
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ

ਇੱਕ ਗੱੁਟ ਬਕਲ ਫ�ੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੁੱ ਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ�
"ਬਕਲ ਫ�ੈਕਚਰ" ਵਜ� ਿਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਕਲ ਫ�ੈਕਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬਕਲ ਫ�ੈਕਚਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੱੁਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਹੱਡੀ ਕੁਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਗ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ� ਨਰਮ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਬਾਅਦ ਟੱੁਟਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਸਕੁਐ� ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੱੁਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੋਚ ਵ�ਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ�
ਆਵੇਗੀ।

ਇਲਾਜ

ਬਕਲ ਫ�ੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਿਵ�ਾਲ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸਨੰੂ FORCE
ਅਿਧਐਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨ�  ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹਨ� ਸੱਟ� ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਲਾਜਿਕਵ�
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ) ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਠੀਕਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਨ ਿਜੰਨ� ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਸਪਿਲੰਟ ਜ� ਪਲੱਸਤਰ ਿਵੱਚ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦਰਦ ਜ� ਬੇਅਰਾਮੀ
ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੱੁਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੱਟੀ), ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਵੀ ਗੱੁਟ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ - ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ 3 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਿਹਲਾ�ਦੇ ਸਮ� ਉਹ ਹਲਕੇ
ਕਠ� ਰਤਾ ਅਤੇਦਰਦ ਦੀ ਿ�ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਜਵ� ਹੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤ�
ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਜੋ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ
ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।

ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼�
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱੁਟ ਿਵੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜੋ ਕਿੈਮਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਕਾ�ਟਰ ਤ�
ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ
www.FORCEstudy.org

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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