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  دی طرفوں رہنمائے صحت ہاسپڻل اتھارڻی
  سر دیاں چوڻاں

 
 دے اسباب سر دیاں چوڻاں )1(
 کھیالں دےحادثات،  وچ ہوون والے، ڻریفک حادثات، کارخانے ِڈگ جاناوچ عمومی اسباب دے  سر دیاں چوڻاں 

 نیں۔جسمانی حملے شامل  متعلق چوڻاں تے
 

  نتائجدے  سر دیاں چوڻاں )2(
  اے؛ بندیباعث دا  افزائشدی بنے پھوڑے توں خون نیچے دے یا جلد  بہنےدے خون چوٹ، جو کہ دی کھوپڑی 
  اے؛ رہندیضرورت دی فوری طبی مداخلت دے لئی جس سنگین زخم دا سر فریکچر: دا کھوپڑی 
 دی نتیجہ موت دا باعث بنے گا جس دا دباؤ تے جو درون قحفی جمع ہو جانا دا : خون جریان خون درون قحفی

 اے؛ سکدانکل وچ صورت 
  سنگین سکدیاں نیںزخمی کر نوں  بافتاں اںدیدماغ  ےمسلط ہو ک اچانک خارجی قوتاںتے دماغی چوٹ: دماغ ،

 اے؛ سکدانکل وچ صورت دی نتیجہ موت دا اس تے  سکدیاں نیںمتاثر کر نوں فعل دے دماغ وچ ایہہ معامالت 
 نقصان۔ سریع الزوالدا ، مثالً شعور یا یادداشت ندے نیںمتاثر ہوتے ور ط عارضیافعال دے : دماغ دماغی صدمہ  

 

  ابتدائی امداد دے لئی انتظام دے  سر دیاں چوڻاں )3(
  جس قدر جلد ممکن ہو ہسپتال بھجوایا جائے؛نوں مریض وچ صورت دی سنگین چوٹ 
  وناقدامات اڻھائے جادرج ذیل دے  ابتدائی امداد اے تے، دینداہوش کھو اگر مریض: 

ت دینے حرکتوں جائے، ا وچ رکھیابل حالت دے پہلو نوں جائے: مریض  رکھیاکھال نوں آمد و رفت دی ہوا  -
 ؛وےدشواری محسوس ہو رہی ہووچ سانس لینے نوں ریض کہ مایہہ گریز کیا جائے اال توں 

 جا سکے۔ا ینوں روکدباؤ بڑھایا جائے تاکہ خون تے جائے: زخم  کیاتوں روبہنے نوں خون  -
 

 اہم طبی ہسڻری  )4(
 دے نالحوالے دے معائنے دے طبی ہسڻری یا معلومات معالج  توںجانب دی گواہان دے یا حادثے  رشتہ داراں 

 اے۔ سکدیمعاون ثابت ہو 
 چال گیا ہو؛دے لئی جس مدت تے چلے جانا دا وجہ یا تفصیالت، شعور دی حادثے  -
 کوئی نقصان؛دا یادداشت  -
 تعداد؛دی اس تے قے  -
 ؛مرگی وغیرهکوئی  -
 ادویات؛تیا جان والیاں لتے طبی ہسڻری  -
 ؛درد، چکر آناوچ ، مثالً سینے عالمتاںدیگر دیاں بعد تے قبل توں حادثے  -
 ۔قبل الکوحل یا منشیات لتی گئی ہووےتوں حادثے  -
 

 عالجوچ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارڻمنٹ  )5(
  اتترجیحدی معائنہ کرے گی تاکہ عالج دا یج نرس مریض بعد، ڻرا توںآمد وچ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارڻمنٹ 

 تعین ہو سکے؛دا 
  دے مریض وچ شفاخانے تے معائنے  فوریوچ ے گا جس وا جاتفوری عالج فراہم کیوچ کیسوں دے سنگین نوعیت

 گا؛ وےانتظام ہودا  داخلے
  تے ممکنہ طور ہیلتھ کیئر پروفیشنل تے اے  سکدا انتظار کرنا پےدے لئی عالج وچ  زکیسدے معمولی نوعیت

 فراہم کرے گا؛ دیکھ بھالوچ اولین دستیاب وقت 
  دے حوالے دے تشخیص دی  فریکچراںدے کھوپڑی ایہہ  اے۔ایکس رے معائنہ اختیاری وچ لی زخم معمودے سر

 اے۔ دامعاونت کرنال 
 

 دیکھ بھال تے بعد مشاہده دے  فراغتتوں ہسپتال  )6(
  چوٹ  اے۔ سکدیجا  اجازت دتیدی  جانگھر نوں  مریضاںوچ صورت دی  دی سر دیاں چوڻاںمعمولی نوعیت

 اے۔محتاط مشاہده اہم دا کیفیت دی مریض توں طرف دی  ارکاندے بعد، خاندان دے  گھنڻیاں 24پہلے  دےلگنے 
  ہسپتال واپس منتقل کر دینا چاہیے:تے فوری طور نوں مریض تے اشارے ہیں دے خرابی دی درج ذیل حالت 

 مشکل پیش آنا؛وچ بیدار ہونے توں نیند تے کھونا دا رفتہ رفتہ شعور  -
 ؛مرگی -
 شدید سر درد؛ -
 بار بار قے آنا؛ -
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 ؛غضب ناک ہوناتے ہوش و حواس کھونا  -
 ۔شبہ یا پریشانی الحق ہوناتوں حوالے دے فیت کیدی مریض نوں دیکھ بھال کرنے والے  -

 

  عالمتدی بعد ے دے کسخت ذہنی دھچتے چوٹ  )7(
  تنک ، سر درد، چکر آناہے، مثالً  سکداتجربہ ہو دا  عالمتاںبعد مخصوص دے دماغی چوٹ نوں بعض مریضاں

غائب ہو  دے اندرچند ماه  عالمتاں، وغیره۔ اکثر تفکراتمسائل، دے ارتکاز توجہ تے ، تھکن، یادداشت مزاجی
  نیں۔ اںسکدیتادیر برقرار ره مگر چند مریضاں دے اندر یںجاندیاں ن

 

 بچاؤ توں  سر دیاں چوڻاں )8(
 ؛ہیلمٹ پہنو موزوں رزش یا سائیکل یا گاڑی چالندیاں ہویاںخطرناک کام، و 
  ۔خوب خیال رکھودا عمر رسیده افراد تے  بچیاںدے لئی بچاؤ توں حادثات 

 

 
رابطہ کمیڻی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی منجانبتیار کرده   

 ہسپتال اتھارڻی
2018اپریل   

 


