
�ਟ�ੋਕ = ਅਪੰਗਤਾ ( ਲਕਵਾ ) ਜਾ ਂਮੌਤ! !ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ !

BE FAST WHEN STROKE HAPPENS !

ਸੰਤੁਲਨ ਨਜ਼ਰ ਿਚਹਰਾ ਬਾਹਂ ਬੋਲਣਾ ਸਮਾ ਂ
ਇਕ ਆ ਦੋਨ�  ਅੱਖਾ ਂਿਵਚ
ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਖੋਣਾ 

ਚੇਹਰਾ ਟੇ�ਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬਾਹਂ ਯਾ ਲੱਤ
ਿਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਜਲਦੀ ਹੌਸਪੀਟਲ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ 

ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਣਾ ,
ਿਸਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਣਾ 

B E F A S T

1) �ਟ�ੋਕ  ਿਕਸ �  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? : ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਨ�ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵਚ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ,
ਮੋਟਾਪਾ ਆਿਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,  �ਟ�ੋਕ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮ� !
2) �ਟ�ੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਕਾਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਇਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ , ਇਕ
ਬਾਹਂ ਜਾ ਂਲੱਤ ਿਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਝੂਕਨਾ , ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ - ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਅਤੇ
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੇਖੋ:
https://strokesupport.in/be-fast/
ਇਹ ਲਛਣ ਥੋੜੇ ਵ�ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਸਟ�ੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਟਲਯਾ ਨਹ� ਹੈ !  
3) ਸਟ�ੋਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ : ਜੇ ਮੌਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਤਾ ਂਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਕਵਾ , ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਿਸਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ।
ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ।
4) ਸਟ�ੋਕ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? : ਸਹੀ ਆਦਤਾ,ਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹਲਿਕ ਕਸਰਤ ਸਟ�ੋਕ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ � ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5) ਸਮ� ਦੀ ਕੀਮਤ : ਜੇ ਸਟ�ੋਕ ਦੇ 2-3 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਤਾ ਂਸਟ�ੋਕ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵਾ ਂ� ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਦਾ: ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟ�ੋਕ  ਪ�ਭਾਿਵਤ, ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਡਾਕਟਰ
ਆਿਦ  ਿਗਆਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਲਈ :
1) ਫਾਰਮ ਭਰਨ :
https://strokesupport.in/contact/  ਯਾ 
2) ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਿਲੰਕ �  ਕਿਲਕ ਕਰਨ :
https://strokesupport.in/r/meet   ਯਾ 
3) ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ  ਇਸ QR  Code � ਸਕੈਨ ਕਰਨ .
ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨਵ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਿਨਮਰ ਯਤਨ

�ਟ�ੋਕ ਸਪੋਰਟ  ਇਡੰੀਆ

ਦ�ਦੀ ਹੋਈ !
�ਮੀਦ 

https://strokesupport.in
 

�ਟ�ੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ �ਟ�ੋਕ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ !
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