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ਸਟਰੋਕ 

ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ�, ਇਹ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤ� 
ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 

ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

(ਡਾ. ਡਬਿਲਊ.ਸੀ. ਫ�ਗ, ਅਸੋਿਸਏਟ ਕੰਸਲਟ�ਟ, ਮੈਡੀਸੀਅਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ, ਕਵੀਨ ਐਲੀਜਾਬੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ 
ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ।) 
 

• ਸਟਰੋਕ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਟਰ੍ ੋਕ "ਿਦਮਾਗੀ ਵਾਿਹਕਾ ਬੀਮਾਰੀ (ਸੇਰੀਬਰ੍ਾਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਿਡਸੀਜ)" ਦਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਕੁਝ ਕਾਰਣਾ ਂਤੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਿਵਚ ਓਕਸੀਜਨ 

ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਿਮਟੰ ਿਵਚ, ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸ ੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂ
ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਟਰੋਕ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਮਰ੍ਤੂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੀਆ ਂਿਵਚ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 

50% ਤ� ਿਜਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20% ਤ� ਘੱਟ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜਪੂਣਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ (ਇਸ ਿਵਚ ਸਟਰ੍ ੋਕ 

ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਰ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਸਟਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ), ਜੋ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਵੈ-

ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ/ਂਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਤ� 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਮਦਦ ਹੋਰ ਉਿਚਤ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਿਨਰਣਾਇਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

• ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦ ੇਜਖੋਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਸਟਰ੍ ੋਕ ਵੱਖਰੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵੱਚ� ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ 

ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। 

• ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ 

• 55 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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• ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ: ਸਟਰੋਕ 70% ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਹੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
• ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ: ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਿਟਕ (ਆਰਟੀਰੀਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰਂ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰ੍ ੋਲ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜਟ (ਪਲੇਕਸ) ਇਕੱਠਾ 

ਹੋਣਾ। ਪਲੇਕਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟੀਰੀਜ਼ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਿਦਮਾਗੀ ਵਾਿਹਕਾਵਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸੰਕੁਿਚਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ: ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ ਂਿਵਚ 4.7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 

• ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ: ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
• ਮੋਟਾਪਾ 
• ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬੀਮਾਰੀ: ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ (ਮਾਈਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਬਰਤਾਨੀਆ) ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ (ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰ੍ੇਲੇਸ਼ਨ) ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਖੂਨ ਵਾਿਹਕਾ ਦੀ ਵਾਸਕੂਲਰ ਮਾਲਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਐਿਨਉਰੀਸਮ (ਗੱੁਬਾਰਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੋਜ): ਬਲੀਿਡੰਗ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

• ਿਮੰਨੀ-ਸਟਰੋਕ, ਿਜਵ�ਿਕ ਟਰ੍ਾਂਸੀ�ਟ ਇਸਚੈਿਮਕ ਅਟੈਕ (ਟੀਆਈਏ): ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮ� 
ਤਕ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਲਗਭਗ 2 ਤ� 5 ਿਮੰਟ ਤਕ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਨਹ�। ਿਮੰਨੀ-ਸਟਰੋਕ ਇਕ 

ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਸ਼ਰਾਬ: ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

 
3. ਸਟ�ੋਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਵਾਰਫੇਿਰਨ ਨੂੰ  ਲ�ਦੇ ਸਮ�, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

              ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਰਹੋ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਕਰੋ) 

              ਸੰਭਵ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਖਲ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ)   

ਨਾਵਲ ਐਟਂੀਕੋਆਗੂਲ�ਟ): 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ 

ਡੈਬੀਗੈਟਰਨ 
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ਿਰਵੋਰੈਕਸ਼ਾਬਨ 

ਏਿਪਕਸੇਬਨ 

ਇਡੋਕਸ਼ਾਬਨ 

   

ਹੇਠ� ਨ� ਵਲ ਐਟਂੀਕੋਆਗੁਲ�ਟ ਅਤੇ ਵਾਰਿਫਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: 

ਵਾਰਫੈਿਰਨ ਨਾਵਲ ਐਟਂੀਕੋਆਗੂਲ�ਟ): 

ਭੋਜਨ / ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਣਾ ਭੋਜਨ / ਦਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਣਾ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ 

ਟੈਸਟ ਰਾਹ� ਆਈਐਨਆਰ ਦੇ ਨ� ਮੀ 

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੈ) 

  

ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹ� 

ਨ� ਮੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਹੌਲੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਮ� ਤੇਜ਼ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਮ�, ਪਰ ਥੋੜ� ੇਸਮ� ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) 

  ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੇਲ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ) 

  ਪ�ੋਸਥੈਿਟਕ ਵਾਲਵ ਇੰਪਲ�ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ 

ਿਗਆ) 

  ਖੂਨ ਵਿਹਣ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮ 

  ਿਜਆਦਾ ਮਿਹੰਗਾ 
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ਨ� ਵਲ ਐਟਂੀਕੋਆਗੂਲ�ਟ ਦੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਿਧਐਨ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

 

• ਸਟਰੋਕ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਪਾ ਂਿਵਚ ਵੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਇਿਸੈਕਿਮ ਦੌਰਾ: ਇਹ ਸੈਰੀਬਰ੍ਾਲ ਥਰ੍ੋਮਬੋਿਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ� 70% ਤ� ਵੱਧ ਸਟਰੋਕ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਸੈਰੀਬਰ੍ਾਲ 

ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਿਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਰੀਬਰ੍ਾਲ ਆਰਟੀਰੀ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਗਰਦਨ 

ਿਵਚ ਿਦਲ ਜਾਂ ਕੈਰੋਿਟਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤਲਾ ਸੈਰੀਬਰ੍ਲ ਵੈਸਲ ਿਡਸਟਲੀ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਲੋਅ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਿਵਚ ਅਰਹਾਈਥਮੀਆ (ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਦਲ ਦੀ 
ਧੜਕਨ), ਕਾਰਡੀਐਕ ਵਾਲਵ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਰ੍ ੋਕ 

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਹੈਮੋਰੈਿਜਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ: ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ 

ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਿਵਚ ਬਰ੍ੇਨ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਸਤਹ੍ ਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਫਟ ਗਈ। ਇਹ 

ਕੌਨਜੈਨਟੀਅਲ ਸੈਰੀਬਰ੍ਾਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਸੈਰੀਬਰ੍ਾਲ ਆਰਟੀਰੀ ਐਨਯੂਰੀਸਮ ਜਾਂ 
ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ ਿਵਗਾੜ। ਬਲਡੱ ਨੰੂ ਐਰਾਚਨੋਈਡ ਜਗਹ੍ਾ ਹੇਠਲੇ ਿਦਮਾ ਦੇ ਿਟਸ਼ ੂਨੰੂ ਦਬ ਕੇ ਿਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
(ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਪੇਸ)  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ੂਨ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਬਲੀਿਡੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗੜ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੋਨੋ ਇਸਚੀਮੀਆ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਾਕਾਫੀ ਫਲੋਅ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਅਤੇ ਬਲੀਿਡੰਗ 

ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਿਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਮਰ 

ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਿਨਓਰੋਲਾਿਜਕ ਲੱਛਣ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਟੀਆਈਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸਚੈਿਮਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। 
 

• ਕੀ ਸਟਰ੍ਕੋ ਦ ੇਲਛੱਣਾ ਂਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਿਵਚ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
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ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਣ (ਕਮੀਆ ਂਪਿਹਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

• ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ 
• ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਇਕ ਬਾਹ, ਲੱਤ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਿਚਹਤੇ ਦਾ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੇ) 

• ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਧੰੁਦਲਾਪਣ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ 
• ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦਰਦ 

• ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮਲੇ ਜਾ ਂਬਗੈਰ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਿਗਰ 

ਜਾਣਾ 
• ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੇਹੋਸੀ 
• ਅਸੰਜਮ (ਬਗੈਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਨਕਲਣਨਾ, ਿਬਸਤਰ ਿਗੱਲਾ ਕਰਨਾ) 

ਟੀਆਈਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ� ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮਰੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾ ਂਕਈ ਵਾਰ ਟੀਆਈਏ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਸਗਨਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਜਾਚਂ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਖਰੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰੇਗਾ ਅਿਜਹ ੇਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਬਲੱਡ ਿਵਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਟੀਨ), ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਪਲੇਟਲੇਟ ਅਤੇ 

ਬਲੱਡ ਕਲੌਿਟੰਗ ਟਾਈਮ, ਬਲੀਿਡਗੰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਿਵਸਕੋਿਸਟੀ। ਇਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰ੍ਾਮ 

ਟੈਸਟ (ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਅਸਾਨਤਾਵਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਿਕਿਰਆ ਦੀ 
ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਹੀ ਇਹ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਇੱਕੋ ਸਮ� ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਚਂਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗਰ੍ਾਫੀ (ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ) : ਇਹ ਹੈਮੋਰੈਿਜਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਤ� ਬਲੱਡ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਮੈਗਨੈਿਟਕ ਿਰਸੋਨ�ਸ ਇਮੇਿਜ਼ੰਗ (ਐਮਆਰਆਈ) : ਇਹ ਬਰ੍ੇਨ ਿਟਸ਼ ੂਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ 

ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਦੀ ਅਪਸ਼ਟਤਾ/ਸੰਕੁਚਨ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਲੱਡ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਦਾ ਅਲਟਰ੍ਾਸੋਿਨਕ ਇਮੇਿਜੰਗ: ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਇਮੇਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਸੰਕੁਿਚਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। 

• ਟਰ੍ਾਂਸ�ੇਨੀਅਲ ਡੋਪਲਰ: ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਕ ਸੈਰੀਬਰ੍ਲ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਸੰਕੁਿਚਤ ਜਾ ਂਬੰਦ 

ਹੋ ਗਈ ਹਨ। 
 

 

7. ਸਟਰਕੋ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹ?ੈ 

ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਏਜੰਟ ਥਰ੍ੌਮਬਸ ਨੰੂ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਦਮਾਗ ਦੀਆ ਂਸੈ�ਲਾ ਂ
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 
ਿਤੰਨ ਤ� ਚਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਏਜੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਿਫਰ ਵੀ, ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਏਜੰਟ ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 
ਨਹ� ਹੈ। ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਏਜੰਟ ਇੰਟਰਾਸੈਰੇਬਰ੍ਲ ਹੈਮਬਰੇਜ ਨੰੂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਰੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ। ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ 
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਟਰਕੋ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਖਤਰ ੇਦੇ 
ਕਾਰਨ ਰੀਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਲਈ, ਸਮ� ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 
ਥਰ੍ੌਮਬੋਲਾਈਿਟਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ 
ਇੰਟਰਾਸੈਰੇਬਲ ਹੈਮੋਰੇਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂ

‧      �ਟੀ-ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਵਾਈਆਂ: ਿਜਵ� ਐਸਪੀਿਰਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲਾ 
ਬਣਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸਚੈਿਮਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂ ਨੰੂ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ 48 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਰੋਕ ਦ ੇ
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 1% ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।) 

‧      �ਟੀਕੋਆਗੁਲ�ਟਸ: ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਫਿਰਨ ਅਤੇ ਨੋਵਲ �ਟੀਕੋਆਗੂਲ�ਟ। ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਅਤੇ ਜਲਣ 
ਰੋਕਣ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਐਟਰੀਅਲ ਿਫਬਿਰਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਸਟਰ੍ ੌਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ 

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


 
 

Stroke / Indian 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 
 

ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਤੇਜ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ �ਟੀਕੋਆਗੁਲ�ਟਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ।) 

  ਇੰਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰ੍ੌਮਬੈਕਟੋਮੀ 

ਹਾਲੀਆ ਅਿਧਐਨਾ ਂਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱਡੀਆ ਂਨਾੜੀ ਅਵਰੋਧਨ ਸਟਰੋਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਇੰਡੋਵੈਸਕੁਲਰ 
ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰ੍ੌਮਬੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਬਹਤਰ ਿਰਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਿਂਕ, ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, 
ਸਬੰਧਤ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਹੁਨਰ-ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�। ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਹੈ। 

 
8. ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਸਟਰੋਕ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਿਕਉਟ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਮਰੀਜਾ ਂਨੰੂ ਵੱਖਰ ਸੀਮਾ ਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾ ਂ
ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮਰੀਜ ਕੋਮਾ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਰੋਕ ਦੇ 
ਅੱਧੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਖਰਾਬ ਬਰ੍ੇਨ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾਂ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ: 

• ਨਮੂਨੀਆ  

• ਨਹ� ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 

• ਪਰ੍ੈਸਰ ਸੋਰ 

• ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜ  

• ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ  

• ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਤ� ਖ਼ੂਨ ਵਿਹਣਾ 

• ਿਮਰਗੀ  

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜਾਂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੇਮੀਤਾ 

• ਕਬਜ਼  

• ਥੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਜਮਹ੍ਣਾ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਆਰਟੀਰੀ ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ ਬਲੌਕੇਜ 

• ਅਵਸਾਦ 

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


 
 

Stroke / Indian 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 
 

9. nਸਟਰ੍ ੋਕ ਦ ੇਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਿਦਤੱੀ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ   (ਿਸਰਫ ਚੀਨੀ ਵਰਜਨ) 

ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਨੰੂ ਉਿਚਤ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਤਆਰੀਆ ਂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। 
ਅਿਜਹ ੇਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰੋ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਲਈ ਿਨਵਾਸ ਉਿਚਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 

• ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ: ਿਜੱਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਉਿਚਤ 

ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੋ: ਅਿਜਹੇ ਉਿਚਤ ਚਲਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

• ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ: ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਿਖਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਪਰਹੇਜੀ ਬਗੈਰਾ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਿਚਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, 

ਉਿਚਤ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੈਿਨਕ ਦੇਖਬਾਲ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਗੈਰਾ ਬਾਰੇ 
ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਘਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੱੁਟੀਆ ਂਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮਰੀਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਜਰੂਰੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਿਜਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਹੋਮ ਹੈਲਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ। 

• ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ: ਅਿਜਹੀ ਪਾਲਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼, ਸਪੀਚ ਥੈਰਾਿਪਸਟ 

ਜਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਿਨਗਲਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਂ 
ਜੈਰੀਆਿਟਰ੍ਕ ਡੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਨਰਸ 

ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ। 

ਘਰ ਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਨਰਿਸਗੰ (ਿਸਰਫ ਚੀਨੀ ਵਰਜਨ) 

ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ: ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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• ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਵੱਖਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ  

• ਸਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ 

• ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣਾ 

• ਕਬਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

• ਪਰ੍ੈਸਰ ਸੋਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ 

• ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਟਾਈਲਟ ਸਨਾਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ)  

• ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਵੱਖਰੇ ਪਿਹਲੂ ਿਜਵ�ਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਭਾਵਨਾ, ਜੀਵਤ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। 

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ 

ਪਿਰਵਾਰ ਮ�ਬਰਾ ਂਦ ੇਸਾਲੀਸੀਟਰ / ਦਖੇਭਾਲਕਰਤਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ਼ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਮਰੀਜ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣ 

ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਹਨ। ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਸੱਟ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਸਾਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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