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ਮਾਈਨਰ ਸਟਰ੍ਕੋ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰਪੇੀ - ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ 

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

 

“ਮਾਈਨਰ ਸਟਰ੍ਕੋ ਮਰੀਜ਼ਾ”ਂ ਲਈ ਢੁਕਵ� 

 

 

ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 

ਸਟਰ੍ ੋਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਤਲ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਪਿਹਲੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ 21% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵ� ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਕਸਰਤ, ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ, ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ, 

ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਖੂਨ ਦੇ ਿਲਿਪਡ ਆਿਦ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆ ਂਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ ਮਾਈਨਰ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਜਾ ਂਥੋੜਹ੍  ੇਸਮ� ਦ ੇਸਟਰ੍ ੋਕ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ, ਅੰਗਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। 

 

ਿਖਚਾਅ ਸਬੰਧੰੀ ਕਸਰਤ 

ਉਦੇਸ਼: ਜੋੜ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ। 

ਿਵਧੀ: ਿਖਚਾਅ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਖਚਾਅ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਨੰੂ 10-15 ਸਿਕੰਟ ਕਰੋ, 

'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ 10 ਵਾਰ ਕਰੋ। 
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ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਘੁੰਮਾਓ  

 

ਮੋਿਢਆਂ ਦਾ ਿਖਚਾਅ  ਗੱੁਟ ਦਾ ਿਖਚਾਅ 

 

 

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਸਾਈਡ 

ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ 

 

ਪੱਟਾ ਂਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ 

ਿਖਚਾਅ 

 

 

ਪੱਟ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਖਚਾਅ 

 

 

 

ਗੋਡੇ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਖਚਾਅ 

 

 

ਹੈਮਸਿਟਰ੍ ੰਗ ਿਖਚਾਅ 

ਮਾਸਪਸ਼ੇੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂ ੰਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤ 
 

ਮਾਸਪਸ਼ੇੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂ ੰਸਧੁਾਰਨ ਦਾ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਧਾਤਂ: 

1. ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹਲੌੀ ਵਧਾਓ 

2. ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਤੱਕ 
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ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆ ਂਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂ ੰਸਧੁਾਰਨ ਦਾ ਟਰ੍ਿੇਨਗੰ ਿਸਧਾਤਂ: 

1. ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ 

2. ਵਧੇਰੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 2-3 ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ 10-15 ਵਾਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 2-3 ਿਦਨ 

 

 

ਦੋਵ� ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਓਠਾਓ 

hands 

 

ਖੜਹ੍  ੇਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ 

 

ਥੈਰਾਪੱੁਟੀ ਕਸਰਤ  

 

ਗੋਡੇ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 

ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣਾ 

 

 

ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਸਕੁਐਟ 
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�ਗਲਾਂ/ਅੱਡੀਆਂ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਕਸਰਤ ਗੋਡੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਉ�ਚਾ 

ਚੱੁਕੋ 

 

ਗੋਡੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤ� ਮੁੜਨਾ 

 

ਧੜ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਤ� ਸੱਜੇ ਿਲਜਾਓ 
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ਤਾਲਮਲੇ ਅਤ ੇਸਤੁੰਲਨ ਕਸਰਤ 

 

 

ਮੋਿਢਆਂ ਨਾਲ ਗ�ਦ ਦਬਾਉਣਾ 

 

ਬਾਊਿਸੰਗ ਕਸਰਤ 

 

 

 

 

ਗ�ਦ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਤ� ਸੱਜੇ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਫੜੋ 

 

  

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


 

PT HOME EXERCISE FOR MINOR STROKE_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright ©HospitalAuthority. All rights reserved 
 

ਗ�ਦ ਰੋਿਲੰਗ ਕਸਰਤ 

 

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜਹ੍  ੋ

 

 

ਸਟੈਿਪੰਗ ਕਸਰਤ 

 

 

ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜਹ੍ਨਾ 

 

 

ਿਦਲ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਿਦਲ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੌੜਨਾ, ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਆਿਦ। 

 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ: 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਥੋੜਹ੍ ਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਫਰ, ਇਸ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਗਤੀ/ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ 20-40 

ਿਮੰਟ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਖੱ।ੋ 

ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਤ ਦਾ 60% ਤ� 80% (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ = 220 ਘਟਾ ਉਮਰ) 

 

ਕਸਰਤ ਸਬੰੰਧੀ ਨੋਟ 

 ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਖਲੋੇ। 
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 ਅਿਜਹ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। 

 ਉਿਚਤ ਖੇਡ ਦ ੇਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੱੁਤੇ ਪਿਹਨੋ। 

 ਬਹੁੱਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਲਈ। 

 ਕਸਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖੱ।ੋ 

 

ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਮਾਈਨਰ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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