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 فریکچر اجیریاٹرک کولھے د

 

 

 ۔ سن ے گئےتآپریشنز انجام دی دے کولھے دے فریکچر 4500اچ، ہسپتال اتھارٹی اچ تقریباً  2009 

ہین۔ ایہہ اک گمبھیر چوٹ  لوکی ورھے دی عمر دے 65م طور تے، کولھے دے فریکچر دا شکار ودھ کے عا

اک اے۔ کجھ مریضاں نوں اپنے روز مرہ  ں وچوںاتے ممکنہ کمزوری اے۔ ایہہ عمررسیدہ لوکاں اچ وڈی چوٹ

 کہ اک لمے ویلے دے افعال اچ مدد دی لوڑ ہووے گی یا خاص کر دیکھ بھال دی لوڑ پے سکدی اے، جیویں

اچ مدد دی لوڑ  ٹرن پھرنتیمار خانہ۔ کولھے دے فریکچر آلے مریضاں نوں کئی مہینیاں تائیں /نرسنگ ہوم لئی

ے پئ کرنا انحصار تےسوٹی یا واکر تے آسے پاسے جان دے لئی مستقل طور  نوںہووے گی، تے تقریباً ادھے 

 گا۔

 

12بین االقوامی آسٹیوپوروسس فاؤنڈیشن دے مطابق،  توں   20 فیصد لوکی ہیٹھاں دتیاں کسی کولھے دے  

اک ورھے دے اندر فوت ہو جان گے۔ توںفریکچر   

 

۔ ہینودھ متاثر ہوندی  توںنہایت قرابت اچ وابستہ اے۔ زنانیاں بندیاں  توں آسٹیوپوروسسفریکچر 

کہ  ا اے۔ ایہہ اندازہ الیا گیا اےئیا جا رداک وڈی عوامی صحت دا مسئلہ بن نالآسٹیوپوروسس ایشیا اچ تیزی 

گے۔ اک اندازے دے مطابق  ایشیا اچ واقع ہوں% 51 اچ، سارے کولھے دے فریکچرز وچوں 2050

عام  نالبندے نوں متاثر کردے ہوئیاں، باقی دنیا دی طرح، ہانگ کانگ اچ اک تیزی  400,000آسٹیوپوروسس 

 صحت دا مسئلہ بن چکا اے۔

 

، آرتھوپیڈکس اینڈ (H. L. WONG) اس ورقے دی جانکاری دا جائزہ لین دے لئی ڈاکٹر ایچ ایل وونگ) 

 (ہسپتال دا خاص کر شکریہ۔( Tuen Mun)ٹرامٹالوجی دے محکمے دے شریک کنسلٹنٹ، ٹوئن من 

 

 

 ؟فریکچر کی اے اکولھے دجیریاٹرک      1.

۔ اے گردش کردا دیندا اے تے پیڑو اتےاجازت ایہہ لت نوں موڑن دی  ۔اے جوڑدا  ساکٹتے  بال اک" کولھا"

 ساکٹ۔ اے فریکچر تےسرے  دے اتلے یا فیمردے  ہڈیدی  ران عام طور تےتوں مراد  کولھے دے فریکچر

انتظام دی  فریکچرزدے  ۔ ساکٹجاندا اےا یسمجھ نئین" فریکچر اکولھے د" نوں اک فریکچر، یا کاسہ ران،دا 

 ۔اے یوکھر کاری

 

فریکچر وی عام ہو جاندا اے کیوں جے ڈگن دا امکان ودھ جاندا اے  الوکاں اچ ودھدی عمر دے نال کولھے د

ہو جاندی ہین جیویں کہ آسٹیوپوروسس۔ آسٹیوپوروسس دے نال لوکاں نوں  گھٹکثافت /ٹھوس گھٹتے ہڈیاں 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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۔ مضبوط توں، آسانی نال اک فریکچر ہو سکدا اے، نہ کہ کوئی شدید ڈگن یا چوٹ لگن اچ روزمرہ دے افعال

لگی چوٹاں شامل ہین  نالشدت کے دے ٹوٹن دی عام وجوہات اچ ودھ  ےہڈیاں آلے نوجوان مریضاں اچ، کولھ

ہڈی دی کمزوری دے کارن  توںدوجی بیماری یا ٹیومر  یں کہ کار حادثے۔ کولھے دے فریکچرز ہڈی دجیوی

 یا جاندا اے۔سدموضیاتی فریکچر  یہڑا، اک مسئلہ جاے یتوں وی واقع ہو سکد

 

 

، اک کولھے نالفریکچر نمایاں طور تے تہاڈی حیاتی دے معیار نوں تبدیل کر سکدا اے۔ ایہدے  ااک کولھے د

حیاتی نوں خطرہ الحق ہو سکدا اے۔ ایناں  اروںپدے فریکچر دی شفایابی دے وچکار، کئی ممکنہ پیچیدگیاں 

تے پھیپھڑیاں  ہینلت اچ گڑ بڑ پیدا کر سکدا  یہڑےاچ نمونیا، دباؤ زخم تے لت اچ خون دا لوتھڑا، شامل ہین ج

۔ ایہہ اک کولھے دے فریکچر ہیٹھاں دتیاں بے حرکتی دے بارے اچ ہین۔ ہین ےاچ لوتھڑا بنن دا کارن بن سکد

ایہدا دوجا کولھا ٹوٹن دا خطرہ ودھ جاندا  فیرہالں توں کولھے دے فریکچر دا شکار اے تو پ جیہڑااک مریض 

 اے۔

 

 

 ؟ہینعوامل  کیہڑے کیہڑےدے  خطرےکولھے دے فریکچر دے جیریاٹرک     2.

اچ اک کولھے  ڈی عمر دے مریضاں اچ آسٹیوپوروسس دے بغیر لوکاں دے مقابلےاچ مبتال وآسٹیوپوروسس 

 خطرہ اچ مبتال ہوندے ہین۔ ڈےدے فریکچر دے ودھدے ہوئے و

 

 واقع ہوندے ہین۔ ناللگن کا دھ سدھااک پاسے توں  تے کولھےیا  توںڈگن  تے کولھے دے فریکچرز عام طور

، ودھ کے بلڈ پریشر، نظر دی کمزوری، فالجشدید : اچممکنہ وجوہات  یوڈی عمر دے لوکاں دے ڈگن اچ دوج

 دوائیاں تے حیاتی دے ماحول دے عوامل دے ضمنی اثرات شامل ہین۔

 

 

 ؟ی جاندی اےکیتکیویں شناخت کولھے دے فریکچر دی جیریاٹرک     3.

دے  (چوٹ یا کینسر نالجیویں دباؤ )۔ جے ہڈی کسی بیماری یاچ پیڑ ہووے گ ےیا چڈ تےران  یاتل دی مریض

، تے مریض ٹٹن توں پہالں ویلے دی مدت اچ چڈا یا ران آلی تھاں اچ پیڑ محسوس اےکارن توں کمزور ہو گئی 

سکدی اے۔  ا شروع ہونکی ہون توںکر سکدا اے۔ جے ہڈی مکمل طور تے ٹٹ جاندی اے، تے لت دوجی لت 

 وں حرکت دینا تکلیف دہ ہووے گا۔لت ن

 

کیتی جاندی اے۔ بعض اوقات اک  نالکسرے دی مدد یدی تشخیص عام طور تے اک ا کولھے دے فریکچراک 

صورت اچ، کجھ ہور وی نئین ویکھیا جا سکدا اے۔ ایس  تےکس رے ینامکمل فریکچر نوں اک باقاعدہ ا

 ضروری ہوسکدے ہین۔ ےتصوراتی مطالع

 

 

1. Are all hip fractures the same? 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=97
http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/O&T-9.pdf
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 ؟ہینی ا ئےج واک کولھے دے فریکچر سارےکی     4.

۔ کولھے دے فریکچرز نوں کئی قسماں اچ تقسیم کیتا جاندا اے ہوندے ہینکوئی کولھے دے فریکچر ہوبہو نئین 

 ایس تے منحصر اے کہ ران دی ہڈی دا کیہڑا حصہ ایس اچ شامل اے۔ یہڑاج

 

 

جاندا اے۔ فیمورل نیک فریکچر  جدوں فیمورل سرا فریکچر ہواک فیمورل نیک فریکچر ایس ویلے ہوندا اے 

ہڈی نوں خون  نالمنحصر اے۔ ایس فریکچر  تےہٹاؤ  توںاصل تھاں  یدا عالج مریض دی عمر تے فریکچر د

 (1شکل )دی فراہمی دا نقصان ہو سکدا اے۔

 

 

 

 بین طروخی کولھے دے فریکچرز

ے واقع ہوندا اے۔ ایہہ فریکچرز فیمورل نیک تھلفریکچر فیمورل نیک دے ٹھیک  ااک بین طروخی کولھے د

قابل ہین۔ معمول دے سرجیکل عالج اچ ٹھیک ہون دے فریکچر دے مقابلے اچ ودھ کثرت تثبیت دے لئی 

 (2تصویر )یل النا شامل اے۔ کفریکچر مستحگھٹ کرن دے لئی اسکرو، پلیٹ یا 
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 ران دی ہڈی دا فریکچر

عام اے۔ ایہہ کم تر  گھٹُروفی فریکچر دے مقابلے اچ بہت ہ فریکچر فیمورل نیک فریکچر تے بَین طَ ہیا

 (3تصویر )طروخا دے ہیٹھاں واقع ہوندا اے۔

 

 
 

ودھ اچ شامل ہو سکدی اے۔ جدوں  توںاک  ں وچوںاودھ پیچیدہ معامالت اچ، ہڈی دے ٹٹن دی شدت ایناں تھانو

 ایس تے غور کیتا جاندا اے۔ ےا جاوے تیسرجیکل عالج دا سوچ

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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 ؟ہینعالج موجود  کولھے دے فریکچر دے کیہڑے کیہڑےجیریاٹرک     5.

جاوے گا۔  تامریض دی مجموعی صحت دی حالت دا تعین کی تےجان  کولھے دے فریکچر دی تشخیص ہو 

 کیتیاینستھیزیا تے سرجری دی سفارش نئین لئی  کہ اوہدےبیمار ہو سکدا اے  کجھ صورتاں اچ، مریض ودھ

جاوے گی۔ ایناں صورتاں اچ، مریض دا مجموعی سکون تے پیڑ دی شدت دا اینستھیزیا تے سرجری دے 

 دے خالف اندازہ النا چائیدا۔ یاںخطر

 

ہو  ےمریض چنگ ےجاوے ت تاآپریٹ کی چھیتیودھ کے سرجن اتفاق کردے ہین کہ جے مریضاں نوں کافی 

اہم اے تے سرجری توں پہالں ایناں دی مجموعی  اسکدے ہین۔ فیر وی، مریضاں دی حفاظت نوں یقینی بنان

تے دوجے تشخیصی  دے طور تے طبی صحت نوں چنگی ہون دیو۔ ایہدا مطلب ایہہ ہو سکدا اے کہ دل

 و۔کڈھ دے لئی ویال ےمطالع

 

 بغیر عالج توںسرجری 

ہو شدید بیمار  نالاینستھیزیا دی کسی وی قسم  یہڑےاے ج اجا سکد اناں لوکاں دے لئی ایس تے غور کیتوا

 ۔سندے قابل نئین  ٹرن پھرنلگن توں پہالں چوٹ  یہڑےج کہین تے اوہ لوجاندے 

 

 سرجیکل عالج

 سرجری توں پہالں

 ے جان گے۔یتمناسب خون دے ٹیسٹ، سینے دا ایکسرے تے الیکٹرو کارڈیو گرام سرجری توں پہالں حاصل ک

گے۔ سرجری دے لئی اینستھیزیا جنرل اینستھیزیا، ریڑھ دا  نیوٹک لیئاینٹی با پروفائلیکٹکسارے مریض 

 اینستھیزیا، ایپی ڈیورل اینستھیزیا یا مشترکہ ہو سکدی اے۔

 

 سرجری

 

 منحصر اے۔ تےہٹاؤ  توںسرجری دی قسم فریکچر دی قسم تے فریکچر دا اصل تھاں 

 

 یا اندرونی بٹھاؤ۔( Hemiarthroplasty)جوڑ بدل کاری : دی دو قسماں ہینآپریشن 

 

 

 ؟اے عالجدا کی  یک فریکچرفیمورل ن اک    6.

ہڈی دے فریکچر  ےہٹاؤ اہم اے ت توںفیمورل نیک فریکچر دے نال اہم مسئلہ ایہہ اے کہ جے اصل تھاں 

جاندا اے، ایہہ  حصے نوں خون دی فراہمی بری طرح متاثر ہو جاوے گی۔ کیوں جے خون دا بہاؤ گھٹ ہو

اک جزوی  عالج دا زیادہ ترمردہ پن دے شدید خطرے اچ ہین۔ لہذا،  ےفریکچرز شفا یابی نہ ہون تے ہڈیاں د

بدل کاری دا ادھ اے۔ ایس عمل اچ، بال  کولھاہیمیارتھروپالسٹی اک  کولھاکیتا جاوے گا۔  نالبدل کاری  کولھا

 کر دتا جاندا اے۔ التے ساکٹ جوڑ دی بال نوں ہٹا دتا جاندا اے، تے اک دھاتی مصنوعی عضو نوں جوڑ اچ 
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تبدیل کیتی جاندی اے۔ " بال"س اچ کولھے دی صرف یج دی اک قسم اے بدل کاری کولھا ہیمیارتھروپالسٹی

 (4شکل )

 

 

ئے فریکچر دے لئی، سرجن بدل کاری دے بجائے فریکچر نوں ٹھیک کرن ہوقائم یا معمولی سرکے  تےتھاں 

 دا فیصلہ کر سکدے ہین۔

 

 

 ؟اے عالجکولھے دے فریکچر دا کی بین طروخی  اک    7.

پاسے دے بجائے  ے۔ نیل فیمر ایہدےا کل ال کے ہوندااک بین طروخی فریکچر دا عالج اک ہڈی دی مکھ اچ 

 اے۔ (اک پلیٹ دے نال)دے کھوکھلے جوف اچ  (ران دی ہڈی ۔ عظم الفخذ)

 

یا اک ہڈی دی مکھ ( 5شکل )سکرو، اک دھاتی پلیٹ ا کولھامپریشن سبھ توں ودھ بین طروخی فریکچرز اک ک

  اثر قوی دی اجازت دیندا اے۔/دے نال منظم کیتے جاندے ہین۔ ایہہ فریکچر دی تھاں تے تصادم (6شکل )یل ک

 

 

 

 

 

 

 

 5شکل 
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 6شکل 

 

 

 ران دی ہڈی دا فریکچر

 ران دی ہڈی دے درجے تے، فریکچر اک ہڈی دی مکھ کیل یا اک لمبی پلیٹ دے نال منظم کیتے جاندے ہین۔
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 ؟ہین کیہڑی کیہڑیپیچیدگیاں کولھے دے فریکچر دی جیریاٹرک     8.

۔ کولھے دے فریکچر آلے اے گل برقرار رکھن آلے مریضاں اچ پیچیدگیاں عام ںونکولھے دے فریکچر

اک ایناں پیچیدگیاں نوں روکن اچ مدد کرنا اے۔  چامریضاں دی سرجری کرن دے لئی سبھ توں اہم وجوہات 

 اترن اچ، ایناں پیچیدگیاں دا خطرہ گھٹ ہو جاندا اے۔ توںمریض نوں چھیتی توں چھیتی اٹھن تے بستر 

 

 :عمومی پیچیدگیاں

  پھوڑے ےدباؤ د نالپابند رہن بستر تے  

  شریان اچ خون دا جمنا، شریانی سدایت 

  انفیکشن/وبائی بیماری 

  ا پھوڑا یبھر لہو نالزخم توں خون بہنا یا 

  بھرنانامناسب زخم دا  

 ذیابیطسیا  فالججیویں کہ ودھ کے بلڈ پریشر،  تجربہ،سرجری توں پہالں بیماری دی شدت دا 

 

 :سرجری دے کارن توں پیچیدگیاں

  ُمخَدر/بے ہوشی دا خطرہ 

 ا فریکچر، عصبی نقصان، خون دی وریداں نوں پہنچن آال نقصان فالج یا عضو دے )غیر معمولی( نقصان د

  سبب بندا اے

  زخم دا انفیکشن 

 کمری دودھی ہوئی جھول  

  گہری رگ خون جمنا 

 گاڑ عالمتاں دے بدتر ہون دی کارن بندا اےپہالں توں موجود بیماری دا ب 

 نا تے ٹرن اچ مدد لیناے ٹرمستقل لنگڑا ک 

 

تے پرایکسیمل فیمورل نیل سرجری فکسیشن دے بارے اچ  /اسکرو  کولھامتحرک / اسکرو  کولھا

 :پیچیدگیاں

 تنصیب دا ڈھال ہونا  

 ہڈیاں دا مردہ پن  اںفیمورل ہیڈ دی 

  ن دا مسئلہ ٹھیک ہوفریکچر 

 کولہے دے اعصاب دی چوٹ 

 

 :دے بارے اچ پیچیدگیاں کولھا بدل کاری

  اچ گھاٹا، بیماری تھاں توں ہٹناہڈی دا  

  ڈھیال پینا 

  کولہے دے اعصاب دی چوٹ 

 بے محلی اعضا آال َہّڈی سازی 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/O&T-9.pdf
http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/O&T-9.pdf
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=97
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
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 ؟اے عملدا کی  بحالی توں بعد سرجری فریکچر یکولھے د    9.

ی جا سکدی اے۔ مریض کیتبعد مدد کردے ہوئیاں بستر چھڈن دی حوصلہ افزائی  توںمریضاں نوں سرجری 

اے  کمجتنا بھار رکھن دی اجازت اے اوہ عام طور تے فریکچر تے مرمت دی قسم دا اک  تےدی زخمی لت 

 ۔(بدل کاری یا فکس کرن دا عمل)

 

طاقت تے ٹرن دی صالحیت دوبارہ حاصل کرن اچ مدد کرن دے لئی مریض  ،ورزشی عالج/فزیوتھریپسٹ

 دے نال گھٹ کرے گا، ایس عمل کجھ مہینیاں تائیں لگ سکدے ہین۔

 

 کولھا بدل کاری سرجری

کولھا بدل مریضاں دی  اںجدوں مریض کم پیڑ محسوس کردے ہین، تے اوہ بہنڑ دی کوشش کر سکدے ہین۔ جن

روکن دے لئی اک  نوںہڈی دے اترن کولھے دی صحت یابی دے مرحلے اچ  چھیتیہوئی اے اونہاں نوں  کاری

ہو جاندی اے تے مریض خاص کر ہپ کرسی دی لوڑ پے سکدی اے۔ صحت یابی فوری طور تے شروع 

پیشہ ورانہ تھراپسٹ دے ولوں گھر ماحول  دے کدارسکدے ہین۔ ک تربھار دے نال  سارےاپنے  تےامپالنٹ 

 تشخیص ضروری ہین۔ 

 

تکیہ ورتن  چکن آاللئی  کرانعضاء دی عارضی حرکت ے دے اسرجری توں بعد، ڈاکٹر تھل کولھا بدل کاری

اے، تے مریض ودھ آزادانہ اپنے اعضاء  اجا سکد اتبدیل کیت نال۔ اینوں بعد اچ اک جھوال پٹی دا کہہ سکدا اے

 نوں حرکت دے سکدے ہین۔ 

 

 فکسیشن سرجری

مریضاں نوں عام طور تے سرجری توں بعد فوری طور تے ٹرنا شروع کرن دی اجازت ہوندی اے۔ کجھ کیسز 

جا  ااوکڑاں سن، تے بھار ودھن نوں محدود کیتاچ، جے نکے فریکچر ٹکڑے یا فریکچر دی سیدھ کرن اچ 

گے۔ مکمل صحت یابی دے لئی  نمل نال، مریض سرجری دے کجھ دناں بعد فزیو تھراپسٹ کےاے۔ ودھ  اسکد

 رہے ہین۔ ٹرچنگی طرح  توں پہالں ویمریض ویلے بہت سارے  پراے،  عام طور تے کجھ مہینیاں دا ویال

 

 طبی دیکھ بھال

ی اینٹی بایوٹک عام طور تے لئ لوڑ پے سکدی اے۔ لمے ویلےبعض اوقات، سرجری توں بعد انتقال خون دی 

 ضروری نئین ہوندی اے۔ 

اے یا سہولتاں ضروری ہوں تو صحت یابی دے لئی ٹھہرایا  اجا سکد امریضاں نوں گھر اچ وی منتقل کیت

 جاسکدا اے۔ 

 

 نگہداشت فالو اپ

ورتدے ہوئیاں صحت یابی دے عمل توں بعد،  نوںسرجری توں بعد مالقاتاں دے وچکار، سرجن ایکس رے 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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 گے۔ نہور فزیوتھراپی تجویز کر ےا تئیگے، تے جے ضروری ہون ہزخم دی جانچ کرنا چا

 

 

 ؟جاوےروکا  کولھے دے فریکچر نوں کیویںجیریاٹرک ڈگن تے     10.

 وآسٹیوپوروسس دی روک تھام تے عالج کرائ 

 بصارت تے سماعت معیاری رکھو 

  بچن دے لئی مستحکم بلڈ پریشر رواں رکھو۔ توںودھ کے بلڈ پریشر دے نال مریض دے لئی، چکر آن 

 عالج دے لئی ٹرن اچ موزوں معاونت نوں ورتو: چھاتے  پیڑ یا توازن رکھن دے یلت دی چوٹ، گوڈیاں د

 ہینہوندے تے فرنیچر قابل اعتماد نئین 

 توازن ٹھیک رکھن دی تربیت لیو یا باقاعدگی نال اعضاء دی نقل و حرکت دی مشق کرو۔ 

 جیویں کہ پانی، شیواں یا نکے فرش قالین، باتھ تے گھر دے خطریاں نوں گھٹ توں گھٹ کرو ومحتاط رہ ،

 یہون یں نئین ہونی چائیدی تے رات دے ویلے خاص طور تے چنگی طرح روشنااچ رکاوٹ دے رستےروم 

 چائیدی۔

  غور کر سکدے ہین تےپان  تحفظشدید خطرے اچ لوکی پہن اک کولھا 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/files/PDF/MED-19.pdf
http://www21.ha.org.hk/sub/game/elderfall/elderfall/index.html

