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পেেূতম: 
 
এই হজল়ার্ে, েখনই ে়াপ আপত্ক়ালীন পডরকল্পন়া ক়ার্েকরী  র্ে র্খন ে়ার্পর সচূক (র্খন 
আর্দ্েে়ার প্রভ়াে উচ্চ ে়াপম়াত্র়ার স়ার্ে ডমর্ল র়্ায েখন হকমন ে়াপম়াত্র়া অনভূুে  র্ে ে়ার একটি 
সঠিক পডরম়াপ) 95হে হপ ৌঁছ়ার্ে। আপডন  যে ে়াপ উপর্েষ্ট়া অেে়া ে়াপ সেকে ে়াণী ডেষর্য 
সংে়াে ম়াধ্যমগুর্ল়ার খের শুর্ন ে়াকর্েন। এই সেকে ে়ানীগুর্ল়ার্ক ডনর্ে সংজ্ঞ়াডযে কর়া  র্যর্ছ এেং 
এও েল়া  র্যর্ছ হর্ কখন ে়া জ়াডর কর়া  র্যর্ছ: 
 

 একটি অডেডরক্ত িাপ উপপ্লেষ্টা-এর অেে  ল সম্ভেে হসই চরম ে়াপ। 
 একটি িাপ উপপ্লেষ্টা েখনই জ়াডর কর়া  য র্খন ে়াপ অেে়া ে়াপ ও আর্দ্েে়ার 
 সমন্বয হেশীরভ়াগ ম়ানরু্ষর হের্ত্র অসডুেধ়্ার ক়ারণ  য এেং ডকছু ম়ানরু্ষর জনয 
 সমসয়া ড স়ার্ে হেখ়া হেয। 
 

 একটি অডেডরক্ত ে়াপ সির্য িাণী-এর অেে  ল সম্ভেে হসই চরম ে়াপ এিং র্ডে সঠিক 
সেকে ে়া ন়া হনওয়া  য ের্ে জীের্নর জনয ভর্যর ক়ারণ  র্ে প়ার্র। 
অিযতির্ িাপ সির্য িাণী েখনই জ়াডর কর়া  য র্খন ে়াপ অেে়া ে়াপ ও আর্দ্েে়ার সমন্বয 
হেশীরভ়াগ ম়ানরু্ষর হের্ত্র ডেপজ্জনক ড স়ার্ে হের্খ হের্ে ের্ল প্রেয়াশ়া কর়া  য। 
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সিযপ্লেষ সংপ্লোতিি: নপ্লেম্বি, 2011 

 

অতিতিক্ত িাপ্লপি ফপ্লে স্বাপ্লযযি ওপি প্রোি: 
তিে টরার্ িা িাপজতনি পক্ষাঘাি িাপজতনি ক্লাতি 

ে়ার্পর পীড়ন অেে়াৎ ে়াপজডনে ক্ল়াডি এেং ে়াপজডনে 
পে়াঘ়াে অডেডরক্ত উচ্চ ে়াপম়াত্র়ায অস্ব়াভ়াডেক হক়ার্ন়া ঘটন়া 
নয। আসর্ল, ে়াপজডনে পে়াঘ়াে  ল সের্চর্য ম়ার়াত্মক ে়াপ-
সংক্র়াি অসুস্থে়া। ডশশু এেং ে়াচ্চ়া, েৃদ্ধ (65 েছর েযর্সর 
ঊর্বে), েূর়ার্র়াগয েয়াডধ্র্ে পীডড়ে ম়ানুষ ে়া ডকছু েযডক্ত র়্ার়া 
ঘর্রর ে়াইর্র ক়াজ কর্রন ে়ার্ের ে়াপ পীড়র্ন দ্ব়ার়া আক্র়াি 
 ওয়ার প্রেণে়া অর্নক হেশী  র্ে প়ার্র। র্খন ক়ার্র়া শরীর 
ে়াপ ডনযন্ত্রণ করর্ে অেম  য েখনই ে়াপজডনে পে়াঘ়াে 
 য: হের্ র ে়াপম়াত্র়া দ্রুে হের্ড় র়্ায, হে  র্খন ঘ়াম হের 
কর়ার েমে়া  ়াডরর্য হফর্ল, এেং হে  ঠ়ান্ড়া  র্ে প়ার্র ন়া। 
10 হের্ক 15 ডমডনর্টর মর্ধ্য হের্ র ে়াপম়াত্র়া 106°F ে়া 
ে়ারও হেশী  র্য র়্ায। আপৎক়ালীন ডচডকৎস়া ন়া কর়া  র্ল 
ে়াপজডনে পে়াঘ়ার্ের ফর্ল স্থ়াযী অেমে়া এমনডক মৃেুয পর্েি 
 র্ে প়ার্র। 

িাপজতনি পক্ষাঘাপ্লিি তিহ্ন এিং :  
সেকে ে়ার ডচহ্ন আল়াে়া  র্ে প়ার্র ের্ে ডনেডলডখেগুডল অিভূে ক্ত 
 র্ে প়ার্র:  সির্য িাি তিহ্ন আোো িপ্লি পাপ্লি িপ্লি িয়ি তনপ্লেি তিহ্নগুতেও থার্প্লি পাপ্লি: 

 হের্ র ে়াপম়াত্র়া অেযডধ্ক ম়াত্র়ায হেডশ (103°F-এর 
হেডশ) 

 ল়াল, গরম এেং শুষ্ক ত্বক (ঘ়াম  র্ে ন়া) 
 দ্রুে, শডক্তশ়ালী ন়াডড় স্পন্দন 
 ক়াৌঁপুডন স  ম়াে়া েযে়া  
 ম়াে়া হঘ়ার়া 
 েডম েডম ভ়াে 

ে়াপজডনে ক্ল়াডি  ল ে়াপজডনে অসুখগুডলর কম 
প্রভ়াের্ুক্ত রূপ র়্া অেযডধ্ক ে়াপম়াত্র়ায হঘ়ার়াঘুডর কর়ার 
ডকছু ডেন পর্র ে়া কম অেে়া অসম েরল গ্র ণ করর্ল 
হেখ়া হেয। 
 
িাপজতনি ক্লাতিি তিহ্ন এিং েক্ষণগুতে 
সেকে ে়ার ডচহ্ন আল়াে়া  র্ে প়ার্র ের্ে ডনেডলডখেগুডল 
অিভূে ক্ত  র্ে প়ার্র:  

 হেশী ম়াত্র়ায ঘ়াম 
 ফয়াক়ার্স ভ়াে 
 হপশীর্ে ট়ান 
 ক্ল়াডি 
 েুেেলে়া 
 ম়াে়া হঘ়ার়া 
 ম়াে়া েযে়া 
 েডম ে়া েডম েডম ভ়াে 
 অজ্ঞ়ান  র্য র়্াওয়া 
 ত্বক: ঠ়ান্ড়া অেে়া হভজ়া  র্ে প়ার্র 
 ন়াডড়র স্পন্দন: দ্রুে এেং েুেেল 
 শ্ব়াসপ্রশ্ব়াস: দ্রুে এেং ঈষে 
 

অতিতিক্ত িাপমাত্রাি ঘেনা ঘেপ্লে: 
 র্ের্েডশ সম্ভে ে়াডড় হভের্রই ে়াকুন। 
 শীে়ােপ র্ন্ত্র ে়া ফয়ান চ়াডলর্য র়াখুন। 
 ডশশুর্ের ে়া হপ়াষ়া প্র়াণীর্ের গ়াডড়র্ে র়াখর্েন ন়া। 
 প্রচুর পডরম়ার্ণ জল খ়ান। 
  ়াল্ক়া রংর্যর,  ়াল্ক়া ওজর্নর এেং ডির্লি়াল়া হপ়াষ়াক পরুন। 
 ে়াইর্র র়্াওয়ার অিে 20 ডমডনট আর্গ স়ানস্ক্রীণ হল়াশন ল়াগ়ান (SPF 15-30  ল সের্চর্য ভ়াল)। 
 সূর্ে ়ার্ল়ার্ক র়্াওয়া সীডমে করুন (সক়াল 10ট়া হের্ক েুপুর 3-হটর মর্ধ্য সূর্ে সের্ের্ক শডক্তশ়ালী ে়ার্ক)। 
 ে়াপজডনে হপশীর ট়ান, ে়াপজডনে ক্ল়াডি এেং ে়াপজডনে পে়াঘ়ার্ের ডের্ক লেয র়াখুন। 
 আপডন র্ডে হক়ার্ন়া ঠ়ান্ড়া অঞ্চর্ল হর্র্ে ন়া প়ার্রন, ের্ে সমগ্র শ র জরু্ড় হর্ হজল়ার '”ঠ়ান্ড়া  ওয়ার হকন্দ্র”- গুডল 

রর্যর্ছ হসখ়ার্ন র়্ান। 
 


