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गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चि 

2009 मा ,हस्पिटल अथोरिटीमा लागभग 4500 हहि फ्र्याक्चिका शल्यक्रियाहरू गरिए।  
सामान्यतया ,हहि फ्र्याक्चिबाट ग्रससत अधिकाांश मानिस 65 वर्ष माधथका हुन्छि।्  यो एउटा 
गम्भीि चोट ि सम्भाववत दलुषबता हो। प्रौढ जिसांख्यामा हुिे उच्च चोटहरूमध्ये यो िनि एउटा हो। 
केही िोगीहरूलाई उिीहरूको दैनिक क्रियाकलािहरूमा सहयोगी आवश्यक हुिे वा लामो समय िससषङ 
गहृमा बपििुिे जपता ववशरे् पयाहािको आवश्यकता ििष सक्छ। हहि फ्र्याक्चि भएका सब ै
बबिामीहरूलाई िेिै महहिासम्म हहिँड्िका लाधग साहािाको आवश्यकता ििे ि करिब आिा जसोलाई 
यताउता सिषको लाधग बेतको लौिा वा वाकष िहरूको पथायी रूिमा आवश्यक ििषसक्छ। 
 
अन्तर्राष्ट्रिय अष्ट्टिओपर्ोष्ट्िि फरउन्डेिनकर अनुिरर् ष्ट्नम्न ष्ट्िप फ्र्यरक्चर् भएकरिरू मध्ये 12% देष्ट्ि 
20% मरष्ट्नििरूको एक वर्ा ष्ट्भत्र मतृ्यु िुन्छ। 
 

फ्र्याक्चि eosoeoeoeoso सिँग सम्बस्न्ित छ। यसबाट िुरूर्भन्दा महहलाहरू बढी प्रभाववत 
हुन्छि।् एसशयामा अस्पटओििोससस एउटा प्रमुख सावषजनिक पवाप्य समपयाको रूिमा 
तीव्र भइिहेको छ। 2050 सम्ममा एसशयामा मात्र 51% सबै खाले हहि फ्र्याक्चिहरू हुिे 
अिुमाि गरिएको छ। बािँकी ववश्व जपतै हङकङमा अस्पटओििोससस सामान्य पवाप्य 
समपयाको रूिमा बढ्दो छ ि 400,000 मानिसहरूमा असि गिेको अिुमाि गरिएको छ।    
 

)यस िषृ्ठको जािकािी िुििावलोकि गहदषिु भएकोमा हटउि मुि अपिताल ,अथोिेडिक्स 
ि ट्राउमाटोलोजी ववभागका ििामशषदाता ,िा .एच .एल .वङ लाई ववशरे् िन्यवाद।)    
 

 

1. गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चि के िो  ? 

“हहि ”बल ि सकेटको सांयोजि हो। यसले खटु्टालाई कोखमा मोड्ि ि घुमाउि आदेश हदन्छ। 
हहि फ्याकचिले सामान्यतया नतघ्राको वा फ्युमिको माधथल्लो अस्न्तम हड्िीको फ्र्याक्चिलाई 
जिाउछ।  सकेट वा कम्मिको हड्िीको फ्र्याक्चिलाई “हहि फ्र्याक्चिको ”रूिमा मानििँदैि। 
सकेटको फ्र्याक्चिहरूको व्यवपथािि सभन्ि छ।  
 

मानिसको उमेि अिुसाि हहि फ्र्याक्चि थि सामान्य हुन्छ क्रकिभिे चोटिटकहरू िेिै 
हुिसक्िे ि हड्िीहरू कम मजबुत हुन्छि ् अथातष अस्पटओििोससस कमजोि हुन्छ।  
अस्पटओििोससस भएका मानिसलाई सामान्य ,दैनिक क्रियाकलािहरू ,िाटकीय रूिमा 
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ग्रससत वा चोट िलागे िनि फ्र्याक्चि हुिसक्छ।  बसलया हड्िीहरू भएका सािा उमेिका 
बबिामीहरूको हहि टुट्िुको सामान्य कािणमा काि दघुषटिाहरू जपता उच्च उजाषका चोटहरू 
िछषि।्  ट्युमि वा अन्य हड्िीका िोगहरूबाट हड्िीको कमजोिीको कािणबाट िनि हहि 
फ्र्याक्चि हुि सक्छ ि यपतो समपयालाई प्याथोलोस्जक फ्र्याक्चि भनिन्छ। 
 

हहि फ्र्याक्चिले तिाईंको जीविको गुणपतिलाई उल्लेखिीय रूिमा िरिवतषि गिष सक्छ। 
यसको अनतरिक्त ,हहि फ्र्याक्चिबाट सुिाि हुिँदै गदाष आउिे ववसभन्ि सम्भाववत जहटलताहरू 
जीवि देखख ििाउिे खालका हुि सक्छि।् यसमा निमोनिया ,चािका घाउ ि खटु्टामा िगत 
जम्िु जपता िोगहरू समावेश हुन्छि ्ि जसले निकाल्ि ि यात्रा गदाष फोक्सोमा असि गिष 
सक्छ। निम्ि हहि फ्र्याक्चि अस्पथि सम्बस्न्ित हुन्छि।् िहहले ि ैहहि फ्र्याक्चिको सशकाि 
भएका िोगीमा नतिीहरूको अको हहि िनि िुि :टुट्िे उच्च जोखखम हुन्छ।  
 

 

2. गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चिका मो    कािक तत्विरू के-के िुन?् 
अस्पटओििोससस िभएका भन्दा अस्पटओििोससस भएका वदृ्ध बबिामीहरूमा हहि फ्र्याक्चि 
ववकास हुिे जोखखम उच्च हुन्छ।  
 

हहि फ्र्याक्चि िेिैजसो सामान्य रूिमा कमजोिी वा हहिको छेउमा प्रत्यक्ष चोट लाग्िाले 
हुन्छ। 
प्रौढ चोटहरूको अन्य कािणहरूमा :घातक मस्पतष्कघात ,उच्च िक्तचाि ,कामजोि दृस्ष्ट ,
और्िीहरूको असि ि वाताविणका कािक तत्वहरू हुि।् 
 
 

3. गेरियाट्रिक फ्र्याक्चिको उपचाि कसिी िुन्छ? 
बबिामीलाई माधथल्लो नतघ्रामा वा कोखमा दखुाई हुन्छ। िोगबाट हड्िी कमजोि भएको छ 
भिे (जपतै किा चोट वा क्यान्सि )बबिामीले कोखमा वा नतघ्राको भागमा टुट्िुभन्दा अगाडि 
केही अवधिसम्म दखुखिहेको महसुस गिष सक्छि।् यहद हड्िी िूणष रूिमा टुटेको छ भिे 
उक्त खटु्टा अको भन्दा छोटो देखखि सक्छ। खटु्टा सािष कष्टकि हुिेछ। 
 

हहि फ्र्याक्चिको उिचाि समान्यतया एक्स-िे बाट गरिन्छ। कहहलेकाहीीँ अिूणष फ्र्याक्चि 
नियसमत एक्स-िे मा िनि िदेखखि सक्छ। यो अवपथामा ,केही थि काल्िनिक अध्ययिहरू 
जरूिी हुि सक्छ। 
 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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4. सबै ट्रिप फ्याक्चिरू उस्तै िुन?् 
कुिै िनि हहि फ्र्याक्चि समाि प्रकृनतका हुिँदैिि।् हहि फ्र्याक्चिहरू माधथल्लो फ्युमिको 
(नतघ्राको )कुि भाग समावेश भएको छ त्यसमा निभषि भई ववसभन्ि प्रकािहरूमा ववभास्जत 
हुन्छि।् 
 

ततघ्राको घाटीको फ्र्याक्चििरू 

नतघ्राको घाटीको फ्र्याक्चि नतघ्रामा नतघ्राको टाउको फ्र्याक्चि हुिँदा हुन्छ।      नतघ्राको घाटीको फ्र्याक्चिको 
उिचाि बबिामीको उमेिमा ि फ्र्याक्चिको पथािान्तिणको मात्रमा निभषि िहन्छ।  यो फ्र्याक्चि हुिँदा 
हड्िीमा िक्त सांचाि गमु्ि सक्छ। (धचत्र 1)  

 
 

इन्टिोच्यान्टेरिक ट्रिप फ्र्याक्चििरू 

इन्टट्रोच्यान्टेरिक हहि फ्र्याक्चिहरू ठीक नतघ्राको हड्िीको घािँटी तल हुन्छ। यी फ्र्याक्चिहरू समािाि 
हुि नतघ्राको घािँटीको फ्र्याक्चिहरू भन्दा िेिै सस्जलो हुन्छ। प्रायजसो शल्यक्रिया उिचािहरूमा 
फ्रयाक्चिलाई स्पथि गिषको लाधग पिु ,प्लेट वा क्रकल्ला समावेश गरिन्छ।(धचत्र 2)  
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सबिोच्यान्टेरिक फ्र्याक्चि 

यो फ्र्याक्चि नतघ्राको घािँटीको फ्र्याक्चि ि इन्टट्रोच्यान्टेरिक फ्र्याक्चि भन्दा िेिै सामान्य हुन्छ। 
यो फ्र्याक्चि लेसि ट्रोच्यािटि भन्दा तल हुन्छ।(धचत्र 3)  

 
एकदम जहटल मासमलाहरूमा हड्िीहरू भािँधचिे मात्राले यो भन्दा िेिै क्षेत्रहरू समावेश गिष 
सक्छ। सस्जषकल ममषतलाई ववचाि गदाष यसलाई ध्यािमा िाखखन्छ। 
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5. गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चिका उपचाििरू के -के िुन ्?  
 एक िटक हहि फ्र्याक्चिको निदाि गिे िनछ ,बबिामीको समग्र पवाप्य अवपथालाई 
मूल्याङ्कि गरििेछ। केही अवपथाहरूमा ,बबिामी अधिक बबमािी िनि हुि सक्छि ्ि यपतो 
अवपथामा एिेपथेससया ि शल्यक्रिया ससफारिस गरििेछैि। यी अवपथाहरूमा ,बबिामीको 
समग्र आिाम ि दखुाइको पतिलाई िनि एिेपथेससया ि शल्यक्रियाका जोखखमहरू ववरुद्ध तौल 
गरििु अनिवायष छ। 
 

प्राय शल्यक्रिया गिे व्यस्क्तहरूले यो पवीकाि गदषछि ्क्रक बबिामीहरूलाई नछटो शल्यक्रिया 
गरियो भिे उिीहरू अझ िाम्रो हुन्छि।्  ति िनि ,शल्यक्रिया िनछ बबिामीको सुिक्षा निश्चय 
गिष ि उिीहरूको समग्र धचक्रकत्सा पवाप्यलाई अधिक बिाउि महत्त्विूणष छ। यसको अथष 
हृदय ि अन्य िोग निदाि अध्ययिहरू गिषको लाधग समय सलिु हो। 
 

बबना शल्यक्रिया उपचाि 

कुि ैप्रकािको एिेपथसेसया सलि िसक्िे वा चोट-िटक अनघ हहिँड्ि िसक्िेहरूको लाधग यसलाई 
ववचािमा िाख्ि सक्रकन्छ। 
 

सर्मिकल उपचाि 
सजषिी अगाडि 
सजषिी अगाडि उस्च्चत िक्त जािँच ,छातीको एक्स-िे ि इलेक्ट्रोकाडि षयोग्राम प्राप्त गरििे छ। 
सबै बबिामीहरूले प्रोफाइलेस्क्टक एस्न्टबायोहटक्स प्राप्त गिेछि।् शल्यक्रियाको लाधग 
एिेपथेससया सामान्य एिेपथेससया ,मेरूदण्ि एिेपथेससया ,एवििुिल एिेपथेससया वा सांयोस्जत 
हुि सक्छ। 
 

शल्यक्रिया 
 
शल्यक्रियाको प्रकाि फ्रयाक्चको प्रकाि ि फ्रयाक्चि ववपथाििको मात्रामा आिारित हुन्छ। 
 
अििेसहरू दईु प्रकािका हुन्छि ्:सांमायोजि ववपथािि (हेसमअथोप्लापटी )वा आन्तरिक 
समािाि। 
 
 
 
6. ततघ्राको घााँटीको िड्डीको फ्र्याक्चि उपचाि के िो? 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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हड्िीको ववपथािि उल्लेखिीयरूि छ भिे फ्र्याक्चि भएको हड्िीको भागमा िक्त सांचािमा 
असि िुग्ि सक्छ ि नतघ्राको घािँटीको फ्र्याक्चिहरू हुिँदा यो एउटा महत्त्विूणष समपया हुन्छ। 
िक्त प्रवाह न्यूि भएकोले गदाष ,यी फ्र्याक्चिहरू निको िहुिे ि ओस्पटयोिेिोसससको उच्च 
जोखखममा हुन्छि।् त्यसैले ,प्राय जसोलाई आांसशक नितम्ब बदलावद्वािा उिचाि गरििेछ। 
हहि हेसमअथोप्लापटी हहि प्रनतपथाििको आिा हो। यस प्रक्रियामा ,बल ि सकेट जोिीको 
बललाई हटाइन्छ ि जोिीमा एक घातु प्रोपथेससस िाखखन्छ। 

 

हेसमअथोप्लापटी हहि प्रनतपथाििको एक प्रकाि हो ि हहिको “बल ”मात्र प्रनतपथािि गरिएको 
हुन्छ।  ( धचत्र 4)  

 
प्रनतपथािि िभएको वा हल्का प्रनतपथािि भएको फ्र्याक्चि लाई धचक्रकत्सकले हड्िीलाई 
प्रनतपथाििि गिुषभन्दा त्यसलाई समािाि गिे निणषय गछषि।् 
 
 

7. इन्टििोच्यान्टेरिक ट्रिप फ्र्याक्चिको उपचाि के िो? 
इन्ट्रामेिुल्लेिी क्रकल्लाले इन्टिट्रोच्यान्टेरिक फ्र्याक्चिको ममषत गरिन्छ। क्रकल्लालाई नतघ्राको 
हड्िीको (क्रफलाको हड्िी )घािँटीको कन्दिामा भन्दा यसको छेउमा िाखखन्छ (प्लेको साथमा)। 
 

प्राय इन्टिट्रोच्यान्टेरिक फ्र्याक्चिहरूलाई हहि पिुको दबाबमा एक िातु प्लेट (धचत्र 5) वा 
एक इन्ट्रामेिुल्लेिी क्रकल्ला (धचत्र 6) को साथमा व्यवस्पथत गरिन्छि।् यसले फ्र्याक्चिको 
पथािमा असि लागू हुि अिुमनत हदन्छ।  
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 धचत्र 5 
 

धचत्र 6 
 

सबट्रोच्यान्टेरिक फ्र्याक्चि 
सबट्रोच्यान्टेरिक पतिमा ,फ्र्याक्चिहरूलाई एक इन्ट्रा मेिुल्लेिी क्रकल्ला वा एक लामो प्लेटले  
व्यवस्पथत गरिन्छ। 
 
 

8. गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चिका मट्रटलतािरू के -के िुन ्?  

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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हहि फ्र्याक्चि सहेका बबिामीहरूमा जहटलताहरू िेिै सामान्य हुन्छि।् हहि फ्र्याक्चि भएका 
बबिामीहरूको शल्यक्रिया गिुष उिीहरूका लाधग जहटलताहरूबाट बच्िु एउटा सबै भन्दा 
महत्त्विूणष कािण हो। सके सम्म नछटो बबिामीलाई ववपतािाबाट उठाएि बाहहि निकाल्दा 
जहटलताहरूको जोखखम काम हुन्छ। 
 

सा ान्य मट्रटलतािरू: 
 ओछ्यािमा िेिै बपिाले चािका घाउहरू  
 भेिस ट्रम्बोससस  ,िल्मोििी इम्बोसलजम  
 सांिमण  
 घाउबाट िक्त प्रवाह हुिे वा हेमाटोमा  
 घाउ िाम्रोसिँग निको िहुिे  
 शल्यक्रिया अगाडि उच्च िक्तचाि ,मस्पतष्कघात वा मिमुेह िोगहरू तीव्र हुिे  

 

शल्यक्रियाको कािण िुने मट्रटलतािरू :  
 फ्र्याक्चि हुिे  ,िशा खिाब हुिे ,िक्त िली क्षनत जसले िक्षिात वा हात-खटु्ट ाा गुमाउिे 

(वविलै )निम्त्याउिँछ  
 घाउको सांिमण  
 खटु्टा लम्बाइ असांगनत  
 गहहिो िशा ट्रोम्बोससस  
 िूवष -अवस्पथत िोगको ववगाि जसले लक्षणहरूलाई अझ खिाब गिेछ।  
 एकसमाि सलस्म्िङ ि हहिँड्िे सहािाहरूको प्रयोग  
 एिेपथेससक जोखखम  

 
ट्रिप स्िु  /गततशील तनतम्ब स्िु  /प्रोर्क्स ल फे ोिल क्रकल्ला शल्यक्रिया तनर्ाििणसाँग 
सम्बर्न्र्त मट्रटलतािरू: 

 इम्प्लान्ट कमजोि हुिे  
 नतघ्राको हड्िीको टाउकोको ओस्पटयोिेिोससस  
 फ्र्याक्चि निको हुिमा समपया  
 स्पकयाहटक िशा चोट 

 
 

ट्रिप फ्र्याक्चिसाँगसम्बर्न्र्त मट्रटलतािरू: 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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=97
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
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 ववपथािि  ,घटाउ  
 कमजोि हुिे  
 स्पकयाहटक िशा चोट  
 हेटेिोटो 
 विक ओस्पसक्रफकेसि 

 

9. तनम्  ट्रिप फ्र्याक्चिको शल्यक्रिया पतछ िुने पुनवािस के िो? 
बबिामीलाई शल्यक्रिया भएको हदि िनछ सहायता सलइ ओछ्यािबाट निपकि प्रोत्साहहत 
गरिन्छ। चोट लागेको खटु्टामा िाखखिुििे अिुमनत हदइएको वजिको मात्रा सामान्य रूिमा 
फ्र्याक्चि ि ममषत (बदलाव वा नििाषिण )को प्रकािको प्रकायष हो। 
 

बबिामीलाई शस्क्त ि हहिँड्िे क्षमता िुिप्राषप्त गिष मद्दत गिषको लाधग भौनतक धचक्रकत्सकले 
बबिामीसिँग काम गिेछ। यस प्रक्रियालाई केही महहिा लाग्ि सक्छ। 
 

ट्रिप प्रततस्थापन शल्यक्रिया 
बबिामीले कम दखुाइ महसुस गदाष उिीहरूले ठािो बपिे प्रयास गिष सक्छि।् हहि प्रनतपथािि 
गिेका बबिामहरूलाई िूवीय िुिवाषस चिणमा हहि ववपथािि हुिलाई िोक्िको लाधग एक 
ववशरे् हहि कुसीको आवश्यक ििष सक्छ। ििुवाषस तुरून्त सुरु गरिन्छ ि बबिामीहरूले प्राय 
जसो इम्प्लान्ट माधथ िूणष वजि िाखेि हहिँड्ि सक्छि।् कहहलेकाहीीँ िेशावि धचक्रकत्सकद्वािा 
गहृ वाताविण नििाषिणहरू आवश्यक ििष सक्छ।  
 

हहि प्रनतपथािको शल्यक्रिया िनछ ,िाक्टिले खटु्टाहरूको अपथायी अचलताको लाधग अिहिण 
ससिाि प्रयोग गिष सक्छ। त्यसलाई िनछ स्पलङको साथमा बदलाव गिष सक्रकन्छ ि बबिामीहरूले 
पवतन्त्रताका साथ उिीहरूका हात-खटु्टाहरू चलाउि सक्छि।् 
 

तनर्ाििण शल्यक्रिया 
बबिामीहरूलाई प्राय जसो शल्यक्रिया िनछ तत्कालै हहिँड्ि अिुमनत हदइन्छ। केही 
मासमलाहरूमा ,यहद त्यहािँ सािा फ्रयाक्चि िुजाषहरू धथए वा फ्रयाक्चिको सांिेखणमा समपया 
धथए भिे ,वजिलाई प्रनतबस्न्ित गिष सक्रकन्छ। सबैभन्दा समाि रूिमा ,बबिामीहरूले 
शल्यक्रिया िनछ केही हदिमा भौनतक धचक्रकत्सकको साथमा उसभिेछि।् िूणष रूिमा निको 
हुिको लाधग केही महहिा लाग्छ ,ति केही बबिामीहरू त्यो समय भन्दा िहहले िै िाम्रिी 
हहिँड्दछि।् 
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चचक्रकत्सा स्यािाि 
प्राय जसो ,शल्यक्रिया िनछ िक्त-आदाि आवश्यक ििष सक्छ। लामो समयका 
एस्न्टबायोहटक्सहरू सामान्यता आवश्यक िदैिि।्  
बबिामीहरूलाई घि जाि हदइन्छ वा आवश्यक ििेमा िुिवाषस सुवविा केन्रमा बपि सक्छि।्  
 

फलो अप स्यािाि 
शल्यक्रिया िनछ हुिे नियुस्क्तहरूको अवधिमा ,शल्यक्रिया गिे व्यस्क्तले घाउ जािँच्िे इच्छा ,
एक्स-िेहरू प्रयोग गदै निको हुिे प्रक्रिया िालिा गिष ,ि आवश्यक ििेमा अनतरिक्त भौनतक 
धचक्रकत्सा सुझाव गिेछ। 
 
 

10. चोटपटक ि गेरियाट्रिक ट्रिप फ्र्याक्चिबाट कसिी बच्ने? 
 ओस्पटयोिोिोसससको िोकथाम ि उिचाि  
 आिँखाको दृस्ष्ट ि सुन्िे शस्क्तलाई सामान्य िाख्िुहोस ् 
 उच्च िक्तचाि भएको बबिामीको लाधग  ,रििँगटा लाग्िबाट बच्िको लाधग स्पथि 

िक्तचाि कायम िाख्िुहोस।्  
 खटु्टाका चोट  ,घुिँिा दखु्िेलाई उिचाि गिष वा ायालेन्स िाख्िको लाधग सुहाउिँ हदलो 

हहिँड्िे सहािा प्रयोग गिुषहोस ् ;छाताहरू ि सजाउिे सामािहरू भििदो हुिँदैिि ्  
 हात -खटु्टा चलाउिे नियसमत रूिमा अगयास गिुषहोस ्वा ायालेन्स प्रसशक्षण 

सलिुहोस।्  
 िािी  ,वपतुहरू वा सािा भुइिँका कििाहरू जपता गहृ खतिाहरू बािे सचते हुिुहोस ्

ि नयिीहरूलाई न्यूि गिषाुहोस।् शौचालय जािे बाटो खाली ि उधचत रूिमा उज्यालो 
हुिुिदषछ।  

 उच्च जोखखममा भएका मानिसहरूले नितम्ब सुिक्षा लगाउिे ववचाि गिष सक्छि ्
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