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ਚਦਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ (CARDIAC ARREST) ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ 
ਸ਼ੰ ਕਟਕਾਲ ਹੁ਼ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਦਲ ਅਿਾਨਕ 
ਧੜਕਣਾ ਬ਼ੰ ਦ ਕਰ ਚਦ਼ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁ਼ੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਜਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਦਲ ਨੂ਼ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ਼ੰ ਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਧੜਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਚਦਲ ਧੜਕਣਾ ਬ਼ੰ ਦ ਕਰ ਚਦ਼ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਦਮਾਗ, ਫੇਫਚੜਆਂ ਅਤੇ 
ਹਰੋਰ ਅ਼ੰਗਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਖੂਨ ਪ਼ੰ ਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਚਕ਼ੰ ਟਾਂ ਦੇ 
ਅ਼ੰ ਦਰ, ਕਰੋਈ ਚਵਅਕਤੀ ਬੇਹਰੋਸ਼ ਹਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਚਕਚਰਆ ਚਦਖਾਉਣਾ 
ਬ਼ੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਈਿਾਰੇ 
ਚਵੱਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਚਬਨਾਂ ਇਲਾਜ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਚਮ਼ੰ ਟ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਣ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 10% ਘੱਟ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

10 ਚਵੱਿੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ (10%) ਮਰੀਜ ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਬਿਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਗਣਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ 
ਕ਼ੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇੱਕ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਚਵੱਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 95% 
ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਿਣਾ ਸੀ ਚਕ ਥਰੋੜ੍ੀ-ਦੇਰ (ਘ਼ੰ ਚਟਆਂ ਜਾਂ ਚਦਨਾਂ) ਲਈ ਬਿਣ 
ਨਾਲੋਂ ਚਦਮਾਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਲ਼ੰ ਬੀ-ਚਮਆਦ ਲਈ ਬਿਣਾ ਵਧੇਰੇ 
ਅਚਹਮ ਸੀ।

ਚਜੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕ਼ੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ 
(adrenaline) ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂ਼ੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਚਕ ਕੀ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ।

30,000 1
ਚਮ਼ੰਟ

PARAMEDIC2 ਇਹ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਚਹਲਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅਚਧਐਨ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ 
ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ।



ਅਚਧਐਨ ਚਵਿਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ

65%
 ਪੁਰਸ਼

ਔਸਤਨ ਉਮਰ

69
(ਸਾਲ)

ਲਰੋਕਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪਹੁ਼ੰ ਿਣ  
ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਕਰੋਲ ਖੜ੍ੇ ਲਰੋਕਾਂ  
ਜਾਂ ਪਚਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰੋਲੋਂ  

CPR ਚਮਲੀ

10 ਚਵੱਿੋਂ 6

75% 1% 20% 4%
ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਚਦਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ 
ਘਰ ਚਵਖੇ ਵਾਪਚਰਆ ਸੀ

ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਚਦਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ 
ਕ਼ੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਚਵਖੇ 

ਵਾਪਚਰਆ ਸੀ

ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਚਦਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ 
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਚਵਖੇ 

ਵਾਪਚਰਆ ਸੀ

ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਚਦਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ 
ਚਕਸੇ ਹਰੋਰ ਜਗ੍ਾ ’ਤੇ 

ਵਾਪਚਰਆ ਸੀ

ਔਸਤਨ, ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਦੀਆਂ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ 
ਚਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਲਰੋਕਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਜਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ

41%
ਕੁੱ ਲ ਚਮਲਾਕੇ

ਲਰੋਕ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਕੇ ਘਰ ਜਾਣ 
ਲਈ ਬਿ ਗਏ ਸਨ

2.7%
ਕੁੱ ਲ ਚਮਲਾਕੇ

8,016 
ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ  
NHS ਪੈਰਾਮੈਚਡਕਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਚਗਆ



ਨਤੀਜੇ

ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ 
ਪ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਇਸਨੂ਼ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਚਵੱਿ  
30 ਚਦਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿੇ ਰਚਹਣ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ 
ਸੁਧਾਰ ਦੇਚਖਆ ਚਗਆ ਸੀ।  
(0.8% ਦਾ ਫਰਕ)

ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ 
ਚਵੱਿ ਕਰੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਰੋ ਵਧੀਆ 
ਚਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ 
ਲਈ ਬਿੇ ਸਨ... 

…ਪਰ, ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿ ਗਏ 
ਮਰੀਜਾਂ ਚਵੱਿ ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਦਮਾਗ ਨੂ਼ੰ  
ਤੀਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੰ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱ ਗਣੀ ਸੀ, 
ਚਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਰੀਜ ਿੱਲਣ-ਚਫਰਨ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚਖਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਯਰੋਗ ਸੀ, ਜਾਂ 
ਕਰੋਮਾ ਚਵੱਿ ਸੀ। (31% ਬਨਾਮ 18%)

ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਚਦਲ ਨੂ਼ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਲ ੂਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਦਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਿ਼ੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਕਰੋਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ
ਚਬਲਕੁੱ ਲ ਕਰੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਚਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ 
ਬਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 
ਚਗਆ ਹ*ੈ

*ਸਰੋਧੇ ਹਰੋਏ ਰੈਨਚਕਨ ਪੈਮਾਨੇ (Rankin Scale) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਚਗਆ

ਕਰੋਈ ਵੱਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਫਰਜ ਅਤੇ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਨੂ਼ੰ  
ਕਰਨ ਦੇ ਯਰੋਗ

ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਚਪਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਨੂ਼ੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਅਯਰੋਗ, ਪਰ ਚਬਨਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕ਼ੰ ਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਰੋਗ

ਦਰਚਮਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੁ਼ੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ  
ਚਬਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੱਲਣ ਦੇ ਯਰੋਗ

ਔਸਤਨ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਚਬਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੱਲਣ ਦੇ ਅਯਰੋਗ ਅਤੇ ਚਬਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲਰੋੜਾਂ ਵੱਲ ਚਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯਰੋਗ

ਤੀਬਰ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਚਬਸਤਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਟੱਟੀ-ਚਪਸ਼ਾਬ ’ਤੇ ਕਰੋਈ ਕ਼ੰਟਰਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਚਸ਼ੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਧਆਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕੁੱ ਲ ਕੁੱ ਲ

ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ (n = 126) ਕਰੋਈ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਨਹੀਂ (n = 90)

9.5% 16.7%

13.5% 11.1%

18.3% 32.2%

27.8% 22.2%

9.5% 8.9%

21.4%

100%

8.9%

100%



ਚਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹਨ?
ਏਥੇ ਚਦੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੋਰ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਚਰਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਦੀ 

ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਚਸੱਖਰੋ ਚਕ CPR ਨੂ਼ੰ  ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
www.life-saver.org.uk

 www.bhf.org.uk/how-you-can-help/how-to-save-a-life/how-to-do-cpr 

ਡੀਚਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ (ਚਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ) 
20 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁ਼ੰ ਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਰੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ  
(Cardiopulmonary resuscitation - CPR)  

8 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁ਼ੰ ਦੀ ਹੈ

ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ 

ਚਦਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮ਼ੰਗਣਾ  
10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁ਼ੰ ਦਾ ਹੈ



ਕੀ ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (Resuscitation Council) (UK) ਅਤੇ 
ਇ਼ੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਜਨ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (International 
Liaison Committee on Resuscitation) (ILCOR) ਕਲੀਚਨਕੀ 
ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਪੈਰਾਮੈਚਡਕਸ ਨੂ਼ੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਚਧਐਨ ਹਸਪਤਾਲ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਚਦਲ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਵੱਿ 
ਅਡਰੈਨਾਚਲਨ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਸਬੂਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਚਜਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ 
ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਚਵਆਪਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 
ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰ ਦਰਭ ਚਵੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਲੀਚਨਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲਰੋਕਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਸਬੂਤ ਆਧਾਚਰਤ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂ਼ੰ  
ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਉੱਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ CPR 
ਅਤੇ ਤੁਰ਼ੰ ਤ ਚਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ (defibrillation)।



ਪਰਖ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੰ ਪਰਕ ਕਰਰੋ
ਈਮੇਲ:   paramedictrial@warwick.ac.uk
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:  www.warwick.ac.uk/paramedic2
ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਚਲਖਰੋ:  PARAMEDIC2 Trial Office
  Warwick Clinical Trials Unit
  University of Warwick
  Gibbet Hill Road
  Coventry
  CV4 7AL

ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਸ਼ੰ ਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ New England Journal of Medicine  
“A Randomised Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest” ਚਵੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
www.nejm.org

ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੈਚਡਕਸ, ਖਰੋਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਿੀ ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧ਼ੰ ਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਿਾਹਾਂਗੇ।
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