர்களுக்கான
சமூகத் திட்டத்தில் இணையவும்

சிபிஆர் செய்துக�ொண்டிருக்கும்போதே
இதயத்துடிப்பை சீர்செய்யும் கருவிக்கான
அட்டைகளை ஒட்டுதல்:
•	பாக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளின்படி அட்டைகளை
	வெளியில் எடுக்கவும்
• அட்டையின் பின்பக்கத்தில் உள்ள ஒட்டியை உரித்து,
	காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அட்டைகளை ஒட்டவும்; அட்டையில்
	காற்றுக்குமிழிகள் ஏதும் இல்லாமல் நன்கு ஒட்டியிருப்பதை
உறுதிசெய்யவும்.
இதயத் துடிப்பைச் சீர்செய்யும் கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியை
இப்போது
இயக்கலாம்.
ஏஈடி
கருவியில்
இடம்பெற்றிருக்கும்
குரலில்
பதியப்பட்ட
கட்டளைகளின்படி
செய்து,
ஆம்புலன்ஸ்
பணியாளர்கள் வரும்வரை அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர் உயிருடன்
இருப்பது தெரியும்வரை, தேவைப்படும் அளவுக்கு சிபிஆர் சிகிச்சை
(பக் 16) அளிக்கவேண்டும். உயிர் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்
தெரிந்ததும் மூச்சு உள்ளதா என்று ச�ோதிக்கவும். பாதிக்கப்பட்டவர்
மூச்சு விடாவிட்டால், இதயத்துடிப்பு உயிர்ப்பிப்புச் சிகிச்சையைத்
த�ொடர்வதுடன், ஏஈடி கருவியைப் பயன்படுத்தவும். பாதிக்கப்பட்டவர்
மூச்சு விட்டால், அவர் மூச்சை ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் வரும்
வரை த�ொடர்ந்து கவனிக்கவும்.

காட்டப்பட்டுள்ளவாறு
மின் அதிர்வுக்
கருவிகளை வைக்கும்
அட்டைகளை ஒட்டவும்

மைரெஸ்போண்டர் (myResponder) செயலி
(மருத்துவப் பாடத்தொகுதி)

மைரெஸ்போண்டர் செயலி
(தீச்சம்பவங்கள் குறித்த
பாடத்தொகுதி)

ஒவ்வொரு வினாடியும் முக்கியம்!

ஒவ்வோர் ஆண்டும் சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப்

நிமிடமும் உயிர் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் 7 விழுக்காட்டிலிருந்து

சம்பவங்கயைக் கையாளுகிறது. இவை பரவும் ஆபத்தில்லாத

இதயத்துடிப்பு உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சை செய்யாமலிருக்கும் ஒவ்வொரு

படை, குப்பையால் தீ ஏற்படும்

10 விழுக்காடு வரை குறைகிறது.

சிறிய தீச்சம்பவங்களாகும். ப�ொதுமக்கள் இவற்றில் எளிதில்

ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட

வழிப�ோக்கர் இதயத்துடிப்பு உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சை
செய்யும் பட்சத்தில், உயிர்பிழைக்கும் விகிதம்
இரட்டிப்பாகிறது.

இத்தகைய சம்பவங்களில் தீயணைப்புக் கருவிகள் அல்லது

தீயை அணைக்கலாம்.

தண்ணீர் க�ொள்கலங்கள் ப�ோன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி தீயை

மாரடைப்பு ந�ோயாளிகள் உயிர்பிழைக்கும் விகிதத்தைக் கீ ழ்க்கண்ட

அணைக்க நாம் உதவலாம். சிறிய தீயை அணைப்பதன்வழி,

•

கைப்பேசியின் புவியிருப்பிடத்தை சிங்கப்பூர்க் குடிமைத்

பாதுகாக்கவும் நாம் உதவலாம்.

விரைவாக தெரிவிப்பது

உயிருக்கு ஆபத்தான சம்பவங்களை கவனிக்க சிங்கப்பூர்க்

விரைவாக இதய இயக்க உயிர்ப்பிப்பு சிகிச்சையை அளிப்பது

இது உதவிசெய்யும்.

வழிகளில் உயர்த்தலாம்:

தற்காப்புப் படையின் 995 தகவல் அழைப்பு நிலையத்திடம்

•	பயிற்சிபெற்ற முதலில் உடனடி உதவி வழங்குபவர்கள்
•

அதிக சேதத்தைத் தடுக்கவும் நம் அக்கம்பக்கத்தை தீயிலிருந்து

குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூடுதல்

வளங்களை ஒதுக்கவும்

ப�ொது இடங்களில் பெறக்கூடிய இதயத் துடிப்பை சீர்செய்யும்
கையடக்க மின் அதிர்வுக் கருவியைக் க�ொண்டு
மின் அதிர்வுகளை அளித்தல்

விரைவாக

மைரெஸ்போண்டர் கைப்பேசி செயலியின் அம்சங்கள்

செயலின் மூலம் 995 எனும்

உங்கள் அருகில் நடக்கும்

உங்கள் புவியிருப்பிடம்

சிறிய தீச்சம்பவங்கள்

தற்காப்புப் படைக்கு தானாக

தெரிவிக்கப்படும்

எண்களை அழைத்தவுடன்,
சிங்கப்பூர்க் குடிமைத்
அனுப்பப்படும்

பயனாளர்கள் செயலியில்

மிகவும் அருகிலிலுள்ள

பெரிய தீச்சம்பவங்களில்

சீர்செய்யும் கையடக்க

மாரடைப்பு அல்லது

உள்ள கேமராவைக் க�ொண்டு,

பற்றி உங்களுக்குத்

படம்பிடித்த நிழற்படங்களை
/காண�ொளிகளைப்

பகிர்ந்துக�ொள்ள வழிசெய்யும்.

இதயத் துடிப்பை

மின்அதிர்வுக் கருவி
எங்கு இருக்கிறது

கண்டறிய முடியும்

அத்திவாசிய உயிர்காக்கும்
திறன்களையும்,

தயார்நிலைக்கான பிற

தகவல்களையும் பெற QR
குறியீட்டை வருடவும்

ஆப்ஸ்டோர்

பிளேஸ்டோர்

