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 پروکسیمل ہیومرس فریکچر – گھر پر فزیوتھراپی

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شدہ نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

 پروکسیمل ہیومرس فریکچر کیا ہے؟

ے جو کہ ہکندھے کے جوڑ سکیپوال اور ہیومرس کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ہیومرس پروکسیمل وہ حصہ ہوتا 

نسبتاً کمزور تر ہوتا ہے، اور اگر اسے ضرب لگے تو یہ بہ آسانی فریکچر ہو سکتا ہے، جو کہ بڑی عمر کے افراد 

  میں عام بات ہے۔

 

 

 عمومی اسباب کیا ہیں؟

  حادثات ککے باعث ہوتا ہے، جیسا کہ گرنا یا ٹریف چوٹ عام طور پریہ 

  کو بڑھا سکتی ہیںاور دیگر طبی بیماریاں فریکچر کی جگہ اوسٹیوپوروسس 

  عالج کیا ہے؟

 کرے گامیں سے انتخاب  فزیشن فریکچر کی صورت حال کی مناسبت سے جراحی معالجہ یا روایتی معالجہ  

 فتے کے لیے فریکچر شدہ ہڈی کو حرکت سے روکنے کے لیے ایک عمومی روایتی معالجے میں چار تا چھ ہ

 اسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے

  جراحی معالجے میں اسٹیل پنوں، اسٹیل ٹینشن تار، پیچوں یا اسٹیل پلیٹ کی مدد سے متاثرہ حصے کو ٹھیک

 کرنے کی ضرورت پڑتی ہے

 تیزی النے کے لیے فزیوتھراپی کی  جراحی معالجہ اور روایتی معالجہ دونوں کو مریضوں کی صحت یابی میں

 ضرورت پڑتی ہے

 

 فریکچر کے ٹھیک ہونے سے قبل فزیوتھراپی

یہ موثر انداز میں کندھے اور دیگر جوڑوں کی حرکت کو برقرار رکھتی ہے تاکہ نرم بافت اور فریکچر کے ٹھیک ہونے 
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 کی رفتار میں تیزی الئی جا سکے۔

 

 پینڈولم ورزش 

 5مرتبہ،  3آگے کو جھکیں اور متاثرہ ہاتھ کو قوت ثقل کی مدد سے آگے اور پیچھے، بائیں اور دائیں کو جھولیں۔ فی یوم 

 کریں۔ باریمنٹ فی 

 
 انگلی کے جوڑ کی ورزش 

 منٹ فی باری کریں۔ 5مرتبہ، تقریباً  3ربر کی گیندوں، اسپونج، یا کلے کو بھینچیں۔ فی یوم 

 

 جوڑ کی لچک اور پھیالؤ کہنی اور کالئی کے 

 منٹ فی باری کریں۔ 5مرتبہ، تقریباً  3فی یوم 

 

 

  فریکچر ٹھیک ہونے کے بعد فزیوتھراپی

فریکچر کے چار تا چھ ہفتوں بعد، آہستہ روی سے کندھے کے گرد اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے ورزشیں کی جا سکتی 

 ہیں۔

 

 معاونت کے ساتھ ورزش 

 مرتبہ فی باری۔ 20مرتبہ،  3انے میں معاونت کریں۔ فی یوم رہ بازو کو اٹھکرتے ہوئے متاثتندرست بازو استعمال 

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


 

FRACTURE AROUND SHOULDER_URDU.DOCX 

Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 

 

 دیوار پر چڑھنا 

مرتبہ  20دیوار کی طرف رخ کریں اور انگلیوں کی مدد سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ چڑھیں اور 

 بالترتیب ایسا کریں، فی یوم تین باری۔

 

 

  ی یا تولیے سے بدال جا سکتا ہے(رورزش )اس کو چھتبیمبو پول 

یں اور پیچھے کی طرف کر کے گرفت میں لاٹھا کر کندھے کو اوپر کی طرف اٹھائیں، باہر کی طرف  یا بانس کا ڈنڈا بیمبو پول

 مرتبہ فی باری۔ 20مرتبہ،  3یں۔ فی یوم کر کے گرفت میں ل

 

 

 کندھے کو گھمانے کی ورزش 

 مرتبہ فی باری۔ 20مرتبہ،  3بیرونی طرف گھمانے کے لیے بیمبو پول استعمال کر سکتے ہیں۔۔ فی یوم  آپ اپنے کندھے کو
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  ورزشکندھے اٹھا کر پٹھوں کی مضبوطی کی 

 3اپنے ہاتھ میں ڈمبل تھامیں، اپنی کہنیوں کو سیدھا رکھیں، اسے اوپر اٹھائیں اور پھر آہستگی سے اسے نیچے کریں۔ فی یوم 

 مرتبہ فی باری۔ 20مرتبہ، 

 

 کندھے گھما کر پٹھوں کی مضبوطی کی ورزش 

اپنے ہاتھوں میں ڈمبلز رکھ کر ایک طرف لیٹ جائیں۔ اپنی کمر کے قریب اپنی کہنیوں کو لے کر آئیں، باہر کی طرف اپنے 

 مرتبہ فی باری۔ 20مرتبہ،  3کندھوں کو گھمائیں اور پُرسکون رہیں۔ فی یوم 

 

 

 مشورے روزمرہ زندگی کے لیے

آئس کمپریس اور ہاٹ کمپریس سوجن کم کر سکتے ہیں اور درد میں راحت فراہم کر سکتے ہیں۔ آئس کمپریس سے ٹکور  .1

ا ہو یا کندھوں میں سوجن ہو۔ اس سے اُلٹ یہ کہ، اگر پائریکسیا یا سوجن نہ ہو تو، ہاٹ کمپریس کا یکرینں اگر پائریکس

 مرتبہ۔ 2-3منٹوں کے لیے متاثرہ حصوں پر اطالق کریں، فی یوم  20 تا 15استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر مرتبہ 

 کی طرف لیٹنے سے گریز کریں۔ ِلمبفریکچر کے مندمل ہونے سے قبل متاثرہ  .2

 کو اٹھانے کے لیے سرہانا استعمال کر سکتے ہیں۔ ِلمبسے بچنے میں معاونت کے لیے متاثرہ  ورمجب سوئیں تو،  .3

کو روزمرہ سادہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دیں، جیسا کہ دانتوں کی  ِلمبفریکچر مندمل ہونے کے بعد، متاثرہ  .4

 ، تاکہ بحالی کے اثر کو بہتر بنانے میں مدد دی جا سکے۔کرنا صفائی، بالوں میں کنگھی

اتارا جا سکے، تاکہ بازو کو زائد پھیالؤ  باقاعدگی سے مستعمل اشیاء کو کو ایسی بلندی پر رکھا جائے جن کو آسانی سے .5

کی بحالی کو متاثر ہونے سے بچا جا سکے۔ مزید یہ کہ بھاری چیزوں کو اٹھانے سے  ِلمبسے روکا جا سکے اور متاثرہ 

 گریز کیا جائے۔
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 ہیںلیے درج باال مشورے صرف حوالے کے 

 فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریںاگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہیں تو، براہ مہربانی اپنے 
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