ਗੱਡੀਚਲਾਉਣਾਅਤੇ
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਉਮਰਵਧਣ‘ਤੇਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਾ
ਦਿਲਦਾਦੌਰਾਸੁਰੱਖਿਅਤਢੰਗ
ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Ramman ਨੂੰ ਮਿਲੋ...
Ramman 79 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ Ramman
ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:
ਕੀਮੈਨਗੱਡੀ
ੂੰ
ਚਲਾਉਣਾਜਾਰੀਰੱਖਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ?
ਇਕਵਿਅਕਤੀਜਿਸਨੂੰਦਿਲਦਾਦੌਰਾਪੈਚੁੱਕਾਹੋਵੇ
ਉਹਘੱਟੋ-ਘੱਟਇਕਮਹੀਨੇਤਕਗੱਡੀਚਲਾਉਣ
‘ਚਅਸਮਰੱਥਹੁਦ
ੰ ਾਹੈ।ਮੈਡੀਕਲਡਾਕਟਰਫੈਸਲਾ
ਕਰਦਾਹੈਕਿਕੋਈਵਿਅਕਤੀਗੱਡੀਚਲਾਉਣਾਮੁੜ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰੇ
ਹੁਦ
ੰ ੇਹਨ।ਦਿਲਦੇਦੌਰੇਦੇਕੁਝਪ੍ਰਭਾਵਗੱਡੀਚਲਾਉਣ
ਦੀਤੁਹਾਡੀਯੋਗਤਾ‘ਚਦਖ਼ਲਦੇਸਕਦੇਹਨ।ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ:
• ਨਜ਼ਰ:ਤੁਸੀਂਦੋਹਰੀਨਜ਼ਰਜਾਂਬਗਲਦਾਘੱਟਦ੍ਰਿਸ਼
ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਦ੍ਰਿਸ਼-ਪਰਤੱਖ:ਤੁਹਾਨੂਚੀਜ਼ਾਂ
ੰ
ਪਛਾਣਨ‘ਚਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਮੋਟਰ:ਤੁਹਾਨੂਹਿੱਲਣਾ
ੰ
ਨਿਯੰਤਰ
੍ ਤਕਰਨ‘ਚਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੰਵਦ
ੇ ੀ:ਤੁਹਾਨੂੰਹਿੱਲਣਾ,ਛੂਹਣਾਮਹਿਸੂਸਕਰਨਜਾਂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਬੋਧ:ਤੁਹਾਡੇ‘ਚਬੇਇਖਤਿਆਰਵਿਹਾਰ,ਫੈਸਲਾਲੈਣ‘ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ,ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ‘ਚਬਦਲਾਵਜਾਂਵਧੇਰਾਧਿਆਨ
ਖਿੱਚਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗਦੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
• ਤੁਹਾਨੂਸਟੀਰਿੰ
ੰ
ਗਵਹੀਲਨੂਘੁ
ੰ ਮਾਉਣ,ਬ੍ਰਕ
ੇ ਲਗਾਉਣ
ਜਾਂ ਗੈਸ ਪੈਡਲ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ।
• ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ,ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰਲੇਨ‘ਚਆਪਣੇਪਾਸੇਰਹਿਣ‘ਚਮੁਸ਼ਕਲਹੋਈ
ਹੈਜਾਂਲੇਨਦੇਚਿੰਨਹ
੍ ਾਂਤੋਂਪਾਰ,ਦੂਜੀਆਂਲੇਨਸ‘ਚ,ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜ-ੇ ਤੇੜੇ ਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਸੋਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ
ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰਇਹਚੇਤਾਵਨੀਚਿੰਨਹ
੍ ਤੁਹਾਡੀਹਾਲਤਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ
‘ਚਕੁਝਬਦਲਾਵਜਾਂਤੁਹਾਡੀਡਰਾਇਵਿੰਗਦਾਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

• ਗੱਡੀ‘ਚ ਬਦਲਾਵ,ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ-ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਪੈਡਲ ਦੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ
• ਅਜਿਹਾਗੱਡੀਚੁਣੋਜਿਸਨੂੰਚਲਾਉਣਾਸੌਖਾਹੋਵ,ੇ ਜਿਵੇਂ
ਸਵੈਚਲਿਤਸੰਚਾਰਜਾਂਮੁਆਫ਼ਕਬਣਾਉਣਯੋਗਸੀਟਾਂ
ਵਾਂਗ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਾਲੂ
ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ, ਸਟੀਰਿੰਗ
ਵਹੀਲਅਤੇਸ਼ੀਸ਼ਾਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂਮੁਆਫ਼ਕਬਣਾਏਗਏ
ਹਨ
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ‘ਚ, ਵਿਅਸਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
• ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ,ਖੱਬੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ‘ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
• ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਰੁੱਕ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਓ

ਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗਦੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂਂ
ਸਾਰੇਚਾਲਕਆਪਖਤਰਨਾਕਸਥਿਤੀਆਂਦਾਸਾਮ੍ਹਣਾ
ਕਰਦੇਹਨ।ਇੱਥੇਕੁਝਨੀਤੀਆਂਦੱਸੀਆਂਗਈਆਂਹਨਜੋ
ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ
• ਬਾਕਾਇਦਾਮੈਡੀਕਲਜਾਂਚਾਂਕਰਵਾਓਅਤੇਮੁੜਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਣਦੀਆਪਣੀਯੋਗਤਾਬਾਰੇਆਪਣੇਮੈਡੀਕਲ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
• ਤੁਹਾਡੀਡਰਾਇਵਿੰਗਦੀਮਹਾਰਤਮੁੜਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨ
‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਮਦਦ ਲੈਣਾ
• ਇਕ ਓਕਯੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਡਰਾਇਵਰਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟਡਰਾਇਵਿੰਗ
ਦਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈ,ਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗ
‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
ਸਕਦਾਹੈ,ਜਾਂਆਵਾਜਾਈਦੇਵਿਕਲਪਿਕਸਾਧਨਲੱਭਣ
‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਕਚਾਲਕਸੂਚਨਾਸੈਸ਼ਨ(ਕਾਰਜਕਾਲ)ਜਾਂਰਿਫ਼੍ਰਸ਼
ੈ ਰ
ਕੋਰਸਤੁਹਾਡੀਡਰਾਇਵਿੰਗਲਈਫ਼ਾਇਦੇਮਦ
ੰ ਹੋਸਕਦਾ
ਹੈ

Ramman ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
Rammanਦਾਬਾਕਾਇਦਾਡਰਾਇਵਿੰਗਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾ
ਗਿਆਸੀਅਤੇਉਹਹੁਣਇਕਓਕਯੁਪਸ਼
ੇ ਨਲਥਰੈਪਿਸਟ
ਤੋਚਾਲਕ
ਂ
ਬਹਾਲੀਪ੍ਰਾਪਤਕਰਰਿਹਾਹੈ।ਓਕਯੁਪਸ਼
ੇ ਨਲ
ਥਰੈਪਿਸਟਨੇਉਨ੍ਹਾਂਦੀਗੱਡੀਲਈਸਹਾਇਕਤਕਨੀਕ
ਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਕੀਤੀਸੀਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਸੁਰੱਖਿਅਤਢੰਗ
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਅਜਿਹਾਕੋਈਸਮਾਂਆਸਕਦਾਹੈਜਦੋਤੁ
ਂ ਸੀਂਇਹਮਹਿਸੂਸ
ਨਾਕਰੋਕਿਤੁਸੀਂਗੱਡੀਚਲਾਉਣਲਈਸੁਰੱਖਿਅਤਹੋਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ
ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਥੇਤੁਹਾਡੀਲੁੜੀਂਦੀਥਾਂ‘ਤੇਪਹੁਚਣ
ੰ ‘ਚਤੁਹਾਡੀਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
• ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ
ਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਉਸਲਈਯੋਜਨਾਬਣਨੀਸ਼ੁਰੂਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
––ਆਵਾਜਾਈਦੇਸਥਾਨਕਵਿਕਲਪਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ
––ਸਥਾਨਕਜਾਂਖੇਤਰੀਆਵਾਜਾਈਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ
ਅਤੇਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈਆਵਾਜਾਈਸੇਵਾਵਾਂਪੇਸ਼ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂਸਰਕਾਰੀਜਾਂਸਮੁਦਾਇਕਸੇਵਾਵਾਂਲਈਬਲੂ
ਪੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਅਤੇ
ਸਹਿਜ ਬਣੋ
ਯਾਦਰੱਖਣਾ:ਕਦੇਵੀਪਰਿਵਾਰਦੇਕਿਸੇਹੋਰਸਦੱਸਜਾਂ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਨਾ ਝਿਜਕ।ੋ
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ਵਸੀਲੇ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.caot.ca

Canadian Association of Occupational Therapists/Association canadienne des
ergothérapeutes : www.caot.ca
American Occupational Therapy Association: www.aota.org
Association for Driver Rehabilitation Specialists: www.aded.net
Canadian Automobile Association/Association canadienne des automobilistes
(CAA) : www.caa.ca
Canadian Stroke Network/Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires : www.canadianstrokenetwork.ca
Heart and Stroke Foundation: www.heartandstroke.com
Public Health Agency of Canada: www.publichealth.gc.ca/seniors
Agence de la santé publique du Canada : www.santepublique.gc.ca/aines
Seniors Canada: www.seniors.gc.ca
Aînés Canada : www.aines.gc.ca
Cette information est également disponible en anglais, français, chinois
(traditionnel et simplifié), et italien. This information is also available in
English, French, Chinese (traditional and simplified) and Italian.

ਇਸਬਰੋਸ਼ਰਦਾਉਤਪਾਦਨਪਬਲਿਕਹੈਲਥਏਜੰਸੀਆਫ਼ਕੈਨਡ
ੇ ਾਵੱਲੋਵਿੱਤੀ
ਂ
ਯੋਗਦਾਨਰਾਹੀਂਮੁਮਕਿਨ
ਹੋਪਾਇਆਹੈ।ਇੱਥੇਪੇਸ਼ਕੀਤੇਗਏਵਿਚਾਰਜ਼ਰੂਰੀਤੌਰ‘ਤੇਪਬਲਿਕਹੈਲਥਏਜੰਸੀਆਫ਼ਕੈਨਡ
ੇ ਾਦੇ
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਇਸ਼ਤਿਹਾਰ‘ਚਮੌਜਦ
ੂ ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਮਕਸਦਸਿਰਫ਼ਵਿੱਦਿਅਕਉਦੇਸ਼ਲਈਹੈ।ਇਹਕਿਸੇਸਿਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦ
ਂ ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਕਦੇਵੀਇਸਇਸ਼ਤਿਹਾਰ‘ਚਪੜ੍ਹੀਕਿਸੇਵੀਗੱਲਵਜੋਪੇ
ਂ ਸ਼ਵ
ੇ ਰਸਿਹਤਸੰਭਾਲਸਲਾਹ
ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
© Association canadienne des ergothérapeutes/Canadian Association of
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