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ਘਰ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ - ਫਰੋਜ਼ਨ 

ਸ਼ੋਲਡਰ (ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ) 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਹੈ? 

"ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ" (ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ), ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ "ਅੱਡਹੀਸਸਵ ਆਰਥਰਾਇਸਟਸ" ਹੈ। ਸਕਉਸਂਕ ਮੋਢੇ ਦੇ 

ਜੋੜ ਸਵੱਚ ਦੇ ਸੌਫਟ ਸਟਸ਼ੂ, ਸਜਵੇਂ ਕੇ ਜੌਇੰਟ ਕੈਪਸੂਲ, ਸਾਇਨੋਸਵਅਲ ਬਰਸਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 

ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਕਾਰਨ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੜੋ ਸਵੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕ ਲਰ ਕੈਪਸੂਲ ਸਵੱਚ 

ਜੋੜ-ਯੋਗ ਸ਼ਮਤਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਮਢੋਾ ਅਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀਸਮਤ ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ "ਫਰੋਜ਼ਨ 

ਸ਼ੋਲਡਰ" (ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ "50ਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ" ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਸਂਕ ਇਹ ਸਜਆਦਾਤਰ 

ਮੱਧ-ਉਮਰ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

ਇਸ ਦ ੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?  

ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਪਕੱਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਤੇ ਬੇਇਖਸਤਆਰ ਹੈ। ਕ ਝ ਖਾਸ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸੱਟ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਫਰੈਕਚਰ। ਇਹ 40 ਤੋਂ 60 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਸਜਆਦਾ ਆਮ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਹਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। 
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ਇਸ ਦ ੇਕਲੀਨੀਕਲ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

 ਮੋਢੇ ਦੀ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਜਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ, ਅਤੇ 

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਸਵੱਚ ਦਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਮੋਢੇ ਦ ੇਜੋੜ ਨੰੂ ਸਹਲਾਣਾ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਚ ੱਕੀ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ 

 ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੰੂ ਸਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਵੰਸਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

1. ਦਰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵੱਚ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਹ ੰਦੀ ਹੈ 

2. ਫਰੋਜ਼ਨ ਅਵਸਥਾ: ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਸਕਨ ਮੋਢੇ ਦਾ ਅਕੜਾ ਜੋੜ ਨੰੂ ਸਹਲਾਣਾ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 

ਹ ੈ  

3. ਥੌਇੰਗ ਅਵਸਥਾ: ਆਮ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕੀ ਹੈ? 

 

1. ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ  

 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਪੇਨ-ਸਕੱਲਰ ਅਤੇ ਨੌਨਸਟੀਰੌਇਡਲ 

ਐਟਂੀ-ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ   

 ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਪੂ ਸਵੱਚ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ ਸਟੀਰੌਇਡ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

2. ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ 

3. ਸਰੀਰਕ ਵਰਸਜਸ਼ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ: 

ਐਟਂੀ-ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਨਲਜੈਸਸਕ ਇਲਾਜ (ਸਜਵੇਂ ਕੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੇਕ, ਅਲਟਰਾ-ਸਾਊਡਂ, ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ 

ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਾੰਸਕੱਟੈਸਨੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਨਰਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਸਦ), ਐਸਕਊਪੰਚਰ, ਹੱਥ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਮਾਸਲਸ਼, 

ਸਟ੍ੈਸਚੰਗ, ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਸਜਸ਼, ਕਾਰਜਕ ਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਟ੍ੇਸਨੰਗ, ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ ਝਾਅ, ਮ ੱਦਰਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਸਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਰਸਜਸ਼, 

ਆਸਦ। 

 

ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾਲ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਜਿੱਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

1. ਐਟਂੀਫਲੋਸਜਸਸਟਕ ਅਤੇ ਐਨਲਜੈਸਸਕ 

 ਮੋਢੇ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਤਾਪ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਮੰਟ ਲਈ ਠੰਡਾ (ਬਰਫ 

ਦਾ) ਸੇਕ ਸਦਓ (ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਦਲ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਸੇਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ)ੋ  

 ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਾਪ ਨਹੀ ਂ- 15 ਸਮੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਸੇਕ ਸਦਓ  
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2. ਮੋਢਾ ਸਹੱਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਓ 

 ਦਰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਸਜਸ਼ ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ 

ਹੱਥ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

 

 

A. ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਲੀ ਵਰਸਜਸ਼: ਅੱਗ ੇਨੰੂ ਝ ਕੋ ਅਤੇ ਗਰੈਸਵਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਪੱਛੇ 

ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸਹਲਾਓ। ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ, ਹੱਥ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 5-10 ਸਮੰਟ ਲਈ ਸਹਲਾਓ 

 

B. ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਵਰਸਜਸ਼: ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪੱਰ ਚ ੱਕੋ। ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3 

ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰ 20 ਵਾਰੀ ਚੱਕੋ  

 

 

 

C. ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ਨ ਵਾਲੀ ਵਰਸਜਸ਼: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਂਲੀਆਂ 

ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ੋ ਅਤੇ ਉਤਰੋ; ਸਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੜ੍ੋ ਅਤੇ ਉਤਰ।ੋ ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰ 20 

ਵਾਰੀ ਚੜ੍ੋ ਅਤੇ ਉਤਰੋ 

 

 

 

ਿਲਨ ਕਾਬੂ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਜਕਨ ਆਕੜ ਕਾਰਨ ਮੋਢੇ ਦਾ ਿੋੜ 
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ਜਹਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਕਜਰਆ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਹਲਾਨ ਦੀ ਆਮ ਹੱਦ 

ਤਕ ਜਲਆਣਾ।  

 

1. ਬਾਾਂਸ ਅਤੇ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ 

ਬਾਂਹਾਂ ਨੰੂ ਚ ੱਕਣ, ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਸਪੱਛੋਂ ਸਟ੍ੈੱਚ ਵਾਲੀ ਵਰਸਜਸ਼ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰ 20 

ਵਾਰੀ ਕਰ।ੋ 

 

 

2. ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ 

ਡਮਬੈੱਲ ਜਾਂ ਰਬੜਬੈਂਡ ਨੰੂ ਹੱਥ ਸਵੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪੱਰ ਚ ੱਕੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਸਲਆਓ। 

ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰ 20 ਵਾਰੀ ਕਰ।ੋ 

 

 

3. ਮੋਢੇ ਦੀਆਾਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ 

ਡਮਬੈੱਲ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਤ ਹਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਤ ਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਸਡਗਰੀ ਦੇ ਐਗਂਲ ਉਤੱੇ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਸਢਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਸਪਸ ਪਸਹਲੇ ਵਾਲੀ ਮ ਦੱਰਾ ਸਵੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਸਫਰ 

ਦ ਬਾਰਾ ਦ ਹਰਾਓ। ਸਦਨ ਸਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰ 20 ਵਾਰੀ ਦ ਹਰਾਓ। 
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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਜ਼ੂੰਦਗੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ  

1. ਸਹੀ ਮ ੱਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ "ਮ ੜੀ ਹ ਈ ਕਮਰ" ਤੋਂ ਬਚੋ। 

2. ਸਪੱਠ ਭਾਰ ਸੋਵੋ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹ ੰਦੇ ਪਾਸੇ ਉਤੱੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਓ।  

3. ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਵਕਤ ਪਸਹਲਾਂ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸਹਲਾਂ ਦਰਦ ਨਾ ਹ ੰਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

4. ਨਹਾਣ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸਪੱਠ ਨੰੂ ਇਕ ਲੰਬੇ ਤੋਲੀਏ ਤੋਂ ਸ ਕਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰ।ੋ 

5. ਘਰ ਸਵੱਚ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੱੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜੱਥੇ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਪਹ ੰਸਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜਆਦਾ ਉਚੱਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਚਤ ਮਦਦ ਲਓ, ਸਜਵੇਂ ਕੇ 

ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਸਟਲੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਸਜਆਦਾ ਨਾ ਚ ੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣ। 

6. ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਕੇ ਤ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂਚ ੱਕਦੇ ਅਤੇ ਜ ੇਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਟਰੌਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਚਤ 

ਮਦਦਗਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 

7. ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਰਸਜਸ਼ ਕਰ।ੋ 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਸ ਝਾਅ ਸਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਚਸਕਤਸਕ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 

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

