
കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന 
പ്രഷർ അൾസറിനുള്ള 
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പരിചരിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ള 
വിവരങ്ങൾ



ഈ ലഘുലേഖ മാതാപിതാക്കൾക്കും 
പരിപാലിക്കുന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രഷർ 
അൾസറിനെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു 
എന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ 
തടയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ 
നൽകുന്നു   യാദൃശ്ചികമായി നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിയുടെ  ചികിത്സാ ഈ ലഘുലേഖയിൽ 
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതിനു 
നല്ല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ 
ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ 
പരിപാലനപ്രൊഫഷണലുമായി 
(നഴ്സ്) ചർച്ച ചെയ്യണം. 
നിങ്ങളും കുട്ടിയും 
(കഴിയുന്നതുവരെ) 
അവരുടെ പരിചരണത്തിൽ 
ഉൾപെട്ടിരിക്കേണ്ടത് 
പ്രധാനമാണ്.കൂടാതെ പ്രഷർ 
അൾസർ തടയുന്നതിനും 
കൈകാര്യം 
ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള 
തീരുമാനങ്ങളിലും 
നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിയും നിർബന്ധമായും 
പങ്കുചേർന്നിരിക്കണം. 
പരിചരണത്തിലെ 
ഈ പങ്കാളിത്തം 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് 
മികച്ച അനന്തര 
ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു

ഒന്ന്



എന്താണ് പ്രഷർ അൾസർ ?
ഒരു പ്രഷർ അൾസർ എന്നത് ചർമത്തിലും താഴെയുള്ള 
ടിഷുവിലേക്ക്  രക്തവിതരണം നിൽക്കുകയും അതുമൂലം 
ടിഷ്യുവിന് പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും ലഭിക്കാതെ 
വരികയും ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്ന നാശമാണ്. ഒരു പ്രഷർ 
അൾസർ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ചും 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ. അത് വളരെ 
വേദനാജനകമാണ്, കൂടാതെ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾക്ക്  
ഇടയാകാം. ഒരു പ്രഷർ അൾസറിനു കാരണമാകാം:
•	 മർദ്ദം  - ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്  ശരീരത്തിന്റെ ഭാരമോ 

അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ അതോ 
ഉപകാരണമോ ചർമത്തിൽ അമർത്തുബോഴോ ആണ്, 
ഉദാഹരണമായി വീൽ ചെയർ, യൂറിനറി കത്തീറ്റർ 
ട്യൂബിങ്, ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി/നസോഗാസ്ട്രിക് ട്യൂബ്, 
സ്പ്ലിന്റ്, ബോഡി ബ്രേസ്, ഇൻട്രാവെൻസ്  ലൈൻ, 
സാച്ചുറേഷൻ പ്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ 
കാസ്റ്റ്.

•	 ഉരയലും മുറിയലും  - ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ 
തൊലി വലിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്ത, 
കിടക്ക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ 
ആവർത്തിച്ച് ഉരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുബോഴാണ് ഇത് 
സംഭവിക്കുന്നത്, കുട്ടി കിടക്കയിലോ കസേരയിലോ 
താഴേയ്ക്കു തെന്നിവരുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 
തെറ്റായ ചലനത്തിലൂടെയോ, കൈകാര്യം 
ചെയ്യലിലൂടെയോ ആണ്. 

•	 ഈർപ്പം  - ഇതും വേദയുള്ള മേഖല വരാനുള്ള സാധ്യത 
വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

•	 മുൻപേ വന്ന കേടുപാട്  –  നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് 
ഒരു പ്രഷർ അൾസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വീണ്ടും 
ചർമ്മത്തിൽ നാശമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് 

രണ്ട്



ഒരു പ്രഷർ അൾസർ എന്തുപോലെയിരിക്കും? 

പ്രഷർ അൾസർ വരുന്നതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം സാധാരണയായി നിറം 

മങ്ങിയ ചർമ്മമാണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ പ്രദേശം അൽപ്പം ചുവപ്പോ 

അല്ലെങ്കിൽ ചതവോ ആയി കാണപ്പെടാം. ഇത് ക്രമേണ കൂടുതൽ 

വഷളാകുകയും ഒടുവിൽ തുറന്ന മുറിവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.  

പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അസ്ഥി ഉന്തിനില്ക്കുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളിലാണ് (തൊലിക്ക് അടുത്തുള്ള അസ്ഥികൾ), ഉദാഹരണത്തിന് 

തലയുടെ പിൻഭാഗം, നാപ്പിപ്രദേശം/പൃഷ്ഠ ഭാഗം, നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗം, 

ചെവി, മൂക്കിന്റെ പാലം, കുതികാൽ (ഉപ്പൂറ്റി), കൈമുട്ട്.

എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ?

•	 വെളുത്ത ചർമ്മമുള്ള കുട്ടികളിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ;

•	 ഇരുണ്ട ചർമ്മമുള്ള കുട്ടികളിൽ പർപ്പിൾ /നീലകലർന്ന പാടുകൾ;

•	 ചർമ്മത്തിന് ചൂട്, ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൃദുത്വം തോന്നുകയോ /

അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്നതായി തോന്നുകയോ ചെയ്യാം;

•	 പൊക്കിള അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാം;

•	 വേദനാജനകമായേക്കാവുന്ന കഠിനമായ അല്ലെങ്കിൽ വീങ്ങിയ 

ഭാഗങ്ങൾ.

മൂന്ന്



എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു 
പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്?
ഏതൊരു കുട്ടിക്കും പ്രഷർ അൾസർ വരാം, പക്ഷേ ചില കുട്ടികളിൽ 
മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവ വരാനുള്ള  സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഇനി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ:

•	 ചലനശേഷി കുറവ്; ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി 
രോഗബാധിതനായി കിടക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലോ 
അല്ലെങ്കിൽ വീൽചെയറിലോ ദീർഘനേരം കഴിയേണ്ടിവന്നാൽ 
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗമോ രോഗാവസ്ഥയോ മൂലം അവർക്ക് 
സഹായമില്ലാതെ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെങ്
കിൽ;

•	 അവരുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ സമ്മർദ്ദം കൂടാതെ/
അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ഒരു 
ഉപകരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീൽ ചെയർ, യൂറിനറി 
കത്തീറ്റർ ട്യൂബ്, ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ്, സ്പ്ലിന്റ്, ബോഡി 
ബ്രേസ്, പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ്, സാച്ചുറേഷൻ പ്രോബ്, ഫേസ്മാസ്ക്, 
ഇൻട്രാവൈനസ് കത്തീറ്റർ);

•	 മോശം ഭക്ഷണക്രമമുള്ളതും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം 
കുടിക്കാത്തതുമായ;

•	 ശരീരഭാരം കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരമോ ഉള്ളതിനാൽ 
ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചലനത്തെയും തന്മൂലം ചർമ്മത്തിന്റെ 
അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കേടുവരുത്താൻ 
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ;

•	 അവരുടെ രക്തപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന രക്തചംക്രമണ 
അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ;

•	 അവരുടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിയർപ്പ് കാരണം ഈർപ്പം 
വർദ്ധിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി 'നാപ്പി റാഷ്' ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ;

•	 മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

•	 ഗുരുതരമായ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാണ്;

•	 സുഷുമ് നാ നാഡിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും കൂടാതെ /
അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ 

ഭാഗത്തോ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാത്തവരാണ്;

•	 നിലവിൽ ഒരു പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ട്;

•	 ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കും.

നാല്



നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ്/പരിചാരകൻ എന്ന 
നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കാൻ 
സഹായിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
പങ്കുണ്ട്. പ്രഷർ അൾസറിന് ഇരയാകാൻ  സാധ്യതയുള്ള 
ചർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മർദ്ദം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം 
അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം  എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് 
കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശിക്കണം.

ഈ ഉപദേശത്തിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തണം:

•	 ഇരിക്കുന്നതിനും  കിടക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശരിയായ രീതികൾ;

•	 ഇരിക്കുന്നതിനും കിടക്കുന്നതിനും ഉള്ള രീതികളിലേകക്ക് 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം;

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എത്ര പ്രാവശ്യം ചലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ 
കിടക്കയിലോ കസേരയിലോ ആണെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കണം;

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പാദങ്ങളെ എങ്ങനെ പിന്താങ്ങാം;

•	 നല്ല ശരീര വിന്യാസം നിലനിർത്തുക;

•	 ഏത് ഉപകരണമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ 
ഉപയോഗിക്കണം.

നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രധാന നടപടികൾ ഇവയാണ്:

 ചര്മ്മം 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മം ദിവസവും പരിശോധിക്കുക - 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കഴുകുകയും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും 
ചെയ്യുമ്പോൾ,  കുട്ടിയുടെ തൊലി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച്  
പ്രഷർ അൾസർ വികസനം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 
അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ   
 ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രൊഫഷണലിനെ നിങ്ങളുടെ  
ആശങ്കകൾ ഉടൻതന്നെ.  റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്ത്  അറിയിക്കണം  
പ്രഷർ അൾസർ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ 
കൈക്കൊള്ളാൻ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നത് 
പ്രധാനമാണ്.

അഞ്ച്



ഉപരിതലങ്ങൾ

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെത്തകളും ഉപകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രൊഫഷണലുമായി 
സംസാരിക്കുക അത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക 
ഉപകാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും 
അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് 
ആവശ്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും കഴിയും

ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചലനം നിലനിർത്തുക - ഇതിനുവേണ്ടി 
കഴിയുന്നത്ര ചുറ്റുപാടും ചലിക്കുകയും സ്ഥാനം മാറ്റുകയും 
ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കഴിയുന്നത്ര തവണ 
അവരുടെ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും 
കൂടാതെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ 
അസ്ഥി ഭാഗങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. 
വീൽചെയറുകൾഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ 
പൃഷ്ഠഭാഗത്തെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അവരുടെ കസേരയിൽ 
നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥാനം മാറ്റം ചെയ്യണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിക്ക് നിലവിൽ പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കിടക്കുകയോ 
ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് അൾസർ 
കൂടുതൽ വഷളാക്കും.

ഞെരുക്കം, ഉരസല്എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക - നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ട്യൂബിലോ കമ്പികളിലോ മറ്റ് 
ഉപകരണങ്ങളിലോ കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ ഉരസലിന് കാരണമാകുന്ന 
ചുളിവുകൾ  ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക. മുതിർന്ന കുട്ടികളെ 
മാറ്റികിടത്തുന്നതിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്ലൈഡ് ഷീറ്റ് 
ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നീക്കുമ്പോൾ അവരെ 
വലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി 
കാസ്റ്റ്, സ്പ്ലിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബ്രേസ് മുതലായവ 
ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ , നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും 
ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ 
ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രൊഫഷണലിനെ അറിയിക്കുക. 

ഉപകരണങ്ങൾ പതിവായി പരിശോധിക്കുക - വീൽചെയറുകൾ, 
കുഷ്യനുകൾ, സ്പ്ലിന്റുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ 
ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും 
ഉചിതമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഈ 
ഉപകരണത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും വേഗം 
അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക

ആറ്



ഏഴ്

അനിയന്ത്രിതമായ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മം വൃത്തിയുള്ളതും വരണ്ടതുമായി 
സൂക്ഷിക്കുക - ചർമ്മം മലിനമായാൽ ഉടൻ കഴുകുക. നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിയുടെ ചർമ്മം ഉണക്കുമ്പോൾ, അതിനെ  ഉരസുന്നതിനു 
പകരം സൗമ്യമായി തടവുക. വരണ്ട ചർമ്മത്തെ പതിവായി 
ഈർപ്പമുള്ളതാക്കുക. മൂത്രം, മലം, വിയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 
മുറിവിൽ നിന്നുള്ള പഴുപ്പ്, എന്നിവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ 
നിന്ന്  നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തെ ഒരു ബാരിയർ ക്രീം 
അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പരിരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ലഘുവായി 
പ്രയോഗിക്കണം.  

പോഷകാഹാരം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നന്നായി കഴിക്കുകയും 
കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക - ധാരാളം പുതിയ പഴങ്ങൾ, 
പച്ചക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ 
ഭക്ഷണങ്ങൾ (ഉദാ: മാംസം, മത്സ്യം, മുട്ട, 
ചീസ്, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ) 
എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി  
സംതുലിതമായ 
ഭക്ഷണക്രമം 
കഴിക്കാൻ 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ 
സഹായിക്കുക. 
അല്ലെങ്കിൽ എന്ററൽ 
ഫീഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അവരുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 
എല്ലാ ഭക്ഷണവും  
വെള്ളവും 
കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
ചർമ്മത്തെ മൃദുലമായി 
നിലനിർത്താൻ 
ആവശ്യമായ ദ്രാവകം, 
പ്രത്യേകിച്ച് 
വെള്ളം കുടിക്കാൻ 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.



പ്രായോഗിക സൂചനകളും നുറുങ്ങുകളും

ചെയ്യുക:

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുക 
- കിടക്കയിലോ കസേരയിലോ ഇരിക്കുമ്പോൾ, 
ദീർഘനേരം ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക;

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തെ നന്നായി 
പരിപാലിക്കുക - ഇത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, 
അമിതമായ ഈർപ്പം ഒഴിവാക്കുക;  

•	 ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ  
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക;

•	 നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷാ പ്രൊഫഷണൽ  
നിർദ്ദേശിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക;

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകളോ 
ഇരുണ്ട പർപ്പിൾ നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് 
പരിശോധിച്ച് എത്രയും വേഗം ഇത് റിപ്പോർട്ട് 
ചെയ്യുക.

ചെയ്യരുത്:

•	 ഒരു റബ്ബർ റിംഗ് തലയണയിൽ ഇരിക്കുന്നത്  (കൂടുതൽ 
നാശമുണ്ടാക്കാം)

•	 മർദ്ദമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ 
തടവുന്നത്;

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നനഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ 
ചുളിവുള്ളതോ ആയ കിടക്കവിരിപ്പിന്  മുകളിലൂടെ 
വലിക്കുന്നത്;

•	 മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ആട്ടിൻ തോൽ (മെഡിക്കൽ 
ഷീപ്പ്സ്കിൻ) ഉപയോഗിക്കുന്നത്; 

•	 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കീഴിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ 
പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഷീറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി 
ചുളിവുണ്ടാക്കുന്നത് - നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ 
അവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക;

•	 ഒരു പ്രഷർ അൾസർ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ 
ശ്രമിക്കരുത് - നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ 
പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു വയബിലിറ്റി 
നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്  സഹായം തേടുക.

എട്ട്



നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ, ആശുപത്രിയിലോ വീട്ടിലോ 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് 
സ്റ്റാഫ് അംഗത്തോട് സംസാരിക്കുക.

ഈ ലഘുലേഖ അനുരൂപമാക്കിയത് ഏറ്റവും പുതിയ NICE 
ലഘുലേഖ പ്രഷർ അൾസർ - പ്രിവൻഷൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് 
ആൻഡ് കെയർ, ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് 
സോഷ്യൽ കെയർ ട്രസ്റ്റ് പ്രഷർ അൾസർ പ്രിവൻഷൻ 
ലഘുലേഖകളിൽ നിന്ന്.

കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ:

• പ്രഷർ അൾസർ - പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും  
 www.nice.org.uk/guidance/cg179

• പ്രഷർ അൾസർ തടയൽ: ദ്രുത റഫറൻസ് ഗൈഡ്  
 www.pha.site/hDfT

• പ്രഷർ അൾസർ പ്രതിരോധത്തിലും   ചികിത്സയിലും   
പോഷകാഹാരത്തിനുള്ള  പങ്ക്: നാഷണൽ പ്രഷർ 
അൾസർ അഡ്വൈസറി പാനൽ  
 വൈറ്റ് പേപ്പർ  
 www.pha.site/journals-lww-com

• നിങ്ങളുടെ ടേൺ  
 www.your-turn.org.uk,  
 www.publichealth.hscni.net- ൽ PHA മെറ്റീരിയലുകൾ 
കാണുക.
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