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ह�स्पटलअ�धकार�स्वास्थ्य�नद�शन 
ढाड�खाई 

 

(1) ढाड द�ु ेकारणहरु 
 ढाड द�ु ेसामान्य कारणहरु हुन,् लड्नु, सडक दघुर्टना, कारखानामा दघुर्टना, �हँसा र खेलकुदजन्य 

चोटहरु l शर�रको गलत आसन वा दघुर्टनाजन्य चोटहरु संगै दै�नक जीवनको तनावहरु र व्यायामको 
क�म यी सबैले तल्लो ढाड द�ु ेसमस्या हुन सक्छ l यो ३० दे�ख ४० वषर् उमेर समुह बीच र 
जनसंख्याको ८०% लाई यो समस्या हुने गरेको भन्ने �रपोटर् अनुसार यो एउटा सामान्य �वमार  
हो l 

 मांशपेशी वा स्नायुहरुमा एउटा सानो मकार्इ द्वारा प्राय ढाड द�ु ेहुन्छ l प्राय जसो अवस्थामा, 
उपचार �बना नै �बरामीहरु �नको हुन्छन l तरैप�न, सानो भन्दा सानो ढाड दखुाई एउटा गम्भीर 
अवस्था बाट बच्न तुरुन्त ैढाडको उपचार देखाउने एउटा हो�शयार� पूणर् कदम बन्न सक्छ l 

(2) गम्भीर प्रकृ�तको ढाड दखुाईका ल�णहरु 
 िबरामी संग यी िन� लक्षण भएमा तु�न्तै स्वास्थ्य उपचार गराई हाल्नु पछर्: 

- दखुाई कम नभएमा वा झन बढेर गएमा; 
- दखुाई �नतम्ब सम्मै, �तघ्रा सम्म वा तल पैताला सम्म सरेमा; 
- ज्वरो वा अन्य ल�णहरु; 
- �दसा �नस्केमा वा पेट खराब भएमा, जस्तै लम्पसार पनुर् वा �नयन्त्रण हराउनु; 
- कमजोर�, समवेदनामा क�म वा खुट्टामा लाटो हुनु l 

 

(3) ढाड दखुाईको घरेल ुउपचारको िवधी 

 उपचार पिछ, िबरामीले बताईएको जस्तै घरैमा आराम गनुर् पछर् र औषिध िलनु पछर् l तपा�को दिैनक 
जीवनमा िन� कुराह�लाई मनमा रा�ुहोस्: 

- चोट लागेको पिहलो १-२ �दन ओच्�ानमा आराम गनुर्होस l मांशपेशीलाई आराम �दनको लािग 
तातो प्याक लगाउन स�कन्छ; 

- आराम गदार् जित सक्दो उ�ानो पनुर्होस, तपा�को ढाडलाई एउटा द�ो डसनाले सहारा �दनुहोस; 
- बताइको अनुसार औषिध िलनुहोस ्र मलम लगाउनुहोस; 
- जित सक्दो भा�र उचाल्ने, घोिप्टने वा हभेी गािड चलाउने काम नगनुर्होस; 
- पुनः चोट बिल्झन न�दन तपा�को ��याकलापको मा�ालाई  �िमक �पमा बढाउँद ैलानुहोस l पुरा 

िनको �नको लािग कय� ह�ाह� वा मिहनाह� ला� सक्छ; 
- आवश्यक परेमा तपा�लाई �फिजयोथेरापी कहाँ पठाइन स�कन्छ; 
- िनको भइसके पिछ, हल्का �कारको उिचत �ायाम गनार्ले ढाडको मांशपेशीलाई तागत �दनसक्छ र 

यसले भिवष्यमा �ने ढाडको चोटह�को खतरालाई कम गछर् l 
  

(4) ढाड दखुाई िनवारणको उपायह� 

 िसधा उिभनुहोस,् कुमलाई कम्मर बराबर बनाउनुहोस,् र भँुडीलाई िभ� पानुर्होस,् जसले ढाडको सामान्य 
मोडलाई िमलाउँछ l यसले ढाडको मांशपेशीलाई आराम �दन म�त गछर् l जब मिहलाले ठुलो िहल भएको 
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दघुर्टना तथा आपतकालीनको समायोजन सिमित �ारा तयार ग�रएको 
हिस्पटल अिधका�रको 

मे २०१८ 
 

जु�ा लगाउँछन, उनको शरीर अिघिल्तर ढिल्कन्छ र यसले उनलाई पछािड ढिल्कन बाध्य बनाउँछ र 
सन्तुलन बनाउनको लािग उनको ढाड कु�ो पनुर् पन� �न्छ l जित सक्दो ठुलो िहल जु�ा नलगाउनु होस ्l 

 बसेको अवस्थामा, तपा�को खु�ा भुइँमा भएको अवस्थामा आफ्नो ढाड िसधा रा� ु होस,् तलको खु�ा 
�ाकृितक �पमा र ठाडो �नुपछर्, र िनतम्बले कु�सर्को पछाडी छोएको �नुपछर् l य�द कु�सर्ले तपा�को 
तलको ढाडको घुमेको भागलाई छंुदनै भने एउटा सानो िसरानी ढाडको पछािड लगाउनु होस ् l कु�सर् सा� ै
नरम, धेरै गिहरो वा धेरै उ�ा �नु�दँैन l कु�ो नपनुर्होस जसले तपा�को ढाडलाई बाङ्गो बनाउँछ l 
तपा�को ढाडलाई घ�र घ�र न बंगाउनु होस्, घु�े कु�सर् सहयोगी �न सक्छ l 

 तपा�को खु�ालाई लामो समय सम्म एकअकार् मािथ चढाएर नरा� ुहोस ् l लामो समय �ाइिभङ्ग गदार्, 
िनयिमत �पमा रो�कनुहोस ्र यता उित िहड्नु होस ्र तपा�को ढाडलाई पछाडी प�ी बंगाउनु होस ्l 

 तपा�को ओ�ान कडा �नु पछर् तपा�को ढाडलाई था� स�े ग�र �नुपछर् l २ इन्चको मोटो डसना �योग 
गनुर्होस र त्यसको मुिन प्लाईवुडको पाता रा� ुहोस् जसले तपा�को ढाडलाई साँ�ै नै आराम �दन सक्छ l 
िसरानी सा� ैमोटो �नु�दँनै, कुम जित अग्लो �दँा �न्छ l तपा�को ढाड बंग्याएर ओ�ान बाट उठ्ने वा 
स�ु े नगनुर्होस l ओ�ानमा स�ु, पिहले ओ�ानको छेउमा ब�हुोस र िवस्तारै ढिल्कनुहोस ् l ओ�ान 
बाट उठ्न, पिहले िजउलाई घुमाउनुहोस र खु�ालाई भुइँमा रा�ुहोस, त्यस पिछ तपा�को हातको 
सहायताले िजउलाई मािथ उठाउनुहोस l 

 ढाड बंग्याउनुले मे�दण्डमा ठुलो दबाव �दन्छ र यो गनुर् �दँनै l सधैँ घुडंाको सहायताले िन�रनुहोस र ब� 
टु�ु� ब�ुहोस l दैिनक� ��याकलपह�मा सिजलो को लािग स्टुल अथवा उिचत कु�सर्ह�को �योग गनुर्होस 
l घोप्टो आसन पिछ, ढाड तन्काउने र आराम �दने खालका �ायामह�ले मे�दण्डको �ाकृितक मोडलाई 
बनाउन म�त िमल्छ l 

 भा�र वस्तु उचाल्ने �ममा, तपा�को ढाडलाई दखुाउने काम नगनुर्होस ् l खु�ा र कुमको मांशपेशीको बलले 
काम गनुर्होस l भा�र वस्तुलाई तपा�को छेउमा रा�हुोस र आफ्नो प�रिधलाई नबढाउनु होस ् l फ�क� दा 
आफ्नो कम्मर नघुमाउनु होस,् त्यसको साटो तपा�को सम्पूणर् शरीर घुमाउनु होस ्l 

 लामो समय सम्मको सध� नगरेको आसनमा नब�ु होस,् वा अचानकमा ग�रने कम्मरको चाल वा 
जबजस्तीको बल �योग नगनुर्होस l 

 �ायामले मांशपेशीलाई ताकत �दन्छ र मे�दण्डमा आउने �ासको गितलाई कम ग�र�दन्छ l तपा�को 
ढाडलाई द�ु न�दन पिहले िजउ तताउने (वामर् अप) �ायाम गनुर्होस l शारी�रक ��याकलपह� जस्तै 
पौडी, साइकल कुदाइ र िहडाई �विस्थत असल �ायाम �न् यसका अित�रक सिजलो र �ढलो �ायाम 
जस्तै टाई िच र िवहान िवहान िजउ तन्काउने जस्ता कुराह� वृ�ह�का लािग उिचत छ l 

  


