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ਗਲਾ ਘ ੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Strangulation Aftercare 

Instructions) 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਔਫ SA/DVTC 

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਜਹੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਜਸ ਜ ੱਚ “ਸਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ” 
(choked) ਜਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣਾ (strangled) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਜ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਕ ਕਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ ਭਾਗ ਜ ੱਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ। 
 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹੋ। 
 

ਗਲਾ ਘ ੁੱ ਟ ੇਜਾਣਾ (strangulation) ਕੀ ਿੈ? 

ਗਲਾ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਦਮਾਗ ਨ ੂੰ  ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱ ਜਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਜਦਮਾਗ ਤੱਕ ਖ ਨ ਦੇ  ਹਾਅ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਜ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦਮਾਗ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਚੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਜ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਘਰੇਲ ੂਹਿਦਾਇਤਾਂ: 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਭ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 24-72 ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਜਹਾ ਜ ਅਕਤੀ 
ਜਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਜਹਲੇ ਦੋ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਬਾਅਦ 15-20 
ਜਮੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਜ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੰਭਵ ਿੈ ਹਕ ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਘੰਹਟਆਂ ਜਾਂ ਕ ਝ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ ਿਾਡੇ ਲੁੱ ਛਣ ਬਦਤਰ ਿੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ 
ਤ ਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱ ਹਤਆ ਂਹਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 911 ਨੰੂ 
ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤ ਰੰਤ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵਭਾਗ ਹਵੁੱ ਚ ਜਾਓ: 

● ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੇਟਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਜਿਰ ਰਜਹਣ  ੇਲੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, 
ਨ ੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰਘ, ਜਾਂ ਖੂੰਘਣ  ੇਲੇ ਖ ਨ ਅਉਣਾ)  
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● ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਜਾਂ “ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ” 
● ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਾਜ਼ ਜ ੱਚ ਬਦਤਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜ ੱਚ ਅਸਮਰੱਿਾ  
● ਜਨਗਲਣ ਜਾਂ ਲਾਰ ਟਪਕਣ (drooling) ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਬਦਤਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ  

● ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਗਰਦਨ, ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੋਜ 

● ਗਰਦਨ ਜ ੱਚ  ੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦ ਜਜਹੜ੍ੀ ਓ ਰ-ਦ-ਕਾਉਂਟਰ ਦ ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ 
● ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਕਸੇ  ੀ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁੂੰ ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝੁਣਝੁਣੀ 
● ਤੁਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ ੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਤਬਦੀਲੀ  
● ਨ ੀਂ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੁੂੰ ਦੇ  ਜਸਰਦਰਦ 

● ਨ ੇਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਬੇਹੇਸ਼ ਹੋਣ  ਰਗਾ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 
● ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੂੰ ਧਲੀ  ਨਜ਼ਰ 

● ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮ ੂੰ ਹ ਜ ੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜ ੱਚ ਸ ਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਜੂੰ ਨੀਆਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ 
ਜਬੂੰ ਦੀਆਂ (ਜਪਟੀਕੀਆ - petechia)   

● ਦੌਰੇ 

● ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਜ ੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਉਲਝਣ, ਭਰਮ (paranoid) ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨਾ, 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਦ ਸਜਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਨ ੇਂ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ ਚਾਰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ 
ਜਜ਼ਆਦਾ ਿਕਾ ਟ/ਸੁਸਤੀ 

● ਲਮਕ ੀਂ (drooping) ਪਲਕ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ 
● ਆਪਣੇ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਅੂੰਤੜ੍ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਯੂੰ ਜਤਰਤ ਕਰਨ ਜ ੱਚ ਅਸਮਰਿ 

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਗੱਲਾ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੇ ਕੋਈ  ੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਾਈ (midwife), ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨ ੂੰ  ਕਰੋ: 

● ਭਰ ਣ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ  

● ਯੋਨੀ ਜ ੱਚੋਂ ਖ ਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਖ ਨ  ੱਗਣਾ 
● ਪੇਟ (Abdominal) ਦਰਦ 

● ਸੁੂੰ ਗੜ੍ਾਅ/ਕੜ੍ ੱਲ  

 

ਜੇ ਸੈਕਸੁਐਲ ਅਸੌਲਟ/ਡੋਮੇਸਜਟਕ  ਾਇਓਲੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ ਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ______________________________________________ 

                                                   (SA/DVTC ਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ) 

 

ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ: ______________________________________________________ 

                                                    (ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ) 


