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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ 

 
(1)  ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 
 ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾ ਂਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾ ਂ ਿਵਚੱ ਿਡੱਗਣਾ, ਟਰ੍ਿੈਫਕ ਹਾਦਸੇ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਦਸੇ, ਖੇਡਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾਦਸੇ ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
 

(2)   ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
 ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਖੂਨ ਦਾ ਵਿਹਣਾ ਜਾ ਂਹੈਮਾਟੋਮਾ ਦਾ ਬਣਨਾ; 
 ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਫਰ੍ ੈਕਟਚਰ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; 
 ਇੰਨਟਰ੍ਾ�ੈਨੀਅਲ ਿਹਊਮੋਰੇਜ: ਖੂਨ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਨਟਰ੍ਾ�ੈਨੀਅਲ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ; 
 ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ: ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਕਤਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਿਟਸ਼ੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚੱ 

ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ�ਦੇ ਹੈ ਅਤ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;  
 ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਗੜਬੜੀ: ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਤੇਨਾ ਜਾ ਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ 

ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ। 
 

(3)   ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  
 ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੋ; 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਮੁਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਓ: 

- ਹਵਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁਲਹ੍ ਾ ਰੱਖੋ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦ� ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
ਹੋਵ ੇਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ; 

- ਖੂਨ ਵਿਹਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ: ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉ�ਤ ੇਦਬਾਅ ਪਾਓ। 
 

(4)   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ 
 ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾ ਂਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ 

ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 
- ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ; 
- ਕੋਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; 
- ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਅਤ ੇਿਕੰਨੇ ਵਾਰ; 
- ਕੋਈ ਦੌਰਾ; 
- ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; 
- ਦੁਰਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ; 
- ਦੁਰਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਦਵਾਈ ਲਇਆ ਹੋਣਾ।  
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(5)   ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ 
 ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗੀ; 
 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਸੰਭਵ 

ਸਮ� 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; 
 ਿਸਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਵੈਕਲਿਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਫਰ੍ਕੈਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

(6)   ਛੱੁਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 
 ਿਸਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਘਰ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ, 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
 ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਂ ਸਿਥਤੀ ਿਬਗੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਨ�ਦ ਤ� ਜਾਗਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਣਾ;  
- ਦੌਰੇ; 
- ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦਰਦ; 
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ; 
- ਭਟਕਣਾ ਅਤ ੇਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ; 
- ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰਸ਼ੱਕ ਜਾ ਂਿਚੰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। 

 

(7) ਸਦਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ 
 ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ ਨੂੰ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਕੱਰ ਆਉਣੇ, ਿਸਰ ਦਰਦ, 

ਕੰਨਾ ਂ ਨੂ ੰ ਅਜ਼ੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਿਡਪਰ੍ਸ਼ੈਨ, 
ਆਿਦ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕੱ ਰਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

(8) ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮ� ਜਾ ਂਡਰ੍ਾਇਿਵੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾ ਂਹੈਲਮਟ ਪਾਓ; 
 ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। 

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

ਅਪਰ੍ੈਲ 2018 


