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ਗਲੋਫਰ ਦੀ ਕੂਹਣੀ - ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਲੋਫਰ ਦੀ ਕੂਹਣੀ 

 ਟੈਿਨਸ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੱਟ ਲਗੱਣ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਹੂਮਰਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਐਪੀਕੋਨਡਾਇਲ ਉਹ ਿਬੰਦੂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦ ੇਫਲੈਕਸਰ ਕਾਰਪੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਫਲੈਕਸਰ ਕਾਰਪੀ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲਕੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਟ�ਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਰਮ ਿਟਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਸੋਿਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣੇਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗੱੁਟ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਲਜਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜਹ੍ਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ�ਦੇ ਸਮ� ਦਰਦ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

 

 

ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਖਚਾਅ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਚੱੁਕਣਾ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਕਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� 

 ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾ ਂਜਾ ਂਉਨਹ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ 
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ਹੈ। 

 

ਕਲੀਿਨਕਲ ਲਛੱਣ 

 ਜਦ� ਕੂਹਣੀ ਦਾ ਅਦੰਰਲਾ ਿਹਸੱਾ ਕਿੱਸਆ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਦਰਦ ਗਭੰੀਰ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਪਾਇਰੇਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਦ ਬਾਹਂ 

ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਜਦ� ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਬੰਿਨਹ੍ਆ, ਘੁਮੰਾਇਆ, ਚੱੁਿਕਆ ਜਾਂ ਮੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਗੱੁਟ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮੱਰਥ 

 ਕੂਹਣੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 

 

ਇਲਾਜ 

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 

 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹ� ਦਵਾਈ ਲਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਨ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ 

�ਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੈਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAID) ਅਤੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆ ਂਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਮੂੰਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕਾ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ 

ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ: ਸਟੀਰਇੌਡ ਟੀਕ ੇਦਾ ਮਾਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈ

 

ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਪੀ 
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ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨਗੇ। 

 ਿਡਿਟਮੰਸ ਅਤੇ ਏਨਾਲਜੇਿਸਕ ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ, ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈ�ਸ, ਸ਼ੋਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ �ਡ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਮੈਗਨੈਿਟਕ 

ਫੀਲਡ ਥੈਰੇਪੀ 

 ਐਕਯੂਪੰਚਰ ਇਲਾਜ 

 ਕਸਰਤ ਥੈਰੇਪੀ, ਿਖਚਾਅ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਸਮੇਤ  

 ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ 

 ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਣ ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

 ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ 

 

ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ 

ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ 

ਤਜ਼ੇ ਪਧੱਰ ਲਈ ਇਲਾਜ 

 ਗੋਲਫਰ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਪਾਇਰੇਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਿਢੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਬਰਫ 

ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਧੱਮ ਪਧੱਰ ਲਈ ਇਲਾਜ 

  ਗੰਭੀਰ ਸੋਿਜਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ�ਡਨ 
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ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਅਤੇ ਿਖਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ 

(ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ  ਲਈ 3-5 ਿਮੰਟ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)  

 

ਗੱੁਟ ਫਲੇਕਸਰ ਿਖਚਾਅ 

(ਿਖਚਾਅ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਜਾ ਂਕੂਹਣੀ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ 15-20 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ, 

5-8 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਗਰੁੱਪ।)  

 
 

ਦੀਰਘ ਪਧੱਰ ਲਈ ਇਲਾਜ 

 ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਲਾਈ ਅਤੇ ਗੱੁਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਕਸਰਤ 
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 ਗੱੁਟ ਐਕਸਟ�ਸਰ ਕਸਰਤ 

 

 ਗੱੁਟ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਕਸਰਤ 

 
 

ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਲਈ ਸਝੁਾਅ 

 ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤ� ਬਚੋ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

 ਤੌਲੀਆ ਮਰੋੜਨਾ 

 ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣਾ 

 ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਗੋਨੋਿਮਕ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

 ਗੱੁਟ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ। 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖਚਾਅ ਅਤ ੇਮਾਸਪਸ਼ੇੀ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕਸਰਤਾ ਂਕਰ ੋ
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ਜੇ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ੋ
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