
के होम"#$घात?
मि#त%कघात भनेको '-ेन अ/याक' हो।
मि#त%कमा र4तनल6मा अवरोध वा
9:तको कारण मि#त%कमा रगत र
अि4सजनको आपू:तB बDद हुन स4छ।
यसले मि#त%कका कोHशकाहJलाई मनL
कारण बनाउँछ - जुन घातक हुन स4छ
वा अश4तता हुन स4छ।

मा#यता ए म"#$घात
शर6रको एक
छेउमा अचानक
कमजोर6 वा
सुिDनने वा
सDतुलन गुमाउनु

अचानक
असामाDय, 
गQभीर र लगातार
टाउको दखुाइ

अचानक बोVन
गाWो हुनु, अ#प%ट
बोल6 वा Xि%ट
गुमाउनु

अनुहार झरेको

मि#त%कघात
एक आपतकाल+न हो

कुनै प&न उमेर, +ल-ग, जा&त र
2फटनेस 6तर को जो कोह9ले 6:ोक
अनभुव गन> स?छ

नेपालमा हरेक *दन

250 मि#त%कघात हुDछ

80 Zबरामी मछBन ्

100 मा:नसहJ जीवन
प\रवतBन गनL अस9मताको साथ
छो^डएका छन ्

बाँचेकाहJले खु/टाको `योगमा कमी, 
पुरानो दखुाइ र पaन र बोVन कbठनाइ
अनुभव गनB स4छन ्

यसको मतलब अ4सर :तनीहJ काम
वा अdययनमा फकB न स4दैनन ् र
#वतDg जीवन कbठन हुDछ



'छटो काय, गनु,होस ्
धेरै #hोकहJ उVटाउन सiकDछ यbद मि#त%कको तDतु मनुB अ:घ मि#त%कमा र4त
`वाह पुन#थाBjपत ग\रयो। kतु पर69ण गनुBहोस ् र आवlयक भएमा, सकेसQम चाँडो

आmनो निजकको उपयु4त आपतकाल6न jवभागमा जानुहोस।्

अनुहार
मु#कुराउनुहोस,् वा आmनो दाँत देखाउनुहोस।् के अनुहारको एक
छेउ खसेको छ?

हात
आmनो आँखा बDद गनुBहोस ् र 10 सेकेDडको लाnग आmनो हात
बाbहर समाoनुहोस।्.
के एउटा हात तल झछB ?

भाषण
कुनै प:न वा4य दोहोयाBउनुहोस।् बोल6 अ#प%ट छ, गलत शpदहJ
`योग ग\रएको वा बोVन असमथB?

समय
समय नोट गनुBहोस ् र निजकको #hोक एकाइमा जानुहोस ्
ज:त स4दो चाडो। हरेक Hमनेट गणना हुDछ!

सबै 56ोकह7बाट ब8न
स9क#छ

:तुपर,-ण

40-60 DBP/70-90SBP  
LOW

60-80 DBP /90-120 SBP  
NORMAL

80-90 DBP /120-140 SBP  
PRE-HIGH

90-100 DBP /140-190 SPB  
HIGH
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80%सबैभ#दा रा>ो उपचार हो रोकथाम
आmनो जोqखम कम गनुBहोस:्

• एbhयल फाइZ-लेसन र मधुमेह `बDध गनुBहोस ्
• धुrपान र र4सीबाट बsनुहोस ्
• बोसोयु4त खानेकुरा र nचनीयु4त पेय पदाथB कम

गनुBहोस ्
• iफट रहन tयायाम गनुBहोस ्
• र4तचाप :नयDgणमा राuुहोस ्

http://www.strokenepal.org/

