
ਮਿਰਗੀ ਕੀ ਹੈ? 
 

ਮਿਰਗੀ ਮਿਿਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਮਿਹਾ 
ਰੋਗ ਹੈ ਮਿਸ ਕਾਰਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿੌਰੇ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ। ਿੌਰੇ ਿਾ 
ਿਤਲਬ ਹੈ ਮਿਿਾਗ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਮਚਰੀ ਮਬਿਲਈ 
ਹਲਚਲ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਚੇਤਤਾ, ਿਾਂ ਵਤੀਰੇ 
ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਤਬਿੀਲੀ ਿਾ ਪੈ੍ਿਾ ਹੋਣਾ। ਿੋ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿੌਰੇ 
ਪੈ੍ਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਿਰਗੀ ਵਿੋਂ ਤਸ਼ਖੀਸ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ।  

ਮਿਰਗੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਮ ਿੱ ਚ 1 ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਿਰਗੀ ਸਭ ਿਾਤੀ ਮਪ੍ਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰਿੀ ਹੈ। । 
ਮਿਰਗੀ ਬੱਮਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ 
ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਰਿੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮਵਅਕਤੀ ਿੀ ਮਜ਼ੰਿਗੀ ਮਵੱਚ 
ਮਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੜ੍ਾਅ `ਤੇ ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਿੀ ਹੈ।  

ਝੂੰਜੋੜਨ  ਾਲੇ ਦੌਰੇ 
ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਿਾ: 

ਚੇਤਨਤਾ ਿਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਸਰੀਰ ਿਾ ਆਕੜ੍ ਿਾਣਾ, ਪੱ੍ਮਿਆਂ ਨ ੰ  ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ 
ਪੇ੍ਤਲੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ 
ਆਂਤੜ੍ੀ ਿਾਂ ਿਸਾਨੇ ਿਾ ਨੁਕਸਾਨ 

 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 1-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਮਹੰਿਾ ਹੈ। ਬਾਅਿ ਮਵੱਚ ਮਵਅਕਤੀ ਡੌਰ-ਭੌਰ 
ਿਾਂ ਬੌਂਿਮਲਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

1. ਮਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਿੌਰਾ ਰੋਕਣ ਿੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  
ਆਪ੍ਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਣ ਮਿਉ। ਮਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ 
ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਇਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। 

2. ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਮਿਉ। 

3. ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਬੰਿਸ਼ ਮਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। 

4. ਆਰਾਿ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ ਿਾਂ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਿਾਣ ਮਿਓ। 

5. ਿੌਰੇ ਮਪੱ੍ਛੋ ਮਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਿਮਹਸ ਸ ਕਰ 
ਸਕਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਨਰਿੀ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਿੁਆਉ। 
ਉਿੋਂ ਤਕ ਉਸ ਿੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਮਿੰਨੀ ਿੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਿੁੜ੍ 
ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਿਾ। 

ਦੌਮਰਆਂ  ਾਸਤੇ ਫਸਟ ਏਡ 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 

1. ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਿੌਰੇ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਸਿਾਂ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਮਿਉ, ਅਤੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਕਾਬ  ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 

2.  ਵੇਖੋ ਮਕ ਿੌਰਾ ਮਕੰਨਾ ਸਿਾਂ ਰਮਹੰਿਾ ਹੈ। 

3. ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ। ਿੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫਰਸ਼ `ਤੇ 
ਮਲਟਾ ਮਿਉ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਮਿਉ। ਉਸ ਿੇ ਮਸਰ ਹੇਿ ਕੋਈ 
ਨਰਿ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ। 

4. ਿੇ ਉਸ ਿੇ ਗਲ਼ ਿੁਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ  
ਮ ੱਲਾ ਕਰ ਮਿਓ। 

5. ਉਸ ਿੇ ਿ ੰ ਹ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਾਉ। ਮਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਭ ਅੰਿਰ 
ਨਹੀਂ ਮਨਘਲੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਿੰਿੀ ਵੱ  ਸਕਿਾ ਹੈ)। 

6. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਰਾਿ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਵੱਖੀ 
ਭਾਰ ਕਰ ਮਿਉ। 

7. ਿੌਰੇ ਿੇ ਖਤਿ ਹੋ ਿਾਣ ਮਪੱ੍ਛੋ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਆਰਾਿ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਮਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਿੇਰ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹੋ ਮਿੰਨੀ ਿੇਰ 
ਤੱਕ ਉਹ ਿੁੜ੍ ਿੀਕ ਹਾਲਤ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਿਾਂਿਾ। 

911 ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 
• ਿੇ ਝੰਿੋੜ੍ਨ ਵਾਲਾ ਿੌਰਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਰਮਹੰਿਾ ਹ ੈ

• ਿੌਰੇ ਿੇ ਖਤਿ ਹੋ ਿਾਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਿ ੇਚੇਤਨਤਾ ਿਾਂ ਬਕਾਇਿਾ ਸਾਹ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ 
ਿੁੜ੍ਿਾ 

• ਿੇ ਪ੍ ਰੀ ਮਸਹਤਯਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਿਰੇੌ ਿੁੜ੍ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ  

• ਿੇ ਇਹ ਪ੍ਮਹਲੀ ਵਾਰ ਿਾ ਿੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਂ ਮਵਅਕਤੀ ਜ਼ਖਿੀ ਹੋ ਿਾਵੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ 
ਿਾਂ ਸੱ਼ਕਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ 

• ਿੇ ਿੌਰਾ ਪ੍ਾਣੀ ਮਵੱਚ ਵਾਪ੍ਰੇ  

ਅਮਜਹੇ ਦੌਰੇ ਜੋ ਝੂੰਜੋੜਨ ਨਾ  
ਇਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੰੁਿੇ ਹਨ: 

ਚੇਤਨਤਾ ਿਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਣਾ 
ਿੁਹਰਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਬੁੱ ਲ ਚਟਖਾਰਨੇ 
ਬੇਤੁਕਾ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਬੌਂਿਲ ਿਾਣਾ 

 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 1-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਮਹੰਿਾ ਹੈ। ਬਾਅਿ ਮਵੱਚ, ਮਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ। 



 

ਮਿਰਗੀ ਿ ੇਸਰਲ ਤੱਥ 
 

1. ਮਿਰਗੀ ਇੱਕ ਿੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਮਿਸ ਕਾਰਨ 
ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੌਰੇ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ 

 

2. ਿੌਰੇ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਿਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੜ੍ਵੱਲ ਪੈ੍ਣ ਤੱਕ ਿੇ ਿਾਇਰੇ 
ਿੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰ ਪ੍ ਅਖਮਤਆਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ 

 

3. ਮਿਰਗੀ ਮਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਉਿਰ `ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ 
ਸਕਿੀ ਹੈ  

 

4. ਮਿਰਗੀ ਛ ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
 

5. ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ 
ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਸਿਝਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਮਜ਼ੰਿਗੀਆਂ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ 
ਪੈ੍ਿਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਿਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ 

ਐਮਪ੍ਲੈਪ੍ਸੀ ਟੋਰੂੰ ਟੋ  

Epilepsy Toronto ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਿੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੰਿਗੀ ਿੀ 
ਸਰਵੋਤਿ ਗੁਣਵਤਾ ਿਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਨ ੰ  

ਸਿਰਪ੍ਤ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾਂ: 
 

• ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੱਮਖਆ 
 

• ਕੌਂਸਮਲੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਾਇਤੀ ਗਰੱੁਪ੍ 
 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 

• ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ  

 

 

Epilepsy Toronto 
 

468 Queen St. East, Suite 210 

Toronto, ON M5A 1T7 

Phone: 416.964.9095 Fax: 416.964.2492 

info@epilepsytoronto.org 

www.epilepsytoronto.org 

ਮਿਰਗੀ 

ਆਉ, ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ 

www.epilepsytoronto.org 

ਐਮਪ੍ਲੈਪ੍ਸੀ ਟੋਰੰਟੋ  
facebook.com/epilepsytoronto @epilepsytoronto 
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