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 ہاسپٹل اتھارٹی  رہنمائے صحت از

  سر کی چوٹیں

 

 سر کی چوٹوں کے اسباب (1)
  سر کی چوٹوں کے عمومی اسباب میں گرنا، ٹریفک حادثات، کارخانے میں ہونے والے حادثات، کھیلوں سے متعلق

 شامل ہیں۔ چوٹیں اور جسمانی حملے

 

  سر کی چوٹوں کے نتائج (2)
  کا باعث بنتی ہے؛ خون سے بنے پھوڑے کی افزائشیا جلد کے نیچے  خون کے بہنےکھوپڑی کی چوٹ، جو کہ 
  :جس کے لیے فوری طبی مداخلت کی ضرورت رہتی ہے؛سنگین زخم سر کا کھوپڑی کا فریکچر 
 دباؤ کا باعث بنے گا جس کا نتیجہ موت کی  پر جو درون قحفی: خون کا جمع ہو جانا جریان خون درون قحفی

 صورت میں نکل سکتا ہے؛
 ہیں، سنگین معامالت  دماغی چوٹ: دماغ پر اچانک خارجی قوتیں مسلط ہو کر دماغ کی بافتوں کو زخمی کر سکتی

 ہیں اور اس کا نتیجہ موت کی صورت میں نکل سکتا ہے؛ یہ دماغ کے فعل کو متاثر کر سکتی میں
 نقصان۔ سریع الزوالور پر متاثر ہوتے ہیں، مثالً شعور یا یادداشت کا ط : دماغ کے افعال عارضیمہدماغی صد  

 

  کے انتظام کے لیے ابتدائی امداد سر کی چوٹوں  (3)
 سنگین چوٹ کی صورت میں مریض کو جس قدر جلد ممکن ہو ہسپتال بھجوایا جائے؛ 
  کے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں: ہوش کھو دیتا ہے تو، ابتدائی امداداگر مریض 

ت دینے جائے، اسے حرک پہلو کے بل حالت میں رکھاہوا کی آمد و رفت کو کھال رکھا جائے: مریض کو  -
 ریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو؛سے گریز کیا جائے اال یہ کہ م

 و روکا جا سکے۔خون کو بہنے سے روکا جائے: زخم پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ خون ک -

 

 اہم طبی ہسٹری  (4)
  رشتہ داروں یا حادثے کے گواہان کی جانب سے طبی ہسٹری یا معلومات معالج کے معائنے کے حوالے سے معاون

 ثابت ہو سکتی ہے۔
 حادثے کی وجہ یا تفصیالت، شعور کا چلے جانا اور جس مدت کے لیے چال گیا ہو؛ -
 یادداشت کا کوئی نقصان؛ -
 تعداد؛قے اور اس کی  -
 ؛مرگی وغیرہکوئی  -
 طبی ہسٹری اور لی جانی والی ادویات؛ -
 ؛مات، مثالً سینے میں درد، چکر آنادیگر عال حادثے سے قبل اور بعد کی -
 حادثے سے قبل الکوحل یا منشیات لی گئی ہو۔ -

 

 ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں عالج (5)
  ،اتیج نرس مریض کا معائنہ کرے گی تاکہ عالج کی ترجیحٹراایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آمد کے بعد 

 کا تعین ہو سکے؛
  شفاخانے میں مریض معائنے اور  فوریسنگین نوعیت کے کیسوں میں فوری عالج فراہم کیا جائے گا جس میں

 کا انتظام ہو گا؛ کے داخلے
 ممکنہ طور پر تھ کیئر پروفیشنل معمولی نوعیت کے کیسوں میں عالج کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور ہیل

 فراہم کرے گا؛ دیکھ بھالاولین دستیاب وقت میں 
  سر کے معوملی زخم میں ایکس رے معائنہ اختیاری ہے۔ یہ کھوپڑی کے فریکچروں کی تشخیص کے حوالے سے

 معاونت کرتا ہے۔
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 کے بعد مشاہدہ اور دیکھ بھال  ہسپتال سے فراغت (6)
  معمولی نوعیت کی سر کی چوٹوں کی صورت میں مریضوں کو گھر پر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چوٹ

 کی طرف سے مریض کی کیفیت کا محتاط مشاہدہ اہم ہے۔ ارکانگھنٹوں کے بعد، خاندان کے  24لگنے کے پہلے 

  منتقل کر دینا چاہیے:درج ذیل حالت کی خرابی کے اشارے ہیں اور مریض کو فوری طور پر ہسپتال واپس 
 رفتہ رفتہ شعور کا کھونا اور نیند سے بیدار ہونے میں مشکل پیش آنا؛ -
 ؛مرگی -
 شدید سر درد؛ -
 بار بار قے آنا؛ -
 ؛ہوش و حواس کھونا اور غضب ناک ہونا -
 ۔فیت کے حوالے سے شبہ یا پریشانی الحق ہونادیکھ بھال کرنے والے کو مریض کی کی -

 

  کے بعد کی عالمتچوٹ اور سخت ذہنی دھچکے  (7)
  ًتنک ، سر درد، چکر آنابعض مریضوں کو دماغی چوٹ کے بعد مخصوص عالمات کا تجربہ ہو سکتا ہے، مثال

مات چند ماہ میں غائب ہو جاتی ، وغیرہ۔ اکثر عالتفکرات، تھکن، یادداشت اور ارتکاز توجہ کے مسائل، مزاجی
 مگر چند مریضوں میں تادیر برقرار رہ سکتی ہیں۔  ہیں

 

 سر کی چوٹوں سے بچاؤ  (8)
  ہیلمٹ پہنیں؛ موزوںخطرناک کام، ورزش یا سائیکل یا گاڑی چالتے ہوئے 
 حادثات سے بچاؤ کے لیے بچوں اور عمر رسیدہ افراد کا خوب خیال رکھیں۔ 

 

 

 تیار کردہ از رابطہ کمیٹی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی
 ہسپتال اتھارٹی
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