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ਜੇਰਿਆਰਰਿਕ ਰਿਪ ਫ੍ਿਕੈਚਿ  

2009 ਵਿਚ, ਲਗਭਗ 4500 ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਸਪਤਾਲ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।  

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਿਨ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਿੈ 

ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੁੰਦੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਬ਼ਿੁਰਗ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਲਗਣ ਿਾਲੀ ਚੋਟ ਿੈ। ਕੁਝ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ ੰ 

ਆਪਣੀ ਦੈਵਨਕ ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜਾਾਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਵਜਿੇਂਵਕ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਰਵਸੰਗ ਿੋਮ ਵਿਚ ਰਵਿਣਾ। ਉਿ ਸਭ ਮਰੀਜ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੋਇਆ ਿ,ੈ ਨ ੰ ਕਈ ਮਿੀਨੀਆਾਂ 

ਤਕ ਚਲਣ ਲਈ ਬੈਸਾਖੀ/ਡਡੰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਿੁੰਦੀ ਿ ੈਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਲਣ ਲਈ ਕੇਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਕਰਾਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿੋ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ।  

 

 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਫ੍ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ 12% ਤੋਂ 20% ਲੋਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਕਾਨ ਇਕ ਸਾਲ 

ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ। 

 

ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਨਾਲ ਸੰਬਵੰਧਤ ਿੈ। ਇਿ ਪੁਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵ਼ਿਆਦਾ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਬਿੁਤ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਖੱ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਸਮਵੱਸਆ ਬਣ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਕ 

ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2050 ਤਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਿ 51% ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੋ ਜਾਿਾਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, 

ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਿੀ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਵਿਚ ਆਮ ਿਲੈਥ ਸਮੱਵਸਆ ਬਣ ਵਗਆ ਿ,ੈ ਵਜਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 400,000 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
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ਡਾ. ਐਚ.ਐਲ. ਿੌਂਗ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ੍  ਓਰਥੋਪੈਵਡਕਸ ਐਂਡ ਟਰ ੋਮੈਥੋਲਾਜੀ, ਵਟਊਨ ਮਨ ਿਸਪਤਾਲ ਦੀ 

ਇਿ ਸਫਾ ਵਿਚ ਵਦੱਤੀ ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਿਾਦ।) 

 

 

1. ਜਰੇੀਆਵਟਰਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਕੀ ਿ?ੈ 

"ਪੱੁਠਾ / ਕ ਲ੍ਾ" ਇਕ ਬਾਲ-ਐਂਡ-ਸਾਵਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਤਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨ  ੰਝੱੁਕਾ ਅਤੇ ਪੇਡ  ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘ ੰਮਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਟ/ਜੰਘਾ ਦੀ ਉਪਰੀ ਵਿੱਸੇ ਜਾਾਂ ਪੱਟ ਦੀ ਿਡੱੀ / ਫ੍ੀਮਰ 

ਵਿਚ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਨ ੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਵਕਟ ਦੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਜਾਾਂ ਐਸੀਟਾਬੁਲਮ ਨ ੰ  "ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ" ਨਿੀਂ ਮੰਵਨ੍ਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਵਕਟ ਦ ੇਫ੍ਰ ੈਕਚਰਾਾਂ ਦਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਿੱਖਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਿੱਧਣ ਨਾਲ ਵਡੱਗਣਾ ਵਬਲਕੁਲ ਆਮ ਸਮਵੱਸਆ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿੱਡੀਆਾਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣੀ ਿ ੋਗਈ ਿਨ 

ਵਜਿੇਂਵਕ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ। ਵਜਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਿ,ੈ ਨ ੰ ਿੱਡੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਿਰ ਵਦਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਾਜਾਾਂ 

ਵਿਚ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਵਸਰਫ੍ ਡਰਾਮੈਵਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਗਰਣ ਜਾਾਂ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ। ਜੇ ਨੌਜਿਾਨ ਮਰੀਜ 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿੱਵਡਆਾਂ ਮ਼ਿਬ ਤ ਿਨ, ਦੀ ਵਿਪ ਟੱੁਟਣਾ ਵਬਲਕੁਲ ਆਮ ਿ ੋਵਗਆ ਿ ੈਵਜਸ ਵਿਚ ਿਾਈ ਇਨਰਜੀ ਸੱਟਾਾਂ 

ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਨ  ਵਜਿੇਂਵਕ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਵਟਊਮਰ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਿੱਡੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੱਡੀ ਕਮਜੋਰ 

ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਇਸ ਸਮੱਵਸਆ ਨ ੰ ਪੈਥੋਲੌਵਜਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਵਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਨ  ੰਬਦਲ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਤੋਂ 

ਵਰਕਿਰ ਿੁੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਜੀਿਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਿੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਵਨਮੋਵਨਆ, 
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ਪਰੈਸਰ ਸੋਰ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿਚ ਖ  ਨ ਥੱਕਾ, ਵਜਸ ਨ ੰ ਵਡਸਲੌਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਫ੍ੇਫ੍ਵਡ਼ਆਾਂ 

ਵਿਚ ਥੱਕਾ ਜਮ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿੀਂ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਮਰੀਜ ਨ  ੰਵਜਸ ਨ  ੰਪਵਿਲਾ ਿੀ 

ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੋ ਚੁਵਕਆ ਿ,ੈ ਦਾ ਦ ਜਾ ਵਿਪ ਮ ਡ਼ ਟੱੁਟਣ ਦਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

2. ਜਵੇਰਆਵਟਰਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦ ੇਜਖੋਮ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਿਨ? 

ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਿਾਲੇ ਬ਼ਿੁਰਗ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਨਿੀਂ ਿਣੋ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ 

ਿੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿੁਦੰਾ ਿੈ। 

 

ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੁੰਦਾ ਿ ੈਜਾਾਂ ਵਿੱਪ ਤੇ ਵਸਧੱੀ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।  

 

ਬ਼ਿੁਰਗ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਨ: ਐਵਕਊਟ ਸਟਰ ੋਕ, ਿਾਈ ਬਲਡੱ ਪਰੈਸਰ, ਖਰਾਬ ਨ਼ਿਰ, 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈ੍ਕਟਸ/ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਿ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਨ। 

 

 

3. ਜਵੇਰਆਵਟਰਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿ?ੈ 

ਮਰੀਜ ਦੀ ਉਪਰੀ ਜੰਘਾ ਉਭਰ ੇਵਿਸੱੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਿੋਿੇਗਾ। ਜੇ ਿਡੱੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਵਜਿੇਂਵਕ ਤਣਾਅ ਸੱਟ ਜਾਾਂ 

ਕੈਂਸਰ) ਕਮਜੋਰ ਿ ੋਗਈ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਟੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਭਰੇ ਵਿੱਸੇ ਜਾਾਂ ਜੰਘਾ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਦ 

ਮਵਿਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਿਡੱੀ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੇ ਟੱੁਟ ਜਾਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਲੱਤ ਦ ਜੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਲੱਤ ਨ ੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਐਕਸ਼-ਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਨ ੰ ਰੈਗ ਲਰ ਐਕਸ਼-ਰ ੇ
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ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਿ ੋਵ਼ਿਆਦਾ ਇਮਵੇ਼ਿੰਗ ਅਵਧਐਨਾਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

 

4. ਕੀ ਸਭ ਵਿਪ ਫ੍ਰਕੈਚਰ ਸਮਾਨ ਿੁਦੰ ੇਿਨ? 

ਨਿੀਂ, ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਸਮਾਨ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰਾਾਂ ਨ ੰ ਿੱਖਰੇ ਪਰਕਾਰ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 

ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਵਕ ਫ੍ੀਮਰ ਦੇ ਵਕਿਡ਼ ੇਵਿੱਸ ੇਵਿਚ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੋਇਆ ਿੈ।  

 

ਫ੍ੀਮਰੋਲ ਨੈਕ ਦ ੇਫ੍ਰਕੈਚਰ  

ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਨੈਕ ਦੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਉਦੋਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ੀਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੈਕ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਨੈਕ ਦੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਮਰੀਜ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੱਡੀ ਵਿਚ ਖ ਨ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿੈ।(ਵਚੱਤਰ 1) 
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ਇਨਟਰਟਰ ੋਚਨੈਟਵਰਕ ਵਿਪੱ ਫ੍ਰਕੈਚਰ  

ਇਨਟਰਟਰ ੋਚੈਨਟਵਰਕ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਗਰਦਨ ਵਬਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਨੈਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰਾਾਂ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵੋਡ਼ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿਚ 

ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਨ ੰ ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰ , ਪਲੇਟ ਜਾਾਂ ਨੇਲ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। (ਵਚੱਤਰ 2) 

 

 

ਸਬਟਰ ੋਚਨੈਟਵਰਕ ਫ੍ਰਕੈਚਰ  

ਇਿ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਨੈਕ ਫ੍ਰ ੈਚਕਰ ਅਤੇ ਇਨਟਰਟਰ ੋਚੈਨਟਵਰਕ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫ੍ੀ ਘਟੱ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਟਰ ੋਚੈਨਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। (ਵਚੱਤਰ 3) 
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ਵ਼ਿਆਦਾ ਜਵਟਲ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਚ, ਿੱਡੀ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਟੱੁਟਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਰਜੀਕਲ 

ਵਰਪੇਅਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇਸ ਨ  ੰਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰਵੱਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

 

5. ਜਵੇਰਆਵਟਰਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰਕੈਚਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾ਼ਿ ਿਨ? 

ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਇਕ ਿਾਰ ਪਛਾਣ ਿੁੰਦੇ ਿੀ, ਮਰੀਜ ਦੀ ਪ ਰੀ ਵਸਿਤ ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 

ਵਿਚ, ਮਰੀਜ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ੈਵਕ ਉਸ ਨ ੰ ਐਨਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿੀਂ ਵਦੱਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿ ਮਾਮਲੀਆਾਂ ਵਿਚ, ਮਰੀਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਲੇਿਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦ ੇ

ਜੋਖਮਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

 

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਨ ਇਿ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰ਼ਿਾਮੰਦ ਿਨ ਵਕ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ 
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ਜਲਦੀ ਵਸਿਤਮੰਦ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। ਿਾਲਾਾਂਵਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਿੈਲਥ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਵਨਦਾਨਕਾਰੀ ਅਵਧਐਨਾਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਵਨਉਰਸੋਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ  

ਇਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਿ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਨੇ੍ ਬੀਮਾਰ ਿਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਨਿੀਂ 

ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਜੋ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਚਲ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਉਵਚਤ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ਼-ਰੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰ ੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਿਾਾਂਗੇ। 

ਸਭ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰੋਫ੍ਾਈਲੈਕਵਟਕ ਐਨਟੀਬਾਓਵਟਕ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਸਪਾਈਨਲ 

ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਐਪੀਵਡਊਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। 

 

 

ਸਰਜਰੀ 

ਸਰਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਲਈ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ: ਜਾਇੰਟ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਿੈਵਮਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ) ਜਾਾਂ ਭੀਤਰੀ 

ਵਨਰਧਾਰਨ। 
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6. ਫ੍ੀਮਰੋਲ ਨੈਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦ ੇਕੀ ਇਲਾਜ ਿਨ? 

ਫ੍ੀਮੋਰਲ ਨੈਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰਸ ਦੀ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਮੱਵਸਆ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਿੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿਾਲੇ ਵਿਸੱੇ ਦੀ ਖ ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਖਰਾਬ ਿ ੋਜਾਿੇਗੀ ਜੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਵਿਮ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਖ ਨ ਦਾ ਫ੍ਲੋਅ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਇਸਲਈ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਠੀਕ ਅਤੇ 

ਓਸਟੀਓਨਕੋ੍ਰਵਸਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਤੁ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਵਲਿਾ਼ਿਾ, ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਅੰਵਸ਼ਕ ਵਿਪੱ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿੱਪ ਿਵੈਮਆਰਥਰਪੋਲਾਸਟੀ ਵਿੱਪ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅੱਥਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ, ਬਾਲ-ਅਤੇ-ਸਾਵਕਟ 

ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨ ੰ ਕੱਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਪਰੋਸਥੇਵਸਸ ਨ ੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਿੈਵਮਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਪ ਬਦਲੀ ਿ ੈਵਜਸ ਵਿਚ ਵਸਰਫ੍ ਵਿੱਪ ਦੀ "ਬਾਲ" ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਿੈ। (ਵਚੱਤਰ 4) 

 

ਨਿੀਂ ਬਦਲਾ ਜਾਾਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲੀ ਕੀਤ ੇਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਲਈ, ਸਰਜਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਨ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 

ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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7. ਇੰਟਰਟਰਚੋੈਨਵਰਕ ਵਿਪੱ ਫ੍ਰਕੈਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਿ?ੈ 

ਇੰਟਰਟਰ ੋਚੈਨਵਰਕ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇੰਟਰਾਮੈਵਡਊਲਰੀ ਨਾਲ। ਇਿ ਨੇਲ ਫ੍ੀਮਰ (ਜੰਘਾ ਦੀ ਿਡੱੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਖੋਖਲੀ ਕੈਵਿਟੀ ਿ ੈਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡ (ਪਲੇਟ ਨਾਲ) ਦੇ। 

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਟਰ ੋਚੈਨਵਰਕ ਵਿਪੱ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰਾਾਂ ਨ ੰ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ (ਵਚੱਤਰ 5) ਜਾਾਂ ਇੰਟਰਾਮੈਵਡਊਲਰ (ਵਚਤੱਰ 6) ਨਾਲ 

ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਪ ਸਕਰ  ਨਾਲ ਇਲਾ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈ(ਵਚੱਤਰ 6)। ਇਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰ ੈਕਚ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਕਵਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। 

 

ਵਚੱਤਰ 5 

  

 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


  
 

 
GHF / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 10 
 

ਵਚੱਤਰ 6 

 

 

ਸਬਟਰ ੋਚੈਨਟਵਰਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ  

ਸਬਟਰ ੋਚੈਨਟਵਰਕ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਲੇਿਲ ਤੇ, ਫ੍ਰ ੈਕਚਰਾਾਂ ਨ ੰ ਇੰਟਰਾਮੈਵਡਊਲਰੀ ਨੇਲ ਜਾਾਂ ਲਮੰੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

 

8. ਜਵੇਰਆਵਟਰਕ ਵਿਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਿਨ? 

ਮਰੀਜ ਵਿਚ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਬਿੁਤ ਆਮ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਵਿੱਪ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਿਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਕਾਰਨ ਇਿ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਛੇਤੀ 

ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨ ੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।  
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ਆਮ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ: 

 ਬੈਡ ਬਾਉਂਡ ਦੁਆਰਾ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਰਸੈਰ ਸੋਰਸ 

 ਿੈਨਸ ਥਰੋਮਬੋਵਸਸ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਇਮਬੋਵਲਜਮ  

 ਸੰਕ੍ਰਮਣ  

 ਜਖਮ ਤੋਂ ਖ ਨ ਿਵਿਣਾ ਜਾਾਂ ਿੈਮਾਟੋਮਾ  

 ਜਖਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਾ਼ਿ 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਮਵਿਸ ਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਵਜਿੇਂਵਕ ਿਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ, ਡਾਈਵਬਟੀਜ 

 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ: 

 ਐਨਸਥੈਵਟਕ ਜੋਖਮ  

 ਫ੍ਰ ੈਕਚ, ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ, ਲਕਿਾ ਜਾਾਂ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ ਨ ਦੀ ਵਸ਼ਰਾਿਾਾਂ ਖਰਾਬ ਿ ੋਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ (ਬਿੁਤ 

ਘੱਟ)  

 ਜਖਮ ਸੰਕ੍ਰਮਣ  

 ਲੱਤ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ 

 ਗਵਿਰੀ ਵਸ਼ਰਾ ਦਾ ਥਰੋਮਬੋਵਸਸ 

 ਪਵਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌ਼ਿ ਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਵਿਗਾਡ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣ ਿੋ ਵ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ  

 ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਡ਼ਾਿਟ ਅਤੇ ਬਸਾਖੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ  
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ਵਿਪੱ ਸਕਰ  / ਡਾਈਨੈਵਮਕ ਵਿਪੱ ਸਕਰ  / ਪਰਾਕਸ਼ੀਮਲ ਫ੍ਮੇਰੋਲ ਨੇਲ ਸਰਜਰੀ ਵਫ੍ਕਸਸ਼ੇਨ ਸਬੰਧੰੀ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ: 

 ਇਮਪਲਾਾਂਟ ਦਾ ਵਿਲੱਾ ਿੋਣਾ  

 ਫ੍ੇਮੋਰਲ ਿੈਡ ਦਾ ਓਸਟੀਓਨਕੋ੍ਰਵਸਸ  

 ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ  

 ਵਚਤਡ਼ ਦੀ ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ 

 

ਵਿਪੱ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਵੰਧਤ ਜਵਟਲਤਾਿਾਾਂ: 

 ਮੋਚ, ਉਤਰਨਾ  

 ਵਿੱਲਾ ਿੋਣਾ  

 ਵਚਤਡ਼ ਦੀ ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ  

 ਿੀਟਰੋਟੋਵਪਕ ਓਸੀਵਫ੍ਕੇਸ਼ਨ 

 

 

9. ਵਿਪੱ ਫ੍ਰਕੈਚਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਡੁ਼ ਵਸਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਿ?ੈ 

ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ  ੰਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਿਚ ਵਬਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜਖਮੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਕਨੰਾ ਿਜਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮੰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 

(ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਵਫ੍ਕਸੇਸ਼ਨ) ਿੈ। 

 

ਵਫ੍ਵ਼ਿਓਥੈਰਵਪਸਟ ਮੁਡ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ 
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ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿੀਨੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

 

ਵਿਪੱ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ 

ਜਦੋਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਦਰਦ ਮਵਿਸ ਸ ਿੁਦੰਾ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਮਰੀਜ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਿੱਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਿ,ੈ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਰੀਿੈਬਲਾਈ਼ੇਿਸ਼ਨ ਫੇਜ ਵਿਚ ਵਿਗਾਡ਼ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਵਿੱਪ ਚੇਅਰ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੋ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਰੀਿੈਬਲਾਈ਼ੇਿਸ਼ਨ ਨ  ੰਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀ਼ਿ ਇਮਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲ 

ਬਾਅਦ ਪ ਰੇ ਿਜਨ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਥੈਰੇਵਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦਾ 

ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰ ਰੀ ਿੈ।  

 

ਵਿੱਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦ ੇਅੰਗਾਾਂ ਨ ੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ 

ਨ ੰ ਵਟਕਾਉਣ ਿਾਲੀ ਵਸਰਿਾਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ,ੈ ਅਤੇ 

ਮਰੀਜ ਵ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਾਂ ਨ ੰ ਘਮੰਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

 

ਰਫ੍ਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਜਿੀ  

ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ  ੰਸਰਜਰੀ ਦ ੇਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ 

ਕੁਝ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਟੱੁਕਡੇ਼ ਿ ੋਗਏ ਿਨ ਜਾਾਂ ਫ੍ਰ ੈਕਚਰ ਨ ੰ ਵਸੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਿਜਨ ਨ ੰ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਵਫ੍ਵਜਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲੁਾਕਾਤ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ। ਸੱਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਿ,ੈ ਪਰ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀ਼ਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ 
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ਠੀਕ ਿੋ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ।  

 

ਮਡੈੀਕਲ ਦਖੇਭਾਲ 

ਕਦ-ੇਕਦਾਈ, ਸਰਜਰੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਖ ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਮੰੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਐਨਟੀਬਾਓਵਟਕ 

ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਉਿ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ ੈਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਇਿ ਲਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਰੀਿਬੈਲਾਈ਼ੇਿਸ਼ਨ 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਵਿਣਾ ਜਰ ਰੀ ਿੈ। 

 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਜਖਮ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸ਼-ਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਖਮ 

ਭਰਨ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਾਧ  ਵਫ੍ਵਜਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸਝੁਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਜੇ ਇਿ ਜਰ ਰੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

 

 

10. ਵਡਗੱਣ ਅਤੇ ਗਵੈਰਆਵਟਰਕ ਵਿੱਪ ਫ੍ਰਕੈਚਰ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਵਕਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ?ੈ 

 ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਵਸਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਇਲਾਜ 

 ਨ਼ਿਰ ਅਤੇ ਕੰਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ 

 ਿਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵਥਰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ ਨ ੰ ਦਰ ਸਤ ਰਖਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

 ਟੱਗਾਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਾਂ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਵਚਤ ਚਲਣ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ 
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ਿਰਤੋਂ ਕਰ:ੋ ਛੱਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਨੀਚਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ  

 ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਜਾਾਂ ਬਲੈੰਸ ਟਰ ੇਵਨੰਗ। 

 ਸਾਿਧਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਤਵਰਆਾਂ ਨ ੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਜਿੇਂਵਕ ਪਾਣੀ, ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ, ਛੋਟੀ ਫ੍ਰਸ ਦਾ 

ਕਾਲੀਨ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ੍ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦ ੇਸਮੇਂ।  

 ਉਿ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਖਤਰਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਨ ੰ ਵਿੱਪ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ 
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