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 ورزش اور دیکھ بھال -- منجمد کندھا (ایڈہیسو کیپسولیڻیس) 

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

 عملے کی زیر ہدایت استعمال میں النا چاہیے)(براه مہربانی نوٹ کر لیں کہ اس پمفلٹ کو طبی 

 

 

 منجمد کندھا

 

 肩胛骨 سکیپوال

 鎖骨 کلیویکل

 關節囊 آرڻیکولر کیپسوال

 筋腱 نس

 肱骨 ہیومرس

 肌肉 پڻھا

 

 ساخت

مرس کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ا نو کو پڻھوں، نسوں، لیگامنڻس اور آرڻیکلر کیپسولیس نے اور ہیو ، کلیویکلکندھے کے جوڑ سکیپوال

 ہوتا ہے۔ یہ بہت زیاده لچکیلے ہوتے ہیں اور گردن اور کندھوں کو مختلف سمتوں میں حرکت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔گھیر رکھا 

 

 "منجمد کندھا" (ایڈہیسو کیپسولیڻیس)

 کا کندھا" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ 50سال کے قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کو " 50چونکہ اکثر مریضوں کی عمر 
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 اسباب

 یا تناؤ سے جوڑا جاتا ہے، مگر اس کا بنیادی سبب اب تک معلوم نہ ہے۔ چوٹامکانی طور پر اس کو 

 

 عالمات

 کندھے کے جوڑ میں درد۔ .1

 کندھے کے جوڑ کی حرکت میں کمزوری۔ .2

غسل کرنا، بھاری درد اور کمزور ہوتی حرکی قوت کے باعث روزمره سرگرمیوں کی ناقص انجام دہی جیسا کہ کپڑے بدلنا، کنگھی کرنا،  .3

 اشیاء اڻھانا وغیره۔

 

 

 ورزش اور دیکھ بھال
 

 منجمد کندھے کے چار درجے

 درجہ: بنیادی عالمت درد ہے، جب کہ حرکت کرنے کی صالحیت ظاہری طور پر ڻھیک سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ 1پہال  .1

کے جوڑ کی عام حرکات درد کا باعث بنتی ہیں۔ اسی  درجہ: درد بڑھتا ہے اور یہ نیند کو بھی حتٰی کہ متاثر کرتا ہے۔ کندھے 2دوسرا  .2

 دوران، کندھے کا جوڑ آہستہ آہستہ سخت تر ہو جاتا ہے، جو کہ روز مره سرگرمیوں جیسا کہ کنگھی کرنا، وغیره کو متاثر کرتا ہے۔

 ید ہو جاتا ہے۔درجہ: اس اثناء میں کندھے کے جوڑ کا درد گھٹ جاتا ہے، جب کہ کندھے کے جوڑ کا سخت پن شد 3تیسرا  .3

درجہ: متعدل درد؛ مناسب ورزش سے مریض کو آہستہ روی سے راحت پہنچتی ہے۔ عمومی طور پر، معالجے کے بعد کندھے کے  4چوتھا  .4

 نارمل حالت میں واپس آ سکتا ہے۔پن جوڑ کا تحرک 

 کا انحصار ہر فرد کی اپنی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ درجوںمذکوره باال 

 

 گھر پر ورزش

کی حرکات کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ مریض کو فزیوتھراپسٹ کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مستقل مزاجی سے  ذیل ورزشیں جوڑ درج

 ورزش کرنی چاہیے تاکہ متوقع نتائج کا حصول ہو سکے۔

ے کے جوڑ کے سخت عام طور پر ورزش سے درد محسوس ہو گا، مگر یہ صرف عارضی عمل ہے۔ مستقل مزاجی سے ورزش کرنے سے کندھ

 پن میں راحت مل سکتی ہے۔

 

 کے لیے رہنما ہدایات زشور

  مرتبہ فی یوم 3-4ہر ورزش کے لیے 

  منٹ ہر بار 5-10ہر جوڑ کی فعالیت کی ورزش کے لیے ُکل مال کر 

  سیکنڈز کے لیے 5-10مرتبہ  20ہر سڻریچنگ ورزش کے لیے 

  یکنڈز کے لیےس 5مرتبہ  20-30ہر پڻھے کی مضبوطی کی ورزش کے لیے 

 جب آپ سڻریچنگ اور پڻھے کی مضبوطی کی ورزشیں کر رہے ہوں تو ہلکا سا درد محسوس ہونے پر رک جائیں 

 

 

 اپنا پوسچر درست رکھیں
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مثالی طور پر مستفید ہونے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ درست پوسچر برقرار رکھیں اور پڻھے کی مضبوطی کو مناسب طور ڻریننگ دیں 

 کندھے کے جوڑ کی فعالیت کے مسئلے سے صحت یاب ہو رہے ہوںجب کہ آپ 

 

 اوپری لمبس کے لچکیلے استعمال کے لیے درست پوسچر بہت اہم ہے

 

 站姿 کھڑے ہونے کا پوسچر

 直線要經過  ایک سیدھی الئن کو جسم سے گزرنا چاہیے

 耳朵 کان

 肩膀中央 کندھے کا وسط

 髖關節中央 کولہے کے جوڑ کا وسط

 膝關節 گھڻنے کا جوڑ

 外腳踝 بیرونی ڻخنہ
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 بیڻھنے کا پوسچر

 

 

 اوپری لمب کے لچکیلے استعمال کے لیے متوازن اور ایک جگہ قائم سکیپوال کی ضرورت پڑتی ہے

 

 

 پُرسکون رہنے کی ورزش(1) 

 
دائرے اپنے جسم کو بالکل سیدھا رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اپنی ایک طرف میں پُرسکون طور پر جھولنے دیں، اپنے کندھوں کو آگے اور پیچھے 

 کی صورت میں گھمائیں۔

 

 پُرسکون رہنے کی ورزش(2) 
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 گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں گھمائیں

 

 گھڑی کی سوئی کی سمت میں گھمائیں

 

 بائیں اور دائیں، آگے اور پیچھے

 

کھڑے ہو سیدھے پرسکون رہیں اور (متاثره لمب) کو نیچے کی طرف جھولنے دیں، ایک ڻانگ آگے اور ایک ڻانگ پیچھے رکھ کر بالکل 

سب جائیں، اپنے بازوں کو آگے اور پیچھے اور بائیں اور دائیں ہالئیں، اور اس دوران اگر ضروری ہو تو فزیوتھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق منا

 یا جا سکتا ہے۔وزن کو شامل ک

 

 پُرسکون رہنے کی ورزش(3) 
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حتی ایک چھڑی کو دونوں ہاتھوں میں اس طور پکڑیں کہ آپ کی ہتھیلیاں اوپر کے رخ پر ہوں اور کہنیاں سیدھی ہوں، پھر چھڑی کو اوپر اڻھائیں 

 کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہوں اور پھر پُرسکون ہو جائیں۔

 امل کیا جا سکتا هی پر وزن کو شمشق کے دوران فزیوتھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق چھڑ(پڻھوں کی مضبوطی کی 

 

 

 پُرسکون رہنے کی ورزش(4) 

 
اپنی جسم کے پیچھے سے ایک چھڑی کو افقی طور پر تھام لیں، اپنی کہنیوں کو سیدھا رکھیں، چھڑی کو پیچھے کی طرف کر کے اوپر کریں، 

 رکھیں یہاں تک کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہو اور پھر خود کو پُرسکون کر لیں۔اپنے جسم کو بالکل سیدھا 

 (پڻھوں کی مضبوطی کی مشق کے دوران فزیوتھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق چھڑی پر وزن کو شامل کیا جا سکتا ہے)

 

 
 سڻریچنگ ورزش(1) 

 
 کندھے اچکانے سے گریز کریں

ہوں۔ اپنی (متاثره لمب) کی انگلیوں کو دیوار پر رینگنے دیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہو، دیوار کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں۔ 10

 

 سڻریچنگ ورزش(2) 

 
دیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس دیوار کے ایک طرف پہلو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اپنی (متاثره لمب) کی انگلیوں کو دیوار پر رینگنے 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں۔ 10ہو، 
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 سڻریچنگ ورزش(3) 

 

کر کے آپ اپنی (متاثره لمب) کی طرف سے سینے کو دبانے میں معاونت فراہم لمب) کو استعمال  تندرستبیڻھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اپنی (

سیکنڈز کے  10افرقی پوزیشن میں تب تک رکھیں جب تک کہ آپ کے کندھے کی پشت میں کھنچے جانے کا احساس ہو، کریں، اپنے کندھے کو 

 لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں اور اسے دہرائیں۔

 

 سڻریچنگ ورزش(4) 

 

 اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکائیں

ھے ہو، اپنی (متاثره لمب) کی بانہ کو دروازے کے فرہم کی طرف جھکائیں (جس اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی ایک ڻانگ آگے ہو اور ایک پیچ

 یں طرح کہ تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے)، کہنی کو مستقیم زاویے پر جھکائیں، پھر اپنے جسم کو آہستگی سے آگے کو جھکائیں یہاں تکہ بانہہ م

 ر پُرسکون ہو جائیں اور اسے دہرائیں۔سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھ 10کھنچے جانے کا احساس ہو ، 
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 سڻریچنگ ورزش(5) 

 
 :بیڻھنا یا کھڑا ہونا

کی دونوں ہاتھوں سے چھڑی کے سروں کو تھام لیں، اپنی (متاثره لمب) کی کہنی کو سیدھا رکھیں، دھکیلیں اور (متاثره لمب) کو (تندرست لمب) 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں اور اسے دہرائیں۔ 10محسوس ہو، ، مدد سے اوپر کو اڻھائیں یہاں تک کہ آپ کو درد 

 

 سڻریچنگ ورزش(6) 

 
 فزیوتھراپسٹ کی ہدایت ہو تو اس میں وزن شامل کیا جا سکتا ہے

اور اسے اپنے سر سے اوپر اپنی کمر کے بل پر لیڻے ہوئے: دونوں ہاتھوں میں ایک ایسی چھڑی تھامیں جس کے ساتھ بھاری وزن منسلک ہو 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر اسے دہرائیں۔ 10اڻھائیں، ، 
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 سڻریچنگ ورزش(7) 

 
ں اپنے کمر پر جھکے ہوئے یا کھڑے رہتے ہوئے: اپنی کہنیوں کو اپنے جسم کے قریب الئیں اور مستقیم زاویے پر انہیں جھکائیں، دونوں ہاتھو

 10تندرست لمب) کی مدد سے اپنی (متاثره لمب) کو کو باہر کی طرف گھمائیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہو، میں چھڑی تھام لیں، اپنی (

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں۔

 
 سڻریچنگ ورزش(8) 

 
کھڑے ہوئے /  بیڻھے ہوئے: اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ہر ایک میں ہینڈل کو تھام لیں، آہستگی سے اپنی (تندرست لمب) کو نیچے کی طرف 

سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو  5دھکیلیں تاکہ اپنی (متاثره لمب) کو اوپر اڻھا سکیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہو، 

 ں اور اسے دہرائیں۔جائی
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 سڻریچنگ ورزش (9)

 
تگی کھڑے ہوئے /  بیڻھے ہوئے: اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ہر ایک میں ااس طور ہینڈل تھامیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ اندر کی طرف ہو، آہس

کی طرف اڻھا سکیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا  سے اپنی (تندرست لمب) کو نیچے کی طرف دھکیلیں تاکہ اپنی (متاثره لمب) کو اپنے جسم سے باہر

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں اور اسے دہرائیں۔ اپنے (متاثره لمب) کی کہنی کو سیدھا رکھیں۔ 5درد محسوس ہو، 

 
 سڻریچنگ ورزش(10) 

 
کھڑے ہوئے: آپ کی (متاثره لمب) کمر کی نچلی طرف ہو، ایک تولیے کو مضبوطی سے تھام لیں، دوسرے سرے کو (تندرست لمب) سے اوپر 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں اور پھر پُرسکون ہو جائیں اور اسے دہرائیں۔  10کی طرف کھینچیں حٰتی کہ آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہو، 
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 کی مضبوطی کی ورزش پڻھوں(1) 

 
 سیکپوال کے نچلے سرے کو اندر اور نیچے کی طرف حرکت دیں، جسم کو سیدھا رکھیں اور کندھوں کو اوپر اڻھانے سے گریز کریں۔

 

 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش(2) 

 
 دیوار کی طرف منہ کر کے اس طور کھڑے ہوں کہ آپ اس سے ایک بازو کے فاصلے پر ہوں۔ 

  اپنے بازوؤں کو دیوار کے مخالف سمت رکھ کر دبائیں، پھر آپ اپنی کہنیوں کو جھکائیں، اور اپنے جسم کو دیوار کو آہستگی سے دبانے

  دیں، 

  انچ کی دوری پر ہوں پھر اپنے بازوؤں کو سیدھا کر لیں تاکہ وه اپنی اصل جگہوں پر آ جائیں، اور نیچے کی  5یہاں تک کہ آپ دیوار سے

 س عمل کو دہرائیں اور پھر اوپر کی طرف کو یہ عمل کریں۔طرف ا
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 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش(3) 

 
 اس کے متبادل میں آپ پالسڻک کی بوتل استعمال کر سکتے ہیں

 5حسوس ہو، اڻھائیں حتٰی کہ آپ کو ہلکا سا درد ماپنی کمر کے بل لیڻے ہوئے یا کھڑے ہوئے: اپنے ہاتھ میں وزن رکھیں اور اسے سر سے اوپر 

 سیکنڈز کے لیے رکے رہیں، اسے نیچے رکھیں اور پھر اس عمل کو دہرائیں۔

 

 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش(4) 

 

انہہ اپنی (تندرست لمب) کی طرف ہو کر لیڻیں: اپنی (متاثره لمب) سے فزیوتھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق وزن کو اڻھا کر رکھیں، اپنی کہنی کو ب
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 زاویے پر رکھیں، جس طرح کہ تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے۔کے مقابل مستقیم 

 نڈز کے لیے رکیں اور اسے دہرائیسیک 5ڈگریز تک گھمائیں، پھر  40 – 50آہستہ آہستہ اپنی بانہہ کو 

 

 

 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش(5) 

 
، اپنی (متاثره لمب) کے ذریعے آہستگی سے االسڻک بینڈ االسڻک کی رسی (یا کسی بھی ڻراؤزرز کے االسڻک بینڈ) کو دونوں ہاتھوں میں تھامیں

 سیکنڈز کے لیے رکیں، پُرسکون ہوں اور اسے دہرائیں۔ 5کو کھینچیں یہاں تکہ آپ کو ہلکا سا درد ہو، 

 

 پڻھوں کی مضبوطی کی ورزش(6) 

 

 

ظاہر کیا گیا ہے)، رائٹ اینگل پر کہنیوں کو جھکائیں، پھر  کھڑا ہونا / بیڻھنا: دونوں کالئیوں پر ایک االسڻک بینڈ فکس کریں (جیسا کہ تصویر میں

 5االسڻک بینڈ کو تنگ کرنے کے لیے اپنی بانہوں کو باہر کی طرف گھمائیں۔ اپنے اوپری بازو کو اپنے جسم کے قریب رکھنا یاد رکھیں، اب 

 سیکنڈز کے لیے توقف کریں اور پھر پرسکون ہو جائیں۔
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 گھر پر دیکھ بھال

 دوسرے درجے میں رجوع کیا جا سکتا ہے: 2پہلے اور  1ال تجاویز سے درج با

موزوں ورزش کے ساتھ ساتھ، متاثره عضو سے بھاری اشیاء کو اڻھانے سے گریز کریں یا حتی الوسع کندھے کے جوڑ کو زیاده حرکت نہ  .1

 دیں۔

 اپنی دکھتی بازو کی طرف ہو کر نہ لیڻیں۔ .2

درد محسوس ہو تو، درد میں آرام کے حصول کے لیے اپنے فزیوتھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق وارم اگر آپ کو اپنے کندھے کے جوڑ میں  .3

 یا کولڈ کمپریس سے مستفید ہوں۔

آپ روزمره سرگرمیوں جیسا کہ کپڑے پہننے اور کنگھی، وغیره جیسے امور سرانجام دینے کے لیے اپنے تندرست عضو کی مدد سے  .4

 م کر سکتے ہیں۔اپنے متاثره عضو کو معاونت فراہ

 

 چوتھے درجے میں رجوع کیا جا سکتا ہے: 4تیسرے اور  3درج ذیل تجاویز سے 

 جس قدر ممکن ہو، اپنے متاثره عضو کو استعمال کریں، اور ورزش کے فعل کو اصولی طور پر زائد ہونا چاہیے۔ .1

 عضو پر ہمہ وقت تکیہ نہ کرنا چاہیے۔ متاثره عضو کو روزمره زندگی میں زیاده تر استعمال میں النا چاہیے، اور تندرست .2

 

 : (براه مہربانی اسے بنانے اور استعمال کرنے کے حوالے سے اپنے فزیوتھراپسٹ سے مشاورت کریں)ریمارکس

 "پُلی" بنانے کے لیے اشیاء:

 ایس" ہک" 1 .1

 

 پُلی 1 .2

 
 زپالسڻک ڻیوب 2 .4 نائلون کی رسی 1 .3

 
 

 

 سے رابطہ کریں۔ اپنے فزیوتھراپسٹ کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربانی فوری طور پراگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے سے متعلق 

 ہیں آرزو مندہم آپ کی تیزی سے صحت یابی کے 
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