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 پہلے اور بعد کی دیکھ بھال)آپریشن  سے مکمل تبدیلی (کولہےکی 
 

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

 تعارف
مصنوعی کولہے کے جوڑ کو تبدیل کرنے کا ایک جراحی طریقہ ہے۔ آپ کی بحالی کے عمل کو  کولہےکی مکمل تبدیلی 

آسان بنانے کے لیے، یہ کتابچہ آپ کو آپریشن، آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال اور متعلقہ خطرات کو 
 سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔

 
 کے جوڑ کا  عمل کولہےعلم االعضاء اور 

پیڑو کی پیالہ نُما جگہ لہے کا جوڑ ایک گیند اور ساکٹ جوڑ ہے، جو ران کی ہڈی کے گول سرے اور شرونی کے کپ نما کو
  ۔ی ہیںتسے ڈھکی ہونرم ہڈی  سطحیںجوڑ کی سے بنتا ہے۔ ِجس میں ران کی ہڈی کا گول ِسرا بیڻھتا ہے 

 

 
 

translated content  
ران کی ہڈی کا گول ِسرا پیڑو کی پیالہ نُما جگہ ِجس میں 

 بیڻھتا ہے
Acetabulum 

  Femoral Head ران کی ہڈی کا سرا
  Femoral Neck ران کی ہڈی کی گردن

  Femur ران کی ہڈی 
 Hip Joint کولہے کا جوڑ
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یا ہڈی کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کولہے کے  َکری یتو کولہے کچو ٹ لگے کولہے پر  یا وسزآویسکولر نکر  جب آپ گڻھیا یا 
 درد اور سختی محسوس کر سکتے ہیں۔شدیدجوڑ پر

 
 1 تصویر

 
 2تصویر 

 

 Translated content 
Acetabulum  پیڑو کی پیالہ نُما جگہ

ِجس میں ران کی ہڈی کا 
 گول ِسرا بیڻھتا ہے

Femoral Head ران کی ہڈی کا سرا 
Articular Cartilage  ہوی نرم ہڈیجڑی  

 )حصہاگال(کولہہ : نارمل 2اور 1تصویر
 

 

 3تصویر 

 

 4تصویر 
 

 Translated content  
  ہڈی کا بربراپن Bone Spurs ه

  )اگالحصہ( ہ: گڻھیا کے ساتھ کولہ4 اور  3تصویر 
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اور طرز زندگی میں تبدیلی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر  استعمال کر سکتے ہیں ینالجیسک ا عالج کے لیے، مریض زبانی
 کے آپریشن پر غور کر سکتے ہیں.کولہےکی مکمل تبدیلی وه   عالج ناکام رہے توبغیر آپریشن کے 

 
 کولہےکی مکمل تبدیلی کی نشاندہی

 آویسکولر نکروسز    ●
 ران کی ہڈی کے سرے یا  گردن کا ڻوڻنا ●
 گڻھیا ●
 جوڑوں کا مرض ●
 سوزشجوڑوں کی  ●
کسی جوڑ کا سخت ہوکر متورم ہونا  ●

 
 

 مقاصدےآپریشن ک
 کولہے کے درد کو کم کرنا۔  ●
●  کولہے کے جوڑ کے استحکام کو برقرار رکھنا 

 
 مریضوں کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟کولہےکی مکمل تبدیلی 

 تا ہےدردکم کر ●
 تا ہے کولہے کی حرکت کی حد کو بہتر بنا ●
 کرتا ہے بگڑے ہوئے کولہے کے جوڑ کو درست ●
 تا ہے، پڻھوں کی طاقت اور چلنے کی صالحیت کو بحال کرکام کرنا ●
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 کا ڈیزائن  کولہےکی مکمل تبدیلی 
کو ہڻاتی ہے، اور متاثره جوڑ ایک نئے  نرم ہڈیایک سرجری ہے جو بیمار یا خراب ہڈی اور کولہےکی مکمل تبدیلی 

ران کا سرا،  ندیگ ،نما جگہ  الہیپ یک ڑویپ  ،کا امپالنٹکولہےکی مکمل تبدیلی . کر دیا جاتا ہے مصنوعی امپالنٹ سے تبدیل
 ۔ںسے بنے ہوتے ہی رامکیس ای نیلیتھ یکھوٹ، پول یوه عام طور پر دھاتپر مشتمل ہوتا ہے۔ ی کے تنے ہڈ یک
 
 نما جگہ الہیپ یک ڑویپ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انجمادکا  جوڑ یمصنوع
 ۔ںیشامل ہ قہیانجماد اور ہائبرڈ طر سیمنٹ کے بغیر ،انجماد منڻڈیس ںیم قوںیکے طر شنیفکس

 
 انجمادسیمنڻڈ 

 ؛امپالنٹ کو جوڑنے کے لیے ہڈیوں کا خصوصی سیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہڈی اور امپالنٹ کو ایک ساتھ نہیں باندھتا 
یہ بنیادی طور پر ان کے چپکنے کی سہولت کے لیے ان کے درمیان خالی جگہوں کو بھرتا ہے۔ ہڈیوں کے سیمنٹ کو 

مریضوں کوچلنے اور آپریشن کے بعد کی ابتدائی مدت میں  انجمادمضبوط کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ سیمنڻڈ 
 سرگرمیاں دوباره شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے

 
 انجمادسیمنٹ کے بغیر 

غیرمحفوظ دھاتی مصنوعی اعضاء ہڈیوں کے ڻشو کو کئی ہفتوں کے اندر مصنوعی اعضاء میں بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔  
 بغیر ہڈی اور امپالنٹ کے درمیان انضمام کو مضبوط کرتا ہے۔یہ طریقہ سیمنٹ کے استعمال کے 

 
مشوره دے  ںیکے بارے مےقیطر ےطے کرنے ک اور امپالنٹ  کے  سرجن آپ کو مناسب قسم کےکولہے ڈکیآپ کا آرتھوپ

 گا۔
 ۔ںیہے، تو براه کرم اپنے ڈاکڻر سے مشوره کر سوال یاگر آپ کے پاس کوئ

 
 

گیند کا 
 

یڑو کی پیالہ نما پ
 جگہ

ی ہڈ یران ک
 کا تنا
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 جراحی کا طریقہ کار
 سینڻی میڻر) آپریشن شده کولہے کے پس منظر یا پچھلے پہلو پر بنایا جاتا ہے۔ 25انچ یا  10(تقریبا ایک چیرا  ●
 نما جگہ الہیپ یک ڑویپایک مناسب سائز کا کپ  جاتا  ہے۔ ہڻا دیا سے  نما جگہ الہیپ یک ڑویپکو کے سرے  یہڈ ران کی ●

 میں رکھا جائے گا۔
اگر ۔جاتا ہے ایامپالنٹ داخل ک میاسڻ کامناسب سائز  ںیم ی نالیک یہڈ ران کی اور ایہڻاکو کے سرے  یہڈ ران کی ●

 یہڈ ران کیکا مناسب سائز۔ اور پھر ندیگ یتنے پر سر ک۔ کیا جاتا ہے استعمال کے لیے انجماد سیمنٹہو تو  ضرورت
 ۔جاتا ہےایکم کر د ںیم نما جگہ الہیپ یک ڑویپ کوکے سرے 

یا تار ےہو ےمڑ ےسالئي کزخم کو  یمرکزآخر میں، ایک نکاسی کی ڻیوب زخم کے قریب رکھی جا سکتی ہے۔ اور  ●
 ڻانکے لگا کر بند کر دیا جائے گا۔

 اگر ضروری ہو تو پڻی لگائیں۔ ●
 

 متوقع نتیجہ
آپریشن کے بعد کولہے کے درد اور نقل و حرکت میں بہتری کی امید ہے۔ آپ زخم کے گرد ہلکی بے حسی محسوس کر 

۔ تاہم کر سکتے ہیںسکتے ہیں۔ اور نئے مصنوعی جوڑ پر خاص طور پر ضرورت سے زیاده موڑنے پر کچھ سختی محسوس 
 وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل کم ہوتے جائیں گے۔

 
سال سے زیاده ہونے کی امید ہے۔ نوجوان اور فعال مریض کے 10استعمالکا جوڑ کےکولہے مصنوعی  %90عام طور پر، 

 لیے، مصنوعی جوڑ میں مکینیکل لباس اور ڈھیال ہو سکتا ہے۔ نظرثانی آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
 

 خطرات اور پیچیدگیاں
 ۔کار ہے۔ تاہم، اب بھی ناپسندیده پیچیدگیوں کا سامنا ہےایک محفوظ اور عام جراحی کا طریقہ کولہےکی مکمل تبدیلی 

 عام پیچیدگیاں
 دیگر جراحی کے طریقہ کار کی طرح، عام پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں:

 اور فالج وغیره۔ دل کا عضلہ اِفعام مثالً زخم کا انفیکشن، نمونیا،
 مخصوص پیچیدگیاں

 بہنا خون .1
 خون کی کمی کی مقدار متغیر ہوتی ہے اور خون کی منتقلی کا انحصار مریض کی حالت پر ہوتا ہے۔ 

 اعصابی چوٹ .2
خاص طور پر کولہے کے ارد گرد کے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ڻانگ کے ساتھ ساتھ عارضی یا مستقل طور 

کر سکتے ہیں۔  محسوسپر تبدیل شده احساس اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ مریض زخم کے گرد ہلکی بے حسی کا 
 کن شاذ و نادر ہی۔حالت بتدریج بہتر ہوگی۔ خون کی نالیوں کو چوٹ لگ سکتی ہے لی

 مبولزمیا یپلمونر اور انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں ک .3
پلمونری ایمبولزم کولہوں کی مکمل تبدیلی کے بعدہو سکتا ہے اور پلمونری ایمبولزم کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ شدید 

 پلمونری ایمبولزم سانس کی ناکامی اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔
 کشنیکولہے کے جوڑوں کا انف  .4

کے بعد انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاہم، انفیکشن کی شرح نسبتا کم ہے. ذیابیطس کے  کولہےکی مکمل تبدیلی مریض 
 مریض کے لیے، انفیکشن کا خطره نسبتاً زیاده ہوتا ہے۔

 یسختجوڑکی  .5
 ۔ ی ہوتا ہےشاذ و نادر ہ کنیہے ل یواقع ہوسکت یسخت یکولہے ک

 کا اپنی جگہ سے ہل جانا جوڑ .6
 ی ہوتا ہے۔شاذ و نادر ہ کنیلسکتا ہےجگہ سے ہل  یجوڑ اپنکا کولہےمصنوعی 

 
آپریشن سے پہلے، مریض کو سرجری کے خطرات اور پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکڻر 

 سے بات کریں۔
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 سرجری سے پہلے کی تیاری
 تربیتی سے پہلے ک یسرجر .1

بحالی اور ڈسچارج پالن کی وضاحت کرے   درد پر قابو پانے،  ،ی دیکھ بھالسے پہلے ک یسرجرنرس آپ کے ساتھ ماہر 
 ہے تو براه کرم اپنے سواالت اڻھائیں۔سوال گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی 

 آپریشن کے لیے رضامندی .2
کار، عالج اور ممکنہ خطرات کی آپ کا سرجن رضامندی کے فارم پر دستخط کرنے سے پہلے آپریشن کے طریقہ 

 وضاحت کرے گا۔
 صیتشخ یک یبے ہوش .3

آپ کی صحت کی حالت کا جائزه لے گا اور رضامندی کے فارم پر دستخط کرنے سے پہلے  کرنے واال شخص  بے ہوش
پیچیدگیوں کی ) اور ممکنہ ڻیکہجانے واال  ایلگا ںیم یہڈ یک ڑھیکے لئے ر یبے ہوش یاعام بے ہوشی کے طریقہ کار (

 وضاحت کرے گا۔
 اگر ضروری ہو تو مزید انتظام کے لیے آپ کو دیگر خصوصیات کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔

 بشمول،  آپریشن سے پہلے جسم کی جانچ  .4
 جسمانی اونچائی اور وزن ●
 )ای سی جیالیکڻرو کارڈیوگرافی ( ●
 جانچ کی  خون اور پیشاب کے ڻیسٹ ●
 ایکسرے کے سینے اور کولہے  ●
کے خطرات کو کم  یبے ہوشیا ڈھیلے دانت ہیں، تو براه کرم  یماریب یمسوڑے کاگر آپ کو دانتوں کی بیماری،  ●

 کرنے کے لیے سرجری سے پہلے دانتوں کے ڈاکڻر سے مشوره لیں۔ اور امپالنٹ انفیکشن
 زیتجاو یسے پہلے صحت ک یسرجر  .5

نالی کا انفیکشن یا نچلے حصے کی جلد کا انفیکشن، تو ، اسہال، پیشاب کی زکاماگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، مثالً  ●
 براه کرم طبی مشوره لیں۔

 پیچ نہ لگائیں۔درد کو کم کرنے واال  جلد کی جلن سے بچنے کے لیے اپنے کولہے پر کوئی  ●
 تمباکو نوشی اور شراب نوشی ترک کریں۔ ●
اِنجماد خصوصاً خون کے گاڑھا ہونے کو  ادویات کو روکنے کے لیے طبی مشورے پر عمل کریں جیسے کہ ●

این ایس اے آئ ڈی ( اتیسوزش ادو ینڻیا لیڈیرایسڻ ریغمثالً وارفرین/پالویکس، چائنیز میڈیسن یا روکنے والي دوا 
 )۔ایس

 
 داخلے کا انتظام

 ذاتی سامان .1
 مریض کی شناختی دستاویز (اصل کاپی) ●
 داخلہ پرچی ●
 (اچھی طرح سے لیبل لگا ہوا)  آپ کی موجوده ادویات ●
 (تولیہ، دانتوں کا برش، غیر پھسلنے والی چپل، ڻوائلٹ پیپرز، ڈھیلے پتلون وغیره)  ذاتی ضروریات ●

 داخلے سے پہلے ہڻا دی گئی اشیاء .2
 بغیر میک اپ، نیل پالش یا کرسڻل نیل پالش۔ ●
 ، ہار اور انگوڻھیاں اتار دی جائیں۔بالیاںکان کی  ●
 اور قیمتی چیز ساتھ نہ الئیں۔داخلے پر بڑی رقم  ●

 اور  نہار منہ  کا انتظام اتیادو .3
  :ںیہ لی) کے مطابق مندرجہ ذIIزمره  ای Iانتظامات داخلہ کے زمرے (زمره 

 
 (آپریشن سے ایک دن پہلے داخل) I - زمره
 ۔ںیمعمول کے مطابق ل اتیکرده ادو زیاپنا ناشتہ اور تجو ●
 آدھی رات کے بعد روزه شروع کریں۔  ●

 
 والے دن داخلہ) شنی(آپر II - زمره
 داخلے سے پہلے گھر میں آدھی رات کے بعد روزه رکھیں۔ ●
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 داخلے کے دن، ڈاکڻر کے نسخے کے مطابق دوائیں لیں۔ ●
 

 تیاری آپریشن سے پہلے کی
 کے دن سے پہلے شام شنیآپر .1

 ذاتی حفظان صحت ●
 غسل اور بال دھونے چاہئیں۔ ●
 نا چاہیے۔رکھ ه سرجری سے پہلے روز ●
 مریض کو آدھی رات کے بعد کھانے یا پینے سے منع کیا جائے گا۔ ●
 کی تیاری  پاخانے ●

 آپریشن کے دن  .2
 دوا ●

مریض کی حالت کے مطابق، بعض دوائیں پانی کے گھونٹ کے ساتھ حکم پر کے   بے ہوش کرنے واال شخص  
 لی جائیں گی ۔ اگر کوئی شک ہو تو اپنے ڈاکڻر سے رجوع کریں۔

 جانے سے پہلے تیاریآپریشن تھیڻر  ●
 پیشاب کرنا ■
 آپریشن کیپ، گاؤن اور جرابیں ■
 ۔ںیکو ہڻا د اءیاش یلوازمات اور دھات نس،یل کٹیکانڻ ،دانت یمصنوع ■
 ہے۔  ایگ اینشان زد ک ےیکو شناخت کے لپریشن والی جگہ کہ آ ںیبنائ ینیقی ■

 چیزیں ●
داروں کے پاس رکھنا چاہیے یا مریض ، جیسے پیسے، لوازمات، گھڑی اور موبائل فون رشتہ ںیزچی تمام ■

 کے الکر میں بند ہونا چاہیے۔
 

 بھال کھید یکے بعد ک شنیآپر
 کمیدرد میں  .1

) اور زبانی ینالجیزکس تجویز PCAدرد کو دور کرنے کے لیے پیشنٹ کنڻرولڈ اینالجیزیا ( بے ہوش کرنے واال شخص  
مشین کو ہڻا دیا  PCAہے، ورزش کی ابتدائی تربیت کے لیے  دن کے اندر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا 3سے  2کرے گا۔ درد 

 جائے گا۔
 اور زبانی ینالجیزکس

  
 

) مشین   PCAمریض کو کنڻرول شده ینالجیزیا (

 

 
 زخم کی دیکھ بھال .2

کو تبدیل کر دیا جائے ۔ دوسری صورت میں، زخم کے انفیکشن  پڻیزخم کی ہ رہا ہو تو بہ زخمےپر  اگر سرجن کے کا معائن
 .کو برقرار اور خشک رکھنا چاہئے پڻی کو روکنے کے لئے جراحی کے زخم کی 

 وبیڻ  یمواد نکالنے وال .3
 لیتشک یپھوڑا جو خون سے بھرا ہوا ہو ک سایرکھا جا سکتا ہے تاکہ ا بیکے قر ایریا کلیکو سرج وبیڻ یک ینکاس یزخم ک

 جائے گا۔ ایکو ہڻا د وبیڻ یک ینکاس یڈاکڻر کے نسخے کے مطابق زخم ک ں،یدنوں م 2-1کے بعد  شنیکو روکا جا سکے۔ آپر
 پھرنے کا عمل ایاور چلنے  ںیمشق .4

 ۔ےیچاہ یورزش شروع کرن یک یاور کھانس نےیآپ کو گہرے سانس ل ےیسے بچنے کے ل اینمون
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 روک تھام ی) کیڻ یو یمنہ انجماد خون (ڈ یگہرائ یرگوں ک ینچلے اعضاء ک .5
 یخون کے جمنے  (انجماد خون) ک ںیرگ م ی) گہریڻ یو ی(ڈانجماد خون  ںیم یگہرائ یرگوں ک

 یشامل ہو سکت یگرم یمتاثره اعضاء ک ایدرد، سوجن،  ںیعالمات م ی) کیڻ یو یہے۔ (ڈ لیتشک
 یسے الگ ہو کر سفر کرتا ہے جسے پلمونر پھڑوںیدل اور پھ عےیہے۔ انجماد  رگوں کے ذر

کا باعث بن سکتا ہے اور  وںیدگیچیپ نیسنگ یسیج یناکام یسانس ک ہی) کہا جاتا ہے۔ PE( مبولزمیا
 ہو سکتا ہے۔ یمہلک بھ ہی

 احتیاطی تدابیر ●
بار فی گھنڻہ کریں (ڻخنوں کے جوڑ کا مکمل  20ڻخنے پمپ کی ورزش  ■

 موڑ اور توسیع)۔
منٹ سے زیاده کھڑے  30نہ کریں یا زیاده دیر تک بیڻھیں۔  کراسڻانگوں کو  ■

ہونے یا چلنے پر، خون کی گردش کو فروغ دینے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے نچلے 
 اعضاء کو کھینچنے کی مشقیں کرنی چاہئیں۔

زیاده سے زیاده جسمانی وزن برقرار رکھیں، مناسب پانی پئیں اور سگریٹ  ■
 نوشی ترک کریں۔

 یرگوں کمریض کی ڻانگوں کی سوجن اور نقل و حرکت کے مطابق،  ■
کو روکنے کے لیے تقریباً ایک سے تین ماه تک اینڻی ایمبولزم جرابیں  انجماد خون ںیم یگہرائ

 پہننا چاہیے۔
 اینڻی ایمبولزم جرابوں کی دیکھ بھال: ■

سے گریز گندی جرابوں کو صابن سے صاف کیا جاسکتا ہے۔النڈری ڈرائر کے استعمال 
 جو جرابیں پہننے کی زندگی کو ۔کریں

 سکتا ہے۔ کم کر 
 

 
 
 

 درج ذیل حاالت کے تحت، مریض کو طبی مشوره لینا چاہیے:
 کی سوجن، گرم اور نرم پنڈلی ●
 بخار اور سانس لینے میں دشواری ●

 
  ریتداب یاطیاحت یداخل ہونے کے دوران کولہے ک ںیہسپتال م

رکھا جاتا ہے تاکہ کراس ڻانگوں سے  انیڻانگوں کے درم ہیتک ہواپھیال کیا ے،یکو روکنے کے ل ینقل مکان یکولہے ک ●
 رکھا جا سکے۔ ںیم شنیپوز یک ے پھیالنکے جوڑ کو کولہے بچا جا سکے اور 

ڻانگوں آپ کو اپنی  تو جب آپ بغیر آپریشن والے پہلو پر لیٹ جائیںسائیڈ پر لیڻنے سے گریز کریں۔  والیاپنے آپریشن  ●
 کے درمیان ایک تکیہ رکھنا چاہیے ۔

طرف  یکولہے کے جوڑ کڈگری سے زیاده نہ سہارا دیں۔  45نیم ڻیک لگا کر آرام کرنے کی اجازت ہے اور بستر کو  ●
 ۔ںیاجازت نہ د یبستر کے سرے کو بلند کرنے ک ےیموڑ کو روکنے کے ل ادهیز

 
     تکیے ےہوےپھیل
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 سرگرمیاں .6
 دونوں ڻانگوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ ہیتک ہواپھیالکی ابتدائی نقل مکانی کو روکنے کے لیے  کولہے  ●
 کو روکنے کے لیے مخصوص بیڈ پین کا استعمال کریں۔ نےکی ضرورت سے زیاده موڑجوڑ کےکولہے  ●
●  سکھائے گا اور چلنے  ںیمشق یمتحرک ہونے ک ےیتھراپسٹ آپ کو آپ کے کولہے کو مضبوط بنانے کے ل ویفز

 سکھائے گا۔ یموزوں امداد کا استعمال بھ ےیکے ل
●   ۔ںیڻھیکے ساتھ باہر ب یکرس یچین یاونچ ےیموڑنے سے روکنے کے ل ادهیسے ز یڈگر 90اپنے کولہے کو 

 
 نیچی کرسی -اونچی

 ۔ےیپر عمل کرنا چاہ ریتداب یاطیکل احت یک یلیتبد ی: کولہے کےیکو روکنے کے ل ینقل مکان یکولہے ک  .7
 یںڻھینہ  بکر  اکڑ ●
 ۔ںینہ کر کراس ںیڻانگ یاپن ●

  ۔ںینہ موڑ ادهیسے ز یڈگر 90اپنے کولہے کو   ●
 
 

 نہ کرو
 

 
  ںیجسم کو آگے نہ موڑ

 
 ۔ںینہ موڑ ادهیسے ز یڈگر 90کو  کولہے والے شنیآپر



 

 
URDU - TOTAL-HIP-REPLACEMENT.DOCX  
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved   

 
 

 
 کریں کراساپنی ڻانگوں کو 

 

 
 ۔ںینہ گھمائ کی طرف کھڑے ہوتے وقت انداوپر

 

  
طرف  یمرکز ککو ایک ہی پر آرام کرتے وقت کولہے  بستر

 ۔رکھیں نہ
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 چاہئے.کرنا  ......آپ کو
 
 جبکہ بستر میں •

 ہیموڻا تک کیا انیڻانگوں کے درم یاپن
  ںیرکھ

 
•   تے وقتباہر نکل ایاندر  کےبستر 

اپنے جسم کو پلنگ کی طرف لے جائیں اور 
 ۔ںیالئیپھڻانگ کو  والیآپریشن 

 
•  ڻھنایب چےین ایسے اڻھنا  یکرس 

 ادهیسے ز یڈگر 90شده کولہے کو  شنیآپر
آپ کھڑے ہونے  ں،یکر زیموڑنے سے گر

کا استعمال کر کے بازو   یکرس ےیکے ل
 ۔ںیسکتے ہ

 
 
 

 پتلون پہننا اور اتارنا
۔ سب سے پہلے ںیڻھیپلنگ پر ب ای یکرس ے،یپتلون پہننے کے ل

کا  ے آل ےپہنچنے وال ےیپہننے کے لپتلون ڻانگ پر ریشن والی آپ
کر  نچی۔ پتلون کو کھںیسے چل ڈیسائریشن والی آپ غیرں،یاستعمال کر

 ۔ہیںکھڑے ہو جا
۔ پتلون کو کولہے ںیڻھیپلنگ پر ب ای یکرس ےیپتلون اتارنے کے ل

 ڈیسائریشن والی آپ غیر۔ پہلے ںیکر چےیتک اور پھر گھڻنے تک ن
کرکے پتلون کا استعمال  ے آل ےپہنچنے والاور  ںیپتلون کو ہڻائسے 

 ۔ںیہڻا د سے ڻانگ ریشن والیآپ کو
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 اتارناجرابوں کو پہننا اور 
اور اپنے  ںیئگراپر فرشسوک ایڈ  کی۔ اںیجراب ڈال ںیم سوک ایڈ

چھوڑ اور  ںینچیکھاوپر   ی کو پڻ ۔ںیمنتقل کر ںیپاؤں کو اس م
 ۔ںیجوتے کا ہارن استعمال کر ےیاتارنے کے ل موزے۔ںید

 
 
 غذائیت .8

 ۔ےجاتے ہیں یک تجویز متوازن غذا اور وڻامن  کیکے لئے، ا نےیکو فروغ د یابیشفا  یزخم ک
 
 اخراج .9

 ضیاور قبض عام ہے۔ مر یدشوار ںیم شابیکے بعد پ ےکیڻ ےجانے وال ایلگا میں   یہڈ یک ڑھیکے لئے ر یبے ہوش ایعام 
اس وقفے وقفے سے   ای نکالنے کا عمل شابیڈال کر جسم سے پ ینلکےیکرنے کے ل یحالت کے مطابق، مثانے کو خال یک

 ۔اجائے گعمل کو کیا 
قبض کی صورت میں، مریض کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو مناسب عالج کے لیے رپورٹ کرنا 

 چاہیے۔
 

 سالئي کا مڑا ہوا تار کو ہڻانا ایڻانکے  .10
 ہڻا دیے جائیں گے۔سالئي کا مڑا ہوا تار دن تک ڻانکے یا  14سے  10

 
 خارج  .11

 ۔ےرہ ا کے ساتھ مسلسل چلت مدداگر  مریض گھر جا سکتا ہے 
 
 

 خارج ہونے کا مشوره
 رکھیں۔پڻھوں کی طاقت اور کولہے کے جوڑ کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش جاری  .1
 زخم کو صاف اور خشک رکھیں۔ .2
 کو بیڻھنے اور ضرورت سے زیاده مروڑنے سے گریز کریں۔ کولہے ابتدائی مرحلے میں  .3
منٹ بعد اعضاء  30کو روکنے کے لیے لمبی دوری کے سفر کے دوران ہر   انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں کسوجن  .4

 کے نچلے حصے کی مشقیں کریں۔
رمیان مناسب آرام کو یقینی بنائیں۔ چلنے کے وقت کو ایڈجسٹ کریں اور نچلے اعضاء کو طویل فاصلے پر چلنے کے د .5

 ڈگری سے زیاده موڑنے سے گریز کریں۔ 90بلند کریں اگر نچلے اعضاء میں سوجن پیدا ہو۔ کولہے کو 
 دوڑنے اور چھالنگ لگانے سے گریز کریں کیونکہ سخت ورزش مصنوعی جوڑ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ .6
ینڻی بائیوڻکس کی ضرورت کے لیے کسی بھی طریقہ کار اور سرجری سے پہلے جوڑوں کے متبادل آپریشن کے بارے ا .7

 میں دندان ساز یا ڈاکڻر کو مطلع کریں۔
 درج ذیل حاالت کے لیے طبی مشوره طلب کریں: .8

 اور زخم تیحساس یدرد ک زخم کے انفیکشن کی عالمات: بخار، زخم میں درد میں اضافہ، اللی •
  یخراب یدرد کا اچانک آغاز، کولہے کے جوڑوں ک ںینچلے اعضاء م •
 کولہے کی چوٹگرنا  یا  •
 تیحساس یدرد کاور ڻخنوں میں سوجن اور  پنڈلی •

 ۔ںیرکھ یاستعمال جارچلنے کے لیے مدد کا  پر واپس آنے تک  وںیسرگرم یمعمول ک .9
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 دوا لیں اور مشوره کے مطابق فالو اپ کریں۔ .10
 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد سے مشوره کریں۔ اگر کوئی شک ہو تو .11

 
 ہوائی اڈوں میں میڻل ڈیڻیکڻر

جوڑ  ےمختلف ہوائی اڈوں پر میڻل ڈیڻیکڻر کے آالت کی حساسیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر االرم چالو ہو تو کسڻم افسران کو اپن
 کے بارے میں مطلع کریں۔ یلیتبدکی 

 
 جہینت

 یک کولہےکی مکمل تبدیلی پر عمل کرتا ہے تو اتیہدا یک افراد ور شہیپکی دیکھ بھال کرنے والے  صحت ضیجب مر
کے  ضیپر درد سے پاک رہنے کے ساتھ مر وںیسرگرم یک یزندگ یہے۔ آخر کار، روزمره ک یشرح بہت کم ہوت یک یدگیچیپ

کا امکان  یسرجر یک یلیتبد یکے ساتھ، کولہے ک یترق یک یکنالوجیہے۔ ڻ یجات یتوقع ک یک یبہتر ںیم یزندگ اریمع
 حوصلہ افزا ہے۔
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 کے لیے  ضوںیمرجوڑوں کی تبدیلی والے 

 زیتجو یاستعمال کبیماری کو روکنے والی دوا کے 
 

 
  میں ضوںیوالے مر تبدیلی یکار کے لئے جوڑوں ک قہیطر ایسے وابستہ واقعات  یموُجودگ یک میَجراثمیں متوقع ُخون 

 لیطرف سے درج ذ یآف آرتھوپڈُک سرجنز ک یاکڈام کنیجاتا ہے۔ امر ایمشوره دکا استعمال  ےدوا ک یبیماري کو روکنے وال
 ۔ہے یگئ یسفارش ک یک
 

 لیمائکروب ینڻیا طریقہ کار
 جنٹیا

 دورانیہ وقت خوراک

 کسن،یلیفیس ڈینڻل
 لنیاموکس فراڈائن،یس

گھنڻہ  1آپریشن سے  پی او گرام  2
 پہلے

 24آپریشن کے 
گھنڻوں کے اندر بند 

 ۔ایگ ایکر د
 /شنٹیتر آؤٹ پ ادهیز

آپریشن  یآفس پر مبن
  ےیکے ل

سے پہلے آپریشن 
 یخوراک کاف کیا

 ہے۔

جنڻامایسن،  چشم
ڻوبرامایسن، 

سپروفلوکساسن کے،  
گیڻیفلوکساسن، 
لیوفلوکساسن، 

موکسیفلوکساسن،  
اُفلفلوکساسن یا 

میومیسن، 
گریمیسیدین، 

پولیمیکسن بی، 
 سیفازولن۔

گھنڻوں  24سے  2
سے  کیکے دوران ا

 ایقطرے  ادهیز
 گرام یمل 100

 َکنجیکڻیولی

ماہر  ےیخوراک کے ل
 ایامراض چشم 

فارماسسٹ سے مشوره 
 ۔ںیکر

 فازولن،یس ہڈیوں کا ڈاکڻر
سیفیوروکسایم یا    

 وینکومایسن۔

 آ  ئ وی یج  1-2
 آ  ئ وی یج 1.5

 آ  ئ وی یج 1 

منٹ  60سے آپریشن 
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 
کے رگوں یا نسوں 

 ںیکے بارے م
یا   فازولنیس
 نکومائسنیو

 آ  ئ وی یج 1-2
 آ  ئ وی یج 1

منٹ  60سے آپریشن 
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 
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 دورانیہ وقت خوراک ایجنٹ اینڻی مائکروبیل کار قہیطر

  24آپریشن کے  معدے
بند  ندروں کے اگھنڻ

تر  ادهیز کر دیں۔
 دفتر/ضیمر یرونیب

میں کیے گے آپریشن 
کیلیے آپریشن سے 
پہلے دی گئ ایک 

ہوتی  یکاف خوراک
 ۔ہے

 غذائی نالی،
معدے اور باره 

آنت سے  یانگشت
 متعلق

منٹ  60سے آپریشن  آ  ئ وی یج 2-1 فازولنیس
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 

  آ  ئ وی یج 2-1 فازولنیس بالری کی نالی
 نیومائسین + آنتبڑی 

 تھرومائسنیار
 ای) ی(زبان ادیبن
 ڈازولین ڻرویم

 )ی(زبان

پر آپریشن کے وقت   جی پی او 1
معدے  ،ہے منحصر

 ایاور/ معالج
 فارماسسٹ

 ۔ںیسے مشوره کر
 

 سر اور
 گردن

+  نڈامائسنیکل
یا   مائسنجنڻا

 فازولنیس

آ   گرام یمل 600-900
 ئ وی

گرام /  یمل 1.5
 آ  ئ وی کلوگرام

 آ  ئ وی یج 1-2

منٹ  60سے آپریشن 
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 

 یپرسوت
 امراض نسواں اور

 ڻن،یفوکسیس
 فازولن،یس

 /لنیسیامپ
 کڻمیسلب

 

 آ  ئ وی یج 1-2
 آ  ئ وی یج 1-2

 آ  ئ وی یج 3
 آ  ئ وی یج 3

منٹ  60سے آپریشن 
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 

تناسلي و بولي اعضا 
 سے ُمتعلّق

 پی اُو گرام  یمل 500 نیپروفلوکسیس
آ  ئ   گرام یمل 400

 وی

گھنڻہ  1سےآپریشن 
 ۔پہلے

منٹ  60سے پریشن آ 
پہلے خوراک شروع 

 -کریں 
 

 

 :اینڻی بائیوڻک1033) کے۔ معلوماتی بیان 2010امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجنز (
 جوڑوں کی تبدیلی والے مریضوں میں بیکڻیریمیا کے لیےپروفیلیکسس۔

  معلوماتی :http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf AAOS سے حاصل کرده
 ۔2010، نظر ثانی شده 2009آرتھروپالسڻی کے بعد اینڻی بائیوڻکس پر معلوماتی بیان،  
 

 ۔ںیہ ےیمقصد اور حوالہ کے ل یمیام تعلمعلومات صرف ع
 ۔ںیسے مشوره کر نیماہر یسوال ہے تو، براه کرم طب یآپ کے پاس کوئ اگر

 )یڻراماڻولوج نڈیا ڈکسیگروپ (آرتھوپ یڈوائزریا یشلڻیاسپ
 2016اشاعت  یپہل


