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अस्टरे बलया तथा न्युधिल्यान्ड
बहि फ्र्याक्चर हे रचाह बिबि
बनर्दे बशकामा यहााँ हरुलाई
स्वागत छ ।

यो पुस्तिका हिप फ्र्याक्चर भएका (पुठ्ठाको िड्डी भाहचएका) माहिसिरुलाई
हिप फ्र्याक्चर भएपछि कसरी िे रचाि ििे भन्ने मित्वपू र्ण जािकारी उपलब्ध
िराउिे उद्दे स्यले तयार िररएको छ । यस पुस्तिकामा हिप फ्र्याक्चरका
िारे मा तथ्यिरु समे हटएका छन् । अस्पतालिाट के अपेक्षा ििे तथा
तपाईं घर फकेपछि के के ििे भन्ने जिकारी समेत समावे श िररएको
छ। यस पुस्तिकाले थप अको हिप फ्र्याक्चर हुििाट कसरी िच्ने तथा
ओस्तस्ट्योपोरोहसस (अक्तथिरोग) को उपचार कसरी ििे भन्ने िारे मा मित्वपू र्ण
जिकारी िराउँ छ । यस पुस्तिकामा तपाईं घर फकेपछि हिप फ्र्याक्चरको
कसरी िे रचाि ििे भन्ने र्दीघणकाहलि िे रचाि हिहि तथा उपचार योजिा
ििाउिकालाछग खाली ठाउँ िरु छोहडएकाछन् ।
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बहि फ्र्याक्चर के हो ?
हिप भिेको पुठ्ठाको डल्लो
र खोहपल्टो जोिी िो जिाँ
पेस्तिस (श्रोछि) र फेमर
(साप्राको िड्डी)
जोहडन्छन्।
जि फेमर (छतघ्राको
िड्डी) डल्लो र
खोहपल्टो जोिीको
िहजकै भाहचन्छ
त्यस्लाई हिप
फ्र्याक्चर भहिन्छ ।

िेमोरल नेक फ्र्याक्चर
ट्र ोक्यक्टिक फ्र्याक्चर
५ से हम

सि् -ट्र ोक्यक्टिक
फ्र्याक्चर

बहि फ्र्याक्चर के कारणले हुन्छ?
हिप फ्र्याक्चर हुिे प्रमुख कारर् लड् िुिै िो । िाम्रो उमेर ढल्कर्दै
िाँ र्दा िाम्रो िाररररक िक्ती तथा सन्तुलिमा कमी हुँ र्दै जान्छ।
ओस्तस्ट्ओपोरोहसस (अक्तथिरोग) जिा रोिका कारर्ले िाम्रो िड्डी
पातलो तथा कम्जोर िन्दै जान्छ । यस्को अथण िो िामीमा लड् िे
जोस्तखम उच्च हुिु र समान्य उचाइिाट लड् र्दा पहि िड्डी भाँ हचि सक्ने
अवस्था हुिु ।
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बहि फ्र्याक्चर को उिचार के हो ?
िेरै जसो माबनसलाई भाबचएको हड्डी ठीक गनज अपरे सन (शल्यधिया) नै गनुज िने
हुन्छ। तर केबह माबनसहरुका लाधि भने अपरे सन उत्तम बिकल्प नभएको बनणजय
गररएको छ । अपरे सन गररनुको मुख्य उद्दे श्य बिरामीलाई र्दु खाईिाट् राहत बर्दनु
तथा बछट्ो भन्दा बछट्ो बहड् न सक्षम िनाउनु हो । धिप (िुठ्ठाको िड्डी) को कुन भाग
भाबचएको छ भन्ने कुराले कुन प्रकृबतको अपरे सन गने भन्ने कुराको बनिाजरण हुन्छ ।
बहि फ्र्याक्चरमा सिाररस गररएका अपरे सनका प्रकारहरु:

• आं छशक हिप प्रहतस्थापि । यस हिहिमा डल्लो र खोहपल्टो जोहिणको डल्लो
ििाउिे हड्डीको भाहचएको भाि मात्र प्रहतस्थापि िररन्छ ।

• पुर्ण हिप प्रहतस्थापि । यस हिहिमा डल्लो र खोहपल्टो जोहिणको डल्लो ििाउिे
हड्डीको भाहचएको भाि तथा खोहपल्टो भाि समेत प्रहतस्थापि िररन्छ।

• भाहचएको हड्डीलाई िोड् न पेच तथा प्लेटको सािरा हलइन्छ
• भाहचएको हड्डीलाई िोड् न थाइिाट फलामको रड (इन्ट्रामेडुलरी िेल्) प्रयोि
िररन्छ
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उिचारमा को को सम्लग्न हुन्छन् ?
यछि तपाईंको हिप फ्र्याक्चर भएको छ भिे तपाईंलाई सर्वप्रथम
एम्बुलेन्स पारामेहडक्सिरुले िे िेिन् ।अस्पताल पुहिसके पछि
भिे तपाईंलाई आकस्तिक हवभािका स्ट्ाफ्, अथोपेहडक सजण ि्,
एिेस्थे हटस्ट्् , जे ररआटर ीहसअि् , िसण तथा हफहजओथे राहपस्ट्िरुले
िे िेछन् । अस्पताल िसाइको क्रममा भिे तपाईंले फमाण हसस्ट्् ,
पेि हविे सज्ञ, अकुपेस्नल थे राहपस्ट्् , स्तस्पच थे राहपस्ट्् , सामाहजक
कायणकताण तथा पुिस्थाण पि छर्शे षज्ञिरुलाई पहि भेट्ि सक्नुहुिेछ
।

उिचारमा सम्लग्न समु ह साँ ग प्रश्न गनुज िोस्
उपचारमा सम्लग्न स्तिहिहसअन्स (छिछकत्सक) िरु सँि प्रश्न ििण
यिाँ लाई प्रोत्सािि िर्दण छौ । तपाईंको उपचारमा के के भैरिे को
छ र हकि भैरिे को छ भन्ने कुराको आफुलाई हचत्त ििुझुन्जेल
उत्तर माग्नुहोस् । तपाईंका केहि प्रश्न भए उपलब्ध खाली ठाउँ मा
ले ख्िुिोस् ताकी छिछकत्सक टोलीको र्ाडव मा िाँ च्ने आउने अको
राउन्ड् मा सोध्न सहकयोस्।

उहभएको अवस्थािाट लड् र्दा मात्र
पहि िड्डी भाहचि सक्छ
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मेरा प्रश्नहरु:

7

बहि फ्र्याक्चर िधि प्रायः सोबिने प्रश्नहरु
यिाँ प्राय सोहििे ६ प्रश्निरु र हत प्रश्नका उत्तरहरू हर्दईएकोछ, जुि हिरामी,
हिरामीको पररवार तथा िे रचाि ििेलाई उपयोिी हुिेछ ।
1. मेरो र्दु खाइ ब्यिर्सथािनको लाधि कस्तो कर्दम चाबलएला?
हिप फ्र्याक्चरको र्दु खाइ छतघ्रा तथा ग्रोइि (छतध्रा र कम्मरको छििको भाग) मा
मिसुस हुन्छ । िलचल िर्दाण र्दु खाइ अरु िढ् छ । फ्र्याक्चर हिको पािुण िै
र्दु खाइ ब्यिस्थापिको सिोत्तम उपाय िो तर िेरै जसो माहिसिरुलाई अपरे सन
िहुन्जेल पेिहकलसण (निु ख्ने औषधी) को आर्श्यकता पछण । सामान्यतया
पराहसटमोलको प्रयोि िररन्छ तर कडा खाल्को र्दु खाइ कम ििे औषिी पहि
िाराम्बार चाहिि सक्छ। कडा खाल्को र्दु खाइ कम ििे औषिीले कस्तियतको
समस्या पैर्दाििण सक्छ, कस्तियत भएमा हर्दिा खुलाउिे औषिी पहि हर्दइन्छ ।
ग्रोइिमा "िवण ब्लक्" िामक सुई हर्दएर खुट्टालाई अिेत ("लाटो") पारे र पहि
र्दु खाइलाई िेरै िर्द सम्म कम ििण सहकन्छ । यो सु ई आकस्तिक कक्षमा हर्दि
सहकन्छ र यसले र्दु खाइिाट केहि घण्टासम्म आराम हर्दलाउछ ।

६९% बहि फ्र् याक्चर बिरामीलाई
अपरे सन भन्दा िबहला "नर्ज ब्लक् "
नामक सु ई बर्दइन्छ ।
- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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2. मेरो स्मरण क्षमतमा कमी भएको ि र्ा अस्पताल आएिधि बर्दमागी
अस्पष्टता भएमा के गने ?

हिप फ्र्याक्चर भएपछि क्षहर्करुपमा हर्दमािी अस्पष्टता हुि सक्छत्यस्लाई "डे हलररअ्म्" भहिन्छ । "डे हलररअ्म्" िेरै कारण्िरुले हुिे िछण
तर हिप फ्र्याक्चर भएका महिसलाई भिे र्दु खाइ, िेहोस् ििाउिे
औषिी, कडा खालको र्दु खाइ कम िेिे औषधी, कस्तियत् , पािीको
मात्राको अहिक कमी र सन्क्रमर् जिा कारर्ले हुन्छ ।
"डे हलररअ्म्" पहिले र्दे स्तखिै िरर् क्षमतमा कमी भएका माहिस
िरुलाई िढीिै हुिे िछण । िरर् क्षमतमा कमी वा कुिै अस्पष्टता
आएमा तपाईं वा तपाईंको पररवारले र्ाडण का स्ट्ाफलाई जिकारी
िराउिु पछण । यिा कुरामा तुरुन्तै ध्याि पुयाण एमा छिरामीलाई हछटो
हिको हुि मद्दत पुग्छ ।

३८% हिप फ्र्याक्चर भएका हिरामीिरुमा हिप
फ्र्याक्चर भएर अस्पताल भिाण हुिु भन्दा
पहिले र्देस्तखिै िरर् क्षमतामा समस्या भएका
हुन्िन् ।
२०% हिप फ्र्याक्चर भएका छिरामीिरुलाई
अस्पताल िसाइका क्रममा कस्तिमा एक पटक
"डे हलररअ् म्" भएको पाइन्छ ।

- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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3. अस्पतालमा भनाज भैसकेिधि सजज रीको लाधि कधत समय कुनुज
िछज ?

हिप फ्र्याक्चर केअर छिहलहिकल केअर स्यान्डड्ण ले हिप फ्र्याक्चर
भएर अस्पतालमा भिाण भएका छिरामीिरुको सजणरी ४८ घण्टा हभत्रै
ििण हसफाररस िरे को छ । हकिकी हिप फ्र्याक्चर भएर हविारामै
हसहमत हुिु भिेको अत्यान्तै असिज्, हििातािोि तथा उर्दे क
लाग्दो अवस्था िो । यो हसफाररस िररएको समय हसमा केहि
छिरामीिरुको िकमा भिे लािु िहुि सक्छ । उर्दािरर्का लाछग यछि
तपाईंलाई अन्य कुिै स्वास्थ्य समस्या छ भिे पहिला त्यो उपचार िरे
पछि मात्र अप्रेसि िररन्छ ।

७७% हिप फ्र्याक्चर भएर
अस्पतालमा भिाण भएका
छिरामीिरुको सजणरी ४८ घण्टा हभत्रै
भएको पाइन्छ
- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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4. सजजरी भएको कधत समय पधि बर्स्तारािाट् उठ् न तथा बहड् डुल गनज
अबन बिबजओथेरािी शुरु गनज बमल्ि ?

अपरे सनको उद्दे श्य भिेको छिरामीलाई आफ्िो खुट्टामा उहभि र आफ्िो
वजि िान्न सक्ने ििाउिे िो । िेरै जसो हिरामीिरु अपरे सन भएको
भोहलपल्ट र्दे स्तखिै हविारािाट उठ् ि तथा हिड् डुल ििण सक्षम हुन्छन् ।
तपाईंलाई हिड् ि सुरु िर्दाण केहि र्दु खाइ तथा कम्जोरी मिसुस पहि हुि
सक्छ । त्यो सामान्य अवस्था िो। अपरे सन पछि हछट्टै हिड् िाले तपाईंलाई
चाडै िै फेरी आत्महिभणरता प्राप्त ििुणहुिे छ भिे हिमोहिया, खु ट्टामा रित
जम्ने समस्या तथा चापका कारर्ले छालामा लाग्न सक्ने चोट जिा
जहटलतालाई छल्ि सक्नु हुन्छ ।

हिप फ्र्याक्चर भएका ९०% छिरामीिरुलाई
सजण री भएको भोहलपल्ट र्दे स्तखिै हविारािाट
उठ् ि तथा हिड् डुल ििे अवसर हमल्छ ।
- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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5. म सजज री गरे को कधत समय पधि घर जान सक्छु ?

प्रत्ये क मान्छे को अवस्था फरक हुन्छ त्यसैले को कछत समय अस्पतालमा
िस्छ भिेर अिुमाि लाउि िाह्रो हुन्छ । िेरै कुरािरु हिप फ्र्याक्चर
हुिुभन्दा पहिले तपाईंले आफ्िो स्वास्थ्यको व्यवस्थापि कसरी िरररििु
भएको हथयो भन्ने कुरामा हिभणर हुन्छ ।केहि छिरामीिरुले हछट्टै
स्वास्थ्यलाभ िछण न् र ३-५ हर्दिमा घर फहकणन्छन् भिे केहिलाई लामो समय
पहि लग्न सक्छ । केहि छिरामीिरुलाई भिे पूिस्थाण पिा केन्द् र, अको वाडण
वा अस्पताल सरुवा ििुण पिे पहि हुन्छ। र्दु भाण ग्यवस् केहि छिरामीिरुलाई
भिे पूिस्थाण पिा केन्द्र िसाइिाट कुिै लाभ हुँ र्दैि तर त्यिा छिरामीिरु
लामो समय पछि आफै ठीक हुन्िन् । केहि छिरामीिरु भिे हिप फ्र्याक्चर
हुिु भन्दा पहिलेको जिो कायण क्षमताको तिमा फहकणि सक्दै िन् ।
तपाईंको िे रचाि िरररिे को हटम (टोली) ले तपाईंसँि तपाईंको स्वास्थ्य
प्रिहतको िारे मा कुरा ििेिन् र तपाईंको हडस्चाजण योजिाका लाछग
तपाईंसँि छलफल ििे िन् । तपाईंको अिुमती भएमा हटमले
तपाईंको पररवार वा तपाईंको सुसारे लाई तपाईंको िेरचाि योजिा
हिमाण र्मा सिभािी िराउछ । हटमलाई तपाईंको िसोिासको अवस्था
िारे मा जिकारी हुिु जरुरी हुन्छ । त्यसो भएमा हटमलाई तपाईंको
"हडस्चाज्ण " पहछको िे रचाि छिछध ििाउि, पुिस्थाण पि तथा अन्य
आवस्यक्ता पिण सक्ने सियोिका योजिा ििाउि सहजलो हुन्छ ।
6 मै ले िेरी लड् ने तथा िेरी फ्र्याक्चर हुन सक्ने जोक्टखमलाई

न्युबनकरण गनज के गनज सक्छु ?
हिप फ्र्याक्चरको प्रमुख कारर् लड् िु तथा खराि हड्डीको स्वास्थ्यओस्तस्ट्ओपोरोहसस (अक्तथिरोग) िै िो । लड् ििाट जोहििे रर्हिती
ििाइएमा र हड्डीको स्वास्थ्य ख्याल रास्तखएमा भहवष्यमा फ्र्याक्चर हुनिाट
िच्न सहजलो हुन्छ ।
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हिप फ्र्याक्चर भएका १४% छिरामीलाई
अथोपेहडक वाडण िाट सोझै आफ्िै हिजी
हिवासमा हडस्चारज िररएको पाइयो ।
- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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िड्डीको स्वास्थ्य
ओक्टस्टओिोरोबसस (अस्स्थरोि) यस्तो अर्र्सथा हो जहााँ
हड्डी िातलो तथा सबजलै भाबचने हुन्छ।
िाम्रो िड्डी क्यास्तियम तथा छभटाहमि हड जिा आिारभुत तत्वले
ििेको हुन्छ । र्दु ि्, र्दिी र चीज जिा र्दु ग्ध उत्पार्दि्, फलफूल तथा
ब्रोकोहल, स्तस्पिाच् (पालुं गो), िोल्भेडा तथा केल जिा तरकारीिरु
क्यास्तियमको राम्रो स्रोत हुन् । यद्दपी घामको प्रकाि िै छभटाहमि
हड को मुख्य स्रोत िो, िट्टाको साहडण ि र सल्मोि माछा पहि
छभटाहमि हडको राम्रो स्रोत हुन् ।

हिप फ्र्याक्चर भएका ५५% छिरामीलाई
क्यास्तियम र छभटाहमि हड मात्र हर्दएर
पठाइन्छ।
र अस्पताल छाड् िु पू र्व २०% लाई
ओस्तस्ट्ओपोरोहसस (अक्तथिरोग) को
उपचार िु रु िरे र पठाइन्छ ।
- ए एि िेड िे च एफ आर वाहषणक प्रहतवेर्दि २०१९
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िड्डी िछलयो पािण क्यास्तियम र छभटाछमन हड िािे क थुप्रै औषधीिरु पहि
उपलब्ध िन् जुि िोली वा सुईको रुपमा प्रयोि ििण सहकन्छ । भछर्ष्यमा हुिे
फ्र्याक्चरिाट िच्न यिो औषिोपचार हिरन्तर िररराखिु पछण । यिो
औषिोपचार हिरन्तर िििे िो भिे पाँ चमा एक जिाको आिामी िषणमै फेरी
फ्र्याक्चर हुि जान्छ । तपाईंको हड्डीको स्वास्थ्यको लाछग अस्पतालले
ओस्तस्ट्ओपोरोहसस िे रचाि छिछध िुरु ििुण पछण वा हिकट भछर्ष्यमा
हड्डीको िे रचािको लाछग ओस्तस्ट्ओपोरोहसस िे रचाि छिछध हसफाररस ििुण
पछण । तपाईंलाई हर्दइएको उपचारले काम िरे को ििरे को यहकि ििण
हडस्चािव पछि तपाईंले आफ्िो हजपी (डाक्टर) लाई भेट्िु पछण ।
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िेरी लड् निाट् जोगाउनु
लड् िको लाछग मुख्य जोस्तखम तत्व भिेको शारीररक िक्ती क्षय हुिु , सन्तुलि
िुम्िु तथा शारीररक िहतहवहिमा कमी हुिु िै िो । लड् ि िाट जोहिि िेरै
कुरािरु ििण सहकन्छ । सन्तु लि िढाउिे तथा िक्ती िृद्दी गने व्यायाम ििुण होस्
। यछि तपाईं र्दु ब्लो पातलो हुिु हुन्छ वा हििाकारर् तपाईंको तौल िेरैिै कम
भएको छ भिे मां सपे शी िछलयो िनाउन पयाव प्त मात्रामा प्रोहटि से वि ििुण होस्
। हिद्राको औषिी जिो जोस्तखम िढाउिे औषिी सेवि िन्द ििुण होस् । ब्लड
प्रेसर (रििाप) हियाली रििु होस् । आँ खा कम्जोर भए चश्मा लिाइरििु होस्
। घरको वातावरर् सुरहक्षत राख्िु होस् ।
तपाईंलाई लड् ििाट जोहिि किो रोकिामको उपाय चाहिन्छ र िड्डी
कसरी स्वास्थ्य राख्ने भिेर हिक्योल ििण आफ्िो हजपी (डाक्टर) सँि भेटेर
कुरा ििुणहोस् ।
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बचबकत्सकलाई सोध्नुिोस्
अको फ्र्याक्चर हुििाट िच्ने कुरालाई प्राथहमकता हर्दिु होस् । अको फ्र्याक्चर
हुििाट िच्ने िे रचाि छिछध ििाउि तपाईंले अस्पतालिाट फकेपछि आफ्िो
हचहकत्सकलाई भेट्ि आवश्यक हुन्छ ।
तपाईंले आफ्िो हचहकत्सकलाई सोध्िु पिे पाँ च प्रश्निरु यिाँ िन् :

१ मेरा के के जोस्तखम कारकिरु िन् जस्ले म लड् ि सक्ने
जोस्तखमलाई िढाउछ?
२ किो प्रकारका व्यायम ििाण ले मेरो जोस्तखम कम िोला?
३ ओस्तस्ट्ओपोरोहसस (अक्तथिरोग) के िो?
४ मैले आफ्िो हड्डीको स्वास्थ्य सुिार ििण के ििण सक्छु ?
५ ओस्तस्ट्ओपोरोहससको उपलब्ध उपचार छिछध के के िन्?
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बहि फ्र्याक्चार भए िधि स्वास्थ्य लाभ हुँ दै गर्दाज
– मेरो लाधि महत्विुणज कुरा

तपाईंका लाछग के कुरा मित्वपुर्ण िन् भन्ने िारे मा स्तिहिहसअि
(छिछकत्सक) िरुलाई िािकारी हुिु पर्दण छ। उर्दिारर्का लाछग घरहभत्र
कुिै सिाराहििा हिड् िु, आफै खािा ििाउिु, कुकुर डु लाउिु,
ििैचाको िे रचाि ििुण तथा आफ्िो सन्तुलि सुिािुण ।
तपाईं के के ििण सक्षम हुि चाििुहुन्छ तल ले ख्िुहोस् :

१.

२.
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३.

४.

५.
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धिरामीको व्यक्टिगत हेरचाह योजना
स्तिहिकल स्ट्ाफले हिरामी वा छिरामीले तोकेको ब्यक्तिसँगै हववरर् भिे

प्रत्येक िट्क आउाँ र्दा साथमा ल्याउनुहोला
िाम:
अस्पतालको छिरामीको हववरर् टास्नुहोस्

यो िे रचाि छिछध हिकासमा को कस्लाई सम्लग्न ििे ?
िाम
सम्वन्ध

सघि उपचार पछि जािे िन्तब्य
हिजी हिवास
पुिस्थाण पि अस्पताल
रे सीडे स्तन्सअल एज्ड हकअर फेहसहलटी (आर ए हस एफ)
अन्य

सजणरी िररएको हमछत:
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/

/

सजण रीका प्रकार:

पूर्ण हिप
प्रहतस्थापि

स्लाईहडङ हिपस्क्रुज

(SHS)

आं छशक हिप
प्रहतस्थापि

इन्ट्रामे डुलेरी लामा
हकल्ला

क्यािुलेटेड पेच

इन्ट्रामे डुलेरी छोटा
हकल्ला
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सजणरी पछिको िे रचाि
घाउ:
छ

छै ि

टाका:
हिहलि हुिे (घुलेर िाने):
हुिे

िहुिे

यछि हिहलि िहुिे खालको
भएमा:
टाका हिकाल्िे हमहत:
टाका हिकाले को हमहत:

/
/

/
/

किाँ:
स्तिहिक

वाडण
हजपी
समुर्दाय
रे सीडे स्तन्सअल एज्ड हकअर फेहसहलटी (आर ए हस एफ)
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िेरी भेट््ने ताबलका
हमछत

समय (थाि भएमा)

हजपी (डाक्टर)
िाड् जोिी स्तिहिक
सामुर्दाहयक स्वास्थ्य केन्द्र
हफहजयोथे राहपस्ट्
फि तथा ब्यालेन्स स्तिहिक
ओस्तस्ट्ओपोरोहसस स्तिहिक

अन्य
मेरो िाड सम्बन्धी औषधी

छभटाहमि हड
क्यास्तियम
डे िोसुमि / प्रोहलआ
जोलेडरोिोक एहसड / एिास्ट्
एलेन्डरोिेट / फोसाम्याक्स

ररसेडरोिेट / एक्टोिेल
रे लोस्तक्सफेि / एहभस्ट्ा
टृ पाराटाइड / फोहटण ओ
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र्दै बनक हे रचाहका लाधि आर्श्यक औजारहरु
घर फके पछि चाहििे सियोिी औजारिरु:

चाहिन्छ

चाहिर्दै ि

लािुहुँर्दैि

हिड् िे सियोिको लाछग के को प्रयोि ििे ?
लठ्ठी
िै िाखी
रोलेटर फ्रेम्
चार चक्के र्ाकर
अन्य, उर्दािरर्का लाछग हिलिे यर

हडस्चाजण पछि सियोिी हुिे अन्य औजारिरु?
ट्वाइलेट हसट अग्लो पािे औजार
िुिाउि प्रयोि िररिे कुसी वा स्ट्ु ल
िाथ टर ान्फर िोडण
लामा िे न्डल भएका औजारिरु
इजी ररचर

लामो िु ििण

उचाइ समायोजि ििण हमल्िे कुसी
चाप कम ििे म्याटर े ि वा कुििको प्रयोि ििे
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डरेस्तिङ स्तस्ट्क

मेरा बट्िोट्हरु:

२५

थि जानकारी
अस्ट्र हलयि
े
तथ न्यु हजल्यान्ड हिप फ्रयाक्चर
्
र छिष्ट्रीको िारे

मा
थप

जान्नका लाछग (ANZHFR) www.anzhfr.org हे नुवहोस्
राछष्ट्
यर हिप रयाक्
््
कर के अर
क् िछनकल
के अर
स्या ्डड्का
ण िारे माथप
िजकारी
चाहिएमा, www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-

care-standards/hip-fracture-care-clinical-care-standard मा
िेिुणहोस्
न्यु जल्यान्ड
ह
स्वास्थ्य िुर्िर तथा स्वास्थ्य सुरक्षा आयोि्:
www.hqsc.govt.nz/our-programmes/reducing-harm-fromfalls/news-and-events/news/3008
माइ एज्ड केअर: www.myagedcare.gov.au
हलभ स्ट्र

ोङ
गर फर लङगर एि िे ड: www.livestronger.org.nz

थि स्रोतहरु
सन्दभण सामाग्रीिरु

२६
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