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ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਮਨੁੱ ਖੀ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ� ਨੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹ?ੋ 
ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਬਾਲਗ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 1450 ਗ�ਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਦੱਖ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ , ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ 

ਨਰਮ ਟੋਫੂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਈ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਅੰਗ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਿਦਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦੀ 20% 

ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਟ�ਲੀਅਨ ਨਰਵ ਸੈ�ਲ� ਤ� ਬਿਣਆ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸ�ਟਰ ਹੈ ਜੋ 

ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ , ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ , ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ� � ਸੰਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਵੇਦਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ , ਅਿਹਸਾਸ , ਗੰਧ , ਸੁਆਦ , ਆਿਦ) ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ , ਅੰਦੋਲਨ� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ , ਸਾਹ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨਾ , ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚ 

ਆਿਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਿਦਮਾਗ਼ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ� ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਰੀਬਰਲ ਨਾੜੀਆਂ, ਵਰਟੀਬ�ਲ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ ਿਵਚ� ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱੁਝ ਸਿਕੰਟ� ਲਈ ਹੀ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ , ਤ� ਅਜੇਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਜਲਦ ਹੀ 

ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ , ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਿਮੰਟ� ਦੇ ਬਾਅਦ , ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
ਿਦਮਾਗ  ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱ ਖ  ਭਾਗ  

ਿਦਮਾਗ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਮੀਿਨੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਰਤ� ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਦੂਰਾ ਮੈਟਰ, 

ਅਰਕਾਨ� ਈਡ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤ� ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਿਪਆ ਮੈਟਰ) ਅਤ ੇਸੇਰੇਬ�ੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਉਪਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੇਠ� ਤੱਕ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ� ਸੇਰੇਬਰਲ ਕੋਰਟੇਕ੍ਸ ਜੋ ਿਕ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸਲੇਟੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਗਰੇ ਮੈਟਰ) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਿਜਹੜੀ ਿਚੱਟੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਵ�ਾਈਟ ਮੈਟਰ), ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਣਤਰ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਿਦਮਾਗੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ:  
1. ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱਡੀ: ਿਦਮਾਗ, ਸਰੀਰ, ਹੱਥ� ਅਤ ੇਪੈਰ� ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2. ਬ�ੇਨਸਟੈਮ: ਸਾਹ ਲੈਣ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤ ੇਧਾਰਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। 

3. ਸੇਰੇਬੈਲਮ: ਸਰੀਰ ਦ ੇਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ। 

4. ਿਲਮਿਬਕ ਪ�ਣਾਲੀ: ਭਾਵਨਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ। 

5.    ਸੇਰੇਬ�ਲ ਹੇਮੀਸ਼ਫੇਰ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਥ�। 
 
ਿਦਮਾਗ  ਦੇ ਮੁੱ ਖ  ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ  
ਿਸਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਭਾਰ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਸੇਰੇਬ�ਲ ਹੇਮੀਸਫੇਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਹੇਮੀਸਫੇਰ ਸੱਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਦ� ਿਕ ਸੱਜਾ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਹੇਮੀਸਫੇਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੱਬਾ ਿਦਮਾਗ ਭਾਸ਼ਾ , ਪੜ�ਨ , 

ਿਲਖਣ , ਆਿਦ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਿਦਮਾਗ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮੋਰੀ , ਪ�ਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ�ਸੰ਼ਸਾ , ਆਿਦ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 
ਦੋਨ�  ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਸੇਰੇਬਰਲ ਹੇਮੀਸਫੇਰ ਨੰੂ ਚਾਰ ਲੋਬ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ , ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ , ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੋ 

ਸਮ� ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਕ�ਸਕ�ੋਸ ਨਰਵ ਸੈ�ਲ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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1. ਫ�ੰ ਟਲ ਲੋਬ 
 ਇਹ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਹੇਮੀਸਫੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਖੰਡ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਸਮੇਤ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, 

ਯੋਜਨਾਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ-ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ, ਸਬਕ ਿਸੱਖਣਾ ਆਿਦ) 

 ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਹਰਕਤ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਥ� ਦੀ ਵਰਤ� 

 ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤ ੇਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ 

2. ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ 

 ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ 

 ਪੜ�ਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

3. ਟੈਮਪੋਰਲ ਲੋਬ ਅਤ ੇਿਲਮਿਬਕ ਪ�ਣਾਲੀ 

 ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

 ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

 ਆਡੀਟਰੀ ਸੁਨ� ਹੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ 

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ, ਤਾਲ ਅਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ 

 ਗੰਧ 

4. ਓਸੀਿਪਟਲ ਲੋਬ 
 ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

 ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ 

 
ਟੈਮਪੋਰਲ ਲੋਬ, ਫ�ੰ ਟਲ ਲੋਬ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਟੇਕ੍ਸ, ਸੇ�ਸਰੀ ਕਾਰਟਕੇ੍ਸ, ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ, ਓਸੀਿਪਟਲ ਲੋਬ, ਸੇਰੇਬੈਲਮ 
 
2. ਐਕੁਆਇਰਡ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮ ੇਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ? 
ਐਕੁਆਇਰਡ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਸਦਮਾ (ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਬੋਧ ਕਾਰਜ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤ ੇ

ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦ ੇਮੱੁਖ ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
1. ਦੁਰਘਟਨਾ 
ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਡ�, ਘਰੇਲੂ ਜ� ਉਦਯੋਿਗਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਕਾਰਨ ਿਦਮਾਗ ਦ ੇਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਹਨ: 

A. ਇੰਟਰਾਸੇਰੇਬ�ਲ ਸੱਟ 
ਹਾਲ�ਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟੀ ਨਹ� ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਸਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਹੰਸਕ ਪ�ਭਾਵ ਚੀਰਨ, ਮਰੋੜਨ, ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ 

ਜ� ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੰਟਰਾਸੇਰੇਬ�ਲ ਸੱਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਮੁੱ ਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੈਚ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮੁੱ ਕੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਿਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜ� ਿਫਰ ਜਦ� ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ  ਨਾਲ 

ਟਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਭਾਵ� ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ�  ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਦਮਾਗ ਝੁਲਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

B. ਇੰਟਰਾਕਰਾਨੀਅਲ ਸੱਟ 

ਜਦ� ਜ਼ਖਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਿਕਸੇ ਸਖਤ ਵਸਤ ੂਦੁਆਰਾ ਚੀਰੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਏਕ੍ਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੰਟਰਾਕ�ੈਿਨਅਲ ਸੱਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਖੋਪਰੀ ਫੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਦਮਾਗ ਦੇ 
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ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਦ� ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਹੇਮੋਰੈਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਂਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਹੇਮਾਟੌਮਾਸ ਨੰੂ 

ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਪੀਿਡਰਲ, ਸਬਡੁਰਲ ਜ� ਇੰਟ�ੈਕਰੇਨਲ ਹੇਮੈਟੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

2.  ਸਟ�ੋਕ 

A. ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਬਂੋਿਲਜ਼ਮ: ਅਸਾਧਾਰਣ ਖੂਨ ਕਲੋਟ ਜ� ਖੂਨ ਰਾਹ� ਥ�ੋਮਬਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਵੱਗ ਜਾਣਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ   

      ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਰੁਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

B. ਵੇਸਲ ਦਾ ਫੱਟਣਾ: ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਐਿਨਿਰਜ਼ਮ, ਜ� ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ ਮਾਲਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਜਮ�ਦਰੂ ਨਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ,  

      ਹੇਮ�ਿਗਓਮਾਸ, ਆਿਦ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਸਲ ਦਾ ਫੱਟਣਾ, ਜੋ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲੈਣ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

      ਉਸੇ ਸਮ�, ਖੂਨ ਦੇ ਪੰੁਜ ਦੁਆਰਾ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
3. ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਟਯੂਮਰ 

ਿਕ�ਿਕ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਟਯੂਮਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੇਰਬ�ੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ 

ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ, ਹਾਈਡ�ੋਬਸਫਾਲਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਟਯੂਮਰ ਨੰੂ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਮੈਟਾਸਟੈਿਟਕ। ਪਿਹਲੀ ਗਲੀਓਮਾਸ, ਮੈਿਨਿਨਿਗਓਮਾਸ 

ਅਤ ੇਿਨਊਰੋਮਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਟਯੂਮਰ ਅਣਜਾਣ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਿਦਮਾਗ 'ਤੇ 

ਇਨ� � ਟਯੂਮਰ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਕ�' ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਉਨ� � ਦੇ ਸੁਭਾਅ (ਖਤਰਨਾਕ ਜ� ਛੋਟ)ੇ, ਆਕਾਰ, ਿਵਕਾਸ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਆਿਦ। 

4. ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਤੇ ਜਦ� ਵਾਇਰਸ� ਅਤ ੇਬੈਕਟਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ, ਇਨਸੇਫਲਾਈਿਟਸ, ਅਤ ੇਿਦਮਾਗ 

ਦੇ ਫੋੜੇ, ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਸੱਧੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਿਹੱਿਸਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਗਲੇ, ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5. ਜ਼ਿਹਰ  

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
6. ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹਾਈਪੋਕਿਸਆ 

ਡੁੱ ਬਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਹਾੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਲਣ ਤ� ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਪਤ ਵੀ 

ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
 
3. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦ ੇਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਿਸਰ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿਥਤੀ 

 ਿਸਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਿਦੱਖ ਰਹੇ ਜਖਮ 

 ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈ 

 ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਕਟ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ 
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ਜੇ ਰੋਗੀ ਦ ੇਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤ ੇਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਟ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਵਚ� ਕੱੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਹੋਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਜੰਨ� ੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
 
 ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤ ੇਡਾਈਪਲੋਪੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 ਅੱਖ ਦੀ ਧੀਰੀ ਦਾ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾ ਘੱਟਣਾ, ਜ� ਿਫਰ ਧੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨਾ ਕਰਨਾ 

 ਉਲਟੀਆਂ 

 ਬੇਕਾਬੂ ਅੰਗ, ਕੜਵੱਲ ਜ� ਸਪਾਸਮ 

 ਬ�ਹ ਅਤ ੇਲੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

 ਿਮਰਗੀ 

 ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਿਵਗਾੜ, ਨਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਕੋਮਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ 

 
 
4. ਡਾਕਟਰ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮ ੇਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕਰਦ ੇਹਨ? 

ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਨ� ਅਤ ੇਹਾਲਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨਦਾਨ 

ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਹੇਠ� ਕੁੱ ਝ ਿਨਦਾਨ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

1. ਿਵਸਥਾਰਤ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ: 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤਕ (ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ, ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਆਿਦ), 

ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਤੰਤ ੂਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਜ�ਚ (ਅੰਗ� ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਿਰਫਲੈਕਸ ਆਿਦ)। 

2. ਰੇਡੀਓਗ�ਾਫੀ (ਐਕਸ-ਰੇ): ਿਜਆਦਾਤਰ ਫਰੈਕਚਰ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

3. ਇਲੈਕਟ�ੋਐਸਂਫੈਲੋਗਰਾਮ (EEG): ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਮਾਪਣ, ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ। 

4. ਅੰਜੀਓਗ�ਾਮ: ਅਰਥਾਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੰੂ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ 

ਧਮਨੀਆਂ ਅਤ ੇਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਰਸਾ ਸਕੇ। 

5. ਕੰਿਪਊਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ (CT): ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੰੁਮਣ ਲਈ ਅਤ ੇਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਬਰਸਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਜਵ� ਿਕ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀਮੇਟੋਮਾ ਹੈ, 
ਆਿਦ। 

6. ਮੈਗਨ� ਿਟਕ ਰੈਜ਼ੋਨ� ਸ ਇਮੇਜ (MRI): ਇਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਐਟਮ ਕਣ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁੰ ਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਡੇਟੇਕ੍ਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਸੰਕੇਤ� ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ ਨਾਲ�  ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਸਵੀਰ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

7.  ਨਯ੍ੂਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੁਲ�ਕਣ: ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ ਦੀ 

ਿਡਗਰੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ�ਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢੰਗ ਗੈਰ-ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮੀਆਂ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਆਿਦ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

 
 
5. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ? 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਦ ੇ

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਓਦ� ਪੁਰਨਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਬੋਧ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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1. ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸਰਜਨ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਖੂਨ ਦ ੇਕਲੋਟ ਜ� ਿਦਮਾਗ 

ਦੇ ਟਯੂਮਰ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤ ੇਖੋਪੜੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਿਹੱਸ ੇਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 

ਸਾਲ� ਿਵੱਚ, ਸਟੀਿਰਓਟੈਕਿਟਕ ਰੇਡੀਓ-ਸਰਜਰੀ (ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤ ੇਗਾਮਾ ਚਾਕੂ) ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਟਯੂਮਰ, ਨ� ਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ 

ਕਾਰਿਸਨ� ਮਾ, ਿਮਰਗੀ, ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਾਈਨਰ ਇੰਟ�ੈਕਰੇਨੀਅਲ ਸੱਟ, ਕੰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹਲਕੇ ਸਟਰੋਕ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਹਰ, ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦ ੇਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼� 

ਨੰੂ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਿਵਗੜਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁੱ ਜੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ 

ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਲੋਟ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਨ� ਕ�ੋਿਟਕ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਕੰਮ ਨ� ੜ ੇਦੇ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈ�ਲ� ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਿਦ। 
 
2. ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 
ਦਵਾਈ ਲੱਛਣ� ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਜ� ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਸੀਕੁਲੇਇਜ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਿਸਰਦਰਦ, ਿਮਰਗੀ, ਆਿਦ। 
 
3. ਪੁਰਨਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਨਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਹਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਰ-ਦਵਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
A. ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 

ਰੋਗੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜ� ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇੱਕ ਉਪਕਰਣ� ਅਤ ੇਕਸਰਤ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਰਨਾ, ਖੜ�ੇ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਬੈਠਣਾ ਆਿਦ। 

B. ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ 

ਉਿਚਤ ਸਹਾਇੱਕ ਉਪਕਰਣ� ਅਤ ੇਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਿਨਗਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਿਦ 

ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

C. ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� 

ਪਿਹਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇੱਕ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

D. ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੱਕ ਥੈਰੇਪੀ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਤ ੇ

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੱੁਧੀ, ਭਾਵਨਾ, ਿਵਵਹਾਰ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ� । 
 
ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਸੱਟ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਕ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤ ੇਹੱਦ ਓਹਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ 

ਿਨਰਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਕੇ ਨਹ�। 

 
ਕੋਮਾ ਤ� �ਠਣ ਤ� ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਪੁਰਨਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਸਿਥਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਜ ੇਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ੇਕਾਰਜ ਜੋ ਦੋ 
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ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹ� ਹੋਏ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਗੀ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ 

ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਧਾਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਿਵਿਗਆਨ, ਬੋਧ ਯੋਗਤਾ, ਆਿਦ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
 

6. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਜ਼ਖਮੀ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਹ, ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤ ੇਹੋਰਨ� ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੋਮਾ 

ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤ�, ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿਜਨ� � ਵੱਡਾ, ਓਹਨੀ 

ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਓਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। 

    ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਲਗਭਗ ਛ ੇਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗ ਦੀ 

ਿਰਕਵਰੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੀਕੁਲੇ 

1. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ / / 

2. ਕੋਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ 

ਦਾ ਅਚੇਤਨ ਬਣ  ਜਾਣਾ 
(vegetative state) 

/ / 

3. ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 

ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ। 

(ਿਟਪਣੀਆਂ) 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਿਵੱਚ 

ਕਮੀ, ਿਜਵ� ਖਾਣਾ, ਸਫਾਈ, 

ਤੁਰਨਾ, ਆਿਦ। ਦੂਿਜਆਂ 

�ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ 

ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ� 

ਿਸਰਫ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਿਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਗੰਭੀਰ ਸੀਕਵੇਲੇ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

4. ਅੰਸ਼ਕ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਦਮਾਗ 

ਦੀ ਨਪੰੁਸਕਤਾ 

(ਿਟਪਣੀਆਂ) 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਅਤ ੇਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ 

 ਹਾਲ�ਿਕ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੇਵਾਵ� (ਸਮੇਤ: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ / 

ਉਪਕਰਣ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 

ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਦੂਜ ੇਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਸਧਾਰਣ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਘੱਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) 
 ਦਰਿਮਆਨੀ ਸੀਕੁਲੇ 
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5. ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਸਰਫ ਥੋੜ�ਾ 

ਿਜਹਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ 
ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਕੁਲੇਏ: ਿਜਵ� ਿਕ ਹਲਕੇ ਿਸਰ 

ਦਰਦ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਿਟੰਨੀਟਸ, 

ਮਾੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆਿਦ 
6. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਸਪਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹ� 

ਪਿਹਲ� ਦੀ ਤਰ�� ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਕੋਈ ਸੀਕਵੇਲੇ ਨਹ� 

 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ:ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਹੇਮੀਪਲੇਜੀਆ, 

ਹੇਮੀਪਲੇਜੀਆ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ (ਦੁਆਇਆ ਲੱਤ� ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਅੰਗ� ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ�, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਤੀਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ 

ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੌਥੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤ ੇਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 
7. ਜੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਿਝੱਲੀ ਨੂੰ  ਿਸਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ? 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਝ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਤਹ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ ਅਤ ੇਉਹ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕ� ਨਾਲ�  ਵੱਖਰੇ ਨਹ� ਿਦਖਦੇ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਬ� ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ�  ਗਏ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦੂਸਰੇ 

ਇਸ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਲੱਛਣ� ਵਜ� ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪਿਸਆ ਨੰੂ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਵਗਾੜ, ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤ ੇਅਜੀਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। 

ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

1. ਸਥਾਨਕ ਅਣਗਿਹਲੀ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਾਰਨ: ਅੱਧਾ ਿਦਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 

2. ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਿਵਗਾੜ ਅਤ ੇਸਥਾਿਨਕ ਿਭੰਨਤਾ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ, ਜਗ�ਾ ਅਤ ੇਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਕਾਰਨ: ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ� ਦਾ  

ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

3. ਅਪਰੈਕਸੀਆ 

ਲੱਛਣ: ਹਾਲ�ਿਕ ਰੋਗੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ� ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ  

ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ 

ਕਾਰਨ: ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

4. ਅਲੈਕਿਸਆ 

ਲੱਛਣ: ਮਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਕਾਰਨ: ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

5. ਪ�ੋਸੋਪਗਨ� ਸੀਆ 
 
ਲੱਛਣ: ਮਰੀਜ਼ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਅਤ ੇਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ  

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੂ ਿਚਹਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਸਕਦਾ। 

ਕਾਰਨ: ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

6. ਡੀਸਾਰਥਰੀਆ 
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ਲੱਛਣ: ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ  ਸ਼ਬਦ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਕਾਰਨ: ਿਦਮਾਗ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਤੰਤੂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤ ੇਜੀਭ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦ ੇ 

ਹਨ 

7. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ� ਬ�ੋਕਾ ਦਾ ਅਫੀਸੀਆ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ  

ਪ�ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤ ੇਉਹ ਖੁਲ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ 

ਕਾਰਨ: ਅਗਾਮੀ ਲੋਬ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

8. ਿਰਸੈਪਿਟਵ ਜ� ਵਰਿਨਕ ਅਫੀਸੀਆ 

             ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਪ�ਵਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤ ੂਉਸ ਦੀ    

             ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਅਤ ੇਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਜ�ਦਾ   

             ਹੈ 

              ਕਾਰਨ: ਪੈਰੀਟਲ ਲੋਬ ਅਤ ੇਓਸੀਪੀਟਲ ਲੋਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੌਿਕਕ ਲੋਬ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ   

             ਆਡੀਟਰੀ ਸੰਦੇਸ਼� ਦੀ ਤਾਲ, ਪ�ਸਾਰ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ 

9.  ਐਟਂਰੋਗਰੇਡ ਐਮਨ� ਸ਼ੀਆ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਸੱਖਣ ਅਤ ੇਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 

ਕਾਰਨ: ਤੇਮਪੋਰਲ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ 

10. ਰੇਟਰੋਗ�ੇਡ ਐਮਨ� ਸ਼ੀਆ 

ਲੱਛਣ: ਜਾਗਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ, ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਫ 

ਯਾਦ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ। ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਗੁਆ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

ਕਾਰਨ: ਤੇਮਪੋਰਲ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ 

11.  ਦੀਿਖਆ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਲੱਛਣ: ਹਾਲ�ਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ,  ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਕਾਰਨ: ਸਾਮ�ਣੇ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ 

12. ਿਦ�ੜਤਾ 

ਲੱਛਣ: ਮਰੀਜ਼ ਇਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਕੰਮ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ� ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਪਿਹਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰ 

ਵਾਰ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਾਰਨ: ਅਗਾਮੀ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ ਤ� ਇਨਹੀਿਬਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਣੀ 
 

13. ਭਾਵੁਕਤਾ, ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ 

ਲੱਛਣ: ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਬੱਸ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਕਾਰਨ: ਅਗਾਮੀ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ ਤ� ਇਨਹੀਿਬਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

14. ਸਵੈ-ਜ�ਚ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਸਲਾਹ ਿਕਵ�  

ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਕਾਰਨ: ਸਾਮ�ਣੇ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ 

15. ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 

ਲੱਛਣ: ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ  
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ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਾਲ  

ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਇਨਪੁਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਕਾਰਨ: ਸਾਮ�ਣੇ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ 

16. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਲੱਛਣ: ਰੋਗੀ ਹਰ ਚੀਜ ਅਤ ੇਦੂਿਜਆਂ ਪ�ਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਕੁੱ ਝ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ 

ਕਾਰਨ: ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੋਬ ਦੀ ਸੱਟ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਯੋਗ 

 
 
8. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮ ੇਦੇ ਸਧਾਰਣ ਸੀਕੁਲੇਅ ਕੀ ਹਨ? 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ�, ਕੁੱ ਝ ਮਰੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਨ� � ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ 

ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਿਟੰਨੀਟਸ, ਬੋਲ਼ੇਪਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਮਨ� ਦਸ਼ਾ 

ਬਦਲਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਚੰਤਾ ਅਤ ੇਇਕਾਗਰਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਆਿਦ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਸੰਡਰੋਮ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ 

ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ, ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਦਮਾ ਸਾਈਟ� ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਇਸ 

ਲਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਅਤ ੇਪੰਜਵ� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ, ਅਨੁਭਵ, ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਿਵਵਹਾਰ 

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
1. ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

A. ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ 

B. ਿਸਰ ਦਰਦ (ਕਾਰਨ: ਵਾਧਾ ਇੰਟ�ੈਕਰੇਨੀਅਲ ਦਬਾਅ, ਤਣਾਅ, ਿਚੰਤਾ) 

C. ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਿਟੰਨੀਟਸ 

D. ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟ  

E. ਸਰੀਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� 

F. ਹੌਲੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

2. ਬੋਧ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ 

A. ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ,  ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੰੂ  ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਪਾਣਾ (ਪਿਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੂਜਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ)  

  ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ :ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ  ਲਈ ,  ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ,  ਪਰ ਉਸਦੇ 

ਪਲਾਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਮਝ ਪਾਣਾ  

B. ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

  ਿਜਵ� ਿਕ ,  ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ  ਸਰਲ ਚੁਟਕਲੇ ਨੰੂ  ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਣਾ  

  ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ  ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ  

C. ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ,  ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ  

D. ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ  

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
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3. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ 
  ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋ ਕਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

a. ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

 ਭਾਵਨਾਵ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਜ� ਹੱਸਣ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ 

b. ਕਾਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਭਾਵਾਤਮਕ ਜਵਾਬ 

 
 ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਅਤ ੇਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਮਾ, ਡਰ ਅਤ ੇਥਕਾਵਟ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਵੱਚ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

 ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਆਿਦ), ਇਸ ਲਈ ਿਨਰਾਸ਼ਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ 

 ਮਰੀਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਜ� ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� 

ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਕੁੱ ਝ ਮਰੀਜ਼ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ; ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ 

ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ 

4. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

(ਵੇਰਿਵਆ ਂਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਗ 7 ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸਨੰੂ ਇਥ ੇਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ) 
 

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਿਸਆ 

 ਸੰਜਮ ਦੀ ਘਾਟ 

 ਸਵੈ-ਸਮੀਿਖਆ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

 ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 
 

 
9. ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵ� ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮ ੇਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਕੁਐਲਾਏ 

ਤ� ਿਕਵ� ਉਭਰਨ? 

ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤ ੇਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇ

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

1. ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ�, ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ  

     ਸਿਥਤੀ, ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ�, ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ ਤ ੇਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

2. ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਯਗੋਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਗੁਆ 

ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ
A. ਿਸਰਫ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ 

B. ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ", "ਅਸੀਸ ਅਤ ੇਬਦਿਕਸਮਤੀ 

ਦੋਵ� ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਨ 

C. ਹਾਲ�ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪੀੜਾ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਤ� ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ  
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3. ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ 

ਯੋਗਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
A. ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਿਚਤ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 

B. ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਓ 

C. ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ 

D. ਸਮ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਿਨਯਿਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦਨ ਿਕਿਰਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ) 

E. ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਘਟਾਓ 

F. ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: 

 ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨ� ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨ� ਟਬੱੁਕ ਿਲਆਓ 

 ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ 

ਜ� ਨ� ਿਟਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ 

 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨ� ਟਬੱੁਕ ਿਵੱਚ ਜ� ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ 

 ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ 

 ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਓਦ� ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ, 

ਅਲਾਰਮ ਵਾਚ ਜ� ਪੇਜਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

G. ਮੈਮੋਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: 

 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਅਰਥਾਤ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ) 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਅਤ ੇਸਰਲ ਬਣਾਓ 

 ਹਰ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰੋ 

 ਜਦ� ਨਵ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਰਥ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਿਚੱਤਰ, ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਨਵ� ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਡੂੰ ਘਾ ਕਰੋ  

 ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖ�, ਕੰਨ, ਮੂੰ ਹ, ਿਦਲ ਅਤ ੇਹੱਥ� ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ "ਇੱਕ ਵਾਰ"ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਪੜ�ਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਾਓ 

H. ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: 

 ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਕਾਹਲੀ ਜ� ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮ� 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਚੀਜ਼� ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, "ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ" ਅਤ ੇ"ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵ"ੋ 

 ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਹ ਕਰੋ 

 ਪਿਹਲ� ਕਦਮ ਿਲਖੋ 

 ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਹਰ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ 

 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਥ� ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਰੱਖੋ 

4. ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

A. ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰੋ:" ਕਲ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤ� ਇੱਕ ਨਵ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ!" 

B. ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤ ੇਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮਾਪੋ 

C. ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣੋ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱ ਝ ਸਮ� ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ 

D. ਹੋਰ ਸਵੈ-ਉਤਸ਼ਾਹ: “ਮ� ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮ� ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗਾ!  
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E. ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਅ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਿਸੱਖੋ। 

5. ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

A. ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ  ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ 

ਸਿਹਣ ਨਾ ਕਰਨ 

B. ਜਦ� ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਭਾਲੋ 

6. ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਵਕਲਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

A. ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤ ੇਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਇਹ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤ ੇਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਵ�ਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

B. ਢੁਕਵ� ਆਰਾਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਬੌਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

C. ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਜ� ਵਾਧੂ ਸੱਟ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ�, 

ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਿਪਸਟ� ਜ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਿਪਸਟ� ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ� � 

ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7. ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਿਜਕ ਚੱਕਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

A. ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣ ੇਦੋਸਤ� ਅਤ ੇਨਵ� ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

B. ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਚੰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਦਰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਸੱਟ� ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਅਤ ੇਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
10. ਜੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਓਦ� ਕੀ ਕਰੀਏ? 
�ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ 

ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਰੋਗੀ ਖਾਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਪੁਰਨਵਾਸ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਆਿਦ। 

   ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ ੇਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ (1) ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, (2) ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਨਵ� ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, (3) 

ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ� ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਛੇ ਮੂਲ ਕਦਮ ਹਨ:  

1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 

A. ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

B. ਉਹ ਸਮ� ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੋ ਿਜੱਥੇ ਿਵਵਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਲਈ ਅਤ ੇਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। 

C. ਕੀ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਿਸਰਫ ਕੁੱ ਝ ਸਥਾਨ�, ਸਮ�, ਲੋਕ�, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਜ� ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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2. ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵ�ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ 

A. ਿਵਵਹਾਰ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ� ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

B. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦਰਸ਼ਣ, ਸੁਣਨ ਜ� ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਿਵਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

C. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਜ� ਕੁੱ ਝ ਪੁਰਨਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

D. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹੈ? 

E. ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਹਣ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਤ ੇਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਚਿਰੱਤਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? 

F. ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਉਿਚਤ ਹੈ? ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੋੜ ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

G. ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਵਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਉਲਝਣ (ਸੰਕੇਤ� ਦੀ ਘਾਟ), 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਿਦ? 

3. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ੋਿਕ ਕੀ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

A. ਇਹ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੱਮਿਸਆ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ? 

B. ਿਵਵਹਾਰ ਿਕੰਨਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਹੈ? 

C. ਿਵਵਹਾਰ ਿਕੰਨਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਹੈ? 

4. ਇੱਕ ਨਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ 

A. ਕਾਰਨ ਬਦਲੋ: ਉਦਾਹਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਦਲੋ ਅਤ ੇਉਹ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 

B. ਪਿਰਣਾਮ ਨੰੂ ਬਦਲੋ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇਨਾਮ ਦੇ ਢੰਗ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (ਅਿਜਹੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਿਖਕ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ, ਸਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਅਤ ੇਗਤੀਿਵਧੀ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

5. ਨਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਲਾਗ ੂਕਰੋ 

A. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁੜ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਤੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਨਵ� ਪੁਹੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤ ੇਉਸਦਾ 

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਣ। 

6. ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਵ� ਢੰਗ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ 

ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤ ੇਸਹੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਇੱਕਸਾਰ ਇਲਾਜ 

ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ�  ਬਚਾਅ ਿਬਹਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ: 

1. ਿਨਯਮਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ  

2. ਸਧਾਰਣ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ  

   ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ; 

3. ਕਈ ਅਪਾਹਜਤਾਵ� ਅਤ ੇਸੀਕੁਲੇਅ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਣ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਮਨ� ਬਲ ਨੰੂ  

    ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 
ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਦੋਵ� ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਤੇ ਪਏ ਭਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

．
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11. ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆ  ਂਸ਼�ੇਣੀਆਂ 
 

ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� 

ਸੇਵਾ ਆਈਟਮ       ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤ ੇ ਜ�ਚ ਫੋਨ 

ਨੰਬਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਰਨਵਾਸ ਸੇਵਾ:   

ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤ ੇ ਮੁੜ 

ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ (ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ, 

ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ, 

ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਲੀਿਨਕਲ 

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਸਮੇਤ) 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 
 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਸਹਾਇੱਕ 

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਕਿਮਊਨਟੀ ਨਰਿਸੰਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਆਵਾਜਾਈ:   

ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਐਮਬੂਲ�ਸ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਰਹਾਬਸ (Rehabus) ਅਪੋਇਨਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ 

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ 

ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ 

ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ:   

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ: CSSA ਅਤੇ 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ, ਆਿਦ 

SWD ਹੌਟਲਾਈਨ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਜ 

ਸੇਵਕ 

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੁੜ ਿਸਖਲਾਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣਵ� ਪਲੇਸਮ�ਟ 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ 

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕਾ�ਸਲ 

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇ 

ਜ�ਦੇ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ�:   

ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਅਤ ੇ ਿਪਕ-ਅਪ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਰਾਹ� ਲੋੜਵੰਦ� ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਏਜੰਸੀ 

ਹੋਮ ਹੈਲਪ ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ, ਿਨ�ਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਿਪਕ-

ਅਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤ ੇ

ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਹੋਮ ਹੈਲਪ ਟੀਮ 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਘਰੇਲੂ ਮੁਲ�ਕਣ, ਘਰ ਦੇ ਿਰਹਾਬੈਡ ਸ�ਟਰ 
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ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇੱਕ 

ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਸਹਾਇੱਕ ਉਪਕਰਣ 

ਿਕਰਾਇਆ ਸੇਵਾਵ� 

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 

ਤ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਰੈਡ ਕਰਾਸ 

ਸ�ਟ ਜੇਮਜ਼ ਸੈ�ਟਲੇਮ�ਟ 

ਯਉਮੈਟਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਲਈ 

ਮਲਟੀ-ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ, ਦਾ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ 

ਆਰਮੀ 

ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਕ�ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 

ਨਰਿਸੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਪਕ ਅਪ ਕਰਨਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਡੇਅ 

ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ 

ਰੋਗੀ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ 
 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਰੈਫਰਲ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਨਟੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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