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گھریلو  – درمیانے درجے کے فالج کے لیے فزیوتھراپی

 ورزش

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

 

 "معتدل درجے کے فالج کے مریضوں" کے لیے موزوں

 

 

 کی ورزشبدن 

 
آرک ورزش: آہستگی سے تندرست ہاتھ 

 اور پاؤں بلند کریں

 
کمر کی ورزش: تندرست ہاتھ اٹھائیں اور 

پاؤں کو دوسری ٹانگ پر رکھیں )متاثرہ 

 حصہ اوپر ہو(

 

 

ٹانگ پر ٹانگ رکھیں )تندرست حصہ 

ثقل کا  قوت اوپر ہو(: دونوں رانوں کو

 مرکز باری باری بنائیں

 

( اور کمر کو سیدھا رکھیںتیریںجھکیں )  
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اپنی کمر اور ہاتھوں کو آگے کی طرف 

 بڑھائیں

 

 اپنی کمر کو دونوں اطراف گھمائیں

 

اطراف میں جھکیں، کشش ثقل کے مرکز کو اپنے تندرست اور متاثرہ ہاتھوں پر باری 

 باری منتقل کریں

 

 

 بدن کے اوپری حصے کی ورزش

 

لے اٹھائیں مالئیں اور اوپر کوہاتھوں کو   

 

 کہینوں کو جھکائیں اور سیدھا کریں
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 بانہوں کو اندر اور باہر کی طرف موڑیں

 

 کالئیوں کو اندر اور باہر کی طرف جھکائیں

 

ثقل کے مرکز کو متاثر اوپری  قوتہاتھ کو دبانا: 

  عضو پر رکھیں

تندرست حصے کی طرف مڑیں، بستر پر ہاتھوں کو رکھیں، جھکیں اور 

باری کہنیوں کو سیدھا کریںبار   

 
چھڑی کے گرد ہاتھوں کو اوپر لے کر جائیں اور 

الئیںنیچے   

 

 ہاتھ کی گرفت کی مضبوطی کی مشق، ہاتھ کی لچک کی مشق
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 نچلے اعضاء کی مشق

 

متاثرہ ٹانگ کو ایک طرف رکھیں اور پھر اسے بستر پر لے کر 

 جائیں

 

اور اسے  ںرکھیٹانگ کے متاثرہ نچلے حصے کو بالر پر 

 آگے اور پیچھے باری باری لے کر جائیں

 

ایک طرف لیٹ جائیں )متاثرہ حصہ اوپر ہو(، متاثرہ حصے کے 

 گھٹنے کو اوپر اور نیچے لے جائیں اور کھولیں اور بند کریں

 

 

منتقل قوت ثقل کے مرکز کو آہستگی سے دونوں اطراف پر 

 کریں
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ورزشنیم اکڑوں   

 

گھٹنے کو پرسکون رکھنا اور سیدھا کرنامتاثرہ حصے کے   

 

 فعلی ورزش

 

 متاثرہ حصے کو روزمرہ زندگی میں زیادہ استعمال کریں

 

 کڑوٹ بدلنے کی ورزش

 

 اٹھنے کی ورزش
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 منتقلی کی ورزش قدم رکھنے کی ورزش

 

 چلنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی مشق

 

 

 

فالج کے بعد، مریض معذوری کے مختلف درجوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ فزیوتھراپی بنیادی طور پر فالج کے مریضوں کو 

اور ہم آہنگی کی حالت کو بہتر بناتی ہے، ذاتی نگہداشت اور آزادانہ  کیفیتپیچیدگیوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے، اعضاء کی 

سرگرمی کی اہلیت میں بہتری التی ہے تاکہ ایسے افراد معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھ سکیں۔  فالج کے مریضوں کو 

ایک نظام کے تحت فزیوتھراپی ، فوری اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیےسنہری فالج کے بعد چھ ماہ کے صحت یاب ہونے کے 

لینی چاہیے تاکہ صحت کی بحالی کی اہلیت کو بڑھایا جا سکے اور معذوری کے امکان کو کم کیا جا سکے۔ یوں، وہ صحت کی 

بحالی کی تیز ترین رفتار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں، فالج کے فزیوتھراپی کی ریسرچ نے یہ سراغ لگایا ہے کہ 

کے وہ مریض جو بیماری کے بعد ایک سال یا زائد تک مناسب فزیوتھراپی ورزش کرتے ہیں ان میں اعضا کی مضبوطی فالج 

میں خاطر خواہ اثر پڑتا ہے، ان کے پٹھوں میں لچک پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے افعال اور گرفت میں بہتری آتی 

یں فزیوتھراپی ورزشیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور تھراپی سے ہے۔ اس سے قطع نظر کہ فالج کتنا عرصہ رہے، ہم

بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی مشق جاری رکھنی چاہیے۔ اس کتابچے میں مذکورہ گھریلو مشقیں معتدل درج کے شکار فالج 

حرکت میں بہتری آ  کے مریضوں کے لیے موزوں ہیں جن کے پاس معاون یا مددگار خاندانی افراد موجود ہوں تاکہ اعضاء کی

 سکے اور گرفت کی اہلیت بڑھ سکے اور معذوری کے مختلف درجات میں جانے سے بچاؤ کیا جا سکے۔

 

 ایام فی ہفتہ۔ 2-3مرتبہ ہر گروپ،  10-15گروپس فی یوم،  2-3ورزش کی مقدار: 

 

کتابچے سے متعلق کوئی سواالت یہ کتابچہ معتدل درجے کے فالج کے مریضوں کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس 

 ہوں تو، براہ مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریں۔
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