
ਇਹ ਕੀ ਹੈ:
ਆਟੌਨੋਮਿਕ ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ (AD) ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ 
ਮਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਿਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਿ ਨਾਲਂੋ 20-40 
mm Hg ਮਸਸਟੌਮਲਕ ਮਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਿਨਾ 
ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੱਟ (SCI) ਤਂੋ ਪ੍ਭਾਮਿਤ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਮਿੱਚ 
ਮਨਊਿੋਲੌਮਜਕਲ ਪੱਧਿਾਂ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਤਕਲੀਫਦੇਹ, 
ਜਾਂ ਚੋਟਗ੍ਸਤ ਉਤੇਜਨਾਿਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜਂੋ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਸਹਤ-ਸਿੱਮਸਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਆਦਾ ਮਬਨਾਂ 
ਮਿਿੋਧ ਿਾਲੇ ਮਸੰਪਥੈਮਟਕ ਮਿਸਚਾਿਜ ਕਿਕੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਆਿ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਮਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਥੋਿੈਮਸਿ 
T6 ਪੱਧਿ ਤਂੋ ਉੱਪਿ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਲਾਜ 
ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਿਮਹਣ ਮਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋ੍ਕ, ਦੌਮਿਆਂ, ਜਾਂ 
ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਮਕ ਿੌਤ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਟੌਨੋਮਿਕ ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਿਾਕਟਿੀ 
ਐਿਿਜਂੈਸੀ ਹੈ।  

 
ਆਿ ਕਾਿਨ:
•  ਫੱੁਮਲਆ ਹੋਇਆ ਿਸਾਨਾ
•  ਕਬਿ ਿਾਲੀ ਆਂਤੜੀ
•  ਦਬਾਅ ਕਾਿਨ ਫੋੜੇ
•  ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਿੀਆਂ
•  ਚਿੜੀ ਦੇ ਸਾੜ
•  ਿੂਤਿ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
•  ਅੰਦਿ ਿਲ ਿਧੇ ਪੈਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੰੁ
•  ਕੋਈ ਿੀ ਮਸਹਤ-ਸਿੱਮਸਆ ਜਾਂ ਕਾਿਜ-ਪ੍ਮਕਮਿਆਿਾਂ 

ਜੋ ਦਿਦ ਜਾਂ ਬੇਆਿਾਿੀ ਪੈਦਾ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿ 
ਮਨਊਿੋਲੌਮਜਕਲ ਸੱਟ ਦੇ ਪੱਧਿ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਾਲਗ ਸੰਸਕਿਨ 

ਆਟੌਨੋਮਿਕ 
ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ 
(AD)•  ਿਿੀਿ ਨੰੂ ਮਸੱਧਾ ਮਬਠਾਓ (90 ਮਿਗਿੀ)।

•  ਹਿੇਕ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਦੇਖੋ।

•  ਪੇਟ ਸਿੇਤ ਫੱੁਲੇ ਹੋਏ ਿਸਾਨੇ/ਆਂਤੜੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ 
ਪੱਧਿ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਿ ਅੰਗ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਫੌਿੀ 
ਿੁਆਇਨਾ ਜੋ ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਸੋ੍ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

•  ਜੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੈਮਥਟਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 
ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੈਮਥਟਿ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਸਥਾਈ ਕੈਮਥਟਿ 
ਲੱਮਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਿ ਗੱਠਾਂ, ਿੁੜੇ ਹੋਣ, ਦੱਬੇ 
ਜਾਣ, ਜਾਂ ਿੁਕਾਿਟਾਂ ਲਈ ਮਸਸਟਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ।

•  ਜੇ ਮਸਸਟੌਮਲਕ BP >150 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜਸ ਦੌਿਾਨ 
AD ਦੇ ਕਾਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ ਬਲੱਿ 
ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਮਦਓ ਜੋ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਮਿਆਦ ਮਿੱਚ ਅਸਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। 

•  ਨਾਇਟੋ੍ ਪੇਸਟ—1”, ਹਿੇਕ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 
ਲਗਾਓ, ਸੱਟ ਦੇ ਪੱਧਿ ਤਂੋ ਉੱਪਿ ਸਥਾਨਕ ਹਹੱਸੇ 'ਤੇ, 
BP ਸਮਥਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਿ ਮਦਓ, ਲੋੜ 
ਪੈਣ 'ਤੇ ਿੁੜ ਤਂੋ ਲਗਾਓ।  ਜੇ ਿਿੀਿ ਨੇ 24 ਘੰਮਟਆਂ 
ਅੰਦਿ PDE5 ਇਮਨ੍ਬੀਟਿਿ (ਮਜਿਂੇ ਮਕ ਮਿਆਗਿਾ, 
ਮਸਆਮਲਸ ਆਮਦ) ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿੁਕੋ।

•  ਮਨਫੇਿੀਪੀਨ ਆਈ.ਆਿ. (Nifedipine IR) 
(ਜੇ ਨਾਇਟੋ੍ ਪੇਸਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਪ੍ਤੀ ਿੋਿ 10 
ਮਿਗ੍ਾ, ਜੀਭ ਹੇਠ ਿੱਖਣ ਿਾਲੀ ਮਕਸਿ ਜਾਂ ਚਬਾਈ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਿੇਕ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ 
ਬਾਅਦ ਦੁਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  IV ਐਂਟੀਹਾਇਪਿਟਂੈਸਮਸਵ—ਮਸਿਫ ਮਨਗਿਾਨੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾ ਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ (I.C.U.)

•  AD ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਨਪਟਾਿਾ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 
2 ਘੰਮਟਆਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ BP ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ। 

•  AD ਦੌਟਿੇ ਪੈਣ, ਸਟੋ੍ਕ, ਜਾਂ ਿੌਤ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹੈ!

*ਿਾਕਟਿ ਦੇ ਮਿਆਨ ਲਈ*
ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਮਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਟੌਨੋਮਿਕ 

ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ (AD) ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 
ਿਿਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਨਾਿ:

______________________________________

 
ਿਾਕਟਿੀ ਇਮਿਹਾਸ

ਬੇਸਲਾਈਨ ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ:

______________________________________

ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਿੀਿ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ:

______________________________________

ਸੱਟ ਦੀ ਮਨਊਿੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮਥਤੀ:

______________________________________

ਿੁਢਲਾ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ:

______________________________________

ਫੋਨ ਨੰਬਿ:

______________________________________

ਐਲਿਜੀਆਂ:

______________________________________

 
ਐਿਿਜਂੇਸੀ ਸੰਪਿਕ

 ਸੰਕਟਕਾਲ ਮਿੱਚ ਕਾਲ ਕਿੋ:

______________________________________

ਮਿਸ਼ਤਾ:

______________________________________

ਫੋਨ ਨੰਬਿ:

______________________________________

ਿੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ

ਇਸ ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਿੂਪ ਮਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਐਿਮਿਮਨਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਫਾਿ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਮਲਮਿੰਗ, 
ਮਿਪਾਿਟਿਂੈਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਿ ਮਹਊਿਨ ਸਿਮਿਮਸਿ ਿਾਮਸ਼ੰਗਟਨ, D.C. 20201 ਤਂੋ ਮਿਲੀ ਗ੍ਾਂਟ 
ਨੰਬਿ 90PR3002 ਦੁਆਿਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿਕਾਿੀ ਸਪੌਸਂਿਮਸ਼ਪਾਂ ਤਮਹਤ ਗਾਿੰਟੀ ਦੀ 
ਮਿੰਿੇਿਾਿੀ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ-ਨਤੀਮਜਆਂ ਅਤੇ ਮਸੱਮਟਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਿਤਾ ਨਾਲ 
ਇਿਹਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਨਿਿੀਏ 
ਜਾਂ ਮਿਚਾਿ ਐਿਮਿਮਨਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਫਾਿ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਮਲਮਿੰਗ ਦੀ ਅਮਧਕਾਿਤ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਦਿਮਸ਼ਤ 

ਕਿਦੇ ਹੋਣ।



ਆਿ ਮਿੰਨ੍ਹ  ਅਿੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਕਿਨਾ ਹੈ

ਸੱਟ ਦੇ ਪੱਿਿ ਿਂੋ ਉੱਪਿ
•  ਹਾਈਪਿਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਮਿੱਚ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਿਾਧਾ, 

ਆਿ ਨਾਲਂੋ 20-40 mm Hg ਮਸਸਟੌਮਲਕ ਿੱਧ)
•  ਬੈ੍ਿੀਕਾਿਿੀਆ (ਮਦਲ ਦੀ ਹੌਲੀ ਧੜਕਣ ) ਜਾਂ 

ਟੈਕੀਕਾਿਿੀਆ (ਮਦਲ ਦੀ ਤੇਿ ਧੜਕਣ)
•  ਧਿਕ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਮਸਿਦਿਦ
•  ਿਿ/ਮਿਆਕੁਲਤਾ/ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਮਹਸਾਸ
•  ਨਿਿ ਮਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
•  ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
•  ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
•  ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲੀ
•  ਿੌਗਂਟੇ
•  ਝਿਨਾਹਟ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ

ਸੱਟ ਦੇ ਪੱਿਿ ਿਂੋ ਹੇਠਾਂ
•  ਮਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
•  ਬੁਖ਼ਾਿ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਕਾਂਬਾ
•  ਮਚਪਮਚਪਾ
•  ਠੰਿਾ
•  ਪੀਲਾਪਣ

ਮਸੱਿੇ ਬੈਠੋ—ਮਸੱਧੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਿ 90 ਮਿਗਿੀ ਤੱਕ 
ਚੱੁਕੋ।  

ਿਹੱਤਿਪੂਿਨ:  ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਮਸੱਧੇ 
ਿਹੋ।

ਉਿਾਿ ਮਦਓ—ਕੋਈ ਿੀ ਘੁਟਿੀਂ ਜਾਂ ਿੋਕਿਈ ਚੀਿ ਉਤਾਿ 
ਮਦਓ ਜਾਂ ਮਢੱਲੀ ਕਿ ਮਦਓ।

ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਿੋ—ਹਿੇਕ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ ਮਕ ਕੀ ਇਹ 
ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਸਲਾਈਨ (ਅਧਾਿ-ਿੇਖਾ) ਤਂੋ 20 mm Hg 
ਮਿਆਦਾ ਹੈ।  ਢੁਕਿਂੇ ਆਕਾਿ ਦੇ ਕੱਫ ਦੀ ਿਿਤਂੋ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ।

ਿਸਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਿੋ—ਆਪਣਾ ਿਸਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿੋ (ਮਜਿਂੇ 
ਮਕ ਆਪਣੇ ਿਸਾਨੇ 'ਤੇ ਕੈਮਥਟਿ ਲਗਾਓ)।  ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਸਥਾਈ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੈਮਥਟਿ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੁਕਾਿਟਾਂ ਲਈ 
ਜਾਂਚ ਕਿੋ।

ਆਂਿੜੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਿੋ—ਅਨੈਸਥੈਮਟਕ ਜੈਲੀ ਜਾਂ ਲੇਪ ਪਾ ਕੇ 
ਆਂਤੜੀ ਸਾਫ ਕਿੋ। 

ਿਿੜੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਿੋ—ਨਿਂੇ ਿਖ਼ਿਾਂ, ਦਬਾਅ ਿਾਲੇ 
ਅਲਸਿਾਂ, ਸਾੜਾਂ, ਚੀਮਿਆ, ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਿੱਢੇ ਜਾਣ ਆਮਦ 
ਲਈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ।

ਹੋਿ ਸੋ੍ਿ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਓ—ਜੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 
ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ/ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਉਤੇਜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਲਨ 
ਦੇ ਮਕਸੇ ਹੋਿ ਸੰਭਾਿੀ ਸੋ੍ਤ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਿੋ।

ਿਦਦ ਲੱਸ�ੋ—ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਿੰਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ 
ਮਨਪਟਾਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਭ ਤਂੋ ਨੇੜਲੇ ਐਿਿਜਂੈਸੀ ਿੂਿ ਮਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਿਹੱਤਿਪੂਿਨ:  ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਿਸਮਿਫਲੈਕਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸ਼ਿ 
ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਿਮਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸਿੱਮਸਆ ਦੇ ਕਾਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

636 Morris Turnpike 
Suite 3A

Short Hills, NJ 07078
ਫੋਨ:  (800) 539-7309

ਫੈਕਸ:  (973) 467-9845
www.paralysis.org

707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

ਫੋਨ:  (443) 923-9230
ਫੈਕਸ:  (443) 923-9215

www.spinalcordrecovery.org

ਇਹ ਿਹੱਤਿਪੂਿਨ ਸੋ੍ਤ ਜੌਨ ਓ ਕੌਨਿ  
(Jon O’Connor) ਦੀ ਯਾਦ ਮਿੱਚ 
ਿੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਿਂੇ ਤਂੋ ਿੀਿ 
ਫਾਉਡਂਿੇਸ਼ਨ ਬੋਿਿ ਿਂੈਬਿ ਅਤੇ ਸੁਖਿਨਾ  
ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਿਹੇ 
ਭਾਈਚਾਿਕ ਿਂੈਬਿਾਂ ਲਈ ਸਿਿਥਕ ਸਨ, 
ਮਜਨ੍ਾਂ ਦਾ AD ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਿਕੇ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਿਿ ਮਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 
ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ 
ਅਮਹਿੀਅਤ ਬਾਿੇ ਯਾਦ ਦੁਆਉਦਂਾ ਹੈ। 


