ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ

ਸਿਰ ਦੀ ਿਟ
ੱ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਰੋਤ

ਈ-ਸਕਤਾਬਚਾ: 11-14 ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਿਤੇ

ਸੱ ਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਕਹਣ ਕਵੱ ਚ

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੱ ਟਾਂ ਨੰ ੂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਕਹਣਾ ਹੈ? ਕਦਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦਖਾਈ
ਨਹੀਂ ਕਦਦੀਆਂ
ੰ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਨੰ ੂ ਨਹੀਂ

ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰ ੂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਬਹਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਚਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਸਖਣ
ੱ
ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਕਖਅਤ ਰਕਹ ਸਕੋ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਿਰ ਦੀ ਿੱ ਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਸਿ
ੱ
ੰ
ੰੂ

ਟ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ, ਕਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਨੰ ੂ ਲਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ-ਫੇ
ੱ

ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ੂ ਲਗੀ ਸਟ-ਫੇ
ਟ ਵੀ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟ-ਫੇ
ਟ
ੱ
ੱ

ਦਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਹੱ ਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਸਰ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਗੇਂਦ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਧੜੱ ਮ ਦੇਣੇ ਕਡੱ ਗ ਪੈਣਾ।

ਸਿ

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ

ੰ

3

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ
ਸ
ੱ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• 

• 
਼ੋ
ੰ

• 

• 

• 

ੱ

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ

ੰ

4

ਸਿ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਧ
ੱ ਕਚੰ ਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ਕਵਚੋਂ
ੱ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰੰ ਤ ਜਾਂ ਘਕਟਆਂ
ੰ
, ਬਾਅਦ ਏਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਕ ਕਈ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਦੀ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਕਚੰ ਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ

ਵਾਲੇ ਕਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਚੇਤਨਾ ਨਿੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਿਰ ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦੇ ਆਮ ਸਚੰ ਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਇਿ ਿਨ:
ਸ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ:

• 

• 
ੱ

• 
• 
ੱ
• 
• 
ੰ

• 
• 
• 
ੰ

• 
ੰ

ਬੌਸਿਕ (ਸਚਤਨ):
ੰ

ੰ
ੱ
• 

• 
ੱ

• 
ੰ
ੱ

• 

• 

• 
ੰ ੱ

• 

• 
ੱ

• “ ਠੀਕ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ"

• 
ੱ

ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਿਬਸਿਤ:
ੰ ੰ
• 
ੋਂ
• 

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਲਾਲ ਝਡਾ:
ੰ
“ਲਾਲ ਝਡੇ
ੰ ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਕ ਤੁਿਾਨੰ ੂ ਵਿੇਰੇ ਗਭੀਰ
ੰ
ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਿੋ ਿਕਦੀ
ਿੈ। ਲਾਲ ਝਡੇ
ੰ ਨੰ ੂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ
ੱ ਮਾਨੋ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
• 
• 
ੱ
• 
਼ੋ
• 
• 
ੱ
• 
• 
• 
ੱ
• 

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਤੀਕਵਧੀ ਨੰ ੂ ਤੁਰੰ ਤ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕਦਓ। ਕਕਸੇ ਮਾਪੇ,

ਕੋਚ, ਅਕਧਆਪਕ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਾਲਗ ਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਨੰ ੂ ਕਕਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਕਾਲ ਕਰਵਾਓ ਕਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ
ੱ
ਚਾਹੀਦਾ।

ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਨੰ ੂ ਕਮਲ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ੍ਰੈ

ਠਾਕ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤਦ ਤੱ ਕ ਖੇਡ ਕਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਡਾਕਟਰ

ਵੱ ਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਜਾਂਦੀ।

ੱ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ
ੱ
ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਕਵਚਲਾ ਕਮਤਰ

ਅਕਜਹੇ ਕਚੰ ਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਕਸੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ
ਬਾਲਗ ਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਬਿ
ਸਿ
ੇ

ੱ

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ਨੰ ੂ ਹੋਰ

ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ, ਸਕੂਲ
ੰ
ਵੱ ਲੋਂ ਕਮਲੇ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ, ਕਕਪਊਟਰ
ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੰ ੂ
ੰ

ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿ

ੈ

ਸਿ

ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਮਾਕਪਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ/ਕਲਬਾਂ,
ੱ
ਸਕੂਲਾਂ,
ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ੂ ਦਸੋ
ੱ ।
ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ੈ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਵੱ ਚ
ਵਾਪਿੀ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ
੍ਰੈ

ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਸੁਰੱ ਕਖਅਤ ਵਾਪਸੀ

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ-ਸਭਾਲ
ੰ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ

੍ਰੋ ਕੋਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਜਥੇ
ੱ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਲਈ ਪਟੋ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ

ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖੇਡ-ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ

ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬ/ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਮਲਕੇ ਕੰ ਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕੂਲ-ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਕਰੋ।

੍ਰੋ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ
ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਟੋ

੍ਰੋ ਕੋਲ
ਖੇਡ-ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਜਆਦਾਤਰ ਪਟੋ

ਕਵੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 24 ਤੋਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ-

ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖੇਡ

’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱ ਕ

ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੰ ੂ ਖੇਡ ਕਵੱ ਚ

ੰ
48 ਘਕਟਆਂ
ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

੍ਰੈ
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਇਹ

ੰ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਕਹਦਾ

ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸਖਲਾਈ,

ਅਕਭਆਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ

ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਕਦਤੀ
ੱ ਸਾਰਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਜਆਦਾਤਰ ਖੇਡ-ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ

੍ਰੋ ਕੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਵੱ ਚ-ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੋ

ਸ
ਰੋ੍
ੇ
ਕਦਮ
1

2

ਟੀਚਾ

ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ

ਕਦਮ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ

ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ

ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ

ਨੰ ੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਣਾ

ਹਲਕੀ ਐਰੋਕਬਕ ਗਤੀਕਵਧੀ

ਹਲਕੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਜੋ ਕਦਲ ਦੀ ਦਰ ਨੰ ੂ ਕਸਰਫ਼

ਕਦਲ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਓ

ਲਛਣਾਂ
ਨੰ ੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ੱ

ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਜੋ ਲਛਣਾਂ
ਨੰ ੂ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ
ੱ

ਤੁਰਨਾ ਕਫਰਨਾ ਅਤੇ ਕਨੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰ ਮ

ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਜਹਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ 10 ਤੋਂ 15

ਰੋਜਾਨਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ

ਕਮੰ ਟ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਹਲ
ੱ ਸਾਈਕਲ

ਚਲਾਉਣਾ

3

ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਰਤ

ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰਕ ਕਕਕਰਆ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ
ਸਕੇਕਟਗ
ੰ

ਕਹਲਜੁੱ ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਕਬਨਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਂ ਕਸਰ ਦੀ ਠੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ
4

ਕਬਨਾਂ ਸਪਰਕ
ਵਾਲੀ ਕਸਖਲਾਈ,
ੰ
ਅਕਭਆਸ, ਮਸ਼ਕਾਂ

5

6

ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕਸਖਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ

ਕਸਰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੋਚਣੀ

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਜੇ ਉਕਚਤ ਹੈ)

ਅਣ-ਪ੍ਰਕਤਬਕਧਤ
ੰ
ਅਕਭਆਸ

ਅਣ-ਪ੍ਰਕਤਬਕਧਤ
ੰ
ਅਕਭਆਸ – ਸਪਰਕ
ੰ
ਸਮੇਤ

ਖੇਡ ਕਵੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ

ਅਣ-ਪ੍ਰਕਤਬਕਧਤ
ੰ
ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਤਯੋਗਤ

ਕਜਥੇ
ੱ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ

ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਕਾਰਜਾਤਕਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਅਣ-ਪਤੀਬਸਿਤ
੍ਰ ੰ
ਅਸਭਆਿ, ਸਿਿਲਾਈ ਜਾਂ ਪਸਤਯੋ
੍ਰਤਿ
ਗਤ
ਸਵੱ ਚ ਵਾਪਿੀ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿਰੀ ਝੰ ਡੀ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦੀ
ੁੰ ਿੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ

ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਬਨਾਂ ਬਦਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੇ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੰ ੂ ਘੱ ਟੋ

ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਲਗਣੇ
ੱ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ

ਜਾਰੀ ਰਕਹਦੇ
ੰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ
੍ਰੈ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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ਯਾਦ-ਦਿਾਨੀ
ਜਦ ਤੁਿੀਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਿੁਰੱ ਸਿਅਤ ਰਸਿਣਾ ਮਿਤਵਪੂ
ੱ
ਰਨ ਿਦਾ
ੁੰ ਿੈ। ਜਦ ਸਿਰ ਸਵੱ ਚ ਿੱ ਟਾਂ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ:

1. ਸਿਰ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦੇ ਸਚੰ ਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰ ਤ ਸਕਸਰਆ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਦਓ, ਚਾਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ। ਕਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੰ ੂ ਦਸੋ
ੱ ।
2. ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ
੍ਰੈ
ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
3. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਵੱ ਚ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਵਾਪਿੀ ਕਰੋ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ:
11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
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Rowan Stringer

ਇਹ ਈ-ਕਕਤਾਬਚਾ Rowan's Law ਕਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ

ਹੈ। Rowan's Law ਦਾ ਨਾਮ Rowan Stringer ਵਾਸਤੇ ਰੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇੱ ਕ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਗਬੀ ਕਖਡਾਰਨ ਸੀ ਜੋ 2013 ਦੀ ਬਸੰ ਤ ਰੱ ੁਤ ਕਵੱ ਚ ਦੂਜੀ ਠੇਸ ਦੀ ਕਸੰ ਡਰੋਮ (ਪਕਹਲਾਂ

ਲੱਗੀ ਸੱ ਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)
ਨਾਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰਗਬੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ Rowan

ਨੰ ੂ ਛੇ ਕਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਕਤੰ ਨ ਸੱ ਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਸਰ ਕਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਕ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਗ਼ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਕਪਆਂ,

ਅਕਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸਰ

ਦੀ ਸੱ ਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

