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یاد رکھنے کے نکات اور گھڻنے کی تبدیلی کے لیے 

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

     
( حوالے سے پیشہ ور عملے کی ہدایت کی روشنی میں استعمال کیا جانا چاہیے براه مہربانی یاد رکھیں کہ اس کتابچے کو طبی ) 

 

 
)I(  آپ کے گھڻنے کے جوڑ کا تصویری خاکہ 

 ایک عام جوڑ

 
 

骨 ہڈی 

關節囊 آرڻیکولر کیپسول 

軟骨 کارڻیلیج 

滑膜 سائنوویل ممبرین 

正面 فرنٹ 

側面 سائیڈ 
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 ایک مصنوعی جوڑ

 
 

股骨假體 فیمورل پروستھیسس 

塑料 پالسڻک 

金屬 دھات 

脛骨假體 ڻیبیل پروستھیسس 

 

 

)II(  فزیوتھراپی بعد از سرجری 
 ایام 1تا  2 .1

i. فزیوتھراپسٹ "الیکڻرک لیگ سپورٹ" کا انتظام کرے گا تاکہ مریضوں کو گھڻنے کے جوڑ کی ورزشوں میں مدد مل سکے۔ 

 

ii.  فزیوتھراپسٹ کی مدد سے بستر کو جب کیتھیڻر ہڻا دیا جاتا ہے تو، مریض بستر پر ساده ورزشیں شروع کر سکتے ہیں اور
 چھوڑ کر کرسی پر بیڻھ سکتے ہیں۔
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 ایام 2تا  3 .2

 نسوں کی ورزشیں کریں اور واکنگ ایڈز کا سہارا لیے بغیر چلنے کی مشق کریں۔

 

 ایام 5تا  6 .3

 کے ساتھ آزادانہ طور پر گھر کے اندر چلنے کی مشق شروع کریں۔واکنگ ایڈز 

 

 

)III(  اد رکھنے کے نکاتعملی قدم اڻھانے سے پہلے ی 

 چلنا

آگے کی طرف چلنا: واکر کو ایک قدم آگے کی طرف بڑھائیں، متاثره عضو کی طرف سے ایک قدم آگے بڑھائیں اور پھر تندرست  .1
 عضو کو آگے بڑھائیں۔

پیچھے کی طرف چلنا: پہلے تندرست عضو کی طرف سے ایک قدم پیچھے لے جائیں اور پھر متاثره لمب کو پیچھے  .2
واکنگ فریم کو سب سے آخر میں پیچھے کی طرف لے جائیں۔ لے جائیں،

 

 (واکر استعمال کرنے والے مریضوں پر الگو نہیں) سیڑھیوں پر چڑھنا اور اترنا 

۔ .1 ھیوں پر چڑھنا: تندرست ِلمب کو پہ� حرکت دیں، پھر متاثرە ِلمب کو حرکت دیں اور وا�نگ اسڻک کو ا�ک � سطح پر رکھنی ٹ  س�ی

 اترنا: متاثره ِلمب اور واکنگ اسڻک کو پہلے حرکت دیں، پھر ایک ہی سطح پر تندرست ِلمب کو حرکت دیں۔ سیڑھیوں سے نیچے .2
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 (نوٹ: متاثره ِلمب گہرے رنگ میں ظاہر کی گئی ہے) 

 

 

)IV( تکلیف کے لیے گھر پر معالجہ 
لپیڻیں اور تکلیف کا شکار گھڻنے کے جوڑ منڻوں کے لیے، برف کا ایک پیڈ تولیے میں  15مرتبہ، ہر بار  2کولڈ کمپریشن: فی یوم  .1

 پر لگائیں

 تکلیف کا شکار لمب کو سرہانے کے ذریعے بلند کریں .2

 پاؤں کی ورزشیں کرتے ہوئے خون کی گردش میں تیزی الئیں .3

 

 

 

)V(  گھر پر ورزش سے معالجہ قبل از سرجری 

 قبل از سرجری ورزشیں

کی ایڻروفی کے لیے، مریض کو مستقل مزاجی کے ساتھ درج ذیل ورزشیں گھڻنے کے جوڑ کا سخت پن دور کرنے اور ران کے پڻحون 
 کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

 

 سیکنڈز ہر باری تھام کر رکھیں 5تا  10مرتبہ ورزش کو دہرائیں اور  15تا  20مرتبہ،  2تا  3نشستیں: فی یوم 

 

 سڻریچنگ ورزشیں

 اینڻیرئیر تھائی مسلز .1

 ایک ڻانگ پر کھڑے ہوں 

  اڻھائیں اور جس حد تک ممکن ہو اسے کولہے کے پاس الئیںپاؤں اوپر 

 انڻیرئیر تھائی مسلز کو کھنچا ہوا محسوس ہونا چاہیے 
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 پوسڻیرئیر کالف مسلز .2

 اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک ڻانگ آگے ہوں اور ایک پیچھے ہو 

 دیوار کو دونوں ہاتھ سیدھے کر دبائیں 

 پشت اور ڻانگ کو ایک سیدھ میں ہونا چاہیے 

 جسم کو آگے جھکائیں 

 اپنی ایڑھیوں کو زمین پر رکھے رہیں 

 پوسڻیرئیر کالف مسلز کو کھنچا ہوا محسوس ہونا چاہیے 

 

 

 پوسڻیرئیر تھائی مسلز .3

 بستر کے کنارے پر بیڻھیں 

 پشت سیدھی رھیں، اپنی ڻانگ کو سیدھا کریں 

 جسم کو آگے جھکائیں 

  چاہیےپوسڻیرئیر تھائی مسلز کو کھنچا ہوا محسوس ہونا 

 

 
 

 جوڑوں کی ورزشیں

 گھڻنے کے جوڑ کی ورزش .1

 بیڻھ جائیں  
  ڈگری تک جھکائیں 90ڻانگ کو 

 پھر گھڻنے کے جوڑ کو جس حد تک ممکن ہو سیدھا کریں 

 

 ڻخنے کی ورزش .2

ڻخنوں کو گھمائیں اور تلوے کو اوپر اور نیچے کریں تاکہ اپر اور الئر لمبز میں خون 
 سرجری کے بعد ویسکولر ایمبولزم سے بچا جا سکےکی گردش تیز ہو سکے تاکہ 
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 پڻھوں کی ورزشیں

 )1اینڻیرئیر تھائی مسل ورزش ( .1
 پشت کے بل لیٹ جائیں 

 کشن (فارموال کین) گھڻنے کے نیچے رکھیں 

  ڻانگ سیدھی کرنے کے لیے ڻھوکر لگائیں۔ ایک ریت کا بیگ (ـــــآئی
سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ گھڻنے بی ایس) ڻخنے کے ساتھ شامل رکھا جا 

  کو کشن (فارموال کین) کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے

 )2اینڻیرئیر تھائی مسل ورزش ( .2
 پشت کے بل لیٹ جائیں 

  انچوں تک بلند کریں 6-8اپنی ران کو سیدھا کریں اور اسے 

  ایک ریت کا بیگ ڻخنے کے ساتھ شامل رکھا جا سکتا ہے (ـــــآئی بی
 کو پُرسکون رکھنا یاد رکھیںایس)۔ اپنی کمر 

 

 لیڻرل تھائی مسل ورزش .3

 پہلو کے بل لیٹ جائیں 

  ًانچوں تک پھیالئیں 6-8اپنی رانوں کو تقریبا 

  ایک ریت کا بیگ ڻخنے کے ساتھ شامل رکھا جا سکتا ہے (ـــــآئی بی
 ایس)۔ اپنے گھڻنے کو سیدھا رکھنا یاد رکھیں

 

 ہپ مسل ورزش .4

  جائیںاپنی چھاتی کے بل لیٹ 

  انچوں تک بلند کریں 6-8اپنی ران کو سیدھا کریں اور اسے 

  ایک ریت کا بیگ ڻخنے کے ساتھ شامل رکھا جا سکتا ہے (ـــــآئی بی
یاد  اور گھڻنے کو سیدھا رکھنا بھی کو پُرسکون رکھنا کمرایس)۔ اپنی 

  رکھیں

 پوسڻیرئیر تھائی مسل ورزش .5

 اپنی چھاتی کے بل لیٹ جائیں 

  انچوں تک بلند  6-8پاؤں کو کولہے کی طرف جھکائیں، اسے اپنے
 کریں

  ایک ریت کا بیگ ڻخنے کے ساتھ شامل رکھا جا سکتا ہے (ـــــآئی بی
 ایس)۔ خیال رہے کہ اپنے ڻخنے کو کولہے کے ساتھ نہ لگنے دیں 
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 برجنگ ورزش .6

 پشت کے بل لیٹ جائیں 

 وار طور پر موجود گھڻنے اس طرح جھکائیں کہ دونوں پاؤں بستر پر ہم
 رہیں

 کولہے کو اڻھائیں 

 
 ڻخنے کو اڻھانے کی ورزش .7

 مستحکم ریلنگ یا فرنیچر کو تھامیں 

 آہستگی سے اپنے ڻخنوں کو اوپر اور نیچے کریں 

 
 

 

)VI(  گھر پر ورزش سے معالجہ بعد از سرجری 

 بعد از سرجری ورزشیں

مریض کو فعال انداز میں سرجری سے قبل ورزشوں کی مشق کرنی چاہیے تاکہ پڻھوں کی مضبوطی مین اضافہ کیا جا سکے۔ پھر گھڻنے 
 ورزشوں کو شامل کرنا چاہیے۔ کلیدیکے جوڑ کی مختلف النوع حرکات کو برقرار رکھنے کے لیے 

 

 سیکنڈز کے لیے وقفہ کریں۔ 5تا  10دہرائیں اور ہر باری مرتبہ  15تا  20مرتبہ، ہر ورزش کو  2-3فی یوم  :نشستیں

 
 گھڻنے کو جھکانا (لیڻے ہوئے) .1

اپنی پشت پر اس طرح لیٹ جائیں کہ آپ کے پاؤں بستر کی مخالف سمت ہوں، 
سیکنڈز کے لیے توقف کریں، اور  10ئیں ، اپنے گھڻنوں کو حتی الوسع جھکا

 پھر آہستگی سے انہیں سیدھا کریں۔
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 کو جھکانا (بیڻھے ہوئے)گھڻنے  .2

اس طرح بیڻھین ک ہآپ کی پشت کرسی کی مخالف سمت ہو، تولیے کو 
تصویر میں ظاہر کرده طریقے سے کرسی کے سامنے کے حصے پر رکھیں، 
اپنی ڻانگوں کو کرسی کے کنارے کے اوپر لڻکا لیں، اپنے گھڻنوں کو تندرست 

سیکنڈوں کے لیے توقف  10ڻانگ کی مدد سے حتی الوسع جھکائیں، اور 
  کریں۔

 گھڻنے کے پڻھے کی کانڻریکشن ورزش .3

اپنی پشت کے بل لیٹ جائیں اور اپنی ڻانگوں کو سیدھا کریں، تصویر میں 
ظاہر کرده طریقے سے ایک تولیے کو اپنے گھڻنوں کے نیچے رکھیں۔ اپنی 

سیکنڈوں کے لیے جوڑ لیں، پھر آہستگی سے  10کواڈرائسپس (رانوں) کو 
 ہیں دور کر لیں۔ان

 

 گھڻنے کو تھامنا لیڻے ہوئے .4

تصویر کے مطابق اپنی متاثره لمب کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے تھام لیں، 
ران کو جسم کی طرف دھکیلیں، پھر ران پر پڻھے کو آرام کرنے دیں۔ کالف 

 سیکنڈز تک توقف کریں۔ 10کو آہستگی سے نیچے آنے دیں اور 

 
 ڻانگ دبانے کی ورزش .5

ایک تولیے کو کالف اور ڻخنے کے درمیان رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو 
گھڻنوں کو اوپر رکھیں، آہستگی سے دبائیں تاکہ گھڻنے کے جوڑوں کو سیدھا 

 سیکنڈز کے لیے توقف کریں۔ 30کیا جائے، 

 

 
)VII( گھر پر انتظام کے مشورے 

 قبل از سرجری
 یہ ضروری ہے کہ آپریشن سے قبل خود کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے گھر پر باقاعدگی  سے موزوں ورزش کی جائے۔  .1

آرام ده اور آسانی سے پہنے جانے والے اسنیکرز تیار کریں (آپریشن کے بعد سوجن کی صورت میں سائز کسی قدر بڑا ہو سکتا ہے)   .2
 ور ڻریننگ میں سہولت مل سکے۔تاکہ آپریشن کے بعد چلنے پھرنے ا

ڻرپنگ کے خطرے میں کمی النے کے لیے، براه مہربانی گھر پر آنے جانے کے راستے کو صاف رکھیں، سن ڈرائیز کو کم کریں   .3
  اور قالین اور دیگر اشیاء ہڻا دیں۔

پیشگی طور پر گھر کے ماحول اور   ہسپتال سے چھڻی ملنے پر مریض کی روزمره زندگی میں معاونت کے لیے، یہ ضروری ہے کہ  .4
 نگہداشت کرنے والوں کے لیے انتظامات کیے جائیں۔
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 گھر پر تیاری: .5

 آئس پیڈ 

 کرسی، بستر، مناسب اونچائی کا ڻائلٹ اور غسل کا انتظام 

 گھر پر راستے اور ہینڈ ریلز کا انتظام 
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)VIII( بحالی کے مشورے 

 ...بعد از سرجری

 شروع کریں اور جس قدر جلد ممکن ہو سوجن اور درد کا معالجہ شروع کر دیں۔ ساده بحالی کی ورزشیں بستر سے .1

 23کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دروازوں کی چوڑائی  واکرڈسچارج ہونے کے بعد ابتدائی مرحلے میں، آپ کو چلنے کے لیے ایک  .2
 انچوں سے طویل ہونی چاہیے۔

آڻھ سے دس دن تک گھر جا سکتے ہیں، مگر آپ کو بحالی کی ڻرینگ کے لیے عموماً، آپ کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے اور آپ تقریباً  .3
 فزیکل تھراپی کلینک کی ضرورت پڑتی ہے۔

 

 !پائیںاور عمده صحت  گزریںایک کامیاب سرجری سے  آپہم اس امر کے تمنائی ہیں کہ 
 

تو، براه مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے میں فراہم کرده معلومات سے متعلق کوئی سواالت ہوں 
 کریں۔
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