
 

 

રોગી/વ્રણી ચર્યા 
 

આયલેુદ ળાસ્ત્રભાાં જેની વાયલાય ચારી યશી શોમ તેલા યોગીને કેલા આશાયની આલશ્મકતા છે, અને 
જેની વાયલાય રૂ્ણ થમેર છે તેર્ે કેલો આશાય રેલો જોઈએ અને કેલો આશાય ન રેલો જોઈએ  જેથી યોગીનુાં 
રૂ્ણ આયોગ્મ નુઃસ્થાન ળક્ય શોમ તેટલુાં લશલેુાં થઇ ળકે.  યોગી ભાટે આલશ્મક ફાફતો નીચે પ્રભાર્ે છે. 

 યોગીને ધૂ, ધભુાડો, યજકર્ , ગાંદકી , વીધો લન , વીધો સમૂણપ્રકાળ , ભાખીઓ-ભચ્છય લગેયે જ ાંતઓુ 
લગયના તથા શબુ રૂભ/ઘય/લોડણભાાં યાખલાનુાં આમોજન કયવુાં.  

 યોગીની વાથે યશનેાય મભત્રો/વગા વફાંધીઓ/નમવિંગ સ્ટાપ પે્રભા અને દેખબા કયનાયા શોલા 
જોઈએ. 

 દદીએ ભોટા અને ોચા રાંગ ય ઊંઘવુાં જોઈએ; યોગીનુાં મળય લૂણદદળાભાાં યાખવુાં  
 દદીએ શદુ્ધ – વપેદ ોળાક શયેલા જોઇએ. 
 દદીએ ોતાની જાતને સ્લચ્છ અને શદુ્ધ યાખલા જોઈએ. 
 દદીએ શાંભેળા લધેરા નખ અને લા કાતા યશવે ુાં જોઈએ. 
 દદીએ ચારતા, શવતા, ફોરતા, ઉઠતા-ફેવતા લગેયે ોતાની પ્રવમૃિઓ કયતી લખતે  ઓયેદટલ 

બાગ / ઘા /યોગગ્રસ્ત અંગાલમલનુાં યક્ષર્ કયતા યશવે ુાં.  
 દદીએ દદલવની ઊંઘ અને યાત્રીના જાગયર્ ફાંધ કયલા.  
 દદીએ જાતીમ પ્રવમૃિઓ (ભૈથનુ)થી  દૂય યશવે ુાં જોઈએ. 
 દદીએ ચચિંતા, ળોક, બમ, ક્રોધ, ઈાણ, દુઃખ લગેયે ટાલા પ્રમત્ન કયલો. શકાયાત્ભક લરર્ યાખવુાં.  
 દદીએ જભલા ઉય જભવુાં અને વભમ લગયનુાં  જભલાનુાં ટાવુાં જોઈએ.વાદો, વાત્ત્લક, ૌષ્ટટક, 

સખુોટર્ , ચલાભાાં શરકા આશાય રેલાનો આગ્રશ યાખલો  
 દદીએ ભન અને ળયીયભાાં શકાયાત્ભક ઊજાણ ઉત્ન્ન થામ તે ભાટે ભન પ્રફુલ્લરત યાખવુાં અને દદીએ 

દેલબક્તતભાાં અને અન્મ આધ્માત્ત્ભક પ્રવમૃિઓભાાં વ્મસ્ત યશવે ુાં. 
 

ર્ોગ્ર્ આહયર – 

 ળાકબાજી:કાયેરા, કાંકોડા, યલ, દૂધી, ગરકા, તદુયમા, યીંગર્, કાકડી, વયગલો, ારક-તાાંદજો-
ભેથીની બાજી, આદુ, ફુદીનો, રીરાધાર્ા લગેયે 

 અનાજ: જલ, ચોખા, ૌલા, ભભયા લગેયે 

 કઠો: ભગ અને ભગની દા 

 તેર : તરનુાં તેર, ગામનુાં ઘી લગેયે 

 પો: દાડભ, દ્રાક્ષ, આભા અને નાચમેય ાર્ી 
 સકુા ભેલા : અંજીય અને કાી દ્રાક્ષ 

 ભીઠુાં (વોલટ)અને ભધ : વૈન્ધલ ભીઠુાં અને ભધ 

 ીલાના ાર્ી: વભગ્ર દદલવ હૂાંપાા ાર્ી 


