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TANKARIA      COVID     CARE      CENTRE  

(ORG. BY ANJUMAN SARVAJANIC HOSPITAL ) 

PLACE : JAMIATL BANAT TANKARIA, (PADARIYA ROAD) 

AT & POST : TANKARIA, TA & DIST : BHARUCH (GUJARAT) 
 

         તાયીખ :- 20/05/2021 

 

ટકંારીયા કોવિડ કરે સેન્ટર વિ્તૃતતૃ રીોોટટ/  ોતક્કરર  

 

અસ્વરાભુ  અરમકુભ  લયશભતુલ્રાહશ  લ  ફયકાતશુ ૂ

આણી ળયીઅત ે ભુતશશયાએ  ભાનલવલેા (ખખદભતે ખલ્ક) ને એક ઉચ્ચ સ્થાન આપમુું છે. આ 

વલ્રલ્રાશુ અરમહશ લવલ્રભના ભુફાયક ખજલન ચખયત્રભાું આણને આ હલળનેા અનેક ઉદાશયણ ભી 

આલે છે, ભાનલવેલા ના કેટરામ કામોથી પ્રત્વાહશત થઈ કેટરામ રકના ઈસ્રાભના લતુુભાું દાખર 

થલાના ઉદાશયણ ણ ભોજુદ છે. ટુુંકભાું ભાનલ વલેા, ખખદભતે ખલ્ક ઘણી ભટી ઈફાદત છે. 

              આલી જ યીતે આજના વભમભાું કયના નાભની ખફભાયીથી ીડાતા રકની વેલા (ભાનલવલેા) ના 

અનુવુંધાનભાું રક દ્વાયા, રક ભાટે સ્થાના કયલાભાું આલેર આણા વભાજની એક વુંસ્થા એટરે કે 

ટુંકાયીઆ કહલડ કેય વને્ટય.  

             કયના ભશાભાયીભાું આણા ગાભ ટુંકાયીઆ ભાું જ્માયે અનેક રક કયના ફીભાયીભાું વડામેર 

શમ, કયનાથી વુંક્રખભત યજના ૩ થી ૫ જેટરા વ્મકહતઓ અલ્રાશની યશભતભાું શોંચી જતા શમ ત 

આલા કયા વભમભાું  રકની શારત જોઈ ગાભના આગેલાન, પ્રદેળભા લવતા ટુંકાયીઆ ના મલુાન, 

ગાભની વુંસ્થાઓ તથા વ્મક્તતઓ દ્વાયા વો પ્રથભ આ કાભની ળરૂઆત ટુંકાયીઆ જાભે ભક્સ્જદના અઝાન 

આલાના ભાઇકન ઉમગ કયી દુઆઓ ગુઝાયી કયલાભાું આલી, જેભાું ગાભના રક ભક્સ્જદભાું અને 

ઘયભાું યશી વાભીર થમા શતાું. દુઆઓ છી ગાભ લતી વદકાની કામલુાશી થઈ અને છી તયત ભટા ાદય 

દારૂર ઉરુભના શરભાું ગાભના અનેક રકની શાજયીભાું એક ખભખટુંગ નુું આમજન કયલાભાું આવ્મુું. ત્માય 

ફાદ રકએ આ કાભને લધાલી રીધુું અને શાથ શાથ તન - ભન - ધન થી ખખદભત આી આજે એક કયના 

આઈવરેળન વેન્ટય સ્થાી વપતાનુું એક કદભ વય કમુું. જેનુું ઉદ્દઘાટન તાયીખ ૨૪/૦૪/૨૦૨૧ ના યજ 

ટુંકાયીઆ ગાભથી ફ ેખકરભીટય ના અુંતયે આલેર દારૂર ફનાત (છકયીઓન ભદ્રવ) ભાું રક દ્વાયા જગ્મા 
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વુંદ કયી ત્માું ળરૂ કયલાભાું આવ્મુું. આલા નેક કાભને વો પ્રથભ એકડે એકથી ઘુુંટીને શક્સ્ટર જેલા સ્લરૂભાું 

ઉબુું કયલાભાું તન-ભન-ધન જે યીતે ણ જે કઈ વ્મક્તત એ ભદદ કયી શમ તે ફધાન શદમ ુલુક આબાય 

વ્મતત કયીએ છીએ. અને ટુંકાયલી બ્રધવુ ને ખદરની અઠાગ ગેશયાઈમથી વરાભ કયીએ છીએ. 

વો પ્રથભ ત ગ્રાભજન આ ધ્માન ભાું યાખે કે ઉયતત ઉબુું કયલાભાું આલરે વેન્ટય એક 

આઈવરેળન વેન્ટય છે, જ્માું દદીઓ ભાટે ઓક્તવજનની વહુલધા તથા ભેખડવીન/દલાઓની યુતી વહુલધા 

ુયી ાડલાભાું આલે છે, દદીઓ ભાટે એકવ - યે ભળીન તથા બ્રડ ટકે્સ્ટુંગ (રશી તાવ)  ભાટનેી વહુલધા 

છે, જો કઈ દદીને ઓક્તવજન ભાટે લધાયે જરૂય જણામ ત ડતટય ની વરાશ વુચન ભુજફ ફામે ભળીન 

રગાલી  ઓક્તવજન રેલર ભેનટેઈન કયલાની ુયતી કહળળ કયલાભાું આલે છે, (શારના વુંજોગભાું ફામે 

ભળીન જલ્દીથી અને વયતાથી ભી ળકે એભ નથી તે છતાું ૬ ફામે વુંસ્થા અને દાતાઓ તયપથી 

ઉપરબ્ધ કયલાભાું આવ્મા, અને એક વી.ે ભળીન જનવેલા ચયેીટેફર ટરસ્ટ હવતણ તયપથી વુંસ્થાને 

ઉમગ ભાટે આલાભાું આવ્મુું છે) અને જો તેનાથી ણ લધીને ખયક્સ્થહત ફગડે ત અન્મ શક્સ્ટર કે જ્માું 

 લડુ શમ, લેક્ન્ટરેટય તથા ફાઈે ભળીનની ુયતી મગ્મ વહુલધા શમ તેલી શક્સ્ટરભાું ેળન્ટ ને 

યીપય કયલાભાું આલે છે,આ વેન્ટયભાું લેક્ન્ટરેટયની વુહલધા ઉરબ્ધ નથી કાયણકે લેક્ન્ટરેટય ને હનષણાુંત 

ડતટય જ ઓયેટ કયી ળકે છે. 

ટુંકાયીઆ કહલડ કેય વેન્ટય ભાું યાત ખદલવ કેલી યીત ે વાય થામ છ ે તેના હલળે લાત કયીએ ત વો 

પ્રથભ ત ગાભના ડકટય વાયી યીતે વલેા આી યશમા છ ે જેભકે ડકટય ળમફ દગે ભાસ્તય (એભ.ડી. 

હપખજશ્મન) (જેઓ તાની ારેજ ખાતે શક્સ્ટર ધયાલે છે અને ત્માું રકની વાયી ટરીટભેન્ટ કયી યહ્યા છે.), 

ડકટય ઈકયાભ ફચ્ચા. (ઈખય કહલડ કેય વેન્ટય ભાું કહલુંદના દદીઓન વાયલાય કયલા ભાટને ૪ ભહશનાન 

અનુબલ), ડકટય રુકભાન ટરે (હશગલ્રા લાા) (જેઓ ભેવયાડ તથા ટુંકાયીઆ ખાત ે વાયી એલી વેલા 

આી યહ્યા છે), ડતટય એજાજ ટરે (કીડી) (જેઓ એક અનુબલી ડકટય શલાની વાથે વાથે ગાભ 

યગાભના રકની વાયી એલી વેલા કયી યહ્યા છે, ડતટય ઉમ્ભ ે શાની રારન (જેઓને ડ. ઈકયાભ ફચ્ચા 

વાથે ઈખય કહલડ કેય વેન્ટયભાું ભેખડકર રાઈનભાું વાય એલ અનુબલ ભેવ્મ છ.ે) ડતટય ભુજજક્મ્ભર 

ફડા, ડતટય અશ્પાક યખડા,ડકટય ઉલળે બડ, ડતટય ભઈન ઢફુ (વાભરી), ડકટય વયપયાજ લલેરી 

લગયેે લગેયે વાયા અનુબલી ડકટયની દખેયખે શેઠ દદીઓ વાયલાય રઈ યહ્યા છ.ે ઉયતત ડકટયની 

ટીભને ડકટય લવીભ યાજ (ાભરેન્ડ શક્સ્ટર - બરૂચ), ડતટય ઈયપાન ટેર (ગ્રફર શક્સ્ટર - 

બરૂચ), ડતટય અજલદ ખાન્મા (અર ભશભૂદ શક્સ્ટર જુંફુવય), ભોરાના અસ્રભ ટેર (બરૂચ) ની 

વરાશ વુચન ભતી યશે છે. 
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દદીન વો પ્રથભ પ્રલેળ કઈ યીતે.....? 

દદી જ્માયે ણ કહલડ કેય વેન્ટયભાું આલે છે ત વો પ્રથભ ઈભયજન્વી લડુભાું દાખર કયી તેનુું વુંૂણુ 

ચેક અ કયલાભાું આલ ે છે, ત્માય ફાદ ડકટયના કશલેા ભુજફ ેળન્ટ દાખર કયલા રામક શમ તેભને 

એડખભળન આલાભાું આલે છે, નહશતય ેળન્ટને આગ ફીજી શક્સ્ટરભાું વાયલાય અથે રઈ જલાની 

વચટ વરાશ આલાભાું આલે છે. અને જો કઈ દદીને એડખભળન આલાભાું આલે છે ત વો પ્રથભ તેની 

પાઈર તૈમાય કયલાભાું આલ ે છ ે ત્માય ફાદ કહલદ કેય વેન્ટયભાું ુરુ અને સ્ત્રી એભ ફુંન્નેના લડુ અરગ 

અરગ યાખલાભાું આવ્મા છે. ત દદી  ભુજફ જે તે લડુભાું દાખર કયી તનેી ટરીટભેન્ટ ળરૂ કયલાભાું આલે છે.  

દયયજ વલાયભાું ફધા લડુની વાપ - વપાઈ કયલાભાું આલ ેછે ત્માય ફાદ દદીઓ ને વલાયન નાસ્ત 

આલાભાું આલે છે. જેભાું ચ્શા, ોઆ, ખભણ, ઢકા, ઈડરી, ઈંડા લગેય ે આલાભાું આલે છે, ત્માયફાદ 

વલાયની ટરીટભેન્ટ ળરૂ કયી દલાઓ આલાભાું આલે છે. જો ડકટયે કઈ દદીને વીટી સ્કેન અથલા  

સ્કેન કયલાનુું કહુ્યું શમ ત તેના ભાટે અુંજુભન શક્સ્ટર ટુંકાયીઆની એમ્બ્મુરન્વ ભાયપતે બરૂચ અથલા જે-

તે સ્થે દદીને ઓક્તવજન ફટર વાથ ે રઈ જલાભાું આલે છે. દદીઓના ીલાના ાણી ભાટ ે શુંપાુું ાણી 

આલાભાું આલે છે, વલાય વાુંજ આલા ાણીના કુરયની વ્મલસ્થા કયલાભાું આલે છે. ફયે ૪ લાગ્માના 

આવાવ ચામ અને દદીને મગ્મ ખફસ્કીટ આલાભાું આલે છે, અને ૪ લાગ્મા છી ભવુંફીનુું જમુવ તથા ફ્રુટ 

આલાભાું આલે છે, યાત્રે દદીઓ ને જભલાનુું આલાભાું આલ ેછે. વલાય વાુંજના ખાલાભાું દા બાત, યટી, 

અરગ અરગ ળાકબાજી નુું ળાક ફનાલી ીયવલાભાું આલે છે, દદીઓના વગા જે યકામેરા શમ એભને ણ 

જભલાનુું આલાભાું આલે છે. યભઝાન ભાવ દયખભમાન વશેયી અને ઈપતાયીભા સ્ટાપની વાથે દદીઓના વગા 

જે  યઝશદાય શતાું તેભના ભાટે ણ વ્મલસ્થા કયલાભાું આલી શતી. 

કહલડ કેય વેન્ટય ના ભેઈન શરભાું ઓકવજન ાઈ રાઈન નુું કાભ ુણુ થમેર છે અને ઓક્તવજન 

ટેંક બાડથેી અથલા લેચાણથી રેલાની વ્મલસ્થા કયલાના પ્રમત્ન કયી યહ્યા હછએ અને એયકુંખડળનય ખયીદલા 

ભાટે અને દાનભાું ભેલલા ભાટે ના પ્રમત્ન ચારુું છે, એક વખી વજ્જન તયપથી ફે ટનના ૩ એ.વી. લાયલા 

ભાટે આલાભાું આલેર છે. 

આ આઈવરેળન વેન્ટય ભાું નાત - જાત કે ગાભ - યગાભ લગયેે ન બેદબાલ હલના વચટ યીતે 

હનદાન થામ અને દદી તુંદયુસ્ત વાજો થઈ શસ્તા - ચશેયા વાથે તાના કુટુુંફીજન વાથ ેભુરાકાત કયે એ જ 

વુંસ્થાન ભુખ્મ ઉદ્દળે છ ેઅને દાનલીય વખી વજજન ણ આ જ નેક ભકવદ વાથ ેવુંસ્થાભાું  કુફાુની આી 

યહ્યા છે, અત્માય વુધીભાું ૧૯/૦૫/૨૦૨૧ ફુધલાય વુધીભાું કુર  ૧૦૦  દદીઓ ને એડખભળન આલાભાું 
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આવ્મુું શતુું, જેભાું થી ૪૨ જેટરા દદીઓ આ શેતુભાું કાભમાફ થઈ ખડસ્ચાજુ થઈ તાના ઘયે યત પમાુ. અને 

શજુ ૧૬ દદીઓ વાયલાય શેઠ છે. આ હલળેની વુંૂણ ુભાહશતી   દ્વાયા આલાભાું આલી છે. 

કેટરાક એલા દદીઓ જેઓ આહથુક ખયક્સ્થહતને કાયણે, ફીજી કઈ શક્સ્ટરભાું ફેડ ન ભલાના 

કાયણે, જે ડૉતટય ટુંકાયીમા કલીડ કેય વને્ટયભાું વલેા ભાટે જોડામા એભણે એભની ચારુ વાયલાય શેઠના 

દદીઓને ટુંકાયીમા કલીડ કેય વેન્ટયભાું દાખર કમાુ જેથી ફધાની એક જ જગ્માએ વાયલાય કયી ળકામ. 

ળરૂઆતભાું દાખર થમેરા ભટા બાગના ગાભના દદીઓ ગાભના ડકટયની દેખયખે શેઠ ત 

તાના ઘયે વાયલાય રઇ યહ્યા શતા. ળરૂઆતભાું વેન્ટયભાું દાખર થમરેા દદીઓભાુંથી ભટા બાગના ૭૦ 

લુથી લધ ુઉંભયના દદીઓ શતા. ઉય જણાલરે તભાભ કેટેગયીના દદીઓ જ્માયે દાખર થમા ત્માયે તેભની 

શારત અત્મુંત નાજુક શતી, તેભનુું ઓક્તવજન રેલર ૫૦ % કે તેનાથી ણ ઓછુું શતુું. કેટરાક દદીઓનુું 

૩૫% જેટરુું નીચુું શતુું. અભુક દદીઓ ત ગાડીભાુંથી નીચે ઉતાયી ઈભયજન્વી લડુભાું રઈ જતાની વાથ ે જ 

અભુક કરાકભાું અલ્રાશની યશભતભાું શચી ગમા શમ છે. આ અુંગેન હલગતલાય ખયટુ વાથે યજૂ 

કયલાભાું આલે છે. જેભાું એભના ઓક્તવજનની રેલર જેલી હલગત આલયી રેલાભાું આલી છે. ગમા લે 

કયના ભશાભાયી ળરૂ થઈ ત્માયથી આણે બરૂચ, લડદયા, વુયત, જુંફુવય, લરણ, ઈખય જેલી અનેક 

પ્રહતહિત શક્સ્ટરભાું દદીઓને દાખર કમાુ છીના ખુફજ ટુંકા વભમભાું અભુક કરાકભાું કે એથીમ ઓછા 

વભમભાું ભૃત્મુના વભાચાય વતત વાુંબતા યહ્યા છે જેના ઉય ઘણા તકુ હલતકુ (Injection) ણ આણે 

વતત વાુંબતા યહ્યા છીએ. ખયેખય એનુું ભુખ્મ કાયણ એ છે કે દદીઓ શક્સ્ટરભાું જલ્દી દાખર થતાું નથી 

કે કેટરાક કાયણવય દાખર કયી ળકાતા નથી, એલા દદીઓ જ્માયે અત્મુંત ખક્રટીકર કુંડીળનભાું આલી જામ 

ત્માયે જ  વેન્ટયભાું/ શક્સ્ટરભાું દાખર થલા આલે છે ત્માયે ઘણુું ભડુું થઈ ગમુું શમ છે. આલા દદીઓ તમાયેક 

ત શજુ વાયલાય ફયાફય ળરૂ કયી ના થઈ ળકી શમ અથલા વાયલાયના ખફરકરુ ળરૂઆતના તફક્કાભાું 

અલ્રાશની યેશભતભાું શોંચી જતા શમ છે. આલાું અચાનક (Suddenly)ભૃત્મુ હલળ ે ણ અભૂક કાયણ 

શમ છે જેભ કે દદીને શ્વાવ રેલાભાું તકરીપ થતી શમ (ઓકહવજન રેલર ફયાફય ન શમ), નવભાું રશીના 

ગથ્થા જાભી ગમા શમ, બ્રડનુું વકુમરુેળન ના થલાથી શાડુ એટેક આલી જામ જેના કાયણે ભૃત્મુ થતું શમ છે.  

કઈ ભુવરભાન ડકટય કે નવુ કે કઈ ણ ભુવરભાન વ્મક્તત ભુવરભાનનુું અકાે અલવાન થામ એલુું 

દુહનમાના કઈ હશસ્વાભાું તમાયેમ કયતા નથી, એજ ત ઈભાનન નાનાભાું નાન હશસ્વ ધયાલનાય 

ભુવરભાનના ભુવરભાન શલાની દરીર છે. ભુવરભાન ગેયભુસ્રભાનને ણ ભુત્મુ ાભત જોઈ નથી ળકત 

એ એટર નયભ ખદરન શમ છે જે એનાભાું યશેર ઈભાનની અવયને રીધે શમ છ.ે ત છી એક વલાર 

ઉદબલે છ ેકે તભે આલા ક્રીટીકર કુંડીળન લાા દદીઓને ળા ભાટ ેએડખભળન આ છ. ત તેન આવાન 
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જલાફ છે કે કઈ ખફભાય વ્મક્તત અનેક પ્રમાવ છી કે અનેક ભજફયૂીન વાભન કમા ુ છી મા કેટરાક 

ખકસ્વાભાું ડય કે ગબયાશટ કે વાચી ખયક્સ્થહતન વભમવય અુંદાજ કાઢી ળકલા અવભથુ શલાથી અત્મુંત 

નાજુક શારત વુધી શોંચી ગમા છી ભજફૂયીઓ વાથે આણા દયલાજા ય ઉમ્ભીદ રઈને આલ ે ત ળુું 

આણે તેને ધક્ક ભાયી કાઢી ભુકીળુું... ? 

ત વાચી લાત આ છે કે આલા કયા શારાતભાું કઈ વ્મક્તત તાનુું દદી આલી શારતભાું રઈને આલે 

ત તેને ભાનલતાના ધયણ ે જરૂયી ટરીટભેન્ટ ળરૂ કયી આીએ છીએ અને ઓકવજનની જલ્દીથી વહુલધા 

ઉરબ્ધ કયી આલાભાું આલે છે અને ત્માયફાદ ણ કુંટરર ફશાય થઇ જામ ત છી આણે ભત આગ 

કળુું કયી ળકલાના નથી. આ જ તેન અુંહતભ વભમ શત, જેભાું તે તાના યલયખદગાય ાવે ચાલ્મ ગમ. 

ભતન વભમ નક્કી શમ છે, જ્માયે ભતન વભમ આલે છે ત કુર્ુનના પયભાન ભુજફ એક વેકન્ડ ના  

આગ થામ છે અને ના ાછ. નક્કી વભમ, નક્કી જગ્મા અને નક્કી શારતભાું  ભતન પખયળત આલી 

ફુંદાને તાના યલયખદગાય ાવે ભુરાકાત કયાલી આે છે આ ક્સ્થહતભાું કઈ શક્સ્ટર કે કઈ 

ડતટય,નવુ કે અન્મ વ્મક્તતની દખરગીયી શતી નથી. 

અલ્રાશ ાક ઉમ્ભતે ભુક્સ્રભાના ફધા જ ભશુુખભનની ભગહપયત પયભાલે અને જન્નતરુ હપયદોવ ભાું 

ઉચ્ચ સ્થાન અતા પયભાલે, આભીન. અને જે રક ણ ખફભાય છે તેભને અલ્રાશ ાક તાના પઝર કયભ 

અને તેના ભશફુફ ભુશમ્ભદ વલ્રલ્રાશુ અરમહશ લવલ્રભ    ના વદકાભા ભુકમ્ભર ળીપા અતા પયભાલે, 

(આભીન મા યબ્ફર આરભીન). 

અુંતભાું પયી એક લાય આ નેક કાભને એકડે એકથી ઘુુંટીને શક્સ્ટર જેલા સ્લરૂભાું ઉબુું કયલાભાું 

તન-ભન-ધન જે યીતે ણ જે કઈ ણ વ્મક્તત એ ભદદ કયી શમ તે ફધાન શદમ ુલકુ આબાય વ્મતત કયીએ 

છીએ. અને ટુંકાયલી બ્રધવુ ને ખદરની અઠાગ ગેશયાઈમથી વરાભ કયીએ છીએ. 

દયેક દદીને જ્માય ેટુંકાયીમા કલીડ વેન્ટય ભાું દાખર કયલાભાું આવ્મ ત્માયે તેની શારત ળુું શતી ? એ 

ફધુું જ નોંધલાભાું આલરે છે, રકને વાચી જાણકાયી આલાના વાયા ઉદે્દળથી ફધાજ દદીઓની વુંુણ ુ

હલગત યજૂ કયલાભાું આલેરા છે. 

 


