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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਿਪੱਠ ਦਰਦ 

 
(1) ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ 
 ਿਪਠੱ ਦਰਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗਣਾ, ਟਰ੍ਿੈਫਕ ਦੁਘਟਨਾ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਦਸੇ, ਿਹੰਸਾ ਅਤ ੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾ ਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚੱ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਮੁਦਰਾ ਜਾ ਂਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾ,ਂ ਿਪਠੱ ਦਰਦ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱ ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ 30 ਤ� 40 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੂ ੰ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਗਾਮ�ਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੌਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਿਵਚੱ, ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਠੀਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਥੜੋਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਿਪਠੱ ਦਰਦ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ ਿਵਗੜਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(2) ਗੰਭੀਰ ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ 
 ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

- ਦਰਦ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣਾ; 
- ਦਰਦ ਨੱਕੜੀ, ਪੱਟ ਜਾ ਂਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
- ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਲੱਛਣ; 
- ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਆਂਦਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਾ ਂਿਨਯੰਤਰਣ ਖੋਣਾ; 
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਜਾ ਂਪੈਰ ਦੀ ਸੰੁਨਤਾ; 
 

(3) ਿਪੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਝਾਅ 
 ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੂ ੰਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ: 

- ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ 1-2 ਿਦਨ ਲਈ ਮੰਜ ੇ 'ਤ ੇਆਰਾਮ। ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆਂ ਨੂ ੰਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਟ ਪਕੈਾ ਂ ਨੂ ੰ
ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

- ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰਉ�ਪਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟ,ੋ ਇਕੱ ਸਿਥਰ ਗੱਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਪਠੱ ਨੂ ੰ
ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ; 

- ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤ ੇਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਹ੍ਮ ਲਗਾਓ;  
- ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਝੁਕਣ ਜਾ ਂਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂ ੰਚਲਾਉਣ ਤ� ਬਚ;ੋ  
- ਮੁੜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰਵਧਾਓ। ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 

ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
- ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
- ਠੀਕ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਹੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਭਿਵਖੱ ਦੀਆਂ ਿਪਠੱ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾ ਂਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
  

(4) ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 
 ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਵਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸੱਧ ੇਖੜਹ੍  ੇਰਹੋ, ਮੋਢੇ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਸਮਾਨਾਤਂਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪਟੇ ਅਦੰਰ ਿਖੱਿਚਆ 

ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਪੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆਂ ਨੂ ੰ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਕੱ ਔਰਤ ਉ�ਚੀ ਅਡੱੀ ਦੇ ਜਤੂ ੇ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ, 
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰ ਿਪਛੇੱ ਵਲੱ ਝੁਕਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ 
ਉ�ਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਜੂਤ ੇਪਾਉਣ ਤ� ਬਚ।ੋ 
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ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 

ਅਪਰ੍ੈਲ 2018 

 ਬੈਠਣ ਵਲੇੇ, ਆਪਣੇ ਪਰੈਾ ਂਨੂ ੰਫਰਸ਼ 'ਤ ੇਿਸੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਪਠੱ ਨੂ ੰਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਲੱਤਾ ਂਦਾ ਹੇਠਲਾ ਿਹੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਲੰਬਦਾਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਕੁਲਹ੍ ਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਜ ੇ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਠੱ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਤਾ ਂ ਆਪਣੀ ਿਪਠੱ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਿਪਛੇੱ ਛੋਟਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਰੱਖੋ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੱੁਤ ਨਰਮ, ਬਹੱੁਤ 
ਡੰੂਘੀਆਂ ਜਾ ਂਬਹੱੁਤ ਉ�ਚੀਆਂ ਨਹ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਿਪਠੱ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਝੁਕਣ ਤ� ਬਚ।ੋ ਆਪਣੀ ਿਪਠੱ ਨੂ ੰ
ਅਕਸਰ ਮੋੜਨ ਤ� ਬਚ,ੋ ਘੰੁਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੈਾ ਂਨੂ ੰਇਕੱ-ਦੂਜ ੇ'ਤ ੇਨਾ ਰੱਖੋ। ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਡਰ੍ਾਈਿਵਗੰ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੁਕ ੋਅਤ ੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਿਹਲੋ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੂ ੰਿਪੱਛੇ ਮੋੜ।ੋ  

 ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਸਤਰਾ ਿਬਨਾਂ ਗਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰਢੁਕਵਾਂ  ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2-ਇਚੰ ਮੋਟ ੇ
ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਿਪਠੱ ਅਸਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਿਸਰਹਾਣਾ ਬਹੁਤ  
ਮੋਟਾ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਿਜਨੰਾ ਉ�ਚਾ ਢੁਕਵਾ ਂਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਪਠੱ ਨੂ ੰਮੋੜ ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਅਦੰਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾ ਂ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ। ਸੌਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ ੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤ ੇ ਬੈਠੋ ਅਤ ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੇਟ ਜਾਵ।ੋ ਿਬਸਤਰੇ 'ਚ� ਿਨਕਲਣ ਲਈ, 
ਆਪਣੇ ਧੜ ਨੂ ੰ ਮੋੜ,ੋ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਰੈਾ ਂ ਨੂ ੰਫਰਸ਼ 'ਤ ੇਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰਫਲੈਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

 ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 
ਗੋਿਡਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੁਕੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਪੇ ਸਟੂਲ ਅਤ ੇ
ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਝੁਕਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਲਟਾ ਿਖਚਾਅ ਅਤ ੇ ਆਰਾਮ ਅਿਭਆਸ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮ�, ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤ� ਬਚ।ੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੈ ਅਤ ੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਚੁਕੋੱ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂ ੰਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤ� ਵਧੱ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਓ। ਮੁੜਦੇ ਸਮ� 
ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ।ੋ  

 ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਮਰ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤ� ਬਚੋ।  

 ਕਸਰਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਡੀਜਨਰੇਿਟਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਪਠੱ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਗੰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਤਰੈਾਕੀ, ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਪਦੈਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤ ੇ ਹੌਲੀ ਚਲੱਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਤਾਇ ਚੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। 

  


