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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ -- ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 
ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 

ਮਨ� ਰੰਜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। 

1. ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ  ਂਕਸੁ਼ਲਤਾਵ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਿਹਰਾਵਾ, ਟਾਇਲਿਟੰਗ ਆਿਦ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ। 

 

1.1 ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਬੈਠਣਾ 

ਦੋਨ�  ਗੋਡੇ ਮੋੜੋ ਉਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਦੋਵ� ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ 

ਇਕੋ ਸਮ� ਪਲੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਓ 
�ਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਾਹ� ਨਾਲ 

ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੋ, ਉਸੇ ਸਮ� ਦੋਨ�  ਲੱਤ� ਨੰੂ 

ਪਲੰਘ ਤ� ਹੇਠ� ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਲਆਓ 

 
 

1.2 ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ: 

 ਜੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤ� ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹ�ਡਰੇਲ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹ� ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤ� ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੋਡ ਕੁਰਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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 ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ�: 

ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ� ਜਦ� ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮ� ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਰੋਗੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜੈ�ਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਾਫ ਕਰੋ। ਗੁੱ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੱੁਲ�ੇ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 
 ਨਹਾ�ਦ ੇਸਮ�, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜ� ਸ਼ਾਵਰ ਬੋਰਡ' ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ)। 

 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਇੱਕ ਐਟਂੀ-ਸਿਕਡ ਰਬੜ ਦੀ ਚਟਾਈ ਨੰੂ ਿਤਲਕਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਥਟਬ ਜ� ਸ਼ਾਵਰ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

1.3 ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ 

ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ, ਤ� ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੇਠ� ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾਤਮਕ 

ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ: 

ਵ�ੀਲਚੇਅਰ        ਕੋਮੋਡ ਕੁਰਸੀ  

ਸ਼ਾਵਰ ਬੋਰਡ, ਹ�ਡਰੇਲ           ਸ਼ਾਵਰ ਕੁਰਸੀ
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ਜੇ ਕੱੁਝ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ� ਉਹ ਦਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ� 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਦਮੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲ ੂਆਕਸੀਜਨ ਥਰੇੈਪੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਓਕ੍ਸੀਜਨ ਕੋਨਸ�ਟਰੇਟਰ     ਪੋਰਟੇਬਲ ਓਕ੍ਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ

 
 

2. ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਸੇਵਾ 

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਘਰੇਲ ੂਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲ ੂਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੁਆਰਾ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ� ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ 

ਕਾਰਜ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ; ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਟ�ੇਿਨੰਗ 

ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

2.1 ਘਰ� ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਮੱੁਖ 10 ਕਾਰਨ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕੱਤਾਮਖੁੀ ਥੈਰਿੇਪਸਟ ਦ ੇਸੁਝਾਅ: 

 ਿਗੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਨੰੂ ਸੁਕਾਓ 

 �ਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� 
 ਸਿਥਰ ਹ�ਡਰੇਲ ਲਗਾਓ 

 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ �ਚਾਈ ਬਹੁਤ �ਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿਡੱਗਣ ਦਾ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦ ੇਿਸੱਲ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ 
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ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ  

 ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਹੁਤ �ਚੇ ਜ� ਬਹੁਤ 

ਨੀਵ� 
 �ਿਚਤ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 

ਨਾਲ ਬਦਲੋ 

 ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ  ਚਮਕਦਾਰ ਬਲਬ� ਨਾਲ ਬਦਲੋ 

 ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੰੂ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣਾ 

ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ  
 ਉਿਚਤ ਿਬਨਾ ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀਚੇ ਚੁਣੋ 

 ਮੋਟ ੇਗਲੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਿਜੰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
 ਿਬਨ� ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀਚੇ ਵਰਤ�, ਉਨ� � ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ 

 ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਫਾਲਤ ੂਚੀਜ਼� ਜੋ 

ਰਸਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ 
 ਸਾਫ ਰੱਖ� ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਘਟਾਓ 

 ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੱਖੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਜਾ ਿਫਰ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 
 ਚੀਜ਼� ਨੰੂ �ਚਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਤ� ਮਦਦ ਮੰਗੋ 

 ਟੁੱ ਟ ੇਹੋਏ ਫਲੋਰ ਬੋਰਡ ਜ� ਟਾਈਲ�  ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ 

 

2.2 ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

 

 

2.3 ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
 ਰਸਤੇ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਨਹ� ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
 ਪੁਰਾਣੀ ਦਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 
 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਬਨ� ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ (ਐਟਂੀ-ਸਿਕਡ ਕਾਰਪੇਟ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
 ਪੈਸੇਜ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
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2.4 ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

 ਸ਼ਾਵਰ ਨੰੂ ਿਡਸਮ�ਟਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਲਈ ਟਾਇਲਿਟੰਗ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਪੱਧਰ ਕਰੋ 
 ਬਾਥਟਬ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ, ਹ�ਡਰੇਲ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਸਕੇ 

 
 
 
 

2.5 ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਫਾਈ: 
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 ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤ ੇਸੱੁਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 

ਮਲ-ਮੂਤਰ ਗੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਕ ਿਖੜਕੀ ਤ� ਿਸੱਧੀ ਹਵਾ ਓਹਦ ੇ�ਤੇ ਆਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਿਖੜਕੀ ਖੋਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਗੰਧ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਫ਼�ੇਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

3. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ  ਂਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ  ਂਕਸੁ਼ਲਤਾਵ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੋਧ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 

ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤ� ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਬਹਤਰ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। 

 

 
 

3.1 ਿਬਸਤਰੇ ਤ ੇਲੈ ਜਾਣਾ 

1. ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 45 ° ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਿਬਸਤਰੇ' ਤੇ ਧੱਕੋ 
2. ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਨੰੂ ਲਾਕ ਕਰੋ 
3. ਪੈਰ� ਦੇ ਪੈਡਲਸ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ 
4. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਖੜ� ੇਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਹੱਥ� ਨਾਲ ਚੱੁਕਣਾ 
5. ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤ� ਮੁੜੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੋ ਅਤ ੇਉਹ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ 

 

3.2 ਵ�ੀਲਚਅੇਰ / ਕੋਮੋਡ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ 

1. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ 
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2. ਵਹੀਲਚਾਰੀ ਨੰੂ 45° ਦੇ ਨ� ੜੇ ਿਲਜਾਓ 
3. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਖੜ� ੇਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਹੱਥ� ਨਾਲ ਚੱੁਕਣਾ 
4. ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ / ਕਮੋਡ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੰ ਮੋ 
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4. ਬੈਠਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦ ੇਅਲਸਰ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ 

4.1 ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੋ 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਹੜ ੇਿਬਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਨਹ� ਪ�ਦੇ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ 

ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਲਸਰ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਅਲਸਰ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਟਰੂਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਹੱਡੀਆ ਂਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਵ� ਿਕ ਲੰਬਰ ਕੋਿਸਕਸ, ਸਕੈਪੁਲਾ, ਕੂਹਣੀਆਂ 

ਅਤੇ ਅੱਡੀ, ਆਿਦ ਦੇ (ਿਜਵ� ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) 

 
ਿਪੱਠ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ: ਓਸੀਪੱਟ, ਸਕੈਪੁਲਾ, ਕੂਹਣੀ, ਸੈਕਰਾਮ, ਅੱਡੀ, ਪੈਰ 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣ ਨਾਲ : ਮੋਢਾ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੂਹਣੀ, ਫੇਮਰਲ ਤੁਬੇਰੋਿਸਟੀ, ਮੱਧਮ ਗੋਡੇ, ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ, ਅੱਡੀ, ਿਗੱਟੇ

 
 

ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼: 

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ 
 ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਅੰਗ� ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 

 

ਕਦਮ: 

1. ਪਿਹਲ�, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ� ਨੰੂ ਫਲੈਟ ਰੱਖੋ 
2. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਅਤੇ ਕੱੁਿਲਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ 
3. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਹੱਥ� ਨਾਲ ਧੱਕੋ 
4. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਸਰਹਾਣਾ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਟੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 ਕਈ ਦਬਾਅ ਿਬੰਦੂਆ ਂ'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਸ਼ਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅੱਡੀ ਅਤੇ ਿਗੱਟੇ ਲਈ ਹੀਲ 

ਕੁਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਜ� ਿਸਰਹਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿਬੰਦੂ ਅਤ ੇਅੰਗ� ਦੇ ਦਬਾਅ ਿਬੰਦਆੂਂ ਨੰੂ ਪੈਡ 
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ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਰਗੜ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਅਤ ੇਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ। 

 

* ਨ� ਟ * 

 ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਰ 2-4 ਘੰਿਟਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ ਲੇਟਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 

ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਤ� ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦ ੇਿਕਸੇ' ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਦਬਾਅ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ 

ਹੋਵੇ, ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਭਾਰਾ / ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   
 ਮਰੋੜ, ਕੰਪਰੈ�ਸ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖੱਚਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਟਯੂਬ ਜ� ਯੰਤਰ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਿਚੱਤਰ ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) 
 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਸ਼ਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਫੋੜੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੱੁਲਣ ਵਾਲੇ ਗੱਿਦਆ ਂਦੀ 

ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਐਨਾਜੈਿਜਕਸ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4.2 ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਲਸਰ ਦ ੇਗਠਨ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ: 

• ਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਫਲੈਟ, ਸੱੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤ� ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ 

• ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ' ਵਾਲੀ ਥ� ਤ ੇਿਬਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰ�, ਪਜਾਮਾ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੱੁਕਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਗੰਦੀ ਜ� ਿਗੱਲੀ ਹੈ; ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤ ੇਬਦਲੋ 

• ਉਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਜਲੂਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

•  ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਕ ਜ� ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ 

• ਿਜੱਥ ੇਚਮੜੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਲਾਲ ਹੈ ਉਥ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਿਜਹੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ 

ਦਬਾਅ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼� ਸਿਥਤੀ ਬਦਲੋ 

 
 ●   ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਗਿਹਣੇ ਨਹ� ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਜੋ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ  
     ਹਾਰ, ਕੰਨ� ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆ ਂਆਿਦ। 
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ਦਬਾਅ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼�:

 

ਿਰੱਪਲ ਿਬਸਤਰ ਦਾ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ

 

ਿਡਕਮਪ�ਸ਼ਨ ਪੈਰ ਦੀਆ ਂਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੈਡ 

4.3 ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਬੈਠਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਦਆੁਰਾ, ਿਕੱਤਾਮਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਦੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਹੀ ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਰਾਹਤ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਲਸਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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4.4 ਵ�ੀਲਚਅੇਰ / ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 

 

5. ਆਰਾਮ ਲਈ ਕਸਰਤ 

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਸਰੀਰਕ 

ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਸੱਖਣਾ ਤਣਾਅ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ  
ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

 
ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕਸਰਤ� ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਮ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜੋ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵ� ਤ ੇਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ  ਰਾਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਅਗ�ਹਵਧੂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ 

ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵ� ਹੈਲਥ ਿਕਗ�ਗ: ਬਾ ਡੂਆਨ ਿਜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਰਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

6. ਦਮਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਦਮਾ, ਿਡਸਪਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਦਮਾ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ� 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਚਾਨਕ ਿਡਸਪਨੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸ਼�ਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜ� ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ  ਰੋਕ ਦਵੋ। ਇੱਕ 

ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਥੋੜ�ੀ ਰਾਹਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਹ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ 

ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਐਟਂੀਐਸੈਥੈਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਦਮ ੇਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ: 

1. ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਛੱਡੋ 
2. ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 
3. ਦਰਿਮਆਨੀ ਕਸਰਤ 
4. ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕ 
5. ਿਰਕਵਰੀ ਆਸਣ 
6. ਪਰਸਡ ਿਲਪ ਸਾਹ  
7. ਡਾਇਫਰਾਗਮੈਿਟਕ ਸਾਹ 

7. ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰਪੇੀ 

ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਕ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ 
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ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

8. ਭੋਜਨ ਪੋਸ਼ਣ 

 ਟਰਿਮਨਲ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱੁਖ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ� � ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਪਕਾਓ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਖਾਣ ਅਤੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਿਕ�ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੱੁਖ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਭੱੁਖਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਓਹਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਖਾਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
 ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਆਸਣ ਿਵਚ ਖਾਣ ਿਦਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਪੱਠ ਦੇ ਕੁਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ�। 
 ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 
 ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੰੂਹ ਦਾ ਧੋਣਾ ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱੁਖ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੰੂਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੁੱ ਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦ ਨਕਲੀ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਖਾਣਾ ਕੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਇਸ 

ਨੰੂ ਉਬਾਲੋ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਲਟੀ ਆ�ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਲਟੀਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� 

ਐਟਂੀਮੈਿਟਕਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਜਦ� ਸਿਥਤੀ ਿਵਗੜਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਰੋਗੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ 

ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। 

 

9. ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ ਆਦਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਦ� ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਜ� ਯੰਤਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਨਕਾਸੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ� 

ਨੰੂ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੈਥੀਟਰ ਜ� ਗੁਦਾ ਥੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ�। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਿਵਚਾਰ� ਦੁਆਰਾ, ਮਰੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ� � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੁਝਾਅ: 

1. ਘਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦ ੇਉਪਕਰਣ ਬਦਲੋ, ਤ� ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

OCCUPATIONAL THERAPY & PALLIAITVE CARE_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

2. ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤ� ਤ� ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 

ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕ ਕੋਮੋਡ ਕੁਰਸੀ 

ਜ� ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ, ਆਿਦ। 
3. ਬਦਬ ੂਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜ� ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

 

ਹੋਰ: 

ਮਤਲੀ, ਓਏਿਡਮਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਿਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ ਕ�ਸਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਸ਼, ਆਸਣ ਬਦਲਣਾ, ਜ� ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਇਨ� � ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਤ� ਰਾਹਤ 

ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਦਰਦ  

ਿਟਊਮਰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁੱ ਖ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਡੀਆ ਂਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਨਉਰਾਲਿਗਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਇਮ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਅਨਾਲਗੇਸੀਕ: 

 ਟਯੂਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਦਆ ਂਹਨ; ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਦਰਦ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਜ� 

ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 ਅਨਾਲਗੇਸੀਕ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹਨ: ਿਜਵ� ਿਕ, ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ, ਿਨਰੰਤਰ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੀਕਾ, 

ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਅਨਾਲਗੇਸੀਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਅਨਾਲਗੇਸੀਕ ਮਸ਼ੀਨ�, ਆਿਦ। 
 ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਲਗਸੇੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ 

ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਲੈਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਲੋੜ�ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ। 
 ਅਨਾਲਗੇਸੀਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ� � ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਦੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ 

ਕਬਜ਼ ਦ ੇਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਕਸੇਿਟਵ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਵਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ: 

 ਐਡਂੋਰਿਫਨ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਅਰਾਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, 
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦਲਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਵੰਡਿਦਆ ਂਹਨ। 

 

ਸੁਝਾਅ: 

1. ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ 
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ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਿਦਲਾਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਲਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 

ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
2. ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�  ਦਵਾਈ ਲੈਣ 

ਤ� ਡਰ, ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਚੰਤਤ ਨਹ� ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਿਫਕਰ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ; ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ 

ਰੋਗੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ। 
3. ਹੋਰ ਪਿਹਲੂਆ ਂਿਵੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

10. ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ 

ਜੇ ਅਪਾਹਜ ਜ� ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ�, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ�, ਸਕੂਲ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ 

ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਜ� ਇਕਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

1. ਰੀਹੈਬਸ (Rehabus) 

ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ 

ਜ� ਪਦਾਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦੀ ਜ� ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸੇਵਾਵ� ਦੇ 4 ਖੇਤਰ, ਤਿਹ-ਰਸਤਾ ਸੇਵਾ, ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸੇਵਾ, ਪੂਲਡ ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਟਲਾਈਨ: 2817 8154 

 

 

2. ਇਜ਼ੀ-ਐਕਸੈਸ ਬਸ (Easy-Access Bus) 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਮਰੀਜ਼, ਿਜੰਨਾ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਹਸਪਤਾਲ� 

ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਯੁਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਪਕ ਅਪ। ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈ (ਜੋ 

ਿਕ ਮੁਫਤ ਹੈ) ਸਰਿਵਸ ਹਾਟਲਾਈਨ: 2348 0608 

3. ਅਕਸੇਿਸਬਲ ਹਾਇਰ ਕਾਰ (Accessible Hire Car)  

ਤਤਕਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯੋਗ ਕਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। 

ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈ (ਜੋ ਿਕ ਮੁਫਤ ਹੈ) ਸਰਿਵਸ ਹਾਟਲਾਈਨ: 8106 6616 

4. ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ MTR ਦੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਸੇਵਾ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤ� ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਿਡੰਗ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। MTR, ਈਸਟ ਰੇਲ, ਵੈਸਟ 

ਰੇਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਸਮੇਤ, ਰਵਾਨਗੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਨ: 28818 8888 
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5. ਬੱਸ 

ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜ�ਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 

ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। KMB ਹੌਟਲਾਈਨ: 2745 4466 (ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤ� 

ਰਾਤ ਦੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) NWFB ਹੌਟਲਾਈਨ: 2136 8888 (ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ ਦੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ)। 

6.ਪ�ਿਤਬੰਿਧਤ ਜ਼ੋਨ� ਿਵਚ ਅਪਾਹਜਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਜ� ਚੜ�ਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਿਫਰ ਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਟੈਕਸੀ, ਪ�ਾਈਵੇਟ ਕਾਰ, 

ਪ�ਾਈਵੇਟ ਲਾਈਟ ਬੱਸ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤ� ਪ�ਿਤਬੰਿਧਤ ਜ਼ੋਨ� (ਐਕਸਪ�ੈਸਵੇਅ ਅਤੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਜ਼ੋਨ ਨੰੂ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਤੇ ਬਸ ਿਵੱਚ ਚੜ�ਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜ� ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵ� 

ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਿਵਘਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਫੋਨ: 2864 2929 (HKCSS) 

 

11. ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਕਰਣ ਿਕਰਾਇਆ ਸੇਵਾ 

 
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਨ 

 
ਕਰਾਸ-ਿਜ਼ਲ�ਾ 

 

1. 
ਿਰਹਾਬੇਦ ਸ�ਟਰ ਿਰਹਾਬੇਦ ਸ�ਟਰ 

2. 
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਕਰਣ ਲੋਨ ਸਰਿਵਸ, ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਰੈਡ ਕਰਾਸ 

2616 6515 
2610 0515 

3. 
ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਫਡੈਰੇਸ਼ਨ ਹ�ਡੀਕੈਪਡ ਯੂਥ 

2337 9311  

4. 
ਸ�ਟ ਜੇਮਜ਼ ਬੰਦਬੋਸਤ ਕ�ਦਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2805 1252 / 2805 1250 

5. 
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ, ਿਦ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਯੌਮੈਟੀ ਮਲਟੀ-ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ 

2782 2229  

6. 
ਐਸ.ਕੇ.ਐਚ. ਵ�ਗ ਤਾਈ ਿਸਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2352 3082 /2351 8282 

 
ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਵ� ਪ�ਦੇਸ਼ 

 

1. 
ELCHK, ਸੁਨਿਹਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2691 1763  
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2. 
ਿਵਲਸਨ ਟੀ.ਐ�ਸ. ਵ�ਗ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ, ਤੁੰ ਗ ਵਾਹ 

ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹ  

2647 2711 

3. 
ਤਾਈ ਪੋ ਮਲਟੀ-ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ, ਸੈਲਵਸੇ਼ਨ ਆਰਮੀ 2653 6811 

4. 
ਐਲੇਨ ਲੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ, ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੀ ਯੰਗ ਵੂਮੈਨਸ 

ਿਕ�ਸ਼ਚੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

2676 2525 

5. 
ਕੈਰੀਟਾਜ਼ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ�ਦਰ - ਯੂਯਨ ਲ�ਗ 

2479 7383  

 
ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਵ� ਪ�ਦੇਸ਼ 

 

1. 
ਸੇਜ ਚੈਨ ਤਸ�ਗ ਐਸੀ ਕਵਾਈ ਚੁੰ ਗ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2425 1281 

 
ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਟਾਪੂ 

 

1 
ਸੇਜ ਪੂਰਬੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2563 0187 

2 
ਸੇਜ ਚਾਏ ਵ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

2558 0187 

 
ਪੂਰਬ ਕੌਲਨੂ 

 

1 
ਬਜ਼ਰੁਗ� ਲਈ ਕ�ਿਵਨ ਟ�ਗ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ, ਿਕ�ਸ਼ਚੀਅਨ ਫਮੈਲੀ ਸਰਿਵਸ 

ਸ�ਟਰ 

2727 1234 

2 
ਐਸ.ਕੇ.ਐਚ. ਬਜ਼ਰੁਗ� ਲਈ ਚੁਕ ਯੂਿਯਨ ਕੈਨਨ ਮਾਰਿਟਨ ਮਲਟੀ-ਸਰਿਵਸ 

ਸ�ਟਰ 

 

3 
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਚਈੋ ਹੰਗ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ, ਯ�ਗ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 

ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ 

2329 6008 
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ਪੱਛਮੀ ਕੌਲਨੂ 

 

1 
ਐਚ.ਕੇ.ਐ�ਸ.ਕੇ.ਐ�ਚ. ਲੋਕ ਮੈਨ ਐਲੀਸ ਕੋਵੋਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 2362 0301  

2 
ਐਚ.ਕੇ.ਐ�ਸ.ਕੇ.ਐ�ਚ. ਲੋਕ ਮੈਨ ਐਲੀਸ ਕੋਵੋਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 

2333 1854 

3 
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਐਸਐਸਵਾਈ ਹੋ ਿਕਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕਿਮਊਨਟੀ 

ਸ�ਟਰ 

2725 4875 

4 
ਕੈਰੀਟਾਸ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕ�ਦਰ - ਚ�ਗ ਸ਼ਾ ਵ� 

2729 1211 

5 
ਚੈਨ ਿਹੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ, ਮ�ਗ ਕੋਕ ਕਾ ਫ�ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਿਲਮਿਟਡ 

2395 3107 

6 
ਪੋ ਲੇਯੰਗ ਕੂਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 

2422 1233 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ -- ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾ
	1. ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
	2. ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੇਵਾ
	3. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
	4. ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਲਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
	5. ਆਰਾਮ ਲਈ ਕਸਰਤ
	6. ਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
	7. ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ
	8. ਭੋਜਨ ਪੋਸ਼ਣ
	9. ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
	10. ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
	11. ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਸੇਵਾ


