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ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ, ਪਹਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਿਾਹਲਆ਼ਾਂ ਲਈ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼
ਹਿਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਿਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ
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ਨਰਹਸਿੰਗ ਯੂ ਹਨਟ੍ ਮੈਨੇਜਰ:
ਹਫਜੀਓਥੈਰੇਹਪਸਟ੍:
ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ / ਿੋਰ:
ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾ ਸਿੰਪਰਕ:
2

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਹਨਊਜੀਲੈਂ ਡ
ਹਿੱਪਫਰਕ
ੈ ਚਰ ਦੇਖਭਾਲਗਾਈਡ
ਹਿਚ ਤੁ ਿਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਿੈ

ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ (ਟੁੁੱਟੀਆਾਂ ਹੁੱਡੀਆਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਹੁੱਤਵਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਿ ਸਵੁੱਚ ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਿਬੂੰਧੀ ਤੁੱਥ, ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਛੁੱ ਡਦੇ ਹੋ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ
ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਿਟੀਓਪਰੋਸਿਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਮਹੁੱਤਵਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਿ ਸਵਚ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਹੈ ਸਜਿਦੀ
ਸਾਇਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਛੁੱ ਡਦੇ ਹ ।
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ਹਿਪ ਫਰੈਕਚਰ ਕੀ ਿੈ?
ਸਹਪ ਇੁੱਕ ਬਾਲ ਅਤੇ
ਿਾਕਟ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸਜੁੱਥੇ
ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੁੱਟ ਦੀ ਹੁੱਡੀ
(ਫੀਮਰ) ਸਮਲਦੇ ਹਨ।
ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਦੀ ਹੁੱਡੀ
ਸਜੁੱਥੇ ਬਾਲ ਿਾਕਟ ਸਵੁੱਚ
ਸਫੁੱਟ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਉਿਦੇ ਨੇੜੇ
ਤੋਂ ਟੁੁੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਮੋਰਲ ਨੈਕ ਫਰੈਕਚਰ
5cm

ਟ੍ਰੋਸੈਂਹਟ੍ਕ ਫਰੈਕਚਰ
ਸਬਟ੍ਰੋਚੇਂਟ੍ਹਰਕ ਫਰੈਕਚਰ

ਹਿਪ ਫਰੈਕਚਰ ਿੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਿੈ?
ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸਡੁੱ ਗਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਅਿੀ ਾਂ ਬੁੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਾਾਂ, ਿਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿੂੰਤੁਲਨ ਘੁੱਟ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਾਂ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਓਿਟੀਓਪੋਰੋਸਿਿ
ਵਰਗੀਆਾਂ ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤਲੀਆਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਿਾਡੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਆਦਾ ਿੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਹੀ ਉਚਾਈ
ਤੋਂ ਸਡੁੱ ਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੱਡੀ ਟੁੁੱਟ ਿਕਦੀ ਹੈ।
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ਹਿਪਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਿੈ?
ਸ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਟੁੁੱਟੀਆਾਂ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰਸ
ੇ ਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਸਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਸਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਰਜਰੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ
ਜਲਦੀ ਖੜਹੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸਨ ਦੀ ਸਕਿਮ ਇਿ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਹਪ ਦਾ ਸਕਹੜਾ ਸਹੁੱਿਾ ਟੁੁੱਸਟਆ ਹੈ।
ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਓਪਰੇਸਨ ਦੀਆਾਂ ਸਕਿਮਾਾਂ ਹਨ:

•

ਸਹਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹੁੱਿੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜੋ ਟੁੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੱਡੀ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਾਕਟ ਦੇ
ਾਂ ੀ ਹੈ
ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦ

•

ਿਾਰੀ ਸਹਪਦੀ ਬਦਲੀ ਜੋ ਟੁੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੱਡੀ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਾਕਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਕਟ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ
ਬਣਾਉਦ

•

ਫਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਪੇਚ ਅਤੇ ਿੂੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਪਲੇ ਟ

•

ਫਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਪੁੱਟ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਸਵਚੋਂ ਦੀ ਇਕ ਧਾਤ ਦੀ ਰਾਡ (ਸਜਿਨੂੰ
ਇੂੰਟਰਮੇਮਡਲਰੀ ਨੇ ਲ ਕਸਹੂੰਦੇ ਹਨ )
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ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹੁੱਪਫਰੈਕਚਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਐਾਂਬਲੈਂ ਿ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕ ਉਿ ਟੀਮ
ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਜੂੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਸਮਲੋ ਗੇ।
ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰਚਣ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੁੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ
ਦਾ ਿਟਾਫ, ਆਰਥੋਪੈਸਡਕ ਿਰਜਨ, ਐਨਾਿਥੀਸਟਿਟ,
ਗੈਰੀਆਟਰੀਸੀਅਨ, ਨਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਿੀਓਥੈਰੇਸਪਿਟ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ, ਦਰਦ
ਮਾਹਰ, ਪੇਸੇਵਰ ਥੈਰੇਸਪਿਟ, ਡਾਇਟੀਸੀਅਨ, ਿਪੀਚ ਥੈਰੇਸਪਿਟ,
ਿੋਸਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਿ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਲ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਟ੍ੀਮ ਲਈ ਿਨ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸਨ ਪੁੁੱਛਣ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਿੂੰਤੁਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਸਕ
ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਿਮਝ ਗਏ ਹੋ ਸਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਉ।ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਟੀਮਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਗੇੜਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ
ਪਰਸਨ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੇਜ'
ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਗਹਾ ਸਵਚ ਸਲਖੋ।

ਇੁੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸਡੁੱ ਗਣਾ ਵੀ ਹੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਿਕਦਾ ਹੈ
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ਮੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ:
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ਹਿੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਿਨ
ਹੇਠ ਸਦੁੱਤੇ ਪੂੰਸਨਆਾਂ 'ਤੇ ਛੇ (6) ਅਕਿਰ ਪੁੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉੁੱਤਰ ਹਨ।
ਇਹ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ
ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।
1. ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂਿੰ ਸਿੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਕਿੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕਹਲੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟ ਸਵਚ ਮਸਹਿਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਲਚੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਕਿਰ
ਦਰਦ ਨੂੰ ਿੂੰਭਾਲਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਸਦਆਾਂ ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ
਼ਿਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਿੀਟਾਮੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਸਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਤਾਕਤਵਰ ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਕਬ਼ਿ
ਤਾਕਤਵਰ ਦਰਦ-ਸਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੁਲਾਬ ਵੀ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਹਲੇ ਸਵੁੱਚ ਲੋ ਕਲ ਟੀਕਾ, ਸਜਿ ਨੂੰ "ਨਰਵ ਬਲਾਕ" ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁੱ ਤ
ਿੁੂੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ
ਸਵੁੱਚ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘੂੰਸਟਆਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਿਕਦਾ
ਹੈ।

69%

ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਦੇ

ਆਪਰੇਸਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਨਰਵ ਬਲਾਕ ਲੁੱ ਸਗਆ ਹੈ
- 2019 ANZHFR ਿਾਲਾਨਾ ਸਰਪੋਰਟ
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2. ਜੇ ਮੈਨੂਿੰ ਿਸਪਤਾਲ ਹਿਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ
ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ ਜਾ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਹਿਚ ਪੈ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਿਾ਼ਾਂ ਤਾ਼ਾਂ ਕੀ
ਿੋਿੇਗਾ?
ਇਹ ਿੂੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਉਲਝਣ ਸਵੁੱਚ ਪੈ ਿਕਦੇ ਹੋ - ਇਿਨੂੰ ਡੇ ਲੀਰੀਅਮ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇ ਲੀਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹਪ
ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦਰਦ, ਬੇਹੋਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਼ਿਬਰਦਿਤ ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ ਿਮੇਤ ਦਵਾਈਆਾਂ,
ਕਬ਼ਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਗ।
ਡੇ ਲੀਰੀਅਮ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾਾਂ
ਹੀ ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀਆਾਂ ਿਮੁੱਸਿਆਵਾਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਿਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੁੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਉਲਝਣ ਸਵਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਨਹਾਾਂ
ਮੁੁੱਸਦਆਾਂ ਵੁੱਲ ਤੁ ਰੂੰਤ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ।

38%

ਸਹੁੱਪਫਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਦੇ

ਨਾਲ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀਆਾਂ
ਿਮੁੱਸਿਆਵਾਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ

20%

ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਪਤਾਲ

ਸਵੁੱਚ ਸਠਹਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਡੇ ਲੀਰੀਅਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਝੁੱਸਲਆ ਹੈ
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3. ਿਸਪਤਾਲ ਹਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾ਼ਾਂ ਮੈਨੂਿੰ
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਹਕਿੰਨਾ ਸਮਾ਼ਾਂ ਇਿੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਕੇਅਰ ਕਲੀਸਨਕਲ ਕੇਅਰ ਿਟੈਂਡਰਡ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਿਰਜਰੀ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 48 ਘੂੰਸਟਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ
ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬਿਤਰੇ ਸਵਚ ਪਏ ਰਸਹਣਾ ਅਿੁਖਾਵਾਾਂ,
ਅਿੋਭਨੀਕ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਿਰਜਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤਾ ਿਮਾਾਂ ਸਾਇਦ ਕੁਝ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਿੂੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿਮੁੱਸਿਆ ਹੈ ਸਜਿਦਾ ਇਲਾਜ
ਆਪਰੇਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।

77%

ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ

ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਦੀ 48 ਘੂੰਸਟਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰਅੂੰਦਰ ਿਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
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4. ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆ
ਜਾਿਾ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਫਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਾ਼ਾਂਗਾ?
ਆਪਰੇਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੁੱਧਾ ਆਪਣੀ ਲੁੱ ਤ 'ਤੇ ਭਾਰ
ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਤੁ ਰਨਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ
ਤੁ ਰਨਾ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਕਮ਼ਿੋਰੀ ਮਸਹਿਿ ਹੋ
ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੁ ਰਨ-ਸਫਰਨ ਲੁੱ ਗਣ ਨਾਲ ਤੁ ਿੀ ਾਂ
ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕੋਗੇ ਅਤੇ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨਮਨੀਆ, ਲੁੱ ਤਾਾਂ ਸਵਚ ਖਨ ਦੀਆ ਗੂੰਢਾਾਂ ਅਤੇ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਲੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋਗ।ੇ

90%

ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨੂੰ

ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੇ ਤੋਂ ਉੁੱਠ ਬੈਠਣ
ਅਤੇ ਤੁ ਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
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5. ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਹਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਾ਼ਾਂ?
ਹਰ ਕੋਈ ਵੁੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਅੂੰਦਾ਼ਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ
ਸਕੂੰਨਾ ਸਚਰ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਿ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ
ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿੀ। ਕੁਝ ਮਰੀ਼ਿ ਜਲਦੀ
ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3-5 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਘਰ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਰੇ
ਲੂੰ ਮਾਾਂਸਮਾਂ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਜਾਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ
ਮੁੜ ਵਿੇਬੇ ਲਈ ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇ। ਬਦਸਕਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੇਬੇ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀ਼ਿ
ਉਿੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ
ਪਸਹਲਾਾਂ ਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਿੀ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ
ਕਰੇਗੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਸਗਆ ਨਾਲ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਸਵੁੱਚ ਖੁਸੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਰਬੂੰਧ ਨੂੰ ਿਮਝਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਵਿੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੁੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਸਵੁੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

6. ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾਹਡੱ ਗਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਫਰਕ
ੈ ਚਰ ਿੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂਿੰ
ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾ਼ਾਂ?
ਸਹਪਫਰੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਅਤੇ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁ ਣਵੁੱਤਾ ਓਿਟੀਓਪਰੋਸਿਿ ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਭਸਵੁੱਖ ਸਵੁੱਚ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਦੋ ਗੁੱਲਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱਤਵਪਰਨ ਹੈ - ਤੁ ਹਾਡੀ ਹੁੱਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਸਡਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ

12

14% ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਾਂ ਨੂੰ
ਓਰਥੋਪੀਸਡਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿੁੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਜੀ
ਸਨਵਾਿ 'ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਿੱਡੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ
ਓਸਟ੍ੀਓਪਰੋਹਸਸ ਇੱਕ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਿੱਡੀਆ਼ਾਂ
ਪਤਲੀਆ਼ਾਂ ਿੋ ਜਾ਼ਾਂਦੀਆ਼ਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ੁੱਟ੍ਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਿੱਧ
ਿੁਦ
ਿੰ ੀ ਿੈ।
ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁੁੱਢਲੇ ਸਨਰਮਾਣ ਤੁੱਤ ਹਨ।
ਡੇ ਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦੁੁੱਧ, ਦਹੀ ਾਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ, ਫਲ ਅਤੇ ਿਬ਼ਿੀਆਾਂ
ਿਮੇਤ ਿਾਗ, ਕੇਲ, ਬਰੋਕਲੀ, ਆਲ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਕੈਲਸੀਅਮ
ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਿਰੋਤ ਹਨ। ਡੁੱ ਬਾਬੂੰਦ ਿਾਰਡਾਈਨ਼ਿ ਅਤੇ ਸੈਲਮਨ ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ
ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਿਰੋਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਸਕ ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ ਦਾ ਿਾਡਾ ਮੁੁੱਖ ਿਰੋਤ ਧੁੁੱਪ ਤੋਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਆਉਦ

55%

ਸਹੁੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿ

ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ /ਜਾਾਂ ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ 'ਤੇ
ਹਿਪਤਾਲ ਛੁੱ ਡ ਸਦੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

20%

ਨੇ ਹਿਪਤਾਲ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ
ਓਿਟੀਓਪਰੋਰਸਿਿ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਲੈ ਣਾ ਸੁ ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- 2019 ANZHFR ਿਾਲਾਨਾ ਸਰਪੋਰਟ

14

ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰੇ ਇਲਾ਼ਿ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ
ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਭਸਵੁੱਖ 'ਚ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਲਈ ਇਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਲਾਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ। ਸਬਨਾਾਂ
ਇਲਾਜ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਾਂ ਸਵਚ ਪੂੰਜ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਸਵਅਕਤੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਪ ਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਿਟੀਓਪਰੋਰੋਸਿਿ ਯੋਜਨਾ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚ ਸੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਜਾਾਂ ਭਸਵੁੱਖ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੁੱਿੇ ਵਜੋਂ
ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਛੁੁੱਟੀ ਸਮਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੂੰਮ
ਕਰੇਗਾ।
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ਦੁਬਾਰਾ ਹਡੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ
ਸਡੁੱ ਗਣ ਦੇ ਵੁੱਡੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਘੁੱਟਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿੂੰਤੁਲਨ ਅਤੇ
ਘੁੱਟ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਇੁੱਥੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ
ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਇਨਹਾਾਂ ਸਵਚ ਿੂੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਰਤ,
ਮਾਿਪੇਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਭਰਪਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ,
ਖਾਿਕਰ ਜੇ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵਚ ਅਚੇਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਘਸਟਆ
ਹੈ, ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਸਜਹੜੀਆਾਂ ਸਡੁੱ ਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨੀਦ
ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਲੁੱ ਡ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਦ
ਪਰੈਸਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਸਨਗਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਕ ਜੋ ਤੁ ਿੀ ਾਂ
ਪਸਹਨ ਿਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੜਕਕੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਦੇ ਖਤਸਰਆਾਂ
ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੁੱਛੋ ਸਕ ਸਕਹੜੀ ਹੁੱਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਦੇ ਦਖਲ ਸਵਧੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂਿੰ ਪੁਛ
ੱ ੋ
ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਪਸਹਲ ਸਦਓ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੁੱਚੋ
ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱਤਵਪਰਨ
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਨੂੰ ਪੁੁੱਛਣ ਲਈ ਇੁੱਥੇ ਪੂੰਜ ਮੁੁੱਖ ਪਰਸਨ ਹਨ:
1. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਹੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਡੁੱ ਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਿਕਦੇ ਹਨ?
2. ਸਕਿ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਿੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
3. ਓਿਟੀਓਪਰੋਸਿਿ ਕੀ ਹੈ?
4. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਵਚ ਿੁ ਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਾਂ?
5. ਓਿਟੀਓਪਰੋਸਿਿ ਲਈ ਸਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
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ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਿੋ ਹਰਿਾ
- ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ?
ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪਰਣ ਹੈ ਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋਣ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੁੱਤਵਪਰਣ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਸਬਨਾਾਂ
ਿਹਾਇਤਾ ਚਲਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁੁੱਤੇ ਨੂੰ ਿੈਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੁੱਲ ਵਾਪਿ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿੂੰਤੁਲਨ ਿੁਧਾਰਨਾ।
ਹੇਠ ਸਲਖੋ ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ:

1.

2.

18

3.

4.

5.
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ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ
ਮਰੀ਼ਿ ਜਾਾਂ ਨਾਮ਼ਿਦ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਲੀਸਨਕਲ ਿਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ
ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂਿੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
ਨਾਮ:
ਹਿਪਤਾਲ ਮਰੀ਼ਿ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਓ

ਇਿ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨਾਮ
ਿੂੰਬੂੰਧ
ਗੂੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿਥਾਨ
Private Home (ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮ)

ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸਨ ਹਿਪਤਾਲ
ਸਰਹਾਇਸੀ ਏ਼ਿਡ ਕੇਅਰ ਫ਼ਾਸਿਸਲਟੀ (ਆਰ.ਏ.ਿੀ.ਐੁੱਫ.)
ਹੋਰ
ਮੇਰੀ ਿਰਜਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਿੀ:

/

/

ਿਰਜਰੀ ਦੀ ਸਕਿਮ:

ਟੋਟਲ ਸਹਪ
ਸਰਪਲੇ ਿਮੈਂਟ

ਿਲਾਈਸਡੂੰ ਗ ਸਹੁੱਪ
ਿੈਕਰੀਓ (ਐੁੱਿ.ਐੁੱਚ.ਐੁੱਿ.)

ਪਾਰਸਲ ਸਹਪ
ਸਰਪਲੇ ਿਮੈਂਟ

ਇੂੰਟਰਮੇਮਡਲਰੀ
ਨੇਲ ਲੌਂ ਗ

ਕੈਨੋਲੇਟਡ
ਿੈਕਰੀਓ

ਇੂੰਟਰਮੇਮਡਲਰੀ
ਨੇਲ ਸੋਰਟ
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ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
਼ਿਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ:
ਹਾਾਂ

ਨਹੀ ਾਂ

ਟਾਾਂਕੇ:
ਘੁ ਲਣਸੀਲ:
ਹਾਾਂ

ਨਹੀ ਾਂ

ਜੇ ਘੁ ਲਣਸੀਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ:
/

ਕੁੱਢਣ ਦੀ ਅਖੀਰੀ
ਤਾਰੀਖ:
ਸਜਿ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਟਾਏ:

/

/

/

ਸਕੁੱਥੇ:
ਕਲੀਸਨਕ
ਵਾਰਡ
ਜੀ.ਪੀ.
ਕਸਮਊਸਨਟੀ
ਸਰਹਾਇਸੀ ਏ਼ਿਡ ਕੇਅਰ ਫ਼ਸਿਸਲਟੀ (ਆਰ.ਏ.ਿੀ.ਐੁੱਫ.)
22

ਮੇਰੀਆ਼ਾਂ ਅਗਲੀਆ਼ਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ
ਤਾਰੀਖ

ਿਮਾਾਂ (ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵ)ੇ

ਜੀ.ਪੀ.
ਆਰਥੋਪੈਸਡਕ ਕਲੀਸਨਕ
ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ
ਸਫ਼ਿੀਓਥੈਰੇਸਪਿਟ
ਫਾਲਿ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਿ ਕਲੀਸਨਕ
ਓਿਟੀਓਪਰੋਸਿਿ ਕਲੀਸਨਕ
ਹੋਰ

ਮੇਰੀ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਸਵਟਾਸਮਨ ਡੀ
ਕੈਲਸੀਅਮ
ਡੀਨੋਿੁਮਬ / ਪਰੋਲੀਆ (Denosumab / Prolia)
਼ਿੋਲੇਡਰੋਸਨਕ ਐਸਿਡ / ਅਕਲਾਿਟਾ (Zoledronic Acid / Aclasta)
ਅਲੇਂ ਡਰੋਨੇਟ / ਫੋਿਾਮੈਕਿ (Alendronate / Fosamax)
ਰਾਈ਼ਿਰੋਨੇਟ / ਐਕਟੋਨੇਲ (Risedronate / Actonel)
ਰਾਲੋ ਕਿੀਫੇਨੇ / ਈਸਵਿਟਾ (Raloxifene / Evista)
ਟੇਰੀਪਰਟਾਈਡ/ਫਾਰਟੀਓ (Teriparatide / Forteo)
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ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ਼ਾਂ ਜਰੂਰਤਾ਼ਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਾਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ
ਹੋਏਗੀ:
ਨਹੀ ਾਂ

ਹਾਾਂ

ਲਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ

ਮੈਨੂੰ ਤੁ ਰਨ ਸਵੁੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਤਾਾਂਗਾ?
ਖੂੰਡੀ
ਫੌਹੜੀਆਾਂ
ਪਹੀਆ ਵਾਲਾ ਸਸਕੂੰਜਾ (ਰੋਲੈਟਰ ਫਰੇਮ)
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕਰ
ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਹੀਲਚੇਅਰ

ਛਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਕਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?
ਟਾਇਲਟ ਉਤੇ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣ ਯੂੰਤਰ (ਓਵਰ ਟਾਇਲਟ ਏਡ)
ਸਾਵਰ ਕੁਰਿੀ ਜਾਾਂ ਿਟਲ
ਬਾਥ ਟਰਾਾਂਿਫਰ ਬੋਰਡ
ਲੂੰ ਬੇ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੇ ਿਹਾਇਤਾ ਯੂੰਤਰ
ਆਿਾਨ ਪੁਹਚ
ੂੰ ਵਾਲੇ

ਜੁੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੂੰ ਬੀ ਿੋਟੀ

ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੋਟੀ

ਛੋਟੀ-ਵੁੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਿੀ
ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚਟਾਈ / ਗੁੱਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
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ਮੇਰੇ ਨੋ ਟ੍ਸ:
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ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਿਟਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਸਨਊ਼ਿੀਲੈਂ ਡ ਸਹੁੱਪਫਰੈਕਚਰ ਰਸਜਿਟਰੀ
(ANZHFR) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਥੇ ਦੇਖ:ੋ www.anzhfr.org
ਨੈਸਨਲ ਸਹੁ ਫਰ
ਪੈਕਚਰ ਕੇਅਰ ਕਲੀਸਨਕਲ ਕੇਅਰ ਿਟੈ ਡਰਡ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੁ ਦੇ
ਥੇਖੋ: www.safetyandquality.gov.au/ourwork/clinical-care-standards/hip-fracture-care-clinicalcare-standard
ਸਨਊ਼ਿੀਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ ਕੁਆਲਟੀ ਐਾਂਡ ਿੇਫਟੀ ਕਸਮਸਨ:
www.hqsc.govt.nz/our-programmes/reducing-harm-fromfalls/news-and-events/news/3008
ਮਾਈ ਏ਼ਿਡ ਕੇਅਰ : www.myagedcare.gov.au
ਸਲਵ ਿਟਰੋਂਗੇਰ ਫਾਰ ਲੌਂਗਰ NZ: www.livestronger.org.nz

ਿਾਧੂ ਸਰੋਤ
ਿਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਕਿਟਮ ਿਚੀ
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ਪਰਵਾਨਗੀ
ਇਿ ਪਰਕਾਸਨ ਨੂੰ ਆਿਟਰੇਲੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ ਤੋਂ ਫੂੰਡ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

NeuRA (Neuroscience Research Australia) Foundation
T +61 2 9399 1000

F +61 2 9399 1005

Margarete Ainsworth Building
Barker Street Randwick Sydney NSW 2031 Australia
PO Box 1165 Randwick Sydney NSW 2031 Australia
info@neura.edu.au
neura.edu.au/hipfracture
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂਿੰ ਫੌਲੋ ਕਰੋ
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