
জ রী : ড ু রাগীর মিনটিরং িবষেয় – নাস, ডা ার ও সহায়কেদর জন  

ওয়ােড ড ু রাগীর যিদ এই ল ণ িলর কানও ট দখা দয়, তেব তাড়াতািড় িবষয় ট মিডক াল 

অিফসারেক জানােত হেব । কারণ, এই রাগীেদর িবেশষভােব স ালাইন দওয়ার দরকার হেত পাের । ওয়ােড 

য সহায়করা এবং নািসং াফ বা স্টেড রা থাকেবন, তারঁা এ’ িবষেয় িনিদ ভােব খয়াল রাখেবন ।  

 বারবার বিম ; খেত পারেছ না 

 পেট ব থা 

 ি িডং (নাক বা মখু থেক র রণ, বিম বা ােব র  
অথবা কােলা/র  পায়খানা; মািসেক অিতির  র াব) 

 মাথা ঘুরেছ বা ভীষণ দুবল 

 অি র ভাব, ছটফট করেছ 

 পাতলা পায়খানা 

 াব 6 ঘ ার মেধ  হয়িন বা পিরমােণ খুব কম 

এছাড়াও, নািসং াফ বা স্টেড রা আরও চার ট পিরমাপ িবেশষভােব ল  রাখেবন ।  

এইে ে ও তুহাের স ালাইন দওয়ার দরকার হেত পাের । িবষয় ট MO-র নজের আনেবন । 

  িপিসিভ বেড় গেছ * 

 পা  রট বশী ( ট ােরচার 

বশী না হওয়া সে ও)* 

 পা  শার কম # 

 াড শার কেম গেছ * 

* িপিসিভ আেগ যা িছল তার থেক বেড় গেছ । অথবা িপিসিভ একবার মা  পরী া হেয়েছ,      

িক  তা াভািবক গড় মা ার চেয় বশী (মিহলােদর ে  40%, পু ষেদর ে  45%)।    
িপিসিভ যিদ তু অেনকটা কেম যায়, তা-ও খারাপ ল ণ 

  * পা  রট াভািবেকর থেক 20/ িমিনট বা আরও বশী 

  * িসে ািলক াড শার 20 mm বা আরও বশী নেম গেছ 

   # পা  শার 25-এর কম (পা  শার হল িসে ািলক ও ডায়াে ািলক াড শােরর ব বধান)।  

িবঃ ঃ – ড ু রাগীর যিদ ডায়ােব টস, হাট বা িকডিনর রাগ, হাই শার, থ ালািসিময়া ইত ািদ কানও 
অসুখ (co-morbidity) বা pregnancy থােক, তােক high risk case িহসােব ধরেত হেব।  

ড ু রাগী য অব ায় থাকেল তােক IV fluid-এর bolus িদেত হেব, তার মেধ  এই িল অন তম:  

(ক) িপিসিভ  minimum যা িছল তার থেক যিদ 20% বা আরও বশী বেড় যায়।  

(খ) িপিসিভ অতটা না বাড়েলও রাগীর যিদ আরও কানও িবপদল ণ থােক ( য িল থম box-এ         

বলা আেছ)।  াভািবক গেড়র চেয় িপিসিভ বশী হেল (উপের দখুন) তা বৃ  বেল ধরেবন।   

(গ) যিদ dehydration-এর ল ণ থােক ; উপের পা  / াড শার / পা  শার যমন বলা আেছ িকংবা 

dehydration-এর অন ান  ল ণ।  

(ঘ) মুেখ যেথ  fluid খাওয়ার মেতা অব া যিদ রাগীর না থােক; যমন- বারবার বিম, খেত পারেছ না, 

অ ান অব া ইত ািদ। 

(ঙ) রাগী যিদ ইিতমেধ ই শক্-এ িগেয় থােক, তেব jet-এ IV fluid  করেত হেব।  



 
 
নািসং াফ ও পিরচািলকােদর জন  িবেশষভােব বলার :- 

 িপিসিভ, টেলট কাউ , পা , াড শার, পা  শার ইত ািদ পিরমাপ িল ায়ই পূেবর সে  

তলনা করার দরকার হেব। পূেবর মাপ জানার জন  Top Sheet- ট কােজ লাগান। 

 ড ু রাগী বা suspected ড ু রাগীর িবপদল ণ আেছ িক না দেখ এবং উপেরা  

পিরমাপ িল ল  কের জ টল কস্ িলর BHT আলাদা ক ন। স িলেক আলাদা ফাইেল রাখুন 

অথবা কানও িবেশষ িচ  আটেক িদন। Comorbidity-যু  কস্ িলেকও এর মেধ  নেবন। 

 য রাগীেদর িবপদল ণ দখা দেব ( থম box-এ যমন বলাআেছ) অথবা পিরমাপ িল াভািবক 

থাকেব না (ি তীয় box-এ যমন বলা আেছ), তােদর িবষেয় round-এর MO- ক জানােবন। যিদ 

round-এর দরী থােক, তেব িবল  না কের MO on Call- ক খবর িদেত হেব। এই রাগীেদর জন  

স র িবেশষ direction দওয়ার দরকার হেত পাের । 

 


