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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ Emergency Services 

ਹਾਈਫ਼ੀਮਾ Hyphema 

 

ਹਾਈਫ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਖ  ੇ ਅਗਲੇ ਦਹੱਸੇ 'ਚ ਕੌਰਨੀਆ ਅਤ ੇ

ਆਇਦਰਸ  ੇ ਦਵਚਕਾਰ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਜਮਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ 

ਜਾਣਾ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੰੁ ਾ 
ਹੈ।  

   

  

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ 5 ਤੋਂ 7 ਦ ਨਾਂ ਦਵੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ 

ਦਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣ  ੇ ਬਾਅ  14 ਦ ਨਾਂ  ੇ 

ਅੰ ਰ-ਅੰ ਰ ਖੂਨ  ੁਬਾਰਾ ਵੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਖੂਨ ਵਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ  ੇ ਦਵੱਚ  ਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕ ਾ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆ ਾ  ਬਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ  ੀ ਨਜ਼ਰ  ਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

ਅੱਖ  ੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੱ੍ਕੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।  
ਹਾਈਫ਼ੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਿੀਆਂ 
 ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਦਜੰਨਾ ਖੂਨ ਵੱਗ ਦਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ  ੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅੱਖ  ੇ ਥੱਲੜੇ ਦਹੱਸੇ 'ਚ, ਆਇਦਰਸ 

 ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੰੁਦ ਆਂ ਵੇਖੋ।  
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ  ਾ ਅਗਲਾ ਦਹੱਸਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵ ੇਤਾਂ 

ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੰੁਧਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 
ਦਵਖਣਾ ਬੰ  ਹੋ ਜਾਵੇ।  

 ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਅੱਖ 'ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ  ਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਖ  ੇ ਆਲੇ- ੁਆਲੇ  ਰ  ਮਦਹਸੂਸ ਹੋਵੇ। 
 ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੋਵੇ (ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇ ਨਸੀਲਤਾ)। 

 

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ੈਦਮਲੀ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ  ੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦਮਲੋ, ਜਾਂ ਵਾੱਕ-ਇਨ 

ਕਲੀਦਨਕ 'ਚ ਜਾਓ: 

 ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਦਤੱਖਾ  ਰ  ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਦਗਆ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ  ਬਾਅ  ੀ 
ਦਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੀ ਦਨਗਾਹ ਬ ਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
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ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਕਵੇਂ ਕਰੋ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ: 

 ਆਪ੍ਣੀ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨੰੂ ਆਈ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। 

 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦ ਓ। ਇਸ  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਕ 

ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਦਕ ਦਜ਼ਆ ਾ ਨਾ ਪ੍ੜਹੋ। ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ੀ 
ਦਹੱਲ-ਜੁੱ ਲ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 

 ਦਹ ਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡੱਰਾਪ੍ ਪ੍ਾਓ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ 

ਡੱਰਾਪ੍ ਪ੍ਾਉਣ  ੇ ਬਾਅ  ਵਾਪ੍ਸ ਆਈ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਉਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਰ  ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇਟਾਮਾਈਨੋਫ਼ੇਨ 

(ਟਾਇਲਨੋਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਰਾਂਡ) ਲੈ ਸਕ ੇ ਹੋ। 

ਏ ਐਸ ਏ (ਐਸਦਪ੍ਰਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਰਾਂਡ) ਜਾਂ ਇਬੂਪ੍ਰੋਫ਼ੇਨ 

(ਮੋਦਟਰਨ, ਐਡਦਵਲ, ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਰਾਂਡ) ਿਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 
 ਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵੱਧ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

 ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਆਪ੍ਣਾ ਦਸਰ ਅਤ ੇਸਰੀਰ  ਾ ਉੱਪ੍ਰਲਾ ਦਹੱਸਾ 
30 ਦਡਗਰੀ  ੇ ਕੋਨ ਤੇ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਦਸਰਹਾਦਣਆਂ  ਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਖੂਨ ਜਜ਼ਬ 

ਕਰਨ 'ਚ ਮ   ਦਮਲ ੀ ਹੈ। 

   

** ਜ ੇ 7 ਦ ਨਾਂ ਬਾਅ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈਫ਼ੀਮਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦਲਖੀਆਂ ਦਹ ਾਇਤਾਂ  ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਉ ੋਂ 
ਤੱਕ ਕਰ ੇ ਰਹੋ ਜ ੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਫ਼ੀਮਾ ਦਵਖਣਾ ਬੰ  ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਲਈ: 

 ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾ ਚੁੱ ਕੋ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ 
ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੂਨ ਨੰੂ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮ   
ਦਮਲ ੀ ਹੈ। 

ਭਨਵੱਖ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਿ ੂੰ  ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਆ  ੇਣ ਵਾਦਲਆ ਂ ਐਨਕਾਂ ਪ੍ਾਓ ਜਾਂ 
ਦਚਹਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਜ ੋਂ: 

- ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋ  
- ਪ੍ਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ 
- ਦਕਸੇ ਦਕਸਮ  ਾ ਕੂੜਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਡੱਗ ਸਕ ਾ ਹੋਵੇ 

 

 

 

 

 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ, ਪ ੱ ਛਣਾ ਚੂੰ ਗਾ ਹ:ੈ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਦਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਾਰਮੇਦਸਸਟ 
 ਹੈਲਥਦਲੰਕ ਬੀਸੀ 8-1-1 (ਜਾਂ 7-1-1 ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ 

ਸੁਣਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਆੱਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਓ 
www.HealthLinkBC.ca 
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