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 ورزش اور دیکھ بھال – گولفرز ایلبو
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 گولفرز ایلبو

 سے مماثل چوٹ ہوتی ہے، اور اس درد کا مقام کہنی کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ڻینس ایلبو 
  کے فلیکسور کارپی سے منسلک ہوتی ہے۔ فلیکسور کارپی کا زائد  بانہہییومرس کا میڈیل ایپیکونڈائل وه نکتہ ہے جہاں یہ

جائے گی، جس کا نتیجہ درد کی  استعمال اور نسوں اور دیگر بافتوں کی سوجن  مسلسل معتدل قسم کے تناؤ کی طرف لے
 صورت میں نکلے گا جب کالئیوں یا گرفت کی مدد سے چیزوں کو اڻھانے کے لیے طاقت صرف کی جائے گی۔

 

 
 

 عام اسباب

 یہ بنیادی طور پر بار بار کے تناؤ، چوٹ یا زائد طاقت صرف کرنے کے باعث ہوتا ہے:
  اڻھانے سےطویل مدت تک بار بار بھاری اشیاء کے تھامنے یا 
 روزمره زندگی میں، کالئیوں اور ہاتھ کی گرفت کے زائد استعمال کے باعث  
  یہ گھریلو خواتین یا ایسے افراد میں عام ہے جن کو طویل مدت تک ہاتھ کی گرفت کی مدد سے کام کرنے کی ضرورت

 پڑتی ہے
 

 کلینکل عالمات

 کہنی کے کے اندر کی طرف تناؤ کا شکار ہو اور درد سنجیده نوعیت کا ہو تو، اس کا نتیجہ پائریکسیا اور سوجن کی  جب
 یہ درد حتٰی کہ بانہہ تک پھیل جائے گاصورت میں نکلے گا۔ 

 یہ درد سنگین صورت اختیار کر لے گا جب کالئی کو بھینچا، گھمایا، اڻھایا یا اس میں لچک الئی جائے گی 
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 کالئی یا مڻھی میں قوت صرف کرنے میں ناکامی  
 کہنی کو مکمل طور پر سیدھا کرنے میں ناکامی 
 

 عالج

  عالج بذریعہ دوا
  ڈاکڻروں کی تشخیص کے بعد، اگر ضروری ہو تو، منہ سے لی جانے والی ادویات جیسا کہ نان سڻیرائیڈل

اور درد ُکش ادویات مریضوں کے لیے تجویز کی جاتی انفلیمیڻری ڈرگز (این ایس اے آئی ڈیز) دی جائیں گے -اینڻی
 ہیں تاکہ ان کی کلینکل عالمات کو کم کیا جائے

  منہ کے ذریعے دی جانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ، لوکل سڻیرائیڈ انجیکشن بھی کارپل ڻنل سنڈروم کے باعث پیدا
 شده عالمات کو ختم کر سکتا ہے

 سے لگوایا جانا چاہیے نوٹ: سڻیرائیڈ انجیکشن کو کسی ماہر

 
 فزیوتھراپی

 فزیوتھراپسڻس مریض کا تفصیلی معائنہ کریں گے اور ہر نوع کی عالمات کے لیے عالج اور رہنمائی فراہم کریں گے۔
  سوجن اتارنا اور سکون آور معالجہ فراہم کرنا جیسا کہ الڻرا ساؤنڈ، کولڈ کمپریس، شاک ویو اور الیکڻرومیگنیڻک

 فیلڈ تھراپی
 آکوپنکچر عالج 
 ورزش تھراپی بشمول سڻریچنگ اور پڻھوں کی مشق 
 ہاتھوں کے افعال اور لچک کی مشق 
  اور گھر پر دیکھ بھال درستگیکام اور روزمره پوسچر کی 
 گھر پر ورزش 

 
 شاک ویو تھراپی

 گھر پر ورزش اور دیکھ بھال

  شدید مرحلے کا معالجہ
  ،شدید درد، پائریکسیا اور سوجن کہنی کے اندر کی طرف ہو گی۔ اس موقع گولفرز ایلبو کی شدید سوجن کی صورت میں

 پر، آپ کو اپنی بازو کو آرام دینا چہایے اور عالمات میں کمی کے لیے متاثره حصہ پر برف سے ڻکور کرنی چاہیے۔
 ذیلی شدید مرحلے کا معالجہ

 آہستہ روی سے مالش کرنا شروع کر سکتے ہیں اور خون کی  ی سوجن میں کمی واقع ہو تو، مریضجب شدید نوعیت ک
گردش میں بہتری کے لییے سڻریچنگ شروع کر سکتے ہیں، انگوڻھے کی حرکت میں تیزی ال سکتے ہیں اور نسوں کے 

 تناؤ میں کمی ال سکتے ہیں
 

 کہنی کی مالش
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  ہر ایک کہنی کی مالش کی جائے)منڻوں کے لیے  3-5مرتبہ،  3(یہ سفارش کی جاتی ہے کہ کم از کم فی یوم 

 
 کالئی کی فلیکسور سڻریچنگ

 5-8سیکنڈز توقف کریں، اسے  15-20(جب اسے پھیالیا جائے تو، آپ کو بانہہ یا کہنی میں تناؤ محسوس ہونا چاہیے، ہر باری 
  مرتبہ دہرائیں، فی یوم تین گروپس میں کریں)

 
 

 دائمی مرحلے کا معالجہ
 کالئی کے پڻھوں کی مضبوطی کو بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ وه اپنی حفاظت کی اہلیت میں بہتری ال  مریضوں کو بانہہ اور

 سکیں
 ہاتھوں کی گرفت کی ورزش 

 
 کالئی کی ایکسڻنیسور ورزش 

 
 کالئی کی فلیکسور ورزش 
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 روزمره زندگی کے لیے مشورے

  کیے جانے والے افعال سے گریز کریں، جیسا کہ:طویل مدت تک کالئی اور ہاتھوں کی گرفت کے استعمال کے بار بار 
 تولیے کو موڑنا 
 بھاری اشیاء اڻھانا 

  بازو پر دباؤ میں کمی النے کے لیے ایرگونومک ڻولز کا استعمال کریں  
 کالئی، بانہہ اور کہنی کی پوزیشن پر توجہ دیں۔ بازوؤں کو مناسب آرام دیں 
  ورزشیں کریںزیاده سڻریچنگ کریں اور پڻھوں کی مضبوطی کی 

 
 
اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے میں دی گئی معلومات کے متعلق کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے 

 رابطہ کریں
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