
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
• ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪ਼ੀਓ.

• ਆਪਣ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਾਫ ਅਤੇ ਿੱੁਕਾ ਰੱਖੋ.

• ਆਪਣ਼ੀ ਨਰਿ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ.

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਰਿ, ਸਕੱਤਾਮੁਖ਼ੀ ਥੈਰੇਸਪਿਟ, ਸਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਸਪਿਟ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿ਼ਂੀ ਦਬਾਅ ਦ਼ੀਆਂ 
ਿੱਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ. 

ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਬਾਅ 
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੰੂ
ਕਕਵਂੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਬਸਤਰੇ ਕਵਚ ਹੋ: 

• ਹਰ ਦੋ ਤਂੋ ਸਤੰਨ ਘੰਟਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨੰੂ ਬਦਲੋ, ਇਕ ਛੋਟ਼ੀ 
ਸਜਹ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਵ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ

• ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਸਕ ਤੁਿ਼ਂੀ ਆਪਣੇ ਗੋਸਡਆਂ ਅਤੇ ਸਗੱਸਟਆਂ
ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤਂੋ ਰੋਕੇ , ਖਾਿਕਰ ਜਦਂੋ ਤੁਿ਼ਂੀ ਲੱੇਟਟਟਟੇ ਹੋਵੋ

• ਆਪਣੇ ਸਬਿਤਰੇ ਦੇ ਸਲਨਨ ਦ਼ੀਆ ਸਿਲਵਟਾਂ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦ਼ੀ ਕੋਸਸਸ
ਕਰੋ

• ਜੇ ਤੁਿ਼ਂੀ ਸਬਿਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਖਆਲ ਰੱਖੋ ਸਕ ਹੇਠਾਂ ਸਖਿਕਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਤਲ ਅਤੇ ਅੱਡ਼ੀਆਂ' ਤੇ ਿੱਟ ਲੱਗ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੈਠੇ ਹੋ:

• ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟਟੇ ਸਵਚ ਕੁਝ ਸਮੰਟਾਂ ਲਈ ਝੁਕ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ
ਘੱਟ ਕਰੋ.

ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਰਹੋ 

ਕਹਲਣ ਜੂਲਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ

ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ

nzwcs.org.nz/pressureinjuries

ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਘਰ ਸਵੱਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ 
ਦ਼ੀਆਂ ਿੱਟਾਂ 
ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਰੋਕ 
ਿਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਉਟਂ਼ੀਿ ਮੈਨੂਕਾਉ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਆਕਲਂੈਡ ਸਜਲ੍ਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵਕਿਤ  
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਮੱਗਰ਼ੀ ਤਂੋ ਸਲਆ ਸਗਆ.
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ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੱਟ ਕੀ  
ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਂਇਕੋ ਸਕਿਤੀ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਇਿ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਇੱਕ ਛਾਲੇ ਤਂੋ ਡੰੂਘੇ ਖੱੁਲੇ ਜਖਮ ਤੱਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, 
ਸਜਿਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ 
ਦਬਾਅ ਵਾਲ਼ੀ ਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨੰੂ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਸਵਚ ਮਹ਼ੀਨੇ 
ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ.

ਸਬਿਤਰੇ ਦੇ ਜਖਮ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਖਮ, ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ 
ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੰੂ ਦਬਾਅ ਦ਼ੀਆਂ ਿੱਟਾਂ ਵਜਂੋ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਵਕਾਿ ਕੁਝ ਘੰਸਟਆਂ ਸਵੱਚ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ. 

ਦਬਾਅ ਵਾਲ਼ੀ ਿੱਟ ਲੱਗਣ ਦ਼ੀ ਪਸਹਲ਼ੀ ਸਨਸਾਨ਼ੀ ਅਕਿਰ ਇਕ ਬੇਰੰਗ਼ੀ 
ਜਗ੍ਾ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਚੱਟਾ ਨਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦਾ. ਿਫੇਦ ਰੰਗ 
ਦ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲਾਲ ਦਾਗ ਸਦਿਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਸਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 
ਦ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਮਨ਼ੀ ਜਾਂ ਨ਼ੀਲੇ ਦਾਗ ਸਦਿਦੇ ਹਨ.

ਤੁਿ਼ਂੀ ਬੇਅਰਾਮ਼ੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵ਼ੀ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ  
ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ:ਂ

• ਲੰਮੇ ਿਮਂੇ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ

• ਪਿ਼ੀਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਿੁਸਵਧਾ ਤਂੋ ਸਗੱਲ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਹੋਵੇ

• ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਣ ਸਵਚ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

• ਿੰਤੁਸਲਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸਟਡ ਨਾ ਰਹੋ

• ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਨੰੂ ਛੁਹਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ  
ਕਕਹੜਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਜੋਖਮ ਕਵੱਚ ਹੈ? 
ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਸੱਟਾਂ ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੱਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 
ਸਤਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਜੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਹਹੱਿੇ ਨੰੂ ਠੇਿ ਪਹੰੁਚਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ 
ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

1 ਸਿਰ 
2 ਮੋਢੇ 
3 ਕੂਹਣ਼ੀਆਂ 
4 ਤਲ 
5 ਅੰਗੂਠੇ 
6 ਅੱਡ਼ੀਆ

1 ਸਿਰ 
2 ਠੋਡ਼ੀ
3 ਛਾਤ਼ੀ
4 ਕੂਹਣ਼ੀ
5 ਜਣਨ ਅੰਗ
6 ਗੋਡੇ
7 ਅੰਗੂਠੇ

1 ਕੰਨ 
2 ਮੋਢੇ 
3 ਕੂਹਣ਼ੀ (ਬਾਹਰ਼ੀ) 
4 ਕਮਰ 
5 ਗੋਡੇ (ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ / ਬਾਹਰ਼ੀ) 
6 ਸਗੱਟਟੇ
7 ਅੱਡ਼ੀਆ

1 ਸਿਰ 
2 ਮੋਢੇ 
3 ਹੇਠਲਾ ਪਾਿੇ -ਢੁਈ
4 ਤਲ 
5 ਅੱਡ਼ੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੱਠ 'ਤੇ

1
2
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5

ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ

1

42 3 6 75

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ

1
42 3 6 7

5

ਬੈਠ ਕੇ1

4

2

3
5

ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜੋਖਮ ਹੈ, 
ਦਬਾਅ 

ਜਖਮਾਂ ਤਂੋ 
ਬਕਚਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ


