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 یلوگھر –فالج کے لیے فزیوتھراپی درجے کے ہلکے 

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

 

  فالج کے مریضوں" کے لیے موزوںدرجے کے "ہلکے 
 
 
 

 تعارف
ہے کہ ایسے مریض جن  معلوم ہواپر ہے۔ سروے سے  3فالج ہانگ کانگ میں موت کا باعث بننے والے عناصر میں سے نمبر 

 تک بڑھ جاتا ہے۔  21کو ایک بار فالج کا حملہ ہو چکا ہو ان میں اگلے پانچ برسوں کے دوران دوباره فالج ہونے کا امکان ٪
ت میں تبدیلیاں، جیسا کہ شراب داورزش اور اس کے ساتھ روزمره زندگی کی عااور مستقل مزاجی سے کی جانے والی  مناسب

نوشی اور تمباکوشی ترک کرنے سے، کام اور زندگی کا توازن برقرار رکھنے سے، غذائی توازن، فشار خون، خون میں شکر، 
ہے، اور اسی طرح ایک اور فالج  بیماریوں سے بچا جا سکتا شریان دماغ کیخون میں چربی، وغیره پر توجہ دینے سے دل اور 

کی گئی ہے وه ایسے  تفصیل بیانورزشوں کی  یلومیں گھرکمی الئی جا سکتی ہے۔اس کتابچے  کے حملہ کے امکان میں
فالج کا شکار ہوئے ہوں تاکہ وه  وقف الدممریضوں کے لیے موزوں ہیں جن کو ہلکے درجے کا فالج ہوا ہو یا جو قلیل مدتی 

 میں بہتری ال سکیں اور فالج سے محفوظ  دل اور پھیپڑوں کے افعالاور لچک میں بہتری ال سکیں، اور  کی مضبوطی اعضاء
 رہنے میں انہیں مدد مل سکے۔

 
 کھنچاؤ والی ورزش

 مقصد: جوڑوں کی لچک برقرار رکھنا، بدن گرم کرنے کی ورزش کا حصہ۔
 سیکنڈوں کے لیے کرنا  10-15کھنچاؤ سے جوڑوں کے گرد پڻھے متحرک ہوتے ہیں۔ ہر کھنچاؤ والی ورزش کو  طریقہ:

 مرتبہ کرنا چاہیے۔ 10چاہیے، اور ہر گروه کی ورزش کو 
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 پڻھوں کی مضبوطی اور پائیداری میں بہتری کے لیے ورزش کریں
 

 پڻھوں کی مضبوطی میں بہتری کا اصول:
 اضافہ کریںتربیت میں بڑھوتری کے عمل میں باقاعدگی سے  .1
 ناقابل برداشت افعال سے قابل برداشت افعال کی طرف بڑھیں .2

 

 پڻھوں کی مضبوطی میں بہتری النے کا تربیتی اصول
 کم درجے کی تربیتی مشق .1
 ورزش کا متواتر کثرت سے کرنا .2

 ایام فی ہفتہ 2-3مرتبہ ہر گروه کے لیے،  10-15گروپس فی یوم،  2-3تعداد: 

 

بلند کرناکارڈز دونوں ہاتھوں میں   
 

اپس-کھڑے ہو کر پش  
 

  تھراپڻی ورزش

کندھوں کو اندر اور باہر 
 کی طرف گھمائیں

 ہتھیلی کو کھینچیں کندھوں کو کھینچیں

 

اپنی کمر کے اطراف کو 
 کھینچیں

 

 پچھلی رانوں کو کھینچیں
 

 

رانوں کے مقربہ کا 
 کھنچاؤ

 

گھڻنے کے کمر سے مالپ کے لیے 
 کھنچاؤ

 

 

 ہیمسڻرنگ کھنچاؤ
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 گھڻنا اڻھانے کی ورزش
 

 باہر کی طرف پاؤں اڻھانے کی ورزش
 

 ایک ڻانگ پر نیم اکڑوں

 

انے کی ورزشپنجے/ایڑیاں اڻھ  
 

 قدم اوپر رکھنے کی ورزش
 

 گھڻنے جھکانا اور اپنی کمر اڻھانا

 

کولہے کے گرد جھکانا اور گھڻنے 
 جھولنا

 

 دھڑ کو بائیں سے دائیں گھمانا
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 ہم آہنگی اور توازن کی مشق
 

 

گیند کو کندھوں کی مدد سے 
 دبانا

 

 اچھالنے کی ورزش

 

 

 
 گیند کو بائیں سے دائیں پھینکیں اور پکڑیں

 

ورزشگیند گھمانے کی   

 

 ایک الئن میں سیدھا کھڑا ہونا
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ورزشقدم رکھنے کی   

 

ڻانگ پر کھڑے ہوناایک   
 

 

 دل اور پھیپھڑوں کی ورزش

 دل اور پھیپھڑوں کی ورزش بڑے پڻھوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسا کہ بھاگنا، سائیکل چالنا وغیره۔
 

 ورزش کی شدت:
منڻوں تک،  20-40رفتار/مقدار پر مشق آہستہ آہستہ ورزش کی رفتار/تعداد بڑھائیں اال یہ آپ کچھ حد تک تھک جائیں۔ پھر، اس 

 مرتبہ کریں۔ 3ہفتے میں 
 منفی عمر) 220 = (دل کی زیاده سے زیاده دھڑکن 60تا ٪ 80تربیتی ہدف: دل کی زیاده سے زیاده دھڑکن کا ٪

 

 ورزش کی یاددہانیاں
  سکتے ہوں۔اپنی جسمانی صحت کے لیے مناسب کھیل کا انتخاب کریں اور اس حد تک ورزش کریں جتنی کر 
 ایسے ماحول میں ورزش کریں جہاں ہوا کا بہاؤ اور درجہ حرارت موزوں ہو۔  
  موزوں لباس اور جوتے پہنیں۔سا کھالڑیوں کا 
  دیں۔نہ حرکت  زیاده یا تیزبہت زیاده یا بہت تیز حرکت نہ کریں، بالخصوص گردن، کمر اور گھڻنوں کو  
 ورزش کے دوران پُرسکون طور پر سانس لیں۔ 

 

کتابچہ ایسے مریضوں کے لیے موزوں ہے جن کو ہلکے درجے کا فالج ہوا ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے میں دی گئی  یہ
 معلومات سے متعلق کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریں۔
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