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ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪ਼ੀ - ਫ ਿੱਟੇ ਦਾ ਿਰੈਕਚਰ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਫ ਿੱਟੇ ਦਾ ਿਰੈਕਚਰ ਕ਼ੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਗ ਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਟੈਲਸ ਅਤੇ ਦੋ ਲੰਬੀ ਹਿੱਡੀਆਂ (ਕੈਗਿਟੀ ਬੋਨ ਅਤੇ ਗਿਬੁਲਾ) ਦਾ ਬਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ ਿੱਟੇ ਦਾ ਿਰੈਕਚਰ 

ਗਜਆਦਾਤਰ ਦਰੁਾਡੀ ਅਿਸਥਾ ਗਿਿੱਚ ਗਿਬੁਲਾ ਜਾਂ ਗਟਗਬਆ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਗਿਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਗ ਿੱਟੇ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। 

 

ਆਮ ਕਾਰਨ ਕ਼ੀ ਹਨ? 

ਬਾਹਰੀ ਜੋਰ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਸਿੱਧੇ ਜੋਰ) ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਗ ਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਗਜਿੇਂ ਕੇ  ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਿੱਪਰ-ਥਿੱਲੇ ਕੁਿੱਦਿ ਕਾਰਨ 

ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੋੜ ਅਤੇ  ਗਹਰੀ ਸਿੱਟ ਕਾਰਨ ਿਰੈਕਚਰ। 

 

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕ਼ੀ ਹੈ? 

 ਿਰੈਕਚਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਗਬਕ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ (ਗਜਿੇਂ ਕੇ ਗਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹਿੱਡੀ ਜਾਂ 

ਖੁਿੱਲਹ ਾ ਿਰੈਕਚਰ) ਗਿਿੱਚੋਂ ਗਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਨ ੇ। 

 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਿਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਿੱਸਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 

ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਿਗਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭਾਗਿਤ ਅੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਛੁਹ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ। ਚਿੱਲਿ ਗਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਗਿਿੱਚ ਪਰਭਾਗਿਤ ਥਾਂ ਨੰੂ ਸਟੀਲ ਦ ੇਗਪੰਨਾਂ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ, ਸਕਰ ੂਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ 

ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਗਿਿੱਚ ਹੀ ਗਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਪਲਿੱਸਤਰ ਲਿੱ ੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 

 ਪਰਭਾਗਿਤ ਅੰ  ਨੰੂ ਚੁਿੱਕੋ 
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 ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਭਾਗਿਤ ਅੰ  ਨੰੂ ਚੁਿੱਕਿ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘਿੱਟਦੀ ਹੈ। 

 

 ਕਿਾਡਗਰਸੈਪਸ ਿੇਮੌਗਰਸ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਿਰਗਜਸ਼ 

 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਗਿਤ ਅੰ  ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਗਜਿੇਂ ਕੇ ਕਿਾਡਗਰਸੈਪਸ ਿੇਮੌਗਰਸ, ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾਉਿ ਦ ੇ

ਲਈ ਿਰਗਜਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਗਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਗਿਿੱਚ ਖੂਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਿੱਚ 30 

ਿਾਰ, ਹਰ ਗਦਨ 3 ਸੈਸ਼ਨ 

 

 ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉ ਂਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ 

 ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾਂ ਗਿਿੱਚ ਖੂਨ ਨੰੂ ਚਲਦਾ ਰਿੱਖ।ੋ 

 

 

ਪਲਿੱਸਤਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 

 ਪਲਿੱਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਰਭਾਗਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁਦੰੀ ਹੋਿੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸਜੋ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਪਰਭਾਗਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ 

ਗਦਨ ਗਿਿੱਚ 2-3 ਿਾਰੀ 15 ਗਮਟੰ ਲਈ ਬਰਿ ਲ ਾਓ। 

 ਜੇ ਪਰਭਾਗਿਤ ਥਾਂ ਸੁਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਿੀ ਹੋ ਗਰਹਾ ਹੈ ਲੇਗਕਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਸੋੇ ਪਾਿੀ ਗਿਿੱਚ ਪੈਰ ਗਭ ੋਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਿੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 35-38° C ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਦਨ ਗਿਿੱਚ 2-3 ਿਾਰੀ ਹਰ ਿਾਰ 15 ਗਮੰਟ ਦ ੇਲਈ। 

 

 ਗ ਿੱਟੇ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ 

ਗ ਿੱਟੇ ਦ ੇਜੋੜ ਨੰੂ ਉਿੱਪਰ-ਥਿੱਲੇ ਗਹਲਾਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਿੱਲ ਦੇ ਗਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦਰੂ, ਲਚੀਲਾਪਨ ਿਧਾਓ, 20 ਿਾਰੀ, ਗਦਨ ਗਿਿੱਚ 

3 ਿਾਰ। 
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 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਿਰਗਜਸ਼ 

 ਕਿਾਡਗਰਸੈਪਸ ਿੇਮੌਗਰਸ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾਉਿ ਿਾਲੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ ਲਈ, ਗ ਿੱਟੇ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕ ਰੇਤ 

ਦਾ ਥੈਲਾ ਬੰਗਨਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਰ ਉਸ ਗ ਿੱਟੇ ਨੰੂ ਚੁਿੱਕੋ ਅਤੇ  ੋਡੇ ਨੰੂ ਗਸਿੱਧਾ ਕਰ,ੋ 10 ਸੈਗਕੰਡ ਤਕ ਓਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱਖ,ੋ 

ਲਿੱਤ ਨੰੂ ਿੇਰ ਆਰਾਮ ਦੇਿੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 20 ਿਾਰੀ ਦਹੁਰਾਓ, ਗਦਨ ਗਿਿੱਚ 3 ਿਾਰੀ। 

 

 ਪਲਿੱਸਤਰ ਉਤਰਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹਿਤੇ ਬਾਅਦ ਗ ਿੱਟੇ ਦ ੇਜੋੜ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ ਿੱਟੇ ਦ ੇ

ਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਆਪਿੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉ ਂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਿੋ, ਅਿੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਹਿਾ ਗਿਿੱਚ ਚੁਿੱਕੋ ਅਤੇ ਗਪੰਜਿੀ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ 

ਕਰ।ੋ  

 ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਿਰਗਜਸ਼, ਗਜਿੇਂ ਕੇ ਇਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਿਾ। 

 

 ਗ ਿੱਟ ੇਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਿਧਾਉਿ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਬੜ-ਬੈਂਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਰੋਜਾਨਾ ਫਜੁੰਦ ਼ੀ ਲਈ ਸ ਝਾਅ 

1. ਪਲਿੱਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰਿੂਾਤੀ ਦੌਰ ਗਿਿੱਚ ਖਰਹਿੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਗਜਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਚਲਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

2. ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਗਜਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੂਾਤ ਗਿਿੱਚ ਿਰਗਤਆ ਜਾਿ ਿਾਲਾ ਭਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਲ ਦੇ 

ਜਰਰੂੀ ਪਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਚੰ ੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਿ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸਥਾਈ  ਤੀ ਉਿੱਤੇ ਅਿੱ ੇ ਿਧਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਗਸਰਿ ਚਾਲ 

ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਉਗਚਤ ਭਾਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

3. ਿਰੈਕਚਰ ਹੋਿ ਦੇ ਗਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਿੁਿੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਗਕਟਬਾਲ ਿਰ ੇ ਜਾਨਮਾਰ ਖੇਡ ਖੇਲਹਿ ਤੋਂ ਟਲੋ। 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਗਸਰਿ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਿੇ ਗਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਗਪਸਟ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
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