ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ: ਹਰ ਕੋਈ ਡਿੱ ਗਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਆਮ ਹੈ – ਕਿਸੇ
ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ! ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ
ਡਿੱ ਗਣ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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ਹੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗਣ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱ ਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱ ਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਡਿੱ ਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਗੁੱ ਟ, ਲੱਤ, ਚੂਲੇ ਦਾ ਟੁੱ ਟਣਾ, ਇੱ ਥੋਂ
ਤੱ ਕ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱ ਟ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੱ ਡੀਆਂ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਗਤੀ (ਹਿਲਜੁਲ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ
ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਫਿਰ ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ: ਅਚਾਨਕ ਡਿੱ ਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਤੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਗਾਉ
(ਡਿੱ ਗਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱ ਗਦੇ ਹਾਂ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਗਾਉ (ਡਿੱ ਗਣਾ) ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਉਮਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਬਦਲਾਵ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿੱ ਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰ ਦ ਮੱ ਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਸਾਡੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਦਾ ਵੱ ਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਖਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਡਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ
ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣ ਜਾਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱ ਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਵੈਚਾਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਵਧੀਆ
ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਚੰ ਗੀ ਹੈ, ਡਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਸਰਤ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ਨ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ,
ਤੈਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਈ ਚਾਈ।
ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ
ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ
ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ (ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ) ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੰ ਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰ ਤੁਲਨ
ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈਆਂ
lyK agly sÌy ‘qy jfrI
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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗਣ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ
ਮਾਰਕ ਸਪੀਚਲੀ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ, ਵੈਸਟਰਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਓਂਟਾਰਿਓ
(Mark Speechley, PhD, Western University,
London Ontario)

ivhvfrk, pRmuwK Koj nqIijaF dI bËurg
lokF dI srIrk srgrmI leI vrqoN[

ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
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(ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਉਂਟਰ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਰੱ ਖੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਓ।
ਕੁਝ ਡਿਗਾਉ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲੀਏ!

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਵਾਰਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ
ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਡਿੱ ਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਤੇ
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:
• ਮੱ ਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ
ਲਗਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱ ਚ।
• ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਡੰ ਡੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ।
• ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਜਾਂ ਬਾਥਟਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਗੈਰ-ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱ ਟੀਆਂ (ਸਟ੍ਰਿਪਸ) ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਥੱ ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ।
• ਆਪਣੇ ਬਾਥਟਬਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਡੰ ਡੇ ਲਗਾਓ। (ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਾਇਕ
ਥੈਰਪਿ
ੇ ਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।)
• ਉਹ ਜੁੱ ਤੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਤਲੇ ਜਾਂ ਅੱ ਡੀਆਂ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਦੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਈਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਵਿੰ ਟਰ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਤਲੇ ਲਗਵਾਓ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਸੂਝ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲਬ (ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਬ) ਜਾਂ ਜਨਤਕ
ਸਿਹਤ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ) ਯੂਨਿਟ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰਕ
ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲਬ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲੇ ਜ ਜਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੋ ਡਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਕ
੍ਰੈ ਟਿਸ਼ਨਰ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਿਹਤ,
ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸ਼ਰੀਰਕ ਥੈਰਪਿ
ੇ ਸਟ ਅਤੇ ਕਿਨੈਸਿਓਲੋ ਜਿਸਟ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਤਾਕਤ, ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ ਹਨ।
ਵਿਵਸਾਇਕ ਥੈਰਪਿ
ੇ ਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ ਹਨ। ਆਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਲੇ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਹ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੂਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱ ਚ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਕਈ ਉੱਤਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱ ਗ
ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱ ਟਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ!

ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ, ਧੁੱ ਪ, ਅਤੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ
ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਵਜ਼ਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਚਾਈ
ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਵਜ਼ਨ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਡਿਗਾਉ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱ ਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਉਲਾਂਘ (ਸਟ੍ਰਾਈਡ) ਨੂੰ ਵੀ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ
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