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ਇਿੱਕਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨੰੂ ਿਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਾਂ 

ਗੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ? 0303 3033 100 ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ 
ਵਾਲੀ ਸਟ੍ੋਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ।

 • ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ
 • ਦੌਰਾ ਿੀ ਹੈ?
 • ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 • ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ
 • ਕਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲੀਫ਼ਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੌਕਰਆਂ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
0303 3033 100 ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ, info@stroke.org.uk 
ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ stroke.org.uk ਵੇਖੋ।

ਅਸੀਂ ਚੈਕਰਟੀ ਹਾਂ।  ਕਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਿਈ ਦੌਕਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦੇ - ਕਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 
- ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਕਵਚ ਅਸਾਨ ਕਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਿੇ 
ਿਈ ਦੌਕਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਿਵੇਂ ਜੋਖਮ ਕਵਚ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰੂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਕਵਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਿਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਡ਼੍ਹ 
ਸਿਦੇ ਹੋ: 

 • ਦੌਰਾ ਿੀ ਹ ੈ- ਸਫ਼ਾ 4 

 • ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ - ਸਫ਼ਾ 6 
 • ਹੋਰ ਿਸਰਤ ਿਰਨਾ - ਸਫ਼ਾ 8 
 • ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਿਰਨਾ - ਸਫ਼ਾ 9
 • ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ - ਸਫ਼ਾ 10

 • ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੇ  
ਿਾਬੂ ਪਾਉਣਾ - ਸਫ਼ਾ 11  

 • ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾ - ਸਫ਼ਾ 13

 • ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦ ੇ- ਸਫ਼ਾ 14  
 • ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ  

ਿਰਨਾ - ਸਫ਼ਾ 15 

'ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਟੈਸਟ ਿੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
TIAs (ਮਾਮੂਲੀ ਦੌਰੇ) ਪਏ 
ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕ਼ਿਆਲ ਕਿ 
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।'
 
ਿਲੇਅਰ ਕਸੰਪਸਨ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 
ਜਦੋਂ ਉਸਨੰੂ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਸੀ।
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ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਹੈ?  
ਫ਼ੌਰਨ (FAST) ਿਾਰਵਾਈ 
ਿਰੋ। ਿਾੱਲ 999 

F - ਕਚਹਰੇ ਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰੀ  
 ਿੀ ਕਵਅਿਤੀ ਮੁਸਿਰਾ   
 ਸਿਦਾ ਹੈ? 
A - ਬਾਂਹ ਕਵਚ ਿਮਜ਼ੋਰੀ  
 ਿੀ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂ 
 ਦਵੋੇਂ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱ ਿ ਸਿਦਾ  
 ਹ?ੈ
S -  ਬੋਲਣ ਕਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  
 ਿੀ ਕਵਅਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼   
 ਬਲੋ ਸਿਦਾ ਹ?ੈ
T - 999 ਨੰੂ ਿਾਲੱ ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ  
 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ   
 ਕਵਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਸੰਿੇਤ ਹਨ।
 

ਦੌਰਾ ਿੀ ਹੈ?

ਦੌਰਾ ਕਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਇੱਿ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਇੱਿ ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਼ੂਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹ:ੈ

 • ਰੁਿਾਵਟ (ਇਸਿੈਕਮਿ ਦੌਰਾ), ਜਾਂ
 • ਼ੂਿਨ ਵਗਣਾ (ਲਹੂ ਨਾਡ਼ੀ ਕਵਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਣ ਿਰਿੇ ਪੈਣ  

ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ)।

ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਆੱਿਸੀਜਨ 
ਨਹੀਂ ਕਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈਲ ਿੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਪਰ 
ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਲਾਂ ਵਲੋਂ  ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ - ਇੰਜ 
ਕਵਅਿਤੀ ਮੁਡ਼ ਕਸਹਤਯਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਮਾਗ਼ ਦਾ ਹਰ ਉਸ ਿੰਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ 
ਅਤੇ ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਿੰਟਰੋਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ 
ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਕਹੱਸੇ ਤੇ ਕਪਆ ਹੈ।

ਥੋਡ਼੍ਹ-ਕਚਰਾ ਇਸਿੈਕਮਿ ਹਮਲਾ
ਥੋਡ਼੍ਹ-ਕਚਰੇ ਇਸਿੈਕਮਿ ਹਮਲੇ (TIA) ਨੰੂ ਅਿਸਰ ਛੋਟਾ-
ਦੌਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਼ੂਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਕਵਚ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਵਘਨ ਪੈਣ ਿਰਿੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 
ਲੱਛਣ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਫ਼ ਿੁਝ ਕਮੰਟਾਂ ਜਾਂ ਘੰਕਟਆਂ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਅਤ ੇ24 ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਼ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 
TIA ਨੰੂ ਿਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਿਰ ੋ- ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 
ਵਲ ਇੱਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੌਰਨ 
ਡਾੱਿਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।
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ਦੌਰਾ ਕਿਸ ਿਰਿੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 
ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਼ੂਿਨ ਦੇ ਵਹਾਅ - 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ “ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਸਲਕਸਲੇ” ਕਵਚ ਿੁਝ ਗ਼ਲਤ  
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਿਾਰਣ ਹਨ: 

 • ਤਹੁਾਡ ੇ਼ੂਿਨ ਨੰੂ ਕਲਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸਾਂ (਼ੂਿਨ ਦੀਆ ਂਨਾਡ਼ੀਆ)ਂ 
ਸੁੰ ਗਡ਼ਣੀਆ,ਂ ‘ਪਪੇਡ਼ੀ ਜੰਮਣਾ’, ਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀਆ ਂਜਾਂ ਿਮਜੋ਼ਰ 
ਪਣੈੀਆ,ਂ ਜਾਂ

 • ਤੁਹਾਡਾ ਼ੂਿਨ ਗਾਡ਼੍ਹਾ ਹੋਣਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੌਰਾ 
ਪੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਵਰਗੀਆਂ ਿੁਝ ਮੈਡੀਿਲ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਹਨ।

ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੇ ਿਾਰਣ, ਕਜਵੇਂ ਼ੁਿਰਾਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, 
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 
ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਾਰਣਾਂ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਜੰਨੀਆਂ 
ਵੱਧ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਪੈਣ  
ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ।

‘ਮੈਨੰੂ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ 
ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਦ 
ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ 
ਲੰਦਨ ਮੈਰਾਥਨਸ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ 
ਲੈ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹਾਂ।’ 
 
ਡੇਕਵਡ ਕਡਸਟਨ,  
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਵਾਲਾ



6  ਸਟ੍ੋਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ

਼ੂਿਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਨਰੋਆ 
ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਚੰਗੀ ਼ੁਿਰਾਿ ਦੌਰੇ, ਕਦਲ ਦੀ 
ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਰੋਿਣ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।   

ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਗਰੁਪ 
 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਗਰੁਪਾਂ ਕਵਚੋਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ:

 • ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
 • ਬ੍ੈਡ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਕਨਸ਼ਾਸ਼ਤੇ 

ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
 • ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੋਟੀਨ
 • ਦੁੱ ਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੇ 

ਭੋਜਨ, ਅਤੇ 
 • ਕਚਿਨਾਈ ਅਤੇ ਕਮੱਿੇ (ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ 

ਖਾਓ)।

ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ
 
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਨੈਿ
਼ਿਰਾਬ ਭੋਜਨ (ਜੰਿ ਫੂਡ) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਢੱਡ ਭਰਨ ਦੀ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱ ਿੇ ਫਲ ਵਰਗੇ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਚੁਣੋ। 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਹੱਸੇ ਖਾਣ 
ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਿ ਕਹੱਸਾ ਲਗਭਗ 80 ਗਾ੍ਮ 
(ਕਤੰਨ ਔਸਂ) ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਕਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਸੇਬ ਜਾਂ 
ਸੰਤਰਾ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਇੱਿ ਗਲਾਸ, ਇੱਿ ਵੱਡੀ ਗਾਜਰ, 
ਗੋਭੀ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱ ਲ, ਥੋਡ਼੍ਹੇ ਕਜਹੇ ਅੰਗੂਰ ਜਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਕਤੰਨ ਵੱਡੇ 
ਚਮਚੇ।

ਘੱਟ-ਕਚਿਨਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਚੁਣੋ
ਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਰੀ ਦਾ ਮੀਟ (ਰੇਡ ਮੀਟ) ਘਟਾਓ - ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 
ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ (ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਚਮਡ਼ੀ), ਕਸ਼ਿਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਨਵਰ 
ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਣੋ ਬਦਲ ਚੁਣੋ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਰੀ ਦੇ ਮੀਟ 
ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਗਾਡ਼੍ਹੀ ਕਚਿਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਼ੂਿਨ 
ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਲਈ ਼ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਸਰਗਰਮ ਰਖਣ ਕਵਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਨਰੋਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ 
ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦੇ? 0303 3033 100 
ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਾੱਲ ਿਰੋ ਜਾਂ 
stroke.org.uk ਵੇਖੋ।

ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੇ ਖਾਓ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਼ੂਿਨ ਕਵਚਲੀ ਕਚਿਨਾਈ ਦੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, 
ਦਲੀਆ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਅਣਛਾਣੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬ੍ੈਡ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ 
ਿੁਸਿੁਸੂੰ  ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ।

ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਘਟਾਓ
ਲੂਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੋਸੈਸ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਫ਼ਾਸਟ ਫ਼ਡੂਸ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੂਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚੋ। 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿੋ, ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 
ਕਵਚ ਲੂਣ ਕਮਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਡ਼ੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਕਲਆਂ 
ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। 
 
ਤੁਹਾਡ ੇਵਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਚਿਨਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਿਰੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਼ੁਿਰਾਿ ਕਵਚ ਿੁਝ ਕਚਿਨਾਈ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਪਰ 
ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਚਿਨਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ 
ਕਵਚ ਜੰਮ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਕਸਆ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਿਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਜਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਜ਼ੈਤੂਨ, ਬੀਅ 
ਅਤੇ ਕਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਹੀ ਵਰਤੋ। 

ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੋ
 
ਵੱਧ ਭਾਰ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ, ਕਦਲ ਦੀ 
ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਼ਿਤਰੇ ਕਵਚ ਪੈ ਸਿਦੇ ਹੋ, 
ਕਜਹਨਾਂ ਿਰਿੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਨਰੋਆ ਭਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਿੋਲ ਜਾਓ। ਨਰੋਈ ਼ੁਿਰਾਿ 
ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਿਸਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਿਰਨ 
ਜਾਂ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ। 
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ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਿਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਼ੂਿਨ ਕਵਚ ਕਚਿਨਾਈ ਦਾ ਨਰੋਆ 
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸੁਕਲਨ ਨਾਲ ਨਕਜੱਿਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਿੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

 • ਅਕਜਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੁਣੋ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਤੈਰਾਿੀ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ - ਇਹ ਗੱਲ ਿੋਈ ਮਾਅਨੀ 
ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਨੱਘਾ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਕਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਕਜਹਾ ਸਾਹ 
ਚੜਨਾ ਚਾਕਹਦਾ ਹੈ।

 • ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਸਰਤ ਨਾ ਿਰੋ - ਇੱਿ ਕਦਨ ਕਵਚ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ 30 ਕਮੰਟ ਤੱਿ ਿਰੋ।

 • ਪਕਹਲਾਂ ਕਤਆਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਮੱਿਾ ਿਰੋ।
 • ਿਸਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਬਣਾਓ।
 • ਕਦਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ - ਕਲਫ਼ਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ 

ਤੋਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਼ਿਰੀਦਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਪੈਦਲ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਸਰਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ, ਼ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਡ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (਼ਿਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਕਵਚ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵਚ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਿਸਰਤ ਬੰਦ ਿਰ ਕਦਓ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਨੇਮ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਥੋਡ਼੍ਹੀ 
ਕਜਹੀ ਿਸਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਿਰ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। ਇੱਿ ਹਫ਼ਤੇ ਕਵਚ ਪੰਜ 
ਕਦਨ ਤੱਿ 30 ਕਮੰਟ ਦੀ 
ਸਰਗਰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਫ਼ੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਇੱਿੋ ਵਾਰੀ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ 
ਕਦਨ ਕਵਚ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 
10-15-ਜਾਂ 20 ਕਮੰਟ ਦੇ 
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿਸਰਤ ਕਜੰਨੀ ਹੀ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਸਰਤ ਿਰੋ
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ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਿਰਨਾ

'ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 
ਅਤੇ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਿਰਨ ਿਰਿੇ 
ਮੈਨੰੂ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਸੀ। 
਼ਿਬਰਦਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਈ 
ਸੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਿਸਾਨ ਪੁਚਾ ਕਰਹਾ 
ਹਾਂ।’ 
 
ਰੌਬਰਟ ਵਾੱਸ਼ਬਰੂਿ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 
ਜਦੋਂ ਉਸਨੰੂ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਸੀ।

ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਕਵਚ 
ਪੇਪਡ਼ੀ (ਐਥਰੋਸਲੈਰੋਕਸਸ) ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚ 
਼ੂਿਨ ਕਵਚ ਥੱਿੇ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਦੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਦੂਣਾ ਿਰ ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਜੰਨੀ 
ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਗਾ। 

ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਿਰਨ ਨਾਲ ਦੌਰੇ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਹਤ 
ਸਕਥਤੀਆਂ) ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ - ਇਹ ਗੱਲ ਿੋਈ 
ਮਾਅਨੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਅਸਾਨ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਿਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

 • ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੈਿ - ਸਥਾਨਿ ਮੈਡੀਿਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ ਕਵਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ।

 • ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ-ਛੱਡੋ ਗਰੁਪ - ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇੱਿ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

 • ਕਸਹਤ ਸੇਵਾ - ਕਵਹਾਰਿ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ।
 • ਸਲਾਹਿਾਰੀ - ਿੁਇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੈਕਰਟੀਆਂ ਤੋਂ।
 • ਕਨਿੋਕਟਨ ਕਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਥਰੈਪੀ - ਕਚਉਂਗਮ, ਸਪ੍ੇ ਅਤੇ 

ਪੈਚ ਵਰਗੀ। (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਚੁੱ ਕਿਆ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਿੋਕਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ 
- ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।)

ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਹਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ, 
ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰੇ ਨੰੂ ਟਾਲ ਸਿਦੇ ਹੋ।



10  ਸਟ੍ੋਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
਼ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੰਜ ਕਡੰ੍ਕਿੰਗ (ਛੇ ਘੰਕਟਆਂ ਕਵਚ ਛੇ ਯੂਕਨਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਪੀਣਾ) ਼ਿਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 
ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
ਹੱਦ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। 

 • ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਕਦਨ ਕਵਚ ਦੋ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਯੂਕਨਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ 
ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।)

 • ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਕਦਨ ਕਵਚ ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਯੂਕਨਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 • ਰੋਜ਼ ਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਕਵਚ ਿੁਝ 
ਕਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਵਜੋਂ ਰਖਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਿਰੋ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਿ ਯੂਕਨਟ - ਵਾਈਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ, ਸਕਪਰਟਾਂ 
ਦਾ ਕਸੰਗਲ ਪੱਬ ਮੈਜਰ ਜਾਂ ਹਲਿੀ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਲਾਗਰ ਦਾ ਅੱਧਾ 
ਕਪੰਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣ ਕਵਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।
 

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ
 
ਿੋਿੀਨ ਅਤੇ ਐਮਫੈਟਾਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਵਰਗੀਆਂ ਉਤੇਜਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆ ਂਨੰੂ 
ਨੁਿਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦਾ 
ਿਾਰਣ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਼ੂਿਨ ਵਗਣ ਿਰਿੇ ਦੌਰੇ ਦੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ 
‘ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੌਰਾ' ਅਤੇ 
‘ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੌਰਾ' ਦੀਆਂ 
ਿਾੱਪੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
0303 3033 100 ਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਿਾੱਲ ਿਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਚ ਿਈ 
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਪਰਿ 
ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ। 

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ
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ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

ਕਬਨਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਹਾਈ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ 
(ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ) ਦੌਰੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਿੋ 
ਇੱਿ ਿਾਰਣ ਹੈ। ਰਕਹਣ-
ਸਕਹਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਤੇ ਿੀਿ 
ਦਵਾਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿਈ ਮੈਡੀਿਲ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ 
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ) ਿਰਿੇ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ 
ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਕਵਚ ਪੇਪਡ਼ੀ (ਅਥੈਰੋਸਲੈਰੋਕਸਸ) ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਨੇਮ ਨਾਲ 
ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਿੀਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ 
140/90mmHg ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 • ਵੱਧ ਿੋਲੈਸਟਾ੍ੱਲ 
ਿੋਲੈਸਟਾ੍ੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲਜੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 
ਕਚਿਨਾਈ ਦੀ ਇੱਿ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਕਵਚ ਵੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਸਹਤਮੰਦ 
ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਲੋਡ਼ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਸਹਤ ਲਈ ਮਾਡ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਵਾਧੂ ਿੋਲੈਸਟਾ੍ੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚਲੀਆਂ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ 
ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਕਵਚ ਘੁੰ ਮਦਾ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ 
ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੌਡ਼ਾ ਿਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਕਿ ਗਾਡ਼੍ਹੀ 
ਕਚਿਨਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੈਸਟਾ੍ੱਲ ਨੰੂ 
ਹੇਿਾਂ ਰਖਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੋਲੈਸਟਾ੍ੱਲ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 



12  ਸਟ੍ੋਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

 • ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਦੋਵੇਂ) ਦੌਰੇ ਲਈ 
ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਿ ਵੱਡਾ ਿਾਰਣ ਹੈ। ਕਚਿਨਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ 
ਿਰਿੇ ਇਹ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੌਡ਼ਾ 
ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਵਲ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਸੌਡ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਰੁਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਵਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ।

 • ਐਟੀ੍ਅਲ ਕਫ਼ਬਰੀਲੇਸ਼ਨ (ਕਦਲ ਦੀ ਬੇਨੇਮੀ ਧਡ਼ਿਨ)  
ਜਦੋਂ ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਧਡ਼ਿਨਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਕਦਆਂ, 
ਥੱਿੇ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ 
ਨਾਲ ਼ੂਿਨ ਦੀ ਨਾਡ਼ੀ ਕਵਚ ਰੁਿਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚ ਇਹ ਸਕਥਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ 
ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਧਡ਼ਿਨਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ 
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਕਵਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਿ ਵਾਧਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 • ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ
ਕਦਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 
ਹੋਰ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ 
ਕਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਿਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ 
ਿਰਨਗੀਆਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਹੇਿ ਰਖਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਿਟਰ ਦਵਾਈ ਕਲਖ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਡਾੱਿਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਿਲ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ - ਨੇਮ ਨਾਲ 
ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਨਾਲ ਿੋਈ ਵੀ 
ਲੁਿੀਆਂ-ਕਛਪੀਆਂ ਸਮਕਸਆਵਾਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
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'ਲੋਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਿਦੇ ਕਿ ਦੌਰੇ ਨਾਲ 
ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਕਵਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ 
ਲਈ ਕਭਆਨਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਿ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਮਕਸਆ ਵਜੋਂ 
ਵੇਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਬ੍ੈਡ ਫ਼ਾ੍ਂਕਸਸ ਨੰੂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਕਵਚ ਪਕਹਲਾ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਸੀ। ਦੋ 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਿ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਕਪਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ, 
ਦੋਵੇਂ ਼ਿਤਮ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ।

ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ
ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਕਵਚ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ - ਕਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੰਮ 
ਿਰਨਾ, ਛਾਂਟੀ, ਪਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਗ - ਦਬਾਅ 
ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਿਾਰਣ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਸਰੀਰਿ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ 
ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ 
ਡਾੱਿਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਿੋਈ 
ਵੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਾਰਣ
ਇਥੇ ਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੌਰੇ  
ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਔਰਤ ਦੇ ਕਜਨਸੀ 
ਹਾਰਮੋਨ ਓਸਟ੍ੋਜੈਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾਂ 
ਨਾਲ ਼ੂਿਨ ਕਵਚ ਥੱਿੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਓਸਟ੍ੋਜੈਨ ਦੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਿੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜ ਵੀ  
ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਓਸਟ੍ੋਜੈਨ 
ਵਾਲੇ ਗਰਭ-ਰੋਧਿ, ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਥਰੈਪੀ 
(HRT).

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ  
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀਿ ਹੈ।
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ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਜਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ 
ਸਿਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਚ ਹੇਿਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ।

 • ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕਪਛੋਿਡ਼ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਦੌਰਾ 
ਕਪਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ।

 • ਉਮਰ - ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਸ਼ਿਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਪਡ਼ੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 • ਕਲੰਗ - 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ  
ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

 • ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਿਡ਼ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਏਕਸ਼ਆਈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਿੀ 
ਿੈਰੇਬੀਅਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਼ਿਤਰਾ ਹੈ। 

 • ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆ ਂਮੈਡੀਿਲ 
ਸਕਥਤੀਆਂ।

ਦੌਰਾ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। 
 

ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਿਸ ਰਹੋ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ 
ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਡ਼ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਹੋਰ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਿ ਕਿ 
ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਸਹਤ ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰ ਲਓ।



 15ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ

ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਪਰਿ 
                      
Blood Pressure
Association       
www.bpassoc.org.uk           
0845 241 0989  

British Heart
Foundation           
www.bhf.org.uk                     
0300 330 3311 
                 
Diabetes UK                              
www.diabetes.org.uk            
0845 120 2960 

Drinkaware                                
www.drinkaware.co.uk         
020 7766 9900 

Quit                                             
www.quit.org.uk             
0800 002 200

ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਕਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਇੱਿ ਹੋਰ ਦੌਰੇ ਨੰੂ ਟਾਲਣਾ  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਜਾਂ TIA (ਛੋਟਾ-ਦੌਰਾ) ਪੈ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ, 
ਅਕਜਹੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 
ਕਫਰ ਵਾਪਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:

 • ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਦੀ ਕਲਖੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਲਓ
 • ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੰਮ 

ਿਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਿਰਾਓ, ਅਤੇ 
 • ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾੱਿਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਿ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ, ਕਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਼ੂਿਨ ਦੀਆਂ 
ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਼ੂਿਨ ਵਗਣ ਿਰਿੇ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਆੱਪ੍ੇਸ਼ਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਆੱਪ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ।
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ਸਟ੍ਿੋ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਵੇਾ ਵਲੋਂ  ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ 
ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਡ਼ ੇਹਵਾਕਲਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਵਖੇਣ ਲਈ 
stroke.org.uk ਵਖੇ।ੋ  
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ਅਸੀਂ ਸਟ੍ੋਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹਾਂ
 
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੌਰੇ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਿਰਿੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ, 
ਕਜੰਨੀ ਉਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਕਵਚ ਮਦਦ 
ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਮੁਕਹੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਦੌਰੇ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਿਾਰਜਾਂ ਕਵਚ 
ਰਿਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੰਪਰਿ ਕਵਚ ਰਹੋ।

ਸਟ੍ੋਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0303 3033 100 
ਵੈਬਸਾਈਟ: stroke.org.uk 
ਈਮੇਲ: info@stroke.org.uk 
ਟੈਿਸਟਫੋਨ: 18001 0303 3033 100


