
तपाईलाई मस्तष्कमा हल्का चोट लागे्को छ, जसलाई ्कन्कसन अराथात ्प्ायः मस्तष्क आघात भसननछ।

प्रायः मरानिस परू्णरुपमरा निको हुन्छि।् तपराईले केही नििमरा सधुरारको महससु गिु्णहुन्छ र केही हप्रामरा सरामरानय हरालतमरा 
फक्ण िहुुन्छ। एकिम थोरै घटिराहरुमरा, चोट लरागेपश्रातको पनहलो २४ घनटरामरा गम्ीर जनटलतराहरु आउि सक्छि।्

यसि तपाई वा तपाई्को हेरचाह्कताथाले यीमधये ्ुकनै पसन लक्षण याि गरेमा, तपाई्को ्रानीय डाकटरलाई तुरुनत भेट्नुस,् अ्पताल्को आ्कस्म्क सवभागमा 
जानुस ्वा (000) मा फोन गनुथास:्

मस्तष्क्को हल्का चोट पसछ घर पठाउनेसम्बन्ी सझुाव (वय््क्का लासग)

चेतावनी्का स्ेंकतहरुः चोटपसछ्को पसहलो २४ घनटा

्ेक म सतुन जान सकछु?

तपाई आफनो घर फ्कथा कँिा 
ए्कजना वय््क्को हेरचाह्को 
सहारा सलने सनसचित गनुथास।्

• अचेतन वा होश हराएमा वा छोपने भएमा

• तपाई्को शरीर्का भागहरु चलाउन नस्ेकमा

• सनिाएमा वा लाटो भएमा

• दृसटि ्समलो वा ्बोली लठेउरो भएमा

• ्कान वा ना्क्बाट तरल वा रक्तश्ाव भएमा

• ्कान नसनेुमा

• िुई पट्कभनिा ्बढी वानता गरेमा

• ्ेबहोश हुन लागे्को वा झुमम ्बनाए्को अनुभव हुकँिा

• उठाउन नसकिा

• अनौठो वयवहार गरेमा, अरथा नलागने ्ुकराहरु ्ब्बथाराएमा

• टाउ्को लगातार ्कडारुपमा िुखेमा वा टाउ्को िुखाइ झन ्खरा्ब हुकँिै
गएमा

• नयाकँ गसतसवस् समझन नस्ेकमा, ठाउकँ वा मासनसहरुलाई सचनन नस्ेकमा

सकिहुुन्छ। तपराईले सतुि ुठीक रहन्छ, तर चोट ्एपन्छको पनहलो २४ घनटरामरा तपराई एक जिरा वयसकको हरेचराहमरा रहिपु्छ्ण। आवशयक ्एमरा, तपराईको डराकटरले 
तपराईलराई उठराएर जरँाच गिने सझुराव निन्छि।्

   तपाई्को डाकटरलाई भेट्नुस ्यसि तपाईः

• कुिै पनि चतेराविीकरा संकेतहरुको अिु् व गिु्ण्एमरा
• कुिै पनि लक्षरकरा बरारेमरा नचननतत हुिहुुन्छ ्िे
• खलेकुिमरा समपक्ण करा लरानग फनक्ण ि चराहिहुुन्छ
• अनय कुिै औषनध नलइरहिु् एको ्छ
• आफूले सवरारी चलराउि वरा मनेसिहरु सञचरालि गि्ण सनकन्छ नक ्िी सोनचरहिु् एको ्छ ्िे
• कराम वरा अधययिमरा फक्ण िेबरारेमरा नचननतत हुिहुुन्छ
• तपराईको बरारेमरा पररवरार वरा सराथी्राइ नचननतत हुिहुुन्छ।

हल्का मस्तष्क चोटपसछ्का सामानय लक्षणहरु: 

सनद्ा

निद्रामरा कनठिराइ
धरैेमरात्रामरा सतुिु
पयरा्णप् िसतुिु
धरैे थनकत र शनति ि्एको अिु् व गिु्ण

मनोिशा/वयवहार

तपराईको रीस शरानत िहुिु
सनजलै ररसराउिु
नचननतत वरा तिरावको अिु् व
धरैे ्रावकु वरा िःुखी

यनि तपराईले यीमधये कुिै लक्षरको अिु् व गिु्ण्यो ्िे तपराईको डराकटरले तपराईकरा लरानग नतिको अिगुमि गिने्छि।्

याि गनुथास,् ्ेरै मासनसहरु ्ेकही सिन वा हप्ामा पूणथारुपमा ठी्क हुनछन।् 

शारीरर्क

हलकरा टराउको िखुराइ (जिु हरराउँििै)
ररँगटरा लरागिे वरा वरानतरानविरा नबररामी अिु् व गिने (वराकवराकी)
धवनि वरा प्कराशतफ्ण  बढी संवेििशील हुिे
सनतनुलत समसयराहरु

सोचने/समझना गनने

एकराग्र हुि वरा धयराि निि कनठिराइ
समररसमबनधी कनठिराइ वरा ्लुककड हुिु
अनयोल अिु् व वरा असपष्ट सोच
समसयरा समराधराि तथरा निर्णय क्षमतरामरा कनठिराइ

Nepali



िावीसवरो्: यस ्वा््थयसम्बन्ी जान्कारी सामानय शैसक्ष्क प्योजन्का लासग मात्र हो।  यस जान्कारी तपाई्का लासग सही छ भनने यस्कन गनथा स्ै कँ तपाई्को डाकटर वा अनय 
्वा््थय्कममीहरुसकँग परामशथा सलनुहोस।्

घर पठराउिे नसफराररस

गसफोड्ण असपतराल (Gosford Hospital), आघरात नििनेशक डरा. डनकि ररड (२००७) द्राररा नलनखत "टराउकोको हलकरा चोटमरा घर पठराउिेसमबनधी सझुराव” बराट उद्धृत। आघरात तथरा चोट वयवसथरापिकरा लरानग एिएसडबलय ूइननसटचयटु (NSW Institute 
of Trauma and Injury Management)

चोटपसछ्को पसहलो ४ हप्ा

आराम/सनद्ा

पसहलो २४ घनटा्का लासग तपाई ्कोही सजममेवार वय््क्को हेरचाहमा रहे्को सनसचित गनुथास।् आवश्कता भएमा तपाई्को 
डाकटरले तपाईलाई उठाएर जाकँच गररनुपनने सझुाव सिनछन।्

तपराईको मनसतषकलराई निको हुिकरा लरानग प्शसतमरात्रामरा निद्रा र मरािनसक आरराम प्राप् गिु्ण जरुरी हुन्छ। 

टराउको िखुराइकरा लरानग पयराररानसटरामोल (paracetamol) वरा पयराररानसटरामोल /कोनडि (paracetamol/codeine) प्योग 
गिु्णस।् 

एनसपररि (aspirin) वरा सनुनिएको पीडरा कम गिने इबपु्ोफेि (ibuprofen) वरा िराप्ोजेि (naproxen) को प्योग िगिु्णस।्

पीडा्बाट छुट््कारा 

कमती २४ घनटराकरा लरानग सवरारी वरा मनेसिरी सराधि िचलराउिसु।् 

तपराईलराई एकिम ठीक ्एको अिु् व ि्एसमम र सहीमरात्रामरा धयराि निि िसकेसमम तपराईले सवरारी वरा मनेसिरी सराधराि चलराउि ुहुिँिै। 

यनि तपराई अनिनश्त हुिहुुन्छ ्िे आफिो डराकटरलराई ्निसु।्

४८ घनटरासमम मनिररा, निद्रा लरागिे औषनध वरा मिोरञजि प्िराि गिने औषनध सेवि िगिु्णस।् यी सबले तपराईलराई झि ्िरराम्ो अिु् व 
गरराउँ्छि।् नतिले गिरा्ण तपराईलराई चोटले असर गरेको ्छ नक ्ैछि ्िेर  ्ुछट्यराउि अनय मरानिसहरुकरा लरानग गराह्ो अवसथरा नसज्णिरा हुन्छ। 

यनि तपराई आफिो डराकटरद्राररा सझुराइएको औषनध सेवि गरररहिु् एको ्छ ्िे, डराकटरको सललराहनविरा नतिको प्योग िरोकिसु।्

४८ घनटरासमम र तपराई सबै लक्षरहरुबराट मतुि ि्एसमम खलेकुिमरा ्राग िनलिसु ्वरा कनठि शरारीररक कधृ यराकलराप िगिु्णस।् 

पनहलो चोट निको ्एको रहिे्छ ्िे फेरर मनसतषकमरा चोट लरागि ुखतरिराक हुन्छ। आफिो डराकटरलराई खलेकुि तथरा शरारीररक 
कधृ यराकलरापमरा पिुः ्राग नलिसकिे अवसथराकरा बरारेमरा कुररा गिु्णस।् शं्का लागेमा, ‘भाग नसलनुस’्. 

तपराईलराई धयराि निि वरा समझिमरा कनठिराइ ्छ ्िे तपराईले कराम वरा अधययिबराट ्ुछट्ी नलि ुजरुरी हुन्छ। हरेक वयनति फरक हुन्छ 

यसलराई आफिो डराकटर र रोजगरारिरातरा/सपुरीवेक्षकसँग ्छलफल गिु्णहोस।्

कनहलेकराही ँतपराईकरा लक्षरहरुले तपराईकरा पररवरार तथरा सराथी्राइहरुसँगको समबनधलराई प््राव पराि्ण सक्छ, जसतै न्छटो ररसराउिे वरा 
पीरनचनतराकरा करारर। यनि तपराई, तपराईको पररवरार वरा सराथी्राइसँग केही नचनतराचरासो ्ए तपराईको डराकटरसँग कुररा गिु्णस।्

्काम/अधययन

सवारी सा्न

खेल्ुकि

मसिरा/लागूऔष्
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