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 سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم

 اونہوں تے اے رہندی برقرار حال صورت پر اے۔ سکدا ہو نتیجہ دا کرن کم ودھ جاگنا اچ صبح نال دے گردن آلی اکڑن تے دکھدی اک

 ہو ممکن چھیتی جنی ہین۔ کردے تجربہ دا پیڑ غیرمعمولی اکثر اچ جوڑاں تے او جوان تسی جے تے طور خاص سمجھو، نہ گل معمولی

  ہووے۔ عالمت دی اسپینڈائائڻس انکلوزنگ ایہہ اے سکدا ہو ےج کیوں کرو، حاصل مشوره طبی

 مریض ودھ توں% 90 اے۔ شکل اک دی بیماری روموڻک سوزشی توں کارن دے فعل فساد مدافعتی) AS( اسپینڈائائڻس انکلوزنگ

HLA-B27 دے ودھ ہین۔ ہوندے مبتال اچ جناں اینڻی AS عمر دی ورھے 40 توں نوعمری تے طور عام حملہ اچ جناں ہین، مرد مریض 

 سخت لیگامینڻس تے ڻینڈونز کے جیویں بافتاں نرم دی مریض دوالے آلے دے ہڈی دی ریڑھ توں کارن دے سوزش اے۔ ہوندا واقع تائیں

 سکدی بن کارن دا پگھالؤ دے ہڈی دی ریڑھ سوزش دائمی دی ریڑھ پاروں، ویلے زیاده ہین۔ جاندی ہو شکار دا اکڑن تے ورگی چونے

 یا معذوری جسمانی باالخر تے گی، ہووے اوکڑ اچ حرکت و نقل کارن دے جیس گا، جاوے ہو سخت طرحاں دی بانس جسم وراپ اے۔

 جیویں اے، سکدا بن کارن دی سوزش وی اچ اعضاء یا بافتوں دوسری سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم گا۔ جاوے بن انداز ورگا کبڑا

  ۔سوزش دی انتاں تے پُتلی دی انکھ کے

 گھس دے ہڈی یا تے طور دے پیڑ کنڈھ عالج تے طور عام دا ایس اچ مرحلہ ابتدائی تے اے نامعلوم نسبتاً  لئی دے لوکاں عام بیماری ایہہ

 کافی تالفی ناقابل اے سکدا ہو تائیں ویلے ایس ہین، جاندے لگ ورھے اکثر اچ کرن تشخیص اے۔ جاندا کیتا تے طور دے وغیره جان

 تعارف دے دوائیاں نویں تے عالج مناسب تشخیص، فوری وی، فیر اے۔ نئیں عالج کوئی دا AS ویلے، ایس ہووے۔ چکیا ہو واقع نقصان

 کم تے حیاتی دی روزانہ اپنی مریض جے تاں اے، سکدا جا کیتا عالج کر رکھ کنڻرول زیر نوں بدشکلی دی جوڑاں نوں بیماری نال، دے

  سکیں۔ آ واپس تے
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 اے؟ کی سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .1

 دی روماڻزم توں کارن دے توازن عدم اچ نظام مدافعتی دے جسم اے، بیماری دی سوزش دائمی اک سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم

 ہین دےہون واقع اچ حصیاں نیویں دے کنڈھ جوڑ سکرؤلیئک اے۔ ہوندا انداز اثر تے جوڑاں سکرؤلیئک تے ریڑھ جیہڑا اے، شکل اک

 سیکرؤلیک سوزش اے۔ ہوندا آغاز دا بیماری تے طور عام جتھے اے، حصہ دا جسم اے، جڑدا توں ہڈیوں ایلیک سیکرم تے جہاں

 دی ریڑھ نتیجہ دا وقت، زائد ہین۔ پاندی تشکیل ہڈیاں نویں تے طور دے حصہ دے ہون ڻھیک دے جسم تے اے کردی حملہ تے جوڑاں

 بدتر عالمتاں کے جیویں گی۔ جاوے مک حرکت اچ ہڈی دی ریڑھ توں کارن دے جیس گا، نکلے اچ صورت دی جان بن سیمنٹ دے ہڈی

 نوں ہڑی دی کمر اے۔ کردا متاثر وی نوں بون بیک نچلی کہ تائیں ایتھے تے ہڈی دی ریڑھ تھوراسک گردن، ایہہ ہین، جاندی ہوندی

 جھک دا مریض توں کارن دے جس اے، دیندی پگھال نوں حصیاں دے ہڈی دی ریڑھ ہین، جاندی ہو سخت لیگامینڻس آلی کرن منسلک

 متاثر جسم پورا تے کندھے کہ تائیں ایتھے کولھے، ہڈی، نچلی دی کنڈھ پاروں، ویلے زیاده اے۔ جاندا ہو ناممکن کرنا حرکت تے سکنا

  گا۔ جاوے ہو سخت جسم پورا تے گا، ہووے

 جاوے ہو آرتھرائڻس دا بیماری دی انتاں سوزشی تے سوزش دی) حصہ رنگدار دا انکھ( ویلے ہی اک نوں% 40 تقریباً  اچوں مریضاں

  گا۔ بنے کارن دا اسہال تے پیڑ اچ پیٹ جیہڑا گا،

 

 ہین؟ کی عوامل آلے خطرے توں کارن دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .2

ایز د آ ےرطخ ہ اوع ےل م اھٹیہ ل د ں  : نیہ ےت

م • اوخ :در ت د نی م ے اق ا ےلب م چ در ا ا ں د نوہ سٹیلیڈنوپس گنزولیکنیا/ہرقف مرو چ دو ے  ےک ھ
ا م اک م ۔نیہ ن اضیر د ں انت ا م 3 بس در ا ا ں ا تروع 1 ںوچ ے   ۔

مع • آ :ر اغ اع ز مع ید ےھرو 40 ںوت 16 ےت روط م ا ر دنوہ چ ا ا دج ،ے مع ید 30 ںوت 20 ہک ںو  ر
ہیا آ ےد اغ د ز اع یئل ے مع نیرت م د ر   ۔نیہ پورگ ے

 اے ہوندا جین اک اچ مریضاں دے ودھ دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم کہ اے چلدا پتہ توں تحقیق :وراثت •
 تے اے، جاندا ہو سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم نوں رکن اک دے خانداناں جے ہین۔ کہندے HLA-B27جنوں
  ۔گا جاوے آ ولوں دے جین ایہہ وی اچ رکناں دوجی دے خانداناں کہ اے امکان

 

 اے؟ سکدا جا بچیا کیویں توں سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .3

 ہو الحق بیماری ایہہ نوں رکن اک دے خانداناں جے اے۔ نئیں عالج کوئی دا سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم ویلے ایس
 تے، ہون واقع عالمتاں دے طرح اسی تے چائیدا رہنا خبردار اچ بارے دے عالمتاں کیتے بیان اتے تہانوں تے اے، جاندا
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 کرو۔ طلب مشوره طبی ورانہ پیشہ تے طور فوری
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 ہین؟ کارن کی دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .4

 فیر اے۔ لگدی شمولیت دی HLA-B27 اینڻیجن اچ ایس اگرچہ ہین، نئیں کارن مخصوص کوئی دی سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم

 دے ہون AS اچ ایناں ہین، ہوندے محسوس شکار دا بیماری ایس مریض دے جن لوکاں مثبت HLA-B27 مطابق، دے شمار و اعداد وی،

 خطرے دے اوناں اے، نئیں دار رشتہ کوئی مبتال اچ بیماری ایس دے جن لوکاں مثبت-HLA-B27 پاسے، دوجے ہین۔% 2 صرف مواقع

 انفیکشن بیکڻیریل کے جیویں عوامل، دوجے عالوه، دے انڻیجن HLA-B27 کہ اے خیال ایہہ اے۔ جاندا ودھ تائیں% 20 صرف عامل دا

 ہین۔ بندے کارن دا سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم جیہڑا ہین، موجود

 

 اے؟ سکدا جا پہچانیا نال آسانی نوں عالمتاں دی سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم کیا .5

  : ہین شامل اچ مرحلے ابتدائی

 دی صبح نوں جیس( ویلے دے صبح تے طور خاص توں، اکڑن تے پیڑ دی مہینے 3 گھٹ توں گھٹ اچ حصے نیویں دے کمر •

   بعد۔ دے فعالی غیر تے) اے جاندا سدیا اکڑن

 دے آرام صرف اچ جیس برعکس دے پیڑ دی کنڈھ میکانی اے۔ ہوندا واقع گھاڻا اچ پیڑ اکثر بعد دے کرن سرگرمی تے حرکت •

 ہووے محسوس بدتر بعد دے آرام نوں لوکاں مبتال اچ سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم اے، سکدی آ بہتری ہی بعد دیر کجھ

   گا۔
 دی اوپر راست براه دے ہڈی دی دمچی( ہڈی دی کولہے جیہڑا اے، ہوندا اچ جوڑاں دے ہڈی تکونی پہالں توں سبھ آغاز دا درد •

 کولھے، ایہہ آہستہ آہستہ بعد ایہدے ہین۔ ہوندی واقع وچکار دے) ہڈیوں جانب یںدونو دے کولھوں( ہڈیوں حرقفی تے) ہڈی

   اے۔ جاندا پھیل تائیں گردن تے سینے دے سامنے کمر، اوپری
  اے۔ آندا بگاڑ اکثر اچ نیند ویلے دی رات توں، کارن دے پیڑ دی کمر •

 دی پھیپھڑیاں جیہڑا اے، ہوندا متاثر پنجرا دا پسلیوں ےت اے جاندی ہوتی خراب حرکت دی ہڈی دی ریڑھ دی مریض آہستہ، آہستہ

  : ہین شامل اچ عالمتاں مزید اے۔ کردا محدود نوں فعل تے صالحیت

   تھکاوٹ •
 کولھا کہنی، کندھے، بشمول، اے، جاندی ہو سوزش اچ ایناں تے جاندے ہو سخت جوڑ اچ حصے نیویں تے اوپری دے جسم •

   سمیت ایڑی تے
  پیڑ اچ پشت دی ایڑی •
 نظر ہوئے، ویکھتے نوں روشنیوں تیز تے طور خاص اے، بندا کارن دا پیڑ تے سرخی اچ انکھ: سوزش دی) یوویڻس( قزحیہ •

  نال دے نقص اچ
  انداز کبڑا پاسے آگلے اک •
  لگنا نہ بھک •
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   بخار ودھ جیا تھوڑا •
   ہونا گھٹ وزن •

  سوزش دی انتاں

 دا پیڑ واضح غیر تہانوں جے ہین۔ ہوندے شدید دوجی کہ جدوں ہین ہوندے معتدل کجھ ہین۔ دیہون وکھری عالمتاں دی مریضاں وکھری

 کرنا حاصل مشوره طبی تے طور فوری تہانوں تے ہین، رہندے ناکام اچ جھکان آگے نوں تسی اپنے تسی اچانک تے اے ہوندا سامنا

 دا چار گھٹ توں گھٹ اچ عالمتاں پنج دتیاں ہیڻھاں نوں فرد کسی جے مطابق، دے) EULAR( لیگ یورپی خالف دے روماڻزم چائیدا۔

): میں مقابلے دے قسماں دوسری دی پیڑ دی کمر( ہو معاملہ دا پیڑ دی سوزش تے طور ممکنہ کہ اے امکان% 92 تے اے، ہوندا تجربہ

  

   پیڑ ویلے دے رات •
   بولنا دھاوا توں چپکے •
   دھاوا دا بیماری چا عمر گھٹ توں سال 40 •
   بہتری نال دے ورزش •
  ہوتی نئیں بہتری کوئی نال دے آرام •
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 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .6

 دی ہڈی دی ریڑھ جیہڑا معائنہ کلینکیکل گا۔ کرے دریافت اچ بارے دے تاریخ طبی دی خانداناں تے عالمتاں دی مریض روماڻولوجسٹ

 گے۔ جان کیتے ای چھیتی ہین، کردے مرکوز توجہ تے ایڑی تے جوڑاں دے ہڈی تکونی پیلوس، کمر، نال دے انداز دے چلن تے حرکت

 : اے سکدی ہو لوڑ دی معائنوں مزید

 : ایکسریز •
 اینکیلوزنگ/فقره ورم اثرات دے خصوصیات دی ایس اگرچہ اے، کردا مدد اچ جانچ دی حد دی سوزش اچ جوڑاں ایکسرے •

  ہین۔ ہوندے نئیں ظاہر اچ مرحلہ ابتدائی دے سپونڈیلیڻس
 ): MRI( امیجنگ گونج مقناطیسی یا) CT( ڻوموگرافی کمپیوڻرائزڈ •
  اے۔ دیندا مدد اچ الن پتہ دا سپونڈیلیڻس نگاینکیلوز/فقره ورم ابتدائی •

 : ٹسیٹ ےد نوخ •
o شرح سیڈیمینڻیشن ریتھرروسائٹ )ESR (پروڻین ردعمل-سی یا )CRP :(نتائج جے تے کرو پڑتال دی عالمتاں دے سوزش 

  اے۔ ہوندی واضح سوزش تے ہون، تے اختتام بلند اپنے
o ڻیسٹ دا شمار دے خون مکمل )CBT :(اے۔ سکدا بن کارن دا انیمیا سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم CBT کرن تعین ایہہ 

  اے۔ اینیمیا جے اے سکدا کر مدد اچ
o HLA-B27 اینڻیجن :HLA-B27 دا کیس لئی دے ہون دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم موجودگی دی اینڻیجن 

 اینکیلوزنگ/فقره ورم تے طور الزمی اچ لوکاں مثبت-HLA-27 کہ نئیں ضروری وی، فیر اے۔ کردا تجویز امکان

  اے۔ لوڑ دی ڻیسڻس دوجی لئی دے تصدیق ہووے۔ رفت پیش دی سپونڈیلیڻس

 : ہین شامل اچ جیس ہین، کردے اختیار نوں 1984 معیار نیویارک شده ترمیم تے طور دے معیار ترین عام لئی دے تشخیص ماہرین طبی

 توں کرن آرام تے اے آندی بہتری توں مدد دی ورزش اچ جیس اکڑن، تے پیڑ اچ حصے نیویں دے کنڈھ لئی دے ماه 3 گھٹ توں گھٹ. 1

  ملدا۔ نئیں سکون کوئی

  ۔)حصہ نچال دا کمر( ہونا محدود دا رفتار دی حرکت دی ریڑھ لمبر اچ جھکن پاسے دونویں پیچھلے تے آگے. 2

  قدراں۔ عمومی متعلقہ ئیل دے جنس تے عمر نسبتاً  حد دی توسیع دی سینے. 3

  وکھائے۔ نوں تبدیلی معتدل جانب اک یا بدتر، اطراف دونویں دی جوڑاں سیکروئیلک یا تبدیلیوں معمولی جیہڑا ایکسریز. 4

  اے۔ سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم یقیناً  تے اے، ہوندا واقع نال دے کسی اچوں 3 یا 2 ،1 پوائنڻس 4 نقطہ جے

 سطحات عالمتاں نال دے ویلے اے، سکدا لگ نئیں سراغ دا سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم اچ مرحلے ابتدائی ےاپن ایکسرے چونکہ

 ابتدائی دی بیماری چنانچہ، چلے، پتہ دا جاوناں ہو رفت پیش توں عرصہ کجھ اچ بارے دے بیماری اے سکدا ہو ہین، جاندی آ تے

 اچ 2009 نے) ASAS( سوسائڻی انڻرنیشنل سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم اے۔ ررمق معیار االقوامی بین نیا اک لئی دے تشخیص
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 لئی دے جان کیتے تشخیص تے طور دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم ہیڻھاں دے جناں نیں، کرائے متعارف اصول رہنما نویں

 : اے ضروری اترنا پورا اتے معیار دتے ہیڻھاں

  پیڑ دی کنڈھ تائیں عرصہ ودھ توں ماه 3 .1

  اے ہوندا اچ گھٹ توں سال 45 آغاز دا مرض. 2

 * عالمتاں طبی دو بمع مثبت-HLA-B27 یا ؛*نال دے عالمتاں طبی اک ای نال ہین، کردے تصدیق دی سوزش ڻیسٹ MRI یا ایکسرے. 3

 ردعمل-C تر بلند تاریخ، دی خانداناں مرض، ورمی دا پاخانے چنبل، یویڻس، اینتھیسس، آرتھرائڻس، پیڑ، اچ کنڈھ اچ عالمتاں کلینیکل*

  ردعمل۔ چنگا تئیں دے) NASAIDs( دوائیاں سوزش اینڻی سڻیرائیڈل غیر نال، دے لیول پروڻین
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 ہین؟ دستیاب عالج کی لئی دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .7

 روکن نوں اکڑن تے پیڑ جیہڑا اے، شامل ورتنا نوں ورزش تے دوائیاں اچ عالج دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم
 جوڑاں جے اے۔ دیندا مدد اچ روکن نوں بدشکلی دی ریڑھ تے اے بناندا چنگا نوں حرکت و نقل دی ریڑھ اے، دیندا مدد اچ
 سکدا جا رکھیا اختیار زیر نوں بیماری تے اے، ہوندا حاصل عالج طبی مناسب نوں مریض اک پہالں توں ہون بیماری دی
 دی جوڑاں جے وی، فیر اے۔ جاندی ہو نئیں بہتری اچ صورتحال کہ تائیں جدوں ہین سکدی جا روکی دوائیاں تے اے

  اے۔ سکدی ہو لوڑ دی آپریشن سرجیکل فیر اے، روکدا نوں حرکت و نقل جیہڑا اے ہوندی ہوا واقع بیماری

i .د او   ایئ

 ) NSAIDs( دوائیاں سوزش انسداد سڻیرائیڈل غیر •

 دوائیاں، آلی ورتیجان دے ودھ تے طور دے عالج دفاعی پہالں توں سبھ لئی دے بچن توں اکڑن تے پیڑ سوزش،
 داجان ورتیا لئی دے کرن شروع دوباره نوں صالحیت دی حرکت ہی نہ تے لئی دے عالج تے نہ نوں اونہاں تے
 اپ دا پیٹ اچ اثرات ضمنی دے جن ہین، شامل نیپروکسین تے انڈومیتھیسن اچ دوائیاں آلی جان ورتی عمومی اے۔

 وی مسئلے دے جگر تے گردے اچ معامالت نادر بعض کہ تائیں ایتھے تے وگنا، خون اندر دے پیٹ ہونا، سیٹ
  ہین۔ شامل

 ) DMARDs( دوائیاں رومیڻک اینڻی آلی کرن ترمیم اچ مرضوں •

 دا آرتھرائڻس سوزشی جیہڑا اے دیندا مدد اچ روکن نوں عمل ذیلی اے، دیندا مدد اچ بنان چنگا نوں نظام مدافعتی
 اچ دوائیاں آلی جان ورتی تے طور عام اے۔ الندا سستی اچ خرابی دی جوڑ رفت پیش تے اے بندا کارن

 جگر تکلیف، دی پیٹ الرجی، چھیتی اثرات یضمن اچ معامالت کجھ ہین۔ شامل میتھوڻریکسیٹ تے سلفاسیالزائن
  ہین۔ سکدے بن کارن دا پن معمولی غیر اچ شمار دے خون تے نقصان دے

 ) TNF-اینڻی( عامل نیکروسس ڻیومر اینڻی •

 سیل اک TNF اے۔ سکدا جا ورتیا نوں TNF-اینڻی کے جیویں ایجنڻس حیاتیاتی تے ہین نئیں مؤثر NASID جے
 روکنا نوں پروڻین ایس اے۔ کردا کم تے طور دے ایجنٹ سوزش اک اچ آرتھرائڻس روماڻائیڈ جیہڑا اے پروڻین

 اے، کردا وادھا اچ حرکت دی ریڑھ اے، دیندا مدد اچ کرن گھٹ نوں سوجن دی جوڑاں یا ڻینڈر اکڑن، پیڑ،
  اے۔ رکھدا کنڻرول زیر نوں روانڻیریڻسگیسڻ تے یوویڻس نال نال ایہدے اے، روکدا نوں بدشکلی دی جوڑاں

اع ترو م اج ی آ ن د یل او ایئ ا ں  دے دوائیاں وی، فیر ایڈالیمیمیب، ایڻانیرسیپ، تے انفلیکسیمیب شامل ہین۔ چ
 جناں اے۔ سکدا نکل اچ صورت دی اضافی اچ مواقع دے ہون انفیکشن تے ناکامی، دی دل نتیجہ دا اثرات ضمنی

 حیاتیاتی چائیدی۔ لینی نئیں دوائیں یہ نوں اونہاں اے ہوندا بیماری دی میلینیڻنگڈی تے دق تپ فعال اچ مریضاں
 مخفی TB لئی دے کرن پڑتال لئی دے پہالں توں انکشاف تئیں دے دق تب نوں مریضاں قبل، توں لین ایجنڻس
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 کرانے ٹڻیس دے افعال دے جگر تے ڻیسٹ دے خون نال باقاعدگی دوران دے دوائیاں تے چائیدا کرانا ڻیسٹ
 چائیدے۔

ii .تھراپی ورزش  

 اینکیلوزنگ/فقره ورم توں، کارن دے جان بن غیرلچکدار دے بافتاں منسلک توں جوڑاں توں کارن دے گھاڻا دا حرکت
 ولوں دے تھراپسٹ وارانہ پیشہ یا فزیوتھراپی اے۔ حامل دی اہمیت بوہتی ورزش لئی دے مریضاں مبتال اچ سپونڈیلیڻس

 تے جوڑاں رکھنا برقرار انداز جسمانی تے ہونا کھڑے ھاسد اپس، پش بیڻھک، اڻھک کے جیویں ورزشاں کیتی ہدایت
  اے۔ دیندا مدد اچ رکھن برقرار نوں لچک اچ پڻھیاں

 تے طور آزادانہ مریض جاوے۔ دتی انجام اچ پانی گرم نیم اے چنگا اے، شکل ترجیحی اک دی ورزش وی ہائیڈروتھراپی
 اکڑن دی جوڑاں نال نال ایہدے اے، سکدا بنا مضبوط نوں وںنس تے پڻھیاں دباؤ دا پانی تے ہین، سکدے کر حرکت اچ پانی
  اے۔ سکدا کر دور نوں

 حد بے نوں تسی اپنے تے کرو نہ ورزش کدار کدے چائیدی۔ کرنی اتے بنیاد دی روزانہ الزماً  ورزش نال دے قدمی ثابت 
 تے پڻھے چونکہ اے۔ ویال چنگا دا ورزش پہالں، توں جان تے بستر نوں رات تے جاگنا جلدی ویلے دے صبح تھکاؤ۔ نہ

 بنا چنگا نوں طاقت جسمانی تے اے سکدی دے فروغ نوں لچک ورزش ہین، ہوندے اچ حالت دی اکڑن تے تھکاوٹ جوڑ
  اے۔ سکدی

 نیم یا پیک آئس تے جوڑاں لئی دے بچن توں اکڑن چائیدا۔ لینا وقفہ اچ ورزش نوں مریضاں تے ہو شدید آرتھرائڻس جدوں
  کرو۔ جاری نوں ورزش بتدریج دے جلدی کسی بنا تے اے، ہوندی گھاڻا اچ پیڑ جدوں الؤ۔ پانی گرم

iii .سرجری  

 سکدی ہو لوڑ دی سرجری متبادل جوڑ مصنوعی اونہوں تے اے، آندی بدشکلی اچ جوڑ دے کولھے دے مریض جدوں
 ایہدے ہین۔ سکدے کر شروع لچکداری ہوئے، پاتے آرام توں سوزش تے پیڑ جوڑ دے کولھے بعد، دے سرجری اے۔

  ہین۔ سکدے رکھ برقرار چلنا سدھا نال دے انداز ده آرام زبردست ہوئیاں جھکدے پاسے اگلے مریض عالوه،

 جنوں( اے جاندی لگ توں ایس یا تائیں نیڑے دے سینے ڻھوڑی کہ اے دے ودھ انی خمیدگی پاسے اگلے دی مریض جے
 اوسڻیوڻومی اک تے ہووے، قاصر توں چکن سر اپنا فرد اک ،)اے انداج جانیا تے طور دے بیماری دی ڻھوڑی اتے سینے

 ہڈی اے۔ جاندا کاڻا نوں ہڈی لئی دے کرن درست نوں بدشکلی زاِویائی دوران، دے اوسڻیوڻومی اک اے۔ سکدی ہو لوڑ دی
 کرن مستحک نوں ڈیہ دی ریڑھ دورا دے ہون ڻھیک اے۔ جاندا دتا ہون ڻھیک تے جاتا کیتا آہنگ ہم دوباره نوں سروں دے
  اے۔ سکدا جا کیتا یکجا نوں پگھالؤ تے عمل آالتی دے ریڑھ نال دے اوسڻیوڻومی اک لئی دے
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 ہین؟ کی پیچیدگیاں دی اسپینڈائائڻس اینکیلوزنگ .8

 دی پھیپھڑیاں جیہڑا گا، بنے کارن دا بدشکلی دی کیویڻی تھوراسک ایہہ تے اے، جاندا ہو بدتر بیماری جے :جراحت دی پھیپھڑیاں •

 ایہہ اچ، صورتاں کجھ گا۔ بنے کارن دا چڑھنے ساه تے کھانسی جیہڑا گا، کرے محدود نوں صالحیت دی کرن اختیار وسعت

   اے۔ اسکد بن کارن دی فیبروسس پلمونری ایڈیوپیتھک تے پلیوریڻس

 نظر تے جائے، ویکھیا نوں روشنیوں تیز جدوں تے طور خاص اے، پیڑ تے سرخی اچ انکھ خصوصیت دی عنبیہ ورم :عنبیہ ورم •

 دے دباؤ انڻرااوکیولر یا) CSC( کوریوریڻینوپیتھی سیرس مرکزی ایہہ تے ہین، جاندی ہو بدتر عالمتاں جے اے۔ کردا پیدا نقص اچ

  کا۔ پن اندھے اچ معامالت بعض تے اے، نکلدا اچ صورت دی گلوکوما نتیجہ جیہدا اے، بندا کارن دا) IOP( ودھن

د • میب ید ل ا ر ای  اچ نتیجے دے جیس اے، سکدا بن کارن دی چوڑ اچ والو دے دل سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم :ں

   اے۔ سکدا ہو رساؤ دا فائبریلیشن آرڻریل یا والو ایورڻک

 دوران دے حرکت دی انتاں تے اسہال پیڑ، اچ پیٹ اچ نتیجے اچ جیس گے، ہوں شکار دا السر پیپڻک مریض کجھ: سوزش دی انتاں •

   گے۔ ہوں مسئلے دے بہنے خون

 دی حالت طبی اک ہیماڻوریا، مائیکرواسکوپک نتیجہ جیہدا گا، بنے کارن دا نیفروپیتھی IgA ایہہ اچ معاملیاں نادر :نیفرائڻس •

  اے۔ آندی مقدار معمولی دی خون اچ پیشاب اچ جیس گا نکلے اچ صورت

 

 ہین؟ کردے کیویں نگہداشت آپے اپنی مریض دے کینسر دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم .9

 یجاند کیتی سفارش ایہہ ہین۔ رہندی بدلدی نال نال دے ویلے عالمتاں دی جیس اے بیماری دائمی اک سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره ورم

 ایہہ عالوه، دے دوائیاں لین۔ دوائیاں تے کرائیں پڑتال نال باقاعدگی تے کرن عمل مطابق دے مشورے طبی ورانہ پیشہ مریضاں کہ اے

 انداز دا حیاتی مند صحت اک تے رکھن برقرار انداز جسمانی سیدھا کرن، ورزش نال باقاعدگی مریض کہ اے حامل دا اہمیت مساوی

 : ہین جارہے دیے ےمشور کجھ ایتھے گزارن۔

  ورزش اتے بنیاد دی باقاعدگی. 1

 لئی دے بنان چنگا نوں حرکت اچ جوڑاں تے ہڈی دی ریڑھ تے لینا ساه گہرے لئی دے وسعت دی پھیپھڑیاں اچ ورزشوں دی روزانہ

 دور نوں اکڑن تے یڑپ جیہڑا اچ، پانی گرم نیم تے طور خاص اے، جاندی کیتی سفارش دی تیراکی اے۔ شامل کرنا ورزش دی پھیالن

 ورم ہین۔ موزوں لئی دے بنان چنگا نوں لچکداری اچ جوڑاں ایروبکس تے چی تائی یوگا، عالوه، ایہدے اے۔ دیندا مدد اچ کرن

 بال۔ باسکٹ یا جوڈو کے جیویں کھیل آلے مار ودھ تے طور خاص ہین، نئیں چنگی ورزشیں تمام لئی دے سپونڈیلیڻس اینکیلوزنگ/فقره

 مشوره طبی ور پیشہ نوں مریضاں قبل توں کرن ورزشیں اے۔ سکدا بن کارن دی سوزش اچ پڻھیاں جانب عقبی دی ایڑی ی،بھ جاگنگ

  چائیدا۔ کرنا حاصل

  رکھنا برقرار نوں انداز جسمانی چنگے. 2

 دیندے اجازت دی دین انجام نوں ورزشوں دی توسیع دی کنڈھ کہ اے ضروری حد بے گل ایہہ لیو، نیند یا بیڻھیں ہوں، کھڑے وی جدوں
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 میڻرس مستحکم اک کہ اے جاندی کیتی سفارش لئی دے بچن توں خمیدگی اچ ہڈی دی ریڑھ رکھو۔ برقرار انداز جسمانی درست ہوئیاں،

 نوں مریضاں اے۔ مند فائده لئی دے کنڈھ ورزش اپ پش دی منٹ 20 قبل، نال جان تے بستر یا ویلے دے حصب چائیدا۔ لینا سہارا تے

 چائیدا۔ کرنا نئیں اختیار انداز جسمانی متعین ہی اک تے چکنا شیواں بھاری لئی دے ویلے مدت کجھ تے چائیدی چکنی نئیں شیواں بھاری

 پیندا جھکنا بار بار توں کثرت اچ ماحول دے کرن کم دا مریض جے چائیدا۔ لینا وقفہ کا بعد دے منٹ 10 ہر ویلے کردے کم تے کمپیوڻر

  چائیدی۔ کرنی مالزمت ہور کوئی یا چائیدا رکھنا جاری کم اونہوں آیا کہ چائیدا لینا مشوره طبی اونہوں تے اے،

  صوفہ تے بستر دا سون. 3

 آلی پشت سیدھا لئے دے لین سہارا کرو۔ نہ استعمال میڻرس نرم تے تکیہ چااون لئی دے تھام روک دی ؤجھکا یا خم اچ ہڈی دی ریڑھ

  رہین۔ دور توں صوفیاں نرم تے کرو منتخب کرسی

  دیو چھڈ نوشی تمباکو. 4

 پیچیده ہور نوں دشواری اچ لین ساه تے گا جاوے بڑھ خدشہ دا ہون زخمی دے پھیپھڑیاں توں ایس جے کیوں رہو دور توں نوشی تمباکو

  گا۔ ائےبن

  رہو خبردار توں تبدیلیوں جسمانی. 5

 جان، ہو بدتر عالمتاں جے کرو۔ نگرانی نال احتیاط دی اکڑن دی صبح کے جیویں اچ جوڑ تے ہڈی دی ریڑھ اچ حصے نیویں دے کمر

  کرو۔ طلب مشوره طبی تے طور فوری تے

  غذا مند صحت. 6

  اے۔ سکدی کر گھٹ نوں خطرے دے سوزش دی انتاں تے اے رکھدی مضبوط نوں جسم غذا متوازن تے مند صحت اک

  گروپ معاون دے مریضاں. 7

 ہین، سکدے کر حاصل جانکاری اتے عالج تے نرسنگ ذریعے دے سیمینارز آلے جان کیتے منظم ذریعے دے گروپ مریض مریض،

 اے۔ دادین تشکیل تے طور دے فارم پلیٹ اک لئی کرن سانجھا دا معاونت باہمی تے تجربیاں جیہڑا

 

 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس
	1. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس کی اے؟
	2. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دے کارن توں خطرے آلے عوامل کی ہین؟
	3. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس توں کیویں بچیا جا سکدا اے؟
	4. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دے کی کارن ہین؟
	5. کیا ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دی علامتاں نوں آسانی نال پہچانیا جا سکدا اے؟
	6. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دی تحقیقاں تے تشخیص کیویں کریے؟
	7. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دے لئی کی علاج دستیاب ہین؟
	8. اینکیلوزنگ اسپینڈائائٹس دی پیچیدگیاں کی ہین؟
	9. ورم فقرہ/اینکیلوزنگ سپونڈیلیٹس دے کینسر دے مریض اپنی آپے نگہداشت کیویں کردے ہین؟

