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 ह��टल अिधकारी �ा� िनद�शन 
टाउको को चोट 

 
(1) टाउको को चोटका कारणह� 
 टाउको को चोटका सामा� कारणह�मा यी कुरा पछ� न, लड्नु, सवारी दुघ�टना, कारखानाको 

दुघ�टनाह�, खेलकुद स��� दुघ�टनाह� र शारी�रक कुटाइह� l 

 

(2) टाउको को चोटका प�रणामह� 
 ख�रमा चोट, जसले गदा� रगत बग्छ वा छाला िभत्र हेईमाटोमा (रगत ज�े) िनमा�ण �न्छ;  
 ख�र फुट्छ: यो एउटा टाउकोको ग�ीर चोट हो जसलाई तु��ै �ा� उपचार लिगनु पछ� ; 
 इ�� ाक्रािनयल (केश मुिन) र� श्राव: र� जमाईले इ�� ाक्रािनयल दबाव बढाउँछ र मृ�ु स� 

�न्छ; 
 म��� चोट : आक��क बािहरी श���ारा  म���मा िहका�यो भने यसले बे्रनको त�ुह�मा 

चोट पुया�उँछ, र कुनै ग�ीर अवस्थामा यसले म���को संचालनलाई िबगाछ�  र प�रणाम मृ�ु 
�न सक्छ; 

 म��� घात: म���को संचालन अस्थायी �पमा अवरोध �न्छ ज�ै �रण म���मा 
अस्थायी �ित l 

 

(3) टाउको को चोटह�लाई प्राथिमक उपचारको �वस्था  
 ग�ीर चोटको अवस्थामा िबरामीलाई जित सको चाँडो ह��टल लैजानुहोस; 
 यिद िबरामीले होश हराएको छ भने, िन� प्राथिमक उपचार िविध अपनाउनुहोस: 

- हावा आउने ठाउँ खु�ा राख्नुहोस: िबरामीलाई को�े अवस्थामा राख्नुहोस, 
िबरामीलाई सास फेन� गाह्रो नभए स� उसलाई/उनलाई नसानु� होस्; 

- र� श्राव रो�ुहोस: र� श्राव रो�को लािग घाउमा दवाव बनाउनुहोस l 

 

(4) मह�पूण� मेिडकल इितहास 
 आफ�ह�ले वा प्र�� दिश�हा�ले दुघ�टना स��� मेिडकल इितहास वा सूचना उपल� 

ग�रिदनु भयो भने डा�रह�लाई डाय�ोिसस गन� म�त िमल्छ l 
- दुघ�टनाको कारण र िववरणह�, बेहोश भएको िथयो र कित लामो; 
- कुनै �रण श�� हराएको िथयो; 
- कुनै वा�ा भएको िथयो र कित पटक; 
- कुनै मुछा� परेको िथयो; 
- मेिडक इितहास र औषिध िलएको; 
- दुघ�टना भ�ा अिघ र पिछका अ� कुनै ल�णह� ज�ै छाित दु�े, च�र ला�े; 
- दुघ�टना भ�ा अिघ कुनै जाँडर�� वा ड�� सेवन l 
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(5) दुघ�टना तथा आपतकालीन िवभागमा उपचार 
 दुघ�टना तथा आपतकालीन िवभागमा आइसके पिछ, आक��क स्थलको नस�ले िबरामीको 

उपचारको प्राथिमकता थाह गन�को लािग जाँच गन�छ; 
 ग�ीर प्रकृितको िबरामीलाई त�ालै उपचार िदईनेछ र �स पिछ जाँचह� र भना� गरेर 

�ाहार प्रदान ग�रन्छ; 
 साना प्रकृितका िबरामीको अवस्थामा उपचारको लािग पख�नु पन� �नसक्छ र �ा� 

कम�ह�ले जित स�ो चाँडो उपचार प्रदान गन�छन; 
 सामा� टाउकोको चोटको लािग ए�रे जाँच गन� वा नगन� पिन सिकन्छ l ख�र फुटेको 

छ छैन भिन प�ा लगाउन मातै्र यो सहयोगी �न्छ l 

 

(6) िडस्चाज� भए पिछको देखभाल तथा �ाहार 
 सामा� टाउको को चोट लागेका िबरामीह�लाई घर जान िदइन्छ l चोट लागे पिछको पिहलो 

२४ घ�ामा, िबरामीको अवस्थामा �ान पुव�क हेरिवचार गन� मह�पूण� िज�ेवारी प�रवारका 
सद�ह�को हो l  

 िन� संकेतह� अवस्था खराब भएको भिन बुझ्नु पछ�  तब िबरामीलाई तु��ै ह��टल 
फका�उनु पछ� : 

- क्रिमक �पमा होश हराउने र िन�ा बाट िबउंझन गाह्रो �ने; 
- मुछा� पन�; 
- अ�ािधक टाउको दु�े; 
- तार�ार वा�ा; 
- �ान भट्िकएको ज�ो �ने र खराब �भाव; 
- िबरामीको अवस्था शंका�द र िच�ाजनक भएमा l 

 

(7) म��� आघात पिछको ल�ण 
 कुनै कुनै िबरामीह�ले म��� चोट पिछ केिह िनि�त ल�णह�को अनुभव गन� सक्छन, ज�ै, 

च�र ला�े, टाउको दु�े, कान कराउने, सम्झना गन� र �ान िदन गाह्रो �ने, िनराश आिद l धेरै 
जसो ल�णह� केिह मिहना पिछ हराउँछ तर कुनै कुनै केिह िबरामीह�मा लामो समय स� 
रहन्छ l 

 

(8) टाउको को चोटको िनवारण 
 खतरापूण� काम, �ायाम वा साइकल चलाउंदा वा ड� ाइिभ� गदा� उिचत हे�ेट लगाएर गनु�होस; 
 दुघ�टना जोगाउन को िन�� ब�ाह� र बृ�ह�को राम्रो �ाल गनु�होस l 

 
दुघ�टना तथा आपतकालीनको समायोजन सिमित �ारा तयार ग�रएको 

ह��टल अिधका�रको 
मे २०१८ 


