ਸੁਆਗਤ ਹੈ
(Punjabi)

ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
•
•

•
•
•

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੱਭਤ ਵੱਡੀ ਬੁਲਸ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ
ਹੈ।
ਅਸ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭੂ ਮੀਕਾਵਾਂ ਹਨ - ਿਬਮਾਰ ਜਾਂ
ਜਖ਼ਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਕਰਮ ਕਰਣਾ, ਅਤੇ ਕੁ ੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਪਾੱਟਮੰਟ
ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਥ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਣਾ।
ਅਸ 620 ਵਰਗ ਮੀਲ (1606 ਵਰਗ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਅਬਾਦੀ 75 ਲਖ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਅਪੈਲ 2007 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2008 ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਾਨੂ ੰ 14 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਫੋਨ ਆਏ ਅਤੇ 9,45,000 ਤ ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸ ਜੁਆਬੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਸਟਾੱਫ ਿਵੱਚ 4,100 ਤ ਵੱਧ ਸਦੱਸ ਹਨ।

999 ਤੇ ਕਦ ਫੋਨ ਕਰੀਏ
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂ ੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 999 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਲੋ ਿਕਨ ਇਨਾਂ ਤਾ
•
•
•
•
•
•

ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ
ਖ਼ੂਨ ਬਹੁਤ ਵਿਹਣਾ
ਅੱਗ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦਵ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੜਨਾ
ਸੰਘ ਘੁੱਟਣਾ

•
•
•

ਿਮਰਗੀ/ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ
ਡੁ ੱਬਣਾ
ਅਲਰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਪਿਤਿ ਆਵਾਂ।

ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹੈ) :

ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ਹੋ ਉਸਨੂ ੰ ਤਤਕਾਲੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ :

•
•

ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਿਵਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ
ਸਾਥੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂ ੰ ਿਮਲੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

•

ਅਨ ਅਚ ਐਸ ਡਾਇਰੇਕਟ ਨੂ ੰ 0845 4647 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.nhsdirect.nhs.uk ਵੇਖ।ੋ

•

•

ਸਥਾਨਕ A&E ਿਵਭਾਗ, ਵਾੱਕ-ਇੰਨ ਸਟਰ ਜਾਂ ਮਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵੋ। (ਿਕਸੇ ਬੁਲਸ ਿਵੱਚ ਆ ਣ
ਦੇ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)

ਜਦ ਤੁ ਸ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਜਦ ਤੁ ਸ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਹੜੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਵੱਚ, ਬੁਲਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਆਖੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ-ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਗਲਬਾਤ ਕਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦ ਤੁ ਸ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :
•
•
•

ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸ ਹੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਪੋਸਟਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ।
ਿਜੱਥ ਤੁ ਸ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨੰਬਰ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਿਜਵ ਹੀ ਸਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ ਿਕੱਥੇ ਹੋ, ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੁ ੱਝ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

•

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਇਿਤਹਾਸ;

•
•

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਿਕਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵ ਹੋਇਆ।

ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗ ਜਦ ਤਾ
ਪਾਥਿਮਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਨਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤ ਉਪਯੁਕਤ ਮਦਦ ਭੇਜੀਏ।
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁ ਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
•
•
•
•
•
•
•
•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ।
ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਬੁਲਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਭੇਜੋ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਵੇਰਵੇ ਿਲਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ।
ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਦੱਸੋ।
ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ – ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਣ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਸਿਹਨ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸ ਅਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
•
•

ਇਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੜਕ ਤ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਇਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਫਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?
ਿਜਵ ਹੀ ਸਾਨੂ ੰ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤਤਕਾਲੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਜਵਾਬੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਆਪਾਤਕਾਲ
ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਸ ਆਵੇ, ਲੇ ਿਕਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਸ ਸਟਾੱਫ ਿਵੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਿਸ਼ਅਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਸ ਹੋਣਗੇ,
ਿਜੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਨੂ ੰ ਇਨਵੇਿਜ਼ਵ ਪਿ ਆ ਿਨਭਾ ਣ ਦੀ ਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸੱਭਤ ਗੰਭੀਰ ਿਚਿਕਤਸਾ
ਸਬੰਧੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪਿ ਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇੰਨਟਯੂਬੇਸ਼ਨ (ਿਜੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਟਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ) ਅਤੇ ਨੀਡਲ ਚੈਸਟ ਿਡਕੰਮਪੇਸ਼ਨਸ (ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਵ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਾ ਣੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਿਤ ਗੰਭੀਰ ਆਪਾਤਕਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਲੰਡਨ ਏਅਰ ਬੁਲਸ ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਾ ਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰ ਿਵੱਚਲੇ ਿਚਿਕਤਸਾ ਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਿਡਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾਜਨਕ ਜਖ਼ਮਾਂ
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਭਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਮਯੂਿਨਿਟ ਿਰਸਪਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਾ
ਬੁਲਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਆਂ ਨੂ ੰ ਜਾਨ-ਬਚਾਉ ਇਲਾਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਤਕਾਲੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ
ਆਪਾਤਕੀਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰੀ ਡਾਰਟਰ ਉੱਨਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੇਿਡਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ
ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੱਠ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੇਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨਹ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਤੁ ਸ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁ ਝ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਹੇਰ ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਿਜੰਨੀ ਛੋਤੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਣਗੇ।
ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ
ਜੇਕਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹ ਹੈ ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ ਆਪਣੇ A&E ਿਹਮਾਇਤ
ਜੱਿਥਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਕੋਲ ਬੁਲਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਉਹ ਉਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੈਰਾਮੇਿਡਕ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ
ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁਲਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਿਦਲ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤਤਕਾਲੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕਾਿਡਐਕ
ਅਰੇਸਟ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਨਹ ਿਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕਾਿਡਐਕ ਅਰੇਸਟ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ ਹਨ।
ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦ ਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨੂ ੰ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਉ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ
ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤ ਆਮ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਿਡਐਕ ਅਰੇਸਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਾਨੂ ੰ ਬੁਲਸ ਲਈ 999 ਤੇ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ਼
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾੱਫ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਦੇ ਅੱਠ ਕਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤ ਸਧਾਰਣ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ :
•
•
•

ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬਾਹਾਂ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਜਬੜੇ ਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।
ਸਾਹ ਫੁ ੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ੱਝ ਲੋ ਕ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :

•
•
•
•
•

ਦਰਦ, ਪੀੜ, ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ‘ਭਾਰੀਪਨ’ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ।
ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਬੇ-ਆਰਾਮੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ਬੀਮਾਰ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਿਪੱਠ ਜਾਂ ਿਢੱਡ ਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਦਰਦ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਪਚਨ ਵੇਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਣਾ।

ਇਹ ਦਰਦ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਤਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੱਮਣ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਤ ਰਾਹਤ ਨਹ ਿਮਲਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਦ ਇਕਸਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਿਫਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਫਰ ਹੱਟ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਵ, ਿਨਚੋੜਨ ਜਾਂ ਭਰਵਾਂਪਣ ਵਾਂਗ ਮਿਹਸੁਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸ ਜਾਂ ਿਫਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸ
ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰਾ ਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੁਲਸ ਲਈ 999 ਤੇ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ

ਬੁਲਸ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਾ

ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਦ ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ
ਦੇਣ।
ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਸਿਪਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਿਕ ਖ਼ੂਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਹ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀਸੇਰੋਲ ਟਾਇਨਾਇਟੇਟ ਿਛੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਟਾੱਫ ਨੂ ੰ ਬੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ 12-ਿਲਡ ਇਲੈ ਕਟੋਕਾਰਿਡਓਗਾਮ (ECG) ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਤਿਵਧੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਇਹ ਿਨਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਧਾਰਣ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਇਆ ਹੈ, ਿਜਸਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ST-ਏਿਲਵੇਟੇਡ ਮਾਯੋਕਾਰਿਡਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਮਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲੈ
ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼
ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਦਲ ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂ ੰ ਪਾਇਮਰੀ ਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਿ ਆ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਕਾਸ ਦੀ ਨਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂ ੰ ਖੋਲਣ
ਲਈ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾੜੀ ਨੂ ੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਟਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਨੂ ੰ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਵਜ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਨੂ ੰ
ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਉ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ
ਜਦ ਕੋਈ ਿਡਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ
ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਿਕਹਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਨੂ ੰ ਜਾਨਬਚਾਉ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਲਸ ਲਈ 999 ਤੇ ਫੌਰਨ
ਰਨ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉ ਦੀ ਲੜੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
1. ਸੁਵਲ
ੇ ੀ ਪਛਾਣ
• ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਸੁਵਲ
ੇ ੀ ਪਹੁਚ
ੰ
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੁਲਸ ਲਈ 999 ਤੇ ਫੌਰਨ, ਮਰੀਜ਼
ਦੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲਸ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰੋ।
3. ਸੁਵਲ
ੇ ੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਨਜਾਨ-ਬਚਾਉ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
• ਜਦ ਤਾ
ਬੁਲਸ ਨਹ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂ ੰ ਚੰਗੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੇਸਟ
ਕਮਪੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
•

‘ਿਕਸ ਆੱਫ ਲਾਈਫ’ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ ਆੱਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

•

ਇਸ ਪਿ ਆ ਨੂ ੰ ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਿਰਸਸਿਸਟੇਸ਼ਨ (CPR) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਉ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁ ਸ ਇਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਤਾ ਮਦਦ ਨਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾੱਫ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

•

4. ਸੁਵਲ
ੇ ਾ ਝੱਟਕਾ
•

•

ਜਦ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਡਫਾਈਬੀਲਲੇ ਟਰ, ਜਾਂ ‘ਝੱਟਕਾ-ਬਕਸਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂ ੰ ਝੱਟਕਾ ਦੇਕੇ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੁਲਸ ਸਟਾੱਫ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਡਫਾਈਬੀਲਲੇ ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ 450 ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ
ਤੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਜਦ ਤਾ
ਬੁਲਸ ਨਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਿਸਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਟਾੱਫ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

.
5. ਸੁਵਲ
ੇ ੀ ਉੱਨਤ ਜਾਨਜਾਨ-ਬਚਾਉ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
• ਜਦ ਬੁਲਸ ਸਟਾੱਫ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾ , ਮਾਹਰ
ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
• ਜਦ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕਾਰਿਡਐਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੁਲਸ ਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਉੱਨਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

