ক োভরয ফযোথো ? Low Back Pain

োরেয কছন দি

ফো োভরনয দি

দিরে ফযোথোটো নোরভ? োরথ ক োনও

দঝন দঝন ফো ঝন ঝন অনু বফ

রযন?

নো

যোাঁ
আনোয

রেদব রোরবোযোক্রোর ম্োা্দি ু ররোযোদথ

স্বোবোদফ

(Compressive Lumbosacral Radiculopathy ) রে
থো রে োরয। কভরুিন্ড কথর
দির

োজ ভ্ ফো োটো চরো

রভ? র্ুভ কথর

কমই স্নোেু গুদর োরেয

যরর দ

এই ফযোথোটো

উরে ফো দ ছু ক্ষন শুরে ফো ফর উেরর দ

ফযোথো ফোরে?

কনরভ মোে, কই স্নোেু গুদর ক োথোও নো ক োথোও চোো

রয আরছ।
দ

যরফন?

যোাঁ

 স্নোেু য িোক্তোয ফো দযউভযোটরদজস্ট ফো

নো

ফোরেয িোক্তোয এয োরছ যোভ্
দনন। ( Neurologist or
Rheumatologist )
 দযরযয ওজন ভোন।
 োভরনয দির ঝুাঁর ফো কফাঁর
ক োনও োজ যরফন নো।
 বোদয দজদন েুররফন নো ফো ফইরফন
নো।

আদন িিো জন

ক োভরয

ফযোথোে / ইনফ্ল্যোভোটদয ফযো

 দিেোফোদরন ফো েোফোরদিন জোদেে
ওলু ধ িোক্তোরযয যোভ্ দনরে কফন
রুন।
 এই কযোে এ িভই িীর্্স্থোেী নে।
 কফি কযস্ট এ থো োয ক োনও িেজন
কনই।

োদ রর, োাঁদচ রর দ

এই ফযোথো

ফোরে?

কইন ( Inflammatory Back

নো

যোাঁ

Pain ) এ বুেরছন। এই ধযরনয
কযোরেয এ দট উিোযন র
আঙ্কোইররোদিং স্পন্ডোইররোদ।

 যোস্তোে চরোরপযো যোয ভে কমন
ক োনও ঝো ু দন নো রোরে।

ঝো ু দন কে,

দ

যরফন?
 দযউভযোটরদজস্ট ফো ফোরেয
িোক্তোয কিখোন।
 দনেদভে ফযোেোভএয ভরধয
থো ু ন। কিৌে ঝো, কখরো
ধু রোয ভরধয থো রর ফযোথো
রভ।
 োাঁেোয অেযন্ত উ োদয

ওলু ধ

দচদ ৎর য যোভ্ দনরে
কফন

ইিোয বোযদটব্রোর দিস্ক
এ বুেরছন।

টোন ধরয আরছ ফো পযোরট

(Prolapsed
Intervertebral Disc)
কভরুিরন্ডয োরেয

রে। ( Muscle spasm /
Facet Joint Arthritis)

ভোরঝয নযভ কজদর দট

দ

চোো রয আরোরয
জোেেোে িিো

যরছ।

যরফন?
 দযউভযোটরদজস্ট

রুন।

 ইরটোদযর োদিফ নোভ

ক োভরযয ভোিংরদ কে

দ

ফযোেোভ।
 ধু ম্পোন ফন্ধ

খুফ ম্ভফে কিোরযোপ্সি

যরর উ োয

োরফন। (Etoricoxib )

কিখোন।
 ঝো ু দন কথর
োফধোন।
 দনরজয কথর ই দে
রে মোে মদি
ফোেোফোদে নো ে।

জরেি এয আযথ্রোইদট

যরফন?
 অথ্রদি

ফো

দযউভযোটরদজস্ট কিখোন।
 দ ছু দিরনয জনয কইন
দ রোয কখরে রে
োরয।
 ক োভরযয দ ছু ফযোেোভ
যরে রফ।
 এই কযোে দনরজয
কথর ই োরে।
 অরন

ভে পযোরট

জরেি এ ইনরজ ন
দনরর আযোভ োওেো
মোে।
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