ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਬੋਅ: ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ
ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ
ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਕਿ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਧਰ-ਉੱਧਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ
ੰ
9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ।”

RCH ਵਿਖੇ ਅਟੈਡਿੰਗ ਨਿਊਰੋਲਜ
ੋ ਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ
ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਗਣਾ
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜੋਖਮ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।” ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ,ਂੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਇਸ
ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।”
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਚਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ।” “ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ
ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨ
ੰ ਹ
੍ ਤਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਦੇਖੀ।
ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦ
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ
ਜਬਾੜਾ ਲਮਕਣਾ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ
ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ
ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋ
ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹ
੍ ੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੌਇਲ ਕੋਲਬ
ੰ ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ”।
ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ
ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਬੇਹਦ
ੱ ਜਟਿਲ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਨਸ ਸੀ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਆਫ਼ਿਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰਮੀਤ
ਵੱਜਂੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਨ
ੇ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਪੋਨਸ
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਅੰਗਠ
ੂ ੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਸੌਣ, ਸੁਪਨੇ
ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਕਿ
ਲੈਣ, ਪਾਚਣ, ਨਿਗਲਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ, ਸੌਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ
ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ
ੱ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ
ਸੰਤਲ
ੁ ਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ, ਕਸਰਤ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼,
ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕੋਲਸ
ੈ ਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ
ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜੋਖਮ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹਲ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਸਵੇਰੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ER ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। “ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬੇਹਦ
ੱ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ
ਇਹੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ
ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ
ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ICU ਅਤੇ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ
ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਨੰੂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀ।” ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰ
ੈ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਲ
ੈ ੀ
ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੱਡ
ਹੈ।”
ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਣ
ਗਿਆ”। “ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ। ਰੌਇਲ ਬਣੀਆਂ।”
ਕੋਲਬ
ੰ ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ (RCH) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਫ਼
ੌ ਨਾਕ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਕੂਐਮਿਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ICU ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰਟ
ਂੈ ਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ।
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। “ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰਟ
ਂੈ ਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਭੋਜਨ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਆਦਲਾ ਤਾਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰ
ੈ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਨਾ ਲੰਘਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਅ
ੋ ਇਸ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ
14 ਜਨਵਰੀ 2018 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ
ਸਿੰਘ ਕੰਬਅ
ੋ , ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਭੁਲ
ੱ ਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਬੀ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਦੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਬੀਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ਲ
ੈ ੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰ
ੈ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਮੁਖ
ੱ ਕਾਰਨ
ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋਣ
ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ਰ
ੋ ਬਣਾਇਆ।”
ICU ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸੀ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ
ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।” ਡਾ.
ਚਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਗਿਰੋਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ
ਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

“ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ-ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲਮਕਣਾ,
ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰ
ੋ ੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। 9-1-1
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹ
ੇ ਾ ਹੈ: ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਨੂੰ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਰੋਜਾ਼ ਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ
ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ
ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀ ਰੁਕ
ੱ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲਸ
ੈ ਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰ
੍ ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਮਾਕੂਨਸ
ੋ ੀ਼ ਬੰਦ
ਹੈ। ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ
ਗੱਲਾਂ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਹੀ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ , ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲਬ
ੰ ੀਅਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ
ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ FAST ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ,
FAST ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਵੱਜਂੋ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ
ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FAST ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਮੁਖ
ੱ ਲੱਛਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਨ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। FAST ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ
ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,
www.heartandstroke.ca/FAST ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Learn the signs of stroke

Face (ਚਿਹਰਾ): ਕੀ ਇਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Arms (ਬਾਂਹਵਾਂ): ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
Speech (ਬੋਲੀ): ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰੱਲ-ਗੱਡ ਵਾਲੀ ਹੈ?
Time (ਸਮਾਂ): ਤੁਰਤ
ੰ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਹਰੇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਜਾਂ
ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਕ
ੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ
ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ
ਲਿਆ ਸੀ, 9-1-1 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਡਾਕਟਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
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