
MEDICAL SCHOOL

এই প্রজেক্টটির অর্থায়ন কজরজে ন্থাশনথাল ইন্সটিটিউট ফর হেলর ররসথার্’স হেলর হটকজনথালরে অ্থাজসসজেন্ট হপ্রথাগ্থাে  
(প্রজেক্ট নম্বর 12/127/126)। এজে প্রকথারশে দরৃটিভরগি ও েেথােজের দথায়বদ্ধেথা সম্পূরর্ূজেই হলখকজদর এবং হেলর হটকজনথালরে 
অ্থাজসসজেন্ট হপ্রথাগ্থাে, এনআইএইরআর (NIHR), এনএইরএস (NHS) বথা রিেথাট্জেন্ট অফ হেলর (Department of Health)  

এর দরৃটিভরগি ও েেথােেজক হকথানভথাজবই প্ররেফরলে কজর নথা।
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কার ড্ি য়াক অ্ারেস্ট েীবননথাজশর হুেরক স্বরূে একটি েরুরী 
অবস্থা। েঠথাৎ কজর হৃদ স্পন্দন বন্ধ েজয় হেজল এটি ঘজট। এটি 
েথাট্ অ্থাটথাজকর হরজয় আলথাদথা, হেখথাজন হৃদরেণ্ড ক্ষরেগ্স্ত েয় 
েজব হৃদ স্পন্দন অব্থােে রথাজক।

হৃদ স্পন্দন বন্ধ েজয় হেজল এটি েরস্তষ্ক, ফুসফুস এবং অন্থান্ 
অজগি রক্ত সঞ্থালন করজে েথাজর নথা। কথারি্য়থাক অ্থাজরজটের 
কজয়ক হসজকজডের েজ্্, একেন ব্রক্ত অজরেন েজয় েথাজবন 
এবং সথাড়থা রদজে অক্ষে েজয় েড়জবন। 

েুক্তরথাজে্ প্ররে বের 
করেউরনটিজে কথারি্য়থাক 
অ্থাজরজটের েন্ েথানষুজক 
রররকৎসথা হদওয়থা েয়

রররকৎসথারবেীন ভথাজব েথার 
েওয়থা প্ররেটি রেরনজটর অর্ 
েল, হবজঁর রথাকথার সম্থাবনথা 
10% কজর কজে েথাওয়থা

কথারি্য়থাক অ্থাজরজটের ের 10 এর েজ্্ 1 (10%) 
েজনরও কে হরথােী েথাসেথােথাল হরজক বথারড়জে হবজঁর 
রফজর আজসন। প্রথাররেক রররকৎসথা কথাে কজর নথা এেন 
হরথােীজদর হক্ষজরে এই সংখ্থাটি এর হরজয়ও কে।

একটি করিউরিটি সিীক্া থেরক পাওয়া যায় থয, সিীক্াে 95% 
উত্তেদাতাো িরি করেি থয ভার�াভারে িরতিরকেে কাযডিকারেতা 
সহ দীরডিরিয়ারদ থেঁরে োকা থকে�িাত্র স্বল্পরিয়ারদ থেঁরে োকাে 
(রণ্া ো রদি) থেরয় থেরি গুরুত্বপরূডি।

হেজক্ষজরে প্রথাররেক রররকৎসথা কথাে কজর নথা, হসজক্ষজরে কখনও কখনও 
রররকৎসথা রেসথাজব অ্থাজরেনথারলন হদওয়থা েয়। 50 বেজররও হবরশ সেয় ্জর 
অ্থাজরেনথারলন ব্বেথার করথা েজয় রজলজে, েজব এটি উেকথারী বথা ক্ষরেকথারক 
রকনথা েথা হদখথার েন্ কখনই সঠিকভথাজব েরীক্ষথা করথা েয় রন।
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কার ড্ি য়াক অ্ারেরস্টে জি্ রেরকৎসা রহসারে থদওয়া অ্াররেিার�ি সহায়ক ো 
ক্রতকােক রকিা তা পেীক্া কোে জি্ PARAMEDIC2 হ� প্রেি েড় িারপে অধ্য়ি।



অ্্য়জন অংশগ্েরকথারী ব্রক্তজদর সংখ্থা
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েজড়, 5 প্রদত্ত অ্থাজরেনথারলন হিথাে

েরবেতী রররকৎসথার েন্ 
েথাসেথােথাজল রনজয় েথাওয়থা 
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েথাসেথােথাল হরজক েথাড়থা হেজয় 
হবজঁর রফজর এজসরেজলন
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েন্ এনএইরএস ে্থারথাজেরিক্স এর দ্থারথা 

রররকৎসথাপ্রথাপ্ত প্রথাপ্তবয়স্ক হরথােী



ফলথাফল

থয সে থোগী অ্াররেিার�ি পাি রি 
তারদে থেরয় যাো তা থপয়রির�ি 
তারদে িরধ্ কার ড্ি য়াক অ্ারেরস্টে পে 
30 রদি থেঁরে োকাে থক্রত্র খুে সািাি্ 
উন্নরত হরয়রি�। (0.8% পােডিক্)

থয সক� থোগী হাসপাতা� থেরক 
ভা�ভারে থসরে উরে থেঁরে োরড় 
রিরেরিি অ্াররেিার�ি তারদে 
সংখ্ায় থকাি পােডিক্ ততরে করে রি... 

...তরে থেঁরে উো থোগীো যাো 
অ্াররেিার�ি থপরয়রির�ি তারদে কার ড্ি য়াক 
অ্ারেরস্টে পে িরতিরকে িাোত্মক ক্রত 
হওয়াে সম্ােিা প্রায় রবিগুর, যাে অেডি থোগী 
হাঁটরত ো রিরজে যত্ন রিরত অক্ি রির�ি, 
ো থকািারত রির�ি। (31% েিাি 18%)

অ্াররেিার�ি হৃদরপণ্ডরক পিুোয় ো�ু কোরত পারে রকন্তু এটি িরতিরকেে জি্ ভা� িয়



থকারিা অক্িতা থিই
এজকবথাজরই হকথাজনথা লক্ষর হনই

এই রররেটি হসই সব হরথােীজদর সংখ্থা হদখথায় েথারথা হবজঁর উজঠ েথাসেথােথাল হরজক েথাড়থা 
হেজয়জেন, েথাজদরজক কথারি্য়থাক অ্থাজরজটের েজর অক্ষেেথার েীব্রেথার উের রভরত্ত কজর 
হরেনীরবভক্ত করথা েজয়জে*

*সংজশথার্ে র ্েথার্কং হস্কল ব্বেথার কজর েপূল্থায়ন করথা েজয়জে

থকাি উরলেখরযাগ্ অক্িতা থদখা যায় রি
রকেু লক্ষর রেল রকন্তু সকল স্বথাভথারবক কে্ব্ এবং 
কথােকে ্রথারলজয় হেজে সক্ষে

সািাি্ অক্িতা
সকল েপূব্বেতী কথাে্ক্রে রথারলজয় হেজে অক্ষে, রকন্তু 
সথােথাে্ েথাড়থাই রনজের ব্রক্তেে েত্ন রনজে সক্ষে

িাঝারে অক্িতা
রকেু সথােথাজে্র প্রজয়থােন, রকন্তু সথােথাে্  
েথাড়থা েথাটজে সক্ষে

িাঝারে ধেররে গুরুতে অক্িতা
সথােথাে্ েথাড়থা েথাঁটজে অক্ষে এবং সথােথাে্ েথাড়থা রনজের 
শথারীররক রথারেদথা েপূরজর অক্ষে

গুরুতে অক্িতা
শে্থাশথায়ী, েলেপূজরের হবে ্থারজর অক্ষে এবং রনররবরছিন্ন 
নথারস্ং েররজষবথা এবং েজনথাজেথাজের প্রজয়থােন

থিাট থিাট

অ্াররেিার�ি থদওয়া হরয়রি (n = 126) অ্াররেিার�ি থদওয়া হয় রি (n = 90)
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হকথান রররকৎসথা সবজরজয় হবরশ কথাে্কর?
রররেটি এখথাজন কথারি্য়থাক অ্থাজরজটের েন্ অন্থান্ প্রেথার-রভরত্তক রররকৎসথাগুজলথার রবেরীজে 

অ্থাজরেনথারলজনর কথাে্কথাররেথা েুলনথা কজর।

রশখুন কীভথাজব রসরেআর করজে েয়
www.life-saver.org.uk

 www.bhf.org.uk/how-you-can-help/how-to-save-a-life/how-to-do-cpr 

রিরফরব্রজলশন (ববদু্ রেক শক) 
20 গুর থেরি কাযডিকে

কথারি্ওেথালজেথানথারর েুনরুজ্ীবন 
(ররসথারসজটশন) (রসরেআর (CPR)) 

8 গুর থেরি কাযডিকে

অ্থাজরেনথারলন

কথারি্য়থাক অ্থাজরটেজক প্রথাররেক অবস্থায় সনথাক্ত করথা এবং 
সথােথাে্ রথাওয়থা  

10 গুর থেরি কাযডিকে



অ্থাজরেনথারলন ব্বেথার করথা রক রথারলজয় হেজে েজব?

এই অ্্য়নটি েথাসেথােথাজলর বথাইজর কথারি্য়থাক অ্থাজরজটের উের 
অ্থাজরেনথারলজনর প্রভথাব সম্জক্ রনরচিে প্রেথার হদয়।  সব 
উেলব্ধ প্রেথার এবং হরথােীজদর ও বেৃত্তর করেউরনটির েপূল্জবথা্ 
ও েেজন্দর উের রভরত্ত কজর এই সকল সংস্থাগুজলথাজক এই 
ফলথাফলগুজলথা েপূল্থায়ন করজে েজব।

রলিরনরশয়থান এবং সথা্থারর েনেজরর প্রেথার রভরত্তক রররকৎসথাজক 
অগ্থার্কথার হদওয়থা অব্থােে রথাখথা উররে - উচ্চেথাজনর রসরেআর 
এবং দ্রুে রিরফরব্রজলশন। 

দ্থা ররসথারসজটশন কথাউরন্সল (ইউজক) (The Resuscitation 
Council (UK)) ও ইন্টথারন্থাশনথাল লথায়থাস ঁ করেটি অন 
ররসথারসজটশন (আইএলরসওআর) (International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR)) রনদথারনক 
রনজদ্রশকথা বেরর কজর েথা হরথােীজদর রররকৎসথা কীভথাজব রদজে 
েজব হসই ব্থােথাজর রসদ্ধথান্ত রনজে ে্থারথাজেরিকজদর সথােথাে্ কজর।



পেীক্া দর�ে সারে থযাগারযাগ করুি
ইরিই�:  paramedictrial@warwick.ac.uk
ওরয়েসাইট:  www.warwick.ac.uk/paramedic2
র�খুি:  PARAMEDIC2 Trial Office
  Warwick Clinical Trials Unit
  University of Warwick
  Gibbet Hill Road
  Coventry
  CV4 7AL

েরীক্ষথাটির সম্পূর ্ফলথাফল রনউ ইংল্থাডে েথান্থাল অফ হেরিরসন - 
"অ্থা র্থানজিথােথাইেি ট্থায়থাল অব এরেজনররিন ইন আউট-অব-েসরেটথাল 
কথারি্য়থাক অ্থাজরটে (A Randomised Trial of Epinephrine in Out-
of-Hospital Cardiac Arrest)
www.nejm.org

সেগ্ েরীক্ষথাটি েজুড় সথােথাে্ ও সেথায়েথা করথার েন্ আেরথা 
ে্থারথাজেরিক্স, েজবষরথা এবং েথাসেথােথাল টিে এবং আেথাজদর হরথােী এবং 
ের অংশীদথারজদর ্ন্বথাদ েথানথাজে রথাই।
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