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ورزش اور دیکھ بھال     -  انگوڻھے کے جوڑوں کا ورم   
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

 

 انگوڻھے کے جوڑوں کا ورم   
عضالتی نسوں میں سوزش واقع ہوجاتی ہے۔ انگوڻھے کی نس اور   
یہ پڻھے ہاتھ کی نسوں کے  انگوڻھے اور کالئی کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جو کھسکانا  ہوتا ہے اس پڻھے کو انگوڻھے کی حرکت 

کات کو کنڻرول کرنا ہوتا کا کام نسوں کی حر(ڻینڈن شیتھ) جبکہ نسوں کے غالف  ہوتے ہیںکے اندر موجود (ڻینڈن شیتھ)غالف 
 ہے۔ 

نسوں کے غالف (ڻینڈن شیتھ) میں سوزش، گاڑھا ہونا اور سوجن چوٹ یا زیاده استعما ل کی وجہ سے میں کالئی اور انگوڻھے 
باؤ پڑتا ہے جس کے نتیجے میں انگوڻھے کی نسوں پر دجب انگوڻھے کو حرکت دی جائے تو آجانا، جس کی وجہ سے 

مشکل پیش آتی ہے اور درد ہوتا ہے۔  حرکت میںانگوڻھے کی   
 گھریلو خواتین، کمپوڻر استعمال کرنے والوں اور حاملہ خواتین میں یہ مسائل عام ہوتے ہیں۔ 

 عام وجوہات 
کی وجہ سے ہوتا ہے: دباؤ یا چوٹ ایک ہی عمل کو باربار دہرانے،   

ڈالنا لمبے عرصے تک کالئی اور انگوڻھے پر دباؤ   
ڻھیک پوزیشن میں نہ ہوطاقت کے استعمال واال کام کرنا جبکہ کالئی   

ضرورت سے زیاده استعمال روزمره کی زندگی میں کالئی اور انگوڻھے کا   
 

 طبی عالمات 
یہاں تک کہ درد ہاتھ تک پائریکسیا  اور سوجن ہوسکتی ہے۔ شدید حاالت میں کالئی کی ریڈیئل سائیڈ کی طرف کھنچاؤ اور درد، 

پھیل سکتا ہے۔ بھی   
 انگوڻھے کو کھولنے، بند کرنے، گھمانے اور موڑنے میں درد ہونا۔ 

 کالئی اور انگوڻھا طاقت کے استعمال کے قابل نہ رہے۔ 
 انگوڻھے کی حرکت کے وقت نسوں کے حصے میں کلک کی آواز آنا۔ 
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 عالج 
 دواؤں سے عالج 

نان سڻیرائیڈ اینڻی ڈاکڻر کی تشخیص کے بعد، اگر ضروری ہو، مریض کو کھانے والی دوا تجویز کی جائے گی جیسا کہ 
طبی عالمات کو کم کیا جاسکے۔ اور درد ختم کرنے والی دوا تاکہ مریض کی انفلیمیڻری دوائیاں   

عالمات کو  کی وجہ سے پیش آنے والی ورم  کے انگوڻھے کے جوڑوں لوکل سڻیرائیڈ انجکشن بھی کھانے والی دوا کے ساتھ 
م کرسکتا ہے۔ ک  

ت:    سڻیرائیڈ انجکشن الزمی طور پر صرف ماہر ڈاکڻر سے ہی لگوانا چاہئے۔ ہدایاہم                
 

 فزیوتھراپی  
عالج معالجے کے ساتھ رہنمائی فراہم کریں گے۔ مریض کا تفصیلی معائنہ کریں گے اور فزیوتھراپسٹ   

برف کی ڻکور، ویکس تھراپی اور پلس میگنیڻک تھراپی سوجن اتارنے اور درد دور کرنے واال عالج جیسا کہ الڻراساؤنڈ،   
 آکوپنکچر (سوئی کو جلد میں داخل کرکے درد اور بیماری کا عالج کرنے کا طریقہ)

 ورزشی تھراپی جس میں کھنچاؤ اور عضالتی تربیت شامل ہو 
کے کام اور لچک کی تربیت ہاتھ   

دیکھ بھال روزمره کی جسمانی حالت کی درستگی اور گھریلو کام اور   
 

 گھریلو ورزش اور دیکھ بھال 
کا عالج معالجہ نوعیت شدید   

تیز درد، پائریکسیا اور سوجن واقع ہوجاتی ریڈیئل سائیڈ پر کالئی کی میں شدید سوجن کی صورت میں، انگوڻھے کے جوڑوں 
آپ کو اپنے ہاتھوں کو آرام دینا چاہئے اور متاثره حصے پر برف کی ڻکور کرنی چاہیے۔  اس وقتہے۔   

 معمولی نوعیت کا عالج معالجہ 
آہستگی سے مساج اور کھنچاؤ شروع کرسکتے ہیں جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، جب شدید سوجن کم ہوجائے تو مریض 

کے ورم میں کم آتی ہے۔ نسوں انگوڻھے کی حرکت میں بہتری آتی ہے اور   

 
کے کھنچاؤ کی ورزشانگوڻھے کی نسوں   

 فعال انگوڻھے کی ورزش
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 دائمی یا شدید مرحلے کا عالج معالجہ
تحفظ اور برداشت کو بڑھایا جاسکے۔ مریض کو انگوڻھے کے عضالت اور کالئی کو طاقتور بنانا چاہئے تاکہ    
 

 گرفت کی ورزش کے لیے مڻی کا استعمال کریں۔ 

 

کی نسوں کی ورزش کے لیے ربڑ بینڈ کا استعمال کریں۔ انگوڻھے   

 
 کالئی کی ورزش کے لیے ڈمبل کا استعمال کریں۔

برقرار رکھیں۔ جسمانی حالت کو انگوڻھے اور کالئی کو حرکت دیتے وقت ڻھیک اہم ہدایت:      
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 اہم نکات 
روزانہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لٰہذا، چوٹ انگوڻھے کے جوڑوں کا ورم عمومی طور پر لمبے عرصے تک پڑنے والے دباؤ یا 

حالت کو مزید بہتر بناسکتی ہے اور دوباره ایسی صورتحال پیش کے نقصان سے بچا سکتی ہے، کی دیکھ بھال نسوں اور پڻھوں 
 آنے کے مواقع کم کرسکتی ہے۔ 

ہی حرکت کو دہرانے سے گریز کریں، جیسا کہ: کالئی سے باربار ایکانگوڻھے اور   
 تولیے کو گھمانا

 طویل مدت تک لکھنا 
 قینچی اور کمپیوڻر ماؤس کو طویل مدت تک استعمال 

 انگوڻھے اور کالئی سے وزن کو اڻھانا جبکہ چھوڻے بچے کو بھی اڻھا رکھا ہو 
 جب آپ کام کررہے ہوں  تو کالئی اور انگوڻھے کی ڻھیک پوزیشن کو برقرار رکھیں 

 درست وقت پر اپنے ہاتھوں کو آرام دیں 
 عضالت کو مضبوط بنانے والی اور کھنچاؤ والی ورزشیں زیاده کریں 

 
 

آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے اگر میں دی گئی معلومات کے حوالے سے  اس کتابچے
 رجوع کریں۔ 
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