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ਿਸਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਟੱ (ਕਨਕਸ਼ਨਜ਼)  ਬਾਰ ੇAbout concussions

ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ: 
• ਕਨਕਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਖਤ ਸੱਟ ਜਾਂ

ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂਅਗੱੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ (ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ) ਤ� ਿਬਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

• ਭੰਬੱਤਰ ੇਜਾਂ ਉਲਝ ੇਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾ ਂਨੰੂ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਐਮਨੇਸ਼ੀਆ) ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

• ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤ� ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ।

• ਜਦ� ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਦ� ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ  ਜਾਂਦ ੇਹਨ।

• ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਿਡੱਗਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਟਾਂ 
ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮਲੇ। ਤੁਸ� ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ, "ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਿਜਵ� 
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ "ਮੈਨੰੂ ਤਾਰ ੇਿਦਖ ਗਏ”। ਇਹ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਸ� ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੰੂ "ਮਾਮੂਲੀ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟਾ"ਂ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟਾਂ ਭਾਵ ਕਨਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ "ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ" ਵਜ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਵਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰ੍ਭਾਵ 2 
ਤ� 4 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟਾਂ 
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਡਪਰ੍ੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ  ਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਦਰਦਾਂ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ� ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 
ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਿਦਮਾਗ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣਾ, ਉਦ� ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮਦਦ ਕਦ� ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹ ੈWhen to get help

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਕਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੱੈਸ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਟਲੂ (ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੁਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵਸੀਲਾ – CATT) ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਕਨਕਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈ�ਸ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਟੂਲ 
cattonline.com  

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜਹ੍ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਦੋਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:  
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵਭਾਗ, ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਖੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਗਲੇ 24 ਤ� 48 ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਨ 

ਲਈ ਕਹੋ।  ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ�ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ 

ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਮੱੁਢਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ “ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ” ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 9-1-1 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ: 
- ਧੌਣ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੂਲ਼ਾਪਣ
- ਦੋਹਰਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
- ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਜਲਣ
- ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਜੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਦੰਦਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ
- ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣਾ (ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ)
- �ਘਣ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਵਾਧਾ
- ਉਲਟੀਆ ਂਆਉਣੀਆਂ
- ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਣਾ
- ਬੇਚੈਨ, ਉਤੇਿਜਤ, ਜਾਂ ਲੜਾਕੇ ਹੋਣਾ

*“ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ: ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?” ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/ 
*Adapted from “Overview: What is a concussion?” from cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/ 

https://cattonline.com/
https://cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/
https://cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/
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ਿਸਰ ਿਵਚੱ ਸਟੱ ਦ ੇਆਮ ਸੰਕਤੇ Common signs of concussion 
ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 
ਦੇਖੋ)। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਦਮਾਗ ਨੂ ੰਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹ� ਹੁਦੰਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 
ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਸੱਟ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਸਰ ਿਵਚੱ ਸਟੱ ਲਗੱਣ ਦ ੇਆਮ ਸਕੰਤੇ Common signs of concussion 

ਸਰੀਰਕ Physical ਬੌਿਧਕ Cognitive ਭਾਵਨਾਤਮਕ Emotional 

• ਿਸਰਦਰਦ

• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਿਸਰ ਹਲਕਾ 
ਹਲਕਾ ਲੱਗਣਾ 

• ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ 

• ਮਾੜਾ ਸੰਤੁਲਨ

• ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਨ�ਦ ਦ ੇਪੈਟਰ੍ਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

• ਿਨਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

• ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਰ੍ਤੀ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

• ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

• ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ  

• ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ

• ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

• ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ

• ਿਚੜਿਚੜ ੇਜਾਂ ਿਖਝੇ ਹੋਣਾ 

• ਿਚੰਤਾਵਾਨ

• ਿਡਪਰ੍ੈਸ ਹੋਣਾ 

• ਵਧੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
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ਿਬਹਤਰ ਹਣੋਾ Getting better

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਕਸਰ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 
ਜਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ 24 ਤ� 48 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  

ਿਜ�-ਿਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਤ�-ਿਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਦੋਵਾ ਂਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੰਮ 
ਜਾ ਂਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਿਸਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧ ੂਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਮ� ’ਤੇ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮ� ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਿਖੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਨ�ਦ ਲੈਣਾ Getting rest and sleep 
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ (ਪਿਹਲੇ 7 ਤ� 10 ਿਦਨ) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ 
ਵਧੋ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਨ�ਦ ਲਓ।  

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ 
ਿਨੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪੜਹ੍ ੇ ਜਾਣ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ)।  

ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨ�ਦ 
ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
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ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਰਟੁੀਨ ’ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣਾ Returning to your daily routine 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂ ੰਕਾਬ ੂਰੱਖ।ੋ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲਾਂ 
ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੱਕੋ। 

ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਿਦਨ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਮੇ 
ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ। ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਔਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਗਡੱੀ ਚਲਾਉਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨੀ Returning to driving 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਮਗਰ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਹਲੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆ ਂਸੱਟਾਂ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ 
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਗਹ੍ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ, ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਣ, ਘੱਟ ਿਧਆਨ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਤ ਹੋ। 

ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਮੁੜ ਉਦ� ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ, ਘੱਟ ਟਰ੍ ੈਿਫ਼ਕ 

ਵਾਲੇ ਸਿਮਆਂ ’ਤੇ ਥੋੜਹ੍ ੇ ਫਾਸਲੇ ਤਕ ਜਾਣ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਡਰਗੱਜ਼ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨਾ Avoiding alcohol and drugs  
ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਮਨਪਰਚਾਵੇ 
ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ�ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਿਸਰ ਦਰਦਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣਾ  Managing headaches 

ਿਸਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਿਸਰ ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਤੂਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 
ਉ�ਪਰ ਿਪਆ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ  ਤਣਾਅ ਕਾਰਣ ਵੀ ਿਸਰ ਦਰਦ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ)। ਖ਼ੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਸਰ ਉ�ਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਰ੍ਭਾਵਾਂ 
ਵਾਂਗ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਸਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਸਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ। 

 ਦਵਾਈਆ।ਂ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਪਰ੍ਸਿ�ਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ਸਿ�ਪਸ਼ਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਤੁਸ� ਿਜਹੜੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਲ�ਦ ੇਹੋ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੀਵੀਊ ਕਰੋ।

 ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ।ਂ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਿਸਰ
ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੋੜ�ਦੀ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ,ੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਦੀ ਸੌਖੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਾਣਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਸੱਖਣਾ।

 ਸਰਗਰਮ ਮੁੜਵਸਬੇਾ। ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਪੀ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਟਰ੍ੀਟਮ�ਟ ਵੀ ਿਸਰਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ
ਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਦਰਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣੀਆ ਂTaking medicines 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ�  ਪਰ੍ਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਓ। 
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ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣਾ Coping with dizziness 

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ  
ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:   

- ਿਨਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਕੰਨ ਦੇ ਅਦੰਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ
- ਧੌਣ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ
- ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 3 ਤ� 4 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਰਹੇ ਉਦ� ਤਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ 
ਵੱਜਣ ਤ� ਜਾਂ ਿਡੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ: 
• ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਿਹੱਲ-ਜੱੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉ�ਠਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਿਕ

ਤੁਸ� ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ�ਦ ੇਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਹੱਲ-ਜੱੁਲ ਕਰੋ।

• ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹ੍ਨ ਜਾਂ ਉਤਰਨ ਸਮ� ਰੇਿਲੰਗ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ।

• ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।

• ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ (ਲੈਡਰ) ਨਾ ਚੜਹ੍  ੋਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਵੈਸਟੀਿਬਊਲਰ ਰੀਹੈਬੀਿਲਟੇਸ਼ਨ) 
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ। 

ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਪਤਾ ਕਰ।ੋ  
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ਸੋਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ Difficulties with thinking

ਸਿ◌ਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਧੀਮੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉ�ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਓ।  

ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ: 
• ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਓ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ।

• ਇੱਕ ਸਮ� ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਕਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਓ।

• ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲ਼ੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦਓ।

• ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ।

• ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖ ਲਓ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੋ।

• ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪੈ�ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

• ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਚੀਆ ਂਬਣਾਓ।

• ਿਦਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਬਣਾਓ।

• ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਬਰ੍ੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
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ਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਤ ੇਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣਾ 
Managing mood changes and stress 

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਚੰਤਤ, ਿਚੜਹ੍ ਿਚੜਹ੍ ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। 
ਅਿਜਹਾ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉ�ਪਰ ਪਏ ਸੱਟ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵੱਚ 
ਵੱਡੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਮਗਰ� ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉ�ਪਰ ਪਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:  
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੋੜ�ਦੀ ਨ�ਦ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ।

• ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।

• ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤ� 15 ਿਮੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੈਰ ਕਰੋ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ)। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ�
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰ ੇਯਥਾਰਥਕ
ਰਹੋ।

• ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।  
ਕਾਊਸਂਿਲੰਗ ਰਾਹੀ ਂਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਖਡੇਾ ਂਿਵਚੱ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣਾ Exercising and taking part in sports 

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਮਗਰ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:  

1. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤ� 15 ਿਮੰਟ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰ,ੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣੀ, 24 ਤ� 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ।

2. ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਿਦਨ
(ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ) ਵਧਾਓ।

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ।

4. ਜੇ ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਓ। 

ਜਦ� ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਦਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸਰਤ 
ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਸਰਤ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉ�ਚ 
ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸੀਲਾ 
cattonline.com/returning-to-sport/ 

https://cattonline.com/returning-to-sport/
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ਫਾਲੋ-ਅਪੱ Follow-up

ਜੇ ਸੱਟ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 
ਨੰੂ ਿਮਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਿਨਊਰਾਲੋਿਜਸਟ, ਸਰੀਰਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬੀ 
ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (ਓਪਥੌਲੋਮੌਲੋਿਜਸਟ), ਕੰਨ-ਨੱਕ-ਗਲ਼ੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, 
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ (ਸਾਇਕਾਇਆਿਟਰ੍ਸਟ) 

ਹੋਰਨਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਵੈਸਟੀਿਬਊਲਰ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਔਕੁਪੇਸ਼ਨਲ 
ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਿਫਜ਼ੀਓਫੈਰੇਿਪਸਟ, ਸਾਇਕਾਲੋਿਜਸਟ, ਕਾਊਸਂਲਰ 

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨਨ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 
ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ�ਭਾਵ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ 
ਬਹਤੇੁ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਇਲਾਕੇ (ਬਰਨਬੀ ਤ� ਹੋਪ) ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ Concussion Services (ਕਨਕਸ਼ਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ
ਅਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   
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ਮਰੇੀਆ ਂਅਪਇੌਟੰਮ�ਟਾ ਂMy appointments 

ਮ◌ੇਰ ੇਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ਼ਨਰ 
My family doctor or nurse practitioner 

ਿਮਤੀ 
Date ਸਮਾਂ Time 

ਿਮਤੀ 
Date ਸਮਾਂ Time 

ਹੋਰ ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟਾਂ Other appointments
ਿਮਤੀ 
Date 

ਸਮਾਂ 
Time 

ਿਮਤੀ 
Date 

ਸਮਾਂ 
Time 

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ My Questions
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ਕਨਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੀਲੇ Online concussion resources 

ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਇਨਹ੍ਾਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟਾ ਂਤ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
QR Code* 

ਫਰਜ਼ੇਰ ਹੈਲਥ ਕਨਕਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

fraserhealth.ca/concussion 

ਵਨੈਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹਲੈਥ ਮਾਈ ਗਾਈਡ ਟੂ ਕਨਕਸ਼ਨਜ਼  

concussion.vch.ca (over 18 years of age) 

ਵਨੈਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹਲੈਥ ਮਾਈ ਗਾਈਡ ਟੂ ਕਨਕਸ਼ਨਜ਼  
(ਅਲਹ੍ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ) 

teenconcussion.vch.ca (18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) 

ਕਨਕਸ਼ਨ ਅਵਅੇਰਨੈ�ਸ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਟੂਲ (CATT – ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਟੀ.) 

cattonline.com 

*QR ਕੋਡ (ਿਨੱਕਾ ‘ਤਤਕਾਲ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ’ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ) ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬਾਰਕੋਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਤ 
ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂ ੰਉਸ ਵੈ�ਬਪੇਜ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

http://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/brain-injury/concussion
http://concussion.vch.ca/
https://teenconcussion.vch.ca/
https://cattonline.com/


ਕਨਕਸ਼ਨ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
Concussion Services 

604 -514-7431 

www.fraserhealth. ca 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ� ਹੈ। 
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