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 ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ 

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਰਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰ ੱਚ ਲਗਭਗ 20-15 ਹਜਾਿ ਲੋਕ  ੱਖ- ੱਖ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਨਾਲ 

ਪੀਰਿਤ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਿਟੀ (ਐਚਏ) ਦੇ ਅੰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, 2004 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਰ ੱਚ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ 

ਆਉਟਪੇਸ਼਼ੈਂਟ ਕਲੀਰਨਕਸ (ਐੱਸਓਪੀਸੀ) ਰ ੱਚ 11,800 ਤੋਂ  ੱਧ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਊਮੈਰਟਕ ਗਠੀਆ ਦੇ 

ਮਾਮਰਲਆਂ ਦਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਰਿਊਮੈਰਟਕ ਗਠੀਆ ਸੀ। 

ਰਿਊਮੈਰਟਕ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਿ ਰਿਮਾਿੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਰਸਿਫ ਜੋਿਾਂ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਸੋਜ, ਦਿਦ, ਕਠੋਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ 

ਰ ਗਾਿ, ਸਿੀਿਕ ਿਣਾ ਟ ਦੇ ਰ ਗਾਿ ਦਾ ਕਾਿਨ ਿਣਦੀ ਹੈ ਪਿ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰ ਕਾਿ  ੀ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਰਦਲ, ਫੇਫਿ,ੇ ਚਮਿੀ, ਖ ਨ ਦੀਆਂ ਨਾਰਿਆ ਂਅਤ ੇਹੋਿ ਰਸ ਾ ਾਂ। ਢੁਕ ੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਿੀਿ 

ਦਾ ਹੌਲਾ-ਹੌਲਾ ਰ ਗਿ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਮੌਤ  ੀ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਚਏ ਦੇ ਅੰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਆਿਏ ਦੇ ਮਿੀਜਾਂ 
ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰ ੱਚ ਰਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਿ ਗੁਣਾ ਰਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਖਿਾਿ ਜੋਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦੇ 

ਅਨੁਪਾਤ ਰ ੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿ  ਧੀ ਹੈ। 

 ਿਤਮਾਨ ਰ ੱਚ, ਰਿਊਮੈਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਤਤਕਾਲ ਉਰਚਤ ਇਲਾਜ ਸਰਥਤੀ ਨ ੰ  
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਜੋਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿੀਿ ਦੇ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ, ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਿੋਜਾਨਾ ਰਜੰਦਗੀ 
ਅਤ ੇਕੰਮ ਨ ੰ  ਮੁਿ ਚਾਲ  ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
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1.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਆਟੋਇਰਮਊਨ ਰ ਕਾਿ ਹੈ ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਮਿੀਜ ਦਾ ਇਰਮਊਨ ਰਸਸਟਮ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਰਸੰਨ ੀਯਮ 

ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਟੌਕਾਈਨ ਦੁਆਿਾ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ੇਗਾ ਰਜਸ 

ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਕਾਿਟੀਲੇਜ, ਨਾਿੀਆਂ ਅਤ ੇਰਲਗਾਮ਼ੈਂਟ ਹੋਿ ਰਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਦਿਦ 

ਅਤ ੇਸੋਜ, ਸਿੀਿ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਸਿੀਿ ਦਾ ਆਕਾਿ ਰ ਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ 

ਅੱਖਾਂ, ਚਮਿੀ, ਰਦਲ ਅਤ ੇਫੇਫਰਿਆਂ  ਿਗ ੇਹੋਿ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਹਮਲਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਮਾਈਓਕਾਿਡੀਅਲ 

ਇਨਫਿੈਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਟਰੋਕ  ਿਗੀਆਂ ਗੰਭੀਿ ਰਿਮਾਿੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ 

ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ  ਾਲੇ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  

2.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਿੀ ਕਾਿਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਰਕਸੇ  ੀ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਹੇਠ ਰਦੱਤ ੇਕਾਿਕ ਜੋਖਮ ਨ ੰ   ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:   

 ਰਲੰਗ: ਪੁਿਸ਼ਾਂ ਰ ੱਚ ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰ ੱਚ ਜੋਖਮ ਦੋ ਤੋਂ ਰਤੰਨ ਗੁਣਾ ਰਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

 ਉਮਿ: ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਰਕਸੇ  ੀ ਉਮਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਰਜਆਦਾਤਿ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਿ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰ ੱਚ  ਾਪਿਦਾ ਹੈ।  

 ਪਰਿ ਾਿਕ ਇਰਤਹਾਸ: ਜ ੇਪਰਿ ਾਿ ਦੇ ਰਕਸੇ ਮ਼ੈਂਿਿ ਨ ੰ  ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਿ ਾਿ ਦੇ ਹੋਿ 

ਮ਼ੈਂਿਿ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇ਼ ਿ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਰਿਮਾਿੀ ਮਿੀਜ 

ਰ ੱਚ ਰਸੱਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਪਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਰ ਿਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋਿ ਸ਼ਿਦਾਂ ਰ ੱਚ, ਉਹ ਜੋਖਮਕਾਿੀ 
ਕਾਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਰਸਕਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।   

 ਤਮਾਕ  ਦਾ ਸੇ ਨ: ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਿਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਕ ਤੰਿਾਕ  ਦਾ ਸੇ ਨ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ 

ਖਤਿੇ ਨ ੰ   ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਸਗਿੇਟ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿਹੁਤ ਸਾਿੇ ਿਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਰਮਊਨ ਰ ਕਾਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰਿਮਾਿੀ ਸੁ਼ਿ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

  

3.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਰਕਸ ਤਿਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 ਿਤਮਾਨ ਰ ੱਚ, ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੀਕਾ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
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ਇਸ ਰਿਮਾਿੀ ਦਾ ਪਰਿ ਾਿਕ ਰਪਛੋਕਿ ਹੋ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਚੇਤ ਿਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸਹਤਮੰਦ ਜੀ ਨ ਸੈ਼ਲੀ ਅਤ ੇਖੁਿਾਕ 

ਦੀ ਆਦਤ ਿਣਾਓ ਅਤ ੇਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਦਿਾਅ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੰਮਾਕ  ਦਾ ਸੇ ਨ ਨਾ 
ਕਿੋ। 
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4.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਿਨ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਿਨ ਅਜੇ  ੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇ਼ ਦਾ ਰ ਸ਼ ਾਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਜੀਨ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੇ  ਾਤ ਿਨ ਸੰਿੰਧੀ ਕਾਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਮਾਿੀ ਦਾ ਜੋਖਮ  ੱਧ ਜਾ ੇਗਾ। 

  

5.      ਕੀ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਸੁ਼ਿ  ਰ ਚ ਛੋਟੇ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰ ਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਕਲਾਈਆਂ ਰ ਚ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ 

ਪਰਹਲੇ ਅਤ ੇਦ ਜੇ ਜੋਿਾਂ ਤੋਂ ਸੁ਼ਿ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਸਮਿ ਪ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਖੱਿੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ  ੀ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇ ਕਾਿਨ ਦਿਦ, ਗਿਮੀ ਅਤ ੇਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜ ੇਂ 
ਰਜ ੇਂ ਰਿਮਾਿੀ ਹੋਿ  ੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਮੋਢੇ, ਕੋਹਣੀਆਂ , ਗੋਡੇ, ਜਿਾਿ ੇਅਤ ੇਗਿਦਨ ਿਗੈਿਾ ਰ ੱਚ ਫੈਲ ਜਾ ਾਂਗੇ।  

ਇਸ ਦੇ ਹੋਿ ਲੱਛਣਾਂ ਰ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ:   

 ਸ ੇਿੇ ਦੀ ਜਕਿਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ, ਅਿਥਾਤ ਸ ੇਿੇ ਨ ੰ  ਸਿੀਿ ਦੀ ਜਕਿਨ, ਅਤ ੇਜ ੋਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ 

ਘੰਟ ੇਤਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ ਿੇ ਰਦਨ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

 ਥਕਾ ਟ   

 ਘੱਟ ਿੁਖ਼ਾਿ   

 ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ   
 ਸੱੁਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤ ੇਮ ੰ ਹ  

 ਚੱਮਿੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ, ਕੋਹਿੀਆਂ ਅਤ ੇਹੱਥਾਂ ਰ ੱਚ ਰਿਊਮੈਰਟਕ ਨ ਡਲਸ ਨ ੰ  ਫਿਮ ਲੰਪਸ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   

 ਨਜਿ ਦੀ ਜਲਣ   

 ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਛਾਤੀ ਰ ਚ ਦਿਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਹਿ ਮਿੀਜ ਦੇ ਲੱਛਣ  ੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੀਜਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਮਹੀਰਨਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤ ੇਰਫਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਿੀਿ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੀਜਾਂ ਰ ੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ  ਾਿ-

 ਾਿ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਿਹੁਤ (ਤੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਉਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਿ (ਛ ਟ 

ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਅਰਜਹੇ ਕੁਝ ਮਹੀਜ ਹਨ ਜੋ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਗਿਮ ਸਟੇਜ ਰ ੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਦੇ 

ਕਾਿਨ ਗੰਭੀਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
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6.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਨਦਾਨ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦਾ ਰਨਦਾਨ ਕਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਦੇ ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋਿ 

ਰਿਮਾਿੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ  ੀ ਅਰਜਹਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਿ ਨ ੰ   ੱਖੋ- ੱਖ ਟੈਸਟ ਕਿਾਉਣ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਮਿੀਜ ਦੇ ਡਾਕਟਿੀ 
ਇਰਤਹਾਸ ਿਾਿੇ ਅਤ ੇਹੇਠ ਦਿਜ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਜਾਂ ਹੋਿ ਿੋਗਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਿ ਿੱਖਣ ਸਮੇਤ  ੱਖ- ੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ:  

i. ਸਿੀਿਕ ਜਾਂਚ: ਜੋਿਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਿਮੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਗੈਿਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ  

ii. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ:   

 ਐਟਂੀ-ਸਾਈਕਰਲਕ ਸਿਟਿੂਰਲਨੇਰਟਡ ਪੈਪਟਾਈਡ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ ਟੈਸਟ (ਐਟਂੀ ਸੀਸੀਪੀ): ਉਹ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਟਂੀ ਸੀਸੀਪੀ ਰ ੱਚ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪਰਤੀਰਕਰਿਆ ਰਦੰਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ 

ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿਹੁਤ ਉੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਨਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਿਾਹਿ ਿੱਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੀਿ ਰ ੱਚ ਅਰਜਹਾ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ 

ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਿੱਖਣ  ਾਲਾ ਮਿੀਜ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਗੰਭੀਿ ਿ ਪ ਨਾਲ ਰਿਮਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਿੋਡ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਦਾਨ ਕਰਨ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਫੈਕਟਿ ਟੈਸਟ: ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ 50% ਤੋਂ 70% ਮਿੀਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੈਸਟ 

ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਿਆ ਪਾਜੀਰਟ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਜੁਿਗ ਜਾਂ ਹੋਿ ਰਿਮਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਰ਼ਿਤ ਲੋਕ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਹੈਪੇਟਾਈਰਟਸ 

ਜੋ  ਾਇਿਸ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਟਊਿਿਕਲੋਰਸਸ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰ ੱਚ ਪਾਜੀਰਟ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।   

 ਇਿਾਿੀਥਿੋਸਾਈਟ ਸੇਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਿੇਟ (ਈਐੱਸਆਿ) ਜਾਂ ਸੀ-ਿੀਐਕਰਟਵ ਪਰੋਟੀਨ 

(ਸੀ.ਆਿ.ਪੀ.): ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਿ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਰਕ ਸਿੀਿ ਰ ੱਚ 

ਸੋਜ ਸਿਗਿਮ ਹੈ।   

 ਿੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਰਗਣਤੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

iii. ਐਕਸ-ਿ:ੇ ਇਹ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿੋਗ ਦੇ ਰ ਕਾਸ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, 

ਰਿਮਾਿੀ ਦੇ ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਸਟੇਜ ਰ ੱਚ, ਐਕਸ-ਿੇ ਰਨਦਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਰਕਉਂਰਕ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਿ ਿੀ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਿ ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਨਦਾਨ 
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ਕਿਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੇਰਟਕ ਰਿਸੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਰਜੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ।  

iv. ਜੋਡਾਂ ਦ ੇਤਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜੇ ਸੋਜ ਗੰਭੀਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਿ ਿੋਗੀ ਦੇ ਜੋ਼ਿ ਦੇ ਤਿਲ ਨ ੰ  ਲਾਗ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਰਿਮਾਿੀਆਂ 

ਨਾਲ ਪੀਰ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਮਿੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਸਟੇਜ 

ਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਮੇਿੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਰਿਊਮੇਟੋਲਾਜੀ ਨੇ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਲਈ ACR-EULAR  ਿਗੀਕਿਨ 

ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ ੇਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਅੰਕ ਰਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

A. ਜੋ਼ਿ ਦੀ ਸਮੱਰਸਆ   

 1  ੱਡਾ ਜੋ਼ਿ (ਅੰਕ 0)   

 2-10  ੱਡ ੇਜੋਿ (ਅੰਕ 1)   

 1-3 ਛੋਟੇ ਜੋ਼ਿ (ਅੰਕ 2)   

 4-10 ਛੋਟੇ ਜੋ਼ਿ (ਅੰਕ 3)   

 >10 ਜੋਿ (ਅੰਕ 5)  

B. ਸੈਿੋਲਾਜੀ (ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ  ਿਗੀਕਿਣ ਲਈ ਜਿ ਿੀ ਹੈ)   

 ਨੈਗੇਰਟ  RF1 ਅਤ ੇਨੈਗੇਰਟ  ACPA2 2 (ਅੰਕ 0)   

 ਘੱਟ ਪਾਜੀਰਟ  RF ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ACPA (ਅੰਕ 2)   

 ਉੱਚ-ਪਾਜੀਰਟ  RF ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪਾਜੀਰਟ  ACPA (ਅੰਕ 3)  

C. ਐਰਕਊਟ ਫੇਜ ਿੀਐਕਟ਼ੈਂਟ (ਘੱਟ ੋਘੱਟ 1 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ  ਿਗੀਕਿਣ ਲਈ ਜਿ ਿੀ ਹੈ)   

 ਆਮ CRP3 ਅਤ ੇਆਮ ESR4 (ਅੰਕ 0)   

 ਅਸਧਾਿਨ CRP ਜਾਂ ਅਸਧਾਿਨ ESR (ਅੰਕ 1)  

D. ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅ ਧੀ   

 <6 ਸਪਤਾਹ (ਅੰਕ 0)   

 ≥6 ਸਪਤਾਹ (ਅੰਕ 1)  
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ਨੋਟ: 1. RF ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਫੈਕਟਿ ਨ ੰ  ਦਿਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ; 2. ACPA ਐਟਂੀ-ਸਾਈਕਰਲਕ ਰਸਟਿ ਲੀਨੇਰਟਡ ਪਰੋਟੀਨ 

ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਨ ੰ  ਦਿਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ; 3. CRP = ਸੀ- ਪਰਰਤਰਕਰਿਆ ਪਰੋਟੀਨ; 4. ESR = ਇਿਾਈਥਿੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ 

ਿੇਟ।  
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7.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਲਈ ਮੱੁਖ ਇਲਾਜ ਦ ਾਈਆਂ ਅਤ ੇਸਿਜਿੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਦ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਿ ਕੇ ਸੋਜ ਨ ੰ  ਹਲਕਾ 
ਕਿਦੀ ਹਨ, ਜਲਣ ਨ ੰ  ਹੌਲਾ ਕਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਿ ਜੋ਼ਿਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਿਗਿਮ ਸਿੀਿ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਿੱਖਣ ਅਤ ੇਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ ੈ-ਭਾ ਨਾ  ਧਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ  ੱਖ- ੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤ ੇ ੱਖੋ- ੱਖਿੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਰ  ਸਥਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਰਿਊਮੈਟੋਲੋਰਜਸਟਸ, ਰਫਜੀਓਥੈਿੇਰਪਸਟ ਅਤੇ ਪੇਸੇ਼ ਿ ਥੈਿੇਰਪਸਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

i. ਦਵਾਈਆਂ:  

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਰ ੱਚ ਦਿਦ ਰਨ ਾਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਰਿਮਾਿੀ ਸੋਧਣੀ ਕਿਨ  ਾਲੇ ਿੋਗੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਰ ਚ, ਿਾਓਲਾਜੀਕਲ ਏਜੰਟ  ੀ ਰ ਕਰਸਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ ਰਜਆਦਾ 
ਰ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਰ ਕਲਪ ਕੋਈ  ੀ ਹੋਣ, ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੀਜ ਦਿਦ 

ਰਨ ਾਿਕ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਨ ੰ  ਿਲਾ ਲ਼ੈਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਦ ਾਈਆਂ ਰਿਮਾਿੀ ਨ ੰ   ਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਉਹ 

ਦਿਦ ਰਨ ਾਿ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਦ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁ਼ਿਾਕ ਨ ੰ  ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ 
ਘੱਟ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰਰਕਰਆ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰ ਤ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਿ  ੀ ਰ ਗਿਦੇ ਹਨ।   

 ਪੇਨ ਰਨਵਾਿਕ  

o ਗੈਿ ਸਟੀਿੌਈਡਲ ਐਟਂੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਿੀ ਡਿੱਗਜ (NASIDs) : ਉਹ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਲਈ 

ਪਰਹਲੀ ਦ ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਲ ਣ ਨ ੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿਦ ਅਤ ੇ

ਕਠੋਿਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਿ ਉਹ ਦੇ ਜੋ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਉਹ 

ਮ ੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨਟਿੈਮਸਕੁਲਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਪਰਿਾ ਾਂ ਰ ੱਚ ਆਂਦਿਾਂ ਅਤ ੇਪੇਟ ਦੇ ਰ ਕਾਿ, 

ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਿ, ਹਾਿਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆ ਾਂ, ਰਕਡਨੀ ਅਤ ੇਲੀ ਿ ਦਾ ਫਲੋਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਿ 

'ਤੇ  ਿਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਰ ੱਚ ਇਿ ਪਿੋਫੈਨ, ਨੇਪੋਿੋਕਸਨ ਅਤ ੇ ੋਲਟਾਿੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
o COX II ਇਨਹੀਰਿਟਿ: ਇਹ ਗੈਿ-ਸਟੀਿੌਈਡਲ ਐਟਂੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਿੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਨ ੇਂ  ਿਜਨ 

ਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਸੇਲੇਕੋੈੈਕਰਸਿ ਅਤ ੇਈਟੋਰਿਕੋਕਰਸਿ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ  NSAID ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ

ਆਂਦਿਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ  ਹਲਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।   

o ਕੋਿਟੀਕੋਸਟਰੋਫਾਈਡ: ਜੇ ਜਿ ਿੀ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਕੋਿਟੀਕੋਸਟਿੋਇਡਸ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਾਂ ਰਸੱਧੇ ਹੀ ਪਰਭਾਰ ਤ ਜੋ਼ਿਾਂ ਰ ੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਜਿਾਤਾਂ, ਸੋਜ ਅਤ ੇਜਕ਼ਿਨ ਨ ੰ  
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ਘਟਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ ਾਂ ਰ ੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਿੋਰਸਸ, ਮੋਤੀਆ, ਹਾਈ 

ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਿ ਅਤੇ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਗੁਲ ਕੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 ਰਡਜੀਜ-ਮਾਡੀਫਾਇੁੰ ਗ ਐਟਂੀ ਰਿਊਮੈਰਟਕ ਡਿੱਗਜ਼ (DMARDs)  

ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਜੋਿਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੀ ਪਰਰਕਰਆ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਿ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਨ ੰ  ਹੌਲਾ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਅਗੇਤਿੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ਼ਿ ਦੇ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਿੀਜ ਇੱਕੋ ਦ ਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦ ਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲ਼ੈਂਦੇ ਹਨ। DMARDs ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਦਿਦ ਰਨ ਾਿਕ 

ਨਾਲ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 8 ਸਪਤਾਹ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ DMARDsਜ ਰ ਚ 

ਸਲੱਫਾਸਲਜੀਨ, ਮੈਥੋਟਿੇਕਸੇਟ, ਹਾਈਡਿੋਆਕਲੋਿੋਕ ੀਨ, ਲੇਫਲ ਨੋਮਾਈਡ, ਅਜੈਥੀਓਪਰੀਨ ਅਤ ੇ

ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿ ਦ ਾਈ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਲੀ ਿ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਿੋਨ ਮਾਿੋ ਨ ੰ  ਦੱਿਣਾ ਅਤ ੇਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਿ ਦੀਆਂ 

ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਖ ਨ ਦੇ ਸੈੈੱਲ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸੀਰਮ ਐਲਜਬਊਜਮਨ ਅਤ ੇਜਿਗਰ ਦੇ 

ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਮੀ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

 TNF- ਅਲਫਾ ਇਨਹੀਰਿਟਿਸ  

ਜ ੇਮਿੀਜ ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਦ ਾਈ ਂਦੇ ਪਰਤੀਕ ਲ ਪਰਤੀਰਕਰਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਿ ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਨ ੇ TNF-ਅਲਫਾ 
ਇਨਹੀਰਿਟਿਸ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਟਊਮਿ ਨੈਕਿੋਰਸਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨ ੰ  ਦਿਾਉਣ ਰ ੱਚ 

ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਜਸ ਪਰਰਤਰਕਰਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿੀ ਨ ੰ  ਿੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋਿਾਂ ਦੇ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ  ੀ ਿੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਿੰਤ ਅਤ ੇਅਸਿਦਾਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ 

ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਿਦ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। TNF-ਅਲਫਾ ਇਨਹੀਰਿਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

ਲਗਭਗ 70% ਮਿੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਕਾਿਨ ਹੋਣ  ਾਲਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰ ੱਚ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਜੋਿਾਂ ਦੀ ਰ ਗਾਿ ਨ ੰ  ਿੋਰਕਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। TNF-ਅਲਫਾ ਇਨਹੀਰਿਟਿਸ ਹੱਡੀ ਦੇ  ਜਨ ਰ ੱਚ ਘਾਟ ਨ ੰ   ੀ ਘੱਟ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ 
ਮਿੀਜਾਂ ਰ ੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਿੋਰਸਸ ਨ ੰ  ਿੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰ ੱਚ, TNF-ਅਲਫਾ ਇਨਹੀਿੀਟਿਜ ਰਜਸ 

ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਲਈ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰ ੱਚ ਐਡਾਲੀਮੈਿ, ਐਟਨਿਸੈਪਟ ਅਤ ੇਇਨਫਲਕਸੀਮੈਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮੇਥੋਟਿੇਕਸੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਿ 

ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰਦਲ ਫਲੇਹ ਹੋਣ ਅਤ ੇਲਾਗਾਂ। ਸ਼ੈਂਟਿਲ ਨਿ ਸ ਰਸਸਟਮ ਰ ੱਚ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ 

ਰਟਊਿਿਕਲੋਰਸਸ ਜਾਂ ਡੀਮਾਏਲੀਨੇਰਟੰਗ ਰਿਮਾਿੀ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TNF-
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ਅਲਫਾ ਇਨਹੀਿੀਟਸ ਦੀ ਦ ਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਿੋਗੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਲੇਟੰਟ ਟੀਿੀ ਟੈਸਟ 

ਕਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਟਊਿਿਕਲੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਾਈ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਉਸ ਨ ੰ  ਨੇਮੀ ਖ ਨ ਅਤ ੇਲੀ ਿ 

ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਿ ਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ii. ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਿਜਿੀ:  

ਜੇ ਮਿੀਜ ਦੇ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਗੰਭੀਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰ ਗਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਿਜਿੀ ਕਿਾਉਣ ਦਾ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਪ ਿੇ ਜੋਿ ਨ ੰ  ਿਦਲਣਨਾ, ਕੱੁਲੇ ਦੇ ਜੋਿ, ਰਸਿਾ ਾਂ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ, ਜੋਿ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ 
ਜਾਂ ਜੋਿ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਦਿਦ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਨ ਅਤ ੇਪਰਭਾਰ ਤ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

iii. ਰਫਜ਼ੀਓਥੈਿਪੀ / ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਥੈਿੇਪੀ  

ਰਫਜੀਓਥੈਿੇਰਪਸਟ ਜਾਂ ਪੇਸੇ਼ ਿ ਥੈਿੇਰਪਸਟ ਮਿੀਜ ਦੇ ਦਿਦ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਸਿਤਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਦੱਸੇਗਾ, 
ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਖਿਾਿ ਹੋਣ ਅਤ ੇਰ ਗਾਿ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ ਅਤ ੇਿੋਜਾਨਾ ਦੀ ਰਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਰਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ 

ਕਿਨ ਰ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰ ਚ ਮਹੱਤ ਪ ਿਣ ਭ ਰਮਕਾ 
ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਮਿੀਜ ਦੇ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਗਿਮ ਪਾਣੀ ਰ ਚ ਆਿਾਮ ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਰਕਰਿਆ 

ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰਦਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਰਜ ੇਂ ਰਕ ਸਾਈਕਲ 

ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਿਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪ ਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅ ਿੋਧ ਨਾਲ ਮਿੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਅੱਗੇ ਸਮਿੱਥਾ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਿਦਾ ਹੈ। ਰਫਜੀਓਥੈਿੇਰਪਸਟ ਦੇ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਰ ੱਚ ਮਿੀਜ ਪਾਣੀ 
ਰ ੱਚ ਕੁਝ ਰਕਰਿਆ ਾਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
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8.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਰਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਜਦੋਂ ਿੀਮਾਿੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੰਗ  ੀ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ, ਰਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਸਾਧਾਿਣ ਰਕਰਿਆ ਾਂ ਰਜ ੇਂ ਰਕ  ਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਘਾ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਕਪਿੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤ ੇ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ  ੇਖ ਸਕਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਨ 

ਦੀ ਸਮਿੱਥਾ ਗੰਭੀਿ ਤੌਿ ਤੇ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਰ ੱਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰ ਰਗਆਨ 

ਅਤ ੇਸਮਾਰਜਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ  ੀ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਨਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰ ਕਾਸ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ। ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਕੇ ਲ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਪਰਭਾ ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਰਿਮਾਿੀਆਂ ਦਾ ਕਾਿਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:   

 ਸਲੇਿਾਈਰਟਸ   

 ਫੇਫਰਿਆਂ ਰ ੱਚ ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਅਤ ੇਫੇਫਿ ੇਰ ੱਚ ਤਿਲ  

 ਐਮਾਈਲੋਈਡੋਰਸਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਰਕਡਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰ ੱਚ ਰਗਿਾ ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ   

 ਰਲਮਫੋਮਾ   
 ਥੰਿੋਮਿੋਰਸਸ, ਰਜਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਟਿੋਕ ਜਾਂ ਕੋਿੋਨਿੀ ਰਦਲ ਦੀ ਰਿਮਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ   

 ਸਜੋਗਿਨੰਸ ਰਸੰਡਿੋਮ  

  

9.      ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦੇ ਮਿੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਕਸ ਤਿਹਾਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਲੰਿੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਨੇਮੀ ਤੌਿ ਤੇ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿੀਿ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਰਿਮਾਿੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਰ ਗਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ  ੀ ਰਿਮਾਿੀ ਿਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਕ ੇਂ ਕਿਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਜਾਂ ਰਫਜੀਓਥੈਿੇਰਪਸਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

i. ਕਸਿਤ ਅਤ ੇਟਰੇਰਨੁੰ ਗ ਲਓ: ਕਸਿਤ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਿਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਾਂਝ ੇਦਬਾਅ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਿਦੀ ਹਨ। ਿਹੁਤ ਸਾਿੇ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਈ ਚਾਈ ਦੇ ਅਰਭਆਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਰ ੱਚ ਕਸਿਤ ਕਿਨ 

ਰ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਿ, ਿਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਜੰਪ ਕਿਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਭਾਿ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ 
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ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ   ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਿਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੱੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 

ਕਿੋ (ਰਜ ੇਂ 1 ਘੰਟਾ)।  

ii. ਉਰਚਤ ਆਿਾਮ ਕਿੋ: ਉਰਚਤ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤ ੇਥਕਾਵਟ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਿੀ ਸਿਗਿਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ਾਧ  ਆਿਾਮ ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਜਿ ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

iii. ਜੋਡਾਂ ਦੀ ਿੱਰਖਆ ਕਿਨ ਵੱਲ ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਿੋਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਿ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋਿਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   

  ੱਡ ੇਅਤੇ  ਧੇਿੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋਿਾਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਕਿੋ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਿਜਾਏ ਭਾਿੀ ਚੀਜਾਂ 
ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਪ ਿੇ ਹੱਥ ਦੀ  ਿਤੋਂ।   

 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਜਹੀ ਰਕਰਿਆ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ   ਿਤਣ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ ਕਿੋ। ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ, 

ਿੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਿਦਲਣ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਨੇਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ।   

 ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਕਰਿਆ ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ ਕਿੋ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰ ਕਾਿ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਪੰਜੇ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾ, ਪਿ ਿੋਤਲ ਕੈਪਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਘੁਮਾਉਣਾ  ਿਨਾ ਥੋਿਹਾ ਰਜਹਾ ਉਂਗਲਾਂ ਰ ੱਚ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਰ ਗਾਿ 

ਰ ੱਚ ਤੇਜੀ ਆ ੇਗੀ।   

 ਲੇਟਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ  ੇਲੇ, ਲਗਾਤਾਿ ਰਪੱਛੇ ਰਪੱਠ ਲਗਾ ਕੇ ਿੱਖੋ ਅਤ ੇਪਰਭਾਰ ਤ ਜੋ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਿੀ 
ਿੱਖੋ।  

 ਸਹੀ ਮੁਦਿਾ ਿਣਾਏ ਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਹ ੇਹੋ ਜਾਂ ਿੈਠ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਿੀਿਹ ਨ ੰ  ਰਸੱਧਾ ਿੱਖੋ।   

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਕੇ ਉਠਦ ੇਹੋ, ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੀਿ ਦੀ ਜਕਿਨ ਅਤੇ ਦਿਦ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਨ 

ਲਈ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਖੱਚੋ। ਕੁਝ ਦੇਿ ਿੈਠਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਿਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕੱੁਝ ਸਮੇਂ 
ਤਕ ਜੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਿ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾ ਾਂਗ ੇਅਤ ੇਖਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣ 

ਜਾਓਦ।ੇ   

 ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਦਿਦ  ੱਲ ਰਧਆਨ ਰਦਓ   

 ਕੰਮ ਤੇ ਊਿਜਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿੋ   

 ਜੇ ਜਿ ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਰਜਰਪੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਕਿਣ, ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਾਪੀਆਂ-ਸਰਟਕਸ, ਲੰਿੀਆ ਂਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ ਸੋ਼ਅਹੋਲਨ, ਲੰਿ ੇਹ਼ੈਂਡਲ  ਾਲੇ ਿੁਿਸ਼, ਉਠੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਿੇਰਲੰਗਾਂ ਿਗੈਿਾ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਿਾਿੇ ਰ ਚਾਿ ਕਿੋ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਪਰੈਸਿ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਿੀਜ ਸੁਤੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜੀ ਨ 
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ਰਜਉਣ ਦੀ ਸਮਿੱਥਾ  ਧ ਜਾ ਗੇੀ।  

iv. ਹੀਟ / ਕੋਲਡ ਥੈਿੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੋ: ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਗਿਮ ਪੈਡ ਅਤ ੇਠੁੰ ਡੇ ਪੈਡ ਵਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਅਸਿਦਾਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਿਾਮ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜੋਿ ਦੇ ਦਿਦ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਛਣ 

 ਧਦ ੇਹਨ (ਰ ਗਿਦ ੇਹਨ), ਤਾਂ ਿਿਫ ਦੇ ਪੈਡ ਨ ੰ  ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਦਿਦ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਨ ਲਈ  ਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਰਦਨ ਰ ੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਰਤੰਨ  ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਿੇਕ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਰਮੰਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਿ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਦ ਅਤ ੇਕਠੋਿਤਾ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋਿਾਂ ਤੇ ਗਿਮ ਪੈਡਾਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਿਾਮ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। 30 ਰਮੰਟਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇ ਲਈ ਹਾਟ ਪੈਡਾਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਿ ਿੋਜ ਦੋ 

ਤੋਂ ਰਤੰਨ  ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮਿੀ ਦੀ ਸਾਿ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਰਦਆਨ ਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

v. ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਮਦਦਗਾਿ ਗਿ ੱ ਪਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ: ਸਹਾਇਤਾ ਗਿ ੱ ਪ ਰਵਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਿੀਜ਼ ਰਬਮਾਿੀ ਅਤ ੇ

ਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਆਪਣੇ ਰਗਆਨ ਨੂੁੰ  ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਿ ਮਿੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰ ਚਾਿਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਕੇ  ਧੇਿੇ 

ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰ ਰਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ  ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

vi. ਰਸਹਤਮੁੰ ਦ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏ ਿੱਖੋ: ਰਸਹਤਮੰਦ ਸਿੀਿ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਰਲਤ ਖੁ਼ਿਾਕ ਿਣਾਏ ਿੱਖਣਾ ਿਹੁਤ ਮਹੱਤ ਪ ਿਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਲਕੋਹਲ  ਾਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਜਦੋਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ 
ਰਨਿਧਾਿਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਕ ਲੀ ਿ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੋ 
ਮਿੀਜ ਅਰਜਹੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਿਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੀ ਿ ਤੇ ਿੋਝ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਪੀਣਾ ਿੰਦ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਿੀ ਦੀ  ਾਧਾ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਉਰਚਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ।  

vii. ਓਸਟੀਉਪੋਿੋਰਸਸ ਿੋਕ ਰਦਓ: ਰਿਊਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

ਸਟਿੌਇਡ ਓਸਟੀਪੋਿੋਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਿੇ ਨੂੁੰ  ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ   ਧੇਿੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ 

ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

viii. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ: ਰਸਗਿਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰਿਮਾਿੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਹੋਿ ਖਿਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਰਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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