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ਨਕਲੀ ਿਕਊਬਾਈਡ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ 

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

ਕੁਲੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ  

ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਅਤ ੇਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 

(ਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਵਰਤ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੰਸਦੰਰਭ 

ਿਦਓ।) 
 
 
 

(1) ਕੁਲੇ ਦਾ ਿਚੱਤਰ 

 

ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ 

 

ਨਕਲੀ ਿਕਊਬਾਈਡ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨ 

 

ਪੂਰੀ ਜੋੜ ਦਾ ਬਦਲਾਅ 

(ਨੋਟ: ਨਕਲੀ ਧਾਤ ਦ ੇਜੋੜ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ) 

 

ਕੁਲੇ ਦਾ ਆਰਥਪੋਲਾਸਟੀ ਆਪਸ਼ੇਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਫਕੈਚਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖੱਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
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(2) ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿਨਯਮ 

ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹ  ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ: ਨਕਲੀ ਕੱੁਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਸਥਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤ ਬਚੋ। 

(ਨੋਟ: ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ) 

 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਲੇ ਦਾ ਜੜੋ 

ਬੈਠਣਾ: 90 ਿਡਗਰੀ ਤ ਵੱਧ ਿਪੱਛੇ 

ਨਾ ਝੁਕੋ 

 

  ਖੜਨਾ: ਪੈਰਾ ਂਨੰੂ ਾਸ ਨਾ ਕਰ ੋ

 

ਤੁਰਨਾ: ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੋ 

 

(3) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਸੰਬਧੰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਬੈਠਣਾ 

ਢੁਕਵ  ਉ ਚਾਈ ਵਾਲੀ ਉਿਚਤ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਨੀਵ  ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸੋਫ ੇ'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪੈਰ ਨੰੂ ਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ 

ਝੁਕੋ। 

 

ਨੀਵ  ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ 

 

ਨਰਮ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ 
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ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਾਸ ਨਾ ਕਰੋ 

 

ਝੁਕੋ ਨਾ 

 

 

ਸੌਣਾ 

1. ਆਪੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ, ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤ ੇਲੇਟਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤ 

ਕਰੋ 

 

 

 

2. ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤ ੇਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉ ਪਰ ਰੱਖਣ ਤ ਬਚੋ। ਪੈਰਾ ਂਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ 
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ਖੜਨਾ 

1. ਪੈਲਿਵਸ ਅਤ ੇਵਾਕਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖੋ। ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਤ ਬਚੋ। 

 

2. ਜੇਕਰ ਵਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹ  ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ 

 

 

ਤੁਰਨਾ 

1. ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ: ਵਾਕਰ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਿਫਰ ਸਹੀ ਅੰਗ ਨੰੂ ਵਧਾਓ। 

2. ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ: ਸਹੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਪੱਛੇ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਰ।ੋ ਵਾਕਰ ਨੰੂ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਕਰੋ। 
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ਪੜੌੀਆ ਂਚੜਨਾ ਅਤ ੇਉ ਤਰਨਾ (ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ) 

1. ਉ ਪਰ ਚੜਨਾ: ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅੰਗ ਨੰੂ ਚਲਾਓ, ਿਫਰ ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। 

2. ਹੇਠਾਂ ਉ ਤਰਨਾ: ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਿਫਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਲਆਓ। 

(ਨੋਟ: ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ) 

 

 

ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ 

1. ਸਕੁਐਟ ਨਾ ਕਰੋ 

 

2. ਸਕੁਐਿਟੰਗ ਪੋਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰ ੋ(ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ) 

 

3. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਆਸਣ 

4. ਜੁੱਤੇ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਸਹੀ ਆਸਣ। (ਿਬਨਾਂ ਫੀਿਤਆਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ) 
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ਕਾਰ 'ਚ ਚੜਨ ਅਤ ੇਉਤਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 

ਕਦਮ 1: ਿਸਹਤਮੰਦ ਅੰਗ ਨੂ ੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ 

 

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖੋ 

 

ਕਦਮ 3: ਿਸਹਤਮੰਦ ਅੰਗ ਨੂ ੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ 

 

ਕਦਮ 4: ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਓ ਅਤ ੇਿਫਰ 

ਪਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ 

 
 

(4) ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ 

1. ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤ: ਤੌਲੀਏ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸ ਬੈਗ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਿਦਨ ਿਵੱਚ 
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ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਫ ਨੰੂ 15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਲਗਾਓ। 

2. ਸੱੁਜੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। 

3. ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ।ੋ 

 
 
 

(5) ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ 

ਉਦੇਸ਼: 

1. ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਣਾ 

2. ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ) 

3. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ 

4. ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਕਵਰ ਕਰਨਾ 

5. ਨਕਲੀ ਕੁਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ 

 

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2-3 ਵਾਰ, ਹਰੇਕ 15-20 ਵਾਰ। ਹਰੇਕ ਆਸਣ ਨੰੂ 5-10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ 

 

A. ਹੈਮਸਿਟੰਗ ਿਖੱਚਾਅ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ 
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 ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ 

 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰਕੰਧ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ 

 ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਅਤ ੇਿਪਛਲੀ ਲੱਤ ਨੂ ੰਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ 

 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ 

 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਰੱਖੋ 

 ਹੈਮਸਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤਣਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ 

 

 

B. ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਕਸਰਤ 

1. ਪੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤ ੇਲੇਟੋ 

 ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉ ਚਾ ਚੱੁਕੋ 

 ਿਗੱਟ ੇ'ਤੇ ਭਾਰ (ਪਡ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਿਢੱਲਾ ਰੱਖੋ 
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2. ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਟੋ 

 ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6-8 ਇੰਚ ਖੋਲੋ 

 ਿਗੱਟੇ 'ਤ ੇਭਾਰ (ਪਡ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ   

ਆਪਣੇ ਗੋਡ ੇਿਸੱਧੇ ਰੱਖੋ 

 

 

3. ਕੁਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ 

 ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉ ਚਾ ਚੁੱਕੋ 

 ਿਗੱਟੇ 'ਤ ੇਭਾਰ (ਪਡ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

 ਆਪਣੇ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਿਢੱਲਾ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆ ਂਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ 

 
 

4. ਪੱਟ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ 
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 ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉ ਚਾ ਚੁੱਕੋ 

 ਿਗੱਟੇ 'ਤ ੇਭਾਰ (ਪਡ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

 ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਗੱਟੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱੁਲੇ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਿਲਜਾਓ 
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5. ਆਰਕ ਕਸਰਤ 

 ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟੋ 

 ਗੋਡੇ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਰੱਖੋ 

 ਆਪਣੇ ਕੱੁਲੇ ਨੰੂ ਉ ਪਰ ਚੱੁਕੋ 

 

6. ਿਗੱਟੇ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਿਗੱਿਟਆ ਂਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆ ਂ ਗਲਾ ਂਨੰੂ ਉ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ  ਿਹਲਾਓ। 
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ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਦੋਨ ਹਥੱਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬਾਰ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤ ੇਚੰਗੀ ਤਰਾ ਂਫੜ ੋ  

1. ਉ ਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਪਭਾਿਵਤ ਲੱਤ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ 

ਵੱਲ ਚੱੁਕੋ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪੰਜ ਤ ਦਸ ਸੈਿਕੰਡ 

ਲਈ ਰੁਕੋ। 

 

2. ਉ ਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਪਭਾਿਵਤ ਪੱਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ 

ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪੰਜ ਤ ਦਸ ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ 

ਰੁਕੋ। 

 

3. ਆਪਣੇ ਿਗੱਿਟਆਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉ ਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕਰੋ 

 
 
 

(6) ਘਰ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲਾ…ਂ… 

1. ਆਪੇਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

2. ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤ ੇਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਨ ਸ ਿਤਆਰ ਕਰੋ (ਆਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਕਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਜ ੋਆਪੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

3. ਿਫਸਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤ ੇਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। 

4. ਛੱੁਟੀ ਤ ਬਾਅਦ ਰੋਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰੀ: 

 ਆਈਸ ਪੈਡ 

 ਕੁਰਸੀ, ਿਬਸਤਰੇ, ਢੁਕਵ  ਉਚਾਈ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

 ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹਡਰੇਲ ਦਾ ਪਬੰਧ 

 
 
 

(7) ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

ਆਪੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ …… 

1. ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤ ੇਦਰਦ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 

2. ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 23 ਇੰਚ ਤ ਵੱਧ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

3. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤ ਦੱਸ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਘਰ 

ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
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ਪਵੇਗੀ। 

 
 

ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਸ਼ੇਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਆਸ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਰਹ!ੇ 

ਜਕੇਰ ਇਸ ਪਸੁਿਤਕਾ ਿਵਚੱ ਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾ ਂਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 


