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 ورزش اور دیکھ بھال – کارپل ٹن سنڈروم

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شدہ نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 کارپل ٹنل سنڈروم

 ہوتی ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ ٹرانسورس کارپل لیگامنٹ سے  کارپل ٹنل ریشوں اور آٹھ چھوٹی کارپل ہڈیوں پر مشتمل

 ڈھکا ہوتا ہے

  کارپل ٹنل میں، نو فلیکسور نسیں اور میڈین نرو، بشمول فلیکسور ڈیجیٹورم سپرفیسیلیس، فلیکسور ڈیجیٹورم پروفنڈس اور

وٹھے، شہادت کی انگلی حسی نرو حسی نرو اور انگ ن نرویفلیکسور پولیسس اور فلیکسور لونگس نس ہوتی ہیں۔ میڈ

 درمیانی انگلی اور ریڈیل رنگ فنگر کے پٹھوں کا کنٹرول فراہم کرتی ہے

  سے نقصان ہو گا، جو کہ  جس کو دباؤ ہے اندر کی طرف مڑی ہوتیفعل جو میڈین نرو سے موٹر اور حسی نرو کا

 انگوٹھے، شہادت کی انگلی، درمیانی انگلی اور ریڈیل رنگ انگلی کی حس اور پٹھے کی مضبوطی کو متاثر کرے گی

جس کے  میڈین نرو کو ٹنل دبا دے گی،ہوتی ہیں تو، کارپل ٹنل سکڑ جائے گا اور  ورم زدہ کارپل ٹنل کی نسیںکہ  جب

 ہیں۔باعث اس کی عالمات سامنے آتی 

 

 

 

 عام اسباب

  کے ساتھ کام کرنے سے طویل مدتی چوٹ لگ سکتی ہے یا  آالتانگلیوں یا کالئیوں کی طویل مدتی فیلیکسن یا ارتعاشی

 ہو سکتی ہے سوجننسوں کی رگڑ اور نس کی سائنویم کی 

 رہیومیٹائیڈ آرتھرائٹس 

 ذیابیطس 

 خواتین جو حمل کے آخری دور میں ہوں 

 کے باعث ہو )جیسا کہ کالئی کا فریکچر( چوٹجو  سوجن 

 میڈین نرو کی سوجن 
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 طویل مدتی سرگرمیاں جیسا کہ کوچ چالنا، سوئیٹر بننا یا گھریلو کام جو کہ کارپل ٹنل سنڈروم کا بھی باعث بن سکتا ہے 

 

 کلینکل عالمات

  یا درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ رات کو یہ درد سنگین صورت اختیار کر سکتا  جھنجھناہٹ، انگلیاں ُسنریڈیل سائیڈ پر تین

 ہے

  ہے ابڑھ جات ُسن پنا جائے تو گرفت میں لیجب کالئی کو جھکایا یا 

  تھینر مسل )انگوٹھے کا پٹھا( ایٹروفک ہے، جو ہموار ہو جاتا ہے اگر مسئلہ بڑھ جائے۔ انگلیوں کے پٹھے کی مضبوطی

  و کہ انگوٹھے کے کنٹرول کے فنکشن کو کمزور کر دے گیجکم ہو جائے گی، 

 ہمواریتھینر پٹھوں )انگوٹھے کے پٹھوں( کی الغری اور 

 یا درد ُسن پن، جھنجھناہٹ ریڈیل سائیڈ کی تین انگلیوں ک       

 

 عالج کا طریقہ

 ڈرگ تھراپی

  ادویات جیسا کہ نان سٹیرائیڈل ڈاکٹروں کی تشخیص کے بعد، اگر ضروری ہو تو، منہ سے لی جانے والی

انفلیمیٹری ڈرگز )این ایس اے آئی ڈیز( دی جائیں گے اور درد ُکش ادویات مریضوں کے لیے تجویز کی -اینٹی

 جاتی ہیں تاکہ ان کی کلینکل عالمات کو کم کیا جائے

 ل سنڈروم کے منہ کے ذریعے دی جانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ، لوکل سٹیرائیڈ انجیکشن بھی کارپل ٹن

 باعث پیدا شدہ عالمات کو ختم کر سکتا ہے

 نوٹ: سٹیرائیڈ انجیکشن کو کسی ماہر سے لگوایا جانا چاہیے

 فزیوتھراپی

  فزیوتھراپسٹس مریض کا تفصیلی معائنہ کریں گے اور ہر نوع کی عالمات کے لیے عالج اور رہنمائی فراہم کریں

 گے۔

 م کرنا جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ، کولڈ کمپریس، شاک ویو اور الیکٹرومیگنیٹک سوجن اتارنا اور سکون آور معالجہ فراہ

 فیلڈ تھراپی

 آکوپنکچر عالج 

 ورزش تھراپی بشمول سٹریچنگ اور پٹھوں کی مشق 

 ہاتھوں کے افعال اور لچک کی مشق 

 کام اور روزمرہ پوسچر کی درستگی اور گھر پر دیکھ بھال 

 گھر پر ورزش 
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 بھالگھر پر ورزش اور دیکھ 

 مالش 

 
 گروپس میں( 3منٹ ہر بار، فی یوم  3-5نرم روی سے کارپل کینال اور فیلکسور کارپی پٹھے کی مالش کریں )

 

 سٹریچنگ 

 
مرتبہ دہرائیں، فی یوم  5-8سیکنڈز ہر بار،  15-20کالئی کو سکون سے رکھیں، پھر کالئی کو پیچھے کی طرف موڑیں )

 گروپس میں( 3

 

 پٹھے کی ٹریننگ 

 
 کالئی کی ایکسٹینسر ورزش

 
 ہاتھوں کی گرفت کی ورزش
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 روزمرہ زندگی کے مشورے

کارپل ٹنل سنڈروم بنیادی طور پر طویل مدتی تناؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے روزمرہ احتیاط نسوں کی خرابی، اس کی عالمات 

 اور اس کے پھر وقوع پذیر ہونے کو روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔

  کیے جانے والے افعال میں کمی الئیںبار بار 

 کالئی کو موزوں پوزیشن پر رکھیں 

  انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے زائد استعمال سے گریز کریں تاکہ کالئی پر زور نہ پڑے، زائد فریکونسی کے

 وائبریشن ٹولز جیسا کہ الیکٹرک ڈرلز کو تادیر استعمال نہ کریں

  کریںآرام کے وقت کے لیے مناسب انتظام 

 اکثر سٹریچنگ کریں 

 

 

اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے میں فراہم کردہ معلومات سے متعلق کوئی سواالت ہوں تو، براہ مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ 

 سے رابطہ کریں
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