Punjabi
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ Emergency Services

ਸੈਲਯੂਲਾਈਦਟਿੱ ਸ Cellulitis
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੂੰ ਘੀ ਤਦਹ ਦੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ

 ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜਸ ਦਹਿੱ ਸੇ ‘ਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲਾਲ

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ ਸੈਲਯੂਲਾਇਟਿੱ ਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ

ਾਰੀਆਂ ਉੱਭਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਿੱ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਕਰ ਕੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਲਯੂਲਾਇਟਿੱ ਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਚਹਰੇ, ਲਿੱਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ

 ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਹੋਰ ਵਿੱ

 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿੱ ਸੇ 'ਚ ਿਾਲੇ

ਦਨਕਿੱ ਲ ਆਓਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਂਹਾਂ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਜਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਟੀ ਹੋਵੇ
ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਚੀਰ, ਝਰੀਟ ਜਾਂ ਵਿੱ ਡ ਕਰ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰ 'ਚ


ਦ

ਾਲ ਕ ਕਰੋ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਹਦਾਇਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ
(ਐੂੰ ਟੀਬਾਓਦਟਕ) ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਹਤਰ

ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ 7 ਤੋਂ 10 ਦਦਨਾਂ

ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਦਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

'ਚ ਹਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ।

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ



ਐੂੰ ਟੀਬਾਓਦਟਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐੂੰ ਟੀਬਾਓਦਟਕ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਦਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਦਨ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਕਲੀਦਨਕ 'ਚ ਜਾਓ ਜੇ :
 ਤੁਹਾਨੂੂੰ 38.5 ਸ (101.3 ਫ਼ ) ਤੋਂ ਵਿੱ

ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ।

If we need to give you antibiotics directly into your
bloodstream, you must return to the hospital once or
twice a day for antibiotic treatment.

 ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰ ਬਣੀ ਦਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਦਰਹਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਕੇ ਆਉ /Return to: ______________________

 ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਅ ਬਾਹਲਾ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ/Date & time: _________________


 ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਆਕੜ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਸਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ 'ਚ ਦਸਿੱ ੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਜੇ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਜ
ਘਿੱ ਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲਿੱਤ ਨੂੂੰ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਦਸਰਹਾਣੇ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ।
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ਸੈਲਯੂਲਾਇਟਿੱ ਸ –


Cellulitis - continued

ਜੇ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿੱ ਸੇ 'ਚੋਂ ਦਨਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ:
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਦਸਆ
ਦਗਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਹਿੱ ਸਾ ਮਲਹਮ ਪਿੱ ਟੀ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
- ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੱ ਥ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਾਂੵ ੋ ਲਓ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਿੱ ਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਨੀ ਪਿੱ ਟੀ ਨੂੂੰ
ਇਕ ਪਲਾਸਦਟਕ ਬੈਗ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਰਖੋ ।
- ਤਾਰੀ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹ ਗਰਮ ਟਿੱ ਬ 'ਚ ਜਾਓ।


ਦਦਨ 'ਚ 6 ਤੋਂ 8 ਦਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱ ਟੀ -ਫਿੱ ਟੀ ਚਮੜੀ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ
ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਾਂੵ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਸੈਲਯੂਲਾਇਟਿੱ ਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇੇੱਖੋ:
- ਲਾਲੀ
- ਸੋਜ
- ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾ ਅੂੰ ਗ
- ਸ ਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦਜਆਦਾ ਗਰਮ ਚਮੜੀ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰੀ ਪਰਤ ਆਕੜੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ
-



ਚਮੜੀ ਦੇ ਿੱ ਫੜ ਅਚਾਨਕ ਉਭਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਕਾੂੰਬਾ ਦਿੜਨਾ
-



ਨ ਰੱ ੋ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਲਿੱਿਣ ਵੀ ਵੇੇੱਖੋ:

ਸੈਲਯੂਲਾਇਟੱ ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦ ਤਰ ਕ:


ਕਨਹਾਂ ਚ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿ

ਕਿੱ ਟੀ-ਫਿੱ ਟੀ ਚਮੜੀ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਕਿੱ ਟ , ਝਰੀਟ ਜਾਂ ਦਿਿੱ ਦਲਆ

ੁਰ ਤਿੱ ਕ ਜੀਅ ਕਦਚਆਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ

ਹੋਇਆ ਦਹਿੱ ਸਾ) ਨੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿੱ ਟੀ ਬੂੰ ਨਹ ਕੇ ਬਚਾਅ

ਹੋਰ ਜਾ ਨ ਲਈ, ੱ ਛ ਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ:

ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਬਮਾਰੀ) ਹੈ ਤਾਂ



ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲਿੱਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਕ ਕਰੋ ਦਕਤੇ ਚਮੜੀ
ਫਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।



ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਦਮਲੀ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਾਰਮੇਦਸਸਟ
ਹੈਲਥਦਲੂੰਕ ਬੀਸੀ 8-1-1 (ਜਾਂ 7-1-1 ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਸੁਨਣ
ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਓ
www.HealthLinkBC.ca
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