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کندھے کی دیکھ بھال اور ورزش  -فالج    
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

 اگر اس کتابچے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رجوع کریں۔ 
 دیباچہ

جسم کے باالئی اعضاء کی  کارکردگی کی بحالی کندھے کا درد فالج کے بعد کے اثرات میں سے ایک عمومی اثر ہے جوکہ 
سے فالج کے مریضوں کے کندھوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ نہ صرف کندھوں اگر مناسب طریقے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 

کے درد کی عالمات کو کم کرسکتے ہیں بلکہ جسم کے باالئی اعضاء کی کارکردگی کی بحالی میں بھی مدد کرسکتے ہیں۔ اس 
 کا مریضوں کی مکمل بحالی پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ 

کی عمومی وجوہاتفالج کے مریضوں میں کندھے کے درد   
کے کھسک جانے کا سبب بنتا ہے۔ جوڑوں توازن کے بگاڑ اور کندھے کے جوڑوں میں   ؤکا غیرمتوازن کھنچا ۔    پڻھوں 1  
ے باالئی اعضاء غیرمناسب طریقے سے کھنچ جائیں۔ جسم ک   ۔ 2  

 
 کندھے کے درد کا سبب بننے والی  روزمره کی عمومی سرگرمیاں

رکھناغلط طریقے سے  کومتاثره اعضاء ۔    1  
ورزش کی کمی        ۔2  
غیرفعال کندھے کی غلط ورزش     ۔ 3  
مریض کو حرکت کرنے میں مدد دیتے  وقت متاثره عضو کو ضرورت سے زیاده طاقت سے کھنچنا     ۔ 4  

 
 
 

عالج معالجہ روک تھام اور   
۔ تمام ورزشیں صرف فزیوتھراپسٹ کی ہدایات جارہی ہیںتدابیر بتائی احتیاطی یہاں کچھ کی دیکھ بھال کے حوالے سے کندھے 

 کے مطابق کرنی چاہیئں۔ 
متاثره عضو کو رکھنے کا درست طریقہ الف)     

سہارا دینا جب بیڻھ رہے ہوں تو    ۔ 1  
سطح پر ہوں۔ متاثره عضو کی طرف والے بازو کو اتنا سہارا ہونا چاہیے جس سے دونوں کندھے ایک ہی   
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کمر کے بل لیڻنے میں سہارا     ۔2  

کندھے کو تکیے سے سہارا دینا چاہیے۔ ہتھیلی کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے کہنی کو پھیالئیں اور ایک طرف  رکھیں۔ متاثره   

 
 

ایک طرف کروٹ لے کر لیڻنے میں سہارا          ۔3  

  
 (متاثره حصہ نیچے کی طرف) (متاثره حصہ اوپر کی طرف)

و جسم کے سامنے پھیال ہوا اور ایک تکیے سے سہارا دیا ہوا ہونا چاہیے۔ واال باز متاثره حصے  
 

 
ورزش  غیرفعال ب)     

شانے (کندھے) کی ہڈی کی ورزش ۔    1  
معالج کا دایاں بازو مریض کے شانے کی ہڈی کے نیچے ہے، بایاں بازو مریض کے متاثره حصے کے باالئی بازو کو سہارا 

ہے۔ ریض کے باالئی بازو کو حرکت دے رہادایاں بازو ماور دے رہا ہے،   

 
  ؤ۔    باالئی بازو کا بیرونی گھما2

معالج مریض کی کہنی کو اپنے بائیں ہاتھ سے سہارا دیتا ہے اور پھر  اپنے دائیں ہاتھ سے مریض کی کالئی کو پکڑتے ہوئے
 آہستگی سے اسے باہر کی طرف گھماتا ہے۔ 
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۔    کندھے کو اوپر اڻھانا 3  

 مریض کی کہنی اور کالئی کو پکڑیں اور انہیں آہستگی سے اوپر اڻھائیں۔ 

 
کو کھینچنا ۔    کندھے 4  

۔ کھینچیںمریض کی کہنی اور کالئی کو پکڑیں اور انہیں آہستگی سے   

 
 

میں احتیاطی تدابیر ورزش   
شرکت کرنے دیں۔ ورزش میں اسے ۔    مریض کو آگاه کریں کہ کون سی ورزش کرنی ہے اور جتنا ممکن ہوسکے 1  
توازن برقرار رہے۔ مڑے ہوئے ہونے چاہئیں تاکہ گھڻنے تو معالج کی کمر سیدھی رہنی چاہیے، اور جب ضروری ہو     ۔2  
زیاده سے زیاده وسعت کے ساتھ کرنی چاہئیں اور درد کے بغیر کے اصول پر مبنی ہونی چاہئیں۔ ورزشیں  غیرفعال تمام    ۔ 3  
تمام ورزشیں متوازن انداز سے کرنی چاہئیں۔ بہت تیزی اور بہت زور سے ہرگز نہیں۔    ۔ 4  
ہر ورزش کے اختتام پر تین سے چار سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔    ۔ 5  
ادوار ہوتے ہیں۔ روزانہ کم از کم تین ادوار کی ورزش کریں۔ ورزش میں پانچ سے آڻھ غیرفعال    ۔ 6  

 

ورزش  فعال ج)     
کو بحال کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ میں تناؤ نے والی ورزشیں پڻھوں وزن اڻھا  

 

 
اختیارکندھے میں کھنچاؤ اور    ) 1(   
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کندھے میں توازن کی ورزش )    2(   

 

ایک بورڈ جس کے ساتھ رسی بندھی ہو استعمال کرنا) )    کھنچاؤ والی ورزش (مثال کے طور پر 3(   

 
)    پکڑنے کی درست صالحیت 4(  

کمر کے نیچے کی ہڈیوں کو سہارا دیں کندھے کی ہڈی اور مریض کو حرکت میں مدد دینے کے لیے   

 
 

 
مریض کو کھڑے ہونے میں 

متاثره کرنے کے لیے مدد 
 عضو کو نہ گھسیڻیں

 
مریض کو کھڑے ہونے میں 
مدد کرنے کے لیے  مریض 

کے کندھے کی ہڈی کو 
 سہارا دیں

 
مریض کو کروٹ دالنے میں 

مدد کرنے کے لیے متاثره 
 عضو کو نہ گھسیڻیں

 
مریض کو کروٹ دالنے میں 
مدد کرنے کے لیے مریض 

کے کندھے کی ہڈی اور کمر 
کے نیچے کی ہڈیوں  کو 

دیںسہارا   
 
 

  

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


 

STROKE - SHOULDER CARE_URDU.DOCX 
Copyright ©HospitalAuthority. All rights reserved 
 

 

)    دیگر فزیو تھراپی  3(  
(گرم کپڑے سے درد کی جگہ کی سینکائی کرنا)  گرم ڻکور   ا۔   

 
کے درد میں آرام پہنچانے والی مشین  ؤکھنچا   ۔ 2  

 
سلیقے سے عالج معالجہ     ۔ 3  
آکوپنکچر (سوئی کو جلد میں داخل کرکے درد اور بیماری کا عالج کرنے کا طریقہ)     ۔4  

 
 اختتامیہ 

یہ کتابچہ جوڑوں کے عالج معالجے سے متعلق کچھ عملی نکات پیش کرتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی مریض کی 
 دیکھ بھال کریں گے تو یہ عملی نکات کارآمد ثابت ہوں گے۔ 

 اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رجوع کریں۔ 
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