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 ڻخنے کا فریکچر – ہوم فزیوتھراپی
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 ڻخنے کا فریکچر کیا ہے؟

اور فائیبوال) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڻخنے کا فریکچر عام طور پر فائیبوال اور ڻخنے کا جوڑ ڻالوس اور دو لمبی ہڈیوں (کیوڻی بون 
 پر، ڻخنے کے بیرونی طرف کو واقع ہوتا ہے۔ بعیدی مقاممیں  ڻیبیا

 
 عام اسباب کیا ہیں؟

 ڻورشنہے) جیسا کہ اندرونی اور بیرونی  اہوت زورسے تکلیف اڻھائے (جو عام طور پر بالواسطہ  زورڻخنے کا جوڑ جو بیرونی 
جو کہ نامناسب طور پر چھالنگ لگانے اور لینڈنگ اور ڻرن اوور فورس کے باعث ہونے والے فریکچر کے سبب سے الحق 

 ہوتا ہے۔
 

 عالج کیا ہے؟

 اوپن  فزیشن فریکچر کی حالت کے پیش نظر روایتی طریقہ عالج یا جراحی طریقہ عالج (جیسا کہ ڈسپلیسمنٹ اور
 فریکچر) کا انتخاب کرے گا۔

  عام طور پر، روایتی معالجے میں فریکچر کو ڻھیک کرنے کے لیے ایک کاسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً چار تا
چھ ہفتے کے لیے، متاثره عضو زمین کو نہیں چھو سکتا ہے۔ چلنے میں سہولت کے لیے دو بیساکھیاں استعمال کی 

 جاتی ہیں۔

  معالجے میں متاثره حصے کو سڻیل پنوں، سڻیل ڻینشن وائر، سکریو اور سڻیل پلیٹ کی مدد سے ڻھیک حالت جراحی
 میں الیا جاتا ہے۔

  روایتی اور جراحی دونوں طریقہ ہائے عالج میں فزیوتھراپی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مریضوں کی صحت یابی
 میں تیزی الئی جا سکے۔

 
 کاسٹ کی مدت کے دوران

 عضو اڻھائیں متاثره 
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 آرام کرتے ہوئے متاثره لمب کو اڻھانے سے سوجن میں راحت ملتی ہے 

 

 کواڈریسیپس فیمورس مسل سڻرینتھ ورزش 
 ورزش کرتے  مریضوں کو متاثره لمب جیسا کہ کواڈریسیپس فیمورس کے برے پڻھے کی مضبوطی کے لیے

 بار 3مرتبہ، فی یوم  30 باریسے بچا جا سکے۔ فی رہنا چاہیے، تاکہ پڻھے کی الغری 

 

 ڻو جوائنٹ ورزش 
 سوجن سے آرام میں مدد کے لیے ڻانگوں میں خون کی گردش کو رواں رکھتی ہے۔ 

 
 

 کاسٹ ہڻائے جانے کے بعد
  منڻوں کے لییے برف کی  15کاسٹ ہڻائے جانے کے بعد، اگر درد، پائریکسیا اور سوجن محسوس ہو تو متاثره حصے پر

 مرتبہ فی یوم لگائی جائے۔ 2تا  3ہے، جو ڻکور کی جا سکتی 
  اگر متاثره حصہ اب بھی سوجن زده ہو اور اس پائریکسیا کے بغیر اس میں درد ہو تو، گرم پانی سے تھراپی کی جا سکتی

منڻوں  15مرتبہ فی یوم یہ تھراپی کی جائے اور یہ ہر بار  2-3ڈگری سینڻی گریڈ ہو،  35-38ہے۔ پانی کا درجہ حرارت 
 لیے ہو۔کے 

 
 ڻخنے کی ورزش 

 3مرتبہ،  20ڻخنے کے جوڑ کو اوپر، نیچے، انڻروورژن اور ویلگس کرن سے، لچک میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے لیے 
 گروپس فی یوم ورزش کریں
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 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش 
  ریت کا ایک لیے پڻھوں کو مضبوط بنانے کی ورزش جو کہ کواڈریسیپس فیمورس کو بھی مضبوط بنائے، اس کے

سیکنڈوں کے لیے  10بیگ سینڈ بیگ ڻخنے پر لپیڻا جانا چاہیے، پھر اسے اوپر اڻھائیں اور گھڻنے کو سیدھا کریں، 
 باری دہرائیں۔ 3مرتبہ، فی یوم  20رکیں، پُرسکون ہوں، 

 
  ہفتے کے بعد ہٹ جائے تو، مریض ڻخنے کے جوڑ کے استحکام کے لیے ڻخنے کے جوڑ کے 2تو  4جب کاسٹ 

 قریب کے پڻھے کو مضبوطی فراہم کر سکتے ہیں
 تلوؤں کے زور کھڑے ہوں، ایڑیوں کو اوپر اڻھائیں اور کالف مسل پر کام کریں 
 ساده توازن کی مشق، جیسا کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہونا۔ 

 
 تا ڻخنے کے جوڑ کی مضبوطی کے یے ویلگس سڻرینتھ پر محنت کے لیے ربر بینڈ کو استعمال میں الیا جا سک

 ہے
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 روزمره زندگی کے لیے مشورے
 ابتدائی مرحلے پر جب کہ کاسٹ کو ہڻایا جائے تو، غیر ہموار زمین پر طویل مدت تک چلنے سے گریز کریں۔ .1
 مستحکمپڻھوں کی ورزش شروع کرنے کے دنوں میں، کم وزن سے زائد وزن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اسے ایک  .2

ردھم سے ماسڻر لیول تک لے کر جانا چاہیے اگر حرکت کی بات ہو؛ اور وه بھی صرف تب جب کہ وزن کو مناسب 
 تعداد میں بڑھایا جائے تاکہ پڻھوں اور نسوں کو مضبوطی فراہم کی جا سکے۔

 نا چاہیے۔، جیسا کہ فٹ بال یا باسکٹ بال کھیلنے سے گریز کرتناؤ والی کھیلوںفریکچر کے تین ماه کے اندر،  .3
 

 مذکوره باال مشورے صرف حوالے کے لیے ہیں۔
 اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربنای اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ قائم کریں

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

	ہوم فزیوتھراپی – ٹخنے کا فریکچر

