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ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ (ਅੱਡਹੀਿਸਵ ਕੈਪਸੂਲੀਿਟਸ) -- ਵਰਿਜਸ਼ 

ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਹੇਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 
 

 

ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ 

 

肩胛骨 ਸਕੇਪੂਲਾ 
鎖骨 ਕਲੇਿਵਕਲ 
關節囊 ਆਰਟੀਕੁਲਰ ਕੈਪਸੂਲ 
筋腱 ਟ�ਡਨ 
肱骨 ਹਮੇੁਰਸ 
肌肉 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ 

 

 

ਢਾਂਚਾ 
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ਮੋਢੇ ਦਾ ਜੋੜ ਸਕੇਪੂਲਾ, ਕਲੇਿਵਕਲ, ਅਤੇ ਹਮੇੁਰਸ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਟ�ਡਨ, ਿਲਗਾਮ�ਟ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕੁਲਰ 

ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹ�ੈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲਚੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਵਖੱਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 

ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ�ੈ 
 

"ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ" (ਅੱਡਹੀਿਸਵ ਕੈਪਸੂਲੀਿਟਸ) 

ਿਕਉਿਂਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੰੂ "50ਵ� ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰਨ 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀ ਂਪਤਾ। 
 

ਲੱਛਣ 

1. ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਦਰਦ। 

2. ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ। 
3. ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾ ਿਹੱਲ ਪਾਣ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਕੰਘੀ ਕਰਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ। 
 

 

ਵਰਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

 

ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 
1. ਪਿਹਲੀ ਅਵਸਥਾ: ਸਭ ਤ� ਮੱੁਖ ਲੱਛਣ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਬਾਂਹ ਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
2. ਦਜੂੀ ਅਵਸਥਾ: ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਦਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਓਸੇ ਵਕਤ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜੋੜ ਅਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਵਰਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕਿਰਆ ਉਤੱੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
3. ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ: ਿਜਆਦਾਤਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਦਰਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਫੀ ਅਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
4. ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ: ਥੋੜੀ ਦਰਦ; ਸਹੀ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਅਕੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਜੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਆਦਾਤਰ 

ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਿਹਲੇ ਵਾਂਗ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੱੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਵਰਿਜਸ਼ਾਂ ਜੋੜ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਿਚਆ ਅਸਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਵੱਲ�  ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਿਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅਕੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ 
ਦਰਦ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਿਜਸ਼ ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਰਿਜਸ਼ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ 
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 ਹਰ ਵਰਿਜਸ਼ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 
 ਜੋੜ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇਕ ਵਰਿਜਸ਼ ਉਤੱੇ ਕੱੁਲ 5-10 ਿਮੰਟ ਲਗਾਓ 

 ਹਰ ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਦੀ ਵਰਿਜਸ਼ ਲਈ 20 ਵਾਰੀ 5-10 ਸੈਿਕੰਡ ਲਗਾਓ 

 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇਕ ਵਰਿਜਸ਼ ਲਈ 20-30 ਵਾਰੀ 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਗਾਓ 

 ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਵ ੋ
 

 

ਚੰਗੀ ਮੁੱਦਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ 

ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਣ ਲਈ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੱੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ

 

ਉਪੱਰਲੀ ਬਾਂਹਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ� ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮੱੁਦਰਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ
 

站姿 ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ 
直線要經過 ਇਕ ਿਸੱਧੀ ਲਕੀਰ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
耳朵 ਕੰਨ 
肩膀中央 ਮੋਢੇ ਦਾ ਅੱਧ 

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


 

FROZEN SHOULDER (2)_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 
 

髖關節中央 ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਅੱਧ 
膝關節 ਗੋਡੇ ਦਾ ਜੋੜ 
外腳踝 ਬਾਹਰੀ ਿਗੱਟਾ 

 

 

ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 

 

 

ਉਪੱਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲਚੀਲੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਸਕੇਪੂਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

 

 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (1) 

 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ 
ਘੁਮਾਓ। 
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ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (2) 

 

ਹੱਥ ਨੰੂ ਘੜੀ ਤ� ਪੁਠੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘੁਮਾਓ 

 

ਹੱਥ ਨੰੂ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘੁਮਾਓ 

 

ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ 
 

ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਲਟਕਣ ਿਦਓ, ਇਕ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਿਪੱਛੇ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧੇ 
ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਿਹਲਾਓ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ 'ਤੇ 
ਬਾਂਹ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (3) 
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ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੋਟੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਨੰੂ ਉਪਰ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ 
ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਉਸ ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਓਦ� ਤਕ ਉਪਰ ਚੁੱਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਬੁਾਰਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ 
ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ। 
(ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਉਤੱੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
 

 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (4) 

 
ਇਕ ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਪਛੇੱ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੜੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਿਪੱਛ� ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ, ਦਰਦ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ। 
(ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਉਤੱੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
 

 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (1) 
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ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉਪੱਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 

ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਮੰੂਹ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਦੀਆਂ ਉਗਂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਉਤੱੇ ਓਦ� ਤਕ ਚੜ� ੋਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ 
ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ। 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (2) 

 
ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਦੀਆਂ ਉਗਂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਉਤੱੇ ਓਦ� ਤਕ ਚੜ� ੋਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ। 
 

  

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


 

FROZEN SHOULDER (2)_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (3) 

 
ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ [ਸਹੀ ਹੱਥ] ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, 
ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨੰੂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ 
ਓਥੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਹੁਰਾਓ। 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (4) 

 

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵ ੋ

ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਿਪੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਦੀ ਫੋਰਆਰਮ (ਕੂਹਣੀ ਤ� ਕਲਾਈ ਤਕ) ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੱਖੋ (ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੇ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ), ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨੰੂ 90 ਦਰਜੇ ਦੇ ਐਗਂਲ ਉਤੱੇ ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਝੁਕਾਓ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਉਤੱੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜੀ ਿਖੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ 
ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਹੁਰਾਓ। 
 

  

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


 

FROZEN SHOULDER (2)_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (5) 

 
ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਕੇ: 

ਿਕਸੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ, [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ 
ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਹੁਰਾਓ। 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (6) 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ: ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਵ� ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਤੱੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, 
10 ਸੈਿਕੰਡ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਿਫਰ ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਓ। 
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ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (7) 

 
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਲੇਟ ੇਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ: ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 90 ਦਰਜੇ ਦੇ ਐਗਂਲ ਉਤੱੇ 
ਮੋੜ ਲਵੋ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੋਟੀ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਨਾਲ ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਮੋਢੇ] ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਓ। 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (8) 

 
ਖੜੇ/ਬੈਠੇ: ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹ�ਡਲ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜਦ� ਤਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਓ। 
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ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (9) 

 
ਖੜੇ/ਬੈਠੇ: ਹਥੇਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹ�ਡਲ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] 
ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਨੰੂ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ 
ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਓ। ਆਪਣੀ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਿਸੱਧੀ ਰੱਖੋ। 
 

ਸਟ�ੈਿਚੰਗ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (10) 

 
ਖੜੇ ਹੋਕੇ: [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਨੰੂ ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਿਕਸੇ ਤੋਲੀਏ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਿਖੱਚੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 10 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਦੀ 
ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਓ। 
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ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (1) 

 
ਸਕੇਪੂਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਚੁੱਕਣ ਤ� 
ਬਚੋ। 
 

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (2) 

 
 ਇਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦਰੂੀ ਉਤੱੇ ਿਕਸੇ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਮੰੂਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। 
 ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਦਬਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ 

ਝੁਕਾਓ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਰ ਤ� 5 ਇੰਚ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤੇ ਹੋ,  

 ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਆਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾਣ ਅਤੇ ਉਤੱੇ ਆਣ ਦੀ 
ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਓ। 

 

  

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


 

FROZEN SHOULDER (2)_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 
 

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (3) 

 
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਲੇਟ ੇਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ: ਭਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਤੱੇ ਤਕ ਚੁੱਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ ਵਾਿਪਸ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ 
ਦਹੁਰਾਓ। 
 

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (4) 
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ਆਪਣੀ [ਸਹੀ ਬਾਂਹ] ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲੇਟ:ੋ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਵੱਲ�  ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਰ ਨੰੂ [ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਨਾਲ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਆਰਮ 
(ਕੂਹਣੀ ਤ� ਹਥੇਲੀ ਤਕ) ਨੰੂ ਮੋੜ ਕੇ 90 ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਐਗਂਲ ਬਣਾਓ, ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੇ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਆਰਮ ਨੰੂ 40-50 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਐਗਂਲ 'ਤੇ ਉਪੱਰ ਲੈਕੇ ਜਾਓ, 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਦਹੁਰਾਓ। 
 

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (5) 

 
ਇਕ ਲਚੀਲੀ ਰੱਸੀ (ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਟ ਦੀ ਲਚੀਲਾ ਪੱਟੀ) ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਿਨਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ 
[ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ] ਨਾਲ ਲਚੀਲੀ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖ,ੋ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਹੁਰਾਓ। 
 
ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਜਸ਼ (6) 

 
 
ਖੜੇ/ਬੈਠੇ: ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤੱੇ ਇਕ ਲਚੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੜ�ਾ ਲਓ [ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੇ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ], 
ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ 90 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਐਗਂਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੰੂ ਇਕ-ਦਜੇੂ ਤ� ਦਰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲਚੀਲੀ ਪੱਟੀ ਕੱਸ ਜਾਵ।ੇ 
ਆਪਣੀ ਉਪੱਰਲੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁਲਣਾ। 5 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ 
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ਦੀ ਮੱੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਓ। 
 
 
 

ਘਰੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪਿਹਲੀ (1) ਅਤੇ ਦਜੂੀ (2) ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਉਿਚਤ ਵਰਿਜਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਿਹਲਾਨ ਤ� 
ਟਲੋ। 

2. ਆਪਣੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸੌਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। 
3. ਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 

ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਸੇਕ ਿਦਓ। 
4. ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨ, ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤੀਜੀ (3) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (4) ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਿਜੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੱੇ ਿਨਰਭਰ 

ਨਹੀ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

 

ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ(ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ)ੋ: 

"ਪੁੱਲੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਸਮਾਨ: 
1. 1 “S” ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੱਕ 

 

2. 1 ਪੁੱਲੀ 

 
3. 1 ਨਾਇਲੌਨ ਦੀ ਤਾਰ 4. 2 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬਾਂ 
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ਜੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਤੁਰਤੰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ� 

ਉਮੀਦ ਕਰਦ� ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ 
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