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 کولہ� دی مکمل تبد�� (آپ��شن توں پہ� �ت مابعد د�کھ بھال)
 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر
 

 تعاُرف
کولہ� دے جوڑ نوں تبد�ل کر�ن دا ا� جرا� ط��قہ اے۔ �ساں لئئ بحا� دے عمل نوں آسان کولہ� دی مکمل تبد�� مصنو�  

، ایہہ کتابچہ �ساں نوں آپ��شن، آپ��شن توں پہ� �ت آپ��شن دے بعد دی د�کھ بھال �ت متعلقہ خطرات نوں سمجھن  بنان لئئ
 وچ  مدد کر سکدا اے۔

 
 کولہ� دے جوڑ دی اناڻو� �ت فنکشن

کہ کولہ� دا ج و دے کپ نما ا�سڻابولم توں وجود وچ آندا اے۔ مش�ت ٹ وڑ ا� گیند �ت سا�ٹ جوڑ اے، جو ف�مر دے گول � �ت پ�ی
۔  سطحاں کارڻلیج توں ڈھ� ہوئ�اں ننی

 
Acetabulum ا�سیڻابولم 
Femoral Head   ف�مورل ہ�ڈ 
Femoral Neck  ف�مورل ن�ک 
Femur   ف�مر 
Hip Joint کولہ� دا جوڑ 
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 �ت کولہ� دے جوڑ دی کارڻلیج �ا ہڈی نوں 

گ
جداں �ساں ارتھرائٹس �ا ایوسکولر ن�کروسس �ا کولہ� دی چوٹ  وچ مبتال ہووو �
ا�ت دردنا� �ت سخئت محسوس کر سکدے او۔  نقصان پہن�� گا۔ �ساں کولہ� دے جوڑ 

 
 1خا�ہ 

 

 2خا�ہ 
Acetabulum ا�سیڻابولم 
Femoral Head ف�مورل ہ�ڈ 
Articular Cartilage آرڻ�کولر کارڻلیج 

 

 : نارمل کولہا (سام�ن دا عکس)2�ت  1خا�ہ 

 

 

 3خا�ہ 

 

 4خا�ہ 
Bone Spurs س  بون اس�پ

 

 : ارتھرائٹس دے نال کولہا (سام�ن دا عکس)4�ت  3خا�ہ 
 

 
 

۔    وچ تبد�� دی کوشش کر سکدے ننی
گ

، م��ض اورل اینلج�سک �ت طرز زند� ، او عالج لئئ �ب بغ�ی آپ��شن عالج نا�ام ر�� �ت
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۔  مکمل ک��� دی تبد�� دے آپ��شن �ت غور کر سکدے ننی
 

 مکمل کولہ� دی تبد�� لئئ عالمتاں

 ایوسکولر ن�کروسس 

 ف�مورل ہ�ڈ �ا گردن دا ف��کچر 

 ارتھرائٹس 

 اوسٹیو ارتھرائٹس 

 ر��موڻائڈ ارتھرائٹس 

 اینکالوزنگ سپنڈائ�الئٹس 

 
 آپ��شن دے مقاصد

 کولہ� دے درد نوں گھڻانا 

 کولہ� دے جوڑ دے استحکام نوں برقرار رکھنا 

 
 کولہ� دی مکمل تبد�� م��ضاں دی کس ط�ح مدد کر سکدی اے؟

 درد نوں گھڻانا 

 کولہ� دی حرکت دی حد نوں بہ�ت بنانا 

 ب ہئ�ت کولہ� دے جوڑ نوں درست کرنا� 
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 رنافنکشن، پڻھ�اں دی طاقت �ت چل�ن دی صالح�ت نوں بحال ک 

 
 

 مکمل کولہ� دی تبد�� دا ڈیزائن
کولہ� دی مکمل تبد�� ا� �جری اے جو ب�مار �ا خراب ہڈی �ت کارڻلیج نوں ہڻاندی اے، �ت متاثرە جوڑ دی جگہ ا� ن�ا 

ہوندا مصنو� امپالنٹ کیتا جاندا اے۔ کولہ� دی کل تبد�� دا امپالنٹ ا�سڻابولم کپ، بال ہ�ڈ �ت ف�مورل اسٹ�م �ت مشتمل 
امک  اے۔ ن �ا س�ی ۔او عام طور �ت دھایت کھوٹ، پو� تھ�لنی  توں ب�ن ہوندے ننی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کولہ� دی مکمل تبد�� دا امپالنٹ
 
 
 

 آرڻ�ف�شل جوائنٹ فکس�شن
۔فکس�شن دے ط��قاں  وچ س�منٹ زدە فکس�شن، بغ�ی س�منٹ فکس�شن �ت  ڈ ط��قہ شامل ننی  ہائ�ب

 
 س�منٹ زدە فکس�شن

امپالنٹ نوں چسپاں کرن لئئ ہڈ�اں دا خصو� س�ِمنٹ استعمال کیتا جاندا اے۔ ایہہ ہڈی �ت امپالنٹ نوں ا� نال نئنی بندھدا 
س�ِمنٹ نوں اے۔ ایہہ بن�ادی طور �ت انہاں دے چپک�ن دی سہولت لئئ انہاں دے درم�ان خا� جگہاں نوں بھردا اے۔ ہڈ�اں دے 

۔ س�منٹ زدە فکس�شن م��ضاں نوں  آپ��شن توں بعد دی مدت دے فوری بعد  مضبوط کرن وچ  �ف چند ِمنٹ لگدے ننی
وع کر�ن دی اجازت دیندی اے۔  چل�ن �ت �گرم�اں دو�ارە �ش

 

 بال ہیڈ
 ایسیڻابولم کپ

 فیمورل اسڻیم
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 بغ�ی س�منٹ فکس�شن
 اعضاء  وچ ودھن دیندی اے۔ ایہہ غ�ی محفوظ دھایت مصنو� اعضاء ہڈ�اں دے بافتاں نوں کئئ ہفت�اں دے اندر مصنو�

 ط��قہ س�ِمنٹ دے استعمال دے بغ�ی ہڈی �ت امپالنٹ دے درم�ان ا�سال� نوں مضبوط کردا اے۔
 
 

�ساں دا ارتھ���ڈک �جن �ساں نوں مناسب قسم دے ہپ امپالنٹ دے بار�  وچ مشورە �ت فکس کرن دا ط��قہ د� گا۔ �ب 
، براە    کرم اپ�ن ڈا��ٹ نال مشورە کرو۔�ساں دا کویئ سوال ہوو� �ت

 
 

 جرا� دا ط��قہ کار

  
�
ا (تق��با ) آپ��شن شدە کولہ� دے ا�� �ا پچھ� طرف لگا�ا جاندا اے۔ 25انچ �ا  10ا�ک چ�ی  سینئٹ می�ٹ

 ا�سیڻابولم توں ف�مورل ہ�ڈ ہڻا دتا گ�ا۔ ا� مناسب سائز دا کپ ا�سیڻابولم  وچ  رکھ�ا جا�ئ گا۔ 

  ہڻا�ا گ�ا �ت ف�مورل کینال  وچ مناسب سائز دا اسٹ�م امپالنٹ داخل کیتا گ�ا۔ فکس�شن لئئ س�ِمنٹ دا ف�مورل ہ�ڈ نوں

۔ �ت ف�ی ف�مورل ہ�ڈ نوں ا�سیڻابولم  وچ  استعمال �ب مجوزە ہوو�۔ اسٹ�م �ت ہ�ڈ بال مناسب سائز دی رک� گئئ

 محدود کر دتا گ�ا۔

  سکدی اے۔ �ت اہم زخم نوں سٹیپل �ا ڻان� لگا کر بند کر دتا جا�ئ گا۔آخر وچ،  ا� ڈر�نج ڻیوب زخم دے ق��ب رک� جا 

 وری ہوو� �ت پئٹ لگاؤ۔  ا�ر �ن

 
 متوقع نتائج

ی دی ام�د اے۔ �ساں زخم دے گرد ہل� �ب ح� محسوس کر سکدے  آپ��شن دے بعد کولہ� دے درد �ت نقل و حرکت  وچ بہ�ت
ورت تو  �ادە موڑ�ن �ت کجھ سخئت محسوس ہو سکدی اے۔ تاہم وقت دے او۔ �ت ن�ئ مصنو� جوڑ �ت خاص طور �ت �ن ں ز�

۔
گ

 نال نال ایہہ مسائل گھڻ�ت جاون �
 

٪ ، �ادە استعمال ہو�ن دی ام�د ہوندی اے۔ نوجوان �ت فعال  10مصنو� کولہ� دے جوڑ دے  90عام طور �ت سال توں ز�
، مصنو� جوڑ  وچ م�کان� توڑ پھوڑ �ت ڈھ�ال پن ہو سکدا   اے۔ ا� واری ف�ی آپ��شن دی لوڑ ہو سکدی اے۔ م��ض لئئ

 
 خطرات �ت پ�چ�دگ�اں

کولہ� دی مکمل تبد�� ا� محفوظ �ت عام جرا� دا ط��قہ کار اے۔ تاہم، ہن وی نا�سند�دە پ�چ�دگ�اں دا سامنا ہو جاندا 
 اے. 

 عام پ�چ�دگ�اں
 د�گر جرا� دے ط��قہ کار دی ط�ح، عام پ�چ�دگ�اں ہوسکد�اں نوں: 

ە۔ مث�ً   زخم دا انف�کشن، نمون�ا، مایوکارڈ�ل انفرکشن �ت فالج وغ�ی
 مخصوص پ�چ�دگ�اں
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 خون بہنا .1

 خون دے بہ�ن د�دی مقدار متغ�ی اے �ت خون دی منتق� م��ض دی حالت �ت منح� اے۔

 اعصایب چوٹ .2

�ا مستقل طور �ت تبد�ل  خاص طور �ت کولہ� دے ارد گرد دے اعصاب نوں نقصان پہنچ سکدا اے۔ ایہہ ڻنگ دے نال نال عار�ن 
۔ حالت بتدر�ــــج بہ�ت  شدە احساس �ت کمزوری دا سبب بن سکدا اے۔ م��ض زخم دے گرد ہل� �ب ح� دا تج��ہ کر سکدے ننی

۔ خون دی نال�اں وچ چوٹ لگ سکدی اے مگر شاذ و نادر � ا�سا ہوندا اے۔
گ

 ہوو� �

ی ا�مبولزم .3  ڈ�پ و�ن تھرومبوسس �ت پلومونر�

۔  کولہ� دی مکمل ی ا�مبولزم دے واقعات بہت کم ہوندے ننی تبد�� دے بعد ڈ�پ و�ن تھرومبوسس ہو سکدا اے �ت پلومونر�
ی ا�مبولزم سا�س دی نا�ا� �ت موت دا باعث بن سکدا اے۔  شد�د پلومونر�

 کولہ� دے جوڑ دا انف�کشن .4

ح �سبتا کم اے. ذ�اب�طس دے کولہ� دی مکمل تبد�� دے بعد م��ض انف�کشن دا شکار ہو سکدا اے۔ تاہم، انف�ک شن دی �ش
�ادە ہوندا اے۔  ز�

�
، انف�کشن دا خطرە �سبتا  م��ض لئئ

 جوڑاں دی سخئت  .5

 کولہ� دی سخئت واقع ہوسکدی اے مگر نا�اب ہوندی اے۔

 جوائنٹ ڈس لوک�شن .6

 مصنو� کولہ� دے جوڑ دی نقل مکاین واقع ہوسکدی اے مگر شاذ و نادر � ا�سا ہوندا اے۔
 

پہ�، م��ض نوں �جری دے خطرات �ت پ�چ�دگ�اں نوں سمجھنا چا� دا اے۔ م��د معلومات لئئ اپ�ن ڈا��ٹ نال گل   آپ��شن توں
 کرو۔

 
 

 �جری توں پہ� ت�اری

 آپ��شن توں پہ� تعل�م .1

۔ �ب 
گ

، بحا� �ت ڈسچارج پالن دی وضاحت کر� � ، درد �ت قابو پا�ن �ساں  سپ�شلئٹ نرس �ساں دے نال آپ��شن توں پہ� کی�ئ
 دے ذہن وچ کویئ سوال ہوو� �ت براە کرم اپ�ن سواالت اڻھاؤ۔

 آپ��شن لئئ رضامندی .2

�ساں دا �جن رضامندی دے فارم �ت دستخط کرن توں پہ� آپ��شن دے ط��قہ کار، عالج �ت ممکنہ خطرات دی وضاحت  
 کر� گا۔

 �ب ہو�ش دی �شخ�ص .3

رضامندی دے فارم �ت دستخط کرن توں پہ� �ب ہو�ش دے ط��قہ  اینستھیٹسٹ �ساں دی صحت دی حالت دا جائزە � گا �ت 
�ا) �ت ممکنہ پ�چ�دگ�اں دی وضاحت کر� گا۔ ن ل �ا ایپ�ڈورل اینستھ�ی  کار (ج�ن
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وری ہوو� �ت م��د انتظام لئئ �ساں نوں د�گر خصوص�ات لئئ بھ�ج�ا جا سکدا اے۔  ا�ر �ن

 آپ��شن توں پہ� بدن دا معائنہ �شمول .4

 جسماین قد �ت وزن 

 ( و کارڈیوگرا�ن (ای � �ب  ال�ک�ٹ

 خون �ت پ�شاب دے ڻ�سٹ 

 ��سی�ن �ت کولہ� دا ا�ک 

  ڈونڻائٹس دی ب�ماری �ا ڈھی� دنداں دے مسائل ہوون، �ت براە کرم �جری توں� �ب �ساں نوں دنداں دی ب�ماری، پ�ی

�ا �ت امپالنٹ انف�کشن دے خطر  ن  ات نوں گھٹ کیتا جا س�۔پہ� دنداں دے ڈا��ٹ توں مشورە لیو تا�ہ اینستھ�ی

 �جری توں پہ� صحت د�اں تجاو�ز .5

  ب �ساں نوں کویئ تکل�ف ہو، مثً� فلو، اسہال، پ�شاب دی نا� دا انف�کشن �ا نچ� ح� دی جلد دا انف�کشن، �ت�

 براە کرم طئب مشورە لیو۔

 جلد دی جلن توں بچن لئئ اپ�ن کولہ� �ت کویئ اینلج�سک پیچ نہ لگاؤ۔ 

  اب نو�ش ترک کرو۔تمبا�و نو  �ش �ت �ش

  ی ادو�ات ا�ڈ�ل اینئٹ فل�می�ٹ ن م�ڈ�سن �ا نان سڻ�ی ادو�ات جس ط�ح اینئٹ کوگولینٹس مثً� وارف��ن/پالو�کس، چائن�ی

)NSAIDs نوں روکن لئئ طئب مشور� �ت عمل کرو ( 

 
 داخلہ دا انتظام

 ذایت سامان .1

 (  م��ض دی شناخئت دستاو�ز (اصل کایپ

  داخلہ پر�پ 

  ط�ح توں لیبل لگا ہوو��ساں دی 
گ

 موجودە ادو�ات (چن�

 (ە ز، ڈھ�� پتلون وغ�ی ور�ات (تولیہ، دنداں دا برش، بغ�ی پھسل�ن وا� چپل، ڻوائلٹ پی�پ  ذایت �ن

 داخ� توں پہ� ہڻائ�اں گئ�اں اش�اء .2

 �کویئ م�ک اپ، ن�ل پالش �ا کرسڻل ن�ل پالش نہ ہوو 
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 اں جاونکن دی انگوڻھ�اں، ہار �ت انگوڻھ�اں اتار دت� 

 ن ساتھ نہ الؤ  داخ� دے وقت بڑی رقم �ت ق�مئت چ�ی

 دوا �ت فاقہ ک�ش دا انتظام .3

: II �ا زمرە Iانتظامات داخلہ دے زمر� (زمرە   ) دے مطابق درج ذ�ل ننی
 

 (آپ��شن توں ا� دن پہ� داخل کرو) Iزمرە 

 اپنا ناشتہ �ت تج��ز کردە ادو�ات معمول دے مطابق لیو۔ 

  وع کرو۔  اد� رات دے بعد فاقہ ک�ش �ش

 زمرە دوم (آپ��شن وا� دن داخلہ)

 داخ� توں پہ� گھر  وچ اد� رات دے بعد فاقہ ک�ش رکھو۔ 

 داخ� دے دن، ڈا��ٹ دے �س�ن دے مطابق ادو�ات لیو۔ 

 
 آپ��شن توں پہ� دی ت�اری

 . آپ��شن دے دن توں پہ� شام1

 ذایت حفظان صحت 

وری اے۔آپ��شن توں پہ�   نہانا �ت بال دھونا �ن

 جری توں پہ� فاقہ ک�ش کرو� 

 اد� رات دے بعد م��ض نوں کھا�ن �ا پی�ن توں منع کیتا جا�ئ گا۔

 بول و براز دی ت�اری 

 . آپ��شن دا دن2

 ادو�ات 

گ�اں۔ �ب  م��ض دی حالت دے مطابق، اینستھیٹسٹ دے حکم دے مطابق کجھ ادو�ات پاین دے گھونٹ دے نال لت�اں جاون  
 کویئ شبہ ہوو� �ت اپ�ن ڈا��ٹ توں رج�ع کرو۔

 آپ��شن تھی�ٹ جان توں پہ� ت�اری 

 ضلہ
ُ
 ِاخراج ف

 آپ��شن ک�پ، گاؤن �ت جراباں پہنو۔ 

 ڈینچر، کانٹ�کٹ لینس، لوازمات �ت دھایت اش�اء نوں ہڻاؤ۔ 
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 قیئن بناؤ کہ آپ��ڻو سائٹ نوں شناخت لئئ �شان زد کیتا گ�ا اے۔� 

 مل�یئت اش�اء 

  تمام مل�ئت ا�شاء، جس ط�ح پی�، لوازمات، گھڑی �ت م��ائل فون رشتہ داراں دے کول رکھنا چا� دا اے �ا

 م��ض دے ال�ر  وچ بند ہونا چا� دا اے۔

 
 آپ��شن دے بعد دی د�کھ بھال

 درد توں نجات .1

�ا ( ن ولڈ اینالج�ی دن دے  3توں  2تج��ز کر� گا۔ درد  ) �ت اورل اینلج�سکسPCAاینستھیٹسٹ درد نوں دور کرن لئئ پ�شنٹ کن�ٹ
ن نوں ہڻا دتا جا�ئ گا۔ PCA اندر آہستہ آہستہ گھٹ ہو جاندا اے، ورزش دی ابتدایئ ت���ت لئئ   مشنی

 اورل اینلج�سکس

 

�ا ( ن ولڈ اینالج�ی ن PCAپ�شنٹ کن�ٹ ) مشنی

  

 

 زخم دی د�کھ بھال .2

۔ بصورت د�گر، زخم دے زخم دی ڈر�سنگ نوں تبد�ل کر دتا جا�ئ گا �ب �جن دے ذر�عہ  بہ�ن �ا زخم دا معائنہ کیتا جا�ئ
 انف�کشن نوں روکن لئئ �ج�کل زخم دی ڈر�سنگ نوں برقرار �ت خشک رکھنا چا� دا اے۔

 ڈر�نج ڻیوب .3

 1-2ہ�ماڻوما دی �شک�ل نوں روکن لئئ زخم دی ڈر�نج ڻیوب نوں �ج�کل ای��ا دے ق��ب رکھ�ا جا سکدا اے۔ آپ��شن دے بعد
 وچ،  ڈا��ٹ دے �س�ن دے مطابق زخم دی ڈر�نج ڻیوب نوں ہڻا دتا جا�ئ گا۔دناں 

 ورزشاں �ت ا�مبول�شن .4

وع کرین چا� دا اے۔  نمون�ا توں بچن لئئ �ساں نوں گہر� سا�س لی�ن �ت کھا�� دی ورزش �ش

 ) دی روک تھامDVTنچ� اعضاء دی ڈ�پ و�ن تھرومبوسس ( .5

د�اں عالمات وچ درد، سوجن،  DVTخون دے جماؤ (تھرومبس) دی �شک�ل اے۔ ) ڈ�پ و�ن  وچ DVTڈ�پ و�ن تھرومبوسس (
�ا متاثرە اعضاء دی گرما�ش شامل ہو سکدی اے۔ جم�ا ہ��ا خون رگاں دے ذر�� دل �ت پھیپھ��اں توں الگ ہو کر سفر کردا اے 

ی ا�مبولزم ( ن پ�چ�د PEج� پلومونر�  ج�� سنگنی
گ

گ�اں دا باعث بن سکدا اے �ت ایہہ جان ) کہ�ا جاندا اے۔ ایہہ تنف� نا�ار�
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 لیوا وی ہو سکدا اے۔

 احت�ا� اقدامات 

  واری �ن گھنڻہ کرو (ڻخن�اں دے جوڑ دی مکمل  20ڻخن�اں دے پمپ دی ورزش

 لچک �ت توسیع)۔

  ادە دیر تک اینج نہ بیڻھوں۔� �ادە کھڑ�  30ڻنگاں نوں کراس نہ کرو �ا ز� ِمنٹ توں ز�

، خون دی گردش نوں فروغ دی�ن �ت سوجن نوں کم کرن لئئ نچ�   ہو�ن �ا چل�ن �ت

 اعضاء نوں کھینچ�ن دی مشقاں کرین چا� دی اے۔

   ادە جسماین وزن برقرار رکھو، مناسب پاین پیو �ت سگ��ٹ نو�ش ترک� �ادە توں ز� ز�

 کرو۔

  م��ض دی ڻنگاں دی سوجن �ت نقل و حرکت دے مطابق، اس نوں ڈ�پ و�ن

ن ماە تک اینئٹ ا�مبولزم جراباں پہننا  تھرومبوسس نوں روکن لئئ   ا� توں تنی
�
تق��با

۔  چا� د�اں ننی

  :اینئٹ ا�مبولزم جراباں دی د�کھ بھال 

 گندی جراباں نوں صابن توں صاف کیتا جا سکدا اے۔
 گھڻا سکدا اے۔ 

گ
ن دی زند�  النڈری ڈرائر دے استعمال توں گ��ز کرو جو جراباں پہنن

 
 
 
 

ائط دے تحت،  م��ض نوں طئب مشورە لینا چا� دا اے:  مندرجہ ذ�ل �ش
 �پنڈ� دی سوجن، گرم �ت نرم ہوو 

  
گ

 بخار �ت سا�س دی تن�

 
 ہسپتال وچ داخل ہون دے دوران کولہ� دی احت�ا� تداب�ی 

  �ا� ابڈکشن تکیہ ڻنگاں دے درم�ان رکھ�ا جاندا اے تا�ہ کراس ڻنگاں توں بچ�ا جا س ، کولہ� دی نقل مکاین نوں روکن لئئ

 ہپ دے جوڑ نوں ابڈکشنپوز�شن وچ رکھ�ا جا س�۔�ت 

  ن توں گ��ز کرو۔ �ساں نوں اپئن ڻنگاں دے درم�ان ا� تکیہ رکھنا چا� دا اے جدوں �ساں اپئن آپ��شن شدە سائ�ڈ �ت لینٹ

 بغ�ی آپ��شن وا� پہلو �ت لیٹنا ہوو�۔
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  اد 45ن�م ڻ�ک لگا کر آرام کر�ن دی اجازت اے �ت �س�ت نوں� �ادە ڈ�ری توں ز� ە سہارا نہ دیو۔ کولہ� دے جوڑ دی طرف ز�

 موڑ نوں روکن لئئ �س�ت دے �� نوں بلند کر�ن دی اجازت نہ دیو۔

 
 ابڈکشن تک�ی 

 
 �گرم�اں .1

 کولہ� دی ابتدایئ �ک�ن  نوں روکن لئئ ابڈکشن تکیہ دونوں ڻنگاں دے درم�ان رکھ�ا جاندا اے۔ 

  ادە موڑ نوں� ورت توں ز� ن دا استعمال کرو۔کولہ� دے جوڑ دے �ن  روکن لئئ مخصوص ب�ڈ پنی

  ف��و تھرا�سٹ �ساں نوں �ساں دے کولہ� نوں مضبوط بنان لئئ متحرک ہو�ن دی ورزشاں سکھا�ئ گا �ت چلن لئئ موزاں

 امداد دا استعمال وی سکھا�ئ گا۔

  ادە موڑن توں روکن لئئ اون�پ ن��پ �ا ہایئ  90اپ�ن کولہ� نوں�  بیڻھولو کر� �ت  -ڈ�ری توں ز�

 
 اون�پ ن��پ کر�                                                                                        

 

: کولہ� دی تبد�� دی ہر ط�ح دی احت�ا� تداب�ی �ت عمل کرنا چا� دا اے۔ .2  کولہ� دے �ک�ن نوں روکن لئئ

 پالئت مار � نہ بیڻھو 

   کرواپئن ڻنگاں نوں پار نہ 
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  ڈ�ری نہ موڑو  90 <اپ�ن کولہ� نوں 
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 نہ کرو
 

 
 نہ لچکاؤ

گ
 جسم نوں آ�

 
 ڈ���ز توں زائد نہ موڑو 90 <آپ��شن شدە کولہ� نوں 

 
 اپئن ڻنگاں نوں کراس نہ کرو

 

 
اں نوں نہ گھماؤ  کھڑ� ہوند�اں اندر دی طرف پ�ی

 

  

 بھینچو۔جدوں �س�ت �ت آرام کر ر�� ہووو �ت کولہ� نوں نہ 
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 کرنا چا� دا اے۔……. �ساں نوں 
 

 س�ت �ت ہوند�اں ہ��اں� 
 اپئن ڻنگاں دے درم�ان ا� موڻا تکیہ رکھو

 

  س�ت توں اندر �ا باہر نکل�ن �ت� 
اپ�ن بدن نوں پلنگ دے کول � جاؤ �ت آپ��شن 

 شدە ڻنگ نوں ابڈکشن  وچ رکھو

 

 کر� توں اڻھنا �ا تھ� آنا 
�ادە موڑن  90نوں آپ��شن شدە کولہ�  ڈ�ری توں ز�

توں گ��ز کرو، �ساں کھڑ� ہون لئئ کر� دی آرام 
 ر�سٹ استعمال کر سکدے او۔

 

 
 

 پتلون پہننا �ت اتارنا
، کر� �ا پلنگ �ت بیڻھو۔ سب توں پہ� آپ��ٹ شدە  ن لئئ پتلون پہنن
ن لئئ ر�چر دا استعمال کرو، غ�ی آپ��ڻڈ طرف توں  ڻنگ �ت پینٹ پہنن

 ون نوں کھینچ کر کھڑ� ہو جاؤ۔چالں۔ پتل
، کر� �ا پلنگ �ت بیڻھو۔ پتلون نوں کولہ� تک �ت ف�ی   پتلون اتارن لئئ

گھڻ�ن تک تھ� کرو۔ پہ� غ�ی آپ��ڻڈ سائ�ڈ توں پتلون نوں ہڻاؤ �ت ر�چر 
 دا استعمال کر� پتلون نوں آپ��شن دی جگہ توں ہڻاؤ۔
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 جرابنی پہننا �ت اتارنا
اں نوں جراب سا� ا�ڈ وچ  ن �ت سا� ا�ڈ گرا دیو �ت اپ�ن پ�ی پاؤ۔ زمنی

 ، �پ نوں کھینچو �ت چھوڑ دیو۔ جراباں اتران لئئ جراب وچ رکھو۔  س�ٹ
 شو ہارن �ا ر�چر استعامل کرو تا�ہ جراباں اتر سکن۔

 

 

 غذائ�ت .3

، ا� متوازن غذا �ت وڻامن دی سفارش کیئت جاندی اے۔  زخم دی شفا �ایب نوں فروغ دین لئئ
 

 خاتمہ .4

�ا دے بعد پ�شاب  وچ دشواری �ت قبض عام اے۔ م��ض دی حالت دے مطابق، مثا�ن نوں  ن �ا �ت اسپائنل اینستھ�ی ن ل اینستھ�ی ج�ن
۔

گ
ائ��شن دیت جا�ئ � ائ��شن �ا وق�ن وق�ن توں کیتھی�ٹ  خا� کرن لئئ �ا �ت کیتھی�ٹ

راد نوں مناسب عالج لئئ ر�ورٹ کرنا چا� دا قبض دی صورت وچ،  م��ض نوں صحت دی د�کھ بھال کر�ن وا� پ�شہ ور اف
 اے۔

 

 ڻان� �ا سٹیپلز نوں ہڻانا .5

۔ 14توں  10
گ

 دن تک ڻان� �ا سٹیپلز ہڻا د�ت جاون �
 

 جڈسچار  .6

 م��ض گھر جا سکدا اے �ب او وا�نگ ا�ڈز نال مستحکم طور �ت چل س�۔
 
 

 ڈسچارج ا�ڈوا�س

 برقرار رکھن لئئ ورزش جاری رکھو۔پڻھ�اں دی طاقت �ت کولہ� دے جوڑ دے استحکام نوں  .1

 زخم نوں صاف �ت خشک رکھو۔ .2

�ادە مروڑن توں گ��ز کرو .3 ورت توں ز�  ابتدایئ مرح�  وچ کولہ� نوں آلئت پالئت مار�ن �ت �ن

ِمنٹ  وچ اعضاء دے نچ� ح�  30سوجن �ت ڈ�پ و�ن تھرومبوسس نوں روکن لئئ لمئب دوری دے سفر دے دوران ہر  .4

 د�اں ورزشاں کرو۔
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ط��ل فاص� �ت چلن دے درم�ان مناسب آرام نوں �قیئن بناؤ۔ چلن دے وقت نوں ا�ڈجسٹ کرو �ت نچ� اعضاء نوں بلند   .5

�ادە موڑن توں گ��ز کرو۔ 90کرو �ب نچ� اعضاء  وچ سوجن پ�دا ہوو�۔ کولہ� نوں   ڈ�ری توں ز�

 قصان پہنچا سکدی اے۔دوڑ�ن �ت چھالنگ لگان توں گ��ز کرو کیونکہ سخت ورزش مصنو� جوڑ نوں ن .6

اینئٹ بائیوڻکس دی لوڑ لئئ ک� وی ط��قہ کار �ت �جری توں پہ� جوڑاں دے متبادل آپ��شن دے بار�  وچ دندان ساز �ا  .7

 ڈا��ٹ نوں مطلع کرو۔

ائط لئئ طئب مشورە طلب کرو:  .8  درج ذ�ل �ش

  زخم دا رساؤ زخم دے انف�کشن د�اں عالمات: بخار، زخم دے درد وچ اضافہ، ال�، مالئمت �ت 

 ۔  نچ� اعضاء  وچ درد دا اچانک آغاز، کولہ� دے جوڑ دی خرایب

 گرنا �ا کولہ� دی چوٹ 

 پنڈ� �ت ڻخن�اں دی سوجن �ت مالئمت 

 معمول دی �گرم�اں وچ وا�س آ�ن تک وا�نگ ا�ڈز دا استعمال جاری رکھو۔ .9

 دوا لیو �ت مشورە دے مطابق فالو اپ کرو۔ .10

 ی د�کھ بھال کر�ن وا� پ�شہ ور افراد توں مشورە کرو۔ا�ر کویئ شبہ ہوو� �ت صحت د .11

 
 ہوایئ اڈ�اں  وچ میڻل ڈیٹ�ک�ٹ 

مختلف ہوایئ اڈ�اں �ت میڻل ڈیٹ�ک�ٹ اپ��ٹس دی حساس�ت مختلف ہوندی اے۔ �ب االرم چالو ہوو� �ت کسڻم اف�ان نوں 
کہ تبد�� دے بار�  وچ مطلع کرو۔  اپئن مش�ت

 
 نت�جہ

ح بہت کم جدوں م��ض ہ�لتھ کی�ئ   دی �ش
گ

پروف�شنل دی ہدا�ات �ت عمل کردا اے �ت کولہ� دی مکمل تبد�� دی پ�چ�د�
ی دی توقع     وچ بہ�ت

گ
 دی �گرم�اں �ت درد توں پا� ر�ن دے نال م��ض دے مع�ار زند�

گ
ہوندی اے۔ آخر کار، روزمرە دی زند�

 جری دا امکان حوصلہ افزا اے۔کیئت جاندی اے۔ ڻ�کنالو�ب دی تر�ت دے نال، کولہ� دی تبد�� دی � 
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 جوڑاں دی تبد�� وا� م��ضاں لئئ 
ن لئئ تجاو�ز  پروفل�کڻک اینئٹ بائیوڻک ر�ج�م�ن

 
 

�م�ا توں وا�ستہ واقعات/ط��قہ کار لئئ جوڑاں دی تبد�� وا� م��ضاں وچ پروف�ل�کڻک اینئٹ بائیوڻکس دے  متوقع ب�کڻ�ی
ن دے ننی استعمال دا مشورە دتا جاندا اے۔ مندرجہ   ذ�ل ش�ڈولز ام��کن ا��ڈ� آف ارتھ���ڈک �ج�ن

 
 اینڻ�مائکرو��ل ط��قہ کار

 ا�جنٹ
 دورانیہ اوقات خورا�اں

 س�فال�کسن، دنداں دا
 س�فراڈین،

 اموکس�سلن

گھنڻہ   1ط��قہ کار � گرام پو  2
 پہ�

 

  24ط��قہ کار دے
 گھن�ٹ � اندر

منقطع کر دی جاندی 
 اے۔

 
 ز�ادە تر 

وین م��ض/   ب�ی
ی بن�اد دے  دف�ت

 ط��قہ کار لئئ 
 قبل از ط��قہ کار

 واحد خورا� کا�ن اے

 جینڻام�سن چشم دا
 ڻ��راما�سن،

وفلوکس�سن،  سی�پ
 گیٹ�فلوکس�سن،
 لیووفلوکس�سن،

 موکس�فلوکس�سن،
 آفلوکس�سن، �ا

 -میوما�سن
 -گرام�س�ڈین

 پول�م�کسن یب 
 س�فازولن

 کئئ قطر�
 توں  2بن�ادی طور �ت 

 گھن�ٹ تک �ا  24
گرام آنکھ م�   100

 دے سف�د پرد� دے ت�

 
 ماہر امراض چشم
 �ا فارماسسٹ توں

خورا� دے طرز عمل 
 لئئ مشورە کرو

 

 س�فازولن، ارتھ���ڈک
 س�فوروکزائم �ا

 و�نکوما�سن

1-2 g iv 
1.5 g iv 
1 g iv 

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو  �ش
 

 س�فازولن، �ا و�سکولر
 و�نکوما�سن

1-2 g iv 
1 g iv 

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش
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 اینئٹ مائکرو��ل ط��قہ کار

 ا�جنٹ
 دورانیہ اوقات خورا�اں

و اننٹسڻائنل   24ط��قہ کار دے  گ�س�ٹ
 گھن�ٹ � اندر

منقطع کر دت جاندی 
 اے

 
 ز�ادە تر 

وین م��ض/   ب�ی
ی بن�اد �  دف�ت
 ط��قہ کار لئئ 

 قبل از ط��قہ کار
 واحد خورا� کا�ن اے

 غذایئ نا�،
معدە �ت بارە انگشئت 

 آنت

iv س�فازولن گرام   1۔2  60ط��قہ کار توں   
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش
 

iv س�فازولن صفراوی نا� گرام   1۔2   
 نیوما�سن + کولور�کڻل

 ار�تھروما�سن
 بن�اد (اورل) �ا
و ن�ڈازول  می�ٹ

 (اورل)

گرام پو   1 وقت ط��قہ کار دے  
 �ت منح� اے،

GI ا�/  طب�ب �ت
فارماسسٹ توں 

 مشورە کرو
 کلنڈاما�سن + � �ت گردن

 جینڻاما�سن �ا
 س�فازولن

م� گرام  600۔ 900
iv 

م� گرام/کلوگرام  1.5
iv 
 ivگرام   2-1

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش

 
گ

 زچ�
 �ت امراض �سواں

، ن  س�فوکسینٹ
 س�فازولن،
 امپ�س�لن/ 

 سلب�کڻم

1-2 g iv 
1-2 g iv 
3 g iv 
3 g iv  

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش

وفلوکس�سن تناس� بو�  م� گرام پو �ا 500 س�پ
 ivم� گرام  400

 1ط��قہ کار  توں 
 گھنڻہ پہ�۔  

 ط��قہ کار توں
وع   60  منٹ پہ� �ش

 کرو
 

 

ن (  : جوڑاں دی1033معلومایت ب�ان )۔ 2010ام��کن ا��ڈ� آف ارتھ���ڈک �ج�ن
�م�ا لئئ اینئٹ بائیوڻک پروف�ل�کسس۔  تبد�� وا� م��ضاں وچ ب�کڻ�ی

، http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf AAOSباز�افت از  ، 2009: بعد از ارتھرو�السئٹ
 توں بعد اینئٹ بائیوڻکس �ت معلومایت ب�ان 2010نظرثاین 

 
 

 معلومات �ف عام تعل�� مقصد �ت حوالہ لئئ ننی ایہہ 
، براە کرم طئب ماہ��ن نال مشورە کرو  �ب �ساں دے ذہن وچ کوئئ سوال ہوو� �ت

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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)  سپ�شلئٹ ا�ڈوائزری گروپ (ارتھ���ڈکس اینڈ  ڻراماڻولو�ب

وچ شائع ہ��ا 1016 وار پہ�   
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