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ਦਰਿਮਆਨੇ ਸਟਰ੍ਕੋ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਪੇੀ - ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ 

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

“ਦਰਿਮਆਨੇ ਸਟਰ੍ਕੋ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ”ਂ ਲਈ ਢੁਕਵ� 
 
 

ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ 

 

ਆਰਕ ਕਸਰਤ: ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ 

ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱੁਕੋ 

 

ਕਮਰ ਦੀ ਕਸਰਤ: ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਥੱ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ 

ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ �ਾਸ ਕਰੋ (ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਸਾਇਡ 

ਉ�ਪਰ ਵੱਲ) 

 

 

�ਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ (ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਾਇਡ 

ਉ�ਪਰ ਵੱਲ): ਦੋਹਾਂ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਿਵਚਕਾਰ 

 

ਮੋੜੋ (ਿਢੱਲੇ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ 
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ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਬਦਲੋ 

 

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਧੱਕੋ  

 

ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸ ੇਘੁੰਮਾਓ 

 

 

ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਨ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ 

ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਰੱਖ ੋ

 
 

ਸਰੀਰ ਦ ੇਉ�ਪਰਲੇ ਿਹਸੱ ੇਦੀ ਕਸਰਤ 
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ਹੱਥ ਨੰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸਾਓ ਅਤੇ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ 

 

ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਘੁੰਮਾਓ 

 

ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋੜੋ 

 

ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਅ: ਉ�ਪਰਲੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ 'ਤੇ 

ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਨ ਕ�ਦਰ ਰੱਖ ੋ

 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਾਇਡ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਹਥੱ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ 

ਕੂਹਣੀਆਂ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ 

 

ਹੱਥ ਨੰੂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉ�ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ੋ
 

ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ, ਹੱਥ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ 
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ਹੇਠਲੇ ਅਗੰਾ ਂਦੀ ਕਸਰਤ 

 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ  

 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਗ�ਦ 'ਤੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ 

ਿਪੱਛੇ ਰੋਲ ਕਰੋ 

 

 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਟੋ (ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਪਾਸਾ ਉ�ਪਰ), ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੋਡ ੇਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ਣ 

ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉ�ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਕਰੋ  

 

 

ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਵਾ ਂਪਾਿਸਆ ਂਵੱਲ 

ਲੈ ਜਾਓ 
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ਹਾਲਫ਼ ਸਕੁਐਟ ਕਸਰਤ 

 

 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੋਡ ੇਨੰੂ ਿਢੱਲਾ ਅਤੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖ ੋ

 
 

ਕਮੰ ਦੁਆਰਾ ਕਸਰਤ 

 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਸਾਇਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

 

ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ 

 

ਖੜਹ੍ ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 
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ਸਟੈਿਪੰਗ ਕਸਰਤ 

 

 

ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਕਸਰਤ 

 

ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹ੍ਨ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ 

 

 

 
 

ਸਟਰ੍ ੋਕ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਿਵਕਲਾਗਂਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆ ਂਿਡਗਰੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਟਰ੍ ੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤ� ਜੁੜ ਸਕਣ । ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਟਰ੍ਕੋ ਦ ੇ

ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਿਰਕਵਰੀ ਸਮ� ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਮੁੜ ਵਸੇਬ ੇਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 

ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ 

ਦੀ ਸਭ ਤ� ਉ�ਚੀ ਗਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਸਟਰ੍ ੋਕ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ ਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ 
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ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤਾਕਤ, ਟ�ਡਨ ਦੀ ਲਚਕ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉ�ਤੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 

ਦਰਿਮਆਨੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੀਆ ਂਿਡਗਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ । 

 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਬਾਰਬੰਾਰਤਾ: ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 2-3 ਗਰੁਪੱ, ਹਰ ਗਰੁਪੱ 10-15 ਵਾਰ, ਹਫ਼ਤ ੇਿਵਚੱ 2-3 ਿਦਨ । 

 
 

ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਰਿਮਆਨੇ ਸਟਰ੍ ੋਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । 
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