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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
 ਿਗੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ 

 

(1)  ਕਾਰਨ 
 ਿਗੱਟ ੇਦੀ ਮੋਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਲਗਾਮ�ਟ ਦੇ ਿਖਚਾਅ ਜਾ ਂਿਖੱਚਣ (ਪਰੂਨ ਜਾ ਂਅਿੰਸ਼ਕ) ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਿਗੱਟ ੇਨੂ ੰ

ਸਿਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇੱਕ ਜੋੜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ 
ਿਖੱਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਚ ਕਾਰਨ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

(2) ਲੱਛਣ  
 ਦਰਦ：ਸੱਟ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹਲਦੇ ਸਮ� ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ-ਸਿਹਣ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ। 
 ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣਾ: ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਟੱੁਟਣਾ ਭਾਵ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਖੂਨ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, 

ਸੱੁਜਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣਾ। 
 

(3) ਦਰਦ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ 

 ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕਾਂ ਨੂ ੰਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(4) ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ 
(A) ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ 

- ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਗ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਪਿਹਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। 
- ਜ਼ਖਮੀ ਿਗੱਟੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦਓ। 
- ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਿਹਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 
(B) ਸੋਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਉਠਾਓ 

- ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਉ�ਚਾ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ।ੋ ਸੋਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ 
ਲਸੀਕਾ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਸਮ� ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕਣ ਲਈ 1-2 ਿਸਰਹਾਿਣਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

 
(C) ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਓ 

- ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਲ, ਸੱੁਿਜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਗ 'ਤੇ ਬਰਫ ਲਗਾਓ। 

- ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੌਲੀਆ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰ ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। 

- ਹਰ 2 ਤ� 4 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ, 15-20 ਿਮੰਟ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਓ। 
 

(D) ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਸੋਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ। 

 ਢੰਗ：ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਸੰੁਗੜਾਅ ਵਾਲੀ ਜੁਰਾਬ ਜਾਂ ਲਚੀਲੀ ਪੱਟੀਆਂ 
1. ਲਚੀਲੀ ਪੱਟੀਆਂ：ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਦੋ-ਤਿਹ ਵਾਲੀ ਜੁਰਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪੈਰ 

ਦੀਆਂ �ਗਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ 
(ਲੱਗਭਗ 40°C) ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਜ਼ੁਰਾਬ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਚ ਨਾ 
ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹ੍ ਾ 'ਤੇ ਸੱੁਕਣ ਿਦਓ। ਲਚੀਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 
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2. ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਲਚੀਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਹਟਾਓ:  
- ਜੇ ਸੰੁਨਤਾ ਜਾਂ ਝਨਝਨਾਹਟ ਹੈ 
- ਜੇ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ 
- ਜਦ� ਸੋਿਜਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ 
- ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 

 

(5) ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ 
 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਦੀ ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲਈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, 

ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੋ: 
- ਹਾਲਤ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ, ਝਨਝਨਾਹਟ ਜਾਂ 

ਜਲਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ। 
- ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਹਲ-ਜੁਲ 

ਨਾ ਹੋਣਾ। 
 

ਰਘਟਨਾ ਅਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 

ਮਈ 2018 

 

ਸਾਵਧਾਨ：ਪੱਟੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਸਮ�, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਤ� ਜਾਂਚੋ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰੁਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ 
ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਢੱਲੀ ਨਹ� ਹੈ। 
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