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तल्लो अंग िवच्छेदनको लागी हरेचाह गाइड 
अस्पताल �ािधकरण अथ�पेिडक समन्वय सिमित / 
अस्पताल �ािधकरण िवशेषज्ञ न�सर्ङ सल्लाहकार समूह (अथ�पेिडक्स) 
सेप्टेम्बर २०२१ 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
(1) प�रचय 

अंगिवच्छेदनले आघात वा रोगको कारण कुनै एक भाग वा सम्पूणर् अंगलाई शल्य��याबाट हटाउनुलाई जनाउँछ। सबैभन्दा 
सामान्य अंगिवच्छेदन ���या घुँडा मािथ वा तल �न्छ। 
यो हरेचाह गाइडले िबरामीह�, प�रवारका सदस्यह� र हरेचाह गन�ह�लाई स्प� मागर्दशर्न �दान गन� आशा राख्दछ ता�क 
उनीह�ले तल्लो चरम िवच्छेदन हरेचाहको मुख्य बँुदाह� िस�, सकेसम्म चाँडो िनको �न र नयाँ जीवनमा पुन: अनुकूलन 
गनर् सकून्। 
 
 

 
(2) अंगिवच्छेदनका लािग संकेतह� 

हङकङका िबरामीह�ले तल्लो अंग िवच्छेदन गनुर्पन� मुख्य कारणह� िन� छन्: 
● मधुमेहको ज�टलताह�को कारण गम्भीर अल्सर 
● प�रधीय संवहनी रोग 
● गम्भीर स�ंमण 
● गम्भीर �याक्चर वा आघात 
● �ुमर 
● जन्मजात वा �ा� िवकृित 
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(3) तल्लो अगं िवच्छेदनको �कार 
सामान्यतया, अंगिवच्छेदनको स्थान अंगमा चोटपटक, स�ंमणको गम्भीरता, र�स�ार र निजकैको नरम तन्तुह�मा िनभर्र 

गदर्छ। 
 
(4) शल्य��या अिघ तयारी 
1. डाक्टरले िबरामीलाई शल्य��याको कायर्, ���या र सम्भािवत ज�टलताह� बुझाउनेछन,् र अपरेशनको सहमित 

फारममा हस्ताक्षर गन�छन्। 
2. र� परीक्षण, एक्स-रे र इलेक्�ोका�डर्यो�ाम आ�द सिहत आवश्यक पूवर् शल्य��या परीक्षणह� गनुर्होस्। 
3. मूल अवस्था िनयन्�ण गन� �यास गनुर्होस:् उदाहरणका लािग, मधुमेह रोगीह�को रगतमा िचनीको मा�ा िनयन्�ण 

गनुर्होस्। 
4. आवश्यक भएमा, सं�मण िनयन्�ण गनर् एिन्टबायो�टक �योग ग�रनेछ। 
5. िस्थित अनुसार एक भौितक िच�कत्सकलाई सन्दभर् गनुर्होस्;  एक �ावसाियक िच�कत्सक वा एक �ोस्थ�ेटक 

अथ�पेिडस्टल ेशल्य��या अिघ र पिछ हरेचाहको मूल्याङ्कन र योजना बनाउनेछन्। 
6. पोषण िस्थित बुझ्नुहोस् र पोस्टपोरे�टभ घाउ िनको पानर्को लािग आवश्यक पदार् एक पोषण िवशेषज्ञलाई सन्दभर् 

गनुर्होस्। 
7. रोगीले आफ्नो मुड िमलाउनपुछर् र शल्य��याको लािग तयारी गनुर्पछर्। पुनवार्स समय र धैयर् लाग्छ। पुनवार्स तािलममा 

सहभागी �नको लािग आशावादी र सकारात्मक मनोवृि� कायम गनार्ले समाजमा पुन: एक�करण गनर् म�त गन�छ। 
  

 

घुँडाको जोन� मुिनको िवच्छेदन (बाछोरा) 

घुँडाको जोन� मािथको िवच्छेदन (जांघ) 

िहप िवच्छेदन 
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(5) शल्य��याका◌ े���या 
शल्य��या सामान्यतया सामान्य एनेस्थेिसया वा स्पाइनल एनेस्थेिसया अन्तगर्त ग�रन्छ। स�जर्कल साइटको छाला, मांसपेशी, 
�ायु र र�नलीह� अलग ग�रनेछ, र त्यसपिछ ह�ीह� का�टनेछ, हमेोस्टेिसस र िवच्छेदन बाँक� स्थानको नरम तन्तुह� 
िसन्चाइनछे, र निजकैको रगत र �ाव िनकासी गनर् शल्य��या स्थलमा क्याथेटर रािखनेछ। अन्तमा, घाउलाई स�जर्कल स्टेपल 
वा िसवनल ेिसलाईनेछ। य�द घाउ िनको भइसकेको छ भन,े अपरेशनको क�रब दईु �दन पिछ �नेेज क्याथेटर हटाइनेछ, र 
िसवन वा स्टेपलह� लगभग दईु दिेख तीन ह�ामा हटाइनछे। 

 
(6) शल्य��या पिछ हरेचाह 

शल्य��या पिछ, अनुिचत हरेचाह वा ब्याक्टे�रया स�ंमणको कारण घाउ सूजनको खतरा �न्छ। िबरामीह�ले अंगको कायर्मा 
प�रवतर्न, फेन्टोम अंग द�ेु, र �ोस्थे�टक एसमे्बली जस्ता पुनस्थार्पना समस्याह� पिन सामना गनुर्पछर्। तसथर्, िबरामी र 
हरेचाहकतार्ह�ले सही पोस्ट-अपरे�टभ हरेचाह बुझ्नुपछर् र उत्प� �न स�े िविभ� समस्याह�को सामना गनर् िस�ुपछर्। 
(�ोस्थे�टक इन्स्टल ग�रएको छ वा छैन भ�े कुरा िबरामीको उमेर, शारी�रक अवस्था, शल्य��या अिघको गितिविध, �भािवत 
अंगको लम्बाइ र अवस्था, आ�द सिहत धेरै कारकह�मा िनभर्र गदर्छ। िववरणह�को लािग कृपया आफ्नो मेिडकल स्टाफलाई 
सल्लाह �दनहुोस्) 
 

1. दखुाइको हरेचाह 
िवच्छेदन पिछ, रोगीह�ले फेन्टोम अंग सनसनी र फेन्टोम अंग दखुाइ अनुभव गनर् सामान्य छ। लक्षणह� सामान्यतया 
समयको साथमा �फ�ा �न्छन्, र केही अवस्थामा दखुाइ लामो समयसम्म रहन्छ। 

 
A. Uफेन्टोम अनुभूित 
    िवच्छेदन तंि�का �वाह िवकारको कारण, रोगीले अझै पिन अङ्गह� महसुस गन�छ जुन अब अविस्थत छैन। तसथर्, 

थप चोटपटकबाट बच्न पतन रो�को लािग उपायह� अपनाउनु पछर्। 
 
B. Uफेन्टोम दखुाइ 
    य�िप एनाल्जेिसक्सले अंगिवच्छेदन पिछ घाउको दखुाइ कम गनर् सक्छ, य�द िबरामीले अिस्तत्वमा नभएको खु�ामा 

दखुाइ महसुस गछर् भने, यसलाई फेन्टोम अंग दखुाइको �पमा मा� स�कन्छ। िबजुलीको झटका, काट्ने, च्या�े, सुि�ने, 
सुईको डण्डी वा जलकेो अनभुूितह� सामान्य छन्। रातको अवस्था �दनको तुलनामा धरैे गम्भीर �न सक्छ, र यो धरैे 
वषर्सम्म रहन सक्छ। 
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Uसमाधानह� 
● शल्य��या गनुर् अिघ, दखुाइ िनयन्�ण गनर् औषिध र गैर-औषिध िविधह� �योग गनर् स�कन्छ, जस्त ै �ाकुलता र 

संज्ञानात्मक �िशक्षण, जसल ेगदार् शल्य��या गनुर्अिघ दखुाइ सिम्झने "पूवर् धारणा"बाट बच्न स�कन्छ। 
● मांसपेशी र छालालाई बिलयो बनाउन र सिु�न ेकम गनर्, घाउ िनको भएपिछ, �ाप गनर् सु� गनुर्होस् र �भािवत अंगलाई 

मसाज गनुर्होस्। �दनमा 1 दिेख 2 पटक, �त्येक पटक 10 दिेख 15 िमनेट, तपाइँ िबस्तारै आवृि� र ती�ता बढाउन 
स�ु�न्छ। 

 

मािलस 
�ाप गन� 
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✧ शल्य��या पिछ अंगिवच्छेदन �ारा उत्प� संवेदनशील �ित��या कम गनर्। पिहले, संवेदनशील स्थानह�मा रगड्न 
िचल्लो साम�ी �योग गनुर्होस्। जब संवेदनशीलता घट्छ, कुनै ख�ो साम�ीमा िस्वच गनुर्होस् र घषर्णलाई बिलयो 
बनाउनुहोस्। यसलाई हरेक 2 घण्टा, हरेक 15 िमनेट गनुर्होस्। 

िन� साम�ीह� ितनीह�को कोमलता अनसुार �योग गनर् स�कन्छ: रेशम → कपास → फ्ल्यानल 

 
✧ अन्तमा, �भािवत अंगलाई ब्यान्डजेले रा�री बेदार् पिन फेन्टोम अंगको संवेदना र फेन्टोम अंगको दखुाइलाई कम गनर् 

म�त गनर् सक्छ। (िवस्तृत ब्यािन्डङ िविधको लािग तल हनेुर्होस्) 
 
  

Circular Mo
vement  

 

 

 
 

Flannel 
 

Cotton Ball 
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2. घाउको हरेचाह 

● सं�मण रो�ुहोस ्
घाउ सुख्खा, सुख्खा र सफा रा�ुपछर्। घाउलाई निजकबाट िनगरानी गनुर्होस्। य�द स�ंमणका लक्षणह� (जस्तै 
असामान्य दखुाइ, रातो, ज्वरो, गन्ध, रगत ब�े वा िपप) दखेा पछर्न् भन,े िच�कत्सा कमर्चारीलाई भ�ुहोस्। 

● क्षित कम गनुर्होस ्
अत्यिधक घषर्ण र घाउ िनचोडबाट बच्नुहोस्। �भािवत अंगलाई धेरै बिलयोसँग ब्यािन्डङ नगनुर्होस्। 

● उपचार �व�र्न गनुर्होस ्
सन्तुिलत आहार रा�ुहोस ्र पयार्� पोषक तत्वह� खानुहोस्। 
रगतमा िचनीको मा�ा िस्थर रा�को लािग परामशर्ह� पालना गनुर्होस् र समयमै औषिधह� िलनुहोस्। 
र� प�रसंचरण �व�र्न गनर् उपयु� र उपयु� �ायाम गनुर्होस्। 

 
घुँडा िवच्छेदन अपरेशन पिछ, कडा साम�ीबाट बनेको रबर समथर्न (�रमुभेबल �रिजड �िेसङ) सामान्यतया अंगिवच्छेदनलाई 
जोगाउन �योग गनर् स�कन्छ। अथ�िससले तल्लो चरम इडमेालाई िनयन्�ण गनर् म�त गदर्छ, र िहप र घुँडाको जोन�लाई 
लिचलो �नबाट रोक्छ। पिछल्लो चरणमा, घाउलाई �िेसङल ेछो�ुहोस् र इलािस्टक ब्यान्डजे वा स्टम्प ि�न्करले एडमेा 
िनयन्�ण गनर् वा कम गनर् म�त गनुर्होस्। 
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Uस्टम्प ि�न्कर 
लोचदार मोजाह� वृ� िबरामीह� वा कमजोर हात गितशीलता भएका िबरामीह�को लािग उपयु� छन्। ध्यान �दनहुोस ्
�क य�द कुन ैघाउ िनको भएको छैन भन,े तपा�ल ेयसलाई लगाउनु अिघ घाउलाई बेनुर् पछर्, र लोचदार मोजाह� ढीलो छ �क 
छैन भनेर जाँच गनुर्होस्। 

 
Uलोचदार प�ी 

घाउ िनको भइसकेपिछ, अंगिवच्छेदनलाई उपयु� र िस्थर तहमा संकुिचत गनर् सकोस ्भनेर �दनरात ब्यािन्डङ ग�ररहनुपछर्, 
ता�क कृि�म अंगलाई जम्मा गनर् गा�ो नहोस्। 
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3. सही मु�ा 
संयु� झुकाव र िव�पण रो�को लािग, सही मु�ा सध� कायम रा�ुपछर्। 
● कम्मर र घुँडाको जोन�ह� संकुचन �नबाट जोिगनको लािग, घाउको अवस्थाले अनुमित �दएको खण्डमा घुँडाको 

मािथको एम्प्युटीले �दनको किम्तमा १ घण्टासम्म सु�ु धरैे मह�वपूणर् छ। 
● अंगिवच्छेदनले पछािड हटेको र स्वाभािवक �पमा सीधा मु�ा कायम रा� �यास गनुर्पछर्। 
● एम्प्युटीलाई लामो समयसम्म झुकेको मु�ामा नरा�ुहोस्, ता�क जोन� सकुंचन र कठोरताबाट बच्न, र �ोस्थेिससको 

साथ �हडँ्न असम्भव छ। 
● खडा �दँा �ोिण समतल रहनुपछर्। 
● एउटै मु�ा वा ह्वीलचेयर एक पटकमा एक घण्टा भन्दा बढी �योग नगनुर्होस्। 

 
 

Uमािथको घुँडा िवच्छेदनका लािग कृपया ध्यान �दनहुोस ्
A. त�कया संग आफ्नो खु�ा अलग नगनुर्होस ्
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B. एम्प्युटीलाई िहड्न ेसहायता वा बैसाखीमा नरा�ुहोस्, यसरी एम्प्युटीलाई झुकाउँछ 
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Uतलको घुँडा िवच्छेदनका लािग कृपया ध्यान �दनुहोस ्
A. बस्दा, िवच्छेदन घुँडाको जोन�लाई झुकाउनु �दँनै 

 
B. ओ�ानको छेउमा एम्प्युटी झुण्�ाउनु �दँनै, यसरी घुँडाको जोन� झुक्छ 

 
 

C. समतल सुत्दा, िवच्छेदन घुँडाको जोन�लाई झुकाउनु �दँनै 
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4. लड्नबाट बच्न े
● य�द तपा�को र�चाप अिस्थर छ वा च�र आइरहकेो छ वा असहज महसुस गनुर्�न्छ भन,े कृपया ओ�ानबाट 

नउठ्नुहोस ्र तु�न्तै नसर्लाई सूिचत गनुर्होस्। 
● य�द भुइँ िभजेको र िचप्लो छ भने, कृपया वाडर् स्टाफलाई सम्पकर्  गनुर्होस्। 
● ओ�ानबाट बािहर िनस्कँदा (शौचालयमा जान ेसिहत), तपा�ले नसर्ह� र �फिजकल थेरािपस्टह�को िनद�शनह� 

होिशयारीका साथ पालना गनुर्पछर्, र फेन्टोम अंगको संवेदनाको �भाव कम भएको सुिनि�त गनर् ओ�ानबाट उठ्न ु
अिघ �भािवत अंगलाई हल्का �पमा छुनुहोस्। 

● ��िपङ रो�को लािग उपयु� लम्बाइको लुगा लगाउनहुोस ्
 

5. आहार र पोषण 
शल्य��या पिछ, घाउ िनको �न म�त गनर् रोगीलाई पयार्� पोषण चािहन्छ, र �िशक्षण र िहड्ने एड्सको �योगको सामना 
गनर् थप ऊजार् चािहन्छ, त्यसलैे िन� कुराह�मा ध्यान �दनुपछर्: 

● सन्तुिलत खानपानमा ध्यान �दनुहोस्, िनि�त ्खानेकुरा मा� खान ेनगनुर्स्, पयार्� पानी िपउनुहोस्। 
● धु�पान त्या�ुहोस्, �कन�क धु�पानले घाउ िनको पान� ���यालाई असर गनर् सक्छ। 
● अिधक तौल वा कम तौलबाट बच्नुहोस्। पुनवार्स �ायाम मांसपेिशह� बिलयो बनाउन �योग गनर् स�कन्छ। 
● य�द तपाई मधुमेहको रोगी �नु�न्छ भने, कृपया खानको लािग आहारिवज्ञको िनद�शनह� पालना गनुर्होस्। 
● आहार र पोषण समस्याह�को सन्दभर्मा, आवश्यक भएमा फलो-अपको लािग आहार िवशेषज्ञलाई सन्दभर् गनुर्होस ्

 
 
(7) पुनवार्स समयमा हरेचाह 

1. अविस्थत अंग र �भािवत अंगह�को हरेचाह 
 

दिैनक सफाई 
● शल्य��या पिछ,  अंगिवच्छेदन निजकको छाला सिजल ै जलन र आघात�स्त �न्छ,  सूजन िनम्त्याउँछ। तसथर् 

अंगिवच्छेदन गदार् स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान �दनुपछर्। 
● िवच्छेदनलाई गैर-औषिधयु� तटस्थ साबुनले धनुुहोस्। आफ्नो हातल ेछाला खरानी नगनुर्होस्। सफा गरेपिछ, आफ्नो 

खु�ालाई तौिलयाले पूणर् �पमा सुकाउनहुोस्। एम्प्युटमा साबुन नछोड्नहुोस्, �कन�क सुकेको छालामा जलन �न्छ र 
सूजन �न्छ। िवच्छेदनको छालामा लागू गनर् बिलयो क�टाणुनाशकह� �योग नगनुर्होस ् (उदाहरणका लािग: 
आयोिडन)। िवच्छेदन धोए पिछ, छाला हरेचाह ��मको एक उपयु� मा�ा लागू गनुर्होस्, र अल्कोहल य�ु 
उत्पादनह� लागू नगनुर्होस्। 

● सामान्यतया रातमा अंगिवच्छेदन सफा गनर् रा�ो �न्छ। िबहान अंगिवच्छेदन सफा नगनुर्होस्, �कन�क िभजकेो 
छालाले सिजलै सुि�न सक्छ र कृि�म आस्तीनमा टाँिसन्छ र एकअकार्मा रगड्छ र छालामा सूजन �न सक्छ। 

● प�ीलाई तटस्थ साबुनमा िभजाइएर (मगाएर धुने नगनुर्होस्), त्यसपिछ पानीलाई िनचोड्नहुोस् (मोड नगरी), 
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यसलाई िचसो ठाउँमा समतल गनुर्होस्, र अक� �योगको लािग यसलाई �ढलो �पमा घुमाउनुहोस्। 
 
2. अंगिवच्छेदनका सामान्य समस्याह�: 

A. खर�चह� 
य�द अंगिवच्छेदनको छालामा �ोस्थेिसस�ारा खर�च उत्प� भएको छ भन,े कृपया तलका चरणह� पालना गनुर्होस:् 
 
● घाउलाई तातो पानीले धुनहुोस्, त्यसपिछ हल्का एिन्टब्याक्टे�रयल क�टाणुनाशक लगाउनुहोस,्  र अन्तमा 

�ोस्थेिसस लगाउन समय कम गनर् यसलाई क�टाणुरिहत औषिध टेपले बेनुर्होस्। 
● य�द छालामा �ायः खर�च �न्छ भने, एक कृि�म अथ�पेिडस्टको म�त खोज्नुहोस्। 
● य�द खर�चह�मा सूजन छ भने, उपचारको लािग डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस्। 

 
B. छालामा फोका पदार् ध्यान �दनुपन� कुराह� 

● य�द फोकाह� साना छन ्र त्यसमा पीडा महसुस �दँनै भने, त्यसलाई हल्का एिन्टब्याक्टे�रयल क�टाणुनाशकल े
धुन स�कन्छ। य�द अनुिचत उपचार वा िनज�तुक�करण उपकरण माफर् त फोका िनचोरेमा यसले सूजन र घाउमा 
सं�मण िनम्त्याउँछ। 

● य�द छालाको क्षे� धेरै ठूलो छ भने, दखुाइ महसुस �न्छ र बारम्बार �न्छ, उपचारको लािग डाक्टरमा जानहुोस्। 
 

C. सुि�ने 
�रकभरीको अविधमा, अंगिवच्छेदनले सामान्यतया सिु�न्छ। पिछ वा अनुिचत �ोस्थेिसस लगाएको कारणले पिन 
यस्त ैअवस्था आउन सक्छ। तसथर्, यस अवस्थालाई रो� र उपचार गनर्, िन� िबन्दहु�मा ध्यान �दनहुोस:् 
● कम्�ेसन मोजाह� लगाउनुहोस् वा एम्प्युटीलाई एडमेा िनयन्�ण गनर् वा कम गनर् ब्यान्डजे गनुर्होस्। 
● आराम गदार्, छोटो समयको लािग अंगिवच्छेदन बढाउनुहोस्, जसले र� प�रसंचरण बढाउन सक्छ र सूजनको 

घटना घटाउन सक्छ। 
● य�द घुँडा मुिन सुि�एको छ भने, धेरै लामो समय सम्म घुडँा िमसाउनबाट जोिगन �यास गनुर्होस्। 
● य�द �ोस्थे�टक खु�ा ठाउँमा छैन भने, एक कृि�म अथ�पेिडस्टलाई सल्लाह �दनुहोस्। 

 
D. घाउ र फोड़ा 

यी दईु थप गम्भीर ब्याक्टे�रया सं�मण �न्। ज्वरो आउन,े रातो �ने, सुि�ने, द�ेु र पुस्�ुल ब�े लक्षणह� �न्। य�द 
यस्तो भयो भन,े तु�न्तै डाक्टरसँग परामशर् िलनुहोस् र अस्थायी �पमा कृि�म अंग �योग गनर् बन्द गनुर्होस्। 
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3. ब्यािन्डङ 
A. मािथल्लो घुँडा िवच्छेदन र ब्यािन्डङ 

 
1. अगािडबाट सु� गनुर्होस् र मािथबाट िवकणर् �पमा तल ता�ुहोस ्
2. त्यसपिछ पछािडको व�रप�र जानुहोस् र आधा-वृ� प�ी गनुर्होस ्
3. पछािडितर िवकणर् ता�ुहोस् र मािथबाट तल ता�ुहोस ्

 
4. �फगर-अफ-8 �िेसङ सु� गनुर्होस ्

a. अगािडबाट िवकणर् �पमा सु� गनुर्होस् र पछािडबाट बाइपास गद� तलबाट मािथ ता�ुहोस ्
b. त्यसपिछ अगािडबाट िवकणर् ता�ुहोस् र पछािडबाट बाइपास गद� मािथबाट तल ता�ुहोस ्

 
5. 8 को िच�मा ब्यािन्डङलाई अन्त्यसम्म दोहोयार्उनुहोस्, र दईु गोलाकार ब्यािन्डङह� गनुर्होस ्
6. अन्तमा टेप संग ठीक गनुर्होस ्
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7. पिहले �रंग प�ी बनाउनुहोस ्

8. अगािड दिेख कम्मर सम्म ता�ुहोस ्

9. कम्मरमा दईुवटा �रंग ब्यान्डजेह� बनाउनुहोस ्

10. अन्तमा टेपको साथ कम्मरमा ठीक गनुर्होस ्

 
 

B. घुँडा मुिन िवच्छेदन र ब्यािन्डङ 

1. घुँडा-दिेख-साइड िस्थितबाट ब्यािन्डङको पिहलो तह सु� गनुर्होस ्
2. मािथबाट िवकणर् �पमा तल ता�ुहोस ्

3. त्यसपिछ पछािड बाइपास गनुर्होस ्

4. तलबाट िवकणर् �पमा मािथ ता�ुहोस ्

5. घुँडा मा तेस� प�ी 

 

6. पछािडितर िवकणर् ता�ुहोस् र मािथबाट तल ता�ुहोस ्

7. �फगर-अफ-8 �िेसङ सु� गनुर्होस ्
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a. अगािडबाट िवकणर् �पमा सु� गनुर्होस् र पछािडबाट बाइपास गद� तलबाट मािथ ता�ुहोस ्

b. त्यसपिछ अगािडबाट कुनाको व�रप�र िवकणर् ता�ुहोस् र पछािड बाइपास गद� मािथबाट तल ता�ुहोस ्

8. घुँडाभन्दा तल नभएसम्म ब्यािन्डङलाई ८ अंकमा दोहोयार्उनुहोस ्

9. पुच्छर खण्डमा �ठी प�ी बनाउनुहोस ्

10. त्यसपिछ गोलाकार प�ी बनाउनको लािग तलबाट घुँडाको मािथितर पछािडितर िवकणर् ता�ुहोस्, र अन्तमा 
यसलाई टेपल ेठीक गनुर्होस ्

 
�िेसङको लािग नोट: 
● ब्यािन्डङ गदार्, तनाव उपयु� �नुपछर् र दबाब बराबर �नुपछर्। 
● बन्दडे दोबान� नगनुर्स्, स्तर कायम गनर् हात �योग गनुर्होस्। 
● मािथल्लो घुँडा िवच्छेदन र ब्यान्डजे पिछ, घुँडा खुला �नपुछर् र ब्यान्डजेले पूरै ढा�ु �दँनै, ता�क गितशीलतालाई असर 

नहोस्। 
 

रोगीह�ल ेसंयु� झुकाव र िवकृितलाई रो� जारी रा� आवश्यक छ, ता�क कृि�म अंगको पिहरनमा असर नहोस्। 
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4. पुनवार्स अभ्यास 
मािथको घुँडा िवच्छेदनका लािग पुनवार्स �िशक्षण िन�ानुसार छ: 
A. स्�ेिचङ 

● िहप फ्लेक्सर स्�ेिचङ 
ओ�ानमा झु��एर सु�हुोस,्  अंगिवच्छेदन मुिन तौिलया रोल रा�ुहोस्। तौिलयाको मोटाईले जांघको 
अगािडको भाग ताने जस्तो महसुस गराउन ुपछर्। यसलाई 20 िमनेटको लािग रा�ुहोस।् तौिलयाको मोटाई ता�े 
िड�ी बढाउन समायोिजत गनर् स�कन्छ। 

 
 

B. मांसपेशी �िशक्षण 
● िहप फ्लेक्सन सुदढृीकरण 

ओ�ानमा झु��एर सु�हुोस,्  अंगिवच्छेदन मुिन तौिलया रोल रा�ुहोस्,  िनतम्ब उठाउनको लािग 
अंगिवच्छेदनलाई बिलयोसँग िथच्नुहोस्,  १० सेकेन्डसम्म होल्ड गनुर्होस्,  आराम गनुर्होस्,  र १० पटक 
दोहोयार्उनुहोस्। 
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● िहप एक्स्टेन्सर सुदढृीकरण 
ओ�ानमा सु�ुहोस्, अंगिवच्छेदन मुिन तौिलया घुमाउनहुोस्, र अक� खु�ा ठाडो रा�ुहोस्। एम्प्युटीलाई िनतम्ब 
उठाउन, 10 सेकेन्डसम्म समा� र आराम गनर् बिलयो �पमा िथिचन्छ। 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
ओ�ानमा पेटमा सु�ुहोस,् आफ्नो एम्प्यूटी मािथ उठाउनुहोस्, 10 सकेेन्डको लािग होल्ड गनुर्होस्, आराम 

गनुर्होस्, र 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 
 

 
● िहप अपहरण सुदढृीकरण 

ओ�ानमा छेउमा सु�ुहोस,् एम्प्यूटी मािथ उठाउनुहोस्, 10 सेकेन्डको लािग होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस,् 1
0 पटक दोहोयार्उनुहोस ्

 
इलािस्टक स्पोट्सर् ब्यान्डलाई एम्प्युटेशनको �िक्समल छेउमा बाँ�ुहोस्, िवच्छेदनलाई बािहरी �पमा खोल्न बल 
�दनुहोस्, १० सेकेन्डसम्म होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस्, र १० पटक दोहोयार्उनुहोस।् 
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● िहप एडक्शन सुदढृीकरण 
सामान्य घुँडा झुकेर छेउमा सु�ुहोस ्र िवच्छेदनको व�रप�र सु�ुहोस्। यसलाई अगािड रा�ुहोस्, एम्प्युटीलाई 
मािथ उठाउनुहोस्, १० सकेेन्डको लािग होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस,् र १० पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
ओ�ानमा समतल सु�ुहोस,् तौिलयालाई खु�ाको बीचमा घुमाउनुहोस्, तौिलयालाई खु�ाले बिलयो �पमा 
िनचोड्नहुोस्, 10 सेकेन्डसम्म समा�ुहोस,् आराम गनुर्होस्, र 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
● पेटको मांसपेशी बिलयो �न्छ 

ओ�ानमा समतल सु�हुोस,् ओ�ानमा सामान्य खु�ा झुकेर, घुँडामा हातह�, अंगिवच्छेदन, टाउको र काँधह� 
सँगै उठाउनुहोस्, 5 सेकेन्ड होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस,् 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 
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● मािथल्लो खु�ा सुदढृीकरण 

 

 
ओ�ानमा ब�ुहोस्, आफ्नो खु�ा समतल रा�ुहोस्, आफ्नो हातह� सीधा गनुर्होस्, आफ्नो शरीरलाई बलपूवर्क 
ओ�ानबाट उठाउनुहोस,् 5 सेकेन्डको लािग होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस्, 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
घुँडा मुिनको िवच्छेदनका लािग पुनवार्स तािलम िन�ानसुार छ: 

A. स्�ेिचङ 
● घुँडा एक्स्टेन्सर स्�ेच  

ओ�ानमा खु�ा समतल रा�ुहोस,् ित�ालाई छातीको निजक ता�ुहोस,् र त्यसपिछ सकेसम्म घुँडा झुकाउनुहोस।् 
जांघको अगािड ता�े अनुभिूत �नेछ। 10 सेकेन्डको लािग होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस,्  र 10 पटक 
दोहोयार्उनुहोस ्
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● घुँडाको फ्लेक्सर स्�ेिचङ 

भुइँमा ब�ुहोस्, खु�ा खोल्नुहोस,्  घुँडाह� सीधा गनुर्होस्, पछािड सीधा गनुर्होस्, र त्यसपिछ मािथल्लो 
शरीरलाई एक छेउमा झुकाउनुहोस् ता�क ित�ाको पछािड ताने जस्तो महसुस गनुर्होस्। 10 सकेेन्डको लािग 
होल्ड गनुर्होस,् आराम गनुर्होस्, र त्यसपिछ 10 सेकेन्डको लािग अक� छेउमा झु�ुहोस।् सेकेन्ड, आराम गनुर्स ्र 
10 पटक दोहोयार्उनहुोस्। 
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मांसपेशी �िशक्षण 
● घुँडा एक्स्टेन्सर सुदढृीकरण 

ओ�ानमा पेटमा सु�हुोस,् अंगिवच्छेदन मुिन तौिलया रा�ुहोस्, घुँडा सीधा नभएसम्म अंगिवच्छेदनलाई कडा 
�पमा िथच्नहुोस,् 10 सेकेन्डसम्म होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस्, 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
 

● घुँडा लचक बिलयो बनाउन े
ओ�ानमा समतल स�ुुहोस,्  अंगिवच्छेदन मुिन तौिलया घुमाउनुहोस्,  घुँडालाई फ्लेक्स गनर्को लािग 
एम्प्युटेशनलाई तल िथच्नुहोस्, 10 सेकेन्डसम्म होल्ड गनुर्होस्, आराम गनुर्होस्, र 10 पटक दोहोयार्उनुहोस्।
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5. �ोस्थे�टक हरेचाह 
शल्य��या गनुर् अिघ र पिछ िबरामीको अवस्था र पुनस्थार्पनाको �गितको आधारमा,  उपयु� भएमा, 
अथ�पेिडस्टल ेिबरामीलाई �ोस्थेिसस जम्मा गन� र दिैनक स्वतन्� गितिविधह�को क्षमता पुनस्थार्पना गनर् म�त 
गनर् सम्बिन्धत �िशक्षणको �वस्था गन�छ। �ारिम्भक चरणमा खराब समायोजन �न सक्छ, तर अथ�पेिडस्टल े
दबाबका घाउह�बाट बच्न र आन्दोलनको स्वतन्�ताको �भाव �ा� गनर् अंगह� िमलाउन यसलाई िनरन्तर 
प�रमाजर्न गनर् सक्छ। 

 
● �ोस्थेिसस लगाउनु अिघ, तपा�ले िवच्छेदन मोजाह�, अिधमानतः कपास वा ऊन उत्पादनह� लगाउनु पछर्। 
● �त्येक �दन �ितस्थापन गनुर्पछर्, धुने िविध िन�ानसुार छ: 

⮚ हातह� िबस्तारै स्�ब गनर् �योग गनुर्होस् र यसलाई वािशङ मेिसनमा नरा�ुहोस्। 
⮚ एम्प्यूटी मोजा वा ब्यान्डजेह� सुकाउनको लािग िचसो ठाउँमा रा�ुहोस्। ितनीह�लाई घाममा 

नदखेाउनुहोस्, र धरैे तातो चीजह�को निजक नजानुहोस्, अन्यथा ब्यान्डजेको लोचमा क्षित पु�ेछ। 
�त्येक धोए पिछ, यसलाई पुन: �योग गनुर् अिघ रा�री सकुाउनु पछर्। 

● य�द मोजा च्याितएको छ भने, ितनीह�लाई �ितस्थापन गनुर्पछर्, �कनभन ेमोजा ममर्त गदार् �न ेचाउरीपनाल े
जलन र छालालाई नोक्सान गनर् सक्छ। 

● य�द प�ी �योग ग�रएको छ भने, प�ीलाई �दनको तीन दिेख चार पटक त्यि�कै छोड्नुस,् र ऐनाको सहायताल े
िवच्छेदनमा रातोपन, फोका उठेको र फुटेको छ छैन् जाँच गनुर्होस्। य�द खु�ाको औलँाको टोपीले �ायः छाला 
को�रन्छ भने, �ोस्थे�टक अथ�पेिडस्टलाई सल्लाह �दनुहोस्। 

● �ोस्थेिससमा रहकेो पिसना र धुलोलाई दिैनक सफा गनुर्होस्, िभ�ी सतहलाई साबुनले िभजाएको ओिसलो 
कपडाले पुछ्नुहोस्, र त्यसपिछ साबुनलाई पुछ्न पानील ेिभजेको कपडा �योग गनुर्होस्; त्यसमा किहल्यै पानी 
नखसाउनुहोस्, �कन�क पानील ेकृि�म अंगको छालाको भागलाई न� गछर्। यसले कृि�म जोन�ह�मा पिन 
िखया लगाउँछ। ओिसलो लुमेनले छालालाई जलाउँछ, जसले अंगिवच्छेदन र स�ंमण िनम्त्याउँछ। 

● य�द खर�चह�मा सं�मणको लक्षणह� छन् भन,े कृपया उपचारको लािग डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस्। 
● �ोस्थेिससको कुनै पिन भाग समायोजन वा प�रवतर्न गन� �यास नगनुर्होस्। क�ठनाइको अवस्थामा, कृपया 

तु�न्तै कृि�म अथ�पेिडस्टको म�त िलनुहोस्। 
 
 
6. मनोवैज्ञािनक र भावनात्मक हरेचाह 

अंगिवच्छेदनले िबरामीह�लाई शारी�रक सरंचना,  मानिसकता वा गितशीलताको सन्दभर्मा अभूतपूवर् 
चुनौतीह�को सामना गनुर्पन�छ। िबरामी र ितनका प�रवारले जीवनमा धेरै आकिस्मक झटका र िविभ� 
क�ठनाइह�को सामना गनुर्पन� �न्छ। ितनीह� हराएको र असहाय महसुस गन�, िनराश, र समाजमा पुन: 
एक�करणको आवश्यकताको कारणले असहज र िचिन्तत महसुस गन� �वण छन्। य�द कसैले मािथको भावनात्मक 
�ित��याह� िनरन्तर अनुभव गछर् भने, िबरामी र ितनीह�का प�रवारह�ल ेगनर् सक्छन:् 
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● िबरामीह�लाई �ोत्साहन र समथर्न गनुर्होस्, थप हरेचाह र सकारात्मक समथर्न �दनुहोस्। 
● िबरामीह�ले सामना गन� क�ठनाइह� बुझ्न र िवचारशील �नहुोस्, ितनीह�लाई थप सु�ुहोस्। 
● िबरामीलाई थप साथ �दनुहोस्, ता�क रोगीले सँगै समयको समयमा आफ्ना भावनाह� �� गन� मौका 

पाउन। 
● िबरामीसँग यथाथर्परक र �ा� गनर् स�कने अल्पकालीन र दीघर्कालीन ल�यह� सेट गनुर्होस्, र ितनीह�लाई 

अभ्यास गनर् सँगै कडा प�र�म गनुर्होस्। आकिस्मक �पमा झूटो आशा न�दनुहोस्। 
● िबरामीह�लाई �िच समूहह�मा भाग िलन, जीवनको आनन्द बढाउन, र ितनीह�बाट उपलिब्ध र सन्तुि�को 

भावना �ा� गनर् �ोत्सािहत गनुर्होस्। 
 

7. य�द िड�ेसनका लक्षणह� जस्तै कम मुड, �ढलो �ित��या/सोच्ने, आत्म-अपराध, अिन�ा, भोक नला�े, आ�द 
अनुभव भएमा, सकेसम्म चाडँो मेिडकल स्टाफ वा मनोवैज्ञािनकह�को म�त िलनुहोस।्िडस्चाजर्को लािग िनद�शन 
● छाला, भाँिचएको छाला, आ�दको लािग �त्येक �दन िवच्छेदन अन्त्य जाँच गनुर्होस्। एकै समयमा, स्वस्थ 

अंगह�को अवस्था जाँच गनुर्पछर्। 
● पुनवार्स अभ्यास गनर् जारी रा�ुहोस्। 
● िवच्छेदनको सही मु�ामा ध्यान �दनुहोस्। 
● एम्पुटेसनह� लपेट्न वा लोचदार मोजाह� लगाउन लोचदार ब्यान्डजेह� �योग गनर् जारी रा�ुहोस्, र 

�िेसङका िस�ान्तह� पालना गनुर्होस्। 
● समयमै पालना गनर् िनद�शनह� पालना गनुर्होस्। 
● य�द िन� लक्षणह� दखेा पय� भने, सकेसम्म चाँडो फलोअपको लािग सम्पकर्  गनुर्होस्: 

⮚ घाउमा रातोपन, सुि�ने, तातोपन, दखुाइ र अन्य भडकाउने घटना वा असामान्य �ावह� छन्। 
⮚ घाउमा िनरन्तर र कडा दखुाइ। 
⮚ घाउको िसवन भाँिचएको छ । 
⮚ िनरन्तर ज्वरो आउने । 

● अस्पताल छाडरे घर फ�कर् ने �ारिम्भक �दनह�मा, मध्यरातमा उठ्दा �ायः लड्नु (शौचालयमा जाँदा वा 
ए�ासी फोन उठाउनुपन�, तर छडी वा �ोस्थेिसस िबसर्न)ु। तसथर्, सु�ुअिघ बैसाखी ओ�ानको छेउमा वा 
सिजलै प�चँयोग्य ठाउँमा रा�ुपछर्: उठ्दा बैसाखी �योग गनर् निबसर्नुहोस्। 

 
 
8. जीवन पुनगर्ठन 

िबरामीह� र ितनीह�का प�रवारह�लाई नयाँ जीवनको सामना कसरी गन� भनरे िनद�शन �दनुहोस,् जस्त ै
जािगरह� प�रवतर्न गन�, िबरामीह�को आवश्यकताह� अनु�प घरको वातावरण प�रवतर्न गन� (उदाहरणका 
लािग, बाथ�ममा �ान्डरेलह� स्थापना गन�, आ�द)। िबरामीह�लाई उनीह�को अिघल्लो सामािजक जीवन पुन: 
सु� गनर् समय र धैयर् आवश्यक छ; र उनीह�ल ेआशावादी मानिसकता कायम रा�ुपछर्, जुन समाजमा पुनः 
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एक�करण गनर् सहयोगी �न्छ। 
 
9. सामुदाियक समथर्न 

अंगिवच्छेदन पिछ पुनस्थार्पना ���या लामो �न्छ। िबरामीह�, प�रवारका सदस्यह�, हरेचाहकतार्ह�, र 
िच�कत्सा कमर्चारीह�को निजकको सहयोगको अित�र�,  समुदायमा िविभ� समूहह� छन् जसल े समथर्न 
सेवाह� �दान गछर्न,् जस्त ै पुनवार्स �िशक्षण, समूह गितिविधह�, र सहया�ी साझेदारी समूहह�। स��य 
सहभािगताल ेिबरामीह�लाई क�ठनाइ र आघातबाट बािहर िनस्कन, सकेसम्म चाँडो िनको �न, र पुन: अनुकूलन 
गनर् र नया ँजीवनमा �वेश गनर् म�त गदर्छ। 
(िन� साम�ी सन्दभर्को लािग मा� हो, जानकारी समय समयमा प�रवतर्न �न सक्छ) 

  
 

 
हङकङ सोसाइटी फर �र�ािबिलटेसन (फोन: 2855 9360)  
Uhttp: //www.r ehabsociety.org.hk/zh- hant/U  

हङकङ सोसाइटी फर �र�ािबिलटेसन सन् 1959 मा स्थापना भएको हो र सरकार मान्यता �ा� दतार् ग�रएको 
परोपकारी संस्था हो। हङकङ र मेनल्याण्ड चीनमा 20 भन्दा बढी सेवा केन्�ह� स्थापना ग�रएका छन् उपयु� र उ� 
गुणस्तरको प�चँयोग्य यातायात र या�ा, पुनस्थार्पना र अश�, दीघर्कालीन िबरामी र वृ�ह�का लािग िनरन्तर 
हरेचाह सेवाह�, सामुदाियक र �दवा हरेचाह सेवाह� सिहत, " पुनवार्स" र आवासीय हरेचाह सेवाह�। 
 
 

 
हङकङ पुनवार्स शि� (फोन:3471 7000) 
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
सन् 1995 मा स्थािपत परोपकारी पुनस्थार्पना सेवा संस्थाले मुख्यतया शारी�रक �पमा अश�, दीघर्कालीन िबरामी 
र पूवर् मानिसक �पमा िबरामीह�को सेवा गछर्। िमशन भनेको अपाङ्गता भएका �ि�ह�को िवकासलाई �ोत्सािहत 
गनुर्, उनीह�लाई स��य रोजगारीमा सहयोग गनुर्, समाजमा एक�कृत �न ु र पुनस्थार्पना नीितह�को सुधारलाई 
�व�र्न गनुर् हो, ता�क हङकङलाई बाधा-मु� शहरको �पमा िवकास गनर् सकोस्। सघं �ारा खोिलएको "अपाङ्गता 
भएका �ि�ह�को लािग रोजगार �िशक्षण केन्�" अपाङ्गता भएका �ि�ह�लाई �ावसाियक तािलम र इन्टनर्िशप 
अवसरह� �दान गनर् सम�पर्त छ। 
 
 

http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php
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"अपाङ्गता �ोत पुस्तकालय" मा अपाङ्गह�को एक�करण सम्बन्धी िविभ� जानकारीह�, साथ ैिविभ� �ावसाियक 
संस्थाह�सँगको सहकायर्मा सु� ग�रएको िशक्षण साम�ीह�, र आधारभतू �िशक्षणको �पमा �योग गनर् स�कन े
स्लाइडह� समावेश छन्। सघंले "अश� र स्वस्थ बीचको समावेशीता" को शैिक्षक कायर्लाई पिन बढावा �दन्छ र 
िव�ाथ�ह�लाई "समावेशीता" बुझ्न र एकअकार्लाई सम्मान गनर् िस� िव�ालयह�मा गितिविधह� आयोजना गदर्छ। 
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