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ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਟ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ, ਨਸਾਂ ਦ ੇਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇਕੱ ਪੱਿੀ ਹ ੈਜੋ ਟਕ ਖੋਪੜੀ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਟਪੱਠ ਦ ੇਟਿਚਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹ।ੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਅਤ ੇਇਸ ਨ਼ੂੰ  ਢਕੱਣ ਿਾਲੀਆਂ ਟਿਲੱੀਆਂ 
ਮਣਟਕਆਂ ਨਾਲ  (ਟਪੱਠ ਦੀਆਂ ਹਡੱੀਆ)ਂ ਨਾਲ ਟਿਰੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਨ਼ੂੰ  ਉਦੋਂ ਸੱਿ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਕਈੋ ਚੀਜ਼ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਕਮੰ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਟਿਚ 
ਰਕੁਾਿਿ ਪਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਟਿਮਾਰੀ, ਦਖੁਦਾਈ ਹਾਦਸੇ, ਤਤੰ਼ੂਆਂ ਉਤੱ ੇਹਡੱੀ ਦਾ ਦਿਾਉ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿਾਿ, ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਕਿੱਣ ਜਾਂ ਫਿਣ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਸੱਿ ਦੀ ਟਕਸਮ ਅਤ ੇਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਿਹਤੁ ਿਖੱਰ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸੱਿ ਦ ੇਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਠੇਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨ਼ੂੰ  
ਸੁਤਤੰਰ ਰ਼ੂਪ ਟਿਚੱ ਟਹਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਨਸਾਂ ਟਿਚੱਲੇ ਅਟਹਸਾਸ ਨ਼ੂੰ  ਿਿਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਆਮ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਟਿਚ ਟਜੰਨੀ ਟਜਆਦਾ ਉਪੱਰ ਸੱਿ 
ਲੱਗਦੀ ਹ,ੈ ਓਨਾ ਟਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਜ, ਸੰਿਦੇਨਾ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਅੰਦਰ਼ੂਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਹਣੋਗੇ।

ਸੱਿ ਜੋ ਸਾਰ ੇਚਾਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਉਸ ਨ਼ੂੰ  ਿਿੇ੍ਰਪੈਲੇਜੀਆ (ਇਸ ਨ਼ੂੰ  ਕੁਆਡ੍ਰ ਪੈਟਲਜੀਆ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸੱਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਅੱਧੇ 
ਟਹਸੱੇ ਤ ੇਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸਨ਼ੂੰ  ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਿਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਟਸਰਫ ਿਾਹਂ ਅਤ ੇਲੱਤ ਦ ੇਟਹਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਿਹਤੁ ਟਜ਼ਆਦਾ ਹ ੈਟਕਉਟਂਕ 
ਮਟਹਸ਼ੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਸੰਪ਼ੂਰਨ” ਸੱਿਾਂ ਉਹ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ਟਜੱਥੇ ਸੱਿ ਦ ੇਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਠੇਾਂ ਕਈੋ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸੰਿਦੇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਿ ਹ ੈਟਕ ਟਦਮਾਗ ਨ਼ੂੰ  ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਸੁਨੇਹ ੇਪ਼ੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੱ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੁਿੱ ਗਈ ਹ।ੈ ਸੰਪ਼ੂਰਨ ਸੱਿਾਂ ਸੰਕਤੇ 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਟਿਚ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਖੇਤਰ ਟਿਚੋਂ ਕਈੋ ਸੰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਲੰਿ ਰਹ।ੇ “ਅਧ਼ੂਰੀ” ਸੱਿ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਟਕ ਕੁਿ ਸੁਨੇਹ ੇਆ ਜਾ ਰਹ ੇ
ਹਨ। ਅਧ਼ੂਰੀਆਂ ਸੱਿਾਂ ਹਰ ਟਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟਿਲੱਖਣ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਕਈੋ ਿੀ ਦ ੋਅਧ਼ੂਰੀਆਂ ਸੱਿਾਂ ਟਿਲਕੁਲ ਇਕ ੋਟਜਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀਆ,ਂ ਹਾਲਾਂਟਕ ਇਹ ਇਕੱ ੋਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱ ਅਧ਼ੂਰੀ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਟਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਟਕਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੰਦੇਸ ਪਹੁਚੰਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਿ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਨ਼ੂੰ  ਅਮਰੀਕੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਿ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਆੁਰਾ ਟਿਕਸਤ ਸਪਾਈਨਲ ਕਰੋਡ ਇੰਜਰੀ ਦ ੇਟਨਰਲੌੋਜੀਕਲ 
ਿਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਟਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਟਦਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ– ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਇਸਨ਼ੂੰ  ਏ ਐਸ ਆਈ ਏ ਸਕਰੋ ਿਜੋਂ ਜਾਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏ ਐਸ ਆਈ ਏ ਸਕਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇਿਰਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਦ ੇਪੱਧਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਸਪਸਿ ਤਰੌ ਤ ੇਦੱਸਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਨਹਨੱਸਆਂ ਦਆੁਰਾ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਖੇਤਰ
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ (ਗਰਦਿ ਦਾ) ਨਹਸੱਾ

ਗਰਦਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਰਿਾਈਕਲ ਦ ੇਟਹਟੱਸਆਂ ਟਿਚ ਮਣਕ ੇ(ਹਡੱੀਆ)ਂ ਟਿਚੋਂ ਿਾਹਰ ਟਨੱਕਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਸੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ ਸੀ 8 ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸਾਂ 
ਗਰਦਨ, ਿਾਹਂਾ,ਂ ਹਥੱਾਂ ਅਤ ੇਅੰਦਰ਼ੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਕਤੇ ਨ਼ੂੰ  ਟਨਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਟਿਚੱ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਿਿੇ੍ਰਪੈਲੈਜੀਆ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਟਜਹਨਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਸੀ 4 ਦ ੇਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੱਿ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਚਾਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਟਿਚੱ ਹਲਚਲ ਅਤ ੇਸੰਿਦੇਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਟਕ ਅਕਸਰ 
ਮੋਢ ੇਅਤ ੇਗਰਦਨ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਿੁੱਿ ਭਰਨ ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਮੌਜ਼਼ੂਦ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਜੋ ਟਕ ਟਹਲੱਜੁਲ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਟਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲਤ 
ਲਈ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਸੀ 5 ਦੀ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਟਿਚ ਅਕਸਰ ਮੋਢ ੇਅਤ ੇਡਟੌਲਆਂ ਦਾ ਟਨਯੰਤਰਣ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਗੱੁਿ ਜਾਂ ਹਥੱ ਤ ੇਟਜ਼ਆਦਾ ਟਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਸੀ 5 
ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਰਜੋ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਕੁਿ ਗਤੀਟਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸੀ 6 ਤ ੇਸੱਿ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਟਿਚ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਕਲਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਨਯੰਤਰਣ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਟਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਕ਼ੂਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ 
ਕੁਿ ਗਤੀਟਿਧੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ ਤੁਰਨ ਟਫਰਨ ਸੰਿੰਧੀ ਿਧੀਆ ਕਾਿ਼ੂ ਦੀ ਿਾਿ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

Punjabi



ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦਾ ਥੋਰਸੈਕ ਨਹਸੱਾ

ਥੋਰੈਸਕ ਜਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦ ੇਟਪੰਜਰ ੇਦ ੇਖੇਤਰ ਟਿਚਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ (ਿੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਿੀ 12 ਤਕੱ) ਜੋ ਧੜ ਅਤ ੇਿਾਹਾਂ ਦ ੇਕੁਿ ਟਹਟੱਸਆਂ ਤਕ ਟਸਗਨਲ ਭਜੇਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੀ 1 ਤੋਂ ਿੀ 8 ਤਕੱ ਦੀਆਂ ਸੱਿਾਂ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਟਿਅਕਤੀ ਦ ੇਉਤੱਲੇ ਧੜ ਦ ੇਟਨਯੰਤਰਣ ਨ਼ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਿ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦ ੇਟਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਿਾਿ ਦ ੇ
ਟਸੱਿ ੇਿਜੋਂ ਧੜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤ ੇਸੰਿਦੇਨਾ ਨ਼ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਦੇਨਸੀਲਤਾ ਨ਼ੂੰ  ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਟਜਿੇਂ 
ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੁਲਾੜ ਟਿਚੱ ਹ)ੈ।

ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਟਜ੍ਹਨਾਂ ਟਿਚ ਹਠੇਲੀਆਂ ਥੋਰੈਸਕ ਸੱਿਾਂ (ਿੀ 9 ਤੋਂ ਿੀ 12 ਤਕੱ) ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜ ਉਤੱ ੇਕਿੰਰਲੋ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਪੇਿ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਿ 
ਟਨਯੰਤਰਣ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਸਰਵਾਈਕਲ (ਗਰਦਨ ਦਾ) ਮਣਕਾ

ਥੋਰਸੈਕ ਮਣਕਾ

ਲੰਬਰ (ਹਠੇਲੇ ਲੱਕ) ਮਣਕਾ

ਸੈਕਰਮੱ  
(ਲੱਕ ਦ ੇਪਿੱਛੇ ਪਿਕਣੋੀ ਹਡੱੀ)

ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਾਰਜ

ਸਾਹ ਲੈਣਾ (ਸੀ 1 – ਸੀ 4)

ਟਸਰ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਦਾ ਟਹਲਾਉਣਾ (ਸੀ 2)

ਟਦਲ ਦੀ ਗਤੀ (C4 – C6)

ਗੁੱਿ ਅਤ ੇਕ਼ੂਹਣੀ ਦਾ ਟਹਲਾਉਣਾ (ਸੀ 5)

ਹਥੱ ਅਤ ੇਉਗਂਲੀ ਦੀ ਦਾ ਟਹਲਾਉਣਾ (ਸੀ 7 – ਿੀ 1)

ਿਾਹਾ,ਂ ਕ਼ੂਹਣੀ, ਹਥੱ, ਗੁੱਿ ਅਤ ੇਉਗਂਲੀਆ,ਂ ਐਸੋਫੇਗਸ (ਗਲੇ 
ਤੋਂ ਪੇਿ ਤਕ ਦੀ ਨਲੀ) ਅਤ ੇਿ੍ਰਚੈੀਆ(ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ) (ਿੀ 1)

ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਪੇਿ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ (ਿੀ 2 – ਿੀ 12)

ਲੱਕ ਨ਼ੂੰ  ਟਹਲਾਉਣਾ (L2)

ਗੋਡ ੇਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ (L3)

ਗੋਡ ੇਅਤ ੇਟਗੱਿ ੇਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ (ਐਲ 5)

ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਟਹਲਾਉਣਾ (L4 – S1)

ਟਜਨਸੀ ਕਾਰਜ (S2 - S4)

ਿਡੱੀ ਅੰਤੜੀ ਅਤ ੇਮਸਾਨੇ ਦ ੇਕਮੰ (ਐਸ 2 – ਐਸ 3)
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ਲੰਬਰ (ਲੱਕ) ਅਤ ੇਸੈਕਰਲ (ਲੱਕ ਦ ੇਨਪੱਛੇ ਨਤਕਣੋੀ ਹਡੱੀ) ਦਾ ਨਹਸੱਾ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਲੰਿਰ ਅਤ ੇਸੈਕਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਲੱਤਾ,ਂ ਿਡੱੀ ਅੰਤੜੀ, ਮਸਾਨੇ ਅਤ ੇਟਜਨਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਠੇਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 
ਪੈਰੀਟਫਰਲ (ਸਤਹ) ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ (ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਿਾਹਰ) ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਕਮੰਾਂ  ਨ਼ੂੰ  ਟਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਦਲਣ, ਿਡੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿ ਕਰਨ 
ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਿ ਹਈੋਆਂ ਦਸੂਰ ੇਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨਥੱਤੀਆਂ
ਸੰਿਦੇਨਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਟਿਚ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਟਿਚ ਹਰੋ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਿ ਦ ੇਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਠੇਾਂ 
ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਿੀ ਕਮੰ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਟਦਮਾਗ ਨ਼ੂੰ  ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਸਨੇਹ ੇਨਹੀਂ ਭਜੇੇ ਜਾ ਰਹ।ੇ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁਿ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਗਤੀਟਿਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਕੋਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਟਕ 
ਕਈ ਿਾਰ ਉਹ ਿਹਤੁ ਿਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਟੋਸਸਾਂ ਦ ੇਿਾਿਜ਼ੂਦ ਿੀ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਿਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਦ਼ੂਜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਡੱੀਆਂ ਟਿਚੱ ਕਲੈਸੀਅਮ ਿੱਿਣ ਤੋਂ, ਮਾਸਪੇਸੀ ਦ ੇਟਿਸ਼ੂ 
ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਤਕੱ, ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸੀ ਦ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਹਣੋ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਟਿਚੱ ਕਮੀ, ਿੱਿ ਿਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ, ਡੀਪ ਿੇਂਨ ਥ੍ਰੋਮੋਿਟਸਸ (ਨਸਾਂ ਟਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ), 
ਅਤ ੇਐਡੀਮਾ (ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਿਾਹਾਂ ਟਿਚ ਤਰਲ ਇਕਠੱਾ ਹਣੋਾ)। ਸੰਭਾਟਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਟਿਚੱ ਇਹ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਫਫੇਟੜਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਟਿਚੱ ਕਮੀ, ਮੱਲ ਮ਼ੂਤਰ ਦਾ 
ਟਨਕਲ ਜਾਣਾ, ਿਿੱੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤ ੇਆਉਣ ਟਿਚੱ ਰਕੁਾਿਿਾ,ਂ ਟਪਸਾਿ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਚਮੜੀ ਦ ੇਿੁਿੱਣ ਟਿਚੱ ਿਾਧਾ ਟਜਸ ਨਾਲ ਦਿਾਅ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਸੰਭਾਿਤ ਟਜਨਸੀ 
ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਿਲੱ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਦੰਰਸੁਤ ਹਣੋਾ
ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਟਿਚੱ ਮੁੜ ਿਹਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰੀ ਇਲਾਜ, ਿਰਲੇ਼ੂ ਥੈਰਪੇੀ ਜਾਂ ਇਕੱ ਸੁਤਤੰਰ ਥੈਰਪੇੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਰਟਹ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਮਰ ਭਰ 
ਦੀ ਥੈਰਪੇੀ ਦੀ ਟਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖੋੱ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਟਸਹਤ ਅਤ ੇਤਦੰਰਸੁਤੀ ਨ਼ੂੰ  ਿਣਾਈ ਰਖੋੱ। ਇਹ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਟਕ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ  ਟਿਨਾਂ ਟਕਸੇ ਥੈਰਟੇਪਸਿ ਦੇ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਥੈਰਪੇੀ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਦੀ ਜ਼ਰ਼ੂਰਤ ਹਏੋਗੀ, ਪਰ ਟਕਟਰਆਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਟਹਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਿਨ ਭਰ ਮੁੜ 
ਤਦੰਰਸੁਤ ਿਣ ੇਰਟਹਣ ਲਈ ਮਹਤੱਿਪ਼ੂਰਣ ਹ।ੈ

ਟਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ਼ੂੰ  ਪਲਾਸਟਿਕ ਿਾਗਂ ਮੰਟਨਆ ਟਗਆ ਹ,ੈ ਭਾਿ ਇਹ ਇਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਢਲੱ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ਼ੂੰ  ਟਸਹਤਮੰਦ 
ਰਖੱਣਾ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਟਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹਤੱਿਪ਼ੂਰਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਨ਼ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈੋ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਟਕ ਅੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਅਤ ੇਇੱਥੇ ਆਸਿਰਲੇੀਆ ਟਿਚ 
ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੰਭਾਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਿਲੱ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

ਹਰੋ ਪੜ੍ਹਿ ਲਈ
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੀ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੇਿਾ: https://www.health.qld.gov.au/qscis/health

ਿੈਕ ਔਨ ਿ੍ਰਕੈ – NZ ਸਪਾਈਨਲ ਿਰੱਸਿ https://nzspinaltrust.org.nz/resources/back-on-track/
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