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ਹੇਠਲੇ ਐਮਿਪਊਟਸ਼ੇਨ ਲਈ ਦਖੇਭਾਲ ਗਾਈਡ  
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰਥੋਿਡਕਸ ਕੋਅਰਡੀਨੇਿਟੰਗ ਕਮੇਟੀ / 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਨਰਿਸੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਆਰਥੋਪੈਿਡਕਸ) 

ਸਤੰਬਰ 2021 
 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 
(1) ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ  
ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸ ੇਿਹੱਸੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾI ਸਬ ਤ� ਆਮ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ 
ਪਰ੍ਿ�ਿਰਆ ਗੋਡੇ ਤ� ਉਪਰ ਜਾਂ ਥਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈI    
ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਗਾਈਡ ਮਰੀਜਾਂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਿਸੱਖ ਸਕਣ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹ ੋਸਕਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ� 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਸਕਣI   

 
(2) ਐਮਿਪਊਟਸ਼ੇਨ ਲਈ ਸਕੰਤੇ 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਹਾਗਂਕਾਂਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾ ਂਨੰੂ ਿਕ� ਕਟਣਾ ਪ�ਦਾ ਹ:ੈ  

 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਫੋੜੇ 

 ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਨਾੜੀ ਰੋਗ 

 ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ  

 ਗੰਭੀਰ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸਦਮਾ  
 ਿਟਊਮਰ  

 ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾ ਂਗਰ੍ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਿਵਕਾਰ  
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ਗੋਡੇ ਦ ੇਜੋੜ (ਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਥਲੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ 

ਗੋਡੇ ਦ ੇਜੋੜ (ਪੱਟ) ਦ ੇਉ�ਪਰ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ 

   ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦਾ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ 

(3) ਹਠੇਲੇ ਅਗੰ ਦ ੇਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਪਰ੍ਕਾਰ  
 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ, ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਰੌੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇ ਨਰਮ ਿਟਸ਼ਆੂ ਂਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈI   
 
(4) ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਿਤਆਰੀ  
1. ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏਗਾI   
2. ਬਲੱਡ ਟੇਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਕਾਰਡੀਓਗਰ੍ਾਮ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂI  
3. ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜਾ ਂਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੁਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਰਖੋI   

4. ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੇ, ਲਾਗ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰਨ ਲਈ �ਟੀਬਾਇਉਿਟਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI  
5. ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਕਸੇ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ; ਇੱਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਟਕ ਆੱਰਥੋਪੇਿਡਸਟ 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾI    
6. ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ 

ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਿਵਖਾਓI  

7. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਧੀਰਜ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈI ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ 

ਿਫਰ ਤ� ਜੁੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀI  
 
(5) ਸਰਜੀਕਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ  
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ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਿਸਆ ਜਾਂ ਰੀੜਹ੍  ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਿਸਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਇਟ ਦੀ ਸਿਕਨ, 

ਮਾੰਸਪੇਿਸ਼ਆ,ਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆ ਂਨੰੂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਹਮੋਸਟੈਿਸਸ ਅਤੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ 

ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਨਰਮ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੁਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਇਟ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਤਰ੍ ਾਵ ਨੰੂ ਕਡੱਨ ਲਈ ਕੈਥੇਟਰ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾI ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟੇਪਲ ਜਾਂ ਟਾਂਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤ� ਿਤੰਨ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਪਲ ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣਗੇI  
 
 

(6) ਆਪਰਸ਼ੇਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ  

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ ਨੰੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆ ਂ

ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹ ੈਿਜਵ� ਿਕ ਅੰਗਾ ਦ ੇਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਆਭਾਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਂਦਾ ਿਮਲਾਨI 

ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜਾ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨੰੂ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਿਭਨੰ 

ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਤ� ਨਿਜੱਠਨਾ ਿਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾI  
 (ਜੋੜ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲੇ 

ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਵਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰੋ)  

 
1. ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ  

ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈI ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਫੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹIੈ  
 
A. ਆਭਾਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾ  

 ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਚੰਾਲਨ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨI 

ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਡੱਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI  
 

B.  ਆਭਾਸੀ ਦਰਦ  

 ਹਾਲਾਿਂਕ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-

ਮੌਜੂਦ ਅੰਗ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਦਾ ਦਰਦ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਕੱਟਣ, ਫਟਣ, 

ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਸੂਈਆਂ ਦ ੇਡੰਡ ੇਜਾਂ ਜਲਣ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈI ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀ ਿਦਨ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜਆਦਾ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹIੈ   
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ਸਮਾਧਾਨ 

 ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਦਰਦ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਗੈਰ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾ”ਂ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਦ 

ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਉਦੇ ਹਨI  

 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿਕਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਨੰੂ ਘਟੱ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਖਮ ਦ ੇਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ 

ਥਪਥਪਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋI ਿਦਨ ਿਵੱਚ 1 ਤ� 2 ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ 10 ਤ� 15 ਿਮੰਨਟ, ਤੁਸ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ 

ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋI   
 

ਮਾਲਸ਼  

ਥਪਥਪਾਨਾ  
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ਫਲਾਨੇਲ  
ਸੂਤੀ ਬਾਲ 

 ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਗੜਨ ਲਈ ਮੁਲਾਯਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਜਦ� ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜਆਦਾ ਕਠੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਗੜ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋI ਇਸਨੰੂ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 15 ਿਮਨਟਾਂ ਲਈ ਕਰੋI  

  
ਹੇਠਾ ਂਿਦਤੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ ਰੇਸ਼ਮ→ਸੂਤੀ→ਫਲਾਨੇਲ   

 
 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਤ� ਵੀ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈI (ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਪੱਟੀ ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ)ੋ 
 
  

ਸਰਕੂਲਰ ਚਾਲ   
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2. ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  

 ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  

 ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਡਰਾਈ, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋI ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਬੁਖਾਰ, ਬਦਬੂ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਪਸ) ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸੋI   
 ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ  
 ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਰਗੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਿਨਚੋੜਨ ਤ� ਬਚੋI ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕੱਸਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋI  

 ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦਓ 

 ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਲ�ਦ ੇਰਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋI  

ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਰੱਖਨ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਦਵਾਈਆ ਂਲਓI  

ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋI   
 
ਗੋਡੇ ਦੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਠੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤ� ਬਣੀ ਰਬੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ (ਿਰਮੁਵੇਬਲ ਿਰਿਜਡ ਡਰਿੈਸੰਗ) ਦੀ ਵਰਤ� ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਆਰਥੋਿਸਸ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਦੀ ਸੋਜ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਕੁਲਹ੍ੇ  ਅਤੇ ਗੋਿਡਆ ਂਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਚਕਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈI ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ, ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਡਰੈਿਸੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਸੁਜਣ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਸਿਟਕ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਸਟੰਪ ਿਸਰ੍ੰਕਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋI   
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ਸਟੰਪ ਿਸਰ੍ੰਕਰ  

ਇਲਾਸਿਟਕ ਜੁਰਾਬਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਹਨI ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ 

ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਲਾਸਿਟਕ 

ਜੁਰਾਬਾਂ ਿਢੱਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ�I   
 
 

 
ਇਲਾਸਿਟਕ ਪੱਟੀ  

ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਬੰਧਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਸਿਥਰ 

ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਨੁਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਨੰੂ ਲਗਾਣ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਨਾ ਆਵੇI  
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3. ਸਹੀ ਮੁਦਰਾ  
ਜੋੜਾ ਂਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਸਮ� ਸਹੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਂਦੇ ਸੁਗੰੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 
ਿਕ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਐਮਿਪਊਟੀ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘਟੋੱ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟੇI   

 ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  
 ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆਸਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ ਤ� ਬਿਚਆ 

ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇI  

 ਖੜਹ੍  ੇਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੇਡੂ ਨੰੂ ਿਸਧਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  
 ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋI  

 
 

ਗੋਡੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ  

A. ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾ ਂਨੰੂ ਿਸਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੋ  
 

 
B.  �ਪੀਊਟੀ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ,ੋ ਇਸ ਨਾਲ �ਪੀਊਟੀ ਝੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

 

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


 
 

 

PUNJABI INDIAN - AMPUTATION-BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved  

ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 

A.  ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਨਾ ਮੋੜੋ  
 

B. �ਪੀਊਟੀ ਨੰੂ ਬੈ�ਡ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਓ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੋਿਡਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੁੜਦਾ ਹ ੈ

 
 

C. ਿਸੱਧਾ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਨਾ ਮੋੜੋ  
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4. ਿਗਰਣ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਸਿਥਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਸਤਰ ਤ� ਨਾ 
ਉ�ਠੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਰਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋI  

 ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਸ਼ ਿਗੱਲਾ ਅਤੇ ਿਫਸਲਨ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਸੁਖਾਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋI  

 ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵੇਲੇ (ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਉ�ਠਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਛੂਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਆਭਾਸੀ ਅੰਗ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹIੈ  

 ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਲਝਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓI   
 
5. ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ  

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਸਝੱਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਿਪਓI  

 ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡ,ੋ ਿਕ�ਿਕ ਿਸਗਰੇਟ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹIੈ  

 ਿਜਆਦਾ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਚੋI ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI  
 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਲਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋI  

 ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਿਦਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
 
 
(7) ਪੁਨਰਵਾਸ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਦਖੇਭਾਲ 

1. ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  
 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ 

 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਿਕਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਚੜਿਚੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ 

ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ  

 ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਿਨਰਪੱਖ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋI ਸਿਕਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਰਕੋI ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੁਕਾਓI ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਿਕ�ਿਕ ਸੁੱਕੀ ਸਿਕਨ ਤੇ ਜਲਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗੀI ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਕਨ ਤੇ ਲਗਾਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਟਾਨੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਆਇਓਡੀਨ)I ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ 

ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਿਕਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੰੂ ਨਾ ਲਗਾਓI  

 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਵਿਧਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਸਵੇਰੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਾ ਧੋਵੋ, ਿਕ�ਿਕ ਿਗੱਲੀ ਸਿਕਨ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰਗੜ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਸਿਕਨ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈI  
 ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ ਸਾਬਣ ਿਵੱਚ ਿਭਿੱਜਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਨਾ ਤਾ ਂਰਗੜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ), ਿਫਰ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਨਚੋੜੋ (ਿਬਨਾਂ ਮਰੋੜੇ) ਇਸ 

ਨੰੂ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਿਢੱਲੇ ਢਗੰ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰੋI  
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2. ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮਿਸਆਵਾ:ਂ 
A. ਖਰ�ਚਾਂ  
ਜੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਕਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸ਼ਸ ਨਾਲ ਖੁਰਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
 ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਿਫਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ �ਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਿਕਟਾਨੂਨਾਸ਼ਕ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਟਾਨੂ-

ਰਿਹਤ ਿਚਿਕਤਸਕ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ੋਸਥੀਿਸਸ ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇI  

 ਜੇਕਰ ਸਿਕਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਟਕ ਆਰਥੋਪੈਿਡਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓI  

 ਜੇ ਖਰ�ਚ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓI  
 

B.  ਸਿਕਨ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾ ਂ
 ਜੇਕਰ ਛਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਲਕੇ �ਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਿਕਟਾਨੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਧੋਯਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਛਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਿਕਟਾਨੂਰਿਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਨਚੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਜ 

ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾI   
 ਜੇਕਰ ਛਾਿਲਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓI  

 
C.    ਸੋਜ  

ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈI ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਨੰੂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਨੁਕਿਤਆ ਂਵੱਲ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

 ਐਡੀਮਾ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜੁਰਾਬ ਪਾਓ ਜਾਂ ਐਮਿਪਊਟੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰੋI  

 ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਥੋੜਹ੍ ੇ ਸਮ� ਲਈ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਪਰ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸੋਜ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈI  
 ਜੇਕਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਡ ੇਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋੜਨ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋI  

 ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਪੈਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਟਕ ਆਰਥੋਪੈਡੀਸਟ ਕੋਲ�  ਸਲਾਹ ਲਓI  
 

D. ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਫੋੜੇ 

ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹਨI ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਬੁਖਾਰ, ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣਨਾI ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰੋI  

 
3. ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ  

A. ਉਪਰਲੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ  
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1. ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤ� ਿਤਰਛੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ  

2. ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਕਰੋ  

3. ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਿਤਰਛੇ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਉ�ਪਰ ਤ� ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ 

 
4. ਿਫਗਰ ਆਫ਼-8 ਡਰੈਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

a. ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਿਤਰਛੀ ਤਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਠੇਾਂ ਤ� ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ  

b. ਿਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਿਤਰਛੀ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤ� ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉ�ਪਰ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ  
 

5. ਅੰਤ ਤੱਕ 8 ਦੇ ਿਫਗਰ ਿਵੱਚ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉ, ਅਤੇ ਦੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੋ 

6. ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਟੇਪ ਿਚਪਕਾ ਿਦਓ  

 
 

7. ਪਿਹਲਾਂ ਿਰੰਗ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਲਓ  
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8. ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਕਮਰ ਤੱਕ ਿਖੱਚੋ  

9. ਕਮਰ ਤੇ ਦੋ ਿਰੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਓ  

10. ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਕਮਰ ਤੇ ਿਚਪਕਾ ਿਦਓ   
 

 
B.  ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ   

1. ਗੋਡੇ ਤ� ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਪੱਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 

2. ਉਪਰ ਤ� ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਿਤਰਛੀ ਿਖੱਚੋ  

3. ਿਫਰ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਮੋੜੋ  

4. ਥੱਲੇ ਤ� ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਿਤਰਛੇ ਿਖੱਚੋ  

5. ਗੋਡੇ ਤੇ ਿਖਿਤਜੀ ਪੱਟੀ ਕਰੋ  
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6.  ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਿਤਰਛੀ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਉ�ਪਰ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ    

7. ਿਫਗਰ ਆਫ਼-8 ਡਰੈਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ 

a. ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਿਤਰਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰੂ ਘੁਮਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਤ� ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ  

b. ਿਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਕੋਨੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਤਰਛੀ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਵਲ ਘੁਮਾਂਦੇ ਹਏੋ, ਉਪਰ ਤ� ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ  

8. ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਿਫਗਰ ਆਫ਼ 8 ਿਵੱਚ ਦੁਹਾਰਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਡ ੇਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ  

9. ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਿਰੰਗ ਪੱਟੀ ਬੰਧੋ  

10. ਿਫਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪੱਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਤ� ਗੋਡੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਿਤਰਛੀ ਿਖੱਚੋ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਟੇਪ 

ਨਾਲ ਿਚਪਕਾ ਿਦਓI  
 
ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ: 

 ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਖੀੰਚ ਉਿਚਤ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਵ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ  

 ਝੁਰੜੀਆਂ ਛੱਡਨ ਤ� ਬਚੋ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI  

 ਗੋਡੇ ਦੇ ਉ�ਪਰਲੇ ਿਹਸੱੇ ਦੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗੋਡੇ ਨੰੂ ਖੁੱਲਹ੍ ਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੱਟੀ ਨਾਲ 

ਢੱਿਕਆ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇI  

ਮਰੀਜਾ ਂਨੰੂ ਜੋੜਾ ਂਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇI   
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4. ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਿਭਆਸ   

ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਉ�ਪਰਲੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ  

A. ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ  

 ਿਹਪ ਫਲੈਕਸਰ ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ  

ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਤੌਲੀਏ ਦ ੇਰੋਲ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋI ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੰੂ ਪੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਵਾਂਗ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਇਸ ਨੰੂ 20 ਿਮਨਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋI ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੰੂ 

ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI  

 
 

B. ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ  

 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ  
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ, ਕੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਉਪਰ ਚੱਕਨ ਲਈ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ  ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਦੀ 
ਤਰਫ਼ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ੋਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉI   
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 ਿਹੱਪ ਐਕਸਟ�ਸਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ  
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਰਲੋ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਰਖ,ੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨੰੂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਰੱਖੋI ਐਮਿਪਊਟੀ ਨੰੂ ਕੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਉ�ਚਾ 
ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ੋਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉI    

 
 ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਐਮਿਪਊਟੀ ਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ,ੋ ਅਤੇ 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉ  

 

 
 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਐਬਡੱਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ  

ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਘੁਮ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਐਮਿਪਊਟੀ ਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁੱਕੋ, ਛੱਡ,ੋ 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ 

 
ਇਲਾਸਿਟਕ ਸਪੋਰਟਸ ਬ�ਡ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਸਰੇ ਤੇ ਬੰਨਹ੍ੋ , ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰ,ੋ 

10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ ੋਅਤੇ 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓI  

 
 

 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ  
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ਗੋਡੇ ਨੰੂ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਟ ਜਾਓI ਇਸਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਮਿਪਊਟੀ ਨੰੂ ਉਪਰ ਚੱਕੋ, 

10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ,ੋ ਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI   

 
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਸਧੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਰੋਲ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖ,ੋ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ 

ਰੁਕੋ, ਛੱਡ ੋਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI   

 
 ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬਤੂੀ  

ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ, ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ, ਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਡ ੇ

ਇੱਕਠੇ ਉਠਾਓ, 5 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰਕੋੁ, ਛੱਡ,ੋ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉI  

 
 ਉਪਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ  
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ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸਧਾੱ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਚੱੁਕੋ, 5 ਸੇਕ�ਡ 

ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ,ੋ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI   
 
ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ 

A. ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ  

 ਗੋਡੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ  

ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਸਧੇ ਕਰੋ, ਪੱਟਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਖੱਚੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜੋI ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ 
ਤਰਫ਼ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਨਸਨੀ ਹੋਵੇਗੀI 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ ੋਅਤੇ 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓI  

 

 
 ਗੋਿਡਆਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ   

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਪੈਰ ਖੋਲਹ੍ੋ , ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ, ਕਮਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਿਖੱਚ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਮੋੜੋI 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ,ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਝੁਕੋI ਿਫਰ 

ਤ� 10 ਸੇਕ�ਡ, ਛੱਡ,ੋ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI  
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B. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ  

 ਗੋਡੇ ਦੇ ਐਕਸਟ�ਸਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ, ਗੋਡਾ ਿਸੱਧਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 

ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡ,ੋ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ 

 
 

 ਗੋਿਡਆਂ ਦੀ ਲਚਕ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ  
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਰਲੋ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਓ, ਗੋਡੇ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ  ਨੰੂ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ 

ਦਬਾਓ, 10 ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਛੱਡੋ ਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI   
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5. ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਟਕ ਦੇਖਭਾਲ  

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, 

ਆਰਥੋਪੈਡੀਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾI ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥੋਪੈਡੀਸਟ 

ਦਬਾਵ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸ਼ਿੋਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI  
 

 ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਗਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਜੁਰਾਬ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਉੰਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ  

 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ 

 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓI  

 �ਪੀਊਟੀ ਦੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਓI ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧੱੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ� 
ਦੂਰ ਰਖੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਨ, ਨਹ� ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾI ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਫਰ 

ਤ� ਵਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ  

 ਜੇਕਰ ਜੁਰਾਬ ਫਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ�ਿਕ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਝੁਰੜੀਆ ਂ

ਜਲਨ ਅਤੇ ਸਿਕਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਹੁਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI  

 ਜੇਕਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤ� ਚਾਰ ਵਾਰ ਖੋਲ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲਾਲੀ, ਛਾਲੇ ਅਤੇ 

ਤਰੇੜ ਵਾਲੀ ਸਿਕਨ ਲਈ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋI ਜੇ ਸਿਕਨ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦ ੇਟੋਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਿਚਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਟਕ ਆਰਥੋਪੈਿਡਕਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋI   

 ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਸਸ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਿਗੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਪੰੂਝੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਸਾਬਣ ਨੰੂ ਪੰੂਝਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਭਗੋਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਿਕ�ਿਕ ਪਾਣੀ 
ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਸਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜੋੜਾ ਂਨੰੂ ਜੰਗਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾI ਿਗੱਲੀ ਲੂਮੇਨ ਸਿਕਨ 

ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਟੱੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ   

 ਜੇ ਖੁਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋ ਸਲਾਹ ਲਓI  

 ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਂਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋI ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਸਥੈਿਟਕ ਆਰਥੋਪੈਿਡਸਟ ਤ� ਮਦਦ ਲਓI  

 
 
6. ਮਨੋਿਵਿਗਆਿਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ  

ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਸਟਰ੍ਕਚਰ, ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਬੇਿਮਸਾਲ ਚੁਨੰਤੀਆ ਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾI ਮਰੀਜਾ ਂਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਝਟਿਕਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਸਾਹਾਰਾ, ਉਦਾਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਤ� ਏਕੀਿ�ਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨI ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾ ਂਦਾ 
ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 ਮਰੀਜਾ ਂਨੰੂ ਪਰ੍ੋਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ, ਿਜਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਓI  
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 ਮਰੀਜਾ ਂਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸੁਣੋI  

 ਮਰੀਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਥ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇI  

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਥੋੜਹ੍  ੇਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੈ�ਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋI ਅਚਾਨਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਿਦਓI  

 ਮਰੀਜਾ ਂ ਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸਮਹੂਾ ਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋI  

 ਜੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਨੋਭਾਵ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਹੌਲੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ /ਸੋਚ, ਸਵੈ-ਅਪਰਾਧ, ਿਨੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ 
ਲੱਗਣਾ, ਆਿਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓI  
 

7. ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼  

 ਹਰ ਿਦਨ ਛਾਲੇ, ਟਰੇਡ ਵਾਲੀ ਸਿਕਨ, ਆਿਦ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋI ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਵਸਥ 

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  
 ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋI  
 ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓI  

 ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਪੇਟਣ ਜਾਂ ਇਲਾਸਿਟਕ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਣ ਲਈ ਇਲਾਸਿਟਕ ਪੱਟੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ 

ਡਰੈਿਸੰਗ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI  
 ਸਮ� ਿਸਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI  

 ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਗਰਮੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਿਰਸਾਵ ਹIੈ   

 ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ  

 ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਸੀਨ ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈI  
 ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰI  

 ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਠਦੇ ਸਮ� ਅਕਸਰ ਿਗਰਨਾ (ਬਾਥਰੂਮ 

ਜਾਣਾ ਜਾ ਂਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਪਰ ਬੈਸਾਖੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਸਸ ਨੰੂ ਭੂਲ ਜਾਣਾ)I ਇਸ ਲਈ, ਬੈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਬੈਸਾਖੀ ਨੰੂ 

ਬੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਤ� ਿਮਲ ਸਕੇ ਇਹ ੋਜੇਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉ�ਠਨ ਵੇਲੇ ਬਸੈਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਯਾਦ 

ਰੱਖੋI  
 
 
8. ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ  

ਮਰੀਜਾ ਂਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣਾ, ਮਰੀਜਾ ਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ ਹ�ਡਰੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਿਦ)I ਮਰੀਜਾ ਂ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ 
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਤ� ਏਕੀਿ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇI  
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9. ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਹਯੋਗ  

ਐਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਮਰੀਜ਼ਾ,ਂ ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਯੋਗ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਹੂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਸਖਲਾਈ, ਸਮੂਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀI ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਰੀਜਾ ਂ
ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈI  
(ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ 

  
 

 
(ਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫ਼ੋਰ ਿਰਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ)( The Hong Kong Society for Rehabilitation) (ਫੋਨ: 2855 9360)  
http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫ਼ੋਰ ਿਰਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1959 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ 
ਹੈI ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮੈਨਲ�ਡ ਚਾਈਨਾ ਿਵੱਚ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਅਤੇ ਡ ੇਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ “ਰੇਹਾਬਸ” ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸਮੇਤ ਅਪਾਹਜ, ਲੰਬੇ ਸਮ� 
ਤ� ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਅਤੇ ਉ�ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਹੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤ� ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨI   
 
 

 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਰਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾੱਵਰ (Hong Kong Rehabilitation Power) (ਫੋਨ: 3471 7000) 
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
1995 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਿਰਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ  ਪਿਹਲਾ ਂਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਇਹ ਿਮਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿ�ਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ 

ਰਿਹਤ ਸ਼ਿਹਰ ਵਜ� ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇI “ਅਪਗੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਦਰ” ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਿਗਆ ਹੈI  
 
 

 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ PHAB ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Hong Kong PHAB Assoication )(ਫੋਨ: 2551 4161) 
http://www.hkphab.org.hk/zh-hk/pi-service-news 
 “ਅਪੰਗਤਾ ਸਰੋਤ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ” ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI “ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ” ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php
http://www.hkphab.org.hk/zh-hk/pi-service-news
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ਤਾ ਂਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ “ਸਮੁਿਹਕਤਾ” ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਨI   
 

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