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વિદેશી ભાગોના પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા માટે શું કરવુ?
આંખો

Eye આંખોના ચિકિત્સકો દ્વારા ફક્ત સૌથી ઉપરની સપાટીના વિદેશી ભાગો આંખોમાંથી કાઢવા જોઇએ. જો વૈદ્યકીય દેખભાળ
સરળતાથી ન મળતી હોય તો આંખો નવશેકા પાણીથી ધોવી જોઇએ અથવા વિદેશી ભાગો કાઢવા માટે કપાસનો ભીનો ટુકડો વાપરવા જોઇએ.
થોડુક ખનિજ તેલ આંખોમાં નાખવાથી ઘણી બળતરા દુર કરી થઈ જશે. આંખોને ખંજોરો નહી અને વિદેશી ભાગ કાઢવા માટે કઠણ વસ્તુ નહી
વાપરો.
નાક
જો દરદીને કોઇ છીકવી શકે તો વિદેશી ભાગ ઘણીવાર બહાર નીકળી જશે. આ થઈ જાય પછી થોડુ મરી તેના નશ્કોરામાં નાખીને અથવા
બીજા નશ્કોરાને ગલીપચી કરીને આ કામ કરી શકાશે.
કાન
વિદેશી વસ્તુઓને કાનમાંથી કાઢવા સાધારણ લોકોએ પ્રયત્ન ન કરવો જોઇએ કારણકે તે કદાચ નાજુક રચનાને ઇજા પહોચાડશે. સૌથી
સારો પહેલો ઉપચાર એ છે કે થોડુ ઓલીવનુ તેલ, ખનીજનુ તેલ અથવા એરંડીયાનુ તેલ કાનમાં નાખો અને થોડી મિનિટો તેને ત્યા રહેવા દયો.
આ સાધારણપણે વિદેશી વસ્તુને બહાર કાઢશે. વિદેશી વસ્તુ જો કાનમાં રહી જાય તો કોઇ મોટુ નુકશાન નથી, જ્યા સુધી વૈદ્યકીય
મદદનુ ધ્યાન જાય.
Splinters
છેવટે બહાર દેખાતા Splintersને મજબુતીથી પકડી શકાય છે અને જો સાધારણ વ્યક્તિ હુમલો કરે તો ધીમેથી પાછુ લેવાય છે. પોચા
અથવા તુટેલા Splintersને ચિકિત્સકે સારવાર આપવી જોઇએ. જો બહારનો કોઇ ભાગ ચામડીમાં રહી ગયો હોય તો તેને સાધારણપણે ચેપ
લાગશે. જો વૈદ્યકીય દેખભાળ મળે નહી તો તેને થોડા દિવસો માટે ગરમ પાણીમાં પલાળો જેને લીધે Splinters અવી પરિસ્થિતીમાં આવશે
કે તે ચિપીયાથી કાઢી શકાય.
ચાકુના જખમ (ચાકુ, છરો અથવા બીજા હથિયારો.)
આ જાતની બહાર નીકળેલી વસ્તુઓ સાધારણપણે તેમની જગ્યામાં જ રખાય છે જ્યા સુધી વૈદ્યકીય દેખભાળ મળે. ન હોય તેવા
ચિકિત્સકો પાસેથી કઢાવવુ બહુ ગંભીર મગજના વિકારમાં પરિણામે છે. સૌથી સારી પ્રાથમિક ચિકિત્સા એ છે કે એક જંતુરહિત કપડાથી આ
વિસ્તારને ઢાંકો અને દરદીને નજીકની ઇસ્પિતાલમાં લઈ જાવ.
કપડાના ટુકડા જે ફાટી ગયા છે અથવા ગંદકી જે ધુલાઈ રહી છે તેનુ શું કરવુ ?
સાબુ અને પાણીથી સંપુર્ણપણે સાધારણરીતે ધોવાથી આવી વિદેશી વસ્તુઓ સાફ થઈ જશે. આ ઇજા થયા પછી જેટલુ જલ્દી બની શકે
તેટલુ જલ્દી કરી નાખવુ જોઇએ. ઈજા થયેલા ભાગને સ્વચ્છ કપડાથી સાફ કરીને વૈદ્યકીય મદદ લેવી જોઇએ.
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