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ਗਡੋੇ ਦ ੇਬਦਲਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾਂ ਅਤ ੇ

ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਪੇੀ 

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

(ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ੋਿਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਅਧੀਨ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

 

(I)  ਤੁਹਾਡ ੇਗਡੋ ੇਦ ੇਜੜੋ ਦਾ ਿਚਤੱਰ 

ਇਕੱ ਸਧਾਰਨ ਜੜੋ 

 

 

骨 ਹੱਡੀ 

關節囊 ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਪਸੂਲ 

軟骨 ਕਾਰਟੀਲੇਜ 
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滑膜 ਸਾਈਨੋਿਵਅਲ ਿਝੱਲੀ 

正面 ਸਾਹਮਣੇ 

側面 ਸਾਈਡ 

 

ਇਕੱ ਨਕਲੀ ਜੜੋ 

 

 

股骨假體 ਫੀਮੋਰਲ ਪਰ੍ੋਸਥੀਿਸਸ 

塑料 ਪਲਾਸਿਟਕ 

金屬 ਧਾਤ 

脛骨假體 ਿਟਿਬਅਲ ਪਰ੍ੋਸਥੀਿਸਸ 
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(II)  ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਪੇੀ 

1. 1 ਤ� 2 ਿਦਨ 

i. ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਾਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਂਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ "ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਲੇਗ ਸਪੋਰਟ" ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਗੇਾ। 

 

ii. ਜਦ� ਕੈਥੀਟਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਕੁਰਸੀ' 

ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਿਪਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

2. 2 ਤ� 3 ਿਦਨ 

ਟ�ਡਨ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ।ੋ 

 

3. 5 ਤ� 6 ਿਦਨ 
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ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਦੰਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਟਰ੍ਿੇਨੰਗ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ 

 

 

(III)  ਿ�ਆ ਸਬੰਧੰੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾ ਂ

ਤੁਰਨਾ 

1. ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ: ਵਾਕਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਓ। 

2. ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ: ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਗੰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਿਪੱਛੇ ਿਲਜਾਓ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰ੍ ੇਮ ਨੰੂ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ 

ਿਪੱਛੇ ਿਲਜਾਓ। 

 

ਪੌੜੀਆ ਂਚੜਹ੍ਨਾ ਅਤ ੇਉ�ਤਰਨਾ (ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ�) 

1. ਉ�ਪਰ ਚੜਹ੍ਨਾ: ਪਿਹਲਾ ਂਿਸਹਤਮੰਦ ਅੰਗ ਨੰੂ ਚਲਾਓ, ਿਫਰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। 

2. ਹੇਠਾ ਂਉ�ਤਰਨਾ: ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਿਫਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਲਆਓ। 

 

 (ਨੋਟ: ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਗੂੜਹ੍  ੇਰੰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ) 
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(IV) ਦਰਦ ਲਈ ਘਰਲੂੇ ਇਲਾਜ 

1. ਠੰਡਾ ਦਬਾਓ: ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ 15 ਿਮੰਟ, ਤੌਲੀਏ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦ ੇਪੈਡ ਜੋੜ ਦ ੇਦਰਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। 

2. ਿਸਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਉ�ਚਾ ਕਰ ੋ

3. ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੰੂ ਵਧਾਓ 

 

 

 

(V)  ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ੋ

ਗੋਿਡਆਂ ਦ ੇਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪਟੱ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਗਨ ਨਾਲ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੈਸ਼ਨ: ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਤ� 3 ਸੈਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਸਰਤ ਨੰੂ 15 ਤ� 20 ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਰ 5 ਤ� 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ 
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ਿਖਚਾਅ ਸਬੰਧੰੀ ਕਸਰਤ 

1. ਪੱਟ ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 

 ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖੜਹ੍  ੇਹੋਵੋ 

 ਪੈਰ ਨੰੂ ਿਜੰਨਹ੍ਾ ਂਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਦ ੇਨੇੜੇ ਿਖੱਚੋ 

 ਪੱਟ ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

 

2. ਿਪੰਡਲੀ ਦ ੇਿਪੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 

 ਇੱਕ ਲੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਿਪੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜਹ੍  ੋ

 ਕੰਧ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਦਬਾਓ 

 ਿਪੱਠ ਅਤੇ ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ੋ

 ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ 

 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਖੋੱ 

 ਿਪੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਿਪੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਿਚਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ 
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3. ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 

 ਿਬਸਤਰ ਦ ੇਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ 

 ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ੋ

 ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ 

 ਪੱਟ ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

 

 

 

 

ਜੜੋਾ ਂਦੀ ਕਸਰਤ 

1. ਗੋਡੇ ਦ ੇਜੋੜ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਬੈਠੋ 

 ਲੱਤ ਨੰੂ 90 ਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ੋ

 ਿਫਰ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗਡੋ ੇਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ੋ
 

2. ਿਗੱਟੇ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦ ੇਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਗੱਿਟਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀਆਂ �ਗਲਾਂ ਨੰੂ  
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ਉ�ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ  ਿਹਲਾਓ। 

 

ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆ ਂਦੀ ਕਸਰਤ 

1. ਪੱਟ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ (1) 

 ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਗੋਡੇ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗਦੱੀ (ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹੋ) ਲਗਾਓ 

 ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮਾਰੋ। ਿਗਟੱੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈਗ (___ 

lbs) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਗੋਡਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹੋ) 

 

2. ਪੱਟ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ (2) 

 ਿਪੱਠ ‘ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲਗਭਗ 6-8 ਇੰਚ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ 

 ਿਗੱਟੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (___ lbs)। ਆਪਣੀ 

ਕਮਰ ਨੰੂ ਿਢੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

 

3. ਪੱਟ ਦ ੇਸਾਇਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਸਰਤ 

 ਸਾਇਡ 'ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਆਪਣੇ ਪੱਟਾ ਂਨੰੂ ਲਗਭਗ 6-8 ਇੰਚ ਫੈਲਾਓ 

 ਿਗੱਟੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (___ lbs)। ਗੋਡੇ ਨੰੂ 
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ਿਸੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

4. ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲਗਭਗ 6-8 ਇੰਚ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ 

 ਿਗੱਟੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (___ lbs)। ਕਮਰ ਨੰੂ 

ਿਢੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਗਡੋ ੇਿਸੱਧੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

 

5. ਪੱਟ ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੰੂ ਕੁਲਹ੍ੇ  ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਇਸਨੰੂ ਲਗਭਗ 6-8 ਇੰਚ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ 

 ਿਗੱਟੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (___ lbs)। ਿਗਟੱੇ ਨੰੂ 

ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਨਾਲ ਨਹ� ਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

 

6. ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ 

 ਿਪੱਠ ‘ਤੇ ਲੇਟ ੋ

 ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਪਰੈਾ ਂਨੰੂ ਸਪਾਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਮੋੜੋ 

 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਚੱੁਕੋ 
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7. ਿਗੱਟੇ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਰੇਿਲੰਗ ਜਾ ਂਫਰਨੀਚਰ ਨੰੂ ਫੜਹ੍  ੋ

 ਿਗੱਟੇ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ 
 

 

 

(VI)  ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਸਰਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਗੋਡ ੇਦ ੇਜੋੜ 

ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਕੰੁਜੀ ਕਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੈਸ਼ਨ: ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਤ� 3 ਸੈਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਸਰਤ ਨੰੂ 15 ਤ� 20 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਤ� 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। 

1. ਗੋਡੇ ਮੋੜਨਾ (ਲੇਟਦ ੇਹੋਏ) 

ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰੂ ਸਪਾਟ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟ,ੋ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ 

ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋੜੋ, 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਿਸੱਧਾ 

ਕਰ।ੋ 

 

2. ਗੋਡੇ ਮੋੜਨਾ (ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ) 

ਕੁਰਸੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ 

ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਰੱਖੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦ ੇ
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ਿਕਨਾਰ ੇ'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਲਟਕਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੱਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿੋਡਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਫੜੋ। 

3. ਗੋਡੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਸੰੁਗੜਨ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ,ੋ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਗੋਿਡਆਂ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਲਗਾਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਕੁ਼ਆਡਰ੍ ੀਸੇਪ (ਪੱਟਾਂ) ਨੰੂ 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਕੱਸੋ, ਿਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਢੱਲਾ ਛੱਡੋ। 
 

4. ਲੇਟਦੇ ਹੋਏ ਗਡੋ ੇਨੰੂ ਫੜਹ੍ਨਾ 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗਾ ਂਨੰੂ ਦੋਵ� ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਫੜਹ੍  ੋਿਜਵ� ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਪੱਟ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ, ਿਫਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦਓ। 

ਿਪੰਡਲੀ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਿਦਓ ਅਤੇ 10 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। 

 

5. ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਿਪੰਡਲੀ ਅਤੇ ਿਗੱਟੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕੱ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖੋ, ਦੋਵ� ਹੱਥ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਿਸਖਰ 

'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਗਡੋ ੇਦ ੇਜੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ, 30 ਸਿਕੰਟਾ ਂਲਈ 

ਰੱਖੋ। 
 

 

 

(VII)  ਘਰ ਦ ੇਪਰ੍ਬਧੰਨ ਸਬੰਧੰੀ ਸਝੁਾਅ 

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

2. ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਨ�ਸ ਿਤਆਰ ਕਰ ੋ(ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਕਾਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ) ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

3. ਿਫਸਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦ ੇਰਸਤੇ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 

ਹਟਾਓ। 

4. ਛੱੁਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਗੋੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ 

ਤ� ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

5. ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰੀ: 

 ਆਈਸ ਪਡੈ 

 ਕੁਰਸੀ, ਿਬਸਤਰ,ੇ ਢੁਕਵ� ਉਚਾਈ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

 ਘਰ ਦ ੇਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹ�ਡਰੇਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ 
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(VIII) ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਸਝੁਾਅ 

ਆਪਰ੍ਸ਼ੇਨ ਤ� ਬਾਅਦ... 

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

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

3. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦ ੇਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤ� ਦੱਸ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਨੁਰਵਾਸ ਲਈ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰਪੇੀ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਅਸ� ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾ!ਂ 

 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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