Acupuncture

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ
ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਪੀ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਮਰੀਿ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੁਸਕਿਿਾ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਪੁਸਕਿਿਾ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ੋ ਅਿੇ ਜੇ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕ ਿ
ੂੰ ਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਕਿਓਥੈਰਕੇ ਪਸਟ ਿੋਂ ਪੁੱਛ।ੋ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਪੁਸਕਿਿਾ ਉਹਨਾਾਂ ਕਵਅਿਿੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਬਾਰੇ ਕਵ ਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱ
ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਿੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਿੇ ਜੋਖਮ ਿੀ ਹਨ ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਿੁ ਸੀਂ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਇਲਾਜ
ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਿੀ ਹੁਦ
ੂੰ ਾ ਹੈ?

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਰਵਾਇਿੀ ੀਨੀ ਦਵਾਈ ਿੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱ ੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਅਿੇ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਕਵਿ, ਸੂੰਿੁਕਲਿ ਕਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਿਾਰਣਾ 'ਿੇ ਅਿਾਰਿ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਡਾਿਟਰੀ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਸਹੀ ਡਾਿਟਰੀ ਕਨਦਾਨ (ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ
ਕਵਕਗਆਨਿ ਸਬਿ 'ਿੇ ਅਿਾਰਿ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮੜ੍ੀ ਹੇਠਾਾਂ ਅਿੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਕਟਸ਼ ਕਵੱ ਨਸਾਾਂ ਨੂੰ ਉਿੇਕਜਿ
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਪਹੁੂੰ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਰਕਫਨਿ, ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਿਰਹਾਾਂ ਦੇ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਿਾਰੀ ਪਰਭਾਵ ਲਈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੂੰਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਿੀ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਇਸ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 'ਿੇ ਅਿਾਰਿ ਹੈ ਕਿ ਇੱਿ ਊਰਜਾ, ਜਾਾਂ ‘ਕਿੂੰਦਗੀ ਦੀ ਿਾਿਿ’, ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨਾਮਿ
ੈਨਲਾਾਂ ਕਵੱ ਵਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੂੰਦਗੀ ਦੀ ਿਾਿਿ ਨੂੰ (qi) (ਕਜਸ ਦਾ ਉ ਾਰਣ " ੀ" ਹੈ) ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਨਹ ਾਾਂ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦਾ
ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਿੀ ਕਵ ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ੀ ਦਾ ਸੁਿੂੰਿਰਿਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਨਹੀ ਵਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਇਸ
ਿਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ
ਇਸ ਿਰਹਾਾਂ ਇਹ ਕਸਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਿੌਣ ਿਰੇਗਾ?

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਪਰੀ ਿਰਹਾਾਂ ਯੋਗਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਪੀ ਕਵੱ ਆਪਣੀ ਯੋਗਿਾ
ਪਰੀ ਿਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਕਵੱ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਿੁ ਹਾਡਾ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ
ਾਰਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ (CSP) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਿਾਬਿੇ ਦਾ ਪਾਬੂੰਦ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ
ਿੇਅਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿਾਉਂਕਸਲ (HCPC) ਦੁ ਆਰਾ ਕਨਯੂੰਕਿਰ ਿ ਿੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਦੇ ਿੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਨਸ ਅਿੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰਦੇ ਦਰਦ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਪਹੁੂੰ ਾਉਣ ਕਵੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਇਲਾਜਾਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਸਰਿ, ਮੈਨਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਿੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ।

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਦੇ ਿੀ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਯੋਗਿਾ-ਪਰਾਪਿ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਸੁਰੱਕਖਅਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਿੁ ਝ ਮਾਮਲੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ ਰ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਿਾਾਂ ਜੋ ਿੁ ਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।








ਿੁ ਸੀਂ ਇਲਾਜ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੂੰਦਰਾਇਆ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਰਿੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁ ਸੀਂ
ਡਰ ਾਈਵ ਿਰਿੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ।
ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ 'ਿੇ ਮਾਮਲੀ ਖਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਜਾਾਂ ਝਰੀਟਾਾਂ ਪੈਣੀਆਾਂ (ਇੱਿ ਸੌ ਕਵਅਿਿੀਆਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਲਗਭਗ ਾਰ ਨਾਲ
ਅਕਜਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ)।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ (ਇੱਿ ਸੌ ਕਵਅਿਿੀਆਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ)।
ਮੌਜਦਾ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਕਵੱ ਬਦਿਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ (ਇੱਿ ਸੌ ਕਵਅਿਿੀਆਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੂੰਨ ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ)। ਕ ੂੰਿਾ ਨਾ
ਿਰੋ, ਇਹ ਅਿਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਸਰ ਿਰੇਗਾ।
ਿੁ ਝ ਮਰੀਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ।
ਗੂੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਾਂ ਬਹੁਿ ਘੱਟ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ (10,000 ਕਵੱ ੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਵਅਿਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਕਵੱ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o ਸਈ ਿਰਿੇ ਅੂੰਦਰਨੀ ਅੂੰਗ ਨੂੰ ਨੁ ਿਸਾਨ
o ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ (ਲਾਗ)
o ਨਸਾਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ
o ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਕਿਕਿਕਰਆ

ਕਵਿਲਪ ਿੀ ਹਨ?

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਿੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਈ ਕਵਿਲਪਾਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਇੱਿ ਹੈ। ਿੁ ਹਾਡੇ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ,
ਿੁ ਹਾਡਾ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਿੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਵਿਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵ ਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਿਰੇਗਾ ਅਿੇ ਫੇਰ ਿੁ ਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਿੀ ਿੁ ਸੀਂ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਿਰਵਾਉਣਾ ਾਹੋਗੇ।

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਇਲਾਜ ਿੋਂ ਪਕਹਲਾ ਿੀ ਹੁਦ
ੂੰ ਾ ਹੈ?

ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਿੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘੂੰਕਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁ ਝ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਿੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਿੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜੱਥੇ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਿੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਿ-ਸਮੱਕਸਆ ਅਿੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਡਾਿਟਰੀ ਇਕਿਹਾਸ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਛੇਗਾ। ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿੁ ਹਾਡੀ ਆਮ ਕਸਹਿ ਵਿੀਆ ਹੋਣੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੱਿੀਆਾਂ ਕਸਹਿਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਿੋਈ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਇਹ ਿੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਉੱਿੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਿਦੀ ਹੈ:
 ਡਾਇਕਬਟੀਿ (ਸ਼ੱਿਰ ਰੋਗ)
 ਕਮਰਗੀ
 ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ (ਇੱਿ ਬਹੁਿ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਸਹਿ-ਸਮੱਕਸਆ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਨ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਿੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ)
 ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਿੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ
 ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
 ਕਦਲ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੇਸਮੇਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ
 ਿਾਿ ਿੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ
 ਇਲਾਜ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਹੈ
 ਸਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਖੌਿ ਹੈ (ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਸਈਆਾਂ ਿੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)
 ਿੁ ਸੀਂ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋ
 ਿੁ ਸੀਂ ਐਂਟੀਿੌਗੁਲੈਂਟਸ (ਆਪਣੇ ਖਨ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੇਗਾ ਅਿੇ ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਾਹੋਗ,ੇ ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕਹਮਿੀ ਫਾਰਮ 'ਿੇ
ਦਸਿਖ਼ਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?





ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੈਠਣ ਜਾਾਂ ਲੇ ਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਖਾਸ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ 'ਿੇ ਿੀਟਾਣ-ਮੁਿਿ, ਇੱਿ ਵਾਰ ਵਰਿੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ,
ਵਰਿ ਿੇ ਸੁੱਟ ਕਦੱਿੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਰੀਰ ਅੂੰਦਰ ਪਾਏਗਾ। ਵਰਿੇ ਗਏ ਕਬੂੰਦ ਿੁ ਹਾਡੇ ਹਾਲਾਿ ਿੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਨਗੇ।
ਿੁ ਝ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਿੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱ ਅਿੇ ਿੁ ਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਸਈਆਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਿੁ ਹਾਡੀ ਮੜ੍ੀ ਹੇਠਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਕਟਸ਼ ਕਵੱ ਹੋਰ ਗਕਹਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ
ਕਦੱਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿੁ ਝ ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਿੋਂ ਲੈ ਿੇ 20 ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਿੱਿ ਉਸ ਸਕਥਿੀ ਕਵੱ ਛੱਡ ਕਦੱਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ
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ਸਈਆਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਿੇ ਉਿੇਕਜਿ ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਿਹ ਾ ਨੂੰ ਉਿੇਕਜਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਆਦਾ ਗਕਹਰਾਈ ਕਵੱ ਿੱਕਿਆ
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਈਆਾਂ ਨਸਾਾਂ ਕਵੱ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ।
ਿੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਿੁ ਹਾਡਾ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਿੁ ਹਾਡੇ 'ਿੇ ਨਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।
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ਿੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?

ਿੁ ਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਕਿਆਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਿੁ ਝ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:
 ਇਲਾਜ ਿੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱ ਿਪਸ਼ ਜਾਾਂ 'ਭਾਰਾਪਣ'।
 ਸਲਾਾਂ ਅਿੇ ਸਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੁੂੰਨਹਿਾ।
 ਸਈਆਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ।
 ਕਿੱਖਾ ਦਰਦ - ਇਹ ਕਸਰਫ ਿੁ ਝ ਸਕਿੂੰਟਾਾਂ ਿੱਿ ਰਕਹਣਾ ਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਦਾ ਕ ਰ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਆਪਣੇ ਕਿਕਿਓਥੈਰੇਕਪਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
 ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਿੁ ਝ ਵੀ ਮਕਹਸਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਿਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਿੀਿਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਸੂੰਵੇਦਨਾ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂੰ ‘de qi (ਡੀ ੀ)’ ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਿੂੰਨੀ ਦੇਰ ਿਿ ਲਦਾ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਪਰਿੀ ਿੁ ਹਾਡੀ ਪਰਕਿਕਿਕਰਆ 'ਿੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਦੇ ਿੋਰਸ ਕਵੱ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 20
ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਿੱਿ ੱਲੇਗਾ।

ਜੇ ਮੈਂ ਿੋਈ ਇਲਾਜ ਖੁਝ
ੂੰ ਾ ਕਦੂੰਦਾ ਹਾਾਂ ਿਾਾਂ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਿੋਰਸ ਬਾਰੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵ ਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਿੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਿੇ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਹਮਿੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਰੱਦ
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਿਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਕਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਕਦਓ ਿਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਸਿੀਏ
ਅਿੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਿ ਸ ੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਕਵੱ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿੇ। ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਿਾਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਾਂਗੇ।

ਿੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਿੀਆਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਿੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ:
NHS ਇ
ੋ ਸੀਿ
ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ
ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਾਰਟਰਡ ਕਿਕਿਓਥੈਰਕੇ ਪਸਟ
ਐਕਿਊਪੂੰਿ ਰ ਿੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
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ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਾਂ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਿਾਬ ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਿਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਾਂ
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ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਰਸਲਿ ਹਾਲ ਹਸਪਿਾਲ ਜਾਾਂ ਿੋਰਬੇਟ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਵੱ ਇਲਾਜ ਿਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ:
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ਜਾਾਂ
ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਭਾਈ ਾਰੇ ਕਵੱ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ 'ਿੇ ਇਲਾਜ ਿਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਬਰੀਅਰਲੀ ਕਹੱਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਸੇਂਟ
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ਿਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਾਲ ਿਰੋ:
ਿਕਮਉਕਨਟੀ MSK ਕਿਕਿਓਥੇਰਪ
ੇ ੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 01384 321605 (ਸਵੇਰੇ 8.15 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਿੱਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁੱਿਰਵਾਰ)
'ਿੇ
ਇਸ ਕਿਿਾਬ ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿੋਂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਜਾਾਂ ਕਪਰਟ
ੂੰ ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ:
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dgft.patient.information@nhs.net 'ਿੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ
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