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 مکمل گھڻنے کی تبدیلی (پہلے اور آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال)
 نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیاس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگر

 
 تعارف

 مکمل گھڻنے کی تبدیلی ایک جراحی طریقہ کار ہے جس میں گھڻنے کے مصنوعی جوڑ کو تبدیل کرنا شامل ہے۔
آپریشن سے پہلے اور  ، سمجھنے میں مدد کرتا ہے کو آپریشن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، یہ کتابچہ آپ کو آپ کی بحالی

 آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال اور متعلقہ خطرات۔
 

 کا  عمل گھڻنے کے جوڑاور علم االعضاء 
پر مشتمل ہوتا ہے۔لیگامینٹ، اور پڻھےمتحرک ہونے کے   گھڻنے کی چپنی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈی ،ران کی ہڈی کا جوڑگھڻنے 

پڻھے گھڻنے کے جوڑ کو طاقت  دوران جوڑوں کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیےہڈیوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ران کے
 دیتے ہیں۔

 
Translated content Original 

  Femur ران کی ہڈی 
 Patella گھڻنے کی چپنی ہڈی

  Ligaments لیگامینٹ 
 Tibia پنڈلی کی ہڈی
  Side view سائیڈ کا منظر

  Front view سامنے کا منظر 

      
 

کو نقصان  نرم ہڈی سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ تاہم، نرم ہڈی  پنڈلی کی ہڈیاور  ران کی ہڈی یدیبَعایک عام گھڻنے کے جوڑ میں، 
 ۔مریضوں میں ہوتا ہے المفاصل نُماوجع  اور جوڑوں کا ورم، عام طور پر اوسڻیو ارتھرائڻس 

 
کی تشکیل عام ہے۔ وه ہمیشہ جوڑوں کے درد، سوجن، درجہ حرارت میں  ہڈی کےابھار مریضوں میں کے درد والے جوڑوں  

 ہیں۔ا  شکار  ہوتےسختی، خرابی اور کام میں کمی ک مقامی اضافہ، جوڑوں کی
Translated content  Original 

  Femur ران کی ہڈی 
 Articular cartilage آرڻیکل کارڻلیج

 Osteoarthritic جیکارڻل وآرتھرڻکیاوسڻ
cartilage 

 Tibia پنڈلی کی ہڈی
  Normal knee joint عام گھڻنے کا جوڑ
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 Osteoarthritic جوڑوں کا مرض

 

      
 
عالج  واالآپریشن  بغیراور طرز زندگی میں تبدیلی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر  ،دافع درد کے لیے، مریض زبانیبھال  کھید

 ،تو وه گھڻنے کی مکمل تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ہے یاناکام ہو گ
 

 گھڻنے کی کل تبدیلی کے اشارے
 جوڑوں کا مرض 
 وجع المفاصل نُما 
  سرطان مہلکغیر یاگھڻنے کے جوڑ پر مہلک 

 
 آپریشن کے مقاصد

 کم کریںکو درد 
 ںیاستحکام کو برقرار رکھ ںیحرکت م 

 
 کل گھڻنے کی تبدیلی مریضوں کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟

 کم کریںکو درد 
 ںیحد کو بہتر بنائ یحرکت ک یگھڻنے ک 
 ۔ںیبگڑے ہوئے گھڻنے کے جوڑ کو درست کر 
  ۔ںیکو بحال کر تیاور صالح عملچلنے کے 

 
 مکمل گھڻنے کی تبدیلی کا ڈیزائن
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 کیجگہ ا یپھر متاثره جوڑ ککو ہڻاتی ہے نرم ہڈی ایک سرجری ہے جو بیمار یا خراب ہڈی اور  مکمل گھڻنے کی تبدیلی 
۔ عام طور پر، مصنوعی جوڑ میں تین حصے ہوتے جاتا ہے، جو دھات اور پالسڻک سے بنا ہوتا ہے۔  ایجوڑ لگا د یمصنوع

 جزو۔کا گھڻنے کی چپنی ہڈیاور  پنڈ لیی، ران کی ہڈہیں: 

 
 

پنڈلی  کا  کرومیم مرکب اور ڻائڻینیم مرکب سے بنا ہے-مرکب دھات، جیسے کوبالٹ ران کی ہڈی لگانا، مصنوعی جوڑ کے لیے
مرکب بنیادی  مختلف دھاتوں کا جوپولی تھیلین سے بنا ہوتا ہے، جسے عام طور پر پالسڻک کے نام سے جانا جاتا ہے، لگانا، 

حصہ عام طور پر پولی تھیلین سے بنا ہوتا ہے۔ اس امتزاج سے پہننے کی شرح نسبتاً کم ہوتی کا ہڈیگھڻنے کی چپنی ہوتا ہے۔ 
ہے اور اس وجہ سے مصنوعی جوڑ زیاده پائیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے عالوه، سیمنٹ بھی عام طور پر مصنوعی جوڑ کو 

 مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 

دونوں گھڻنوں کی  ضیمرگھنڻے لگتے ہیں، پیچیده معامالت میں زیاده وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اگر 2-1آپریشن میں عام طور پر 
 بیماریوں میں مبتال ہے تو ڈاکڻر عموماً الگ الگ آپریشن کریں گے۔

 
 

 جوڑ لگانا مصنوعی 
 ۔ںیشامل ہ قہیاور ہائبرڈ طرانجماد سیل منٹیس ، انجماد منڻڈیس ںیم قوںیکے طرا نجماد

 
 انجماد سیمنڻڈ 

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

ے اور سرگرمیاں چلن آپریشن کے بعد کی ابتدائی مدت میں مریضوں کو انجماد  لگتے ہیں۔ سیمنڻڈکرنے میں صرف چند منٹ 
 دوباره شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے

 
 انجماد سیمنٹ کے بغیر 

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

 
نے کے طریقہ کار کے بارے میں مشوره دے آپ کا آرتھوپیڈک سرجن آپ کو گھڻنے کے لگانے کی مناسب قسم اور درست کر

 گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی انکوائری ہے، تو براه کرم اپنے ڈاکڻر سے مشوره کریں۔
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 جراحی کا طریقہ
 سینڻی میڻر۔ 20-15ایک عمودی چیرا گھڻنے کے جوڑ کے اگلے حصے پر  .1
 کو ہڻا دیا جاتا ہے۔ ابھار ےک یہڈ ضرورت سے زیاده سینوویم یا .2
 فٹ کرنے کے لیے کاڻا جاتا ہے۔ کو امپالنٹکے  یہڈ یران ککو ےی سردیبَع ےک ہڈیران کی  .3
 کے لیے کاڻا جاتا ہے۔کرنے فٹ  وامپالنٹ کپنڈلی کی ہڈی کے کے قریبی سرے کو  پنڈلی کی ہڈی .4
 ۔کاٹ دیا جاتا ہے کا پچھال حصہ  یہڈ یچپن یگھڻنے ک .5
 جوڑ کی سیدھ، استحکام اور نقل و حرکت کی جانچ کی جاتی ہے۔. گھڻنے کے منجمد ہے اور اپنی جگہ پر ہے امپالنٹ .6
 ایک نکاسی کی ڻیوب زخم کے قریب رکھی جا سکتی ہے۔ .7
 پریشن  والی جگہ پر پڻی کی جاتی ہے۔آ .8

 
 

 متوقع نتیجہ
مصنوعی گھڻنے  %90بہتر ہوتی ہے۔ عام طور پر،  سرجری کے بعد، گھڻنے کا درد بہت کم ہو جاتا ہے۔ اخترتی اور سختی بھی

 ہونے کی امید ہے سال سے زیاده استعمال 10 کے جوڑ 
 یکی سرجر یک ینظر ثاناور ڈھیال ہو سکتا ہے۔  مسلہجوڑ میں مکینیکل  نوجوان اور فعال مریض کے لیے، مصنوعی 

 ہے۔ یہو سکتضرورت 
 
 

 خطرات اور پیچیدگیاں
کا طریقہ کار ہے۔ تاہم، اب بھی ناپسندیده اثرات اور پیچیدگیوں کا  مکمل گھڻنے کی تبدیلی ایک محفوظ اور دنیا بھر میں جراحی

 سامنا ہے.
 

 عام پیچیدگیاں
 اور فالج وغیره۔دل کا انفریکشن  دیگر جراحی کے طریقہ کار کی طرح، عام پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں: زخم کا انفیکشن، نمونیا، 

 
 مخصوص پیچیدگیاں

 خون .1
 حالت پر منحصر ہے۔ یک ضیمر یمنتقل یہے اور خون ک ریمقدار متغ یک یکم یخون ک

  اعصابی چوٹ .2
 ہے۔ یہو سکت یبے حس یجگہ کے ارد گرد جلد ک یاور زخم ک ںیہو سکتے ہ یکے دوران اعصاب زخم شنیآپر

 بیماریاں کیانجماد خون  .3
کے واقعات بہت کم  مبولزمیا یہو سکتا ہے جبکہ پلمونرانجماد خون  ںیم یگہرائ یرگوں ککے بعد  یلیمکمل تبد یگھڻنے ک 

 ۔ںیہوتے ہ
 انفیکشن .4

 جب احتیاطی تدابیر اچھی طرح سے کی جائیں تو انفیکشن کی شرح نسبتاً کم ہوتی ہے۔
 سختی  .5

 سرجری کے بعد کبھی کبھار سختی ہوتی ہے جس کے لیے مزید تربیت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
 اتر جانا ی کاہڈ .6

 اتر جانا بہت کم ہے۔ ا مصنوعی گھڻنے کے جوڑ ک
 

 مریض کو آپریشن کے خطرات اور پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔
 ۔مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکڻر سے رجوع کریں
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 سرجری سے پہلے کی تیاری

 گاہیی آ سے پہلے ک یسرجر .1
وضاحت  ںیپالن کے بارے م  اور ڈسچارج  ی، بحال درد پر قابو پانے  کی حفاظت، سے پہلے یسرجر ونرس آپ ک ماہر 

 ۔ یںپوچھتو براه کرم اپنے سواالت  معلومات  حاصل کرنا چاہتے ہیں یبھ یکوئ۔ اگر آپ یکرے گ
 
 
 آپریشن کے لیے رضامندی .2

آپ کے رضامندی فارم پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کا سرجن آپریشن، طریقہ کار، عالج اور ممکنہ پیچیدگیوں کے 
 مقاصد کی وضاحت کرے گا۔

 
 صیتشخ یک یبے ہوش .3

بات  ںی) کے بارے مایزینستھیا ڈورلیپیا ای(جنرل  وںیدگیچیکار اور ممکنہ پ قہیکے طر یآپ کے ساتھ بے ہوش ڻسٹینستھیا
۔ آپ کو اپنی صحت کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مزید تشخیص اور انتظام کے لیے دیگر خصوصیات کے لیے کرے گا

 بھیجا جا سکتا ہے۔
 
 پہلے جسم کی جانچ بشمول آپریشن سے .4

 جسمانی قد اور جسمانی وزن 
 ای سی جی( الیکڻروکارڈیوگرافی( 
 خون اور پیشاب کے ڻیسٹ 
  ایکسرے کے سینے اور گھڻنے 
  اگر آپ کو دانتوں کی بیماری، پیریڈونڻائڻس کی بیماری یا ڈھیلے دانت ہیں، تو براه کرم اینستھیزیا کے خطرات کو کم

 ۔امپالنٹ انفیکشنآپریشن سے پہلے  پہلے دانتوں کے ڈاکڻر سے مشوره لیں۔ اورکرنے کے لیے سرجری سے 
 

 سرجری سے پہلے ہیلتھ ڻپس .5
  ًتو براه کرم   پیشاب کا انفیکشن یا نچلے حصے میں جلد کا انفیکشن،  اسہال،  ،نزلہاگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، مثال

 طبی مشوره لیں۔
  پیچ نہ لگائیں۔درد کشا جلد کی جلن سے بچنے کے لیے اپنے گھڻنے پر کوئی 
 تمباکو نوشی اور شراب نوشی ترک کریں۔ 
  ادویات کو روکنے کے لیے طبی مشورے پر عمل کریں جیسے کہ اینڻی کوگولینٹ مثالً وارفرین/پالویکس، چائنیز

 )۔NSAIDsمیڈیسن یا غیر سڻیرایڈیل اینڻی سوزش والی دوائیں (
 
 

 داخلے کا انتظام
 ذاتی سامان .1

 (اصل کاپی) مریض کی شناختی دستاویز 
 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

  اپ، نیل پالش یا کرسڻل نیل پالش۔بغیر میک 
 کان کی انگوڻھیاں، ہار اور انگوڻھیاں اتار دی جائیں۔ 
 داخلے پر بڑی رقم اور قیمتی اشیاء ساتھ نہ الئیں۔ ہسپتال آپ کی امالک کے کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ 

 
 انتظام کا نہار منہ  ادویات اور  .3

 ۔ںیانتظامات داخلہ کے زمرے کے مطابق ہ
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 -) کےدرج ذیل ہیں:IIیا زمره  I(زمره  
 (آپریشن سے ایک دن پہلے داخل) Iزمره 
 ۔ںیمعمول کے مطابق ل اتیکرده ادو زیاپنا ناشتہ اور تجو ■
 ۔ںیئپی/ںیکھائ کچھ نہ آدھی رات کے بعد  ■

 داخلہ) (آپریشن والے دن IIزمره 
 ۔ںیئپی/ںیکھائ کچھ نہداخلے سے پہلے گھر میں آدھی رات کے بعد  ■
 داخلے کے دن، ڈاکڻر کے نسخے کے مطابق دوائیں لیں۔ ■

 
  



 

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

 
 

 تیاریکی آپریشن سے پہلے 
 شاموالی  کے دن سے پہلے  شنیآپر .1

 ۔ حفظان صحت یذات 
 ۔ںیسے پہلے غسل اور بال دھونے چاہئ شنیآپر

 ۔سے پہلے روزه رکھنا یسرجر 
 ایسے منع ک نےیپ ایرات کے بعد کھانے  یکو آدھ ضیمر ےیکے خطرے کو کم کرنے کے ل یکے دوران الڻ شنیآپر

 جائے گا۔
 

 آپریشن کے دن کی .2
 اتیادو  

شک ہو تو اپنے  ی۔ اگر کوئیگ ںیجائ یل ںیکے حکم کے مطابق کچھ دوائ سڻسٹینستھیحالت کے مطابق، ا یک ضیمر
 ۔ںیڈاکڻر سے رجوع کر

 آپریشن تھیڻر جانے سے پہلے تیاری 
 کا استعمال۔ الخالء تیب ■
 ۔ںیپہن ںیگاؤن اور جراب پ،یک شنیآپر ■
 ۔۔ ںیکو ہڻا د اءیاش یلوازمات اور دھات نس،یل کٹیکانڻ  ,دانت یمصنوع ■
 ہے۔ ایگ اینشان زد ک ےیشناخت کے لآپریشن والی جگہ کو اس بات کو یقینی بنائیں کہ  ■

 اشیا  
جیسے پیسے، لوازمات، گھڑی اور موبائل فون رشتہ داروں کے پاس رکھنا چاہیے یا مریض کے الکر   ،چیزیںتمام 

 میں بند ہونا چاہیے۔
 
 

 بھال کھید یکے بعد ک شنیآپر
 درد میں ریلیف .1

تجویز کرے گا۔ درد ادویات کی زبانیدافع درد) اور PCAاینستھیڻسٹ درد کو دور کرنے کے لیے پیشنٹ کنڻرولڈ اینالجیزیا (
مشین کو ابتدائی ورزش کی تربیت کے لیے ہڻا دیا جائے گا۔  PCAدن کے اندر کم ہو جاتا ہے۔  3سے  2عام طور پر 

کا برف کے استعمال گھڻنے پر  آپریشن کیے گے فزیوتھراپسٹ درد کو دور کرنے اور سوجن کو کنڻرول کرنے کے لیے 
 اطالق کرے گا۔

ادویات کی زبانیدافع درد

 
 

 ) مشینPCAمریض کو کنڻرول شده ینالجیزیا (
 

   

 
 زخم کی دیکھ بھال .2

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

 ڻیوب مواد نکالنے والی  .3
کی تشکیل پھوڑا جو خون سے بھرا ہوا ہو  سایا زخم کی نکاسی کی ڻیوب کو سرجیکل ایریا کے قریب رکھا جا سکتا ہے تاکہ
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دنوں میں، ڈاکڻر کے نسخے کے مطابق زخم کی نکاسی کی ڻیوب کو ہڻا دیا جائے  2-1کو روکا جا سکے۔ آپریشن کے بعد 
 گا۔

  روک تھام دباؤ کے زخم کی .4
 دینا۔کر لیجگہ تبددباؤ کے زخم کی تشکیل کو روکنے کے لیے بستر میں باقاعدگی سے مڑنا اور دوباره  

 پھرنے کا عمل ایچلنے مشقیں اور  .5
نمونیا سے بچنے کے لیے آپ کو گہرے سانس لینے اور کھانسی کی ورزش شروع کرنی چاہیے۔ فزیوتھراپسٹ کھڑے 

 آپریشن والے ہونے اور چلنے کی ورزش کی تربیت جلد شروع کر دیتا ہے جو حرکت کی حد کو برقرار رکھنے اور 
 گھڻنے کے پڻھوں کی طاقت کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔

 روک تھام ی) کڈی وی ڻی( انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں ک یاء کنچلے اعض .6
ڈی وی () کی تشکیل ہے۔ انجماد خون( گہری رگ میں خون کے جمنے ڈی وی ڻی) ( انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں ک

 رگوں کے ذریعے دل اور انجماد کی عالمات میں درد، سوجن، یا متاثره اعضاء کی گرمی شامل ہو سکتی ہے۔ ڻی) 
) کہا جاتا ہے۔ یہ سانس کی ناکامی جیسی سنگین PEپھیپھڑوں سے الگ ہو کر سفر کرتا ہے جسے پلمونری ایمبولزم (

 پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے اور یہ مہلک بھی ہو سکتا ہے۔
 

 احتیاطی تدابیر
  بار فی گھنڻہ کریں (ڻخنوں کے جوڑ کا مکمل موڑ اور توسیع)۔ 20ڻخنے پمپ کی ورزش 
  منٹ سے زیاده کھڑے ہونے یا چلنے پر، خون کی گردش کو فروغ  30ڻانگوں کو پار نہ کریں یا زیاده دیر تک بیڻھیں۔

 دینے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے نچلے اعضاء کو کھینچنے کی مشقیں کرنی چاہئیں۔
 ریں۔زیاده سے زیاده جسمانی وزن برقرار رکھیں، مناسب پانی پئیں اور سگریٹ نوشی ترک ک 
  کو روکنے کے لیے  انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں کمریض کی ڻانگوں کی سوجن اور نقل و حرکت کے مطابق، اسے

 تقریباً ایک سے تین ماه تک اینڻی ایمبولزم جرابیں پہننی چاہئیں۔
 ڈرائر کے استعمال  اینڻی ایمبولزم جرابوں کی دیکھ بھال: گندی جرابوں کو صابن سے دھویا جاسکتا ہے۔ بلیچ اور النڈری

 سے پرہیز کریں جو جرابوں کے پہننے کی زندگی کو کم کر سکتا ہے۔
 

 درج ذیل شرائط کے تحت، مریض کو طبی مشوره لینا چاہیے:
 دردکی سوجن، گرم اور  پنڈلی ■
 بخار اور سانس کی قلت ■

 

 غذائیت .7
 کی جاتی ہے۔زخم کی شفا یابی کو فروغ دینے کے لیے، متوازن غذا اور وڻامنز کی سفارش 

 
 خاتمہ .8

مریض کی  اور قبض عام ہے۔ یدشوار ںیم شابیکے بعد پےہوشی کی دوا ی میں دی گی بہڈ یک ڑھیاور ر ےہوشی کی دواعام ب
یا  ئےکیا جا نکالنے کا عمل پیشابڈال کر جسم سے  ینلک حالت کے مطابق، پیشاب کے مثانے کو خالی کرنے کے لیے یا تو 

 ا۔جائے گ کوکیا  عملاس وقفے وقفے سے
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 /ڻانکے  .9
 دن تک ہڻا دیے جائیں گے۔14-10ڻانکے / سالئي کا مڑا ہوا تار 

 ڈسچارج .10
 گھر جا سکتا ہے ۔ وهتو کے ساتھ مسلسل چل رہا ہومدد  مریضاگر 

 

 گھر جانے کے مشورے
 ۔پڻھوں کی مضبوطی اور گھڻنوں کے جوڑوں کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش جاری رکھیں .1
 کو ہڻانے کے بعد شاور کی اجازت دیں۔سالئي کا مڑا ہوا تار زخم کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڻانکے یا  .2
 ۔ںیئ اکردوباره چیک  دوا لیں اور مشوره کے مطابق  .3
 کا استعمال جاری رکھیں۔ سامان ےچلنے ک معمول کی سرگرمیوں میں واپس آنے تک  .4
 ابتدائی مرحلے میں گھڻنے ڻیکنے، بیڻھنے اور گھڻنے کے ضرورت سے زیاده مروڑنے سے گریز کریں۔ .5
 منٹ سے زیاده بیڻھنے سے گریز کریں۔ گردش کو فروغ دینے کے لیے کھڑے ہو کر چلنا چاہیے۔ 30 .6
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منٹ بعد اعضاء کے  30کو روکنے کے لیے لمبی دوری کے سفر کے دوران ہر  انجماد خون ںیم یگہرائ یرگوں کن سوج .7
 نچلے حصے کی مشقیں کریں۔

طویل فاصلے پر چلنے کے درمیان مناسب آرام کو یقینی بنائیں۔ چلنے کے وقت کو ایڈجسٹ کریں اور نچلے اعضاء کو بلند  .8
 پیدا ہو۔ کریں اگر نچلے اعضاء میں سوجن

 اور متحرک ورزش کو الگو کرنے کے لئے فزیو تھراپسٹ کے مشورے پر عمل کریں۔ برف کا استعامال .9
 دوڑنے اور چھالنگ لگانے سے گریز کریں کیونکہ سخت ورزش مصنوعی جوڑ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ .10
کار اور سرجری کے لیے مشترکہ دانتوں کے ڈاکڻر یا ڈاکڻر کو اینڻی بائیوڻکس کی ضرورت کے لیے کسی بھی طریقہ  .11

 متبادل آپریشن کی تاریخ سے آگاه کریں۔
 درج ذیل حالتوں کے لیے طبی مشوره طلب کریں: .12

  ،پن اور زخم نرمزخم کے انفیکشن کی عالمات: بخار، زخم میں درد میں اضافہ، اللی 
 نچلے اعضاء میں درد کا اچانک آغاز، گھڻنے کے جوڑ کی خرابی گرنا 
  چوٹیا گھڻنے کی 
 پن نرم، اور ڻخنوں کی سوجن اور  پنڈلی 

 .مشوره کریں سےپیشہ ور افرادوالے  کرنے  صحت کی دیکھ بھال  و تواگر کوئی شک ہ .13
 

 ہوائی اڈوں میں میڻل ڈیڻیکڻر 
 مکمل یہے۔ اگر االرم چالو ہو تو کسڻم افسران کو اپن یمختلف ہوت تیحساس یک ڻسیاپر کڻریڻیڈ ڻلیاڈوں پر م یمختلف ہوائ

 ۔ںیمطلع کر ںیکے بارے م یلیتبد یگھڻنے ک
 

 نتیجہ
جب مریض ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو مکمل گھڻنے کی تبدیلی کی پیچیدگی کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ 

توقع کی آخر کار، روزمره کی زندگی کی سرگرمیوں پر درد سے پاک رہنے کے ساتھ مریض کے معیار زندگی میں بہتری کی 
 جاتی ہے۔ ڻیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ، گھڻنے کی تبدیلی کی سرجری کا امکان حوصلہ افزا ہے۔
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 ےیکے ل ضوںیوالے مر یلیتبد یجوڑوں ک

 کا استعمال  دوا  یبیماري کو روکنے وال 
 

بیماري  ںیم ضوںیوالے مر یلیتبد یکار کے لئے جوڑوں ک قہیطر ایسے وابستہ واقعات  یموُجودگ یک میَجراث ںیمتوقع ُخون م
سفارش  یک لیطرف سے درج ذ یسرجنز ک ڈکیآف آرتھوپ یڈمیاک کنیجاتا ہے۔ امر ایدوا کا استعمال مشوره د یکو روکنے وال

 ہے۔ یگئ یک
 

 دورانیہ وقت خوراک جنٹیا لیمائکروب ینڻیا طریقہ کار

 فراڈائن،یس کسن،یلیفیس ڈینڻل
 لنیاموکس

گھنڻوں  24کے آپریشن  گھنڻہ پہلے 1سے آپریشن  پی او گرام  2
 ۔ایگ ایکے اندر بند کر د

آفس  /شنٹیتر آؤٹ پ ادهیز
 ےیکے لآپریشن  یپر مبن

 کیا
 یسے پہلے کآپریشن 

 ہے۔ یخوراک کاف
مایسن، جنڻامایسن، ڻوبرا چشم

 کے،  سپروفلوکساسن
وکساسن، گیڻیفل

لیوفلوکساسن، 
 موکسیفلوکساسن، 

اُفلفلوکساسن یا 
گریمیسیدین، میومیسن، 

کسن بی، پولیمی
 سیفازولن۔

گھنڻوں کے  24سے  2
 ادهیسے ز کیدوران ا

 ایقطرے 
 گرام یمل 100

 َکنجیکڻیولی

ماہر  ےیخوراک کے ل
فارماسسٹ  ایامراض چشم 

 ۔ںیسے مشوره کر

 فازولن،یس ہڈیوں کا ڈاکڻر
سیفیوروکسایم یا    

 وینکومایسن۔

 ویآ  ئ  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
خوراک شروع پہلے 
 -کریں 

 

 
 دورانیہ وقت خوراک ایجنٹ اینڻی مائکروبیل کار قہیطر



 

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

 
 

  24آپریشن کے  معدے
بند  ندروں کے اگھنڻ

تر  ادهیز کر دیں۔
 دفتر/ضیمر یرونیب

میں کیے گے آپریشن 
کیلیے آپریشن سے 

گئ ایک پہلے دی 
 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 + کڻلیکولور

 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
 فازولنیسیا   مائسنجنڻا

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

 وی آ  ئ 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۔ معلوماتی بیان ) 2010امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجنز (
 جوڑوں کی تبدیلی والے مریضوں میں بیکڻیریمیا کے لیےپروفیلیکسس۔

  http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdfسے حاصل کیا گیا 
 ۔2010، نظر ثانی شده 2009آرتھروپالسڻی کے بعد اینڻی بائیوڻکس پر معلوماتی بیان،  س:اے اے اُو ای

 
 ۔ںیہ ےیمقصد اور حوالہ کے ل یمیمعلومات صرف عام تعل

 ۔ںیسے مشوره کر نیماہر یسوال ہے تو، براه کرم طب یآپ کے پاس کوئ اگر
 )یڻراماڻولوج نڈیا ڈکسیگروپ (آرتھوپ یڈوائزریا یشلڻیاسپ

 2016اشاعت  یپہل

http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2%20t2%20.pdf
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