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• ਸੋਿਰਆਿਟਕ ਗਠੀਆ (PsA) ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 

• ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਚੰਬਲ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਛਤੇੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ 

 
 

ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ (PsA) 
 

ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ (ਿਨਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ) 

ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ (ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ) ਦ ੇਨੁਕਸਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� - ਿਜਵ� ਿਕ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ - ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਦ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ PsA ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕੇ ਹ�,  ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਉਲਝ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੋੜ� ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਟਸੂ਼ਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਸਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦ ੇਸੈ�ਲ� ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਧੱਫੜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਚੰਬਲ ਵਜ� ਜਾਣਦ ੇਹ�। 

PsA ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੋਵ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ 

ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਅਤ ੇਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੜੋ 

ਜੋੜ ਉਹ ਥ� ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਿਲਗਾਮ�ਟਸ ਅਤੇ ਨਸ� ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਝੱੁਕ ਸਕੋ, ਮੁੜ ਸਕੋ, ਿਖੱਚ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਿਹੱਲ-ਜੱੁਲ 

ਸਕੋ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ (ਨਰਮ ਹੱਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ 

ਪਰਤ ਿਵੱਚ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਗੱਦ ੇਵ�ਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜੋੜ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਲਪਟੇ ਹੋਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ (ਨਰਮ ਹੱਡੀ) ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਢ�ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲਬੁਰੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਿਲਗਾਮ�ਟਸ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜ� ਨੰੂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਸ� ਦਆੁਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਸੰੁਗੜਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਜੋੜ� 

ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਨਥੀਸੇਸ ਉਹ ਿਟਸੂ਼ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਿਲਗਾਮ�ਟ ਜ� ਨਸ� ਨੰੂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।  

ਜਦ� ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਜੋੜ� 'ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਦ ੇਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਉਪਰ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਿਟਸੂ਼ਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ, 

ਜਲਨ ਅਤ ੇਸੋਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਅਕੜਾਅ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਹੱਲ-ਜੁਲ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਲਗਾਮ�ਟਸ, ਟ�ਡਨ ਅਤ ੇਐਨਥੀਸੇਸ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ 28-30 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦ ੇਨਵ� ਸੈ�ਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣ ੇਸੈ�ਲ� ਨੰੂ 

ਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਾਇਅਸਸ ਚੰਬਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ੇੀ 

ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦ ੇਨਵ� ਸੈ�ਲ 3-4 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦ ੇ

ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨ�  ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣ ੇਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਹ� ਹਟਾਇਆ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਸੈ�ਲ ਜਮ�ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਮੜੀ 

�ਪਰ �ਭਰੇ ਹੋਏ, ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਧੱਬ।ੇ 

ਲੱਛਣ   

PsA ਦੀਆ ਂਕਈ ਿਕਸਮ� ਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਦੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਹੋ। 

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੱੁਝ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ 

• ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਅਕੜਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਵਲੇੇ 

• ਚਮੜੀ �ਪਰ ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਫੋੜੇ (ਚੰਬਲ) 

• ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਥਕੇਵ�, ਜ� ਥਕਾਵਟ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਥੇਿਸਸ (ਐਥਂੀਸਾਈਟਸ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਅਕਸਰ ਅੱਡੀ 'ਤ ੇ

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ �ਗਲ� ਅਤੇ ਪੈਰ� ਦ ੇਨਹੰੁਆਂ ਿਵੱਚ ਛਟੋ ੇਿਚੱਬ (ਟੋਏ) 

• ਿਪੱਠ ਦਰਦ 

• �ਗਲ� ਜ� ਪੈਰ� ਦੀਆ ਂ�ਗਲ� ਿਵੱਚ ਨਸ� ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ 

�ਗਲ� ਿਵੱਚ ਸੋਜ 

• ਅੱਖ� ਦੀ ਸੋਜ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲੀ 

ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਲੂਣ, ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਫਲੇਅਰ (ਭੜਕਣ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਲੇਅਰਸ ਅਣ-

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦ ੇਜਾਪਦ ੇਹਨ। 

ਕਾਰਨ 

ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ 

ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਵੰੂਸ਼-ਕਣ (ਜੀਨ) ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

PsA ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ HLA-B27 ਨਾਮਕ ਅਣਵੰੂਸ਼-ਕਣ (ਜੀਨ) 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਜੀਨ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ PsA ਨਹ� ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਸੱਟ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ 

ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇਅਣਵੰੂਸ਼-ਕਣ� ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹਨ। 

ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ 30-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚਲੇ ਬਾਲਗ� ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦਵੋ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜ�ਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ PsA ਹੋਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗਠੀਏ ਦੀਆ ਂਹੋਰ 

ਿਕਸਮ� ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ, 

ਗਾਊਟ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਿਟਸ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ�, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਹੰੁਆ ਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੋਜ, 

ਧੱਫੜ, ਨਹੰੁਆ ਿਵੱਚ ਿਚੱਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
• ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਜੋ ਸੋਜ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਣਵੰੂਸ਼-ਕਣ� (ਜੀਨ�) ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ HLA-B27) । 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

PsA ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਜੋੜ� ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ 

ਜਲਦੀ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਜੋੜ� ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ 

ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੋੜ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ PsA ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ 

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜ�, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਕਟਰ 

ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ 

ਮਾਹਰ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੰਬਲ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਡ�ਮੈਟਲੋੋਿਜਸਟ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ 

ਮਾਹਰ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ 

ਹਾਲ�ਿਕ PsA ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਲੱਛਣ� 
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ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਹਨ 

ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। 

ਦਵਾਈਆਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆ ਂਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ (ਜ� ਪੀੜਨਾਸ਼ਕ) - ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ 

ਲਈ 

• ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਟਂੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) - ਸੋਜ ਨੰੂ 

ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 

• ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼ - ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ 

• ਰੋਗ-ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆ ਂਐਟਂੀ-ਰਾਇਮੈਿਟਕ ਦਵਾਈਆ ਂ(DMARDs) - ਤੁਹਾਡ ੇ

ਅਿਤ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਿਬਓਲੋਿਜਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਿਸਿਮਲਰ (DMARDs) - ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ 

ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਹੱਿਸਆ ਂਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਚਮੜੀ ਇਲਾਜ— ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਬਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਮੱਲ�ਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮ� ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 

ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਅਲਟ�ਾਵਾਇਲਟ (UV) ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ 

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ 

ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ - ਆਪਣੇ PsA ਬਾਰੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 

ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। 

ਕਸਰਤ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਦੀ ਲਚਕਤਾ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ 

ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜ� ਮੁਤਾਬਕ 

ਕਸਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ 

ਜ� ਕਸਰਤ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋਿਜਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਿਕਸੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਿਮਲੋ – ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ 

ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਤੁਰਦ ੇਿਫਰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹ�ਡਜ਼-ਆਨ (ਹੱਥ� ਛੁਹ 

ਕੇ) ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਿਕਸੇ OT ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ - ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਜ� OT, ਆਪਣ-ੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤ ੇ

ਥਕਾਵਟ ਦ ੇਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤ ੇ

ਕੰਮ ਦੋਵ� ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ - ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ, 

ਿਧਆਨ- ਭਟਕਾਉਣ, ਗਾਈਡਡ ਇਮੇਜਰੀ (ਦਰਦ, ਤਣਾਅ, ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਚੱਤਰ� 'ਤ ੇਮਨ ਨੰੂ ਕ�ਦਿਰਤ 

ਕਰਨਾ) ਅਤ ੇਹੋਰ ਤਕਨੀਕ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚੰਤਾ ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ - 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ, ਖਾਣਾ 

ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਬਰਤਨ, ਐਰਗੋਨ� ਿਮਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਜ਼ੋ-

ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇਲੰਬ ੇਹੱਥ ੇਵਾਲੇ ਡੰਡ ੇਵੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜੱੁਤੇ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ 

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ� ਅਤੇ ਯੰਤਰ� ਬਾਰੇ 

ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਾਮ - ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱਚ 

ਸੋਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਹੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤ ੇਰਿਹਣ ਜ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਧੀਆ ਖਾਓ - ਜਦ� ਿਕ PsA ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ 

ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੂ਼ਗਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਿਦਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ- ਖ਼ੋਜ਼ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ PsA ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
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ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਪ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਛੱਡ ਿਦਓ। ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੋ 

ਅਤੇ ਤੁਰੋ-ਿਫਰੋ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ 

ਪੀਓ। ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਜ਼ੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ - ਮਾਲਸ਼ ਜ� ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ (ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ) ਵਰਗੇ 

ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ� ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਜੋੜ� ਦੀ ਸਰਜਰੀ  

PsA ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ 

ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਦਰਦ 

ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ� ਜੋੜ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਕੋਈ 

ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਰਜਨ ਕੋਲ 

ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜ�, ਿਲਗਾਮ�ਟਸ, ਨਸ� ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਸਰਜਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

 ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਲੈਣੀ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 

• ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ 

• ਡ�ਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ) 

• ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ 

• ਕਸਰਤ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋਿਜਸਟ 

• ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ 

• Musculoskeletal Australia 
www.msk.org.au  
MSK ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ: 1800 263 265  

  

 

 This resource was developed with funding from 
Novartis. 

 

ਅਸ� ਿਕਵ� ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 
 
ਸਾਡੀ MSK ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸ� ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ 1800 263 265 ਜ� ਈਮੇਲ 

helpline@msk.org.au 

ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�: 

• ਸੋਿਰਆਿਟਕ ਗਠੀਏ   

• ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਜਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

• ਆਪਣ ੇਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ 

• ਆਗਾਮੀ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ । 

ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 

• Better Health Channel (ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਚੈਨਲ) 

www.betterhealth.vic.gov.au  
• Australian Physiotherapy Association (ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ 

ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ)  

www.physiotherapy.asn.au   
• Exercise and Sports Science Australia (ਕਸਰਤ ਅਤ ੇ

ਖੇਡ ਿਵਿਗਆਨ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ) www.essa.org.au  

• Medicines Line (ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਲਾਈਨ) - ਟੈਲੀਫਨੋ 1300 

MEDICINE  
(1300 633 424) www.nps.org.au   

• Occupational Therapy Australia (ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ 

ਆਸਟ�ਲੇੀਆ) www.otaus.com.au  

http://www.msk.org.au/
mailto:helpline@msk.org.au
http://www.betterhealth.vic.gov.au/
http://www.physiotherapy.asn.au/
http://www.essa.org.au/
http://www.nps.org.au/
http://www.otaus.com.au/

