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 � ر�نما�ئ نگہداشتمصنو� عضو   � لوئر لمب
 

 گا۔ ہو تصور کارآمد نسخہ چینی سے حوالے اس اور ہے، نسخہ شدہ ترجمہ مواد کا مضمون اس
 
 
  /ہاسپڻل اتھاریٹ آرتھ���ڈکس کوآرڈینیٹنگ کمییٹ  

 اتھاریٹ سپ�شلسٹ نرسنگ ا�ڈوائزری گروپ (آرتھ���ڈکس)ہاسپڻل 
 2021ستم�ب 

 
 
 
 تعارف )1(

۔ اس قطع عضو کا سب � عام ط��قہ گھڻ�ض � �  سبب � مراد صد� �ا ب�ماری � قطع عضو  � ح� کو �جری � ذر�� کاٹ دی�ض � ��
�
عضو � جزوی �ا ک

۔  او�ر �ا نی�� � کاڻنا ��
قطع عضو � مقام  �� تا�ہ وە لوئر لمب �  م��ضوں، خاندان � ارکان اور د�کھ بھال کر�ض والوں کو واضح ر�نمایئ فراہم کر�ض � ام�د رکھیت نگہداشت یہ ر�نما�ئ 

 � د�کھ بھال � ا
گ

، اور نیئ زند� ، جلد از جلد صحت �اب ہو سکنی  ۔� مطابق پھر � خود کو ڈھال سکنی ہم نکات س�کھ سکنی
 
 قطع عضوعالمات برا�ئ  )2(

: ہانگ کانگ � م��ضوں کذ�ل منی وە اہم وج��ات درج ہنی کہ جن � باعث   و لوئر لمب کو قطع کروانا پڑتا ��
 ض زخموں کا پ�دا ہونا  ذ�اب�طس � پ�چ�دگیوں � باعث سنگنی
 ل و�سکولر مرض ی ف�ی  پ�ی
 شد�د انف�کشن 
 شد�د ف��کچر �ا صدمہ  
 �رسو 
  پ�دا��ش �ا ا�تسایب بدہیئیت 
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  گھڻ�ض � جوڑ � نی�� مصنو� عضو (پنڈ�)
 

  گھڻ�ض � جوڑ � او�رمصنو� عضو (ران)

 کولہ� کا مصنو� عضو

 لوئر لمب � قطع کاری � اقسام )3(
۔ در�ب � چوٹ �  عضو عام طور پر، مصنو� عضو کا مقام   ، انف�کشن � شدت، خون � گردش اور ق��یب نرم بافتوں پر منح� ہوتا ��

 

 �جری � قبل ت�اری )4(

 گا۔  �رضامندی فارم پر دستخط ل�ی وضاحت کر� گا، اور آپ��شن �   � متعلق، عمل اور ممکنہ پ�چ�دگیوں فعلڈا��ٹ م��ض کو آپ��شن �  .1

وری معائن .2 وکارڈیوگرامہ جات، �آپ��شن � قبل � �ض ە کر  ز شمول خون � ڻ�سٹ، ا�کس ر� اور ال�ک�ٹ  ۔نی وائوغ�ی

 ۔� سطح پر قابو پائنی � کوشش ک��ں: مثال � طور پر ذ�اب�طس � م��ضوں � خون منی شکر    ابو پا�ض ک�ف�ت پر قاصل   .3

ول کر�ض � ل�ی اینیٹ بایوڻک کا استعمال ک�ا جا�ئ گا۔ .4 وری ہو تو، انف�کشن کو کن�ٹ  ا�ر �ض

آرتھ���ڈسٹ آپ��شن � قبل اور بعد منی د�کھ بھال کا  صورتحال � مطابق ف��کل تھرا�سٹ � رج�ع ک��ں؛ ا�ک پ�شہ ور معالج �ا ا�ک پروستھیڻک .5
 اور منص��ہ بندی کر� گا۔� گا جائزە 

وری ہو تو ا�ک ماہر غذائ�ت � رج�ع ک��ں تا�ہ آپ��شن � بعد زخم � شفا�ایب  .6 ی الیئ جا غذائ�ت � حیث�ت کو سمجھنی اور جب �ض � عمل منی بہ�ت
 ۔س�

۔  الیض   مزاج منی تبد��م��ض کو اپ�ض  .7 ۔  بحا�چاہ�ی اور �جری � ل�ی ت�اری کریض چاہ�ی � ت���ت منی حصہ لی�ض �   بحا�منی وقت اور ص�ب درکار ہوتا ��
۔

گ
� منی دو�ارە ضم ہو�ض منی مدد م� �  ل�ی ا�ک پرام�د اور مثبت رو�ہ برقرار رکھ�ض � معا�ش
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 �جری کا عمل )5(

۔ �جری  �ا � تحت � جایت �� ض �ا �ا ر�ڑھ � ہڈی � اینستھ�ی ض ل اینستھ�ی اور خون � نالیوں کو الگ کر د�ا  ،� جلد، پڻھوں، اعصاب  � مقام�جری عام طور پر ج�ض
 پر ا�ک کیتھی�ٹ لگا�ا جا�ئ گا   مقامگا، اور �جری ��ا جا�ئ  سالیئ کر دنرم بافتوں کو  جگہ � قطع شدەد�ا جا�ئ گا، ہ�موسڻاسس اور  قطع کر جا�ئ گا، اور پھر ہڈیوں کو 

، زخم کو  نکا� ہو س�خون اور رط��توں � اردگرد � تا�ہ آپ��شن �  ،جاتا �� تو  �ض لگ�ئ گا۔ ا�ر زخم ڻھ�ک ہو�ج�کل سٹیپلز �ا ڻانکوں � � د�ا جا۔ آخر منی
 دو دن بعد ڈر�نج کیتھی�ٹ کو ہڻا د�ا جا�ئ گا، اور 

�
۔ ز �ا سٹیپل ڻانکوں تق��با

گ
ض ہفتوں منی ہڻا د�ی جائنی �  دو � تنی

�
 تق��با

 
 
 بعد از آپ��شن نگہداشت )6(

۔ م��ضوں کو  �ل انف�کشن � وجہ � زخم سوجن کا شکار ہوتا �� � مسائل جی� اعضاء � کام منی تبد��،  بحا��جری � بعد، نامناسب د�کھ بھال �ا ب�کڻ�ی
کو سمجھنا   نگہداشت� بعد � صحیح آپ��شن کا ب� سامنا کرنا پڑتا �� ۔ لہذا، م��ضوں اور د�کھ بھال کر�ض والوں کو جوڑ  درد، اور مصنو�  و�� اعضاء منی 

۔  چاہ�ی اور پ�دا ہو�ض وا� مختلف مسائل � نمڻنا س�کھنا چاہ�ی
مول م��ض � عمر، جسمایض حالت، �جری � قبل � �گر�، متاثرە اعضاء � ہو�ض کا انحصار بہت � عوامل ، �ش (آ�ا مصنو� عضو � نصب ہو�ض �ا نہ

ە ک�ف�تلمبایئ اور    �ں)۔ تفص�الت � ل�ی براە مہ��ایض اپ�ض طیب عم� � رج�ع ک� پر ہوتا ��  وغ�ی
 

 درد � نگہداشت .1
المات عام طور پر وقت � ساتھ ختم ہو جایت یہ ع۔ � بات ��   عضو � و�� حس�ت �ا عضو کا و�� درد ہونا معمولمصنو� عضو � بعد، م��ضوں � ل�ی 

۔ ، اور بعض صورتوں منی درد ط��ل عر� تک ر�تا ��  ہنی
 

A. و�� حس�ت 
۔ لہذا، م��د چوٹ � بچ�ض �  کہ  ، م��ض اب ب� ان اعضاء کو محسوس کر� گا جو  ترس�� نقص � باعثک�ٹ ہو�ئ اعصاب �  اب موجود نہنی ہنی

۔ حوا� �بچ�ض �  ل�ی گر�ض �  اقدامات ک�ی جائنی
 

B. و�� درد 
  ، ا�  تو، ا�ر م��ض غ�ی موجود اعضاء منی درد محسوس کرتا ��  ل�کنا�رچہ درد کش ادو�ات مصنو� عضو � بعد زخم � درد کو دور کرسکیت ہنی

۔ بج� � جھڻ�،  و�� اعضاء � ۔ رات � صورت  ہو�ت  �ا جل�ض � احساسات عام سڻکس، �ب ح�، سویئ � ب��د ، قطعدرد � طور پر شمار ک�ا جاسکتا �� ہنی
، اور یہ کیئ  ض ہو سکیت �� ۔ برسوںحال دن � مقاب� منی ز�ادە سنگنی  تک جاری رە سکیت ��
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 حل
  تا�ہ ا�� " ا کہج�س، ط���ت  ادو�ایت اور غ�ی  �جری � قبل، درد پر قابو پا�ض � ل�ی ادو�ایت  ،  گزشتہخلفشار اور عل� ت���ت، استعمال ک�ی جاسک�ت ہنی

۔ � سکنی جو آپ کو �جری � قبل ا تصورات" � بچ  درد کو �اد دال�ت ہنی
 وع ک��ں۔ ، زخم بھر�ض � بعد، متاثرە اعضاء کو تھپتھپا کر مساج کرنا �ش بار،  2�  1دن منی  پڻھوں اور جلد کو مضبوط کر�ض اور �ب ح� کو کم کر�ض � ل�ی

۔ زور  منٹ تک، آپ آہستہ آہستہ تعدد اور  15�  10ہر بار   شدت منی اضافہ کر سک�ت ہنی
 

 مساج

 کھڻکھڻاہٹ
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 فاللین

 کاڻن بال

 � لمقامات پر رگڑ�ض � ل�ی ہموار  حساس۔ سب � پہ�، کر�ض � ل�ی ہو�ض وا� حساس ردعمل کو کم   باعث �جری � بعد مصنو� عضو� استعمال   می�ٹ
�ل کا استعمال ک��ںک��ں۔ جب حساس�ت کم ہو جا�ئ تو ک� کھردر�   ک��ں۔  تکمنٹ  15 اور ، منی  گھن�ٹ   2ک��ں۔ ا� ہر   مستحکماور رگڑ کو  می�ٹ

�لز درج ذ�ل   :   می�ٹ ض →  کاڻن بال→   ر�شمکو ان � نر� � مطابق استعمال ک�ا جا سکتا ��  فاللنی

 
 � متاثرە اعضاء کو پیٹ � ساتھ مناسب ط���ت � لپیڻ�ض � ب� اعضاء ، درد کو دور کر�ض منی مدد مل سکیت  � و�� احساس اور اعضاء و�� آخر منی

۔ (  مالحظہ ک��ں) ذ�ل منی تفص�� ط��قہ  ا ک  پیٹ باندھ�ض ��
 
 

  

 دائروی حرکت
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 زخم � د�کھ بھال .2

  انف�کشن � بچنی 
۔ زخم � ق��ب � نگرایض ک��ں۔ ا�ر انف�کشن � عالمات (جی� غ�ی معمو� درد، ال�، بخار، بدبو، خو   ن بہنا �ا زخم کو خشک، اور صاف رکھنا چاہ�ی

 ۔آ�اە ک��ںپ�پ) ظاہر ہوں تو طیب عم� کو 
 ر رسایض کم ک��ں  �ض

ورت � ز�ادە رگڑ اور زخم کو    کو بہت مضبو� � باندھ�ض � گ��ز ک��ں۔  عضو � گ��ز ک��ں۔ متاثرە  بھینچ�ض �ض
 شفا�ایب کو فروغ دیں 

ض متوازن غذا کو برقرار رکھنی اور کا�ض غذائ    ۔لنی  خورا� �ت آم�ی
۔ اورتوںمش    پر عمل ک��ں اور خون منی شکر � سطح کو مستحکم رکھ�ض � ل�ی وقت پر دوائنی لنی
 مناسب ورزش ک��ں۔اور وزوں  � ل�ی مبہ�ت بنا�ض خون � گردش کو  
 

(ر�مو ایبل رگڈ ڈر�سنگ) عام طور پر مصنو� عضو � حفاظت � ل�ی استعمال � جا  سپورٹر�ڑ  مصنو� عضو � آپ��شن � بعد، سخت مواد � بیض  �گھڻ�ض 
ول کر�ض منی مدد کریت  ۔ آرتھوسس لوئر لمب � ورم کو کن�ٹ ، اور کولہ� اور گھڻنوں � جوڑوں کو ل سکیت �� ، زخم   � روکیت  �ال ہو�ض چک�� ۔ بعد � مرح� منی ��

۔ نکر � لپیڻنی  کو ڈر�سنگ � ڈھانپنی اور ورم پر قابو پا�ض �ا کم کر�ض منی مدد � ل�ی لچکدار بینڈیج �ا سڻمپ �ش
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نکر  سڻمپ �ش
۔ �اد رکھنی کہ ا�ر کویئ ا�سا زخم �� جو ڻھ�ک نہنی ہوا � حامل افراد � ل�ی  � کمزور نقل و حرکت  م��ضوں �ا ہاتھوں ضع�ف العمر  موز�لچکدار  موزوں ہنی

، اور  ، تو آپ ا� لگا�ض � قبل زخم کو لپ�ٹ لنی  ۔ ہنی ڈھی� موز�ک��ں کہ آ�ا لچکدار   معائنہ��

 
 ا�السڻک بینڈیج

� عضو کو زخم � ڻھ�ک ہو�ض � بعد، دن رات بینڈ�جنگ جاری رکھیض چاہ�ی تا�ہ مصنو� عضو کو مناسب اور مستحکم سطح تک سکڑا�ا جا س�، تا�ہ مصنو 
 کر�ض منی مشکل نہ ہو۔  �کجا 
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 صحیح پوسچر .3
 .چاہ�ی کو ہر وقت برقرار رکھنا   پوسچر ، صحیح �ی روک�ض � ل و بگڑ�ض �ک  ہئ�تاور جوڑ � لچک 
 ا�ر زخم � حالت اجازت دییت ہا�ض � بچو سکڑاؤ کولہ� اور گھڻنوں � جوڑوں ک ،   1� ل�ی دن منی کم از کم  مصنو� عضو تو گھڻ�ض � او�ر وا�  و  � ل�ی

۔ وری ��  گھن�ٹ تک لیٹنا بہت �ض
  ۔ س�د�مصنو� عضو کو پ�چھ� ہڻ�ض وا� اور قدریت طور پر  پوسچر کو برقرار رکھ�ض � کوشش کریض چاہ�ی
  تا�ہ جوڑوں � سکڑ�ض اور سخیت � بچا جا س�، اور   مصنو� عضو ، مصنو� عضو � یہ کہ کہنی کو ز�ادە دیر تک جھ� ہویئ حالت منی نہ رکھنی

 ۔جا�ئ  ہو � ساتھ چلنا ناممکن 
 ۔ و کو کھڑا ہو�ض � وقت مساوی سطح پر ہونا چاہ�ی ٹ  پ�ی
 قت منی ا�ک گھن�ٹ � ز�ادە ا�ک � پوسچر �ا و��ل چی�ئ استعمال نہ ک��ں۔�ک و ا 

 
 

۔ر لمہ��ایض او�ر � گھڻ�ض � مصنو� عضو � ل�ی نوٹ ک براە  نی
A. الگ نہ ک��ں وںاپیض ڻانگوں کو تکی � 

 

 
B.   ۔مصنو� عضو مڑ جا، اس ط�ح رکھنی کو وا�نگ ا�ڈ �ا ب�سا�ھیوں پر نہ   مصنو� عضو  تا ��
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۔ل � مصنو� عضو � ل�ی نوٹ کر  � نی��  براە مہ��ایض گھڻ�ض   نی
A.  بیڻھ�ت،  جوڑ کو نہ موڑ�ں۔ مصنو� عضو � گھڻ�ض �  ہو�ئ

 

B.  اس ط�ح گھڻ�ض کا جوڑ م  مصنو� عضو �س�ت � کنار� پر ،  جاتا ��  ڑ کو نہ لڻکائنی

 
 

C. � جوڑ کو نہ موڑ�ں مصنو� عضو � جب چپ�ٹ لی�ٹ ہوں، گھڻ�ض 
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 گر�ض � بچنی  .4
  براە مہ��ایض �س�ت � نہ اڻھنی اور فوری طور پر نرس کو  و تو،ں �ا تکل�ف محسوس ہویت ہو �ا آپ کو چکر آ�ت ہ و غ�ی مستحکم ہفشار خون  ا�ر آپ کا

 مطلع ک��ں۔
 ض  ا�ر فرش گ�ال اور پھسلن  اس � نمڻ�ض � ل�ی براە مہ��ایض وارڈ � عم� � رابطہ ک��ں۔ ،تو  و ہ آم�ی
  اور �س�ت � اڻھ�ض � )، جا�ت ہو�ئ �س�ت � اڻھ�ت وقت (�شمول ب�ت الخال ، آپ کو نرسوں اور ف��کل تھرا�سٹ � ہدا�ات پر احت�اط � عمل کرنا چاہ�ی

۔� و�� حس�ت    قبل متاثرە اعضاء کو ہل� � چھوئنی تا�ہ یہ �قییض بنا�ا جا س� کہ اعضاء  کا اثر کم ہو جا�ئ
 ۔ � پہننی ٹ  ڻ��نگ � بچ�ض � ل�ی مناسب لمبایئ � ک�پ

 
 تغذا اور غذائ� .5

، اور ت���ت � نمڻ�ض � ل�ی اضا�ض توانایئ اور وا� ورت ہویت �� نگ ا�ڈز � استعمال � آپ��شن � بعد، م��ض کو زخم بھر�ض منی مدد � ل�ی کا�ض غذائ�ت � �ض
، اس ل�ی درج ذ�ل باتوں کا خ�ال رکھنا چاہ�ی  ورت ہویت ��  : ب� �ض

  ۔کھا�ض وا� نہ   چن�دەدیں،  توجہمتوازن خورا� پر ، کا�ض پایض پئنی  بننی
  ۔ ترک جر تمبا�و نو�ش  دیں، کیونکہ تمبا�و نو�ش زخموں � بھر�ض کو متاثر کر سکیت ��
  ۔  ائد الوزیض �ا کم وزیض �ز ۔ ورزشنی �   بحا�بچنی  پڻھوں کو مضبوط بنا�ض � ل�ی استعمال � جا سکیت ہنی
 ماہر غذائ�ت � ہدا�ات پر عمل ک��ں۔ � �خورا� � حوا، براە مہ��ایض وں تو گر آپ ذ�اب�طس � م��ض ہ 
  وری ہو تو فالو اپ � ل�ی ماہر غذائ�ت � رج�ع ک��ں۔ غذا ، ا�ر �ض  اور غذائ�ت � مسائل � بار� منی

 
 
 � دوران نگہداشت بحا� )7(
 موجودە اعضاء اور متاثرە اعضاء � د�کھ بھال .1
 

 روزانہ صفایئ 
  � ۔ لہذا، مصنو� عضو �  ارتعاشآپ��شن � بعد، مصنو� عضو � ق��ب � جلد آسایض ، جس � سوزش ہویت �� اور صد� کا شکار ہو جایت ��

وری ��   ۔صحت اور حفظان صحت پر توجہ دینا �ض
  ۔ صفایئ �نی صابن � دھوئادو�ایت معتدل مصنو� عضو کو غ�ی وں کو تول�ی  ۔ اپ�ض ہاتھوں � جلد کو نہ کھرچنی � پوری ط�ح خشک   بعد اپ�ض پ�ی

۔ مصنو� عضو � جلد پر لگا�ض � ل�ی مضبوط  مصنو� عضو پر ک��ں۔ 
گ

 اور سوزش ہو �
گ

صابن نہ چھوڑ�ں، کیونکہ خشک جلد منی جلن ہو �
� د�کھ بھال کر�ض وا� ک��م � مناسب جراث�م کش ادو�ات کا استعمال نہ ک��ں (مثال � طور پر: آیوڈین)۔ مصنو� عضو کو دھو�ض � بعد، جلد  

، اور  ۔ پر مشتمل ال�حولمقدار لگائنی  مصنوعات نہ لگائنی
 ۔ صبح � وقت مصنو� عضو کو نہ دھ��ں، کیونکہ گ�� جلد آسایض � سوجن کا سبب  عام طور پر رات � وقت مصنو� عضو کو صاف کرنا بہ�ت ��

ض � چپک جایت  ۔بن سکیت �� اور مصنو� آستنی  �� اور ا�ک دو�� � رگڑ کر جلد � سوزش کا باعث بنیت ��
  پھر پایض کو نچوڑ لنی (بغ�ی مروڑ�)، ا� ک� ڻھنڈی جگہ پر چپڻا   نیوڻرلپیٹ کو ،( صابن منی بھگو د�ا جاتا �� (مضبو� � نہ رگ��ں اور نہ دھوئنی

 ک��ں، اور ا�� استعمال � ل�ی ا� ڈھی� ط���ت � رول ک��ں۔
 

 مصنو� عضو � عمو� مسائل:  .2
A.  کھرچننی 

 :، تو براە مہ��ایض ذ�ل � مراحل پر عمل ک��ں�ئ ا�ر مصنو� عضو � ذر�� مصنو� عضو � جلد کھ�چ جا
 اور آخر منی ا� جراث�م کش ادو�ایت ڻ�پ � لپیڻنی تا�ہ ز ، �ل جراث�م کش لگائنی ، پھر ہل�ا اینیٹ ب�کڻ�ی مصنو� عضو خم کو گرم پایض � دھوئنی

 پہن�ض کا وقت کم ہو۔
   ���۔و آیت ہ کھرچننی گر جلد پر ا  ں تو پروستھیڻک آرتھ���ڈسٹ � مدد لنی
 عالج � ل�ی ڈا��ٹ � رج�ع ک��ں۔ ،منی سوزش ہو تو  کھرچنوںگر  ا 

 
B.  جب جلد پر چھا� پ�دا ہوں تو توجہ دیں 

  �۔ ا�ر چھالوں کو غلط عالج �ا غ�ی ا�ر چھا �ل جراث�م کش � دھ��ا جا سکتا �� چھو�ٹ ہوں اور درد محسوس نہ ک��ں تو انہنی ہل� اینیٹ ب�کڻ�ی
۔ ا�سا کرنا جا�ئ تو  بھینچا جراث�م � پا� آالت � ذر��   سوزش اور زخم منی انف�کشن کا سبب بنتا ��

   ۔ ،تو  و ہ ر�تا اور ا���  و ہوتا ہ ، درد محسوس� جگہ کا�ض بڑی ہو ا�ر چھالوں  عالج � ل�ی ڈا��ٹ � پاس جائنی
 

C. سوجن 
۔ بعد منی �ا مصنو� عضو � غلط پہن�ض � وجہ � ب� ی� صورت حال  مصنو� عضو � مدت � دوران،   بحا� عام طور پر سوجن کا سبب بنتا ��
۔ لہذا، اس صورت حال کو روک�ض اور عالج کر�ض �پ�دا  ، مندرجہ ذ�ل نکات پر توجہ دیں  ہو سکیت ��  :ل�ی
  شن� ۔ مصنو� عضو �ا موز� پہننی ورم پر قابو پا�ض �ا کم کر�ض � ل�ی کم�پ  پر پیٹ لگائنی
 ۔ اونچا کر تھوڑی دیر � ل�ی مصنو� عضو کو  تو، جب آرام کر ر�� ہوں  دیں، جو خون � گردش کو بڑھا سکتا �� اور سوجن کو کم کر سکتا ��
 � کوشش ک��ں کہ گھڻ�ض کو ز�ادە دیر تک مال�ض � گ��ز ک��ں۔  ،تو  و نی�� سوجن ہ ا�ر گھڻ�ض 
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 پروستھیڻک آرتھ���ڈسٹ � مشورە ک��ں۔ ،تو  ہو  ا�ر مصنو� پاؤں اپیض جگہ پر نہ 
 

D. �زخم اور پھوڑ 
۔ عالمات �ل انف�کشن ہنی ض ب�کڻ�ی ۔ ا�ر ا�سا ہوتا �� تو فوری طور پر ڈا��ٹ � بخار، ال�، سوجن، درد، اور آبلوں � �شک�ل ہنی  منی  یہ دو اور سنگنی

 رج�ع ک��ں اور مصنو� عضو کا استعمال عار�ض طور پر بند کر دیں۔
 

 پیٹ باندھنا .3
A.  پیٹ باندھنااور   � او�ر مصنو� عضو گھڻ�ض 

 
وع ک��ں اور او�ر � ترچ� نی�� � طرف کھینچنی  .1  سام�ض � �ش
 دائر� وا� پیٹ ک��ں نصفپھر پ�چھ� � ارد گرد جائنی اور  .2
 پ�چھ� � طرف ترچ� کھینچنی اور او�ر � نی�� � طرف کھینچنی  .3

 
وع ک��ں جو کہ شکل  .4  � ہو  8پیٹ کرنا �ش

a. ۔ وع ک��ں اور پ�چھ� کو نظرانداز کر�ت ہو�ئ نی�� � او�ر � طرف کھینچنی  سام�ض � ترچ� �ش
b. ت ہو�ئ او�ر � نی�� � طرف کھینچنی پھر سام�ض � ترچ� کھینچنی اور پ�چھ� کو نظرانداز کر� 

 

 پٹ�اں ک��ں دائروی، اور دو شکل � حساب � پیٹ کو دہرا ک��ں�  8آخر تک  .5
 جوڑ دیںآخر منی ڻ�پ � ساتھ  .6
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 پہ� انگوڻ� � پیٹ بنائنی  .7
 سام�ض � کمر تک کھینچنی  .8
 کمر پر دو انگوڻ� � پٹ�اں بنائنی  .9

 یںجوڑ دآخر منی ا� ڻ�پ � ساتھ کمر پر  .10
 
 

B.  ��پیٹ باندھنااور  مصنو� عضو گھڻ�ض � نی 
وع ک��ں  پیٹ � پوز�شن � پہلو � طرف  گھڻ�ض �  .1  � پہ� تہہ �ش

 او�ر � ترچ� نی�� � طرف کھینچنی  .2
 یںنظر انداز کر دپھر پ�چھ� کو  .3
 ترچ� نی�� � او�ر � طرف کھینچنی  .4
۔ .5  گھڻ�ض پر اف�ت طور پر پیٹ باندھنی
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 کھینچنی اور او�ر � نی�� � طرف کھینچنی پ�چھ� � طرف � ترچھا    .6
وع ک��ں جو کہ  .7  شکل � ہو 8پیٹ کرنا �ش

a.  وع ک��ں اور پ�چھ� کو نظرانداز کر�ت ہو�ئ  نی�� � او�ر � طرف کھینچنی ، سام�ض � ترچ� �ش
b.  ۔پھر سام�ض � کو�ض � ارد گرد ترچ� کھینچنی اور  پ�چھ� کو نظرانداز کر�ت ہو�ئ او�ر � نی�� � طرف کھینچنی

 جا�ئ  جب تک کہ یہ گھڻ�ض � نی�� نہ ہو  دہرا ک��ںبینڈنگ کو  شکل �  8آپ  .8

 ڻ�ل س�کشن پر انگوڻ� � ط�ح � پیٹ ک��ں .9
، اور آخر منی ا� ڻ�پ �  دائرویپھر  .10  یںجوڑ دپیٹ بنا�ض � ل�ی نی�� � گھڻ�ض � او�ر تک پ�چھ� � طرف ترچ� کھینچنی

 
 :  نوٹ برا�ئ م��م پیٹ

   پیٹ، ۔ کر�ت ہو�ئ  تناؤ مناسب اور دباؤ برابر ہونا چاہ�ی
  ں۔� گ��ز ک��ں، جھ��وں کو برابر کر�ض � ل�ی ہاتھوں کا استعمال ک�� پ�دا کر�ض جھ��اں 
 تا�ہ نقل و حرکت متاثر   ننگا اور پیٹ باندھ�ض � بعد، گھڻ�ض کو  لگ�ض  مصنو� عضو  � و�ری گھڻ�ض ا ، ک�ا جانا چاہ�ی اور پیٹ � مکمل طور پر ڈھانپنا نہنی چاہ�ی

 نہ ہو۔
 

، تا�ہ مصنو� عضو � پہن�ض پر اثر نہک�  � مسلسل بچاؤ  جوڑ � لچک اور شکل بگڑ�ض م��ضوں کو  ورت ��  پڑ� �ض
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 � ورزش  بحا� .4
 :� ت���ت مندرجہ ذ�ل ��   بحا�مصنو� عضو � ل�ی � مندرجہ باال گھڻ�ض 

A. پھ�الؤ 
 کولہ� � فل�ک� کا پھ�الؤ 

 ، ۔ تولیہ � موڻایئ کو �ف ران � ا�� ح� کو   ڻاول�س�ت پر جھک کر لیڻنی ہویض محسوس  کچھاوٹرول کو مصنو� عضو � نی�� رکھنی
۔ تول�ی  20۔ ا� چاہ�ی  ۔  ردو�دلبڑھا�ض � ل�ی  ا درجہ� موڻایئ کو کھینچ�ض ک  منٹ تک رکھنی  ک�ا جا سکتا ��

 
 

B.   پڻھ� � مشق 
  کولہ� � فل�کشن � مضبو� � ل�ی 

، کولہوں کو او�ر اڻھا�ض � ل�ی مصنو� عضو کو مضبو� � دبا ، تولیہ کا رول مصنو� عضو � نی�� رکھنی ، �س�ت پر جھک کر لیڻنی  10ئنی
، پرسکون ہوں اور تھا� رکھس�کنڈ تک  ۔ 10نی  بار دہرائنی
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  کولہ� � ا�کسٹین� � مضبو� � ل�ی 
، تول�ی  ،   �س�ت پر ل�ٹ جائنی ۔ کولہوں کو اڻھا�ض ، اور دو�� پاؤں کو عمودی رکھنی س�کنڈ تک پکڑ� ر��ض اور  10کو مصنو� عضو � نی�� لپیڻنی

۔   عضو مصنو� آرام کر�ض � ل�ی   ۔بار دہرائنی  10کو مضبو� � دبا�ا جاتا ��

 
، اپ�ض    ،   مصنو� عضو �س�ت پر پ�ٹ � بل لیڻنی ، پرسکون ہوں، اور  10کو او�ر اڻھائنی ۔ 10س�کنڈ تک تھا� رکھنی  بار دہرائنی
 

 
   کولہ� � کچھاوٹ � مضبو� � ل�ی 

 ، ،   مصنو� عضو �س�ت پر پہلو پر لیڻنی ۔ 10، پرسکون ہوں، تھا� رکھنی س�کنڈ � ل�ی  10کو او�ر اڻھائنی  بار دہرائنی

 
، مصنو� عضو کو باہر � طرف کھول�ض پر مجبور ک��ں،  ،  10لچکدار اسپور�س بینڈ کو مصنو� عضو � ق��یب �� پر باندھنی س�کنڈ � ل�ی تھا� رکھنی

۔ 10پرسکون ہوں اور   بار دہرائنی

 
 

 � �ل�ی   کولہ� � کھچاوٹ � مضبو 
 ، ۔ ا� سام�ض رکھنی ،   مصنو� عضو گھڻ�ض کو عام طور پر جھکا کر اور مصنو� عضو � ارد گرد ل�ٹ جائنی س�کنڈ � ل�ی دبا�ئ  10کو او�ر اڻھائنی

، پرسکون ہوں، اور  ۔ 10رکھنی  بار دہرائنی
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، تول�ی  ، تول  �س�ت پر چپ�ٹ لیڻنی ، پرسکون ہوں وںس�کنڈ 10کو پاؤں � مضبو� � نچوڑ�ں،   �ی کو ڻانگوں � درم�ان لپیڻنی ۔ 10اور  ،تک تھا� رکھنی  بار دہرائنی

 
  پ�ٹ � پڻھوں � مضبو� � ل�ی 

،  ہو کر  �س�ت پر چپ�ٹ  ، اور نارمل ل�ٹ جائنی ، مصنو� عضو، � اور کند� ا�ک ساتھ اڻھائنی پاؤں �س�ت پر جھ� ہو�ئ ہوں، گھڻنوں پر ہاتھ رکھنی
، پرسکون ہوں،  وںس�کنڈ 5 ۔ 10� ل�ی تھا� رکھنی  بار دہرائنی

 
  اپر لمب � مضبو� � ل�ی 

 

 
 ، ، اپ�ض ہاتھوں کو س�دھا ک��ں، اپ�ض جسم کو ز�ردسیت �س�ت � اڻھائنی ، اپ�ض پاؤں چپ�ٹ رکھنی ، پرسکون ہوں،  وںس�کنڈ 5�س�ت پر بیڻھنی بار  10� ل�ی دبا�ئ رکھنی

۔  دہرائنی
 

 :� ت���ت درج ذ�ل ��   بحا�گھڻ�ض � نی�� مصنو� عضو � ل�ی 
A. پھ�الؤ 
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 گھڻ�ض کا ا�کسٹین� کھینچنا 
، اور پھر گھڻنوں کو ز�ادە � ز�ادە موڑ�ں۔ رانوں � سام�ض   ، رانوں کو سی�ض � ق��ب کھینچنی کا احساس   کھنچایئ کا �س�ت پر پاؤں کو چپڻا رکھنی

، پرسکون ہوں، اور  10ہوگا۔   ۔بار دہرائنی  10س�کنڈ � ل�ی تھا� رکھنی
 

 
 گھڻ�ض � فل�ک� کا پھ�الؤ 

، گھڻنوں کو س�دھا ک��ں،   ، پاؤں کھولنی ض پر بیڻھنی س�د� ک��ں، اور پھر جسم � او�ری ح� کو ا�ک طرف موڑ�ں تا�ہ رانوں � �شت کو   کمر زمنی
،  10ا احساس ہو۔ نچایئ ککھ بار  10۔ پرسکون ہوں، س�کنڈ � ل�ی دو�ی طرف جھکنی  10، اور پھر پرسکون ہوںس�کنڈ � ل�ی تھا� رکھنی

۔  دہرائنی
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B. عضو � ت���ت 

  گھڻ�ض � ا�کسٹین� � مضبو� � ل�ی 
، مصنو� عضو کو مضبو�  ، تولیہ کو مصنو� عضو � نی�� رکھنی ، �س�ت پر پ�ٹ � بل لیڻنی � دبائنی جب تک کہ گھڻ�ض س�دھا نہ ہو جا�ئ

، پرسکون ہوں،  10 ۔ 10س�کنڈ تک پکڑ� ر�نی  بار دہرائنی

 
 

  گھڻ�ض � فل�ک� � مضبو� � ل�ی 
، گھڻ�ض کو موڑ�ض � ل�ی  مصنو� عضو ، تولیہ کو ل�ٹ جائنی �س�ت پر چپ�ٹ  ، کو مضبو� � نی��   مصنو� عضو � نی�� لپیڻنی س�کنڈ  10 دبائنی

 ، ۔ 10اور  پرسکون ہوںتک پکڑ� ر�نی بار دہرائنی
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 مصنو� عضو � د�کھ بھال .5
فت پر   بحا�اور بعد منی م��ض � حالت اور  قبلآپ��شن �  ا انتظام  ، جہاں مناسب ہو، آرتھ���ڈسٹ م��ض � ل�ی مصنو� عضو کاںصار کر�ت ہو�ئ � پ��ش

ہو سکیت  واقع ایب کر�ض اور روزانہ � آزادانہ �گرمیوں � صالح�ت کو بحال کر�ض منی مدد � ل�ی متعلقہ ت���ت کا انتظام کر� گا۔ ابتدایئ مرح� منی خر   کر�ض 
، مگر آرتھ���ڈسٹ دباؤ � زخموں � بچ�ض اور نقل و حرکت � آزادی � اثر کو حاصل کر�ض � ل�ی اعضاء �  � ل�ی ا� مسلسل تبد�ل   کر�ض موافقت پ�دا  ��

۔  کر سکتا ��
 

  قطع شدە ، آپ کو قبل�  � استعمالمصنو� عضو ،  رویئ �ا اون � مصنوعاتجو موز� پہن�ض چاہئنی
�
 ۔� ہوں ترج�حا

  ، وری ��  :کا ط��قہ درج ذ�ل ��   دھالیئ ہر روز تبد�ل کرنا �ض
 ۔ کو   ہاتھوں کو نر� � صاف کر�ض � ل�ی استعمال ک��ں اور اس ض منی نہ ڈالنی  واشنگ مشنی
   ۔ انہنی دھوپ منی نہ قطع شدە موزوں �ا پٹیوں وں � ق��ب جا�ض � گ��ز  � جائکو خشک کر�ض � ل�ی ڻھنڈی جگہ پر رکھنی ض ، اور ا�� چ�ی نی

� قبل ا� اچ� ط�ح خشک کر  � بعد، دو�ارە استعمال کر�ض  الیئ ک��ں جو بہت ز�ادە گرم ہوں، ورنہ پٹیوں � لچک کو نقصان پہن�� گا۔ ہر دھ
۔  لینا چاہ�ی

 �کیونکہ ا ، ۔  موزوںر موز� پھٹ گ�ئ ہوں تو انہنی بدل دینا چاہ�ی  کو ڻھ�ک کر�ض � پ�دا ہو�ض وا� جھ��اں جلن اور جلد کو نقصان پہنچا سکیت ہنی
 �ض � چار بار پیٹ کتو  �ئ جا ا ا�ر بینڈیج استعمال ک �   مصنو� عضو جلد �  پھوٹ کا شکار  اور ڻوٹ وںآئی�ض � ال�، چھال�ں، اور و ڈھ�ال ک� ،  دن منی تنی

 پروستھیڻک آرتھ���ڈسٹ � مشورە ک��ں۔ ،ں تو و � جلد پر ا��� خراشنی آیت ہ پنجہ ڻویپ جانچ ک��ں۔ ا�ر 
  اندرویض سطح کو صاف ک��ں، ا  زدەمصنو� عضو پر �سی�ض اور دھول کو روزانہ صاف ک��ں، صابن � � ٹ ور پھر صابن کو صاف کر�ض � ل�ی پایض گی� ک�پ

� کا استعمال ک��ں ٹ ، کیونکہ پایض مصنو� عضو � چمڑ� � ح� کو تباە کر دے گا۔ اس � مصنو� انڈ�لنی اس منی کب� پایض نہ  ؛� گی� ک�پ
، جس �   پ�دا  خارش پر جلد  جوف مرکزیجوڑوں کو ب� زنگ لگ جا�ئ گا۔ گ�ال  ۔جا یت �� اور انف�کشن ہو ہو عضو منی ڻوٹ پھوٹکرتا ��  تا ��

   انف�کشن � آثار ہوں تو عالج � ل�ی ڈا��ٹ � رج�ع ک��ں۔کھرچنوں پر ا�ر 
  �براە مہ��ایض فوری طور پر منی ردو�دل مصنو� عضو � ک� ب� ح ،  پروستھیڻک�ا تبد�ل کر�ض � کوشش نہ ک��ں۔ مشکل � صورت منی

۔  آرتھ���ڈسٹ � مدد لنی
 
 

 اور جذبایت د�کھ بھال نفس�ایت  .6
 حالت جسمایض ساخت، ذہیض  م��ضوں � مصنو� عضو 

گ
۔ م��ضوں اور ان � اہل �ا نقل و حرکت � لحاظ � �ب مثال چ�لنجوں کا سامنا کر�ض کا سبب ب�ض �

 منی کیئ اچانک 
گ

� منی دو�ارە ضم ہو�ض �  صدموںخانہ کو زند� ۔ وە کھو�ئ ہو�ئ اور �ب �س، اف�دە اور معا�ش اور مختلف مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ��
ض اور  ورت � وجہ � �ب چنی ۔ ا�ر کویئ مندرجہ باال جذبایت ردعمل کا مسلسل تج��ہ کرتا ��  ر�ت محسوس ک مضطرب�ض م��ض اور ان � اہل خانہ  تو، ہنی

 : کر سک�ت ہنی   ذ�ل � کام
  ک��ں۔  طور پر معاونتم��ضوں � حوصلہ افزایئ اور مدد ک��ں، م��د د�کھ بھال اور مثبت 
  ز�ادەم��ضوں کو در��ش مشکالت کو سمجھنی اور ان پر غور ک��ں، انہنی 

�
۔ �سبتا  سننی

 وقع م�۔� دوران اپ�ض جذبات کا اظہار کر�ض کا م س سنگتم��ض کا ز�ادە ساتھ دیں، تا�ہ م��ض کو ا 
   ض م��ض � ساتھ حق�قت �سندانہ اور قابل حصول قل�ل مدیت اور ط��ل مدیت اہداف ک��ں، اور ان پر عمل کر�ض � ل�ی مل کر سخت محنت    کا تعنی

 ں۔وں کو پنپ�ض نہ دیجھویٹ ام�د خواە مخواەک��ں۔ 
 زن ،  � خوشیوں منی اضا�ض م��ضوں � حوصلہ افزایئ ک��ں کہ وە دلچسیپ رکھ�ض وا� گرو�وں منی حصہ لنی

گ
کام�ایب اور   � ذر��، اور ان  کا سامان ک��ںد�

 اطمینان کا احساس حاصل ک��ں۔
  �ە کا سامنا ہو تو جلد از جلد طیب عم� �ا الزا�، سست رد عمل/س�چ، خود ب��م مزا�ب ا�ر ذہیض دباؤ � عالمات جی ، بھوک منی ک� وغ�ی ، �ب خوایب

۔  ماہر نفس�ات � مدد لنی

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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 ہدا�ات برا�ئ ڈسچارج  .7
   ،ە � ل�ی ہر روز  کیٹ پھیٹ چھالوں ا� دوران، صحت مند اعضاء � حالت کا ب�  ��ں۔ا معائنہ کک  ���  مصنو� عضو عضو جلد وغ�ی

۔  معائنہ کرنا چاہ�ی
 �۔  بحا  � مشقنی کرنا جاری رکھنی
  ں۔� درست پوسچر پر توجہ دی عضو 
 اور ڈر�سنگ � اصولوں پر عمل ک��ں۔ا پہنن موز�لچکدار  � ل�ی لچکدار پٹ�اں استعمال کرنا �ا کو لپیڻ�ض   اعضاء ،  جاری رکھنی
  ہدا�ات پر عمل ک��ں۔ان وقت پر فالو اپ کر�ض � ل�ی 
 ا�ر درج ذ�ل عالمات ظاہر ہوں تو جلد از جلد فالو اپ � ل�ی رابطہ ک��ں: 

 ں۔و د�گر سوز�ش مظاہر �ا غ�ی معمو� رط��تنی ہ ، درد اور ا�شزخم منی ال�، سوجن، گرم 
  ہو۔ زخم منی مسلسل اور شد�د درد 
 � یئ ہو۔ڻوٹ گ سالیئ زخم 
  ۔مسلسل بخار 

  � آد� رات کو اڻھ�ت وقت ا��� گر جانا (ڻوائلٹ جانا  پلٹ آ�ض ہسپتال ، ، ا پڑ جا�ئ �ا اچانک فون اڻھانہو اور گھر وا�س آ�ض � ابتدایئ دنوں منی
)۔ لہذا، سو�ض � قبل، ب�سا�ھیوں کو �س�ت � پاس �ا آسایض � قابل رسایئ جگہ پر رکھنا �ا جا�ئ چھڑی �ا مصنو� عضو کو بھول جامگر 

۔ : اڻھ�ت وقت ب�سا�ھیوں کا استعمال کرنا �اد رکھنی  چاہ�ی
 
 

 � دو�ارە تنظ�م  .8
گ

 زند�
 کا سام

گ
، ج�سم��ضوں اور ان � اہل خانہ کو ہدا�ت دیں کہ نیئ زند� ور�ات �  ا کہنا کی� کرنا �� مالزمتنی بدلنا، گھر � ماحول کو م��ضوں � �ض

ە)۔ م��ضوں � ل�ی اپیض   وع کر�ض � ل�ی وقت اور  گزشتہمطابق ڈھالنا (مثال � طور پر، باتھ روم منی ہینڈر�ل لگانا وغ�ی  کو دو�ارە �ش
گ

سما�ب زند�
وری ��  اپنا�ئ رکھنا  ص�ب  � منی دو�ارە ضم ہو�ض منی مددگار ہو۔اور انہنی ا� ؛�ض ، جو معا�ش  ک پرام�د ذہن�ت برقرار رکھیض چاہ�ی
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 کمیونیٹ سپورٹ .9
۔ م��ضوں، خاندان � ارکان، د�کھ بھال کر�ض والوں اور طیب عم� � ق��یب تعاون � عالوە،    بحا�مصنو� عضو � بعد  کا عمل ا�ک ط��ل عمل ��

ا�� � ، گرو� گروپ � ت���ت  بحا� ا کہج�س، گرو�سمختلف  ا�� کمیونیٹ منی  گروپ ب� ہنی جو امدادی   گرم�اں، اور سات� مسافروں � اش�ت
، اور دو�ارە  ، جلد از جلد صحت �اب ہو�ض کت � م��ضوں کو مشکالت اور صدمات � نکل�ض  � موافقت کر�ض خدمات فراہم کر�ت ہنی ۔ فعال �ش

گ
 زند�

 منی د
گ

۔اور نیئ زند�  اخل ہو�ض منی مدد ملیت ��
(  بدل سکیت ہنی

�
 فوقتا

�
، یہ معلومات وقتا  (درج ذ�ل مواد محض حوالہ � ل�ی ��

  
 

 
 )2855 9360ہانگ کانگ سوسائیٹ فار ری ہیب� ا�شن (فون:  
/hant-http://www.rehabsociety.org.hk/zh 

ض  1959 برا�ئ ری ہیب�� ا�شنہانگ کانگ سوسائیٹ  ۔ ہانگ کانگ اور منی ایت تنظ�م �� ڈ خ�ی لینڈ  منی قائم � گیئ ت� اور یہ ا�ک �کاری �سل�م شدە رجس�ٹ
ض منی  ز قائم ک�ی گ�ئ ہنی تا�ہ معذوروں، دائ� طور پر  20چنی � ل�ی مناسب اور اعٰ� مع�ار � قابل رسایئ  معمر افراد اور  عل�ل� ز�ادە �وس سین�ٹ

، "، اور مسلسل نگہداشت بحا�، یڻرا�سپورٹ اور سفر  ۔بحا��شمول کمیونیٹ اور ڈے کی�ئ �و�ض  " اور ر�ا��ش د�کھ بھال � خدمات فراہم � جا سکنی
 
 

 
 )3471 7000ہانگ کانگ ری ہیب� ا�شن پاور (فون: 

http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
انہمنی قائم � گیئ  1995سال  ذہیض طور پر  ما�ض منی اور  عل�ل� خدمت � تنظ�م بن�ادی طور پر جسمایض طور پر معذور، دائ� طور پر   بحا� مخ�ی

� منی ضم ہونا، اور ب�مار افراد � خد ۔ اس مشن کا مقصد معذور افراد � تر�ت � حوصلہ افزایئ کرنا، فعال روزگار منی ان � مدد کرنا، معا�ش مت کریت ��
، تا�ہ ہانگ کانگ رکاوڻوں � پا� شہر   بحا� ی کو فروغ دینا �� افراد � تر�ت کر�۔ انجمن � طرف � کھوال گ�ا "معذور  � طور پر  � پال�سیوں � بہ�ت

۔ پ�شہ ورانہل�ی روزگار کا ت��ییت مرکز" معذور افراد � ل�ی  ن شپ � مواقع فراہم کر�ض � ل�ی وقف ��  ت���ت اور ان�ٹ
 
 

 
 )2551 4161ا�سو� ا�شن (فون  PHABہانگ کانگ 

news-service-hk/pi-http://www.hkphab.org.hk/zh 
�ری" منی معذور افراد � ڈس ایبلییٹ ر�سورس" وع ک�ا گ�ا  متن�ع� متعلق   انٹ�گ��شنالئ�ب معلومات � ساتھ مختلف آ����شنل تنظ�موں � تعاون � �ش

۔ انجمن "معذوروں اور صحت مندوں �  ض تدر�� مواد، اور سالئ�ڈز ہنی جنہنی بن�ادی ت���ت � طور پر استعمال ک�ا جا سکتا �� شمول�ت" �  مابنی
ام کرنا س�ک سمجھنی " کو شمول�ت"ہ تمام کریت �� تا�ہ طلبتعل�� کام کو ب� فروغ دییت �� اور سکولوں منی �گرمیوں کا اہ  ۔ھنی اور ا�ک دو�� کا اح�ت
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