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  دی طرفوں رہنمائے صحت اتھارٹی ہسپتال 
درد  دا کمر  

 

    وجوہات  دیاں کمر دے درد (1)
 اں والی تے کھیالں وچ لگنحادثات، تشدد  وچ ِڈگ جانا، ٹریفک حادثات، کارخانیاں وچعمومی وجوہات  کمر دے درد دیاں

ی کمی، سبھی امور ورزش د تےدباؤ  ےروزمرہ زندگی د ،چوٹاں دے نال یا حادثاتی  پوسچرجسمانی ۔ غلط نیںشامل  چوٹاں
توں  30مطابق  دےجو کہ رپورٹ  اےعمومی کیفیت  ا سبب بن سکدے نیں۔ ایہہ اکچ درد دونچلے حصے  دےکمر  ےمل ک

 دی اے۔متاثر کر افراد نوں 80دے تقریباً ٪مابین آبادی  دی عمراں دےبرس  40

 دے اندر، مریض  کیسزہوندا اے۔ اکثر ے باعث الحق دموچ  دیدرجے  کٹ دے ںرگا تےعضالت  عام طور تے کمر دا درد
 دیریڑھ کہ  سکدا اےتنبیہی عالمت ہو  وی کمر دا درد دا، ہلکے درجے نیں۔ مگر جاندےبغیر ہی صحت یاب ہو  عالج توں

 سکے۔ توں بچیا جا تاکہ مزید بگاڑ تی جاوےکی دیکھ بھالدی عقل مندی دے نال ہڈی 

  عالمتاں دیاں دردکمر دے شدید  (2)
  تے طبی معاونت طلب کرنی چاہی دی اےفوری طور  مریضاں نوں ہوون تےظاہر  عالمتاںاگر درج ذیل: 

 ؛ریا ہووے یا اس دی شدت بڑھ جاوےنہ ہو  کٹدرد  -
 تک چال جائے؛ پیراںیا  ران، سریندرد  -
 ؛عالمتاںبخار یا دیگر  -
 ؛کھو دینایا کنٹرول  ضعف ضبطمسائل، مثالً  دے آنتٹریاں تےوائڈنگ  -
 ۔ہو جاناسن  ٹنگ داحسیت یا حتٰی کہ  دیدرجہ کمزوری، کم  -

 

 مشورے  واسطےدیکھ بھال  تےگھر  لئی درد دےکمر  (3)
  ۔ مطابق دوا لینی چاہی دی اےدے مجوزہ نسخے  تے چاہی دا اےآرام کرنا  تےگھر  توں بعد، مریضاں نوںعالج

 :گل دا خیال رکھو کہاس  وچدگی روزمرہ زن

دی مدد لیتی گرم پیکس  رکھن لئیپرسکون  نوں۔ عضالت کروآرام  تےبستر  تکدن  1-2 چوٹ لگن توں بعد -
 ؛جا سکدی اے

سپورٹ  دی گدےمضبوط  نوں، اپنی کمر سکے جب تک ممکن ہو دی طرف کر کے لیٹواوپر  نوںچہرے  -
 ؛کروفراہم 

 ؛دا لیپ کرو مرہممطابق  مجوزہ نسخے دے تے ودوا لی -
 اں گڈیاں دی ہر ممکن حد تک بھاری توں، جھکن توں تے ممکن ہو سکے، بھاری سامان اٹھان جتھے تک -

 ؛وگریز کر توںڈرائیونگ 
ہفتیاں کئی  وچجا سکے۔ مکمل صحت یابی  بچیا توں ؤ تاکہ دوبارہ چوٹ لگندرجہ رفتہ رفتہ بڑھا داسرگرمی  -

 ں؛توں لے کے کجھ مہینے وی لگ سکدے نی
 ؛جا سکدا اے بھجوایا نوں فزیوتھراپی لئیآپ  اگر ضرورت سمجھی گئی تے -
تاکہ  دے عضالت نوں مضبوط کر سکدی اےکمر  وچ مناسب ورزش آپ دیبعد، معتدل انداز  صحت یابی توں -

  ۔سکےخطرہ کم ہو  دادی چوٹ کمر  وچمستقبل  لئیآپ 

 

 مشورے  توں بچنے لئی درد دےکمر  (4)
 ی طرف پیٹ اندر د تے، آپ دے کندھیاں دے متوازی ہو جاونکولہے ے ہو جاؤ، آس طرح کہ آپ دکھڑے  ِسدھے

سکو۔ ایہہ آپ دی پشت دے عضالت نوں برقرار رکھ  نوں گھماؤفطری  و جاوے، تاکہ آپ ریڑھ دی ہڈی دے نالہ
تے پاندی اے، تے اس دا جسم اگے دی طرف جھک جو اے۔ جدوں کوئی خاتون اونچی ایڑی دےمدد فراہم کردا 

اپنی  لئی تاکہ توازن برقرار رکھن پیندا اے جھکناطرف نوں پچھلے پاسے دی  اس دے نالاس وجہ  تے جاندا اے
 ۔سکے۔ جے ممکن ہووے تے کوشش کرو کہ اونچی ایڑی دے جوتے نہ پہنو امحراب بنتے پشت 

 نچال حصہ  ٹنگاں دا، پیر فرش تے رہونے و کہ آپ درکھ سدھااس طرح  نوںاپنی کمر وو تے، بیٹھے ہو دوںج
وون۔ اگر مس کر رہے ہ کرسی دی پشت توں سرین تے، ووےہ عمودی تے وےطرف ہو تھلے دی وچفطری انداز 

نہ دیوے تے، اپنی کمر دے نچلے حصے دے پیچھے  سہارا نوں خمیدگی دے نچلے حصے دیکمر  کرسی آپ دی
نہ  جھکنے کی کوششے۔ اُچا نہیں ہونا چاہی دا ات نرم، بہت گہرا یا بہت اک چھوٹا تکیہ رکھو۔ کرسیاں نوں بوہ

اکثر اوقات گریز کرو، کرسی نوں گھمانا مدد  بنائے گی۔ اپنی کمر نوں موڑنے توں محراباس طرح کمر  کہ کرو
 ۔کر سکدا اے

 وو تے، وقفے وقفے دے نال رکو ڈرائیونگ کر رہے ہو گ تے ٹنگ رکھ کے تادیر نہ بیٹھو۔ جدوں طویل وقت لئیٹن
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 ۔حرکت کرو یا اپنی پشت نوں پچھے دی طرف موڑو تے

 سہارا دے کافی حد تک  دا اے کہ آپ دے جسم نوں اس حد تک سخت ہونا چاہی بغیر دے کسی خم آپ دے بستر نوں
دی کمر نوں صحیح تاکہ آپ  وےشیٹ لگی ہو دیپالئی وڈ  تھلے دےاس  تے انچ دا میٹرس استعمال کرو 2 آپسکے۔ 

 دی اے چا ہونا چاہیاس حد تک ا تے، چاہی دا اے یں ہوناسخت نہ کے۔ سرہانے نوں بوہتسکون مل س طرح توں
۔ وخمیدہ نہ کر نکلدیاں ہویاں اپنی کمر نوں تےدے اندر جاندیاں ہویاں ۔ بستر وےمناسب ہولئی  یاںکندھ دےکہ آپ 

، ۔ بستر توں باہر نکلن لئیولیٹ جائ آہستگی دے نال تے وبیٹھ اک طرف تے دےبستر  بستر دے اندر جانے دے وقت
 سہارا دین لئی اپنے جسم نوں فیر، ورکھ زمین تے اپنے پیراں نوں تے فیر وموڑ نوں نچلے حصے دےجسم  اپنے

 ۔واستعمال کر اپنے ہتھاں نوں

 یاںگھٹن اپنیاں۔ ہمیشہ اس توں گریز کرنا چاہی دا اے تے اے ہڈی تے زبردست دباؤ بڑھاندا دیریڑھ  دیآپ  جھکنا 
کرسیاں  وںموز تےسٹیپ سٹولرز  لئی دے اں۔ روزمرہ سرگرمیوبیٹھ وں ہو کےاکڑبجائے  دیاس  تے وکبل جھ دے

 دیریڑھ  اںورزش یاںوالپرسکون رکھن  تےسٹریچنگ  دیبعد، کمر  توں جسمانی وضع دی ۔ جھکنواستعمال کر
 ۔خم نوں برقرار رکھن وچ معاون ثابت ہو سکدیاں نیںفطری  ہڈی دے

 یاپن لئی کرن کاج ۔ کاموکر یزگر توں ینےد یفتکل نوںکمر  یاپن ے، توےجانا مقصود ہو یااٹھا یاءاش یبھار دوںج 
تجاوز  توںحد  دیوزن اٹھانے  ےاپن تے ورکھ یبقر ےاپن وزن نوں۔  وا استعمال کردعضالت  دےکندھے  تے نگٹ

 ۔وموڑ نوںپورے جسم  ےاپنبجائے  دیبلکہ اس  ،وموڑ نہ نوںکمر  یاپن دیاں ہویاں۔ مڑونہ کر

  دے نالقوت  یا وبچ توںحرکات  دیاچانک کمر  یا ،وکر یزگر توںبرقرار رکھن  جسمانی وضع فطری یرغ یرتاد 
 ۔پاؤدباؤ نہ 

  کم کر  نوںرفتار  دی یاںیلیتبد انحطاطی دے اندر یہڈ دی یڑھر تے اے دیمضبوط کر سکنوں ورزش عضالت
بچا  توں یفکمر کو تکل یتاکہ اپن وکر اںورزش اںیگرمائش فراہم کرنے وال نوںجسم  وچ۔ مناسب تعداد اے یدسک
 یآہستگ تےجب کہ سادہ اں نیں رزشو باقاعدہ ینچلنا بہتر تے یکلنگسائ ،یکیراکہ ت یساج یاںسرگرم ی۔ جسمانوکس

 ۔اےمناسب  لئیافراد  یدہعمر رس یچنگوقت سٹر دےصبح  تے یچائ یکہ تائ یساج اںمشق یحرکت کرنے وال دے نال

رابطہ کمیٹی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسیتیار کردہ منجانب   
 ہسپتال اتھارٹی
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