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 ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ / ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ  ਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਮ ਪਬਮਾਰੀ  ੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ  ੈ ਪਕ ਲਗਭਗ 80% ਪਰੌੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਪਿੱ ਠ ਦਰਦ ਜਰੂਰ ਮਪ ਸੂਸ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ  ੋਣ ਦੇ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦ ੇ ਨ, ਪਰ ਇ ਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਪਿੱ ਠ ਤਣਾਉ, ਗਲਤ ਮ ਦਰਾ ਅਤ ੇਡੀਜਨਰੇਪਟਵ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ  ੋ 

ਸਕਦੀਆਂ  ਨ। ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਪਰਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ ਮ ਕਾਰਕ ਉਪਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤ ੇਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 

ਕੁੰਮਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ੀ ਮ ਦਰਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ  ੈ, ਨੇਮੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਪਚਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਸਵੈ-ਪਰਬੁੰ ਿਨ 

ਅਤ ੇਪਸ ਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਵਿਾਉਣਾ  ੈ।  ੇਠ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ  ੇਠ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  
ਦਰ ਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ। 
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1.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ (ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ) ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪੇਡ ੂਤਕ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਇਸ ਪਵਚ ਪੁੰਜ ਪ ਿੱ ਸੇ   ੁੰ ਦੇ  ਨ ਜੋ ਵਰਟੇਬਰਾਏ ਦੇ 

ਬਣੇ   ੁੰ ਦੇ  ਨ: ਗਰਦਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਰਟੀਬਰਾਏ; ਉੱਪਰਲੀ ਪਪਿੱ ਛ ਪਵਿੱ ਚ ਥੋਰਾਪਸਸ ਵਰਟੀਬਰਾਏ; ਲੁੰ ਬਾਰ, 

ਸੈਕਰਾਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਕੇਜੀਅਲ ਵਰਟੀਬਰਾਏ। ਵਰਟੀਬਰਾਏ ਪਲਗਾਮੈਂਟ ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸੀਆਂ, ਫੇਸਟ ਜੋੜ੍ਾਂ 
ਅਤ ੇਇਨਟਰਵਰਟੀਬਰਾਲ ਪਡਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਾ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। ਇੁੰਟਰਵਰਟੀਬਰਾਲ ਪਡਸਕ ਕ ਸਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ  ੈ 

ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਤੇ ਵਜਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਲਮ ਘੇਰਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਪਸਰਾਵਾਂ ਦੀ 
ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਪਮਲ   ੁੰ ਦੀਆਂ  ਨ। ਇ  ਪਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤ ੇਅੁੰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਜੋੜ੍ਦੀ  ੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖਰੀ 
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਅਤ ੇਨਸਾਂ ਜ ੜ੍ੀ   ੁੰ ਦੀਆਂ  ਨ। ਡੂੁੰ ਘੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਨੂੁੰ  ਸ ੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ  ਨ ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ  ਨ, ਜਦਪਕ ਸਤ ੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ। 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੰ ਬੋਸੈਕਰਲ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦੇ ਪਟਸੂਆਂ ਨੂੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ ਪਜਵੇਂਪਕ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ, ਨਸਾਂ, 
ਇੁੰਟਰਵਰਟਬਰਾਲ ਪਡਸਕ ਅਤੇ ਫੇਸਟ ਜੋੜ੍। ਦਰਦ ਪਚਿੱ ਤੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇਪਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਪਛਲੇ ਪ ਿੱ ਪਸਆ ਂਤਕ ਪ  ੁੰ ਚ ਸਕਦਾ  ੈ। 

ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਆਪਟਕਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ  ੈ। ਇ  ਲਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਪਵਿੱ ਚ ਨ ੀਂ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਪਜਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਸਆਪਟਕ ਦਰਦ   ੁੰ ਦਾ  ੈ।  

  

2.      ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਮਿੱਿ-ਉਮਰ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤ ੇਗਲਤ 

ਮ ਦਰਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ, ਬ਼ਿ ਰਗ ਲੋਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਿੱ ਠ ਦਾ ਦਰਤ ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੁੰਟਰਵਰਟੀਬਰਾਲ ਪਡਸਕਾਂ 
ਅਤ ੇਏਪਜੁੰਗ ਫੇਸਟ ਜੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਡੀਜਨਰੇਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ।  

 ੇਠ ਪਲਖੇ ਕਾਰਕ ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ  ੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੁੰ  ਵਿਾ ਸਕਦੇ  ਨ: 

 ਪਸਗਰਟ-ਬੀੜ੍ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  

 ਮੋਟਾਪਾ  
 ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ  

 ਲੁੰ ਮੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੈਠਣਾਂ ਜਾਂ ਬੈਡ ਰੇਸਟ  

 ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਦੀ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਕੁੰਬਣੀ  
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 ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ  
 ਇਿੱਕ  ੀ ਮ ਦਰਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਝ ਿੱ ਕ ਕੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ 
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3.      ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੁੰਮ 'ਤੇ ਸ ੀ ਮ ਦਰਾ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਸੁੰਤ ਪਲਤ ਖ ਰਾਕ ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ 

ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

ਮ ਦਰਾ ਵਿੱ ਲ ਪਿਆਨ ਪਦਓ 

ਇਿੱਕ  ੀ ਮ ਦਰਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਝ ਿੱ ਕ ਕੇ ਕੁੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ  

ਬੈਠਣ ਦੀ ਮ ਦਰਾ ਠੀਕ ਰਿੱ ਖੋ 

ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਸੀਟ ਤੇ ਪਪਿੱ ਛ ੇਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਝ ਿੱ ਕੋ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੁੰਨ, ਮੋਢ ੇਅਤੇ ਕ ਿੱ ਲਹੇ  ਇਿੱਕ  ੀ 
ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ  ੋਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ 

ਪਖਿੱ ਚ।ੋ ਕ ਰਸੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੁੰ  ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਫਲੋਰ ਗੋਪਡਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਕੋ ਅਤੇ ਕ ਿੱ ਪਲਹਆ ਂਨੂੁੰ  90 

ਪਡਗਰੀ ਤੇ ਝ ਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਸਿੱ ਿਾ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਜਾਂ ਝ ਕ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਪਤੁੰ ਨ 

ਕ ਦਰਤੀ ਮੋੜ੍ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲੁੰ ਬਰ ਦਾ ਅੁੰਤਰ ਮੋੜ੍ ਥੋਰੇਪਸਸ ਜਗਹਾ ਦਾ ਸਮਤਲ ਮੋੜ੍। ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪ ਿੱ ਸੇ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਚੋਟਾ ਗਿੱਦਾ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ  ੋ। ਮ ਦਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੁੰ  
ਘ ਮਾਓ ਅਤ ੇਅੁੰਤਰਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। 

ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਥਤੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖੋ 

ਆਪਣਾ ਪਸਰ ਚ ਿੱ ਕੋ ਅਤ ੇਅਿੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਖੁੰ ਪਭਆ ਂਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਸਮਤਲ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੁੰ  ਉੱਪਰ ਅਤ ੇ

ਬਾ ਰ ਦੀ ਦਰਫ ਰਿੱ ਖੋ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ   ੌਲੀ- ੌਲੀ ਕਿੱਸ ਪਦਓ। ਪਤੁੰ ਨੇ ਕ ਦਰਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਮੋੜ੍ 

(ਸਰਵਾਈਕਲ, ਥੋਰੈਪਸਸ ਅਤੇ ਲੁੰ ਬਰ) ਰਿੱਖਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ, ਜ ੋਪਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮ ਐੱਸ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦ ੇ ਨ। 

ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਇਕ ਲੁੰ ਬਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ  ਕੁੰਨ, ਮੋਢ,ੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪਪਿੱ ਠ ਤੇ ਪਗਿੱ ਟੇ ਦੇ ਮੋੜ੍ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਲੁੰ ਘਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  ਪਪਿੱ ਛ ੇਦੀ ਤਰਫ ਪਜਆਦਾ ਮੋੜ੍ੋ ਨ ੀਂ। 

ਜੇ ਤ  ਾਨੂੁੰ  ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਪ ਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ  ੈ, ਤਾਂ ਪਢਿੱ ਲੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ   ੌਲੀ  ੌਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜਨ ਨੂੁੰ  ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਸ ਪਦਓ। ਨੀਵੇਂ ਸਟੂਲ ਜਾਂ ਕਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਰਾਮ ਪਦਓ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁੰਢੇ, ਗੋਡੇ 

ਅਤ ੇ ੇਠਲੇ ਪ ਿੱ ਸੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸੀ ਨੂੁੰ  ਥੋੜ੍ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਿੱਕ ਅੁੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ ਿੱ ਸੇ ਨੂੁੰ  ਆਰਾਮ ਦੇਣ 

ਲਈ ਸਾਈਡ ਨੂੁੰ  ਬਦਲੋ। ਆਪਣੇ ਪਚ ਰੇ ਨੂੁੰ  ਿੋਣ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਪਵਚ ਆਪਣੇ ਦੁੰਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  
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ਪਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਸ ਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜ ਾ ਝ ਕਾਓ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਕ ਿੱ ਲਹੇ  ਨੂੁੰ  ਦੂਜੀ ਲਿੱ ਤ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਥੋੜ੍ਹ ਪਜ ਾ ਝ ਕਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਇਿੱਕ  ਿੱਥ ਨੂੁੰ  ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਸੁੰ ਕ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ। 

ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਨੂੁੰ  ਚ ਿੱ ਕਣ ਅਤ ੇਪਹਿੱ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮ ਦਰਾ ਦਾ ਪਖਆਲ ਰਿੱ ਖੋ।  

ਭਾਰੀ ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਚ ਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪਪ ਲਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਪ ਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕੁੰਮ ਨੂੁੰ  
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ  ਾਨੂੁੰ  ਮਾਰਗ ਅਤ ੇਢੁੰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਪਕਸੇ ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਚ ਿੱ ਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮਰ ਦੇ 

ਪਿੱਿਰ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ  ੈ, ਤਾਂ ਵਸਤ ੂਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਇਕ ਵਿੱ ਡੀ ਰ ਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ  ੋ ਅਤੇ ਼ਿਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੁੰ  ਮ਼ਿਬੂਤੀ ਨਾਲ 

ਰਿੱ ਖੋ। ਇਕ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਝ ਿੱ ਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਵਸਤੂ ਨੂੁੰ  ਫੜ੍ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕਿੱਸ 

ਪਦਓ। ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਚ ਿੱ ਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿੱ ਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੋਪਡਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਿਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਪਿੱ ਠ 

ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਕਮਰ ਨੂੁੰ  ਨਾ ਮਰੋੜ੍ੋ। ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਅਤ ੇਕਮਰ ਦੇ ਪਿੱਿਰ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪਸਰ ਦੇ ਉਪਰ ਵਸਤ ੂਤਕ ਪ  ੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰਦ ੇ ੋ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਪਿੱਿਰ ਤਿੱਕ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਪੈਰ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ 

ਸਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਪਿੱ ਠ ਤੇ ਬ  ਤ ਪ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਕਸੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਿਿੱਕਾ ਦੇਂਦੇ ਵੇਲੇ, ਥੋੜ੍ਾ ਪਜ ਾ ਗੋਡੇ ਤੇ 

ਝ ਕ,ੋ ਿਿੱਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਖਿੱ ਚਣ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ  ਾਨੂੁੰ  ਬ  ਤ 

ਪ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵਸਤ ੂਨੂੁੰ  ਪਖਿੱ ਚਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ  ੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਕੁੰਮ ਨੂੁੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਪਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾ ੀਦੀ 
 ੈ।    

ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ 

* ਇਸ ਭਾਗ ਪਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਰਫ ਸੁੰਦਰਭ ਲਈ  ੈ, ਲੇਖ ਪਵਚ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਆਪਣੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਪਥਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾ  - ਮਸਵਰਾ ਕਰੋ। 

ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਤ  ਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤ ੇਪਲਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤ ੇਮਜਬੂਤੀ ਨੂੁੰ  ਵਿਾ ਸਕਦਾ  ੈ 

ਅਤ ੇਇ  ਤ  ਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।  ੌਲੀ  ੌਲੀ ਲਕਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਕ 

ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਪਜਆਦਾ ਨਾ ਵਿਾਓ। ਕਸਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ 
ਬਣਾਓ।  
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4.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਘਿੱਟ ਪੀੜ੍ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦੇ  ਨ। ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਵਿੱ ਚ, ਇ  ਗੁੰ ਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਨ ੀਂ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇ  ਮ ਿੱ ਖ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤ ੇਗਲਤ ਮ ਦਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। 

ਬ਼ਿ ਰਗ ਲੋਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਿੱ ਡ ੇਪਿੱਿਰ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਪਡਜੇਨਰੇਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। 

ਜੇ ਤ  ਾਡੀ ਲੋਅ ਬੈਕ ਪਵਚ ਨਸਾਂ, ਜੋੜ੍ਾਂ ਜਾਂ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਨ ੀਂ   ੁੰ ਦੀ  ੈ ਅਤ ੇਪਫਰ ਵੀ ਦਰਦ ਰਪ ੁੰਦਾ  ੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੇ  ੇਠ ਪਦਿੱ ਤ ੇਕ ਝ ਕਾਰਨ ਸੁੰਭਵ  ੋ ਸਕਦੇ  ਨ: 

 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ ਮਪ ਸੂਸ ਕਰਦੇ  ੋ, ਤ ਸੀਂ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ-ਪੇਸੀਆਂ 

ਅਤ ੇਨਸਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੁੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇ ੋ, ਤਾਂ ਅਪਜ ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ ੇਸੁੰਪਰਕ ਨਾਲ ਤ  ਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸੀ ਬ  ਤ ਪਜਆਦਾ ਤੁੰਗ 

 ੋ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਤ  ਾਡੀ ਪਪਿੱ ਠ ਆਕੜ੍ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਸਖਤ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪਵਰ ਿੱ ਿ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ 
ਪਵਿੱ ਚ ਅਸਪਿੱ ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ  ੈ। ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸੀ ਜੋੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇ

ਪਡਸਕਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਾਉਂਦੀ  ੈ ਜੋ ਤ  ਾਡੀ ਪਪਿੱ ਠ ਪਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਵਿਾ ਸਕਦੀ  ੈ।   

 ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  ਘ ੁੰ ਮਾਉਂਦ ੇਨ ੀਂ  ੋ, ਤਾਂ ਤ  ਾਡੀ ਪਪਿੱ ਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਕਮ਼ਿੋਰ  ੋ 

ਜਾਂਦੀਆ ਂ ਨ ਅਤ ੇਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਪਖਚਾਅ ਪੈਦਾ  ੋ ਜਾਂਦਾ  ੈ।  

 ਪਕਉਂਪਕ ਤ  ਾਡੀਆਂ ਸੁੰਵੇਦੀ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਦਮਾਗ ਨੂੁੰ  ਦਰਦ ਦੇ ਸੁੰ ਕੇਤ ਭੇਜਦੀਆ ਂ ਨ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ 
ਘਿੱਟ ਬਾ ਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਮਪ ਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ।  

 ਮਨੋਪਵਪਗਆਪਨਕ ਕਾਰਕ: ਪਡਪਰੈਸਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤ ਸੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਪ ਸੂਸ 

ਕਰਦੇ  ੋ), ਮਾੜ੍ੇ ਅੁੰਤਰ-ਸੁੰਬੁੰ ਿ (ਕੁੰਮ ਤੇ, ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਪਜਕ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱ ਚ), ਤ  ਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਵਿਾ ਸਕਦੇ 
 ਨ। 

ਕ ਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ  ੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨ ੀਂ ਚਲਦਾ  ੈ। ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ, ਗੈਰ-ਪਵਸੇਸ ਪਪਿੱ ਠ ਦਰਦ  ੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇ  ਨ ੀਂ  ੈ ਪਕ ਤ  ਾਡੀ ਪਸ ਤ ਦੀ ਗੁੰ ਭੀਰ 

ਸਮਿੱ ਪਸਆ  ੈ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਸਰ ਦਰਦ  ੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇ  ਨ ੀਂ  ੈ ਪਕ ਤ  ਾਡਾ ਪਸਰ ਼ਿਖ਼ਮੀ  ੈ। ਸਾਨੂੁੰ  ਪਚੁੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਪਕ ਇ  ਪਕਸੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਦਾ ਲਿੱ ਛਣ  ੈ, ਤੇ ਪਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ   ੁੰ ਦੀ  ੈ ਪਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਸ 

ਤਰਹਾਂ ਕੁੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਵਿੱ ਿ ਪਚੁੰ ਤਾ ਪਸਰਫ ਦਰਦ ਵਿਾਏਗੀ। 
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5.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਕੀ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ? 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪਸਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ   ੇਠ ਪਲਖੇ ਲਿੱ ਛਣ  ੋ ਸਕਦੇ  ਨ: 

 ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ  

 ਲੋਅ ਬੈਕ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤ ੇਖੜ੍ਹਾ  ੋਣ ਜਾਂ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ  ੋਣਾ 
 ਲਿੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕ ਲਹੇ  ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਸ ੁੰ ਨੀ, ਕਮ਼ਿੋਰੀ ਜਾਂ ਦਰਦ 

 

6.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਨਦਾਨ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਪਤ ਾਸ ਅਤੇ ਕਲੀਪਨਕਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ  ਨ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. 

(ਮੈਗਨੈਟੀਕਲ ਰੈ਼ਿੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਪਜੁੰ ਗ) ਅਤ ੇਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ, ਜੋ ਪਕ ਪਡਸਕ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਡੀਜੇਨਰੇਸਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। 

 

7.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਿੱ ਿ ਹਨ? 

ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਪਿੱ ਠ ਦੇ ਦਰਦ ਬੇਪ ਸਾਬ, ਸਖਤ ਜਾਂ ਅਣਉਪਚਤ ਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ। ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਕ ਝ ਪਦਨ ਦੇ 

ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਿ ਸਕਦੀ  ੈ, ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਮੀ, ਅਤ ੇਪਪਿੱ ਠ ਨੂੁੰ  ਗਤੀਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੀ 
ਕਸਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪਪਿੱ ਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। 80% ਲੋਕ ਜ ੋਇਸ ਨਾਲ ਪੀਪੜ੍ਤ  ਨ, ਇਿੱਕ ਮ ੀਨੇ ਦੇ 

ਅੁੰਤਰਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਠੀਕ  ੋ ਸਕਦੇ  ਨ। 

  

ਇੁੰਟਰਵਰਟੇਬਰਾਲ ਪਡਸਕ ਪਡਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। ਇਸ  ਾਲਤ ਵਾਲੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ  ੈ। ਸ ੀ ਅਤ ੇਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ  ਨ। 

ਲੋਅ ਪੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਫ਼ਿੀਕਲ ਥਰੈਪੀ, ਓਪਕਊਪੇਸਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ ਸਾਮਲ  ੈ। 

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪਵਿੱ ਚ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਸਟੀਮ ਲੇਸਨ, ਗਰਮੀ ਦੇਣਾ, ਲੁੰ ਬਰ ਸਪਾਈਨ ਟਰੈਕਸਨ, ਮੈਨ ਐਲ ਅਤੇ 
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ਮੈਨੀਪ ਲੇਪਟਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਐਪਕਊਪੁੰਕਚਰ, ਮ ਦਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਸਰਤ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਮਲ  ਨ। ਇ  ਥੈਰੇਪੀਆਂ 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਲ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ ਤਾਂ ਪਕ ਪਕਪਰਆਸੀਲ ਥੈਰਪੀ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚਰਣ ਨੂੁੰ  ਮੁੰਜੂਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਰਗਰਮ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਰਲ ਅਤ ੇ

ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸਨ ਟਰੇਪਨੁੰ ਗ, ਪਪਿੱ ਠ ਅਤ ੇਲਿੱ ਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਪਪਿੱ ਠ ਦੀਆਂ 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਅਤ ੇਲਿੱ ਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸਾਮਲ  ਨ। 

ਉ  ਲੋਅ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਾਓ-ਕੈਮੀਕਲ ਪਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਨੂੁੰ  ਮ ੜ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਨਾੜ੍ੀਆਂ ਦੇ 

ਅਸਿਾਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ  ਨ। 

ਜੇ ਲਿੱ ਛਣ ਬਣੇ ਰਪ ੁੰਦੇ  ਨ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਸ ਦਾ ਬ  ਤ ਤੇਜੀ ਸੁੰਕ ਚਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ, ਤਾਂ 
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ   ੁੰ ਦੀ  ੈ। ਬ  ਤ ਤੇਜ ਸੁੰਕ ਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮ਼ਿੋਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ ੁੰ ਨੀ 
 ੋ ਸਕਦੀ  ੈ, ਅੁੰਤਡੀ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਪਨਯੁੰ ਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ  ੈ। ਸਰਜਰੀ ਅਸਪਥਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ 
ਨੂੁੰ  ਠੀਕ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਅਤ ੇਨਾੜ੍ੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ  ੈ, ਅਤ ੇਸ ੀ ਪਵਗੜੇ੍  ੋਏ ਸਪਾਈਨਾਂ 
ਨੂੁੰ  ਠੀਕ ਕਰਦੀ  ੈ। 
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8.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਪਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਪਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇ  ਜਪਟਲਤਾਵਾਂ ਨ ੀਂ   ੁੰ ਦੀਆਂ  ਨ।  ਾਲਾਂਪਕ, ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੁੰ   ੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸ ਚੇਤ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ: 

1. ਇੁੰਟਰਵਰਟੀਬਰਾਲ ਪਡਸਕ ਪਡਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਸਆਪਟਕਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੀ ਕਮ਼ਿੋਰੀ, ਬੋਅਲ ਕੁੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਵਗਾੜ੍, ਪਪਸਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਰੀਰਕ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸ ੁੰ ਨ  ੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ   ੁੰ ਦੀਆਂ  ਨ, ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ  
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍   ੁੰ ਦੀ  ੈ।  

2. ਬ ਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਾਈਨਲ ਸਟੈਨੋਪਸਸ। ਉਮਰ ਵਿਣ ਦੀ ਪਰਪਕਪਰਆ ਨਾਲ ਸੁੰਬਿਤ 

ਇੁੰਟਰਵਰਟੀਬਰਾਲ ਪਡਸਕ ਅਤ ੇਵਰਬੀਟਰਾਲ ਜੋੜ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੈਨਲ ਨੂੁੰ  ਤੁੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ  ਨ ਪਜਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੁੰਪਰੈਸਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਨਸਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਇ  ਲਿੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ 
 ਨ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਚਿੱਲਦਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਪ ੁੰਦਾ  ੈ। ਇ  ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਲੁੰ ਬਰ ਦਰਦ, ਕਮ਼ਿੋਰੀ ਜਾਂ 
 ੇਠਲੇ ਅੁੰਗਾਂ ਦਾ ਸ ੁੰ ਨ  ੋਣਾ, ਲਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰੈਕਚਰ  ੋਣਾ ਸਾਮਲ  ਨ। ਮਰੀ਼ਿ ਨੂੁੰ  ਬੇਆਰਾਮੀਆਂ ਨੂੁੰ  
ਸੌਪਖਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਿੱ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ  ੈ।  ਾਲਾਂਪਕ, ਜਦੋਂ ਲਿੱ ਛਣ ਦ ਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ  ਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀ਼ਿ 

ਅਿੱਗੇ ਵਾਪਸ ਚਲਣਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ   ੁੰ ਦਾ  ੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ ਾੜ੍ੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ  ੈ। ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤੀ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ, ਮਰੀ਼ਿ ਲੁੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨ ੀਂ ਚਿੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਾ ਨ ੀਂ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਵਸਥਾ 
ਪਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਪਨਰੁੰਤਰ ਕੁੰਪਰੈਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸਟ  ੋ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ, ਤਾਂ ਮਰੀ਼ਿ ਨੂੁੰ  ਕਮ਼ਿੋਰੀ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸ ੁੰ ਨਤਾ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਂਤੜ੍ੀਆਂ ਦਾ ਪਨਯੁੰ ਤਰਣ ਵੀ ਖਤਮ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ, ਪਪਸਾਬ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਬੁੰਦ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਦੀ ਵਾਿੂ ਜਗਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।  

3. ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬ ਖ਼ਾਰ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਭ ਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱ ਗਣਾ, ਜਾਂ ਅੁੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ 
 ੋ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ। ਜਦੋਂ ਇ ਨਾਂ ਪਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਜ ਾ ਵਾਪਰਦਾ  ੈ, ਤਾਂ ਪਜੁੰ ਨੀ ਛੇਤੀ  ੋ ਸਕੇ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾ  ਲਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਪਕ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਪਟਊਮਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਲਾਗ ਜਾਂ 
ਅੁੰਦਰੂਨੀ ਅੁੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਮਾਰੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਨ ੀਂ  ੈ।  

  

9.      ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਤ ਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ  ੋ ਪਕ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇਪਕਰਆ ੀਣਤਾ ਨਾਲ ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਪਵਿੱ ਚ ਰਾ ਤ ਪਮਲ ਸਕਦੀ  ੈ। ਇ  ਗਲਤ  ੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਪਸਰਫ  ਾਲਤ  ੋਰ ਖ਼ਰਾਬ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸਾਂ ਅਤ ੇਜੋੜ੍ਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 
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ਦੀ ਘਾਟ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦ ੇਸਮੇਂ ਤ  ਾਨੂੁੰ  ਦਰਦ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। ਇ  ਇਿੱਕ ਦੋਸਪੂਰਣ ਚਿੱਕਰ  ੈ। ਇਸ 

ਲਈ, ਪਜੁੰ ਨੀ ਛੇਤੀ  ੋ ਸਕੇ ਤ  ਾਨੂੁੰ  ਮ ੜ੍ ਸਰਗਰਮੀ ਸ ਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤ ਸੀਂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ੋ। ਸ ੀ 
ਮ ਦਰਾ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਪਿਆਨ ਪਦਓ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰੋ। ਤ ਸੀਂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲ ੂਕੁੰਮ, ਸਮਾਪਜਕ 

ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਪ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ੋ।  ਰ ਪਕਸਮ ਦੀ ਚਪ ਲਕਦਮੀ 
ਨਸਾਂ, ਜੋੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤ ੇਤਾਕਤ ਨੂੁੰ  ਵਿਾ ਸਕਦੀ  ੈ, ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ  ੈ। 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦ ਆਰਾ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਪ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਵੇਦਨਸੀਲ 

ਪਵਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾ ਸਕਦ ੇ ੋ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਪਵਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ। 

ਕ ਝ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਡਰ  ੈ ਪਕ ਇ  ਪਕਪਰਆ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਵਿਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉ  ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਦ ਆਰਾ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ  ਨ। ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਮਰੀ਼ਿ ਪਪ ਲਾਂ ਗਤੀਪਵਿੀ ਮ ੜ੍ ਸ ਰੂ ਕਰਦਾ  ੈ, ਤਾਂ 
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤ ੇਜੋੜ੍ਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਰੇਂਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ, ਪਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ ਸਕਦਾ 
 ੈ।  ਾਲਾਂਪਕ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦੀ  ੈ, ਦੋਸਪੂਰਣ ਚਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ  ੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
 ੌਲੀ- ੌਲੀ ਦਰਦ ਸਮਾਪਤ  ੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਪਸਰਫ ਪੈਪਸਵ ਥੈਰੇਪੀਆਂ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟਰੋਥੈਰੇਪੀ, ਲੁੰ ਬਰ 

ਸਪਾਈਨਲ ਟਰੈਕਸਨ, ਮਸਾ਼ਿ) ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ  ੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮ਼ਿਬੂਤੀ ਦੇ ਮ ਿੱਤਵ ਨੂੁੰ  ਨ਼ਿਰਅੁੰਦਾਜ 

ਕਰਦੇ  ੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਪੈਪਸਵ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਤੇ ਬ  ਤ ਪਜਆਦਾ ਪਨਰਭਰ  ੋ ਜਾਓਗੇ। ਇ  ਨਾਲ ਤ  ਾਡੀ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਦਾ  ਿੱਲ 

ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨ ੀਂ ਪਮਲ ਸਕਦੀ  ੈ। 

ਲੋਅ ਬੈਕ ਪੇਨ ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੁੰ ਕੇਤ  ੈ ਜ ੋਤ  ਾਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਂਦਾ  ੈ ਪਕ ਇ  ਤ  ਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਅ 

ਬੈਕ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਪਗਆ  ੈ। ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ  ੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁੰਜਮ ਨਾਲ ਪਨਪਟਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

  

  

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

