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ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਿਸੰਡਰ੍ ੋਮ 

 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 

  

ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਗੱੁਟ ਦੇ ਵੋਲਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਇਥ� ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਨਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਦਆਂ ਹਨI ਕੁਝ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗੱੁਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਹਲਣਾ, ਗੱੁਟ ਦੀ ਗੁਮ-ਚੋਟ, ਰੁਮੇਟਾਈਡ ਗਠੀਆ ਦ ੇਰੋਗੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, 

ਡਾਇਬਟੀਜ, ਮੀਨੋਪੌਜ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਆਿਦ, ਿਜੱਥੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਨਸਾਂ ਤੇ ਦਬਾਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ,  ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਿਸੰਡਰ੍ਮੋ ਹੁਦੰਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਰਨਾਹਟ ਮਿਹਸਸੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI 
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ਇਲਾਜ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇ

 ਉਿਚਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

 ਔਰਲ ਦਵਾਈ, ਿਜਵ� ਸ਼ੋਜ-ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾ, ਿਪਸ਼ਾਬ-ਵਰਧਕ, ਆਿਦI 

 ਿਫ਼ਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਇਲਾਜI ਮਾਿਹਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਿਜਵ� ਹੱਥ ਦੀ ਪੱਟੀ 

 ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਦੇ ਦਬਾਵ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਨਸਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਵ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀI ਇਹ ਔਪਨ 

ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ �ਡਸੋਕੋਿਪਕ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਿਥਿਸਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਜੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਛੱੁਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

 

ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਸਲਾਹ 

 ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਸਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਐਡੀਮਾ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ 

ਹੈI 

 �ਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹਰੋ ਜੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈI 

 ਜੇ ਗੱੁਟ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰੱਖIੋ ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋI ਜੇ ਟਾਂਕੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਹੈ, ਤਾ ਂਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� 14 ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਸਵਾਸਥ ਕਲੀਿਨਕ 

ਿਵੱਚ ਹਟਵਾ ਲਓI 

 ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲਓI 
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 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਿਵਚ� ਿਜਆਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂ ਮਵਾਦ ਜੇਹਾ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਉ�ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲੀ, 

ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓI 

 

ਫਾਲੋੱ ਅਪ 

ਸ਼ੇਡਯੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾੱਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋI ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹਣੋ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! 

 

ਸਰਜਰੀ ਦੀਆ ਂਪਚੇੀਦਗੀਆ ਂ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ, ਨਸਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹIੈ  

ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਭੀ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਿਸੰਡਰ੍ ੋਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈI ਿਜਵ� ਿਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ 

ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓI 

 

ਆਰਥੋਪਿੈਡਕਸ ਅਤ ੇਟਰ੍ਮੌਾਟਲੋੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਕਵੀਨ ਮਰੈੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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