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  اتھارٹی ہسپتالرہنمائے صحت از  
درد  کمر  
 

    کمر درد کی وجوہات  (1)
  کمر درد کی عمومی وجوہات میں گرنا، ٹریفک حادثات، کارخانوں میں حادثات، تشدد اور کھیلوں میں لگنے والی چوٹیں شامل

یا حادثاتی چوٹوں کے ساتھ ساتھ، روزمرہ زندگی کا دباؤ اور ورزش کی کمی، سبھی امور مل کر  جسمانی وضعہیں۔ غلط 
 40اور  30کمر کے نچلے حصے میں درد کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ایک عمومی کیفیت ہے جو کہ رپورٹ کے مطابق 

 ہے۔افراد کو متاثر کرتی  80برس کی عمروں کے مابین آبادی کے تقریباً ٪

  کے باعث الحق ہوتا ہے۔ اکثر کیسوں میں، مریض عالج موچ کے کم درجے کی  رگوںکمر درد عام طور پر عضالت اور
ریڑھ کی ہڈی کی کے بغیر ہی صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تاہم، ہلکے درجے کا کمر درد بھی تنبیہی عالمت ہو سکتا ہے کہ 

 کی جائے تاکہ مزید بگاڑ سے بچا جا سکے۔ عاقالنہ انداز میں دیکھ بھال

 شدید کمر درد کی عالمات  (2)
 :اگر درج ذیل عالمات ظاہر ہوں تو مریضوں کو فوری طور پر طبی معاونت طلب کرنی چاہیے 

 درد کم نہ ہو رہا ہو یا اس کی شدت بڑھ جائے؛ -
 یا پاؤں تک چال جائے؛ ران، سریندرد  -
 بخار یا دیگر عالمات؛ -
 یا کنٹرول کھونا؛ ضعف ضبطکے مسائل، مثالً  آنتوںوائڈنگ اور  -
 ۔درجہ کی حسیت یا حتٰی کہ ٹانگ کا سن ہوناکمزوری، کم  -

 

 کمر درد کے لیے گھر پر دیکھ بھال کے مشورے  (3)
 دگی عالج کے بعد، مریضوں کو گھر پر آرام کرنا چاہیے اور مجوزہ نسخے کے مطابق دوا لینی چاہیے۔ روزمرہ زن

 خیال رکھیں کہ:میں اس بات کا 

دن کے تک بستر پر آرام کریں۔ عضالت کو پرسکون رکھنے کے لیے گرم پیکس سے  1-2چوٹ لگنے کے  -
 مدد لی جا سکتی ہے؛

 کی سپورٹ فراہم کریں؛ گدےچہرے کو اوپر رکھ کر لیٹیں جب تک ممکن ہو، اپنی کمر کو مضبوط  -
 کا لیپ کریں؛ مرہمدوا لیں اور مجوزہ نسخے کے مطابق  -
ں تک ممکن ہو سکے، بھاری سامان اٹھانے، جھکنے اور ہر ممکن حد تک بھاری گاڑیوں کی ڈرائیونگ جہا -

 ؛سے گریز کریں
سرگرمی کا درجہ رفتہ رفتہ بڑھائیں تاکہ دوبارہ چوٹ لگنے سے بچا جا سکے۔ مکمل صحت یابی میں کئی  -

 ہفتوں سے لے کر چند مہینوں تک لگ سکتے ہیں؛
 کیا جا سکتا ہے؛ بھجوایااگر ضرورت سمجھی گئی تو آپ کو فزیوتھراپی کے لیے  -
صحت یابی کے بعد، معتدل انداز میں مناسب ورزش آپ کی کمر کے عضالت کو مضبوط کر سکتی ہے تاکہ  -

  مستقبل میں کمر کی چوٹ کا خطرہ کم ہو جائے۔کے لیے آپ 

 

 کمر درد سے بچاؤ کے لیے مشورے  (4)
  پ کے کندھوں کے متوازی ہوں، اور پیٹ اندر کی طرف ہو، کولہے آسیدھے کھڑے ہوں، آس طرح کہ آپ کے

کو برقرار رکھ پائیں۔ یہ آپ کی پشت کے عضالت کو مدد فراہم کرتا  گھماؤتاکہ آپ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ فطری 
طرف جھکتا ہے اور اس وجہ  ہے۔ جب کوئی خاتون اونچی ایڑی کے جوتے پہنتی ہے، تو اس کا جسم آگے کی

۔ محراب بنائےکرنا پڑتا ہے تاکہ توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی پشت سے  جھکناسے اسے پیچھے کی طرف 
 ممکن ہو تو کوشش کریں کہ اونچی ایڑی کے جوتے نہ پہنے جائیں۔

 گوں کا نچال حصہ فطری پر ہوں، ٹان جب بیٹھے ہوں، تو اپنی کمر کو اس طرح سیدھا رکھیں کہ آپ کے پاؤں زمین
کرسی کی پشت سے مس کر رہے ہوں۔ اگر کرسی آپ کی  سرینہو، اور  عمودیانداز میں نیچے کی طرف ہو اور 

ہے تو، اپنی کمر کے نچلے حصے کے پیچھے ایک چھوٹا  دیتینہیں  سہاراکو  خمیدگیکمر کے نچلے حصے کے 
اس  کہنہ کریں  جھکنے کی کوششچا نہیں ہونا چاہیے۔ تکیہ رکھیں۔ کرسیوں کو بہت نرم، بہت گہرا یا بہت اون

 بنائے گی۔ اپنی کمر کو موڑنے سے اکثر اوقات گریز کریں، کرسی کو گھمانا مدد کر سکتا ہے۔ محرابطرح کمر 

 وقفے وقفے سے رکیں  ٹانگ پر ٹآنگ رکھ کر تادیر نہ بیٹھیں۔ جب طویل وقت کے لیے ڈرائیونگ کر رہے ہوں، تو
 یا اپنی پشت کو پچھے کی طرف موڑیں۔ ںاور حرکت کری
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 سہارا دے سکے۔ اس حد تک سخت ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کو کافی حد تک  کے بغیر کسی خم آپ کے بستر کو
انچ کا میٹرس استعمال کریں اور اس کے نیچے پالئی وڈ کی شیٹ لگی ہو تاکہ آپ کی کمر کو صحیح طرح  2 آپ

سے سکون مل سکے۔ سرہانے کو بہت سخت نہیں ہوناچاہیے، اور اس حد تک اونچا ہونا چاہیے کہ آپ کے کندھوں 
کے لیے مناسب ہو۔ بستر میں جاتے اور نکلتے ہوئے اپنی کمر کو خمیدہ نہ کریں۔ بستر میں جانے کے لیے بستر 

 جسم کے نچلے حصےلنے کے لیے، اپنے کے ایک طرف کو بیٹھیں اور آہستگی سے لیٹ جائیں۔ بستر سے باہر نک
 کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ ر رکھیں، پھر اپنے جسم کوسہارا دینےکو موڑیں پھر اپنے پاؤں کو زمین پ

  جھکنا آپ کی ریڑھ کی ہیڈی پر زبردست دباؤ بڑھاتا ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے گھٹنوں کے بل
وں کرسیاں ۔ روزمرہ سرگرمیوں کے لیے سٹیپ سٹولرز اور موزاکڑوں ہو کر بیٹھیںئے جھکیں اور اس کی بجا

اور پرسکون رکھنے والی ورزشیں ریڑھ کی کے بعد، کمر کی سٹریچنگ  جسمانی وضع استعمال کریں۔ جھکنے کی
 برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ خم کوہڈی کا فطری 

 یاپن یے۔ کام کرنے کے لیںکر یزسے گر ینےد یفکمر کو تکل یجانا مقصود ہو، تو اپن ےاٹھائ یاءاش یجب بھار 
حد سے  یوزن اٹھانے ک یاور اپن یںرکھ یب۔  بوجھ کو اپنے قریںٹانگ اور کندھے کے عضالت کا استعمال کر

 ۔یںبجائے اپنے پورے جسم کو موڑ یبلکہ اس ک یں،کمر کو مت موڑ ی۔ مڑتے ہوئے اپنیںتجاوز نہ کر

  قوت سے  یا یںحرکات سے بچ یاچانک کمر ک یا یں،کر یزبرقرار رکھنے سے گر جسمانی وضع فطری یرغ یرتاد
 ۔دباؤ نہ ڈالیں

 ہے۔  یرفتار کو کم کر سکت یک یلیوںتبد انحطاطی یںم یہڈ یک یڑھہے اور ر یورزش عضالت کو مضبوط کر سکت
 ی۔ جسمانیںسے بچا سک یفکمر کو تکل یتاکہ اپن یںورزش کر یجسم کو گرمائش فراہم کرنے وال یںمناسب تعداد م

سے حرکت  یجب کہ سادہ اور آہستگ یںہ رزشیںو باقاعدہ یناور چلنا بہتر یکلنگسائ یراکی،کہ ت یساج یاںسرگرم
 ۔یںمناسب ہ یےافراد کے ل یدہعمر رس یچنگاور صبح کے وقت سٹر یچائ یکہ تائ یساج یںمشق یکرنے وال

رابطہ کمیٹی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی تیار کردہ از  
 ہسپتال اتھارٹی

2018اپریل   


