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ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ / ਚੋਟ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ-3  ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ। 
ਿਸਰ,ਿਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚੋਟ ਿਜਹੜੀ ਿਸਰ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹ,ੈਤਾਂ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਘਨ ਤਾਂ ਨਹ  ਪਦਾ।ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
ਚਾਰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ  ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ  ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਤਤਪਰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ( ਕੁਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 

ਅਸੈਸਮਟ) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
1. ਢੱੁਕਵ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ______________________ਨਾਲ਼___________ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।  
ਉਸਨੰੂ ਿਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

□ ਿਵਿਦਆਰਥੀ / ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ-ਘੋਖਿਦਆਂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹ  ਆਇਆ। 
ਨੋਟ  :-ਸਟੂਡਟ ਜਾਂ ਿਖਡਾਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਚੋਟ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ (ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 3 b 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ)। 
□ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਗਏ: 

 ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਤ ੇਲੱਛਣ 

* ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 911  'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਸੰਭਾਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਿਜਹੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 
ਿਚੰਨ੍ਹ  ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, 
ਟੀਚਰ, ਕੋਚ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ) 

ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣ ਜੋ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 
ਲੱਛਣ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੱਸੇ। 

ਸਰੀਰਕ  
 ਹੋਸ਼ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।* 
 ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ (ਇਸ ਲਈ ਈ.ਆਰ ਿਕਿਰਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵਰਤ)ੋ* 
 ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ। 
 ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲ-ਚਾਲ* 
 ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹੁੰ ਗਾਰੇ 'ਚ ਦੇਰੀ 
 ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ* 
 ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦਖੇੀ ਜਾਣਾ,ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਿਟਕ ਜਾਣਾ/ਬੇਿਧਆਨੀ ਨਜ਼ਰ 
 ਖੇਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਘਾਟ 
 ਧਰਤੀ* ਉਤੇ ਿਬਨਾ ਹਰਕਤ ਪਏ ਰਿਹਣਾ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸੁਸਤੀ* 
 ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਣੀ* 
 ਦੌਰਾ ਪ ੈਜਾਣਾ* 

ਸਮਝਦਾਰੀ/ਿਗਆਨ ਸਬੰਧੀ 

ਸਰੀਰਕ 

 ਿਸਰਦਰਦ 
 ਿਸਰ 'ਚ ਦਬਾਅ 
 ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ 
 ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ 
 ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ 
 ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਿਦਖਣੀਆਂ/ਨਜ਼ਰ ਅਲੋਪ ਹ ੋਜਾਣੀ 
 ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਿਲਸ਼ਕੋਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। 
 ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦ 
 ਿਦਲ ਕੱਚਾ-ਕੱਚਾ ਹਣੋਾ/ਪੇਟ ਦਰਦ/ਦਰਦ 
 ਸੰਤੁਲਨ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ  

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ 
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਹੈ। 
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• ਿਸਰ ਨੰੂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜਨਾ/ਘੁੱ ਟਣਾ 
• ਿਧਆਨ ਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
• ਿਧਆਨ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣਾ 
• ਆਮ ਬੇ-ਸਮਝੀ 
• ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਿਪੱਛ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖ 
ਸਕਣਾ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ ਕੁਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀ 
ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮਟ ਵੇਖੋ) 
• ਉਹ ਵਕਤ,ਤਾਰੀਖਾਂ,ਥਾਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਿਜਸ 'ਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਜੋ ਕੁੱ ਝ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ 
• ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ (ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ) 

ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ/ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ 
        •  ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵ ਜ਼ਜਬਾਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਹੱਸਣਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਗੱੁਸੇ 
ਹੋ ਜਾਣਾ) 
ਹੋਰ ਕੁੱ ਝ______________________ 

 ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਥੱਕ-ੇਥੱਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
 ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਰੋਲੇ-ਗੌਲੇ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ 

 
ਸਮਝਦਾਰੀ/ਿਗਆਨ ਸਬੰਧੀ 

• ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
• ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
• ਘਬਰਾਏ/ਡਬਰੇ ਰਿਹਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ 

           •  ਆਮ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੜਿਚੜਾ,ਉਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹ ੋ
               ਜਾਣਾ 
           • ਘਬਰਾਹਟ,ਿਫਕਰਮੰਦ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ 
 

ਹੋਰ ਕੁੱ ਝ  

 ______________________________________  
                        

2. ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ (ਕੁਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮਟ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ  

ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ। ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਇੱਕ ਵੀ  ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਸ਼ੱਕੀ-ਚੋਟ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ  ਿਕਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ____________________________________________________ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ  ਕੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਤੇ ਿਕਹੜੀ ਖਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ?ਜਵਾਬ______________________________________ 
ਅੱਜ ਅਸ  ਿਕਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਖਡੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ_____________________________________________ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹ?ੈਜਵਾਬ______________________________________________________ 
ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ/ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ?ੈਜਵਾਬ______________________________________________________ 
ਤੁਸ  ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹ ੇਹ?ੋਜਵਾਬ_____________________________________________________ 

 

3  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

  a) ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜੋ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜੋ ਦੱਸੇ ਗਏ  

 
ਜੇ ਉੱਪਰ ਿਲਖੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਿਖਡਾਰੀ ਉਪਰ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ:- 
 ਚੋਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਿਦਨ ਮੁੜਕੇ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹ ੇਿਕ ਉਹ 

ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਵਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹ  ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  
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ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈਇਸ 
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਟ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 b) ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ: 
               ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਚੋਟ ਤ ਤੁਰੰਤ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹਣੋ ਿਵੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਿਦਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਖੇ-ਰੇਖ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਟਾਫ ਵਲ। ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਪੇ/ਰਖਵਾਲੇ,ਮੁਹਰਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
           ਜੇ  ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹ  ਉਸੀ 
ਿਦਨ ਜਾਂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਕੂਲ ਸੰਪਰਕ_____________ 
ਤਾਰੀਖ________ 
ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ_________________ 
 

 

ਸੰਭਾਵੀ ਗੁਪਤ-ਚੋਟ(ਫਾਰਮ C-2 ) ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਈ ਇੰਨਸੀਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ (ਫਾਰਮ 
C-3 ) ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 


