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 اوسڻیوپروسس  تو بچاؤ  تے  عالج   
 اوسڻیو  پروسس  کی  اے؟۔  1

اوسڻیوپروسس  ہڈی  دی  بیماری  اے  جیڑی  ادوں  ہوندی  اے  جدوں  ہڈی  دے  منرلز  جیویں  کہ  
کیلشیم  گھٹ  ہو  جاندے  نے  تیزی  نال  بہ  نسبت  کہ  نوا  اس  دی  جگہ  لے  سکے۔  جیویں  ہڈی  

تے  طاقت  گھٹ  ہوندی  اے  عمر  دے  نال،  جتنے  لوگ  خاص  طور  تے  او  جیڑے  دی  سختی  
 درمیانی  عمر  وچ  داخل  ہوندے  نے  او  اوسڻیوپروسس  دا  شکار  ہو  جاندے  نے۔

 اوسڻیوپروسس  دے  نتائج۔  2

 ا۔  فریکچر

 سپائنل  فریکچر •
 فور  آرم  فریکچر •
 ہپ  فریکچر •
•  

 قابلیت  ب۔  محدود  ہلنے  د  ی

اوسڻیوپروسس  دے  مریضاں  نو  حفاظت  دی  ضرورت  ہوندی  اے  ہپ  تے  گردن  دے    50%
 فریکچر  دی  وجہ  توں۔

 دی  ہڈیپ۔  درد  ناک  تے  بری  ریڑھ  

تے  جگر  دے  کم  کرن  نوں  گھٹ  کر    ا  جگر  دے  ودھاؤ  نو  روکدا  ےاک  غیر  پرکشش  کبڑ
 دیندا  اے۔

 اوسڻیوپروسس  ہانگ  کانگ  وچ  اک  عام  مرض  اے۔3

جیویں  آبادی  ودھدی  اے  ،  اوسڻیو  پروسس  دا  حدود  اثر  تے  فریکچر  ودھدا  ہویا  نظر   آندا  
وچوں  ہانگ  کانگ  وچ  فریکچر  دا  شکار  100000بندے  62اے۔اعدادو  شمار  دسدے  نے  کہ  

عورتاں    %70ہو  گیا،  تے    112مطابق  ااے  ودھ  کے  دے    1990وچ۔   1970ہوئے  نے  
 بندا  اوسڻیوپروسس  دا  شکار  اے۔  200000قریب  سن    انہاں  وچ۔  اج  کل  ،  

 حدود  اثر  دا  ریٹ  ہانگ  کانگ  دی  عورتاں  وچ

 59-50عمر  : 1:16
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 69-62عمر  : 1:6
 79-70عمر  : 1:5
 تو  اتے  80عمر  : 1:4

 

 وجوہاتاں  اوسڻوپروسس  دیاں۔  4

 قصان  دا  خدشہ  ودھ  جاندا  اے۔دے  ن  جدوں  لوگاں  دی  عمر  زیاده  ہوندی  اے  ہڈی •
بچہ  دانی  نوں  کڈ  دتا  جاندا  جدوں  عورت  دا  حیض  بند  ہونے  دے  نیڑے  ہوندا  اے  یا   •

دا  تے  کیلشیم  دی  کمی     اے  تے  او  سامنہ  کردیاں  نے  گھٹ  ہوندی  ہوئی  اوسڻیوجن 
دا  بڑی  زیاده    تعداد  وچ  انہاں  دے  جسم  دے  وچ،  انج  ہڈی  دی  طاقت  تے   موڻائی  

 گھٹ  ہو  جاندی  اے۔
 موروثی  اوسڻیوپروسس  ہڈی  دی  گھٹ  کثافت  آلے  پاسے  لے  جاندی  اے۔ •
 رت  ہوندی  اے۔روز  دی  کیلشیم  لینے  دی  مقدار  جتنی  جسم  نوں  ضرو •
 وجہ  توں  کیلشیم  بڑی  تیزی  نال  گھٹ  ہو  جاندی  اے۔جسم  دی  حرکت  گھٹ  ہون  وی   •
 بنانا۔جسم  دا  گھٹ   •
 کسی  ہورمہلک  بیماری  دا  شکار  ہونا۔ •
 کسی  دوائی  دا  استعمال۔  رمون  آلی  دوائی  یا  ہورہا •

 خود  کار  ڻیسٹ  اوسڻیوپروسس  واسطے۔  5

 کرو  انہاں  سواالں  دا  جواب  دین  لئی:کوشش  

 ۔کدی  تہاڈا  خاندان  اس  اوسڻیوپروسس  دا  شکار  ہویا  فریکچر  دا؟ )1
 ۔  تسی  نکے  کد  دے  او  یا  پتلے؟ )2
 ۔  کدی  تسی  آپریشن  کرایا  ہوے  بچہ  دانی  دا؟ )3
 ۔  تسی  حیض  ختم  ہون  دے  قریب  ہو؟ )4
 او  لگاتار؟  ۔  تسی  سگریٹ  یا  شراب  پیندے )5
 ے  او؟ڈیری  دا  پراڈکٹ  استعمال  کرد  ۔  تسی  دودھ  پیندے  او  یا  کوئی  ہور )6
 ۔  کیا  تسی  کدی  کدی  ورزش  کردے  او؟ )7
 کیا  تسی  نکے  ہوندے  پئے  او  یا  کبے  ہوندے  پئے  او؟۔   )8
 ۔  کیا  تہاڈی  ہڈی  وچ  درد  ہوندا  اے؟ )9

 ہویا  اے؟  ۔  کیا  کدی  تہانوں  فریکچر )10
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آلی  گل  اے  جیڑی  لے  جا  سکدی  اے    جواب  "ہاں"  اے  تے  اے  خطرے    اگر  تہاڈا
اوسڻیوپروسس  آلے  پاسے۔  مہر  بانی  کر  کے  ڈاکڻر  نال  رابطہ  کرو  اگر  کوئی  سوال  ہوے  

 تے۔

 ہڈی  دی  کثافت  دا  کیویں  کھوج  النا  اے۔ 6

میڻری  ڈیکسا  مشین  عام  طو  ر  تے  لمبر  ورڻیبریٹ  تے    ایبزارپشوڈیول  انرجی  ایکس  رے  
فیمورل  نیک  نوں  استعمال  کیتا  جاندا  اے  کثافت  نوں  معلوم  کرن  واسطے۔  سارا  کم  ساده  جیا  

ریڈی  ایشن  دی  ہے  ،  تیز  تے  محفوظ،  بغیر  کسی  درد  تے  خطرے  توں  تہاڈے  جسم  نوں۔
 ڈیکسا  سسڻم  بڑا  گھٹ  اے  عام  ایکس  رے  توں۔ڈوز  

 عالج۔  7

اے  اوسڻیوپروسس  دا  ،  اپنے  ڈاکڻر  نو  کہوو    تسی  سمجھدے  او  کہ  تہانوں  خطرهاگر   •
 ہڈی  دی  کثافت  دے  ڻیسٹ  دا  تے  گھر  دے  ڻوڻکے  نہ  کرو۔

 روزانہ  ورزش  کرو •
ڈاکڻر  دی  ہدایتاں  اتے  عمل  کروتے  کیلشیم  آلی  او  کھاؤ  جس  وچ  زیاده  کیلشیم  ہوے،   •

 گولیاں  دا  استعمال  کرو،  ایسڻروجن  ،  وڻامن  ڈی  ،  کیلسیڻو  نین  تے  ایڻی  ڈرونیٹ۔
 سگریٹ  پین  تے  الکوحل  دے  استعمال  توں  بچو۔ •
 وجہ  بندیاں  نے  اوسڻیوپروسس  دا۔  دوجے  امراضاں  دا  عالج  کرو  جیڑی •

 کیویں  اوسڻیوپروسس  تے  فریکچر  توں  بچیا  جا  سکدا  اے۔۔  8

 او  کھاؤ  جس  وچ  کیلشیم  زیاده  مقدار  وچ  ہوے۔ •
 سپلیمنٹ  ایڻیوجن  دے  نال  ۔ •
 روزانہ  ورزش  کرو۔ •
 بچو۔سگریٹ  ،  کافی  ،  تیز  چائے  تے  الکوحل  دے  استعمال  توں   •
 ڻین  دا  استعمال  نہ  کرو۔زیاده  نمک  تے  پرو •
 ۔  اوآس  پاس  دا  خیال  رکھو  تے  حفاظت  کرو  اگر  تسی  ڈگ  جاندے •

 جسمانی  ورزش  اوسڻیوپروسس  توں  بچن  واسطے۔  9

 مضبوط  بناؤ  فریکچر  دے  رسک  نوں  گھٹ  کرن  واسطے۔ ہڈیاں  نو  ں   •
 کرو  اپنے  جسم  دی  حالت  نوں  بہتر  بنان  واسطے۔  مضبوط کنڈ  دے  مسل  نوں   •
مسل  دی  مضبوطی  نوں  ودھاؤ  تے  ہتھا  ں  دی  لچک  تے  پیراں  نو  ں  ڻھیک  رکھواگر   •

 تسی  ڈگدے  او۔
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 لک  تے  کنڈ  دے  فریکچر  توں  بچو۔ •

 ۔  وزن  برداشت  کرن  آلی  ورزش۱

نوں  استعمال    کہ  او  کم  جس  وچ  تسی  اپنے  مسل وزن  برداشت  کرن  آلی  ورزش  تو  مراد 
واسطے،  جس  وچ  شامل  اے  چلنا،  صبح  آال  کھیڈ،    کردے  او  تے    ہڈیاں  نوں  حرکت  دین

 بچا  سکدی  اے  اوسڻیو  پروسس  توں۔تائی  چی  تے  جوگنگ۔  کجھ  منڻاں  دی  ورزش  

 مضبوط  کرے تے  پیراں  دے  مسالں  نو    ورزش  کرو  جیڑی  کہ  تہاڈے  ہتھاں  ب۔

 ،  دو  تو  تن  پاؤنڈ  دے  ڈمبل  چکو  تے  سڻیپنگ  آلی  ورزش  کرو۔مثال  دے  طور  تے  

او  ورزش  کرو  جیڑی  تہاڈے  جسم  دی  حالت  نو  ں  ڻھیک  کرے  تے  تہاڈے  لک  نو    پ۔
 مضبوط  کرے۔

سڻریچنگ  تے  مسالں  نو  مضبوط  کرنا۔  اگر  تہانوں  لک  دی  ورزش  دا  محور  ہڈیاں  دی  
  تے    جے  ریڑھ  دی  ہڈی  جکڑ  جان  دا  فریکچر  ہو  جاوے    اوسڻیوپروسس  ہو  جاندا    اے  ،

 نا  نئی  یاد  رکھو  کہ  جھک

 صالح  دیودی  ت۔  روزانہ  ورزش  

نی  حرکت  کرو  دو  توں  تن  منٹ  دو  تو  تن  منٹ  واسطے  وارم  اپ  ورزش  کرو،  فر  سکو
 واسطے۔

  20-10منٹ تیز  واک/  جاگنگ
  5-3منٹ سڻیپنگ  ورزش

  4-2منٹ جمپنگ
  2-1منٹ بازو  ہالنا

  2-1منٹ پچھے  بازو  سڻریچ  کرو
  3-2منٹ ڈمبل  چکنا(دو  توں  تن  پاؤنڈ)

  6-3منٹ لک  دی  مضبوطی  دی  ورزش
 

 مطابق  ورزش  کروتے  مستقل  مزاجی  نال۔ نوٹ:  اپنی  قابلیت  دے 

 جسم  درست  رکھوث۔

 درست  کھلون  تے  بیڻھن  نوں  بحال  کرو  اے  لک  دے  نقصان  ہون  تو  بچاندی  اے۔ •
 بھاری  وزن  چک  کے  اونڈے  نہ  ہوو۔ •
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 ڈگن  توں  بچوج۔  

 گھر  وچ  حفاظت  دا  خیال  کرو •
 فرش  نو  خشک  رکھو •
نہ  سڻو  ۔  روزانہ  دے  استعمال  آلی  چیزاں  آسانی  نال  مہیا  ہون  آلی   احاطہ  وچ  گند  •

 جگہ  تے  نہ  رکھو۔

 ۔  ڈائٹ  تے  اوسڻیوپروسس10

اوسڻیوپروسس  ہو  ن  دا  خطره    لاستعمال  نا  ہ  بچپن  توں  زیاده  کیلشیم  دےمطالعہ  دسدا  اے  ک
گھٹ  جاندا  اے۔  اس  واسطے  ،  تہانوں  چائی  دا  اے  کہ  بچپن  توں  کیلشیم  دا  استعما  ل  زیاده  

 کر  دیو۔  دتی  ہوئی  ڻپس  تہاڈی  مدد  کر  سکدیاں  نے۔

 متوازن  غذا 

انہ  دے  کھانے  وچ  دودھ  ،  گوشت،  تیار  کرو۔  تہاڈے  روز   ا  پیرامڈ  کھانیاں  دمتوازن  غذا  د
 سبزیاں  ،  فروٹ  تے  انا  ج  شامل  ہونا  چائی  دا  اے۔

 زیاده  کیلشیم  آلی  چیزاں  کھاؤ 

کھانے  جیڑے  زیاده  کیلشیم  آلے  ہوندے  نے  انہاں  وچ  ڈیری  پروڈکٹ  جیویں  کہ  دودھ،  
و،  خشک  میوے تے  مچھلی۔  مچھلی  دی  ہڈیاں  مکھن،  دہی،  پھلی  آلے  پروڈکٹ  جیویں  کہ  توف

وچ  وی  زیاده  مقدار  وچ  کیلشیم  ہوندا  اے۔  صلیبی  سبزیاں  ،  جیویں  کہ  اک  قسم  دی  گوبھی،  
گوبھی  تے  گوبھی  نما  ،  انہاں  وچ  زیاده  مقدار  وچ  کیلشیم  ہوندا  اے  دوجی  سبزیاں  دے  

 مقابلے۔

  مخصوص  مقدار پروڻین  لین  دی 

    گرام  گوشت،  مچھلی  ،  مرغی  ،  توفو  تے  سوئے  آلے  پروڈکٹ    300توں    200تہانوں  
 ۔  بلکہ  ،  زیاده  پروڻین  لین  نال  کیلشیم  وچ  کمی  ہو  جاوے  گی۔ کھانے  چائی  دے  نے  روزانہ

 گھٹ  نمک  کھاؤ  تے  اچاری  کھانے  نہ  کھاؤ 

بنے  کھانے  دے  استعمال  نال  کیلشیم  گھٹ  جاندا  اے۔  گھٹ  میری  نیڻد    نمک  تے  اس  دے
کھانے  کھاؤ  ،  بھاب  تے  روسٹ  ہویا  گوشت  تے  کین  آال  کھانا  نہ  کھاؤ۔  گھٹ  چکن  پاؤڈر  

 ناؤ۔استعمال  کرو،  ایم  ایس  جی  تے  نمک  آلی  ساس  دا  استعمال  نہ  کرو  جدوں  تسی  کھانا  ب

 وڻامن  ڈی  دی  مناسب  مقدار  لو 
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باہر  آلی  ورزشاں  جیڑی  سورج  دی  روشنی  وچ  ہوے  کیلشیم  دے  جذب  ہون  نوں  زیاده  
کردی  اے۔  تہانوں   نصیحت  کیتی  جاندی  اے  زیاده  وڻامن  ڈی  آلی  چیزاں  کھاؤ  جیویں  کہ  

یویں  کہ  سامن  تے  سارڈائن  دی  وی  صالح  جگر،  تے  انڈےدی  زردی۔  کین  آلے  کھانے  ج
 دتی  جاندی  اے۔

 روزانہ  دی  کیلشیم  لین  دی  مقدار۔11

 کیلشیم  لین  دی  تجویز  (ملی  گرام) عمر 
 400 مہینے  6-0 شیر  خوار بچہ 

 600 مہینے  6-12
 800 سال  5-1 بچہ

6-10 800-1200 
 1500-1200 سال24-11 نو  بلوغ

 1000 65-25 مرد
 1500 توں  اتے  65

 1000 سال    65-25 عورت
توں  زیاده  عمر  (حیض  ختم    50

 ہون  تو  بعد)
 سپلیمنٹ  ایسڻروجن

1000 

 1500 سپلیمنٹ  ایسڻروجن  توں  بغیر
 1500-1200 حمل  تے  دودھ  پالن  آلیاں

 ۔کیلشیم  نال  بھرپور  خوراک12

 بالغاں  دے۔اے  خوراک  موافق  اے  

 کیلشیم  (ملی  گرام) ملی  گرام)1176روزانہ  کیلشیم  دی  ضرورت  (
 اک  کپ  مالئی  تو  بغیر ناشتہ

 اک  پنیر  آال  سینڈوچ
300 
193 

 اک  بول  چوالں  دا دن  دا  کھانا
 گرام  ابال  ہویا  جھینگا  200

 مشروم  توفو  توڻے  ہوئے  گوشت  نال
 گوبھیگرام  تلی  ہوئی  100

 ا ک سیب

15 
67 

200 
114 

6 
رات  دا  

 کھانا
 چوالں  دا  بول

بھاپ  ہوئی  وی  مچھلی  میگن  کے  
 گرام)  82نال  (
گرام  ڻھیک  فرائی  ہویا  گوشت    100

 بروکلی  نال  

15 
100 
106 
60 
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 اک  مالڻا
 1176  ڻوڻل

 ملی  گرام  کیلشیم  دے)  100کیلشیم  نال  بھر  پور  کھانے  (  ہر  کھانا  برابر  ہے  

دے    ںکھانیا
 نا

 مقدار(  کیلشیم  دی  مقدار) 

ڈیری  
 پروڈکڻس

 تازه  دودھ
 فالور  ملک

دودھ  آال  پوڈر(زیاده  کیلشیم  تے  
 تھوڑا   فیٹ)

 دودھ  (بغیر  سکم  کیتے  ہوئے)
 دہی  

 آئس  کریم  
 پنیر

 ملی  گرام)  85کپ    (  3/1
 گرام)ملی    36کپ    (    7/1
 ملی  گرام)6ڻیبل  آلی  چمچ  (  1
 گرام)11ڻیبل  چمچ  (  4/3    -  1
 گرام)59کپ  (  3/1
 گرام)  76کپ  (  2/1
 گرام)  15(  4/3

پھلی  آلے  
 پروڈکٹ

  250(کیلشیم  نال)  (  سوئے  ملک
 ملی  گرام/ڈبہ)

 سوئے  بین  ملک
 ویڻا  سوئے

 توفو
 خشک  توفو

 بین  کرڈ  شیٹ
 ہویا  توفوفرائی  

 سوئے  بین
 کالے  سوئے  بین
 بیکڈ  سوئے  بین

 اڈزوکی  بینز
 منگ  بینز

 ملی  گرام)  85ڈبہ  (    3/1
 ملی  گرام)  1250کپ  (  5
 ملی  گرام)  555ڈبہ  (      2-  4/1
 ملی  گرام)  80(  2/1
 گرام)70تائل  (  1  -  4/3
 گرام)  70تائل  (    4/3
 گرام)  40تائل  (  1
 گرام)51تائل    (  4/1-1
 گرام)  40تائل  (  1
 گرام)200ڻیبل  چمچ  (  8
 گرام)  155تائل  (  4/3-3
 گرام)  77تائل  (  2

خشک  میوه  
 جات

 میوه
 سکا  آلو  بخاره
 سکی  خرمانی

 گرام)  161تائل  (  2
 گرام)  196تائل  (  5
 گرام)  219تائل  (  5  -  2/1

گری  دار  
 میوه  جات

 کالے  تل
 چڻے  تل

 بدام  
 کنول  دے  بیج

 اخروٹ

 گرام)  40تائل  (  1
 گرام)  12تائل  (    4/1
 گرام)  35تائل  (  5/4
 گرام)  54تائل  (    2
 گرام)  94(    2  -  4/1

مچھلی  تے  
سمندری  

 خوراک

 مچھلی  دا  ڈھڈ
 گولڈن  تھریڈفن  بریم  (  خام)

 (خام)یلو  کروکر

 گرام)  88تائل  (  2  -  4/1
 گرام)  98تائل  (    2  -  2/1
 گرام)  102تائل  (  2  -  2/1
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 (خام)یورپین    پرچ
 سینڈ  پران  (خام)
 سکیلپ  (  خام  )

 ڈرائیڈ  شرمپ
 ڈرائیڈ  سلور  فش

 ساڈینیس
 مڈ    کارپ

 گرام)  72تائل  (  1  -  5/4
 گرام)  120تائل  (    3
 گرام)  89تائل  (  1  -  4/1
 گرام)  18تائل  (  2/1
 گرام)  13تائل  (  3/1

 گرام)  24ادھی  مچھلی  (
 گرام)  17ادھی  مچھلی  (

سبزیاں  
 (خام)

 بند  گوبھی  
 لیف  مسڻرڈ

 بروکلی  
 گوبھیچائینیز  

 چوئے  سم

 گرام)  78تائل  (  2
 گرام)  79تائل  (  2
 گرام)  116تائل  (  3
 گرام)  88تائل  (  2  -  4/1
 گرام)  64تائل  (  1  -  2/1

 ۔  زیاده  تر  پچھے  جانے  آلے  سوال13

 اے  ہین  زیاده  تر  پچھے  جانے  آلے  سوال  تے  جواب:

 سوال:  کیا  اوسڻیوپروسس  صرف  عورتاں  وچ  ای  ہوندی  اے؟

اس  نال جواب:  نہی  ۔  ایسڻروجن  دی  کمی  ہون  نال  جیڑی  حیض  بند  ہون  تو  بعد  ہوندی  اے  
اے،  اس  واسطے  عورتاں  نو  زیاده  خطره  ہوندا  اے  اوسڻیوپروسس  ہون    ہڈیاں  دا  نقصان  ہوندا

 دا۔  مگر  ،  مرداں  وچ  وی   فریکچر  ہو  سکدا  اے۔

 وپروسس  دا  کوئی  عالج  نئی؟سوال:  کیا  اوسڻی

جواب:  نئی  ۔  اج  کل  دی  دوائی  دے  استعمال  نال  بہتر  طور  تے  تسی  ہڈی  دے  نقصان  توں  
 بچ  سکدے  او  تے    ہڈی  دی  منرل  کثافت  نوں  ودھا  سکدے  او۔

ہویا  ں  ،  کیا      سوال:  ڈیول  انرجی  ایکس  رے    ابزارپشومیڻری  (ڈیکسا)  دا  اضافہ  کردے
 کوئی  دوجا  راه  ہے  اوسڻیوپروسس  نوں  کھوجن  دا؟

ہاں،  اوسڻیوپروسس  دا  اسی  الڻرا  سونک  ڻیسڻنگ  دے  نال  وی  پتا  ال  سکدے  آں۔  جواب:  
بلکہ،  اس  دی  وڈی  غلطی  دی  وجہ  توں  ،  ڈیکسا  دا  سکین  وی  الزمی  ہوندا  اے  اس  دی  

نوں  یقینی  بنان  واسطے  جے  ضروری  ہوے  تے۔  اضافی  طور  تے،  کمپیوڻر   تشخیص 
نوں  وی  استعمال  کیتا  جا  سکدا  اے  ہڈی  دی  کثافت  نو  معلوم  کرن  واسطے،  لیکن  سکیننگ  

 اس  دی  ریڈی  ایشن  ڈیکسا  توں  بہت  زیاده  ہوندی  اے۔

 لین  نال  اوسڻیوپروسس  توں  بچیا  جا  سکدا  اے؟  سوال:  کیا  کیلشیم  دی  زیاده  مقدار
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نئی  ،  عام  طور  تے،  اضافی   کیلشیم  جسم  وچوں  نکل  جاندا  اے  پیشاب  دے  راه۔  جواب:  
زیاده  کیلشیم  دے  لین  نال  گردے  دی  پتھری  ہون  دا  خطره  ودھ  جاندا  اے۔  ورلڈ  ہیلتھ  آرگنائز  

 رام  توں  اتے  کیلشیم  نئی  لینی  چائی  دی۔ملی  گ  2500دن  دے  وچ    بق  اکیشن  دےمطا

    میرے  گوڈیاں  وچ  درد  ہوندی  اے  خاص  طور  تے  جدوں  میں  پوڑیاں  دے  اتےسوال:  
 ۔  کیا  مینوں  اوسڻیوپروسس  ہے؟چڑاں  اتراں

وجہ  نال  ہوندا  اے  جدوں  دی    جواب:  گوڈیاں  دا  درد  خاص  طور  تے  ڈی  جنریڻو  آرتھریڻز
 لمبے  عرصے  جوڑاں  وچ  توڑ  پھوڑ  ہوندی  اے،  اوسڻیوپروسس  تو  عالوه  اے۔

 سوال:  میرے  پورے  جسم  دے  وچ  ہڈیاں  نو  درد  ہوندی  اے۔  کیا  مینوں  اوسڻیوپروسس  ہے؟

نوں  اوسڻیوپروسس  دی  پہلی  نئی  ،  مسل  اس  درد  دی  وجہ  ہین۔  عام  طور  تے  فریکچر  
 عالمت  سمجھیا  جاندا  اے۔

سواالں  واسطے،  مہربانی  کر  کے  کوئین  میری  ہسپتال  آف  یونیورسڻی  آف  ہانگ  کانگ  دے  
 28553577اوسڻیوپروسس  سنڻر  دے  نال  رابطہ  کرو  ۔  فون:  

 

ارڻمنٹ  اینڈ  فزیکل  تھراپی  ڈیپارڻمنٹ  آف  کوئین  میری  ہاسپڻل  پشکریہ  نیوڻریشن  ڈیبہت  زیاده  
 اوسڻیوپروسس  سنڻر  دا  جنہاں  اے  آرڻیکل  سانوں  دتا۔
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