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نل سنڈروم
َ
 کار�ل ڻ

 
 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر

 

 تعاُرف

نل کالئئ دے ہتھ�� دی طرف توں         
َ
۔ ہوندی اے پڻھ�، �ساں �ت ِم�ڈین نرو گزر ر� تھوںجگہ ہوندی اے۔ ای ت� آ�کار�ل ڻ

مسلسل حرکت، ر�سٹ ڻراما، ر�یومیڻائڈ آرتَھرائٹس، تھائرائ�ڈ ب�ماری، ذ�اِب�طس، ح�ض دی  بعض صورتاں، مثً� کالئئ دی
نل سنڈروم پ�دا ہو سکدا اے �ت ا�س دا نت�جہ �ب 

َ
، کار�ل ڻ ، جتھ� کہ ِم�ڈین نرو دب ر� ہوو� �ت ە منی بندش، حمل وغ�ی

ن ہتھ دی صورت وچ برآمد ہوندا  ن حس�ت �ت درد آم�ی ا کہ روزمرە �گرمیوں نوں متاثر کردا  ح�، جھنججھناہٹ آم�ی � اے، جہ�ی
 اے۔

 

 

 
Original Translated 

Carpal Tunnel نل
َ
 کار�ل ڻ

Carpals کار�لز 
Median Nerve  ِم�ڈین نرو 

 

 عالج دے ط���ت 

 مناسب آرام کرو �ت �گرمیوں وچ تبد�� ل�اؤ 
 ە  لیو۔ بذر�عہ منہ دوا، مثً� مانع سوزش ادو�ات، ڈائیور�ڻکس، وغ�ی
 مثً� ہینڈ سپلنٹ لیو۔ ، اساؤنڈ معالجہ کرواؤ۔ آ����شنل تھرائپ ، مثً� ال��  ف��وتھرائپ
  نل پ���ش

َ
و۔ ا�سا او�ن �جری �ا اینڈوسک��ک یآزاد ہون د توںنجات لئئ �جری کرواؤ �ت ِم�ڈین نرو نوں دباؤ  توںکار�ل ڻ

�ض دتا جاندا  وکل اینستھ�س�ا دے تحت � انجام�جری دے ذر�� کیتا جا سکدا اے۔ آپ��شن نوں عام طور �ت ل اے۔ ا�ر م��
، اس مرد/خاتون نوں ا� روز ہسپتال   ڈسچارج کیتا جا سکدا اے توںدی حالت مستحکم ہوو� �ت
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 د�کھ بھال �ت مشور�

  ن کالئئ نوں موڑ� رکھ�ن توں بچا�ئ رکھن وچ مدد مل  نو پاسوزش �ت اوڈ�ما �ت قاب دے ذر��کالئئ نوں آرام دیں �ت درد آم�ی
 سکدی اے۔

  جا�ن �ت نقل و حرکت دے فروغ وچ مدد �ت کی  ٹتا�ہ اوڈ�ما نوں ک دیو او�ری لمب دی انگلیوں �ت د�گر جوڑاں نوں حرکت 
۔  مل پا�ئ

 اس ن ،  ہاںجن ون۔ ا�ر کوئئ ا�� ڻان� ہو ؤ صاف �ت خشک رکھو۔ زخم نوں نم ہو�ن توں بچاوں ا�ر کالئئ �ت کوئئ زخم ہو جا�ئ �ت
، ا�سا آپ��شن دے  ، عام طور �ت ورت در��ش ہوو� �ت ں ہ�لتھ کلینک ہاں نو اے۔ ان ندا دے بعد کیتا جا روزاں 14نوں ہڻان دی �ن

 وچ جا کر ہدا�ات دے مطابق نکلواؤ۔

 ش ادو�ات لیو۔
�
، مشور� دے مطابق درد ک  ا�ر زخم وچ درد محسوس ہوو� �ت

  ا وچوں �ا زخم  بہ�شد�د در�ب دا ُخون گزر� ہو، �ت   وچوںک� آپ��شن دے عمل   �ساںا�ر� ، �س دا اخراج ہوو� �ت
، فوری طور �ت طئب مشاورت طلب کرو۔  مستقل ال�، سوجن �ا زخم �ت درد محسوس ہوو� �ت

 
و اپ

�
 فال

و اپ وچ حا�ن ہو�ن نوں �اد رکھو۔ صحت �ائب لئئ ن�ک خواہشاں! 
�
 � شدە وقت دے مطابق فال

 
 �جری دی پ�ِچ�دگ�اں

ە واقع ہو سکدی اے۔ا�سا شا   ذ و نادر ہوندا اے، مگر زخم دا انف�کشن، عصئب خرائب وغ�ی

نل سنڈرو 
َ
ٰ کہ صحت �ائب دے بعد، کار�ل ڻ �ض دی حالت مختلف ہو سکدی اے  محئت دو�ارە الحق ہو سکدا اے۔ چونکہ م��

، عالج �ت بحا� دے نظامات مختلف ہو سک ، براە مننی ے د�ت وری محسوس ہوو� �ت ہ��ائن پ�شہ ورانہ مشورە ۔ ا�ر �ن
 طلب کرو۔

 
 

ی ہاسپڻل دی طرف توں فراہم کردە ننی  ایہہ ن م�ی  معلومات آرتَھ���ڈ�کس اینڈ ڻرامیڻولو�بِ ڈپارڻمنٹ، کوئنی
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