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मस्तिष्कघाि 

हङकङमा प्रत्येक वर्ष लगभग तीन हजार मान्छे मस्ततष्कघात बाट मछषन।् हाल, यसलाई हङकङको चौथो घातक रोग मास्नन्छ। सामान्यतया, एक 

मस्ततष्कघात ग्रतत मास्नसको उमरे ५० वर्ष भन्दा मास्थ हुन्छ । तथास्ि, हालको तथ्याङ्कले त्यहााँ मस्ततष्कघात स्बरामी हुने उमेरमा स्गरावट आएको 

देस्िन्छ। 

 (यो िषृ्ठको जानकारी समीक्षा गररस्दन ुभएकोमा डा. डब्ल्यू. सी. फोंग, सह-िरामर्षदाता, स्चस्कत्सा स्वभाग, रानी एस्लजाबेथ अतिताल, लाई स्वर्ेर् 

धन्यवाद।) 

 

१. मस्तिष्कघाि भनेको के हो? 

मस्ततष्कघातको स्चस्कत्सकीय र्ब्लदावली "सेरेब्रल भातकुलर रोग " हो। मस्ततष्कमा रगत आिसू्तष कम वा मस्ततष्क कोस्र्काहरूमा अस्ससजनको 

अचानक कमी हुाँदा मस्ततष्कघात हुन्छ। केही स्मनेटमा नै मस्ततष्क कोस्र्काहरू क्षस्तग्रतत र आफ्नो काम गने क्षमता गमुाउन ससछ। फलतवरूि, यो 

मस्ततष्क कोस्र्काहरूले स्नयन्रण गने र्ारीररक कायषहरूमा असर िदषछ। 

 

मस्ततष्कघात एक गम्भीर आितकालीन स्चस्कत्सा हो। ३०% िीस्डतहरू तीन मस्हनाको अवस्धस्भर मछषन।् तर, बााँचेका ५०% स्बरामीहरू िणूषतया 

आफ्नो तयाहार गनष ससने हुन्छन ्र २० % मा गम्भीर स्वकलाङ्गता हुन्छ । ररकभरीमा प्रभाव िाने कारकहरू मस्ततष्कमा कुन हदसम्म क्षस्त भएको छ 

(मस्ततष्कघातको प्रकार, प्रभास्वत के्षर र साइट लगायत), स्वकास भएका जस्टलताहरू र मस्ततष्कघात अगास्ड स्बरामीको आत्म - तयाहार क्षमतामा भर 

िदषछ। यसबाहके, स्बरामीहरूको मनोवसृ्ि र स्तनका िररवार/तयाहारकताषको सहायताको साथसाथै उियुक्त िनुतथाषिना उिचारले िस्न स्नणाषयक प्रभाव 

िानष ससछ।  

 

२. मस्तिष्कघािका जोस्िमयुक्त पक्षहरू के के हुन ्? 

धेरै जोस्िमयुक्त कारकहरूले गदाष मस्ततष्कघात हुन ससछ। यस्द तिाई ाँ स्नम्न वगषमध्ये कुनै िस्न एकस्भर िनुषहुन्छ भने, कृिया सचेत हुनहुोला र तत्काल 

सावधानी अिनाउन ुहोला ।  

 िररवारमा मस्ततष्कघातको इस्तहास  

 ५५ भन्दा बढी उमेरको : जस्त उमेर बढी भयो मस्ततष्कघात हुने त्यस्ि नै अस्धक संभावना  

 उच्च रक्तचाि : ७०% मस्ततष्कघात रोगीमा िस्हले दसे्िनै उच्च रक्तचाि स्थयो 

 उच्च कोलेतरल : अथेरोतसलेरोस्सस (तिाई ाँको धमनीका स्भिाहरूमा कोलेतरल र अन्य िदाथषहरू (प्लाक) जम्मा भएर बतने । प्लाकले 

तिाई ाँका धमनीहरूमा रगतको प्रवाह घटाउन ससछ) र सेरेब्रल नलीहरू सााँघरुो बनाउने अझ धेरै सम्भावना । 

 चरुोट धमु्रिान: मस्ततष्कघात हुने सम्भावना िरुुर्मा ३ गणुा र मस्हलामा ४.७ गणुा वसृ्ि गने 

 मधमेुह : बढी मस्ततष्कघात हुने सम्भावना ४ गणुा बढाउाँछ 

 मोटोिना 

 हृदय रोग : हृदयघात(myocardial infarction) र मटुुको अस्नयस्मत ढुकढुकी (atrial fibrillation) को इस्तहास भएका मास्नसहरूको 

लास्ग मस्ततष्कघात हुने सम्भावना अझ धेरै हुन्छ 

 मस्ततष्कमा रक्तनलीको भातकुलर स्वकृस्त वा आन्यरुरजम ( बेलुन - जततो ससु्नंन ु): तलुनात्मक रूिमा रक्तस्रावको बढी संभावना 

 स्मस्न-तरोक, अथाषत ्रास्न्जयन्ट इतकेस्मक अट्याक ( TIA ) : मस्ततष्कघातको जततै लक्षण हुने तर छोटो समयको लास्ग मार हुने, लगभग 

२ देस्ि १५ स्मनटेसम्म रहन्छ र २४ घण्टा भन्दा बढी रहाँदैन । स्मस्न - तरोक मस्ततष्कघात हुन लागेको चेतावनी स्चन्ह हुन ससछ। 
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 मध्यिान : मस्ततष्कघात हुने सम्भावना बढाउाँने 

 

3. मस्तिष्कघाि हुनबाट कसरी रोक्न सस्कन्छ? 

वारफाररन सेवन गर्ाा स्नम्न कुराहरूमा ध्यान स्र्नु पछा: 

 िानेकुराको बारेमा सचेि रहनुहोस,् स्भटास्मन K प्रशति हुने िानेकुरा निानुहोस)् 

 सम्भास्वि औषस्िको अन्िरस्ियालाई रोक्न स्चस्नयााँ औषस्ि सेवन नगनुाहोस)्   

नोभल एस्न्टकोवागलान्ट): 

स्नम्नस्लस्ित और्स्धहरू बजारमा उिलब्लध छन ्

डास्बगाटषन 

ररभोराससाबान 

एस्िससाबान 

इडोससाबान 

 

तल नोभल एस्न्टकोवागलान्ट र वारफाररनकोबीचको तलुना स्दइएको छ: 

वारफाररन नोभल एस्न्टकोवागलान्ट 

िानेकुरा / और्स्धकोबीचमा अन्तरस्ियाहरू) िानेकुरा / और्स्धकोबीचमा अन्तरस्ियाहरू हुने कम सम्भावना हुन्छ 

आवश्यक और्स्धको माराको समायोजनका लास्ग 

रगत िरीक्षणमाफष त स्नयस्मत रूिमा फलो-अि र INR 

को स्नरीक्षण आवश्यक हुन्छ) 

 

स्नरीक्षणका कुनै स्वर्ेर् प्यारास्मटरहरू छैनन ्

स्नयस्मत रूिमा रगत िरीक्षण गनष आवश्यक िदैन 

और्स्धको स्नस्ित मारा हुन्छ, जसकारण गलत और्स्ध िाने जोस्िम कम हुन्छ 

घट्दो अनसेटको समय हुन्छ दु्रत अनसेट समय हुन्छ तर छोटो समयको लास्ग रहन्छ। स्नदरे्न अनसुार और्स्ध सेवन गनष 

महत्त्विणूष हुन्छ) 

 रेनल फेल भएका स्बरामीको लास्ग बताइएको होइन) 

 प्रोतथस्टक भ्भ इम्प्लान्टेसन भएका स्बरामीलाई बताइएको होइन) 

 रक्तस्रावको जस्टलताको जोस्िम कम हुन्छ 
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 बढी िस्चषलो हुन्छ 

 

नोभल एन्टोकोवागलान्टको प्रभावकाररता र जोस्िमकाबीचमा कुनै प्रत्यक्ष तलुनाको अध्ययन सञ्चालन गररएको छैन। 

 

 

मस्तिष्कघािका कारणहरू के-के हुन?् 

यसका कारणका आधारमा मस्ततष्कघातलाई मखु्यतया दईु प्रकारमा स्वभास्जत गररन्छ:  

 इतकेस्मक मस्ततष्कघात: यो सेरेब्रल थ्रम्बोस्सस (मस्ततष्कका रक्तनलीहरूस्भर रगत जमेर ड्ला िन)े को कारणले हुन्छ  र यो तलुनात्मक 

रूिमा धेरै देस्िन्छ, ७०% भन्दा बढी मस्ततष्कघात यही प्रकारका हुन्छन।् साथै, सेरेब्रल अथेरोतसलेरोस्ससको कारणले मस्ततष्क 

धमनीहरूमा रगत जम्ने हुन्छ वा मटुुमा वा घााँटीको सयारोस्टड धमनीमा रगत जम्न ससछ। रगतका स्ढकाहरू अन्य भागबाट मस्ततष्क 

रक्तनलीसम्म िगेुर रक्त प्रवाहमा अवरोध ्याउन ससछन।् एररस्थ्मया (मटुुको असामान्य धडकन), कास्डषयाक भ्वको समतया र कोरोनरी 

मटुु रोग लगायत हृदय रोगको कारणले मस्ततष्कघात हुन ससछ।  

 रक्तस्रावी (ह्यामोर् यास्जक) मस्ततष्कघात: यो मस्ततष्कस्भर रक्तनली फुटेको कारणले हुन्छ। अससर, यो लगातार उच्च रक्तचािको कारणले 

हुन्छ। मस्ततष्क तन्तकुो सतहमा रहकेो रक्तनली फुट्ने केसहरू िस्न देिा िरेका छन।् यो जन्मजात मस्ततष्क भातकुलर रोगसंग सम्बस्न्धत छ 

जततो, मस्ततष्क धमनी आन्युररजम वा आटेररयोभेनस स्वकृस्त। रगत आरेसनोइड तिेस (मस्ततष्क तन्त ुर िप्िर बीचको भाग) भन्दा मसु्न 

बगेर मस्ततष्क तन्तलुाई स्थच्न ससछ। यसबाहके, रक्तस्राविस्छ रक्तनली िसु्म्चन्छ जसले रक्तप्रवाहलाई अझ घटाउाँछ।  

इतकेस्मया (रक्तनलीहरूमा आएको अवरोधको कारणले र्रीरको कुनै भागमा रगतको ियाषप्त प्रवाह नहुन)ु र रक्तस्राव दबैुले मस्ततष्कमा रहकेा तन्तहुरूमा 

ियाषप्त िोर्ण तत्त्व र अस्ससजन प्राप्त गनषबाट रोसन ससछन।् फलतवरूि प्रभास्वत न्यरुोनहरू मछषन ्जसले स्वस्भन्न न्युरोलस्जक लक्षणहरू देिा िछषन।् 

 

TIA का कारण इतकेस्मक मस्ततष्कघातका जततै छन।् 

 

 

के मस्तिष्कघाि को लक्षण सस्जलै पस्हचान गना सस्कन्छ? 

अस्धकांर् मास्नसहरूमा मस्ततष्कघात हुने कुनै संकेत देस्िाँदैन। मस्ततष्कघातले गम्भीर असरहरू िानष ससने हुनाले मस्ततष्कघातको िररणाम (िस्हलेको 

रोग वा दघुषटनाको कारणले हुने कमजोरी) मा न्यूनीकरण गनषको लास्ग स्नम्न चेतावनी संकेत देस्िनासाथ स्चस्कत्सकसाँग तरुुन्तै िरामर्ष स्लनिुछष: 

 तिष्ट बो्न नससने वा बोलीमा कस्िनाइ हुने 

 अचानक र क्षस्णक संवेदनर्नू्यता, कमजोरी वा एकािरिको िािरुा, ििुा वा अनहुारको आधा भागमा कमजोरी वा िक्षाघात (सामान्यतया 

एकै िरि)  

 एउटा आाँिामा धस्मलो देस्िने वा दृस्ष्ट कमजोर हुने 
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 अचानक एकदम टाउको दखु्ने 

 र्रीरको सन्तलुन अस्न हात र ििुाको समायोजनमा कस्िनाइ वा स्बना कारण अचानक लड्ने   

 स्बना कारण चसकर आउन ुवा मछुाष िनुष 

 असंयम (अनिुयुक्त अनैस्च्छक रूिमा मरूत्याग, िररणामतवरूि स्िसाब चसु्हने) 

 

TIA का लक्षणहरू मस्ततष्कघातका जततै हुन्छन ्तर केही स्मनेटको लास्ग मार रहन्छ र तथायी स्वकलाङ्गता ्याउाँदैन। स्बरामीलाई  TIA एक िटक वा 

धेरै िटक िस्न हुन ससछ र यो मस्ततष्कघात आउाँद ैछ भन्ने संकेत हुन ससछ। जे होस,् कुनै िस्न चेतावनी संकेत देस्िनासाथ तरुुन्तै स्चस्कत्सकको िरामर्ष 

स्लनिुछष। 

 

 

मस्तिष्कघािको कसरी अनसुन्िान र स्नर्ान गना सस्कन्छ?  

नैदास्नक लक्षणहरू केलाउन ुबाहके, डासटरले रक्तचाि, कोलेतरल, रगतको स्चनी लगायत स्वस्भन्न जोस्िमयुक्त िक्षहरूको स्तथस्त जााँच गनेछन ्र 

हमेोग्लोस्बन (अस्ससजन बोकेको प्रोटीन रगत) एस्नस्मया िस्हचान गनष प्लेट्लेट्स र रगत जम्ने समय, रक्तस्राव संभावना र रगत स्चिस्चिाहट जााँच 

गनष रगत स्लनेछन।् साँगसाँगै हृदयाघातको संभावना जााँच गनष इलेसरोकास्डषयोग्राम िरीक्षण (मटुु िसु्म्चाँदा उत्िन्न हुने स्वद्युतीय स्ियाकलािको मािन 

गरेर मटुुमा रहकेा असामान्यता ििा लगाउने मेस्डकल िरीक्षण) िस्न गररनेछ । अन्य िरीक्षणहरू िस्न हुन ससछन,् जततै:  

 कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सीटी तसयान): यसले ह्यामोर् यास्जक मस्ततष्कघात देस्ि रगतको आिसू्तषमा कमी भएर हुने मस्ततष्कघातलाई 

छुट्याउन मद्दत गनष ससछ  

 म्याग्नेस्टक ररजोन्यान्स इमसे्जङ (एमआरआई): यसले मस्ततष्क तन्त ुर रक्तनलीको सााँघरुोिनको अवतथा देिाउन ससछ  

 गरदनको रक्तनलीको अ्रासोस्नक इमेस्जंग: गरदनको रक्तनली संकुस्चत भएको छ वा अवरुि भएको ििा लगाउन तस्तबरको प्रयोग  

 रान्तिेस्नयल डिलर: मस्ततष्क रक्तनलीहरू संकुस्चत भएको वा अवरुि भएको ििा लगाउन 

 

 

 
मस्तिष्कघािको लास्ग के-के उपचार हुन सक्छन?् 

थ्रोम्बोलाइस्टक एजेन्टले थ्रोम्बसको समाधान गनष ससछन ् र मस्ततष्कमा रक्त प्रवाहलाई िवूाषवतथामा ्याउन ससछन,् मस्ततष्कका कोस्र्काहरूलाई 

िराब हुनबाट र मस्ततष्कघातको कारणले हुने असक्षमता हुनबाट कम गनष ससछन,् स्बरामीहरूले अनसेटको 3 दसे्ि 4 र आधा घण्टामा एजेन्ट प्राप्त 

गरेको हुनिुछष भन्ने गररन्छ। तथास्ि, थ्रोम्बोलाइस्टक थेरािी प्राप्त गनाषले िणूष ररकभरीको ग्यारेण्टी स्दाँदैन। थ्रोम्बोलाइस्टक एजेन्टले इन्रासेरेबल हमेोह्याषग 

स्वकस्सत हुने जोस्िम दर् गनुा हुन्छ र थेरािीको प्रयोगलाई सीस्मत बनाउाँछ। 

यसका अस्तररक्त, सबै मस्ततष्कघातका स्बरामीहरूलाई थ्रोम्बोलाइस्टक थेरािी लाग ू हुाँदैन। स्बरामीहरूले न्युरोलोस्जतटद्वारा उिचारको मू् याङ्कन 

गराउन ुआवश्यक हुन्छ। यस्द मस्ततष्कघातको स्डग्री हलुका छ भने, थ्रोम्बोलाइस्टक थेरािीमा रक्तस्रावको जोस्िम ररकाननस्लसेसनको लाभभन्दा बढी 

हुनससछ 

त्यसकारण, समयमै स्चस्कत्सा ध्यान स्दने र स्चस्कत्सा टोलीको स्चस्कत्सकीय मू् याङ्कन गनुष महत्त्विणूष हुन्छ। थ्रोम्बोलाइस्टक थेरािीिस्छ, 

स्बरामीहरूलाई नस्जकैबाट स्नरीक्षण गररन्छ र इन्रासेरेब्राल हमेोह्याषगको जोस्िम कम गनष स्तनीहरूको रक्तचािलाई व्यवस्तथत गररन्छ। 
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अन्य और्स्धहरू 

‧ एस्न्ट-प्लास्टलेट और्स्धहरू: जततै एस्तिररन। यी और्स्धहरूले प्लास्टलेट कोगलेुसनमाफष त रगत जम्ने कायषलाई रोसन ससनेछन,् जसले गदाष 

इतचास्मक मस्ततष्कघात िनु: हुने जोस्िम कम गछषन।् यस्द मस्ततष्कघात भएको 48 घण्टास्भरमा यी और्स्धहरू सेवन गनष सस्कयो भने, 

मस्ततष्कघातका स्बरामीको प्रकायाषत्मक स्नभषरतालाई 1% ले घटाउन सस्कन्छ। 

‧ एन्टीकोगलुान्टहरू: जततै वारफाररन र नोभल एन्टीकोगलुान्ट। यी और्स्धहरूले रगत जम्ने कायष र नली ओक्स हुनबाट कम गनेछ, जसले 

गदाष आस्रयल स्फस्ब्रलेसन भएका स्बरामीहरूलाई मस्ततष्कघात हुन सम्भावनालाई कम गनेछन।् यद्यस्ि, एसयटु मस्ततष्कघातको उिचारमा 

एस्न्टकोगलेुन्टहरूको प्रयोग गनुष अझै िस्न स्ववादातिद छ।) 

 

 इन्डोभातकुलर मेकास्नकल थ्रोमबेसटोमी 

हालैका अध्ययनहरूले िूलो नली ओकु्सन भएका स्बरामीहरूले यसको आिमण भएको 6 घण्टास्भरमा इन्डोभातकुलर मेकास्नकल 

थ्रोमबेसटोमी प्राप्त गरेमा अझ राम्रो ररकभरी हुन ससछ भनी देिाएका छन।् यद्यस्ि, यो प्रस्ियाको नस्तजा सम्बस्न्धत युस्नटको सीिको स्मश्रणण र 

सुरस्क्षत र आकस्तमक हततके्षि उिलब्लध गराइएको छ वा छैन ्भन्नेमा सम्बस्न्धत हुनेछ। संसाधनको सीस्मतताको कारणले, यो प्रस्ियालाई 

तथानीय सेस्टङमा व्यािक रूिमा लाग ूगररएको छैन। 

 

 

मस्तिष्कघािका स्बरामीहरूको हेरस्वचार कसरी गने? 

 

अतिताल देस्ि छुिी गनुष अस्घको तयारी (स्चस्नयााँ संतकरण मार ) 

 

मस्ततष्कघातका स्बरामी र स्तनका िररवारका सदतयहरूले उियुक्त स्डतचाजष योजना बनाउने र घरायसी िनुतथाषिना र भस्वष्यमा गनुषिने तयाहार ससुारको 

लास्ग उियुक्त तयारी गने बारेमा िनुतथाषिना टोलीसाँग छलफल गनुषिछष। सो तयारीमा स्नम्न कुराहरू िनष ससछन:् 

 बतने तथानको स्नधाषरण: बसोवास गने स्नवास उियुक्त रहकेो र स्बरामीका गस्तस्वस्धहरूका लास्ग सुरस्क्षत रहकेो ससु्नस्ित गनुषहोस्। 

 घरमा भएका ससु्वधाहरूको मू् याङ्कन: आवश्यकता अनसुार, िनुतथाषिना टोली स्बरामीलाई स्डतचाजष गनुषभन्दा अगास्ड स्बरामीको घरमा 

गई  

 स्बरामीको घरमा सुस्वधा र स्नमाषणमा हुनिुने उियुक्त िररवतषनको लास्ग स्सफाररस गनष ससछन।् 

 आवश्यक उिकरणको छनोट र िररद: जततो, िैदल स्हाँड्दा प्रयोग गररने उियुक्त सामग्री, घरेलू हरेस्वचारका लास्ग चास्हने सामग्री।  

 तयाहारसुसार गने सीि सम्बन्धी स्लाह: स्बरामी र िररवारका सदतयहरूले आवश्यक घरेलू हरेस्वचारको ज्ञान र िवुाउने र स्िसाब चसु्हने 

आस्द सम्बन्धी सीि र िैदल स्हाँड्दाका उिकरणहरू प्रयोग गने सही तररका, उियुक्त घरेल ूअभ्यास र दैस्नक हरेस्वचार र स्बरामीलाई सहायता 

प्रदान गने र बोसने आस्दको बारेमा स्ससन ुिदषछ। 

 तयाहारसुसार क्षमता िरीक्षण: घरमा छोटो छुिीको व्यवतथा गरेर व्यावहाररक प्रस्र्क्षणको रूिमा स्लन सस्कन्छ।  

 आवश्यक सामदुास्यक सेवाहरू प्रदान गनुषहोस्: जततो बिृाश्रणम, स्विीय सहायता र घरेलु सहयोगीको व्यवतथा। 

 फलो-अि व्यवतथा: फलो-अि िरामर्ष, औसधी सेवनको लास्ग स्नदरे्न, स्न्दा हुने समतया वा आहारसम्बन्धी समतया अनगुमनको लास्ग 

बोली थेरास्ितट वा आहार स्वर्ेर्ज्ञ, बस्हरङ्ग स्सलस्नक वा विृ (जेररयास्रक) स्दवा अतितालमा िनुतथाषिना प्रस्र्क्षण स्लने, केसको 

अनगुमनको लास्ग सामदुास्यक नसषको स्भस्जट। 

घरेलु तयाहारसुसार र नस्सषङ (स्चस्नयााँ संतकरण मार)  

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


 
 

Stroke / Nepali 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 6 
 
 

मखु्य बुाँदाहरू स्नम्नानसुार छन:् 

 घरेलु व्यायाम: तव-हरेचाह क्षमतामा सुधार गनषको लास्ग 

 लड्ने र दघुषटनामा रोकथाम: स्वस्भन्न गस्तस्वस्धहरूको लास्ग सीिमा ध्यान स्दनहुोस ्

 समय औसधी स्लनहुोस ् 

 स्चस्कत्सा िेर्ाकमीहरूको स्नदेर्न अनसुार आहार प्रस्तबन्ध 

 कस्ब्लजयतको रोकथाम र व्यवतथािन 

 दवाबको दिुाइलाई कम गनष छालाको हरेस्वचारमा ध्यान स्दनहुोस ्

 तव-हरेचाह सीिहरू लाग ूगनुषहोस् (र्ौचालय जााँदा, तनान गदाष र लुगा धनेु बेलामा)  

 मस्ततष्कघातको िनुरावसृ्ि रोसनहुोस:् आहार, संवेग, जीवनर्लैी र औसधोिचार लगायत स्वस्वध िक्षबाट।  

 नयााँ जीवन सकारात्मक मनोवसृ्ि सस्हत अङ्गा्नहुोस ्

 

पररवारका सर्तय/तयाहारकिााको उत्सुकिा 

िनुतथाषिना उिचारको िममा िररवारका सदतयहरूको सहभास्गता एकदमै आवश्यक छ जबस्क स्नको भइरहकेा मस्ततष्कघातका स्बरामीसाँग बतन 

तयाहारकताषका लास्ग गंभीर चनुौतीहरू हुन्छ। स्बरामीले उदास र बेसहारा महसुस गदाष िररवारका सदतयहरूबाट प्रोत्साहन र सहायता स्दनकुो जस्त महत्व 

अरू कुनै कुराको हुाँदैन र यसको लास्ग धैयष र समझदारीको आवश्यकता छ। तर तयाहारकताषहरूले आफ्नो िस्न राम्रो हरेचाह गनुष िछष। उनीहरूले 

चोटिटकबाट जोस्गन र तिेर् र आफूलाई आरामको लास्ग समय स्नका्न सही कौर्ल लाग ूगनुषिछष । आफ्ना मनका कुराहरू अरूसाँग बााँड्ने र 

सहायताको िोजी गनुष श्रणेयतकर हुन्छ । यसो गरेिस्छ उनीहरूले स्बरामीलाई स्नको हुन सहयोग प्रदान गरररहन सक्षम हुनेछन ्। 

 

मस्ततष्कघात - व्यावसास्यक स्चस्कत्सा : दैस्नक जीवनका लास्ग उिकरणहरू (स्चस्नयााँ संतकरण मार)  
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