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ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣੋ 

 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਪਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਬਲ, ਜਨਿਰੀ 2018, ਤੀਜਾ ਸਸੰਕਰਣ 

 

ਪਰਸਤਾਿਨਾ 

ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ "ਦਰਦ" ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। 

ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਲਤਫਵਹਮੀਆਾਂ ਿੀ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਲੋਕ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਵਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਟ-ਫੇਟ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਰੀਵਰਕ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪਰਵਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨ ੰ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਕਾਰਕ ਨ ੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਫਰ ਵਿਆਪਕ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਬੰੰਧੀ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਸਲਾਹ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰ ੇਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣਾ 

ਮੁਸਵਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਘਾਟ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨ  ੰ

ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਇਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਯ ਨਾਈਵਟਡ ਵਿਸਵਚਯਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇ

ਆਡੀਓ ਵਿਜ ਯਲਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਟ ਵਡਜਾਇਨ ਗਰੁਿੱਪ ਦਾ ਵਚਿੱਤਰ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਕੀਮਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇੰਨਪੁਿੱਟ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨ ੰ ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। 

 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਪਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਬਲ, ਜਨਿਰੀ 2018, ਤੀਜਾ ਸਸੰਕਰਣ 

ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ 

 
 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹ ੈ

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦਰਦ ਿਜੋਂ 

ਪਵਰਭਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਦਮੇ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਜੋੜਾਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਜੋੜਾਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ, ਘਾਤਕ 

ਸੋਵਜਸ ਜਾਾਂ ਸੰਿਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਵਿਿੱਚ ਵਕਨੇੰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ  ੰਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹ?ੈ 

1999 ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਿੇਖਣ1 1 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੇ 10.8% ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਤੰਨ 
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ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਇਆ ਹ।ੈ 

 

ਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਵਕਹੜ ੇਹਨ? 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸਰ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਵਨਚਲੇ ਵਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਰਦ, 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਸਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ1। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਲਾਜ 

ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦਰਦ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੀ ਅਕੜਨ (46%) ਅਤੇ ਨਸਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (27%)2 ਹੈ। 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਮਿੱਵਸਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 

ਦੇ ਸੈਕਸਨ ਿੇਖੋ। 

 

1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281.  

2) Chen PP, et al. Out-patient chronic pain service in Hong Kong: prospective study. HKMJ 2004 (June);10:150-155. 
 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਅਤ ੇਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੰਰ 

ਸਧਾਰਨ ਦਰਦ 

1) ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਵਜਸ ਜਾਾਂ ਤਜੇ ਸਦਮਾ 

2) ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ; ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

3) ਦਰਦ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹ ੈ

4) ਦਿਾਈ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪਰਭਾਿ 

5) ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਦਦ 

6) ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਪਰਭਾਿ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ 

1) ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਿੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 

ਠੀਕ ਹੋ ਵਗਆ ਹੋਿ ੇ

2) ਦੁਰਲਿੱਭ ਲਿੱਛਣ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਦ ਵਜਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸਵਕਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

3) ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਹੰਦਾ 

ਹੈ 

4) ਵਸਰਫ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦਰਦ ਨ  ੰਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਬੇਅਸਰ 

ਹਨ 

5) ਆਰਾਮ ਦਰਦ ਨ ੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

6) ਿਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਿੱਦ,ੇ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤ ੇਵਨਰਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 
 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਵਕਸਮਾਾਂ ਹਨ: 

（1） ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 

ਵਟਊਮਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਡਗਰੀ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੋਿੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 

ਦਰਦ-ਰੋਧਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜ ਦਰਦ ਰੋਧਕ ਇਸਤੇਮਾਲ 
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਊਰ-ੋਵਡਸੈਂਟਰ ੇਟਸ ਜਾਾਂ ਸਰਾਬ ਦਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾੜੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਸਿੱਧ ੇਜਾਾਂ 

ਅਵਸਿੱਧ ੇਟੀਕ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਭਾਿੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦ ੇਦੁਿੱਖ ਜਾਾਂ ਵਡਪਰੈਸਨ ਜਾਾਂ 

ਉਦਾਸਤਾ ਦਰਦ ਨ  ੰਿਧਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸੈਕਸਨ ਿਖੇੋ। 

（2） ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਵਥਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦੀ 

ਘਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕਦ ੇਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 

ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਸਮਾਵਜਕ ਜੀਿਨ, ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿਗੜ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿਰਗੀਕਰਨ 

ਦਰਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਿੱਸਟ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਵਿਧੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦਰਦ ਦੇ ਸਰਤੋ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਗੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

(1) ਨੋਵਸਸਪੇਵਟਿ ਦਰਦ 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਅੰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਟਸ ਆਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਧਮਕ ਵਜਹਾ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹ;ੈ 

ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਿਿੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

(2) ਵਨਊਰਪੋਵੈਥਕ ਦਰਦ 

ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ ਖਰਾਬ ਦਰਦ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨ ੰ ਭੇਜਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਤੇਜ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੇਜ ਦਰਦ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ, ਸੜਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ, ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ, ਆਵਦ। 

(3) ਇਡੀਓਪਵੈਥਕ ਦਰਦ 

ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ  ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦ ੇਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ 

 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਅਵਜਹਾ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਿਿੱਖ-ੋਿਿੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਮਨੋਦਸਾ, ਮਾਨਵਸਕਤਾ, ਸਿੈ-ਵਿਸਿਾਸ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮਾਹਲੌ। 

 

ਸਮਾਜ 'ਤ ੇਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਪਰਭਾਿ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨ ੰ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਸੰਾਧਨਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਿੱਲਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਜਾਾਂ 

ਦਰਦ ਸਵਹਣ ਕਰਨ ਜਰ ਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਵਜਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਵੰਧਤ ਸਿੱਟਾਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 

ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਤਾਾਂ ਜੋ ਕੁਸਲ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨ ੰ ਖੋਣਾ ਨਾ ਪਿ।ੇ 

 

ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ 'ਤ ੇਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਪਰਭਾਿ 
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ਸਰਿੇਖਣ 1, 2, 3 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ 

 70% ਮਰੀਜਾਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 38% ਮਰੀਜ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 71% ਮਰੀਜ ਵਚੰਤਾ ਜਾਾਂ ਵਡਪਰੈਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਤੋਂ। 

 47% ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮਿੱਧਮ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤਿੱਕ ਦੇ ਵਚੰਤਾ ਰੋਗ ਸਾਵਮਲ ਹਨ। 

 43% ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮਿੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਡਪਰੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਮਰੀਜ ਦੀ ਮਨੋਦਸਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਿੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹ।ੈ 

 ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

 

(1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281. 

(2) Wong SHS, et al. Profile of Chinese chronic pain patients attending multidisciplinary pain clinics in Hong Kong. 

Presented at 11th World Congress on Pain, Sydney 21-26 Aug 2005. 

(3) S Lee, et al. A prospective evaluation of health related quality of life in Chinese patients with chronic non-cancer 

pain. Hong Kong Medical J 2005 (June);11(3):174-80. 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਰੀਜ ਦ ੇਸਰੀਰ ਅਤ ੇਵਦਮਾਗ ਨ  ੰਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਵਕਸ ੇਵਿਸਕਸੋ ਚਿੱਕਰ ਵਿਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ 

 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਿੇਦਨਾਿਾਾਂ 

 ਪਰੇਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਿੱਸਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨਾ  

ਮਨੋਦਸਾ ਅਤੇ ਰਿਿੱਈਆ 

 ਅਸਵਹਣਸੀਲ ਦਰਦ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 ਭੁਿੱਖ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਨਰਾਸਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 

 ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣਾ 

 ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਨ ੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ 

ਸਾਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਰਸਤਾ 

 ਉਦਾਸ ਜਾਾਂ ਗੁਿੱਸੇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਾਂ ਮਜਬ ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਤੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ 

 ਦ ਸਵਰਆਾਂ ਨ ੰ ਬਆੇਰਾਮ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਿਾਉਣਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦਾ ਵਿਸਿਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਿ 

ਨ ੰ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧੰਾਾਂ 'ਤ ੇਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਅਸਰ 

ਦਰਦ ਮਾਪ/ੇਜੀਿਨਸਾਥੀ 
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 ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ 

 ਮੋਵਿਆਾਂ 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ 

 ਮਨ-ਮੁਟਾਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

 ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈ

ਬਿੱਚ ੇ

 ਪਰਭਾਿ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 

 ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

 ਨਾਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਗੁਿੱਸੇ ਹੋਣਾ 

 ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੋਣਾ 

ਚਗੰ ੇਦਸੋਤ 

 ਸੰਚਾਰ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ 

 ਰੁਕਾਿਟ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ 

 ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਵਸਆਾਂ ਨ  ੰਘਟਾਓਣਾ 

 ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਘਿੱਟ ਹੋਣਾ 

ਗਆੁਾਂਿੀ 

 ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਵਸਆਾਂ ਨ  ੰਘਟਾਓਣਾ 

 ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਘਿੱਟ ਹੋਣਾ 

 ਆਪਸੀ ਸਵਹਣਸੀਲਤਾ ਘਟਣਾ  

ਸਪੁੀਰੀਅਰ / ਸਾਥੀ 

 ਕਾਨ ੰਨੀ ਮੁਿੱਦ ੇ

 ਭਰੋਸਾ ਖੋਣਾ 

 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਧੇਰ ੇਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਚੁਿੱਕਣਾ 

 ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਆਉਣਾ 

 ਦੁਸਮਣੀ ਦੀ ਭਾਿਨਾ 

ਭਰਾ / ਭਣੈ 

 ਿਿੱਧ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਾਲਾ 

 ਭ ਵਮਕਾ ਤਬਦੀਲੀ 

 ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ 

 
 

ਦਰਦ ਨ  ੰਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੋ ਕਾਰਕ 

ਮਾਨਵਸਕ ਕਾਰਕ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਮਨੋਦਸਾ, ਸਿੈ-ਵਿਸਿਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਵਜਆਦਾ ਵਧਆਨ; ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਵਜਿੇਂ 
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ਵਕ ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਆਰਵਥਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਮੁਿੱਦ,ੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ, ਜਿਾਬ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ 

ਕਰਨਗੇ। 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨ  ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ 

ਵਡਪਰੈਸਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾਾਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਦਰਦ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਪਰਭਾਿ ਹ ੈਜਾਾਂ ਮਰੀਜ ਨ  ੰਮਾਨਵਸਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਹਨ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ 

ਸਦਮਾ → ਦਰਦ → ਗਵਤਵਿਧੀ ਦਾ ਘਟਣਾ → ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ 'ਚ ਵਖਚਾਅ → ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ → ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ → ਗੁਿੱਸਾ, ਵਨਰਾਸਾ, ਡਰ 

→ ਵਡਪਰੈਸਨ → ਥਕਾਿਟ, ਘਿੱਟ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ → ਸਦਮਾ 

 

 

ਲਮੰੇਂ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਬਾਰ ੇਗਲਤ ਧਾਰਨਾਿਾਾਂ 

ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹ।ੈ 

ਨਹੀਂ 

ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਵਨਰੀਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਪਰ ਇਿੱਕ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਵਿਿੱਚ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਪਿੱਸਟ ਸਮਿੱਵਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਰਗੋੀ ਨ ੰ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਯਕੀਨ ਵਦਿਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨ  ੰਵਟਊਮਰ ਅਤੇ ਫਰ ੈਕਚਰ ਵਜਹੀਆਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 

ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ 

ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਸਹਤ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਮੁਦਰਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹ।ੈ 

 

ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਕਸ-ਰੇ, CT ਸਕੈਨ)। 

ਨਹੀਂ 

ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟੈਸਟਾਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਗੇਾ ਵਕ ਅਿੱਗ ੇਹੋਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

 

ਜੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਛਾਵਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ 

ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨ  ੰਦਰਦ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪਿੱਸਟ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਵਕ ਦਰਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, 
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ਦਰਦ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿਆ ਵਿਵਗਆਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ 

ਦਰਦ। 

 

ਆਰਾਮ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ 

ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦ ੇਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਸਾਈਨਿਜ, ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹ ੋਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਖਤ, ਘਿੱਟ ਤੰਦਰੁਸਤ 

ਮਵਹਸ ਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਦਸਾ ਘਟਣ ਲਿੱਗ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਿਧੇਗਾ। 

 

ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਵਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਿ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ 

ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਆਨ ਪਰ੍ੇ ਵਖਿੱਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁਿੱਝ 

ਕੇ ਹੋਰ ਵਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨ ੰ ਬਵਹਲਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕੁਝ ਸਾਾਂਹ ਲੈਣ ਥਾਾਂ ਹੋਿ।ੇ 

 

ਮੈਨ ੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖਡੇਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਵਕ ਿਧੇਰ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਰਗਰਮ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਆਮ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਹੈ ਵਕ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੋਣਾ ਦਰਦ ਨ ੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਦ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ੋਵਕ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਚੀਜ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿੁਕਿੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖੇਡਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਦਰਦਨਾਸਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਦਰਦ ਅਸਵਹਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਿੇ 

ਨਹੀਂ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਵਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਰਦਨਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਾਈ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਿਾਈ ਦਰਦ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਵਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਮਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾਾਂ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਮਾਨਵਸਕ 

ਜਾਾਂ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਸਮਿੱਵਸਆ ਹ।ੈ 

ਨਹੀਂ 

ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਿੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ/ਮਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਕ 

ਸੰਪ ਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਵਹਿੱਸਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ 

ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ 

ਨਹੀਂ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦ-ੇਕਦ ੇਿਧੀਆ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਿਾਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਪ ਰੀ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਖਤਮ ਨਹਾਂ ਹੋਿੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਾਂਝੇ ਅਨੁਸਾਸਨਪ ਰਨ ਸੰਪ ਰਨ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖ ਸਕਦ ੇ

ਹ,ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਦ ੇਵਸਧਾਾਂਤ 

ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹ।ੈ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਟਸ  ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਕਾਰਕਾਾਂ ਕਾਰਨ ਿੀ 

ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ 

(1) ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪਰਭਾਿ 

 ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਕਾਰਕ 

 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਵਪਛਲੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 

 ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਰਭਾਿ 

 ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 

 ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਵਪਛਲਾ ਤਜਰਬਾ 

(2) ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਟਸ  ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

 ਵਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ 

ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

 ਜਖਮੀ ਨਸਾਾਂ ਇਲਾਜ ਵਪਿੱਛੋਂ ਐਲਰਵਜਕ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦਰਦ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨ ੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। 

 ਵਟਸ ਆਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(3) ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ 

(1) ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਇਲਾਜ 

(2) ਵਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱਚ ਟੀਚਾਬਿੱਧ ਥੇਰੇਪੀ  

(3) ਦਰਦਨਾਸਕ 

 ਸੋਵਜਸਰੋਧੀ ਦਰਦਨਾਸਕ 

 ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

 ਵਮਰਗੀਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ 

 ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ 

 

(4) ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ 

(5) ਵਕਿੱਤਾਮਈ ਥੈਰੇਪੀ 

 

ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਸਧਾਾਂਤ 

 ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਿਾਈਆਾਂ ਦਾ ਏਵਕਿਤ ਇਲਾਜ ਅਪਣਾਓ 

 ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

 ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਕਾਰਜ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨਾ। 

 ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਪਵਹਲ ਅਤੇ ਪਿੱਕ ੇਵਿਸਿਾਸ ਦਾ ਹਣੋਾ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ 
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ਗਰੈ-ਦਿਾਈ ਥਰੈੇਪੀ 

(1)  ਘਿੱਟ ਆਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਰਟੰ ਦਰਦ ਸਕੰਤੇਾਾਂ ਦ ੇਸਚੰਾਰ ਨ  ੰਰਕੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਐਕਸਟਰਾਕਰੋਪਰੋਲੇ ਸਵਟਮ ਲੇਸਨ ਥਰਪੈੀ - (ਟਰਾਾਂਸਕ ਟਵੇਨਅਸ ਇਲੈਕਵਟਰਕਲ ਨਰਿ ਸਵਟਮ ਲੇਟਰ) (TENS) 

ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਰਟੇਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸਾਾਂ ਨ ੰ ਉਤਵੇਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਦਾਵਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦਰਦ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਘਿੱਟ ਆਵਿਰਤੀ ਦ ੇਕਰੰਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ ਨ ਸੰਚਾਰ ਨ  ੰਿਧਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ 

ਐਂਡੋਰਵਫਨ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਕੁਦਰਤੀ ਐਨਲਜੇਵਸਕ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਮਲ ਸਕ।ੇ 

ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੀ ਉਤਜੇਨਾ ਥਰੈਪੇੀ 

ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਣਾਲੀ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਿੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰ ੋਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ, 

ਵਦਮਾਗ ਦੇ ਦਰਦ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸ ਖਮ ਤਰੰਗਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾਕੋਰਪੋਵਰਅਲ ਵਨਯੰਤਰਕਾਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

(2)  ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਸਲਾਹ 

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਕਾਰਕਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦ ੇ

ਿੰਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਵਜਦੰਗੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਰਭਾਿ ਦੇ 

ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ, ਦਰਦ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾਿੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।   

(3)  ਸਰੀਰਕ ਥਰੈੇਪੀ 

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮੁਿੱਖ ਰ ਪ ਨਾਲ ਮਦੁਰਾ ਨ ੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਵਠਆਾਂ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ 

ਅਤੇ ਕੰਮ ਨ ੰ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(4) ਵਕਿੱਤਾਮਈ ਥਰੈਪੇੀ 

ਵਕਿੱਤਾਮਈ ਥੈਰੇਪੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦ ੇਵਜਦੰਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਵਹਲ ਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜੀਿਨ ਨ ੰ ਮੁੜ ਸੰਗਵਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹ,ੈ ਜੀਿਨ ਨ ੰ ਸਕਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਭ ਵਮਕਾ ਨ ੰ ਿਧਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਿੱਕ ਅਰਥਪ ਰਨ ਜੀਿਨ ਜੀਓ। 

(5)  ਹਰੋ 

ਕੁਝ ਰੋਗੀਆਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹ ੈਵਕ ਐਵਕਉਪੰਕਚਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਿੱਕ, ਆਧੁਵਨਕ ਸਬ ਤ-ਅਧਾਵਰਤ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿੰਗ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਦਰਦ ਨ ੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਸਬੰਧੰੀ ਥਰੈੇਪੀ 

ਦਿਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਇਿੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹ।ੈ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਰਦ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ 

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਿ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਦੇ ਸੀਕਿਲ) ਦੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਅਸਰਕਾਰੀਤਾ ਨ ੰ ਸੰਤੁਵਲਤ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਰੋਗੀ ਲਈ ਦਿਾਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਉਵਚਤ ਹੈ। 
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ਸੰਖੇਪ ਵਿਿੱਚ, ਦਿਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਨ ੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(1) ਮ ਹੰ ਰਾਹੀਂ ਥਰੈਪੇੀ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

  ਸੋਵਜਸਰੋਧੀ ਦਰਦਨਾਸਕ        

 ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

  ਵਮਰਗੀਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ 

 ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ 

 

 

 

(2)  ਟੀਕਾ ਥਰੈੇਪੀ 

ਐਨਸਥੀਵਸਆਲੋਵਜਸਟ ਵਸਿੱਧ ੇਜਾਾਂ ਅਵਸਿੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਨਸਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰੋਗਾਣ ਨਾਸਕ, ਸਟੀਰੌਇਡ, ਸੇਲੀਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਾਂ ਨਸਾਾਂ ਦੇ ਵਡਸਇੰਟੀਗੇਟਰ ਿੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ। 

 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਟੀਕਾ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਵਖਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੋ। 

 ਵਨਊਰੋਲਾਈਵਟਕ ਸੀਲੀਅਕ ਪਲੈਕਸਸ ਬਲਾਿੱਕ (NCPB) ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਵਟਊਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। 

 ਮ ੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਅੰਗਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਲਈ ਸਰਿਾਈਕਲ ਪਲੇਕਸਸ ਬਲਾਿੱਕ (CPB) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਕਾਠ ਦਾ ਬਲਾਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਚਲੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੰਗਾਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਹਏੋ ਜਖ਼ਮ ਅਤੇ ਗਲੀਆਾਂ ਖ ਨ 

ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਐਪੀਡਯ ਰਲ ਸਟੇਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਇਵਟਕਾ ਅਤੇ ਉਤੇਵਜਤ ਨਾੜੀ ਸੋਵਜਸ। 

 

 

ਆਪਣੀ ਦਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਲਓ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮ ੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਾਂ 

ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਲਟੀ), ਤਾਾਂ ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦ ਜਾ ਫਾਰਮ ਲਾ ਜਾਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

ਦਿਾਈ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

(1) ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਦਿਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਦਰਦਨਾਸਕ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਦਿਾਈ ਨਾ ਬਦਲੋ। 

(2) ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ 

ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਈ ਿਾਰ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

(3) ਬਰੁ ੇਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਵਨਯਤੰਵਰਤ ਕਰਨਾ 

ਸੰਿੇਦੀ ਦਰਦ ਲਈ 

ਨਸਾਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕਬਜ)। ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀ 

ਿਿੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦਨਾਸਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਵਸਰਫ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ 

ਇਲਾਜ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਾਂ ਦੀ ਵਜੰਦਗੀ ਨ ੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਚੀਨੀ ਦਿਾਈ ਥੈਰੇਪੀ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ  ੰਸ ਵਚਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਾਭਾਾਂ ਦ ੇਵਿਰੁਿੱਧ ਜੋਵਖਮਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਤੁਵਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਿੱਸਣਗ ੇਵਕ ਿਿੱਖ-ੋਿਿੱਖਰ ੇ

ਇਲਾਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਕਿੇਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

 

ਓਪੀਔਡਸ ਸਹੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਵਕਿੇਂ ਲਏ ਜਾਣ (ਵਜਿੇਂ: ਮਰੋਵਫਨ, ਮਥੈਾਡਨ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਔਡਜ ਦੀ ਘਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨ  ੰਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਾਬ  

ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਓਪੀਔਡਜ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਾਂ ਆਵਦ ਵਜਹ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਅਨੁਭਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਵਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨ  ੰਕੁਝ ਪਰਭਾਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਓਪੀਔਡ ਲੈਣਾ ਨਾ 

ਛਿੱਡੋ ਜਾਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਣਨ ਅਤ ੇਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨ  ੰਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ 

ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ।ੋ ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨਾ ਲਿੋ। 

 

ਿੁਕਿੇਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਓਆਓਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਵਦੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਓਪੀਔਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਔਡ-ਐਡੀਕਸਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦ ੇਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਚੰਤਾ, ਪਸੀਨਾ, ਠੰਿ, ਬੇਕਾਬ  ਝਟਕ,ੇ ਦਸਤ ਆਵਦ। 

 

ਓਪੀਔਡਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਵਚਤੰਾਿਾਾਂ 

(1)  ਓਪੀਔਡ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਿੱਕ ਲਤ ਹ।ੈ 

ਗਲਤ। 

ਅਜੇ ਤਿੱਕ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਓਪੀਔਡ ਰਾਹੀਂ ਦਰਦ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਸਰੀਰਕ ਵਨਰਭਰਤਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਲਤ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ), ਪਰ 

ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਅਵਜਹੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

(2)  ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਖਰੁਾਕ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਿਧਾਈ ਜਾਿਗੇੀ। 

ਗਲਤ। 

ਓਪੀਔਡਜ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 

ਓਪੀਔਡਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿੱਧ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਲੈਣਾ ਿੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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(3)  ਜ ੇਮਰੀਜ ਓਪੀਔਡਜ ਬਹਤੁ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਦਰਦ ਘਿੱਟ ਹਣੋ 'ਤ ੇਹਰੋ ਦਰਦਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਪਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹਣੋਗੀਆਾਂ। 

ਗਲਤ। 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਦਰਦ ਨ ੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇਿੱਕ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦ ੇ

ਦਰਦ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਵਸਰਫ ਓਪੀਔਡਜ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਲਈ, ਨਸ ਬਲਾਿੱਕ 

ਥੈਰੇਪੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਿੀ ਪਰਭਾਿੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

(4)  ਕਿੇਲ ਮਰਨ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਹੀ ਓਪੀਔਡਜ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। 

ਗਲਤ। 

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਖੁਰਾਕ ਉਵਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ 

ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜ ਵਜਹੜੇ ਓਪੀਔਡ ਨ ੰ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਿਨ ਜੀ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

(5)  ਓਪੀਔਡ ਮਰੇ ੇਜੀਿਨ ਨ  ੰਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੇਗੇਾ। 

ਗਲਤ। 

ਦਰਅਸਲ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਅਣਉਵਚਤ ਖੁਰਾਕ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਿ ਜਾਾਂ ਜੋਵਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹ।ੈ ਮਰਨ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਅਕਸਰ ਓਪੀਔਡ ਵਦਿੱਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨ  ੰਇਹ 

ਗਲਤਫਵਹਮੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਵਕ ਓਪੀਔਡ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਜੰਦਗੀ ਨ ੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। 

(6)  ਓਪੀਔਡ ਟੀਕਾ ਮ ਹੰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਧਰੇ ੇਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹ।ੈ 

ਗਲਤ। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਓਪੀਔਇਡ ਵਕਿੇਂ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਜੈਕਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਮ ੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਓਪੀਔਡ ਸਮਾਨ ਰ ਪ 

ਵਿਿੱਚ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਓਪੀਔਡਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮੁਿੱਖ ਰ ਪ ਨਾਲ ਮ ੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਿੱਚ 

ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਓਪੀਔਡਜ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਿਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖੋੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਓਪੀਔਡਜ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈਣ ਿਲੇੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਜ ੇਿੀ ਵਚੰਤਾਿਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ ਦੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ 

 

 

 

ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਰਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਦਰਦਨਾਸਕ 

ਪਰਕਾਰ ਨਾਮ (1 2 3)  ਬਰੁ ੇਪਰਭਾਿ ਨੋਵਟਸ 

ਗੈਰ-ਸਟੇਰਾਇਡਲ ਸੋਵਜਸਰੋਧੀ 

ਦਿਾਈਆਾਂ (NSAID) 

 Diclofenac 

(Voltaren® /Cataflam® ) 

 Ibuprofen  (Brufen® ) 

 Ketoprofen (Oruvail® ) 

 Mefenamic acid 

(Ponstan® ) 

 Naproxen (Naprosyn® ) 

 Piroxicam (Feldene® ) 

 Indomethacin 

ਪੇਟ ਦਰਦ, 

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈ

ਨਲ ਖ ਨ ਦਾ 

ਿਗਣਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ 

ਧਿੱਫੜ, 

ਬਰੌਨਕੋਕਨਸਵਟਰਕਸਨ

ਗੈਸਵਟਰਕ ਵਮਊਕੋਸਾ ਵਿਿੱਚ 

ਜਲਣ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 

ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੰ ਖਾਣਾ 

ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ। ਕੁਝ 

ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੀ 

ਦਿਾਈ ਇਿੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
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(Indocid® ) 

 Celecoxib (Celebrex® ) 

 Etoricoxib (Arcoxia® ) 

, ਗੁਰਦ ੇਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਵਬਗੜਨਾ। 

ਲੈਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਦਿਾਈ 

ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲ ਕਾਲਾ 

ਜਾਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਿਪਾ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਸ ਵਚਤ ਕਰ।ੋ 

 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨ ੰ 

ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸਮ ਹ 

ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਭਿਤੀ, ਅਤੇ 

ਪੇਪਵਟਕ ਅਲਸਰ, ਦਮਾ, 

ਬਰੌਨਕੋਕਨਸਵਟਰਕਸਨ, ਜਾਾਂ 

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਣ 

ਸਵਹਤ। 

 Paracetamol (Panadol® ) ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 

ਨਾਲ ਗੁਰਦ ੇਵਿਿੱਚ 

ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਵਜਗਰ 

'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਗੁਰਦੇ ਨ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਜਾਨਾ 

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 4 ਗਰਾਮ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਬਗੜ ੇਹੋਏ ਕੰਮਾਾਂ 

ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਇਹ 

ਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 

ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਰਾਬ ਆਵਦ 

ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ 

ਿਾਲੀ 

Baclofen  ਹਾਇਪੋਟੈਂਸਨ, 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ 'ਚ 

ਕਮਜੋਰੀ, 

ਹਾਇਪੋਸੋਰਮਵਨਆ, 

ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ, 

ਵਸਰ ਦਰਦ, 

ਵਦਮਾਗੀ ਭਰਮ, 
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ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, 

ਧੰੁਦਲੀ ਨਜਰ, ਦੌਰਾ 

ਓਪੀਔਡਜ  Dihydrocodeine 

(DF118® ) 

 Codeine  

 Morphine (MST 

Continus® ) 

 Methadone  

 Fentanyl Patch 

(Durogesic® ) Tramadol  

ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, 

ਕਬਜ, ਵਪਸਾਬ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਮੁਸਵਕਲ, ਵਪਿੱਤ, 

ਸਾਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ 

ਪਰੇਸਾਨੀ, 

ਹਾਇਪੋਸੋਰਮਵਨਆ। 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਿੱਕੋ 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ 

ਸਵਹਣਸੀਲਤਾ ਹ ੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਿਾਈ ਨ ੰ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਮਤਲੀ, 

ਉਲਟੀ ਅਤੇ 

ਹਾਇਪਸੋਰਮਵਨਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵਫਰ ਹਾਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਵਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਕਬਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 

ਰਵਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਪਾ 

ਕਰਕੇ ਿਧੇਰ ੇਫਲ ਅਤੇ 

ਸਬਜੀਆਾਂ ਖਾਓ, ਿਧੇਰੇ 

ਕਸਰਤ ਕਰ।ੋ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਲੈਕਸੇਵਟਿ ਿੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਬਸਾਕੋਡੀਲ 

ਅਤੇ ਸੇਨਾ। 

 

ਪੈਚ ਨ ੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ 

ਇਸ ਨ ੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਾਫ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ 

ਨਾਲ ਦਿਾਈ ਦਾ ਪੈਚ ਿਧੇਰੇ 

ਦਿਾਈ ਛਿੱਡ ਦੇਿੇਗਾ, ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਜਵਹਰੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੌਰਾਰੋਧੀ  Carbamazepine 

(Tegretol® ) 

 Valproate Sodium 

(Epilim® ) 

 Phenytoin (Dilantin® ) 

ਖੁਸਕ ਮ ੰਹ, ਵਸਰ 

ਦਰਦ, ਚਿੱਕਰ 

ਆਉਣੇ, 

ਹਾਇਪਰਸੋਮਵਨਆ, 

ਅੰਦਰ ਨੀਅਤ, ਪੇਟ 

ਦਰਦ, ਧੰੁਦਲੀ 

ਵਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣ ਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ, 

ਨਾਲ ਹੀ ਵਜਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦ ੇ

ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਖ ਨ 

ਦੇ ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 
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ਨਜਰ, ਚਮੜੀ ਦੇ 

ਧਿੱਫੜ, ਮਹਾਮਾਰੀ 

ਵਡਪਰੈਸਨ 

ਰਿਿੱਈਏ ਵਿਿੱਚ 

ਪਵਰਿਰਤਨ, 

ਸੰਚਲਨ ਵਿਕਾਰ, 

ਬੇਮੇਲ ਬੋਲਣਾ, 

ਮਾਨਵਸਕ ਉਲਝਣ 

ਗੈਸਟਰ ੋਇੰਸਟੇਸਟਾਈ

ਨਲ ਵਿਕਾਰ, 

ਵਜਗਰ ਦੇ ਕੰਮ 

ਵਬਗੜਨਾ, 

ਪੋਲੀਟਰੀਵਚਆ 

 Gabapentin (Neurotin®  

Teva® ) 

 Pregabalin (Lyrica® )) 

ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ, 

ਵਸਰ ਦਰਦ, 

ਕਮਜੋਰੀ, 

ਹਾਈਪਰਸੌਮਨੀਆ 

ਇਹ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਚਿੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ 

ਹਾਈਪਰਸੋਮਵਨਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 

ਵਫਰ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਿਧੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲ 

ਜਾਿੇਗੀ। 

ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ Tricyclic Anti-depressant 

(TCA)  

 Amitriptyline  

 Nortriptyline  

Duloxetine (Cymbalta® ) 

ਧੰੁਦਲੀ ਨਜਰ, ਸੁਿੱਕਾ 

ਮ ੰਹ, ਕਬਜ, ਵਪਸਾਬ 

ਵਿਿੱਚ ਮੁਸਵਕਲ, 

ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ, 

ਆਰਥੋਸਟੈਵਟਕ 

ਹਾਈਪੋਟੈਂਸਨ, ਤੇਜ 

ਧੜਕਣ 

ਗਲ ਕੋਮਾ, ਪਰਾਸਟੈਟ ਦੇ 

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸੀਆ ਅਤੇ 

ਅਤਾਲਤਾ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨ ੰ ਨਹੀਂ 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰਾਇਡ Dexamethasone  

Hydrocortisone  

Prednisolone   

ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਾਂ, 

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਪਸਾਬ 

ਆਉਣਾ, ਪੇਟ ਵਿਿੱਚ 

ਦਰਦ, ਆਮ ਮੁਹਾਸੇ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਿਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 

ਕ ਵਸੰਗ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਧੇਰ ੇਸਿੱਟ ਦੀ 

ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ 

ਗੈਸਟਰ ੋਐਂਟਰਾਇਵਟਸ 

 

ਦਰਦ ਪਰਬਧੰਨ ਦ ੇਨਾਲ WHO ਲੈਡਰ ਮਾਰਗਦਰਸਨ  

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

Non-opioid drugs 

+/- ਗੁਣਿਕ ਦਿਾਈਆਾਂ 
ਹਲਕਾ ਦਰਦ 

ਹਲਕੀ ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

+/- ਗੈਰ-ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

+/- ਗੁਣਿਕ ਦਿਾਈਆਾਂ 

ਮਿੱਧਮ ਦਰਦ 

ਤੇਜ ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

+/- ਹਲਕੀ ਓਪੀਔਡ ਦਿਾਈਆਾਂ 

+/- ਗੁਣਿਕ ਦਿਾਈਆਾਂ 

ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 

*** ਗੁਣਿਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਮਰਗੀ-ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਬਹੁਿੱਤ ਕੁਝ ਸਾਵਮਲ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਿੱਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਖੁਰਾਕ ਿਧਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨਾਲਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਡਾਕਟਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨ  ੰਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਾਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਵਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਹੈ। 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ ਲਈ ਇਲਾਜ 

ਕੀ ਹ ੈ……? ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਆਦਰਸ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਾਾਂ? 

ਇਿੱਕ ਵਨਰਾਸਿਾਦੀ ਮਨੋਭਾਿ? 

ਵਨਰਾਸਾਿਾਦੀ ਮਨੋਭਾਿ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਰਦ ਅਸਲਤਾ ਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵਲਆਿੇਗਾ ਜੋ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਰੋਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਆਸਾਿਾਦੀ ਮਨੋਭਾਿ? 

ਇਿੱਕ ਆਸਾਿਾਦੀ ਮਨੋਭਾਿ ਿਾਲੇ ਰੋਗੀ 

ਅਸਲ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਦ 

ਨ ੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਖੁਦ ਨ ੰ 

ਦਰਦ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਸਿੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਧਾਰਨਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਸਹੀ ਕਰ ੋ

ਪਰਚੇ, ਲੈਕਚਰ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਵਦ ਦੇ 

ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵਿਿੱਚ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣੋ। 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿ? 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਡਰ, 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿ? 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ 

ਵਸਿੱਖ ੋਵਕ ਆਰਾਮ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨ ੰ ਘਿੱਟ 

ਦਰਦ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਤੇਜ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਦ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਤੇਜ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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ਵਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਅਕਸਰ ਆਰਾਮ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੋਭਾਿ 

ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਰਦ ਨ ੰ 

ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਆਤਮ 

ਵਿਸਿਾਸੀ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣਾ ਵਸਿੱਖ ੋ

ਮਾਨਵਸਕ ਬੋਝ ਦਰਦ ਨ ੰ ਿਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ੇਨ ੰ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੈਅ 

ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟਲਣਾ/ ਸਿ-ੈਅਲਗਾਿ? 

ਮਰੀਜ ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਦਰਦ ਿਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਕੰਮ, ਕਸਰਤ ਜਾਾਂ ਸਮਾਵਜਕ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦ ੇਹਨ। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਦਰਦ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ?ੋ 

ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਨ ੰ ਜੀਿਨ 

ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਦਰਦ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਰਵਹਣਾ ਵਸਿੱਖ ੋ

ਸਪਿੱਸਟ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀਆਾਂ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ 

ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਬਿੱਸ ਆਪਣੀ ਸਮਿੱਰਥਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ।ੋ 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣ 

ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 

ਵਿਸਿਾਸ ਮਜਬ ਤ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਦੀ 

ਕਮੀ? 

ਟਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਗਵਤਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਿਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਪਰਕਾਰ, ਇਿੱਕ ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

 

ਵਡਪਰੈਸਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਮਾਵਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ 

ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ 

ਨਾਲ ਵਰਸਤ ੇਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵਹਯੋਗ 

ਖੋ ਦੇਿੋਗੇ। 

ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ 

ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ? 

ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਿਨਸੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੋ। 

ਕੰਮ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਮਾਤਰਾ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਿ-ੈਵਿਸਿਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਦੰਦੀ 

ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਨ  ੰਦੁਬਾਰਾ ਪਰਬਵੰਧਤ ਕਰ ੋ

 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਉਵਚਤ ਕਸਰਤ ਨ ੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ 

ਅਨੁਸ ਚੀ ਵਿਿੱਚ ਜੋੜੋ। 
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ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਚੈਨ, ਪਰੇਸਾਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਪਰੇਸਾਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਗੁਿੱਸਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਮਨੁਿੱਖ ਵਿਕਵਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਸਵਹਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਸਿੱਟ ੇਿਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਵਦਮਾਗ ਡਰ 

ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਲੜਾਈ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 

ਅਸੀਂ ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਧਆਨ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਦ ਦੁਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਧੇਰ ੇਵਚੰਤਤ ਅਤੇ ਡਰਾਿਨਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ "ਦਰਦ ਹੋਰ 

ਵਿਗੜ ਜਾਿੇਗਾ" ਅਤੇ "ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਾਵਹਜ ਹੋ ਜਾਿਾਾਂਗਾ?" ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕਸਰਤ ਦਰਦ ਨ ੰ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਫਰ ਸਿੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਵਬਸਤਰ ਵਿਿੱਚ ਆਰਾਮ ਇਿੱਕ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਚੀਨੀ-ਵਮਸਰਤ ਜਵਹਰ ਿਾਾਂਗ ਹ।ੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਿਲ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਡੀਸਟਰ ੋਫੀ ਅਤੇ ਸਕਲੇਰੋਵਸਸ 

ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਥੋੜ੍ੀ ਵਜਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਰੋਗੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 

ਡਰਨਗੇ। ਵਜਿੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਸਰੀਰਕ ਸਵਹਣਸਕਤੀ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਵਗਰਾਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ, ਵਦਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਕੇਿਲ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ 

ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇ ਸਮਾਵਜਕ ਨੈੱਟਿਰਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਦੋਸਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸਮਿੱਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਨ ੰ ਖੋ ਵਦੰਦੇ ਹਨ 

ਜਾਾਂ ਵਸਰਫ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਦਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਆਨ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਨਾਲ ਵਖਿੱਵਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਲਗਭਗ ਵਜੰਦਗੀ ਦ ੇਹਰ ਪਵਹਲ  ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਦਰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਖਤਮ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਵਚਤਾਿਨੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵਸਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। "ਦਰਦ" ਦਾ ਭਾਿਨਾ ਅਸਲੀ ਹ,ੈ ਪਰ 

ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਦਰਦ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ 

ਲੈਣ। ਆਰਾਮ ਕਸਰਤ ਵਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਇਸਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨ ੰ ਸਾਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤ ੇਵਨਰਾਸਾ 

ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਨਾ ਵਸਰਫ ਮਰੀਜ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਵਨਰਾਸਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਹਮੇਸਾਾਂ ਇਕਿੱਲਤਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਣਵਗਣਤ 
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ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ, ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਇਲਾਜ ਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੋਵਸਸਾਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ 

ਵਨਰਾਸਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਲਾਚਾਰ ਮਵਹਸ ਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਘਿੱਟ ਪਰੇਵਰਤ, ਵਨਰਾਸ ਅਤੇ ਅਸਪਿੱਸਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਾਸਾ ਭਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਵਜਦੰਗੀ ਦ ੇਹਰੋ ਪਵਹਲ ਆਾਂ 'ਤ ੇਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਪਰਭਾਿ 

ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਨੋਭਾਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਹਣਸਕਤੀ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਨਰਾਸਾ ਦੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ, 

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਆਰਵਥਕ ਮੁਸਵਕਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਣ ਦੇਿਗੇਾ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਚਿੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ੜ੍ਾ ਵਰਸਤਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਜੰਦਗੀ ਦੀ ਰਸ 

ਹੀ ਗੁਆ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਜੀਿਨ ਚਿੱਕਰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਕੇਿਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ 

ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿਿੱਧਦਾ ਬੋਝ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਅਸਵਹਣਯੋਗ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਲਈ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਬਦਲੋ 

ਕਈ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਵਡਪਰੈਸਨ, ਵਚੰਤਾ, ਐਲਰਜੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਟਾਲਟੋਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਕਿੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਲਗਾਿ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਿੀ ਦਰਦ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣਗੀਆਾਂ। ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਰੋਗੀ ਅਕਸਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਕਰਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ 

ਪਰਵਤਵਿਆਿਾਾਂ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਰਤਣਾ 

ਅਸਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

ਦਰਦ ਦ ੇਬਣੇ ਰਵਹਣ ਵਿਿੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨਕਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਸਾਵਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡਰ, ਵਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, 

ਘਬਰਾਹਟ, ਟਲਣਾ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਡਰ, ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਆਸਾਾਂ, ਪਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੀਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ; ਸਰੀਵਰਕ ਕਾਰਕ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਾਸਪਸੇੀਆਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਵਚਤ ਮੁਦਰਾ। ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਿੱਚ ਉਪਾਅ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਦ ੇਲਈ ਸਹੀ ਮਨੋਭਾਿ 

ਅਤੀਤ ਵਿਿੱਚ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ ਪਿੱਕਾ ਇਲਾਜ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵਿਸਿ ਭਰ ਵਿਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਵਦਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ 

ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬ ਤ ਹੋਣਾ ਿਧੇਰ ੇਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

1. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਲੋਕ ਕਮਜੋਰ ਹਨ, ਿਰਤਮਾਨ ਬੰਦਸਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ 
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ਨਕਰਾਤਮਕ ਪਰਵਤਵਿਆਿਾਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਨ ੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਵਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

2. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਹੁਨਰ ਵਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਫਰ 

ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਵਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ  ੰਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਵਫਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕੰਮਾਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਪ ਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ, ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ  ੰਸਬਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ 

ਰਵਹਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ, ਉਹ ਅਵਭਆਸ ਵਿਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸਿਾਸ ਪਰਾਪਤ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨਗੇ। 

4. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵਹਤਮੰਦ ਰਵਹਣ ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਲਈ ਿੁਕਿੀਂ 

ਮਾਤਰਾ ਵਿਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

5. ਭਾਿੇਂ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜੀਿਨ ਵਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਦਲਚਸਪ ਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

6. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੀਿਨ-ਚਿੱਕਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ 

ਦੋਸਤੋਂ ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

7. ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਤਣਾਅ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ 

ਸੁਜਿਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦ ੇਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ  ੰਕਲੀਵਨਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਲਈ 

ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

Mingpao Health Psychology Photoscope ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕਾਿੱਪੀਰਾਈਟ @Li Yingming 2007 

 

 

 

ਮਨੈ  ੰਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ ਦ ੇਰਫੈਰਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇਨ  ੰਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦ ੇਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਿਿੱਖਰੇ ਪਿੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜੀਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਦ ਜੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰਭਾਿ 

ਪਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜਹੜੇ ਮਰੀਜ ਵਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਾਈਗਰੇਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਡਪਰੈਸਨ ਦੀ 

ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਭਾਿਾਤਮਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣਾ ਆਧੁਵਨਕ ਦਰਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜਰ ਰੀ ਵਹਿੱਸਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇ

ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਹਰੋ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਨ ੰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 
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ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਸਿੱਕ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਬਲਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ "ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਪਰਭਾਿ" ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ 

ਹ।ੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ ਪਤਾ ਹ ੈਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ 

ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨ ੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੀ 

ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਵਡਪਰਸੈਨ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ, ਅਿੱਧੇ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮਰੀਜ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਵਨਰਾਸਾ, ਮਰੀਜ ਦੀਆਾਂ 

ਗਵਤਵਿਵਧਆਾਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸਿਾਸ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਰੀਜ ਚੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਖਰਾਬ ਭੁਿੱਖ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਠਵਹਰਾਅ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਿੱਵਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਾ ਹਲਕ ੇਜਾਾਂ 

ਮਿੱਧਮ ਵਡਪਰੈਸਨ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਪਰਭਾਿ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਡਪਰੈਸਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਧਾਰਨ 

ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਪੀੜ੍ੀ ਦੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲੀਕ ਐਂਟੀ-ਵਡਪਰੈਸੈਂਟ, ਚੋਣਿੇਂ ਸੇਰੋਟੌਵਨਨ ਰੀਪਟੇਕ ਇੰਨਹੀਵਬਟਰਸ, ਅਤੇ 

ਐਂਟੀ-ਵਡਪਰੈਸੈਂਟ ਸਾਵਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਰਸੈਪਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਮਨੋਭਾਿ ਨ ੰ 

ਚੁਣਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭੁਿੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਐਂਟੀਵਡਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗ।ੇ 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਵਚਤੰਾ ਵਿਕਾਰ 

ਹਰ ਵਦਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਲੰਮੇ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਹਮਸੇਾਾਂ ਵਚੰਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਦਰਦ ਿਧੇਰ ੇਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਕਾਬ  

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਚੰਤਾ ਆਟੋਨੋਵਮਕ ਵਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ 

ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨ ੰ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬਲਿੱਡ ਪਰੈਸਰ ਿੀ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਦਰਦ ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਿਧੇਰ ੇਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਰਦ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਚੰਤਾਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਲਖਣਗ।ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਆਾਂਵਕਵਸਓਲਾਇਟ ਵਿਿੱਚ 

ਬੈਂਜੋਵਡਆਜੇਪਾਈਨ ਅਤੇ ਵਬਸਪੀਰੋਨ ਸਾਵਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਤ ਕਰਨ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਆਦਤ 

ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਧਾਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ ਗਈ 

ਉਹ ਦਿਾਈਲਈ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦਨਾਸਕ, ਸੈਡੇਵਟਿ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨ  ੰ

ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਕਲਾਾਂਗਤਾ, ਯਾਦਾਸਤ ਵਿਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਵਨਰਭਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਮਰੀਜ 

ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਾਕ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਨਾਲਜੇਵਸਆ ਅਤੇ ਵਸਡੇਸਨ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਘਿੱਟ ਗੰਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਨ ਬੇਚੈਨੀ, ਹਿੱਥ ਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ 

ਆਉਣਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਦਰਦ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਭੈੜੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਕਾਰ, ਬੇਹੋਸੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਸਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਮਰੀਜਾਾਂ 

ਨ ੰ ਦੁਵਚਿੱਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ ਰੋਗੀਆਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਤ ਨ ੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਸਕਾਾਂ 

ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ ਿੀ ਅਨੁਕ ਵਲਤ ਕਰਨਗੇ। 
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ਗਤੀ ਅਨੁਕ ਲਨ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ, ਮਾਸ-ਪੇਸੀਆਾਂ ਦਾ ਵਜਆਦਾ ਸੰਚਲਨ ਜਾਾਂ ਅਿੁਕਿੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ

ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਪਸੇੀਆਾਂ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਿਧੇਰ ੇਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਦਰਦ ਦੇ ਸਕੰੇਤਾਾਂ 

'ਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਅਨੁਵਚਤ ਹ।ੈ 

 

ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸਵਹਣਸਕਤੀ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨ ੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 

ਉਵਚਤ ਮਾਸਪੇਸੀ ਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਪਰਭਾਿੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਾਰਨ 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਗਤੀ ਨ ੰ ਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹ।ੈ ਮਰੀਜ ਇਸ ਨ ੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੀਆਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਭਾਗ ਵਿਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਨ  ੰਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨ ਦ ੇਪੜਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ 

"ਚਿੱਲਣਾ" ਲਿਾਾਂਗੇ: 

1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਔਸਤਨ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਦ ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਿਸਿਾਸ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ। 

2) ਉਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਦ ਰੀ ਨ ੰ 80% ਤਿੱਕ ਘਟਾਓ। 

3) ਜਦੋਂ ਿੀ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਹ ਦ ਰੀ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਵਿਪਾ ਕਰਕ ੇਰੁਕ ੋਅਤੇ ਚਿੱਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਾਮ 

ਕਰ।ੋ 

4) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਿਧਾਓ। 

 

ਅਨੁਕ ਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਬਲਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਦਰਦ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ 

ਕਸਰਤ ਕਰਦ ੇਰਵਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕਸਰਤ ਨ ੰ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਲਿੱਭਣਾ 

ਉਵਚਤ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛੋ। 

 

 

ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਮਦੁਰਾਿਾਾਂ 

ਬਠੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ 

 ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨ  ੰਵਿਚਕਾਰ ਰਿੱਖ ੋ

 ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ 

 ਪੇਟ ਦੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕਿੱਸ ਲਓ 

ਖੜ੍ ੇਹਣੋ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ 

 ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨ  ੰਵਿਚਕਾਰ ਰਿੱਖ ੋ

 ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ 

 ਪੇਟ ਦੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕਿੱਸ ਲਓ 
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 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ 

 

 ਕੰਨ, ਮੋਿੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲੇ੍ ਦੇ ਜੋੜ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰੀ ਵਗਿੱਟੇ ਵਸਿੱਧ ੇਇਿੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

 

 

ਕਸਰਤ 

ਕਸਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਇਿੱਕ ਤਾਕਤਿਰ ਹਵਥਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵਸਰਫ ਦਰਦ ਨ ੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦ ੇਕੰਮ ਨ ੰ 

ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤਫ਼ਵਹਮੀ 

 ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜੋੜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਦਰਦ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਕਮਜਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਘਿੱਟ ਹ ੋਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਵਸਰਫ ਿਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਦ → ਘਿੱਟ ਕਸਰਤ → ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਦਾ ਕਮਜਰੋ ਹੋਣਾ, ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਦਾ ਘਿੱਟ ਹੋਣਾ → ਦਰਦ  

 

ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ 

(1) ਉਵਚਤ ਕਸਰਤ ਦ ੇਮੁਿੱਖ ਸਕੰਤੇਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹ ੋ

 ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮਤੁਾਵਬਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 ਸੁਰ ਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱਚ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਰ 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਾਮ ਲਓ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਿਧਾਓ।  

 ਕਸਰਤ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੁਕਿੇਂ ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਕਸਰਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਾਣ  

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਕਿੇਂ ਿਾਰਮ-ਅਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਾ ਿਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਿਿੱਧ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਅਤੇ ਆਵਿਰਤੀ ਨ ੰ ਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

 ਅਗਲੇ ਹਫਤ ੇਲਈ ਟੀਚ ੇਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਵਚਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਵਿਰਤੀ, ਮਾਤਰਾ, ਦ ਰੀ ਜਾਾਂ 

ਭਾਰ ਿਿੱਧਣਾ ਸਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਬਰ ਜਾਾਂ ਮਾਮ ਲੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਨਾ 

ਹੋਣ ਲਈ, ਰੋਜਾਨਾ ਮ ਲ ਕਸਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨ ੰ ਸਿ-ੈਵਿਸਿਾਸ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀ 

ਨ ੰ ਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

(2)  ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 

 ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਵਪਿੱਛੋਂ ਿੁਕਿੀਂ ਵਤਆਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਧੀਆ ਪਰਭਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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 ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਨ  ੰਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨ  ੰਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 ਵਖਿੱਚਾਅ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਸਰਤਾਾਂ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਟਸ ਆਾਂ ਦੀ ਸੋਵਜਸ ਜਾਾਂ ਵਖਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 

ਨ ੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਆਕਾਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 

ਵਕ ਜਦੋਂ ਵਖਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਥੋੜੇ੍ ਤਣਾਅ ਵਿਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

(3)  ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਰੁ  ਕਰ ੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ 10-15 ਵਮੰਟ ਤਿੱਕ ਰਵਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਆਸਾਨ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸਵਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿੱਲਣਾ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਕਗੋਂਗ, ਯੋਗਾ, ਤਾਈ ਚੀ ਿਰਗੀਆਾਂ ਕਸਰਤਾਾਂ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। 

(4)  ਨੋਵਟਸ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਵਫਜੀਓਥੈਰਵਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਕ ਸਹੀ ਕਸਰਤ ਵਕਿੇਂ ਚਣੁਨੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ

ਵਕਿੱਤਾਮਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਬਰਾਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਛਾਵਪਆ "ਿਧੇਰ ੇਕਸਰਤ, ਸਮਾਰਟ ਕੰਮ" ਪਰਚ ੇਦਾ ਿੀ ਹਿਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 

(ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ: 

http://www.labour.gov.hk/tc/public/content2_9b.htm)। 

 

ਵਨਯਵਮਤ ਕਸਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹਿੱਲ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ 3 ਦੇ ਸੈੱਟਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਸਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਵਸਰ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੀਚ ੇਿਿੱਲ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ 5 ਸੈਵਕੰਡ ਤਿੱਕ ਰੁਕ।ੋ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ ਪੰਜ ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਦੋਹਾਾਂ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਰਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਵਸਰ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕ ੇਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਪਿੱਛੇ ਿਿੱਲ ਝੁਕਾ। 5 ਸੈਵਕੰਡ ਤਿੱਕ ਖੜੇ੍ ਰਹ,ੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਕਸਰਤ ਨ ੰ ਪੰਜ ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ, ਅਤੇ 5 ਸਵਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰਿੱਖੋ। ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 5 

ਿਾਰ ਕਰ।ੋ 

 ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਸਰ ਨ ੰ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੜੋੋ, ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ 5 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰਿੱਖੋ। ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਨ ੰ 5 

ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਸਿੱਜੇ ਮੋਿੇ 'ਤੇ ਰਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਖਿੱਬੀ ਕੋਹਣੀ ਨ ੰ ਸਿੱਜੇ ਮੋਿੇ ਿਿੱਲ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਰੋ। 5 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਖਿੱਬ ੇ

ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ।  ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 5 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਸਿੱਜੀ ਬਾਾਂਹ ਨ  ੰਵਸਰ ਦ ੇਵਪਿੱਛੇ ਮੋੜੋ। ਖਿੱਬੀ ਕੋਹਣੀ ਨ  ੰਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 5 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਵਫਰ ਖਿੱਬੇ 

ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 5 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਇਿੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨ ੰ ਦੋਨੋਂ  ਹਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਾਂ ਵਸਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਵਫਰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਖਿੱਚ 
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ਮਵਹਸ ਸ ਨਾ ਕਰ।ੋ 5 ਸਵਕੰਟ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 10 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਫੜੋ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੋਹਣੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਸਿੱਧਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਉੱਪਰ ਵਖਿੱਚੋ। 5 ਵਸਕੰਟਾਾਂ ਲਈ 

ਰੁਕ।ੋ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 5 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਅਿੱਗ ੇਝੁਕ।ੋ ਵਫਰ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਸਵਥਰ ਿਸਤ  ਫੜੋ, ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਆਰਾਮ ਵਦਓ। ਆਰਾਮ ਿਾਲੀ ਬਾਾਂਹ ਨ ੰ ਿਿੱਖਰ-ੇਿਿੱਖਰੇ ਵਦਸਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ 

10 ਬਾਰ ਘੁੰਮਾਓ। 

 ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਉੱਪਰ ਵਲਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨ  ੰਕੰਧ ਿਿੱਲ ਝੁਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮੋਿੇ ਅਤੇ ਕਿੱਛ 

ਵਿਿੱਚ ਵਖਚਾਅ ਮਵਹਸ ਸ ਨਾ ਹੋਿੇ। 10 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 10 ਿਾਰ 

ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਮੋਿੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਾਂ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ੇਅਤੇ ਵਪਿੱਛੇ 10 ਿਾਰ ਘੁੰਮਾਓ। 

 ਇਿੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨ ੰ ਦੋਹਾਾਂ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਬਾਹਾਾਂ ਨ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁਿੱਕੋ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ 

ਕਸਰਤ ਨ ੰ 10 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਫੜੋ, ਗੁਿੱਟ ਨ ੰ ਉੱਪਰ ਚੁਿੱਕੋ, ਹਿੱਥ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਵਹਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ੰਹ ਿਿੱਲ ਹੋਿ।ੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ ਵਪਿੱਛੇ ਿਿੱਲ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਵਜਹ ੇ

ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 5 ਸੈਵਕਡੰ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਸਿੱਜੀ ਬਾਾਂਹ ਉਸ ੇਤਰਾ੍ਾਂ ਰਿੱਖ,ੋ ਗੁਿੱਟ ਨੀਚ ੇਕਰੋ, ਹਥੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਿ।ੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਨ ੰ 

ਵਪਿੱਛੇ ਿਿੱਲ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 5 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰਕੁ।ੋ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਇਸ ੇਸੰਚਲਨ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਹ ਕਸਰਤ 5 ਬਾਰ 

ਕਰ।ੋ 

 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਖਿੱਬ ੇਅਤੇ ਸਿੱਜੇ ਿਿੱਲ ਮੋੜ,ੋ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਵਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 5 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਸਵਥਰ ਕਰ।ੋ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਪਰੀ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਸਿੱਜੇ 'ਤੇ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸ ੇਘੁੰਮਾਓ। 5 

ਸਵਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਨ ੰ 5 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਫਰਸ 'ਤੇ ਪੈਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧ ੇਬੈਠੋ। ਵਖਵਤਜੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਜੀ ਲਿੱਤ ਨ ੰ ਉਠਾਓ। ਸਿੱਜੇ ਪੈਰ ਨ ੰ ਨ ੰ 10 ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਖਿੱਬੀ 

ਲਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

 ਦੋਨੋਂ  ਹਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਿਸਤੁ ਨ ੰ ਫੜੋ। ਅਿੱਡੀ ਨ ੰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਓ। 5 ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰੁਕ,ੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਖੜੇ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 'ਚ 

ਿਾਵਪਸ ਆਓ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੰ 10 ਬਾਰ ਕਰ।ੋ 

 ਇਿੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ੍ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਦੀਆਾਂ ਉਂਗਲੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਗੁਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ ਦ ਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ 

ਰਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿੱਤ ਵਿਿੱਚ ਵਖਚਾਅ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਅਿੱਗ ੇਿਿੱਲ ਝੁਕਾਓ। 5 

ਸੈਵਕੰਡ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ ਹਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਿਾਰ ਕਸਰਤ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਉ। 

 

ਜੀਿਨ ਅਨੁਕ ਲਨ 

ਰਵਹਣ ਦਾ ਮਾਹਲੌ ਦਰਦ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਮੜੁ-ਅਨੁਕ ਲਨ 

ਘਰ  

 

 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਔਖਾਈ, 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਖੜੇ੍ ਰਵਹਣਾ ਜਾਾਂ 

ਚਿੱਲਣ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਾ, ਭਾਰੀ 

ਿਸਤ ਆਾਂ ਨ ੰ ਚੁਿੱਕਣ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਾ, 

 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿੈ-ਵਿਸਿਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ। 
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ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਝੁਕਣ ਵਿਿੱਚ 

ਅਸਮਰਿੱਥਾ। 

 

ਮਨੋਰੰਜਨ  

 

 ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਗਵਤਵਿਵਧਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ 

ਅਸਮਿੱਰਥ। 

 

 ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ। ਵਸਰਫ ਕੁਝ 

ਸਵਥਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ 

ਰਵਹਣਾ। 

 

 ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਵਦਲਚਸਪੀਆਾਂ ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਗਵਤਵਿਵਧਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪਣਾਓ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਫਰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਹੋਰ ਿੀ ਮਸੁਵਕਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੰਦੇ ਰਹ।ੋ 

ਸਮਾਵਜਕ  ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦਾ ਮਨ 

ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਚਣਾ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਗਵਤਵਿਵਧਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਬੰਵਧਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰ ੋਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ,ੋ ਇਿੱਕ ਸਮਿੱਰਥਨ 

ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ।ੋ 

 

ਕੰਮ  ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 

ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ 

ਕੰਮ ਨ ੰ ਮੁੜ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ। 

 ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ 

ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਵਸਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱਥ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੀ ਵਪਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਿਾਵਪਸ 

ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਗ।ੇ 

  

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਦਸਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ - ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੋ, 

ਵਸਖਲਾਈ ਲਓ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਾਂ 

ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

 
 

 

ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਸਧੁਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

ਸਪਿੱਸਟ ਟੀਚ ੇਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ ੋ

ਆਪਣੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਲਖੋ। ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚ ੇਨਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ।ੋ ਅਵਿਸਿਾਸੀ ਜਾਾਂ ਵਜਆਦਾ ਟੀਚ ੇਤੁਹਾਡੀ 
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ਵਨਰਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨ  ੰਨੋਟ ਕਰ ੋ

ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਿਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧੀਆ ਕਰਦ ੇ

ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵਦਓ। 

"ਮੜੁ ਆਉਣ" ਨ  ੰਰਕੋ ੋ

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦੇ ਿੰਗਾਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿ,ੇ ਵਫਰ ਿੀ ਦਰਦ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ "ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹ"ੈ। ਇਹ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹ ੈਅਤੇ ਪਰਿਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ; ਵਜੰਨੀ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੋਚ,ੋ ਅਤੇ ਅਸਲ 

ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਅਵਭਆਸ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆਓ। 

ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ ੋ

ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਪਵਰਿਾਰ/ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ;ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਥੀ ਲਿੱਭ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦ ਵਜਆਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣਾ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਧੇਰ ੇਸੁਰਿੱਵਖਆ/ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ 

ਹੋਿੇਗੀ। 

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੇਸੇਿਰ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਮਰੇ ੇਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ 

ਪਰ ਦਰਦ ਅਜ ੇਿੀ ਹ ੈ

ਮਨੈ  ੰਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਇਲਾਜਾਾਂ ਨਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਵਰਕ ਇਲਾਜ, ਦਿਾਈ, ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਿੇਂਸਨਲ ਇਲਾਜ ਸਾਵਮਲ 

ਹ,ੈ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਅਜੇ ਿੀ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਿਾ ਵਿਿੱਚ 

ਉਪਲਿੱਬਧ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਨ ੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਿੀ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਵਫਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ 

ਵਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਰਦ ਦਾ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ 

ਖੁਸਹਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਭਰੀ ਵਜਦੰਗੀ ਜੀ ਸਕੋ। 

 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਲਾਾਂਗ ਰੋਗੀਆਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਹਾਵਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਸਰਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੰਮ, 

ਮਨੋਦਸਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਨ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਪਰਭਾਿੀ ਸਾਵਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਿੱਖੋਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ 

ਗਵਤਵਿਵਧਆਾਂ ਅਤੇ ਜੀਿਨਸਲੈੀ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਕਿੇਂ 

ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਘਟਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਿਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

 

ਮਾਇਓਫ਼ਸੇੀਅਲ ਦਰਦ ਰਗੋ 

ਕਾਰਨ 

ਮਾਇਓਫ਼ੇਸੀਅਲ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰਦ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵਟਰਗਰ ਸਥਾਨਾਾਂ" 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
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ਦਰਦ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਦਰਦ ਰੋਗ ਦ ੇਮੁਿੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: (1) ਿਾਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕ (ਵਜਿੇਂ ਖਰਾਬ ਸਰੀਰਕ ਿਾਾਂਚਾ, ਖਰਾਬ ਮੁਦਰਾ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 

ਸੁੰਗੜਣਾ ਆਵਦ); (2) ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਕਾਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁਪੋਸਣ, ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ, ਅਲਰਜੀ ਰੋਗ, ਆਵਦ) (3) ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ 

ਕਾਰਕ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਡਪਰੈਸਨ, ਓਬਸੇਵਸਿ-ਕੋਮਪੁਲਵਸਿ ਵਿਕਾਰ (OCD), ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਵਦ)। 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ 

ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਸੁੰਗੜਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਿੱਗ ੇਜਾ ਕੇ 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ ਸੰਕੁਵਚਤ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਖ ਨ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਵਿਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ 

ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਕਸ ਚਿੱਕਰ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ "ਵਟਰਗਰ ਕੇਂਦਰ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵਜਆਦਾਤਰ ਗਰਦਨ, ਮੋਿੇ, ਉਪਰਲੇ ਅੰਗਾਾਂ, ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਵਨਚਲੇ ਵਹਿੱਸ ੇਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

"ਵਟਰਗਰ ਕੇਂਦਰਾਾਂ" ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨ  ੰ

ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕਮਜੋਰ ਜਾਾਂ ਸੁਗੰੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮਾਇਓਫ਼ੇਸੀਅਲ ਦਰਦ ਰੋਗ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਰ 

ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦਵਕ ਮੋਿੇ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਿਰਗਾ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਵਪਿੱਠ ਦਰਦ 

ਕਾਰਨ 

ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱਸ ੇਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਆਮ ਦਰਦ ਹ।ੈ ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱਸ ੇਵਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

80% ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਵਿਸਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਕੁਿੱਝ ਹਫਵਤਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿ-ੈਇਲਾਜ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੇਿਲ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ 

ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲਮੰੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਵਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਘਿੱਟ ਵਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਵਖਮ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਨ: ਿਿੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਚੁਿੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਮੋੜਨ 

ਵਜਹੇ ਸੰਚਲਨ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਗਲਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਵਹਣਾ ਜਾਾਂ ਖੜੇ੍ ਰਵਹਣਾ। 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਿੱਚ ਪੁਿੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰੇਗ। ਉਸ ਨ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਗਭੰੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸੋਵਜਸ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਆਵਦ ਸਾਮਲ ਹਨ, 

ਵਜਸ ਨ ੰ ਅਸੀਂ "ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ" ਕਵਹਦੰੇ ਹਾਾਂ। 
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“ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ” 

 ਉੱਪਰੀ ਵਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ 

 ਅਸਪਿੱਸਟ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਾਂ ਵਧਆਨ ਦਣੇ ਯੋਗ ਭਾਰ ਦਾ ਘਿੱਟਣਾ 

 ਬਲੈਡਰ ਜਾਾਂ ਬੋਅਲ ਰੋਗ 

 ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ 

 ਖਰਾਬ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਸਬੰੰਵਧਤ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ 

 ਪਰਭਾਿੀ ਵਨਊਰੋਲੋਵਜਕਲ ਕਮੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦੀ ਐਟਰੋਫੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਮਜੋਰ 

ਸੰਿੇਦਨਾ 

 ਅਸਵਥਰ ਚਾਲ, ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਣਾ 

 20 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਵਿਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਰੁ ਆਤ 

 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਮੇਵਜੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ, 

ਇਮੇਵਜੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕ ੇਦਰਦ ਿਾਲੇ ਦ ਸਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ 

ਇਮੇਵਜੰਗ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣੀ ਕਾਰਕਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਲਾਜ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ 

ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਆਵਦ) ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। 

 

ਸਰੀਰਕ ਥਰੈੇਪੀ ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹ ੈ

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਜਰੀ ਸੰਬਧੰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਿੱਲੀਬਖ਼ਸ 

ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਵਬਸਤਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਨਾ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨ ੰ 

ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਵਫਵਜਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਵਚਤ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਨ ੰ 

ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਵਪਿੱਠ ਦੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਸੇਾ 

ਸਹੀ ਮੁਦਰ ਾ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਿਿੱਲ ਅਿੱਗ ੇਿਿੱਧਣ ਲਈ ਮਜਬ ਤ ਰਹੋ। 

 

ਪੈਵਸਿ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਿੱਚ ਗਰਮ ਸੇਕ, ਵਬਜਲਈ ਉਤੇਜਨਾ, ਕਾਠ ਦਾ ਕਰਸਣ, ਮੁਦਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਕਸਰਤ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ਅਲ ਥਰੈਪੀ 

ਸਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ ਦਰਦ ਲਈ 

ਿਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਰੀਰਕ ਡਾਕਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 
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ਦੀ ਵਨਰਭਰਤਾ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਿੱਰਥਤਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨ ੰ ਗਵਹਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਕਸਰਤ ਅਸਲ ਵਿਿੱਚ ਵਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱਸ ੇਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਾਇਓਮੈਕੇਵਨਕਲ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਨਾੜੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅਸਧਾਰਨ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਹ ਦਰਦ ਨ ੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਕਵਰਆਸੀਲ 

ਕਸਰਤ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਸਧਾਰਨ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪਸ ਵਲਆਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਨਸਾਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਬਹੁਿੱਤ ਗਭੰੀਰ ਹ ੈਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂਂਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਦਮਾਗ ਦੇ 

ਸਰਜਨ ਜਾਾਂ ਆਰਥੋਪੇਵਡਕ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ੋਵਕ ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਪਿੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ 

ਹ।ੈ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਵਕਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ 

(1) ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਅਚਾਨਕ ਚੁਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ੋਜੋ ਬਹੁਿੱਤ ਭਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਕਸਰਤ ਘਟਾਓ। 

(2) ਕਮਰ ਦ ੇਕਠੋਰ ਸੰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ 

(3) ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੜੇ੍ ਹਣੋ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖੋ। 

(4) ਉੱਚੀ ਅਿੱਡੀ ਦੇ ਜੁਿੱਤ ੇਪਵਹਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਨਰਮ ਚਿੱਪਲਾਾਂ ਪਾਓ। 

(5) ਸਪਵਰੰਗ ਜਾਾਂ ਸਪੰਜ ਦ ੇਬਣੇ ਗਿੱਦ ੇਤੋਂ ਬਚ;ੋ ਮਵਧਅਮ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਠੋਸ ਗਿੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਿੋ ਤਾਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਵਮਲ 

ਸਕੇ। 

(6) ਿਧੇਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਕਬਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। 

(7) ਿਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਥਤੀ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ ਕਮਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਕੌਰਸੈਟ ਜਾਾਂ ਬੈਕ ਫਰੇਮ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਪਿੱਠ ਦੀਆਾਂ 

ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਵਹਨੋ। 

 

ਸਾਈਵਟਕਾ 

ਕਾਰਨ 

ਸਾਈਵਟਕਾ ਮੁਿੱਖ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਕਾਠ ਦੇ ਬੰਨ੍ ਅਤੇ ਤਪਸਲੀ ਨਸਾਾਂ ਦੇ ਸੁਗੰੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ ਦ ੇਦਰਦ ਦ ੇਆਮ ਕਾਰਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 

ਇਿੱਕ ਹੈ। 

 

ਸਾਈਵਟਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਵਡਸਕ ਹਰੀਨੀਏਸਨ, ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ (ਸਪਾਈਨਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ) ਜਾਾਂ 

ਸਪੋਂਵਡਲੋਵਲਸਥੀਵਸਸ (ਿਰਟੀਬਰੇਟਾਾਂ ਦਾ ਵਖਸਕਣਾ) ਆਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਾਨ ਵਜਿੱਥੇ ਨਾੜੀਆਾਂ ਦਬ ਜਾਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਿੇਂ 

ਕਾਠ ਿਰਟੀਬਰੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਿੇਂ ਕਾਠ ਿਰਟੀਬਰੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾੜੀਆਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਖ ਨ ਦੀ ਕਮੀ, 

ਸਾਈਵਟਕਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸੋਵਜਸ ਅਤੇ ਨਸਾਾਂ ਦੀ ਸੋਵਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਰਨ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ 
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ਸੁਰ ਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱਚ, ਵਪਿੱਠ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਸਾਈਵਟਕਾ ਨਸਾਾਂ ਨ ੰ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਦਰਦ ਗਲ ਵਟਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਚ ੇਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਿੱਲ ਫਲੈਦਾ ਹ,ੈ ਪਿੱਟ, ਵਪੰਡਲੀ, ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ, ਸਾਈਵਟਕਾ ਨਸਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ 

ਹ ੈਵਕ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦ ੇਦਰਦ ਨ ੰ "ਸਾਈਵਟਕਾ" ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਸੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਝੰੁਝਲਾਹਟ ਵਜਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਸਵਥਤੀ 

ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ "ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਵਸਸਟਤਾ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਕੁਝ ਦ ਰੀ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨ ੰ ਵਫਰ ਤੋਂ ਚਿੱਲਣ ਲਈ 

ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਗੋਵਡਆਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਜਾਾਂ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਸਾਈਵਟਕਾ ਨਸਾਾਂ ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਡਗਰੀ ਿਿੱਧਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਪੈਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੁੰਨਤਾ, ਝਰਨਾਹਟ, ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀ ਅਟਰੋਫੀ ਵਜਹੇ ਲਿੱਛਣ ਅਨੁਭਿ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਾਂਸੀ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਿਿੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ, ਸਾਈਵਟਕਾ ਨਸਾਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ 

ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਮਾਸਪੇਸੀ ਅਟਰੋਫੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਵਰਫਲੈਕਸ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਅਧਰੰਗ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਬੇਸਿੱਕ, ਪਾਵਸਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਪੰਡਲੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੰ "ਸਾਈਵਟਕਾ" ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪ ਰਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। 

 

ਪਸੋਟ-ਹਰਪਵੇਟਕ ਵਨਊਰਲਗੀਆ 

ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹਰਪੀਜ ਜੌਸਟਰ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਜਾਾਂ ਕਪਾਲ ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਾਇਰਸ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਰਭਾਿ ਦ ੇਨਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਤਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ (ਬੀਮਾਰੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਆਵਦ ਵਜਵਹਆਾਂ 

ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ), ਿਾਇਰਸ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਦਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਿੇਂ ਜਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿ,ੇ ਮਰੀਜ ਵਫਰ ਿੀ ਦਰਦ ਨ ੰ 

ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਸੰਿਾਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ 

ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਨ: 

 ਜਲਣ, ਚਾਕ  ਮਾਰਨ ਜਾਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕ ੇਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਰਦ 

 ਦਰਦ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹ;ੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਦਰਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਵਨਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 ਪਰਭਾਵਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਬੇਹਿੱਦ ਸੰਿਦੇਨਸੀਲ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਪਰਭਾਵਿਤ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਾ ਿੀ ਛੋਹਣਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ 

 ਥੋੜਾ ਵਜਹਾ ਵਹਲਣਾ ਿੀ ਦਰਦ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਨਸਾਨ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਵਜਿੱਥੇ ਦਾਦ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ, ਸਮਾਵਜਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਮੁਸਵਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
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ਵਨਦਾਨ ਕਲੀਵਨਕਲ ਵਨਰੀਖਣ ਦਰੌਾਨ ਸਲਾਹ ਮਸਿਰੇ ਅਤੇ ਉਪਰਕੋਤ ਲਿੱਛਣਾਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ। 

 

ਟਰਾਈਜਮੈੀਨਲ ਵਨਊਰਲਗੀਆ 

ਕਾਰਨ 

ਟਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨਸਾਾਂ ਵਚਹਰੇ 'ਤੇ ਵਖੰਡੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਤਸਿੀਰ ਦੇਖੋ)। 

ਜਦੋਂ ਟਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨਸਾਾਂ ਨ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਿੰਡ ਸਾਖਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਾਖਾ ਜਾਾਂ ਵਤੰਨੋ ਸਾਖਾਿਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਮਿੱਥ,ੇ ਅਿੱਖ, ਬੁਿੱਲ੍, ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜ,ੇ ਵਚਹਰੇ ਦ ੇਦ ਜ ੇਵਹਿੱਸ ੇਆਵਦ) ਵਿਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ  ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹ।ੈ 

 

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ 

ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਵਲਆਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰ  ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਕਦਮ ਸਧਾਰਨ 

ਹਾਲਤ ਵਿਿੱਚ, ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ, ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜਾਾਂ ਜਲਣ ਵਜਹੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਨ ੰ ਹੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦ ਜੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਚੇਹਰ ੇਦੀ ਫਲਿੱਵਸੰਗ, ਫਟਣਾ, 

ਲਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਿਗਣਾ ਸਾਵਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੰਦਾਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਸ ਕਰਨਾ, 

ਚਬਾਉਣਾ, ਸੇਿ ਕਰਨਾ, ਮ ੰਹ ਧੋਣਾ) ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਰਦ ਿਧਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦ 

ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਨਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਰਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਤੀਜੇ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਮਰੀਜ ਟਰ ੈਜਮੈਨਲ ਨਸ ਦੇ ਿਡੰ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਜਾਾਂ ਸੰਿੇਦਨ ਸੁਸਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਕਤੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, CT ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRI ਮੁਿੱਖ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਰਦ 

ਕਾਰਨ 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਮਿੱਵਸਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਰ ੇ

ਪਰਭਾਿ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ), ਵਟਊਮਰ ਦਾ ਫਲੈਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਹਿੱਡੀਆਾਂ, ਨਸਾਾਂ, ਆਵਦ) ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਰਦ। ਖੁਸਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 

ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਕਾਬ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਿੱਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: 

 ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ) 

 ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਸੋਵਜਸਰੋਧੀ ਦਰਦਨਾਸਕ (ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ) 

 ਸਟੀਰੌਇਡ (ਕੋਵਸਕਾ ਵਟਸ ਆਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਪਰਭਾਿੀ, ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਫੁਿੱਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਇੰਟਰਾਸੇਰੇਬਲ ਦਬਾਅ) 
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 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਿਾਈਆਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਮਰਗੀ ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਵਡਪਰੈਸਨਰੋਧੀ ਆਵਦ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਆਵਦ) 

 ਉਵਚਤ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਸਲਾਹ 

 ਨਸ ਬਲਾਕ ਥੈਰਪੀ 

 

ਸਲਾਹ: 

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡਰ, ਵਚੰਤਾ, ਵਨਰਾਸਾ, ਬੇਬਿੱਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ, ਗੁਿੱਸੇ ਆਵਦ ਦਾ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਿਨਾ ਦਰਦ ਨ ੰ ਿੀ ਿਧਾਏਗੀ। ਕਲੀਵਨਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਲਾਹ, 

ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿੰਗ, ਆਰਾਮ, ਵਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਤ ਮਾਨਵਸਕ 

ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ 

ਬਹੁਤੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਿੱਕ ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੁਕਿੇਂ ਮਾਵਹਰ ਕਲੀਵਨਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰ ੇਮੁਸਵਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਕਸਮ ਦ ੇਦਰਦਾਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ 'ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੇਸਥੇਵਸਓਲੋਵਜਸਟ (ਦਰਦ ਲਈ), ਨਰਸ, ਕਲੀਵਨਕਲ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ, ਵਫਵਜਓਥੈਰੇਵਪਸਟ 

ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਇਲਾਜ ਸਾਵਮਲ ਹਨ, ਿਧੇਰੇ ਪਰਵਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਾਵਹਰਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਆਰਥੋਪੈਵਡਕਸ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, 

ਆਵਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭਾਿੀ 

ਸਿੈ-ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਸਿੱਖਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦਰਦ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਵਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਭਾਰੀ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ 

ਦਬਾਅ ਝਿੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕ ਦ ੇਰੈਫਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਿੱਚ, ਮਰੀਜ ਮੌਜ ਦ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਧਾਰਨ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਿਾਵਪਸ ਜਾਓ 

 
 

ਦਰਦ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਦ ੇਸਥਾਨ 

 

Hong Kong Island 
Pain Clinic, Department of Anaesthesiology, Queen Mary Hospital 
Room 705, Level 7, Block S 
 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 28555791 
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Pain Clinic, Pamela YoudeNethersole Eastern Hospital ਟੈਲੀਫੋਨ: 25956111 

Kowloon 
Comprehensive Pain Clinic, Queen Elizabeth Hospital Ambulatory 
Care Centre (New Wing), Level 7 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 35067660 

East Kowloon Pain Treatment Centre, Christian United Hospital, Level 
2, Block P 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 39495202 

Kwong Wah Hospital Pain Treatment Centre, TsuiTsin Tong 
Out-patient Building3/F 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 22426624 

Pain Clinic, Princess Margaret Hospital, Level 7, Block K ਟੈਲੀਫੋਨ: 29903871 

New Territories 
Pain Treatment Centre at New Territories East Clusters  
Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital, Tai Po, Level 1, Block A 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 26893155 

Brain Surgery,Prince of Wales Hospital / Pain Clinic Specialist Li Ka 
Shing Specialist Clinic 2/F 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 35053301 

Pain Treatment Departmentat New Territories West Clusters  
Pain Treatment Clinic, Specialist Out-patient Clinic,Pok Oi Hospital 
Buidling 
Tumour Pain Treatment Comprehensive Clinic (Tuen Mun Hospital 
Special Block, Ward E1) 
Musculoskeletal Treatment Comprehensive Clinic (Tuen Mun 
Hospital Special Block, Ward E1) 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 24758702 

 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 24686159 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 24686159 

 
 
 

ਲਮੰ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਦਰਦ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣੋ 

ਸੰਪਾਦਕ 

 

林惠新医生 Dr. Lin Huixin 

朱铭知医生 Dr. Zhu Mingzhi 

关少琼医生 Dr. Guan 

Shaoqiong(ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਦ ਜਾ 

ਸੰਸਕਰਣ) 

雷翠雯职业治疗师 Lei 
Cuiwen,occupational therapist 

(ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ) 

ਪਵਹਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ 

ਲੇਖਕ 

 
 

Joint Disciplinary Comprehensive Pain 
Management Task Force 

施永健医生 Dr. Shi Yongjian 

林惠新医生 Dr Lin Huixin 

马连护士 Ma Lian,Nurse 

罗国强护士 Luo Guoqiang,Nurse 

李颖明临床心理学家 Li Yingming, Clinical 
Psychologist 

林秀贤药剂师 Lin Xiuxian, Pharmacist 

陈黄怡物理治疗师 Chen Huangyi, Physical 
Therapist 
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ਕਿਰ ਅਤੇ ਵਚਿੱਤਰ  Audiovisual and Art Design Group, 
Christian Union Hospital 

林惠新医生 Dr Lin Huixin 

 

ਪਰਕਾਸਕ  Joint Disciplinary Comprehensive Pain 
Management Task Force 

 

ਸੰਸਕਰਣ  

 

ਦ ਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਫਰਿਰੀ 2008 

ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਜਨਿਰੀ 2018 

 

ISBN 978-962-8741-08-3  

ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਪਰਬੰਧਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਕ ਪਰਕਾਵਸਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਸਾਵਸਤ ਵਿਆਪਕ ਦਰਦ ਪਰਬੰਧਨ 

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ 

ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ 
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