
SPINE DEPARTMENT 

 

બીમ્સ સ્પાઇન ડિપાર્ટમેન્ર્ શા મારે્? 
 

બીમ્સ સ્પાઇન ડિપાર્ટમેન્ર્ સૌરાષ્ટ્ર , ગુજરાત, પડિમ ભારતમાાં, ખાસ કરીને કરોિરજુ્જની ડબમારીઓની સારવાર મારે્ ૨૦૧૯ થી 

સમડપટત અને કેડન્િત સ્પાઇન હેલ્થકેર સડવટસ પ્રોવાઇિર છે. િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણન, તેમણે એક લાખથી પણ વધાર ેદદીઓની 

સારવાર કરલે છે તેમ જ ૨૦૦૦૦ જરે્લા ઓપરશેન કરલેા છે. તેમણે ભાવનગર સર ર્ી હોડસ્પર્લ ઓથોપેડિક ડવભાગના 

ડવકાસમાાં 3 વર્ટ -૨૦૦૪ મારે્ મહત્વની ભૂડમકા ભજવી હતી અને 2011 માાં ભાવનગર સાંજીવની સ્પડેશયાડલર્ી હોડસ્પર્લમાાં 

સીિેિ સ્પાઇન સજટરી કરી હતી. િોક્ર્ર કરોિરજુ્જની સાંભાળ મારે્ સૌથી અનુભવી ડવભાગોમાાંથી એક છે. 
 

આ સ્પાઇન ડિપાર્ટમેન્ર્માાં સ્પાઇન સજટન અને તાલીમબદ્ધ અને અનુભવી સ્પાઇન ડિડિયોથેરાડપસ્ર્ની ર્ીમ છે. ઓપરશેન 

ડથયેર્રો ક્લાસ ૧૦૦ ડથયેર્ર છે અન ેઅદ્યતન સાધનો સાથે માઇિોસ્કોડપક, એન્િોસ્કોડપક, કમ્્યુર્ર સહાડયત શસ્ત્રડિયાઓથી 

સજ્જ છે. એમ.આર.આઈ, સી.ર્ી સ્કેન, િેક્સા, ડિડજર્લ રડેિયોલોજી, પથેોલોજી અને ઈ.એમ.જી-એન.સી.વી ની સાંપણૂટ ડનદાન 

સુડવધા અહીાં ઉપલબ્ધ છે, તથા મલ્ર્ી સ્પેડશયાડલર્ી ર્ીમ સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે (કાડિટયાક, ન્યરુોલોજી, રડેિયોલોજી, 

ઇન્રે્ડન્સવ મેડિડસન, એિવાન્સ્િ ર્ર ોમા-ડર્લેસમેન્ર્-આર્થ્રોસ્કોપી-પડેિયાડર્રક ઓથોપડેિક સજટરી, ગેસ્ર્ર ો-સજટરી, 

જીરીયાડર્રક/ઇન્ર્રનલ મેડિડસન, નફે્રોલોજી, ઓબ્સ-ગાયનેક, િેડન્ર્સ્ર્ર ી, મડેક્સલોિેડસયલ સજટરી) જ ેકોઈપણ જરૂડરયાત મુજબ 

વ્યાપક સાંભાળ મારે્ બોલાવી શકાય છે. અમારી પાસ ે સાંપણૂટ સમયના એનેસ્થેડસયોલોડજસ્્સ છે, જઓે અમારી અદ્યતન 

એનેસ્થેડસયા તકનીકો અને વેડન્ર્લેર્રને સાંભાળવા મારે્ પ્રડશડિત છે. જરૂર મુજબ સ્પાઇન સજટરી દરડમયાન 

ન્યુરોડિડિયોલોડજસ્ર્ અને આઇ.ઓ.એન.એમ (ન્યુરોમોડનર્ડરાંગ) ઉપલબ્ધ છે. અમારી પાસે આઉર્િોર અને ઓપરશેન 

પછીના દદીઓ મારે્ સુસજ્જ ડિિીયોથરેાપી સેન્ર્ર છે. 

 

ડમશન: 
ડનવારક કરોિરજુ્જ આરોગ્ય સાંભાળની ઉચ્ચ ભાવના પર, ડબમ્સ સ્પાઇન ડવભાગ મોર્ાભાગના દદીઓની રરૂઢીચુસ્ત સારવાર 

કર ે છે. અદ્યતન રે્કનોલોજી અને ન્યૂનતમ આિમક સ્પાઇનલ સજટરી એમ.આઈ.એસ.એસ (એન્િોસ્કોપ/માઇિોસ્કોપ) સાથ ે

ગાંભીર રીતે રોગગ્રસ્ત કરોિરજુ્જના દદીઓને મદદ કર ેછે અને જો જરૂરી હોય તો જીવનની સારી ગણુવત્તા મારે્ ઓપન સજટરી 

કરવામાાં મદદ કર ેછે. 

 

દ્રડિ: 
કરોિરજુ્જ રોગ મુક્ત ડવશ્વ ડવકસાવવામાાં મદદ કરવા મારે્. વધુ કરોિરજુ્જ ડવકલાાંગ દદીઓની િમતાઓમાાં વધારો કરવા મારે્ 
 

મુખ્ય મલૂ્યો: 
સલામતી, પ્રામાડણકતા, અખાંડિતતા, હ્યમુન ર્ચ સાથે સ્પાઇન કેરની જરૂર છે 
 



સ્પાઇન ર્ર ીર્મેન્ર્ સ્પકે્ર્રમ: 
 

 
 

પરક્યુરે્નીયસ સજટરી / ગરદનના મણકા- છાતીના મણકા- કમરના મણકાની શસ્ત્રડિયા, પુખ્ત-બાળકોની ડવકૃડત-

સ્કોડલયોડસસ / કાઈિોડસસ, એન્િોસ્કોપી, માઇિોસ્કોપી, એમ.આઇ.એસ.એસ, મોશન ડપ્રિવશેન સજટરી, ફ્યુિન સજટરી, 

ઓન્કો-સ્પાઇન, વરે્બ્રો્લાસ્ર્ી / કાઈિો્લાસ્ર્ી, ફે્રક્ચર(હાિકા / મણકા તૂર્ી જવા), ઓસ્ર્ીયોપોરોડર્ક(નબળા હાિકા), 

ડિજનરડેર્વ(ઉમર સાથનેો ઘસારો)ની સજટરી . 

 
ડનદાનની ચોકસાઈ એ સારવારનો મુખ્ય આધાર છે કે પછી રૂઢીચુસ્ત અથવા સડજટકલ સારવારનો ડવચાર કરવામાાં આવે છે. 

દદીનુાં ડનરીિણ અને ડહસ્ર્ર ી લેવાથી સારવારનો ઉચ્ચ સિળતા દર મળે છે. દદીઓના લિણો /ડચહ્નો અને મૂળભૂત એક્સ-ર ે

અથવા પથેોલોજી ડરપોર્ટ  50% ડનદાનમાાં સિળતા દર આપે છે. એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ  ૭૦% સોફ્ર્ ડર્શ્ય(ૂમાાંસ-પશેી), 

ડિસ્ક(ગાદી), નસ અને કરોિરજુ્જના મણકાના હાિકાની સમસ્યામાાં સિળતા આપે છે. સી.ર્ી સ્કેન કરોિરજુ્જમાાં ૭૦ % ડનદાન 

આપે છે, જ ેમણકાના હાિકા, અડસ્થબાંધન-નરમ પેશી કેડલ્સડિકેશન, ન્યરુોગ્રાિી-એમ.આર/સી.ર્ી માયલોગ્રામ ચેતા પર ૭૦% 

ડસ્થર દબાણને ઓળખે છે, સ્ર્રેસ-િાયનડેમક-પોડિશનલ ડિડિયોલોડજકલ લોડિાંગ સી.ર્ી/એમ.આર.આઈ અથવા 

એન્જીયોગ્રાિી ઘણા સૂક્ષ્મ નસના દબાણને ઓળખે છે. પ્રોવોકેર્ીવ/િાયગ્નોડસ્ર્ક સ્પાઇન ગાદી/સાાંધામાાં ઇન્જકે્શન થેરાપી 

(જમે કે બ્લોક, એડપડ્યરુલ્સ, ડિસ્કોગ્રાિી) ઈ.એમ.જી (ઇલકે્ર્ર ોમાયોગ્રાિી)- એન.સી.વી (નવટ કાંિક્શન રે્સ્ર્) વધમુાાં રાસાયડણક 

બળતરા અથવા ચેતાના સાંકોચનના ડનદાન મારે્ જરૂરી છે. પીિાની અપાંગતા અને દદીઓની નબળાઇને કારણે રોગના મૂળન ે

ઓળખવા મારે્ આ રસ્તો અપનાવામાાં આવે છે. 

ડબમ્સ હોડસ્પર્લના સ્પાઇન ડવભાગમાાં તબક્કાવાર સ્પાઇનલ ર્ર ીર્મેન્ર્ કરવામાાં આવે છે જ ેસારવારના સિળતા દરમાાં વધારો 

કર ેછે. 
 

૧૦ ડબમ્સ સ્પાઇન ર્ર ીર્મેન્ર્ આદેશો: 
ગરદન/છાતીના/કમરના મરેૂદાં િના દદીઓ મારે્ સ્રે્જીાંગ: દદી સામાન્ય રીતે તેમના રોગના તબક્કાઓ પર આધાર રાખીને એક 

અથવા વધુ તબક્કાઓમાાંથી પસાર થાય છે જ ેવ્યાપક રીતે બદલાય છે. ૯૦% સારવાર સામાન્ય રીતે ત્રીજા તબક્કામાાં બાંધ થઈ 

જાય છે. 

 
 
૧. કન્ઝર્વેડર્ર્વ થેરાપી, કમરની કાળજી, દર્વાઓ, લાઈફ સ્ર્ાઈલ મોડિડફકેશન(રોજના કામમાાં ફેરફાર),    

એર્ગોનોડમક્સ, સાયકોથેરાપી. 

 



 

૨. ડર્વડશિ ઉપચાર: ડર્વડશિ તબીબી ઉપચાર/ શરીરમાાં ડર્વર્ામીનની ઉણપની સારર્વાર/ બાયોલોડજક 

ઇન્જકે્શન 
NO IMAGE -  

 

રૂઢીચુસ્ત સારવાર

(ઓપરશેન વગર)

ફાર્ાાકોલોજીકલસારવાર

(દવાઓ)

એસસટાસર્નોફેન,
એન.એસ.એ.આઈ.ડી

.એસ, 
ર્સલ સરલેક્સન્ટ સ, 
ટર ાર્ાડોલ, ભાગ્યે જ

સ્ટેરોઇડ્સ, 
નાકોસટક્સ

સવસશષ્ટ

તબીબી

ઉપચાર

અપૂર્ાતા

ર્ાટે

ઉપચાર

જસૈવક

ઇન્ટજકે્શન

સબન-ફાર્ાાકોલોજીકલ સારવાર

(દવાઓ વગર)

સફઝીયોથેરાપી

સારવાર

કર્ર/ગરદન
ની સંભાળ, 
અગાનોસર્ક્સ

જીવનશૈલીર્ાં

ફેરફાર



 
૩. સ્પાઈનલ ઇન્જકે્શન: એડપડ્યુરલ બ્લોક્સ, ફેસેર્ બ્લોક, ડિસ્કો બ્લોક 

NO IMAGE -  
 
 

૪. ડિસ્કો્લાસ્ર્ી/ એન્યુલો્લાસ્ર્ી/ આર.એિ એબ્લેશન 
NO IMAGE - 
 

 
 

૫. બાયોપ્સી / ર્વરે્બ્રો-કાઈફોપ્લાસ્ર્ી 
NO IMAGE - 

 
 

૬. પરકુ્યરે્ડનયસ એન્િોસ્કોડપક સ્પાઇનલ પ્રડિયાઓ 
NO IMAGE - 

 
૭. ટ્યુબ આડસસ્રે્િ એમ.આઈ.એસ.એસ ડિમ્પે્રશન 

NO IMAGE - 
  

 
૮. માઇિોસડજટકલ / ઓપન સજટરી 

NO IMAGE - 
 
 

૯. એમ.આઈ.એસ.એસ ડમડનમલ ઇન્ર્વડેઝર્વ સ્પાઇનલ ફ્યુઝન / શોર્ટ  ઓપન સ્પાઇનલ ફ્યુઝન 
NO IMAGE - 

 
 

આક્રર્ક ઉપચાર

સ્પાઇનલ

ઇન્ટજકે્શન

એપીડ્યુરલ બ્લોક, ફેસેટ
બ્લોક, સડસ્કો બ્લોક

સ્પાઇનલ

સ્ટીર્યુલેટર

કરોડરજુ્જની

શસ્ત્રસક્રયાઓ

સડસ્કોપ્લાસ્ટી, 
એન્ટયુલોપ્લાસ્ટી, એએફ
એબ્લેશન, બાયોપ્સી, 
વટેબ્રો-કાઈફોપ્લાસ્ટી

પરુ્ક્ાટેનીયસ

એન્ટડોસ્કોસપક સજારી

ટ્યુબઆસસસ્ટેડ

એર્.આઈ.એસ.એસ
ડીકમ્પ્રેશન, ઓપન

સજારી

સ્પાઇનલ સડફોસર્ાટી

કરકે્શન સજારી, 
સરસવઝન સ્પાઇન સજારી, 
ર્લ્ટી સરજન સજારી



૧૦. સ્પાઇનલ ડિફોડમટર્ી કરકે્શન સજટરી / ડરડર્વઝન સ્પાઇન સજટરી / મલ્ર્ી-ડરજન સજટરી 
NO IMAGE - 

 

કામનો પ્રર્વાહ: 
૫ િુલર્ાઇમ સમડપટત ડિડિયોથેરાડપસ્ર્ દદીઓના મૂલ્યાાંકન અને ડશિણની કાળજી લે છે. ઓ.પી.િી અઠવાડિયાના સાત 

ડદવસ સવાર ે૮ થી રાત્રે ૮ સુધી કાયટ કર ેછે. ઓથોપડેિક ડવભાગમાાં ઇમરજન્સીમાાં હાજરી આપવામાાં આવે છે. િોક્ર્ર અજય 

કૃષ્ણનની સલાહ બુધવાર ેજ શારીડરક રીતે શક્ય છે (અન્ય ડદવસો મારે્ તેમની બીજી સાંસ્થા: અમદાવાદનો સાંપકટ  કરો). 

અગાઉની ડનમણૂક સાથે જ તેની સલાહ લઈ શકાય છે. સામાન્ય રીતે ૪ થી ૮ અઠવાડિયાની રાહ જોવાતી હોય છે. તાત્કાડલક 

જરૂડરયાતવાળા દદીઓને સ્પાઇન ડિડિયોથરેાડપસ્ર્ ર્ીમના સભ્યો દ્વારા સ્તરીકરણ કરવામાાં આવે છે અને જો જરૂરી હોય તો 

યોગ્ય કેસોમાાં રાહ જોયા ડવના બતાવવામાાં આવે છે. 

 

SPINE TEAM 
 
SPINE PHYSIOTHERAPISTS 
 

 
 
DR.PRANALI B JOSHI 
Physiotherapist 
Pranali23joshi@gmail.com 

Brief Description: 

• She is from Bhavnagar, Gujarat. She completed his studies bachelor of physiotherapy from Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar 

University, Bhavnagar in 2019. 

Attended Workshops: 

•  Introduction of Manual Therapy and Spinal Techniques, Skills4physio Learning Academy Adelaide-Australia (2018) 

•  Integrated Approach to Management of Shoulder Injuries, Skills4physio Learning Academy Adelaide-Australia (2019) 

• Dry needling (2021) 

Experience: 

• At present practicing as a Spine Physiotherapist with Dr.Ajay Krishnan in Spine Department to “BIMS – Bhavnagar Institute of 

Medical Sciences” at Bhavnagar, Gujarat. 

• She regularly attends workshops, seminars, and conferences to upgrade her knowledge to serve society with the latest innovations. 

Membership: 

• She has been registered under the Gujarat state council for physiotherapy (GSCPT). 

 

mailto:Pranali23joshi@gmail.com


 
 
DR.GULAMHUSAIN S VIRANI 
Physiotherapist 
gulamvirani22@gmail.com 
 

Brief Description: 

• He is from Bhavnagar, Gujarat. He completed his studies bachelor of physiotherapy from Maharaja Krishnakumarsinhji 

Bhavnagar University, Bhavnagar in 2019. 

Attended Workshops: 

•  Attended Seminar on “Environment and cancer”, Bhavnagar Medical Association, Bhavnagar, 6TH March 

2016.  

• Attended Workshop on “Introduction to Manual Therapy and Spinal Techniques on 6TH and 7TH March 2018.” 

• Attended Workshop on “Certified Kinesiology Taping Therapist on 26th and 27th September 2019.” 

• Attended Workshop on “Cupping Therapy ~A Physiotherapy Perspective on 28th September 2019.” 

• Attended Workshop on “Dry Needling Technique on 3RD January 2021. 

 

Experience: 

• Worked As Pain Management Specialist At Aalayam Rehab Care, Bhavnagar From February 2020 To August 2020. 

• At present practicing as a Spine Physiotherapist with Dr.Ajay Krishnan in Spine Department to “BIMS – Bhavnagar 

Institute of Medical Sciences” at Bhavnagar From September 2020. 

• Also Working As Member Secretary at Maruti Health Care-Institutional Ethics Committee From May 2021.  

Membership: 

• He has been registered under the Gujarat state council for physiotherapy (GSCPT). 

 

 

 

mailto:gulamvirani22@gmail.com


 

DR. Aaishwarya Kaliya  
Physiotherapist 
aaishwarya.kaliya@gmail.com 
 

Brief Description: 

• She is from Bhavnagar, Gujarat. She completed his studies bachelor of physiotherapy from Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar 

University, Bhavnagar in 2018. 

Attended Workshops: 

• Intensive care & rehabilitation of patients with primary cardio-pulmonary dysfunction 
• Introduction to manual therapy and spinal techniques (Skills4physios learning academy adelaide-australia)  
• CME on Education Training “Ergonomics” 

• Dry needling (2021) 

Experience: 

• She has work experience with “PNR hospital” Bhavnagar, “Natraj CP School Center” Bhavnagar, “Sanjivani Specialty Hospital” as a 

physiotherapist 

• At present practicing as a Spine Physiotherapist with Dr.Ajay Krishnan in Spine Department to “BIMS – Bhavnagar Institute of 

Medical Sciences” at Bhavnagar, Gujarat. 

Membership: 

• She has been registered under the Gujarat state council for physiotherapy (GSCPT). 

 

CLINICAL RESEARCH COORDINATOR 

 

DR.AAMIR KAYDAWALA 
CLINICAL RESEARCH COORDINATOR 

kayda.aamir@gmail.com  

 

EDUCATION: 

• Modern Dental College & Research Centre, Bachelor of Dental Surgery (31-04-2018) 

• Advance Diploma in Clinical Research (from 1-04-2019 to 1-07-2019) 

• Got to know about the clinical research industry and the need and work of doctors from different field in it, Been taught 

about the work of a person working in Pharmacovigilance field 

EXPERIENCE: 

mailto:aaishwarya.kaliya@gmail.com
mailto:kayda.aamir@gmail.com


1. General Dentist at Jacob Ahmadabad Trust (1-05-2018 to 1-03-2019) 

• He has conducting all the clinical work such as Diagnosis, taking X-ray Radiographs, Root Canal, Extractions, Scaling, 

Different Restorative Fillings and also doing all the paper work 

2. He is working as a Clinical Research Coordinator from 2019 with Dr. Ajay Krishnan 

• Medical writing in Endoscopic Spine Surgeries preparing case reports, original article on trials of Endoscopy Spine 

Surgeries 

 

➢ He is always up for learning new things, getting ahead with technology, and keep adapting to new things 

 

RECEPTIONIST 

MANOJBHAI AND JOYTIBEN PICTURE 

 

MANAGER 

G.K KAKA 

 

સ્પાઈન સજટરી જોખમ અને સામાન્ય માડહતી 
 
અમે ભગવાનને પ્રાથટના કરી રહ્યા છીએ કે તમારા અથવા તમારા િોક્ર્ર ના મત મુજબ સ્પાઇન સજટરીની જરૂર હોય તેવા 

તમારા સાંબાંધી શક્ય તેર્લા સ્વસ્થ થઈ જાય, અને તમે કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયા સાંબાંડધત તમને જરૂરી માડહતી સમજી શકો. 

અમારાં  લક્ષ્ય છે કે તમારી શસ્ત્રડિયાની પનુ:પ્રાડિ શક્ય તેર્લી આરામદાયક બનાવવી (શક્ય તેર્લી ઓછી અસ્વસ્થતા સાથે, 

શક્ય તેર્લુાં ઓછુાં  શારીડરક/માનડસક પીિા, અન ેતમારા રોગ અન ેશક્ય તેર્લા ઉપચારના ડવકલ્પોનુાં જરે્લુાં જ્ વહેંચાયેલુાં છે). તે 

મહત્વનુાં છે કે તમે કોઈપણ સડજટકલ પ્રડિયા સાથે સાંકળાયેલા તમામ જોખમોને સમજો છો. સડજટકલ ઓપરરે્ર(િર ાઇવર) કેર્લા 

વ્યવસાડયક છે તે ધ્યાનમાાં લીધા ડવના િર ાઇડવાંગ જવેા બાંને સડજટકલ ઓપરશેન જોખમો સહન કર ેછે. નીચે વારાંવાર પૂછાતા 

પ્રશ્નોના જવાબો આ્યા છે. 
 

કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયાની જરૂડરયાત મારે્નુાં કારણ શુાં છે? 
 

જવાબ: કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયા થવાનુાં સૌથી સામાન્ય કારણ અધોગડત છે. તમારા કરોિરજુ્જના ઘસારાન ેકારણે તમારી એક 

અથવા વધુ કરોિરજુ્જની ચેતા અર્કી જાય છે. િેલાયેલ કરોિરજુ્જના કેર્લાક સાંકેતો અને લિણો નીચે આપેલા છે: ડસયાડર્કા, 

પગ અથવા પગમાાં દુખાવો,ખાલી ચિવી અને સનુ્નપણુાં એ સાયડર્કાના લિણો અથવા હાથમાાં સમાન લિણો છે. જો તમન ે

તમારી કરોિરજુ્જના કોઈ ચોક્કસ ડવભાગમાાં પીઠનો દુખાવો/ગળાનો દુખાવો હોય તો તમાર ેશસ્ત્રડિયાની જરૂર પિી શકે છે. 

આ બાંને લિણોમાાં તીવ્રતાની ડવડવધ ડિગ્રી હોય છે અને તે હળવાથી ગાંભીર સુધીના હોઈ શકે છે. કોઈ વ્યાવસાડયક સ્પાઇન 

સજટન દ્વારા ડસ્થડતને વગીકૃત અને પ્રમાડણત કરવામાાં આવે છે. 
 

કરોિરજુ્જમાાં (સ્રે્નોડસસ) ર્ગાદી ખસી જર્વી: કડર્ (નીચલા), થોરાડસક (મધ્યમ) અને સવાટઇકલ (ઉપલા) ડવસ્તારોને અસર 

કર ેછે. ચેતા મારે્ તમારી કરોિરજુ્જમાાંની જગ્યા કુદરતી રીતે પયાટિ છે પરાંતુ તે અધોગડત અથવા રોગ સાથ ેસાંકુડચત છે. ચેતા 

પસાર થાય છે, છોિે છે અથવા કરોિરજુ્જની કોલમ પર પાછા જતાની સાથે 'િસાઈ જાય છે'. 
 

ર્ગાદી (ડિસ્ક) ખસર્વી: જ્યાર ેતમે ચાલો છો અને વજન ઉચકાવો છો, ત્યાર ેતમારી પાસેના દરકે કરોિરજુ્જના હાિકાાંમાાં ડિસ્ક 

હોય છે જ ેઆાંચકો શોર્ક તરીકે કામ કર ેછે. તેઓ પીઠ અને ગરદનને સ્થળાાંતર કરવાની માંજૂરી આપે છે અને વધુ લવચીક બન ે

છે. તે જ સમયે, કાંઈક કે જ ેખસેિે છે અથવા લવચીક છે તે ઘસારાના ડચહ્નો પ્રદડશટત કરશે. તે િડમક અથવા િિપી પદ્ધડત હોઈ 

શકે છે. તે સામાન્ય રીતે ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેતમે વદૃ્ધ થશો અથવા ભાર ેપદાથોને ઉપાિવા અથવા અસામાન્ય અચાનક તાણ-

ચળવળ અથવા હચમચીને લીધે. 



અડસ્થરતા: ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેવરે્બ્રલ શરીર માળખાકીય રીતે ડનષ્િળ જાય છે, જનેાથી યાાંડત્રક પીઠનો દુખાવો અથવા ચેતા 

સાંકોચન થાય છે. પડરણામે, કરોિરજુ્જના સ્તાંભ (હાિકાના ડિસ્ક સાાંધા) ની ડસ્થર રચના અને કાયટનુાં નુકસાન, ચેતાને સીધી 

અસર કરી શકે છે. 
 

ખોિ: (કાઇિોડસસ-સ્કોડલઓડસસ) એ સામાન્ય માળખુાં અને/અથવા કરોિરજુ્જના કાયટનુાં નકુસાન છે, જ ે અડસ્થરતા સાથ ે

અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલ હોઈ શકે છે. 
 

ચેતા, અથવા સ્રે્નોડસસ, અડસ્થરતા, ડવકલાાંગતા અધોગડત, અધોગડત-વૃદ્ધત્વને લીધે હોઈ શકે છે: ઘસારો અથવા કોઈપણ 

ઇજા, સોજો, ચેપ અથવા અન્ય ડવકારો અથવા જન્મ દ્વારા. 
 

મારી પાસે શસ્ત્રડિયા મારે્ ના કયા ડવકલ્પો છે? 
 

જવાબ: તમારી પડરડસ્થડતને આધાર ેતમારી શસ્ત્રડિયા પસાંદગીઓનો અહીાં એક િિપી િૂમખારો છે. ડિકોમ્પ્રશેન એ તમામ 

પ્રકારની સજટરીમાાં એક સામાન્ય લાિડણકતા છે. આ ન્યુરલ પેશીઓ(નસ) મારે્ જગ્યા બનાવવા મારે્ જરૂરી છે. 
 

લેડમનેક્ર્ોમી, લડેમનોર્ોમી અથર્વા ફેનેસ્ર્રશેન્સ: અવરોડધત કરોિરજુ્જની ચેતા મારે્ વધુ જગ્યાને માંજૂરી આપવા મારે્ આ 

પ્રડિયામાાં તમારી કરોિરજુ્જની પાછળના ભાગમાાં અડસ્થની કમાનોને આાંડશક અથવા સાંપૂણટપણે દૂર કરવાનો સમાવશે થાય છે. 

જો તમાન ેકરોિરજુ્જ સ્રે્નોડસસ છે, તો તમાર ેસાંભવત આ પ્રડિયાની જરૂર પિશ.ે 
 

ડિસેક્ર્ોમી: ડિસ્કનો ભાગ કે જ ેતમારી ચેતા મળૂ પર ઘસાય છે તે ડિસેક્ર્ોમી દરડમયાન દૂર થાય છે. ડિસેક્ર્ોમીમાાં િડતગ્રસ્ત 

ડિસ્કન ેજરૂડરયાતને આધાર ેનાના કાપ, મધ્યમ ચીરો અથવા મોર્ા ચીરા દ્વારા દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આનો ઉપયોગ 

અન્ય પ્રડિયાઓ જમે કે લેડમનેક્ર્ોમી, લેડમનોર્ોમી અથવા િેનેસ્ર્ર ેશન સાથે કરવામાાં આવે છે. 
 

ફ્યુઝન: કરોિરજુ્જની ફ્યુિન એક મુશ્કેલ પ્રડિયા છે. કેજ, મેર્લ સ્િૂ, કેબલ્સ અન ે રે્્સનો ઉપયોગ કરોિરજુ્જના કેર્લાક 

હાિકાાંને ડસ્થર(રાખવા) કરવા મારે્ થાય છે. તમારી પાસે િક્ત ત્યાર ેજ આ છે જો તમાર ેતમારી કરોિરજુ્જ ડસ્થર રાખવાની 

જરૂર હોય (ડસ્થર). આ સામાન્ય રીતે સામાન્ય, પ્રોસેસ્િ અથવા કૃડત્રમ હાિકાની કલમ સાથે કરવામાાં આવે છે. 
 

ર્ગડતશીલતાને સાચર્વનારા ઉપકરણો: જ્યાર ેકેર્લીક પડરડસ્થડતઓમાાં ઉપયોગમાાં લવેામાાં આવે છે, ત્યાર ેતેઓ ગડતશીલતાન ે

જાળવી રાખે છે ત્યાર ેથોિી રાહત પરૂી પાિે છે. 
 

ઉદે્દશો અને િાયદા: 
 

તમારો સજટન માને છે કે આપણે અહીાં જ ેસડજટકલ પસાંદગીની ચચાટ કરી છે તેમાાંથી તમે તમારી કરોિરજુ્જને થતા નુકસાનન ે

પુન:સ્થાડપત, ડસ્થર કરવામાાં અને શે્રષ્ઠ રીતે સુધારવામાાં મદદ કરી શકશો, પડરણામે કાયાટત્મક અને પીિામાાં સુધારો થશે. તેઓ 

કહે છે કે કઈ સારવાર તમારા મારે્ શે્રષ્ઠ છે. રોગ-ડનવારક અસરો કેર્લાક ડકસ્સાઓમાાં ઓછા ઉચ્ચારવામાાં આવે છે, અન ે

કેર્લાક અવશેર્ અસરો આગાહી કરી શકાય છે. લાાંબા ગાળાના પડરણામો િક્ત શસ્ત્રડિયા દ્વારા જ નક્કી કરવામાાં આવે છે, 

જમે કે ઘણા લોકો ધાર ેછે, પણ માાંદગી, જીવડવજ્ઞન, દદીના વતટણૂકો અને દદી દ્વારા કરવામાાં આવતી જીવનશૈલીમાાં પડરવતટન 

દ્વારા પણ નક્કી કરવામાાં આવે છે. વળી, વ્યડક્તત્વ, મનોડવજ્ઞન, કુરુ્ાંબ અને સામાડજક આબોહવા બધી નોાંધપાત્ર ભૂડમકા 

ભજવે છે. િાયદા ખચટ કરતાાં વધી જાય છે, અને દદીએ બાંનેને ધ્યાનમાાં રાખવુાં જોઈએ. 
 

કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયાની શક્ય કોમ્્લીકેશન(ગૂાંચવણો) શુાં છે? 
 

જવાબ: જો તે કોઈ નાની અથવા મોર્ી પ્રડિયા છે, તો દરકે કામગીરીમાાં ગૂાંચવણો અથવા નકારાત્મક પડરણામોની સાંભાવના છે. 

વધુ મોર્ા ઓપરશેનમાાં મુશ્કેલીઓ અથવા ડબનતરિેણકારી આિઅસરોનુાં મોરુ્ાં  જોખમ હોય છે, અને આ ખાસ કરીને સાચુાં છે 

જો તમારી પાસે પહેલાથી હૃદયરોગ અથવા િાયાડબર્ીિ જવેી અન્ય તબીબી પડરડસ્થડતઓ છે. બીજા અથવા ત્રીજા 

કરોિરજુ્જના ઓપરશેન હેઠળ રહેલા લોકોમાાં પ્રડિયાના જોખમો પણ વધાર ેછે. બાંન ેકરોિરજુ્જની કામગીરીને મોર્ી કામગીરી 

માનવામાાં આવે છે. કોઈ પણ મુશ્કેલીઓ ઉભી ન થાય તે મારે્ દરકે કાળજી લેવામાાં આવે છે.  
 

• જો કે, દરકે ઓપરશેનમાાં અણધારી જડર્લતાઓનો અનભુવ કરવાની સાંભાવના હોય છે. 

• જો કે દરકે સાંભડવત ગૂાંચવણોન ેસૂડચબદ્ધ કરવુાં અશક્ય છે, તેમ છતાાં, સૌથી વધુ લોકડપ્રય અહીાં સૂડચબદ્ધ છે. 
 

૧. ચેપ - ચપે લાગવાની સાંભાવના 1% કરતા ઓછી છે. ઘા ના ચપેને ર્ાળવા મારે્, દરકે સાવચેતી લેવામાાં આવે છે. શસ્ત્રડિયા 

સમયે, દદીઓને ઇન્ર્ર ાવનેસ એડન્ર્બાયોડર્ક િોિ આપવામાાં આવે છે. જો તમને ચપે લાગે છે, તો તે સાંભવત સુપરડિડસયલ ઘા 



ચેપ છે જ ેરૂ્ાંકા ગાળા મારે્ મૌડખક એડન્ર્બાયોડર્ક્સ દ્વારા સારવાર કરી શકાય છે. કેર્લાક દદીઓમાાં કરોિરજુ્જમાાં ચેપ લાગી 

શકે છે. આ વધુ ગાંભીર છે અને નસમાાં એડન્ર્બાયોડર્ક્સના લાાંબા ગાળાના, વધારાની શસ્ત્રડિયા અને લાાંબા સમય સુધી 

પુન:પ્રાડિ અવડધની જરૂર પિી શકે છે, આ બધા એકાંદર ખચટમાાં વધારો કર ેછે. 

િાયાડબર્ીિ, જાિાપણુાં, ધૂમ્રપાન અને રોગ-પ્રડતકારક શડક્ત સાથે ચેિા કરનારી બધી ડસ્થડતઓ ચપેનુાં જોખમ 5% સુધી વધાર ે

છે. 
 

૨. િીપ ર્વેઇન થ્રોમ્બોડસસ (પર્ગમાાં લોહી ર્ગાંઠાર્વાનુાં) અને પલ્મોનરી એમ્બોડલઝમ (લોહીના ર્ગાંઠાર્વાનુાં પર્ગથી ફેફસાાં 

સુધી પ્રર્વાસ) - એ સાંભડવત જીવન મારે્ જોખમી ગૂાંચવણો છે, પરાંતુ થાપા અને ઘૂાંર્ણની સજટરી કરતા જોખમ ઓછુાં  છે. 

ડનવારક દવા (વારિારીન અથવા હીપેડરન જવેી દવાઓ - "લોહી પાતળા કરવા મારે્") કરોિરજુ્જના સજટનો દ્વારા વારાંવાર 

ર્ાળવામાાં આવ ેછે. કારણ કે તેઓ કરોિરજુ્જના રક્તસ્રાવને પ્રડેરત કરી શકે છે, પગમાાં નબળાઇ અથવા લકવો, તેમજ તમારા 

પગમાાં લોહીના ગાંઠાવાનુાં ડવકડસત થવાની શક્યતા ઘર્ાિવા મારે્ કાયમી આાંતરિા અને મૂત્રાશયની અસાંયમ થાય છે, તેથી 

તમને કસરત બતાવવામાાં આવશે અને વહેલા ગડતશીલ કરવામાાં આવશે. જો જરૂરી હોય તો, તેમને ડવડશષ્ટ્ સ્ર્ોડકાંગ્સ 

બનાવવામાાં આવશે જ ે લોહી ગાંઠાવાની પ્રડિયા રોકવા મારે્ તમને સહાય કરશે. સારવાર પછી, આને 6 અઠવાડિયા સુધી 

પહેરવુાં આવશ્યક છે. ઓપરડેર્ાંગ સજટન અને ડચડકત્સક દ્વારા નક્કી કરાયેલા જોખમ, લાભ, ગુણોત્તર અનુસાર િી.વી.ર્ી 

પ્રોિીલેક્સીસ સાંતુડલત થવી જોઈએ નહીાં. પથારી-વર્ દદીઓ, િાયાડબર્ીિ, મેદસ્વીપણુાં, વદૃ્ધાવસ્થા અને લોહીના પાતળા 

કરવા મારે્ની દવાનો અગાઉનો ઉપયોગ એ ગાંઠન ડવકૃડતઓ મારે્ના જોખમ પડરબળો છે. 
 

૩. અહીાં હાંમેશાાં એક જોખમ રહેલુાં છે કે કેર્લાક મોર્ા ઓપરશેન પછી તમાર ેલોહી ચિાવવુાં પિશે. અમે જ્યાર ેપણ શક્ય હોય 

ત્યાર ેલોહી આપવાનુાં ર્ાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પરાંતુ તે ઘણી વાર જરૂરી હોય છે. આજની અદ્યતન પરીિણો સાથે, 

લોહી ચિાવવા દ્વારા સાંિડમત રોગોમાાંથી કોઈ એકને કરાર કરવાની સાંભાવના અત્યાંત ઓછી હોય છે, પરાંતુ તે થાય છે. 

રક્તસ્રાવની પ્રડતડિયાઓ પણ થઈ શકે છે, હળવા િોલ્લીઓથી માાંિીને ઠાંિી/તાવથી લઈને અનકે અાંગની ડનષ્િળતા સુધીની. 
 

૪. કરોિરજુ્જની ફ્યુિન પ્રડિયા દરડમયાન સ્િૂ અન ે સડળયા અથવા ્લરે્ અને સ્િૂ તમારા કરોિરજુ્જ અથવા કરોિરજુ્જના 

હાિકાાંમાાં મૂકવામાાં આવે છે. ઇન્સ્રુ્મેન્રે્શનનો ઉદે્દશ એ છે કે હાિકાની કલમ સાથે મળીને ફ્યુિ થવાની રાહ જોતી વખતે 

કરોિરજુ્જન ેસ્થાને રાખવી. કરોિરજુ્જમાાં ઇન્સ્રુ્મેન્રે્શનનો ઉપયોગ જાણીતી (પરાંતુ દુલટભ) જડર્લતાઓને જોિવામાાં આવ્યો છે. 

ધાતુના થાક મેર્લ સ્િૂને તોિવા અથવા તોિવાનુાં કારણ બને છે, ઉદાહરણ તરીકે. સ્િૂ અથવા રોપન ેસામાન્ય રીતે હાિકામાાં 

મુકવામાાં આવે છે અને દૂર કરવામાાં આવતુાં નથી. જો તમને કરોિરજુ્જની સાંડમશ્રણ પ્રાિ થઈ રહી છે, તો ઘણી વાર તમારા હાથ ે

અથવા િાબા પેલ્વીસમાાંથી(થાપના) હાિકાાંનો ઉપયોગ "હાિકાના કલમ" ના ભાગ રૂપે થાય છે. સામાન્ય રીતે હાિકાના કલમ 

બનાવવાની આ જગ્યામાાં લગભગ ચોક્કસપણે સુન્નતા હશે. આમાાં કાંઈક અાંશે િેરિાર થવો જોઈએ, પરાંતુ તે લગભગ ચોક્કસથી 

ક્યારયે સામાન્યમાાં પાછા આવશ ે નહીાં. મહેરબાની કરીન ે ધ્યાનમાાં રાખો કે કરોિરજુ્જની ફ્યુિન સજટરીનો ઉદે્દશ "તમારી 

પીઠને સખત કરવાનો" છે, તેથી જો પાછળથી તમારી પીઠ સખત લાગે તો આિયટ ન કરો! ધૂમ્રપાન, િાયાડબર્ીિ/અન્ય લાાંબી 

બીમારીઓ, જાિાપણુાં, કુપોર્ણ, ઓસ્ર્ીયોપોરોડસસ(નબળા હાિકા) અને લાાંબા ગાળાના સ્ર્ીરોઈિનો ઉપયોગ એ 

સ્યુિોઆર્થ્રોડસસ (નોન-યડુનયન) મારે્ના બધા જોખમ પડરબળો છે. 
 

૫. ડ્યુરાનો ઘસારો - શસ્ત્રડિયાની ચોકસાઇ દ્વારા, કરોિરજુ્જમાાં સમયાાંતર ેઘસારો થાય છે, પડરણામે તે કરોિરજુ્જ (સેરબે્રો-

કરોિરજુ્જ પ્રવાહી) ની રચના કર ેછે તે પ્રવાહીનુાં ડલડકાંગ થાય છે. કેર્લાક ઘસારાન ેરૂધીચુસ્ત રીતે સારવાર આપવામાાં આવ ેછે, 

જ્યાર ે અન્ય મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય તો તાત્કાડલક અથવા પછીથી સડજટકલ સારવારની જરૂર હોય છે. આ શસ્ત્રડિયા બાદ, 

દદીઓને રૂ્ાંકા ગાળા મારે્ પલાંગમાાં આરામ કરવાનુાં કહેવામાાં આવી શકે છે. દુલટભ પ્રસાંગોમાાં, કરોિરજુ્જના પ્રવાહીમાાં 

િોડનક(લાાંબા સમયથી) ડલક થાય છે, જમેાાં વધારાના સડજટકલ હસ્તિેપની જરૂર પિે છે જમે કે બાયપાસ ટ્યુડબાંગ/િર ેનેજ વગેર.ે 
 

૬. નર્વટ(નસ) ઇજા(નુકસાન) - કારણ કે શસ્ત્રડિયા બાદ ચેતાને મહત્વપૂણટ અને આવશ્યક સાંભાળવાની આવશ્યકતા છે, સિો 

અથવા અસ્થાયી રૂપે ડવઘર્ન અથવા સાધન પ્રડિયાઓ દરડમયાન થઈ શકે છે. કરોિરજુ્જ મારે્નુાં ઇન્સ્રુ્મેન્રે્શન કરોિરજુ્જની 

નસોની ખૂબ નજીકમાાં મૂકવામાાં આવે છે. આ ચેતાના નુકસાનમાાં પડરણમી શકે છે, તેમજ અડસ્થરતા, થાક અને ચેતાની 

નજીકમાાં સનુ્નપણુાં જોવા મળે છે જો તે દબાણયુક્ત છે. 5% જરે્લા દદીઓ આ ગૂાંચવણ અનુભવી શકે છે. ચેતાની ઇજા મૂત્રાશય 

અને આાંતરિાના કાયટને અસર કરી શકે છે. જ્યાર ેકરોિરજુ્જના સ્િૂને દૂર કરવા અથવા બદલવા મારે્ વધારાની શસ્ત્રડિયાની 

જરૂર પિી શકે છે, ત્યાર ેિડતગ્રસ્ત ચેતા દ્વારા થતાાં કાયટ અને પીિામાાં ઘર્ાિો કાયમી હોઈ શકે છે. 
 

૭. સ્કાર(ર્વાર્ગર્વાથી લારે્ગલો ઘા) ર્ીશ્ય(ુપેશી) - સ્કાર ર્ીશ્યુ ચેતાની આજુબાજુ ડવકસી શકે છે અને ન્યુરોલોજીકલ લિણો 

ચાલુ રાખવા મારે્નુાં કારણ બની શકે છે. આગળની શસ્ત્રડિયા કરતાાં, આ સામાન્ય રીતે સ્ર્ીરોઇિ ઇન્જકે્શનથી કરવામાાં આવ ે

છે. 
 



૮. પીઠનો દુખાર્વો - જો કે સારો ફ્યુિન પૂણટ થઈ ગયુાં હોય, તો પણ પીઠનો દુખાવો સાંપણૂટ રીતે રાહત થશે તેની કોઈ ગેર ેંર્ી 

નથી. 
 

૯. આજુ-બાજુમાાં આરે્વલા સ્તર ે સમસ્યાઓ - કારણ કે ફ્યુિન સજટરી પીઠના ભાગને આગળ વધતા અર્કાવે છે, ત્યાાં 

નજીકના ઘસારા થવાની સાંભાવના છે અથવા તે સતત અધોગડતના ભાગ રૂપે જ ેઅનિુમડણકા સ્તર ેશરૂ થઈ હતી અને હવે તે 

અન્યને સમાવી રહી છે. સાંયકુ્ત સ્તરના પડરણામ,ે 10 થી 15 ર્કા શક્યતા છે કે તમાર ેવધુ ફ્યિુન સજટરીની જરૂર પિશે. 
 

શુાં એનેસ્થરે્ીસ્ર્ મને જોવા મારે્ જઇ રહ્યો છે? 
 

તમાર ેએનેસ્થેસીયા સાથે સાંબાંડધત હોવાની જરૂર નથી. પ્રડિયા પહેલા એનેસ્થડેર્સ્ર્ આવીને તમને જોશે, અને એ તમારા મારે્ 

પ્રશ્નો પૂછવાનો સમય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે તમારા સ્વાસ્્ય ડવશે તમને ઘણા પ્રશ્નો પૂછશે. તેઓ તમે લો છો તે કોઈપણ 

હાલની દવાઓ, તેમજ કોઈપણ એલજી અથવા તમારી પાસેની ભૂતકાળની કામગીરી ડવશે પૂછપરછ કરશે. 
 

એનેસ્થેડર્ક દવાઓનો ઉપયોગ કરવાના જોખમો શુાં છે? 
 

સામાન્ય એનેસ્થસેીયા પછી ગાંભીર ગૂાંચવણો દુલટભ છે, પરાંતુ જોખમોને સાંપણૂટપણે દૂર કરી શકાતા નથી. એક વ્યડક્ત તરીકે 

તમારા મારે્ જોખમો ઘણા પડરબળોના આધાર ેઅલગ અલગ હોઈ શકે છે, જમેાાં તમારી પાસે અન્ય કોઈ બીમારીઓ છે કે કેમ 

તે સડહત, વ્યડક્તગત લાિડણકતાઓ (જમે કે લાાંબી ધૂમ્રપાન કરનાર અથવા વધાર ેવજન), અને તમારી સજટરીની જડર્લતા. 

અન્ય પ્રકારનાાં એનસે્થડેસયા, જો કરોિરજુ્જ એનેસ્થડેસયા, એડપડ્યુરલ એનેસ્થેડસયા અને સ્થાડનક એનેસ્થેડસયા જવેા ઉપયોગ 

કરી શકાય છે, જો દદી સાંપૂણટ ચેતના ગુમાવતો નથી. 
 

સૌથી સામાન્ય આિઅસરો/ગૂાંચવણો (10 દદીમાાંથી 1): 

 

- માાંદગી અન/ેઅથવા ઉલર્ીના અનુભવો 

- સુકુ ગળુાં 

- ચક્કર આવવા 

- િાાંખી િડષ્ટ્ 

- માથાનો દુખાવો 

- િરગના ઇન્જકે્શન દરડમયાન ખાંજવાળ અને અગવિતા 

- સોજો અને દુ:ખાવો 

- મૂાંિવણ અને/અથવા મેમરી ખોર્ 
 

અસામાન્ય આિઅસરો / ગૂાંચવણો (1000 દદીઓમાાં 1): 
 

- છાતીમાાં ચેપ 

- મૂત્રાશયની સમસ્યા 

- સ્નાયુનો દુખાવો 

- સુસ્ત શ્વાસ (હતાશ શ્વાસ) 

- દાાંત, હોઠ અથવા જીભને નકુસાન 

- સ્થાડપત તબીબી ડસ્થડત વધુ કથળવી 

- પ્રડિયા દરડમયાન ચેતના (સભાન બનવુાં) 
 

દુલટભ આિઅસરો / મુશ્કેલીઓ (10,000 અથવા 100,000 દદીઓમાાં 1): 
 

- આાંખમાાં ઈજા 

- િરગ(દવા)ની ગાંભીર એલજી 

- ચેતાન ેનકુસાન 

- મૃત્ય ુ

- સાધનોની ડનષ્િળતા 

જ્યાર ે પાછળની બાજુની શસ્ત્રડિયા કરવામાાં આવે ત્યાર,ે તે મહત્વપણૂટ છે કે તમે આ સાંભડવત ખામીઓ, જોખમો અન ે

આિઅસરો પ્રત્યે સભાન હોવ. જો કે, તેમાાં જ ેમુશ્કેલીઓ થાય છે તે પાતળી હોય છે, પરાંતુ અડસ્તત્વમાાં નથી. 
 

પ્રડિયા પછી, તમે પથારીમાાં રહી જશો? 



 

ડવસ્તૃત સમયગાળા મારે્ તે જ સ્થળે બેસી રહેલી મુશ્કેલીઓને ર્ાળવા મારે્ સામાન્ય રીતે દદીઓને શસ્ત્રડિયા બાદ શક્ય તેર્લી 

વહેલી તકે પથારીમાાંથી બહાર નીકળવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે. 
 

દદીઓ શસ્ત્રડિયા પછી એકથી પાાંચ રાત હોડસ્પર્લમાાં રહી શકે છે, કેર્લાક દદીઓ તે જ ડદવસે ઘર ે જઈ શકશે (જો તે 

એન્િોસ્કોપી કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયા હોય તો). જો તમારી પ્રડિયા અને/અથવા કોઈ અન્ય તબીબી સમસ્યાઓ પહેલાાં તમારી 

નોાંધપાત્ર િડત છે, અથવા જો ત્યાાં ઓપરરે્ પછીની કોઈપણ મુશ્કેલીઓ આવી છે, તો તમાર ેવધુ સમય રહેવાની જરૂર રહેશ.ે 

ઘર ેપાછા િરવા મારે્, તમે તબીબી રીતે તાંદુરસ્ત હોવા જોઈએ. 
 

માાંદગી, ગાંભીર ઓસ્ર્ીયોપોરોડસસ અથવા મડલ્ર્-િેકર્ોરીયલ પડરબળોને લીધે, પ્રાિ પુન:ડનટમાટણકારી ડસ્થરતા ઘણીવાર 

આદશટ કરતા ઓછી હોય છે. પડરણામે, ગડતશીલતાનો સમય ઘર્ાિવામાાં આવે છે અથવા ડબન-ગડતશીલતાનો સમય 

(પથારીમાાં) અઠવાડિયા અથવા મડહના સુધી લાંબાવવામાાં આવે છે. 
 

પુન:પ્રાિ થવામાાં કેર્લો સમય લાગે છે? 
 

પીિા રાહતની ડિગ્રીની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે અને જ્યાર ેતે સજટરી પછી થશે. જો કે, સમસ્યાની ગાંભીરતા ઓછી થાય છે. 

પીિા રાહત શસ્ત્રડિયા પછી ડદવસોથી મડહનાઓ સુધી થઇ શકે છે. તે શસ્ત્રડિયા પહેલાાંની પ્રડિયા અને દદીઓની ડસ્થડત પર 

આધાડરત છે. અવ્યવડસ્થત ડનડષ્િયતા આવે છે, થાક અને/અથવા પીિા કેર્લાક ડકસ્સાઓમાાં ચાલુ રહે છે, પરાંતુ તે સામાન્ય 

રીતે સહનશીલ હોય છે. 
 

જ ેલોકો પાસે શારીડરક માાંગણી ધરાવતુાં કામ ન હોય તેવા લોકોએ શસ્ત્રડિયા પછી છથી આઠ અઠવાડિયા પછી કામ પર પાછા 

િરવુાં જોઈએ, અને ૩ મહીના જો તેમની પાસ ેશારીડરક રીતે માાંગણી કરલેી નોકરી હોય તો (સજટનના ડવવેકબડુદ્ધથી જથેી તે 

જાણે છે કે તમારા કરોિરજુ્જના તમારા અનુકૂળ અન ે ડબનતરિેણકારી ભાગો શુાં છે) . એન્િોસ્કોપીમાાં સામાન્ય રીતે 2 

અઠવાડિયા સુધી મૂળભૂત કાયટ અને િર ાઇડવાંગ પર પાછા િરો. 
 

શસ્ત્રડિયા દરડમયાન, પ્રડિયામાાં કોઈ િેરિાર થાય છે? 
 

શસ્ત્રડિયા દરડમયાન, િોકર્રો કરોિરજુ્જની સમસ્યાઓનુાં વધુ સચોર્ મૂલ્યાાંકન કરી શકે છે. જો શસ્ત્રડિયા પહેલાાં અસ્પષ્ટ્ 

પડરડસ્થડતઓ અડસ્તત્વમાાં હોય, તો દદીના આરોગ્યને સુરડિત રાખવા અને પનુસ્થાટડપત કરવા મારે્, અથવા અપવાદરૂપ 

ડકસ્સાઓમાાં, દદીના જીવનન ેબચાવવા મારે્ ડચડકત્સકોએ વધારાની કાયટવાહી હાથ ધરવી અથવા ઓપરશેનમાાં િેરિાર કરવો 

આવશ્યક છે. 
 

ઓપરડેર્ાંગ િોકર્રો મારે્ની આવશ્યકતાઓ શુાં છે? 
 

સલાહકાર ઓથોપડેિક સ્પાઇન સજટન, સલાહકાર ન્યરુોસજટન, અથવા ન્યુરો-ઓથો સડજટકલ ડનષ્ણાત પોતે અથવા 

રડજસ્ર્ર ાર/રહેવાસીઓ/િેલો સલાહકારની દેખરખે હેઠળ આ પ્રડિયા કરી શકે છે. સ્પાઇન િોકર્રોએ તેમની અનુસ્નાતક 

અને/અથવા વ્યાપક અભ્યાસ અનુભવ ઉપર, ડવશેર્ તાલીમ (અથવા કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયામાાં િેલોડશપ) ના પડરણામે, 

ડવડવધ રીતે આાંતડરક ડિક્સશેન ઉપકરણો અન ેજડૈવક પદાથોનો ઉપયોગ સુરડિત રીતે સ્પાઇન સજટરી કરવાની કુશળતા અન ે

િમતામાાં પ્રાિ કરી છે. 
 

ઓપરશેન અને શસ્ત્રડિયા ડનરીિણ/સહાયનાાં ડચત્રો/ડવડિઓિ? 
 

આરોગ્ય અથવા ડબન-તબીબી સ્ર્ાિ શસ્ત્રડિયા જોવા અને સહાય મારે્ હાજર હોઈ શકે છે. મારી શસ્ત્રડિયાના િોર્ોગ્રાફ્સ 

અથવા ડવડિઓરે્્સ, તેમજ એક્સ-રનેો ઉપયોગ શૈિડણક હેતુ મારે્ કરી શકાય છે. મારી સારવાર પર તેમની કોઈ અસર નહીાં 

પિે. જો કોઈ પણ સમયે એક્સ-ર,ે િોર્ોગ્રાફ્સ અથવા ડવડિઓરે્્સનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે, તો તમારી ઓળખ બહાર 

આવશે નહી ાં. 
 

શસ્ત્રડિયા મોકૂિ કરી શકાય છે? 
 

કોઈ શાંકાની ડસ્થડતમાાં, દદી વધુ સહાયતા મારે્ િોક્ર્ર અથવા સ્પાઇન ર્ીમને સાંપકટ  કરી શકે છે. દદીને બીજા િોક્ર્રનો બીજો 

અડભપ્રાય લેવાનો અથવા કોઈ પણ સમયે પ્રારાંભ થતાાં પહેલાાં ઓપરશેન મોકૂિ રાખવાનો અડધકાર છે. 
 

સજટરીની જરૂર નથી? 



 

મોરે્ ભાગે, િોકર્રો સજટરી કરતાાં રૂધીચુસ્ત સાંભાળ સાથ ેકરોિરજુ્જના રોગોની સારવાર કર ેછે. દવા, શારીડરક ઉપચાર અને 

વ્યાયામ, ઇન્જકે્શન અને ચતેા અવરોધ એ પણ સારવાર યોજનાનો ભાગ છે. જ્યાર ેદદીની સારવાર મારે્ કોઈ અન્ય ડવકલ્પો 

ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાર ેસામાન્ય રીતે સ્પીન સજટરીની ભલામણ કરવામાાં આવે છે. 
 

ન્યુરો-મોડનર્ડરાંગ શુાં છે? 
 

જમે ઇ.સી.જી બાહ્ય વાયડરાંગ્સન ે ઇલેડક્ર્રકલ એડક્ર્ડવર્ી અને ગ્રાિ તરીકે આાંતડરક હૃદયની માડહતી આપે છે, તેમ જ 

આઈ.ઓ.એન.એમ (ન્યુરો-મોડનર્ડરાંગ) તેમની શસ્ત્રડિયામાાં તેમની ડસ્થડતની રીઅલ-ર્ાઇમ માડહતી આપ ે છે. જો સજટન 

શસ્ત્રડિયા દરડમયાન કરોિરજુ્જ અથવા ચેતાની વાસ્તડવક સમયની ડસ્થડતથી અજાણ હોય, તો શસ્ત્રડિયાના પડરણામે કાયમી 

ન્યુરોલોજીકલ ખામીનુાં જોખમ ત્યાાં છે. તેથી તે ચોક્કસ ઉચ્ચ જોખમની શસ્ત્રડિયા મારે્ સૂચવવામાાં આવે છે, કરોિરજુ્જ અથવા 

ચેતાને સુરડિત રાખવા મારે્ ન્યુરો-મોડનર્ડરાંગની જરૂર પિી શકે છે. જો એવુાં થાય છે કે કોઈ ડસગ્નલો ખોવાઈ ગયા છે, તો 

આવા ડકસ્સાઓમાાં, િોકર્રો દદીના એરે્ન્િન્ સ સાથે ચચાટ કર ેછે કે શુાં ઓપરશેન બાંધ થવુાં જોઈએ કે સમયપત્રક મુજબ હાથ 

ધરવામાાં આવ.ે ન્યુરો-મોડનર્ડરાંગની પદ્ધડત એિ.િી.એ હોઈ શકે નહી ાં: યુનાઇરે્િ સ્રે્્સના િૂિ એન્િ િરગ એિડમડનસ્ર્ર ેશન 

અથવા િી.સી.જી.આઈ: િરગ કાંર્ર ોલ જનરલ ઓિ ઈડન્િયાએ માંજૂરી આપી, અને તેને શે્રષ્ઠ ન્યુરોલોડજક મૂલ્યાાંકન મારે્ ખાસ 

એનેસ્થેડર્ક પ્રોર્ોકોલની જરૂર પિી શકે છે. તકનીકી અથવા તબીબી કારણોને લીધે ચપે, જીભ અથવા મૌડખક લેસરશેન, ખેચ 

અથવા પૂરતી દેખરખેનો અભાવ એ ખચટમાાં વધારા ઉપરાાંતના તમામ સાંભડવત જોખમો છે. 
 

કઈ તપાસનો ઉપયોગ થાય છે? 
 

એક્સ-ર:ે હાિકાાં અને સાાંધાઓની ડસ્થડત નક્કી કર ેછે. તેની ડદશા, ડહલચાલ અને ડસ્થરતા, તેમજ પ્રત્યારોપણનુાં સ્થાન. 

એમ.આર.આઈ અને તેના ડવડવધ ડસક્વન્સ: એમ.આર.આઈ અને તેના ડવડવધ ડસક્વન્સનો ઉપયોગ કરીને તમામ સ્ર્ર ક્ચસટ 

અને પથેોલોજીકલ નુકસાન ઓળખાવો. તે મોર્ાભાગે ડિસ્ક, સાાંધા, સ્નાયુઓ અને ચેતા મારે્ છે. ડવરોધાભાસ એક એવી દવા છે 

જનેુાં સાંચાલન કરવામાાં આવે છે, જ્યાર ેતે ચોક્કસ પ્રકારના પશેીઓમાાં વધુ સ્થાડનકીકરણનુાં કારણ બન ેછે, ખાસ કરીને ગાાંઠ 

અને ચપેના રોગોને અલગ પાિવાનુાં સરળ બનાવે છે. 
 

ઇ.એમ.જી – એન.સી.ર્વી: આ એક ચેતા પરીિણ છે જમેાાં શરીરને સોય ખુચાવીને અને તે કેર્લુાં સારાં  કામ કર ે છે તે નક્કી 

કરવા મારે્ લો-વોલ્રે્જ પ્રવાહ પસાર કર ેછે. 
 

સીર્ી સ્કેન: તે હાિકાાં, સાાંધા અને ઓપરશેનમાાં વપરાતા સાધનો(સ્િુ, સડળયા) ડવશે ચોક્કસ માડહતી પ્રદાન કર ેછે. 

િેક્સા સ્કેન: આ પરીિણનો ઉપયોગ ઓસ્ર્ીયોપોરોડસસ (નબળા હાિકાાં) ને માપવા અને ગ્રેિ કરવા મારે્ થાય છે. 

પીઈર્ી(પરે્) સ્કેન: પરે્ સ્કેન સીર્ી સ્કેન જવેુાં જ છે, ડસવાય કે તે શરીરના રોગગ્રસ્ત ડવસ્તારોના ગરમ િોલ્લીઓ સૂચવે છે, જ ે

કેન્સર અને તેના િેલાવા મારે્ ખાસ કરીને ઉપયોગી છે. 
 

િાયગ્નોડસ્ર્ક બ્લોક્સ: જ્યાર ેપીિાના ચોક્કસ સ્રોત ડવશ ેકોઈ શાંકા હોય ત્યાર ેકરોિરજુ્જમાાં પીિા પેદા કરનારાઓના સ્ત્રોતન ે

ડનદેશ કરવા મારે્ એનસે્થડેર્ક એજન્ર્ો અથવા સેલાઈન સાથે ઓપરડેર્ાંગ રૂમમાાં આપવામાાં આવતા ઇન્જકે્શન. ઉમેરવામાાં 

આવેલા સ્ર્ીરોઇડ્સ ઘણીવાર ઇન્જકે્શન સાથે આપવામાાં આવ ે છે. સ્ર્ીરોઇિ ઇન્જકે્શન િોિ ખૂબ ઓછો છે, અન ે

સ્ર્ીરોઈિની ડિયા ઘણી સ્થાડનક છે. તે ડનયડમત સ્ર્ીરોઇિ ઇન્જકે્શન અથવા ગોળીઓ જવેી જ શરીરના િેલાવા અથવા 

આિઅસરનુાં કારણ નથી. 
 

ડનદાન પર પહોાંચવા મારે્, ઘણી તપાસની જરૂર છે. આ બાંનેમાાં ડવડવધ સાંવેદનશીલતા અને લાિડણકતાઓ છે. તેનો અથટ એ કે 

તેઓ એક રોગ અથવા રોગોના જૂથને શોધી રહ્યા છે. તેઓ રોગના સૌથી નમ્ર અથવા િક્ત ગાંભીર સ્વરૂપને શોધી શકે છે. 

કોઈપણ તપાસમાાં ખોર્ા હકારાત્મક અને ખોર્ા નકારાત્મક પડરણામો છે, તેમજ ડવડવધ પ્રકારની સાચી હકારાત્મકતા છે. તમાર ે

જ ેકરવાનુાં છે તે નક્કી કરવા મારે્ તમારી સજટનોની કુશળતા છે. 
 

નવી તકનીકો અને પદ્ધડતઓનો ઉપયોગ કરવામાાં આવી રહ્યો છે? 
 

બધી તકનીકો(રે્કનોલોજી) ડકાંમતી હોય છે અને કેર્લીક સાંપણૂટપણે આવશ્યક હોવી જોઇએ અને કેર્લીક સડુવધા મારે્ હોય છે 

અને કેર્લીક ઘણી હોડસ્પર્લો અને િોકર્રો દ્વારા માકેડર્ાંગ રૂ્લ હોય છે. 
 

માઇિોસ્કોપ/એક્ઝોસ્કોપ/લૂપ્સ: મેડગ્નડિકેશન અને રોશની જ્યાર ે જરૂરી હોય ત્યાર ે વધુ સચોર્ સજટરી કરવામાાં સજટનન ે

મદદ કર ેછે; કેમેરો અને પ્રકાશ સ્રોત શરીરના બાહ્ય છે. 
 



એન્િોસ્કોપ: એન્િોસ્કોપની લાકિીમાાં એક કેમેરો અને પ્રકાશ સ્રોત હોય છે, જ ેતેને લાકિી દ્વારા શરીરની અાંદર ચલાવવા દે છે. 

આ િક્ત 3 મી.મીથી 9 મી.મીના કાપ દ્વારા છે. 
 

બરર: અડસ્થ-કાપવાનુાં િરતુાં એક સાધન જ ેવધુ સચોર્ અને િિપી શસ્ત્રડિયા મારે્ પરવાનગી આપે છે. ચોક્કસ અને િિપી 

શસ્ત્રડિયા કરવા મારે્, અડસ્થ મારે્ િરતા કર્ી ાંગ રૂ્લનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 
 

બોન સ્કાલપેલ: એક અડસ્થ કાપવાનુાં સાધન જ ેવધુ સચોર્ અન ેિિપી શસ્ત્રડિયા મારે્ પરવાનગી આપવા મારે્ ઓડસલે્સ 

કર ેછે. 
 

3 િી ડપ્રડન્ર્ાંગ એ કમ્્યુર્ર-ડનયાંડત્રત પ્રડિયા છે જમેાાં ડત્ર-પડરમાણીય ઓબ્જકે્્સ બનાવવા મારે્ સામગ્રી જોિાઈ છે. આનો 

ઉપયોગ વૈડવધ્યપૂણટ પ્રત્યારોપણ બનાવવા અથવા કરોિરજુ્જના જડર્લ ડવકૃડતઓમાાં સ્િૂ મૂકવા મારે્ થાય છે. તે વધ ુઆયોજન 

અને ચોકસાઈને માંજૂરી આપે છે પરાંતુ ખચટવામાાં સમય વધારશે. 
 

જડૈવક એ આનુવાંડશક રીતે એડન્જડનયિટ  ઉત્પાદનો છે જમે કે દવાઓ, ઇન્જકે્શન અથવા હાિકાના કલમની બદલી. 

શોર્ી શકાય તેવા સાધનો: તે સાધનો તેવા છે જ ેશોર્ી શકાય છે. 
 

તમે સાંશોધન માાં ભાગ લઈ રહ્યા છો? 
 

કરોિરજુ્જના સાંશોધન પ્રત્યેની તેની રડચને કારણે, સજટન દદીને ડવડવધ કરોિરજુ્જ સાંશોધન માંિળો, ઉદ્યોગ અથવા િોક્ર્ર દ્વારા 

પોતે રે્કો આપેલા સાંશોધન પ્રોર્ોકોલોમાાં જોિાવા મારે્ કહી શકે છે. તારણો પેદા કરવા અને ડશિણ આપવા મારે્ તમારો િેર્ા 

ઉપયોગ કરવો સામાન્ય છે (પરાંતુ તેની ગોપનીયતા હાંમશેાાં રાખવામાાં આવે છે). જો કોઈ નવી વસ્તુ હાથ ધરવામાાં આવે છે, તો 

િોક્ર્ર ડવશરે્ સાંમડત લે છે. 
 

શુાં તેમના ડહતોના સાંઘર્ટ મારે્ સાંભડવત છે? 
 

એક સજટન પેઇિ કન્સલ્ર્ન્ર્ તરીકે કામ કરી શકે છે અથવા તે સામગ્રીના ડવકાસમાાં આડથટક ડહસ્સો ધરાવ ેછે જનેો ઉપયોગ 

આયોડજત કરોિરજુ્જની સારવારમાાં સમયે સમયે થઈ શકે છે. જો ત્યાાં કોઈ છે, તો દદીને કહેવામાાં આવે છે કે શુાં તે કોઈપણ 

રીતે અસરગ્રસ્ત છે. 
 

શુાં તેમના ધૂમ્રપાન, દવાઓ અને દારૂના જોખમો છે? 
 

ડસગારરે્નો ધમૂ્રપાન, ડનકોડર્ન પેચો, તમાકુનો ધમુાિો, તમાકુ ચાવવુાં, અને અન્ય પ્રકારનાાં ધૂમ્રપાન/ડનકોડર્ન 

સડજટકલ(શસ્ત્રડિયાના) પડરણામને અસર કર ે છે. હોડસ્પર્લમાાંથી રજા આ્યા પછી શે્રષ્ઠ શક્ય પુન:પ્રાડિ મળેવવા મારે્, આ 

બધાથી બચવુાં તે દદીની િરજ છે. 
 

શુાં કોઈ પશેીનો ડનકાલ જરૂરી છે? 
 

શરીરમાાંથી લવેામાાં આવેલા પેશીઓનો ઉપયોગ તબીબી ડનદાનની પડુષ્ટ્ કરવા અથવા તેની ખાતરી કરવા મારે્ થઈ શકે છે, 

અને તે પથેોલોજીસ્ર્ અથવા પ્રયોગશાળાને પરીિણ મારે્ સબડમર્ કરી શકાય છે. દદી દ્વારા કોઈ પણ ભાગ ડનકાલ કરવા મારે્ 

કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયામાાં સામાન્ય રીતે તે જરૂરી નથી. 
 

સાંમડત અને સલામત શસ્ત્રડિયા હોવા છતાાં કોઈ દુઘટર્નાની ડસ્થડતમાાં તમે ઉચ્ચ વળતરનો દાવો કરી શકો છો? 
 

તમારા સજટન અબજોપડત હોઈ શકે નહી ાં. લગભગ તમામ સજટનો પાસે એક લાિડણક ગેરરીડત/િડતપૂડતટ વીમા કવરજે હોય છે 

જ ેકાનનૂી અને નાણાકીય જવાબદારીઓને આવર ેછે (સામાન્ય રીતે 7 લાખ). જો કોઈ દદીને તેની કારકીડદટ  (અથવા અન્ય કોઈ 

કારણ) ની પ્રકૃડતને કારણે કવરજેની ઉાંચી દરની જરૂર હોય (જમે કે કોઈ વ્યાવસાડયક રમતવીર, સડેલડબ્રર્ી અથવા 

ડબિનેસમને), ઉાંચી ડકાંમત હોય, અથવા તમારા પર વધુ આડશ્રત હોય, તો શસ્ત્રડિયા પહેલાાં કોઈ વીમા એજન્સી દ્વારા તે 

વધારાના કવરજે મેળવવાની જવાબદારી તમારી છે. કોઈ દુઘટર્ના અથવા કેસની કાયટવાહીમાાં પછીથી તેનો ખુલાસો કરવા 

કરતાાં તમાર ેશસ્ત્રડિયા પહેલાાં અમને જાણ કરવી આવશ્યક છે. 
 

કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયા ડવશનેી અન્ય માન્યતાઓ અને ત્યો 
 

માન્યતા #૧– તમામ કરોિરજુ્જઓની શસ્ત્રડિયાઓ મોર્ી છે 



હકીકત #૧ - હા, કરોિરજુ્જ એ શરીરનો મોર્ો ભાગ છે, પરાંતુ તેનો અથટ એ નથી કે કરોિરજુ્જની દરકે શસ્ત્રડિયા એક મોર્ી 

પ્રડિયા હોય છે 

- કરોિરજુ્જની ઘણી શસ્ત્રડિયાઓ ન્યૂનતમ આિમક હોય છે - એર્લે કે સજટન મોર્ા કાપાને બદલે થોિા નાના કર્ કર ે છે. 

સામાન્ય રીતે, આ પ્રડિયાઓ િિપી છે અને મોર્ી શસ્ત્રડિયાઓ કરતાાં પનુ:પ્રાડિ મારે્ ઓછો સમય જરૂરી છે. તેઓ પણ 

એર્લા ડનશાન પદેા કરતા નથી અને ચેપ અથવા સડજટકલ પછીની પીિાનુાં ઓછુાં  જોખમ ધરાવે છે. 
 

માન્યતા #૨ - સ્પાઇન ડનષ્ણાત હાંમેશા શસ્ત્રડિયાની ભલામણ કરશે 

હકીકત #૨ - શસ્ત્રડિયા દરકે મારે્ નથી - અને તમારા ડચડકત્સકને તે ખબર છે. જ્યાર ેતમે કરોિરજુ્જના ડનષ્ણાતને જુઓ છો, 

ત્યાર ેશસ્ત્રડિયા એ એક ડવકલ્પ છે જનેો તેઓ ડવચાર કરી શકે છે. જો કે, તેમની પાસે શારીડરક ઉપચાર અથવા દવાઓ અથવા 

એક્યપુાંકચર જવેી શસ્ત્રડિયા ડવના પીઠનો દુ:ખાવો અથવા અડસ્થરતાના ઉપચાર મારે્ના ડવચારો હોઈ શકે છે. 
 

માન્યતા #૩ - કરોિરજુ્જની શસ્ત્રડિયાથી પનુ:પ્રાડિ અસહ્ય પીિાદાયક છે 

હકીકત #૩ - શસ્ત્રડિયા પછી પીિા થવી સામાન્ય લાગે છે, ખાસ કરીને જો તમારી હાલમાાં જ કોઈ મોર્ી પ્રડિયા થઈ હોય. 

સામાન્ય રીતે, પીિા શસ્ત્રડિયા પછીના 1 થી 3 ડદવસ દરડમયાન સૌથી ખરાબ હોય છે. તે પછી, તે ઓછી થવાનુાં શરૂ થાઈ છે. 

તમને શસ્ત્રડિયા પછીના 6 અઠવાડિયા સુધી થોિો મધ્યમ પીિા લાગે છે, પરાંતુ તમન ેતીવ્ર પીિા અનુભવાતી નથી. 
 

માન્યતા #૪ - સ્પાઇન સજટરીથી પુન:પ્રાડિ હાંમેશા કાયમ રહે છે 

હકીકત #૪ - તે સાચુાં છે કે પાછળની કેર્લીક શસ્ત્રડિયાઓ મર્ાિવામાાં થોિો સમય લાગ ેછે. જો કે, પનુ:પ્રાડિ સમય ઘણા બધા 

પડરબળો પર આધાડરત છે જમે કે તમારી ઉાંમર, તમારી પીઠનો જ ેભાગ ચલાવવામાાં આવે છે, જ ેચોક્કસ પ્રડિયા કરવામાાં આવ ે

છે અથવા તમારાં  એકાંદર આરોગ્ય. 

પનુ:પ્રાડિ મારે્ના સમયની િડષ્ટ્એ શુાં અપેિા રાખવી તે ડવશે તમારા સજટન સાથે સમય પહેલાાં વાત કરો અને ચચાટ કરો કે તે 

સમય દરડમયાન તમે કામ કરી શકશો કે કસરત કરી શકશો. 
 

માન્યતા #૫ - તમે સજટરી પછી પઇેનડકલસટના(દુખાવાની દવા) વ્યસની બનશો 

હકીકત #૫ - ઓડપઓઇડ્સ ખૂબ જ મજબૂત પીિાની દવા છે જ ેઘણીવાર શસ્ત્રડિયા પછીની પીિા મારે્ સચૂવવામાાં આવે છે, 

અને તે વ્યસનકારક હોવાનુાં માનવામાાં આવે છે. જો કે, જો તમારા ડચડકત્સકે ઓડપઓઇિ સૂચવ્યુાં હોય, તો ગભરાશો નહી ાં. 

તેઓ તમને સલામત અને યોગ્ય રીતે લઈ રહ્યાાં છે તેની ખાતરી કરવા મારે્ તેઓ તમારી સાથે કાળજીપૂવટક કામ કરશે. 
 

િોક્ર્ર પર હુમલો કરી શકાય છે? 
 

જ્યાર ેકોઈ િોક્ર્ર દદીન ેસેવા આપે છે, ત્યાર ેતે શે્રષ્ઠ સાંભાળ પૂરી પાિવાનો પ્રયત્ન કર ેછે. પ્રસાંગોપાત, તે સારવાર આપવામાાં 

ડનષ્િળ પણ થાય છે જ ેદદીની અપેિાઓને પૂણટ કર ેછે. પ્રસાંગોપાત, આવા દદીઓ/સાંબાંધીઓ અતાડકટક રૂપે ગુસ્સ ેથઈ જાય 

છે. ગુસ્સે ભરાયેલા દદીઓ/સાંબાંધીઓ અયોગ્ય કાયટવાહી કર ે છે અને ડહાંસક બને છે. તેઓ હોડસ્પર્લની ડમલકતને નુકસાન 

પહોાંચાિવાનો અથવા િોકર્રો અન ે તેમના કમટચારીઓ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર ે છે. અન્ય પડરડસ્થડતઓમાાં, તેઓએ 

િોક્ર્રને મારવાનો પ્રયત્ન પણ કયો છે. આવી ઘર્નાઓ અગાઉ ગુજરાત અને ભારતના અન્ય ભાગોમાાં નોાંધાઈ છે. તે પછી, 

ભારત સરકાર અને મડેિકલ કાઉડન્સલ દ્વારા ઘણા કાયદાઓ બનાવવામાાં આવ્યા. આ સમજાવે છે કે આવી પડરડસ્થડતઓમાાં 

િોક્ર્ર કેવી રીતે કાયદેસર રીતે પોતાનો બચાવ કરી શકે છે. તેમાાં જલેનો સમય અને/અથવા ભાર ેદાં િની સાંભાવના પણ શામલે 

છે. િોક્ર્ર ડવરોધી ભાવનાના વતટમાન વાતાવરણના પડરણામે આ કાયદા વધુ કિક થઇ રહ્યા છે. ઉપરાાંત, િોધની ડસ્થડતમાાં, જો 

દદીઓ અથવા સાંબાંધીઓ કાયદાના ઉલ્લાંઘનમાાં સજટન પર હુમલો કર ેછે, તો િોક્ર્ર, માનવ હોવાને કારણે, બદલામાાં આવી 

શકે છે અને પ્રડતડિયા આપી શકે છે, જમેાાં ડરવસટ એરે્કનો સમાવેશ થાય છે. આ એક લાિડણક માનવ અથવા પ્રાણીની 

પ્રડતડિયા છે. 
 

બીજા િોક્ર્ર દ્વારા જુદા જુદા િડષ્ટ્કોણ શા મારે્ આપવામાાં આવે છે? 
 

આજની દુડનયામાાં સમાન તબીબી પડરડસ્થડતઓ મારે્ ડવડવધ વ્યવસાડયકો ઉપલબ્ધ છે. જ્યાર ેકોઈ દદી ઘણા િોકર્રોને જુએ 

છે, ત્યાર ેતે જ મુદ્દા મારે્ બાંન ેિોકર્રો વચ્ચે ડનદાન અથવા સાંચાલનમાાં ડવસાંગતતા હોઈ શકે છે. દદીઓ ડવડચત્ર રીતે પ્રડતડિયા 

આપે છે; જો કે, આન ેસાવચેતીથી સ્વીકારવુાં જોઈએ. જ્યાર ેતમ ે િોક્ર્ર પાસે જાઓ છો, ત્યાર ેતમે જ ેરીતે િોક્ર્રની પાસ ે

જાઓ છો તેનાથી તમારા ડનદાન અને સારવાર ડવશ ે િોક્ર્રની પસાંદગી પર નોાંધપાત્ર અસર પિે છે. તેમની પસાંદગીઓ 

િોક્ર્રની કાયટશૈલી, અનુભવ અને િમતાના િેત્ર દ્વારા પણ પ્રભાડવત છે. તદુપરાાંત, ડવડવધ મતે તેમની આવિત અને સમજણન ે

આધાર ેડવડવધ રીતે કાયટ કર ેછે. આ સાંજોગોમાાં, તમાર ેતમારી પ્રાથડમકતાઓ અને પસાંદગીઓના આધાર ેડનણટય લેવો જોઈએ. 
 

એક સપોર્ટ  ડસસ્ર્મ 
 



કરોિરજુ્જની ડબમારીઓથી પીિાતા વ્યડક્તઓ મારે્ અસાંખ્ય સપોર્ટ  જૂથો છે. કેર્લીક સાંસ્થાઓ જ ેતમારા જવેા દદીઓ સાથ ે

સીધા વાતચીત કરવામાાં તમને સહાય કરી શકે છે તે નીચ ેસૂડચબદ્ધ છે. તમારી સહાયક જૂથો જવેા સહાયક સમુદાય હોઈ શકે 

છે જ ેતમારા રોગને સમજ ેછે અને તેના પડરણામે તમે જ ેઅવરોધો અનુભવી શકો છો. તમે તમારી ડસ્થડત ડવશે થોિી સહાય 

અને વધારાની માડહતી શોધી શકશો. કોઈપણ નવી દવા શરૂ કરતા પહેલા, કોઈ વધારાની શસ્ત્રડિયા, પનુવટસન, અથવા 

જીવનશૈલીમાાં કોઈ મોર્ા િેરિાર કયાટ પહેલાાં, કૃપા કરીને તમારા સ્પાઇન સજટનની સલાહ લો. તમારી પાસે એક સહાયક 

સમુદાય હોઈ શકે છે જ ેતમારા રોગને સમજ ેછે અને આના પડરણામે તમને જ ેઅવરોધો આવે છે તે સમજ ેછે. તમે તમારી 

ડસ્થડત ડવશે થોિી સહાય અને વધારાની માડહતી શોધી શકશો.  

 

સાંશોધન અને પ્રકાશન 
ડબમ્સ પાસે િી.સી.જી.આઈ રજીસ્ર્િટ  એડથક્સ કડમર્ી પ્રડિયામાાં છે (હાઇપરડલાંક). 

Dr Ajay Krishnan has many publications to his credit (Hyperlink). 
 
 

ચેડરરે્બલ પ્રર્વૃડિઓ 
કૃષ્ણ કુબ્જા-સેવ અ સ્પાઇન, ચેડરરે્બલ ર્રસ્ર્ આપણને જરૂડરયાતમાંદ દદીઓને ડશિણ મારે્ સવેા આપવા અને ઘણા 

રૂઢીચુસ્ત અને ઓપરડેર્વ દદીઓને રે્કો આપવા મારે્ સિમ બનાવે છે. તે કોપોરરે્ સામાડજક જવાબદારી છે. 
 

ડનવારક આરોગ્ય તપાસ, સાંશોધન અને શૈિડણક પ્રવડૃત્ત સડિય રીતે સામાડજક ઉત્થાન મારે્ વ્યાપકપણે હાથ ધરવામાાં આવ ે

છે. 
 

 

PATIENT TESTIMONIALS:  
 
 

• પ્રભાબેન ખીમાણી 

 માર નામ પ્રભાબેન ખીમાણી છે, મને ૪ મડહનાથી કમર અને જમણા પગમાાં દુુઃખાવો હતો જનેા કારણે હુાં  ૧ 

કલાકથી વધાર ેચાલી કે ઉભી રહી શકતી ન હતી, પછી મેં ડબમ્સ હોડસ્પર્લમાાં િોક્ર્ર અજય ડિશનન જ ે

અમદાવાદથી દર બુધવાર ેઆવે છે એમને દેખાડ્યુાં, તેમણે મને દવાઓ અને ઇન્જકે્શન લેવાની સલાહ આપી 

જ ેમેં ૨ મડહના મારે્ લીધી પરાંતુ તેનાથી જોઈએ તેર્લી રાહત ન થઇ પછી સર ેમને ઓપરશેન કરવાની 

સલાહ આપી  
 

ત્યારબાદ મેં િોક્ર્ર અજય સર પાસે ઓપરશેન કરાવ્યુાં અને ઓપરશેન બાદ મને ૮૦-૮૫% કમર અને 

પગના દુુઃખાવામાાં રાહત છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• િિલ અગાડરયા  

હુાં  િિલ અગાડરયા, મારી ઉમર ૧૯ વર્ટની છે. મને સખત કમરનો દુુઃખાવો અને જમણા પગમાાં દુુઃખાવાાંની તકલીિ 

હતી અને હુાં  ૧૫ ડમનીર્થી વધાર ેઉભા રહી કે ચાલી શકતો ન હતો. મારી આ તકલીિ મારે્ મેં ઘણા િોક્ર્રોને 

બતાવ્યુાં તેમજ ઘણી દવાઓ લીધી, આયુવેદીક દવાઓ પણ લીધી હતી. પછી મેં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણનને ડબમ્સ 



હોડસ્પર્લમાાં દેખાડ્યુાં, િોક્ર્ર સાહેબે મને કમરના ઓપરશેનની સલાહ આપેલી, પછી મેં ઓપરશેન કરાવ્યુાં અજય 

સર પાસે અને ઓપરશેન બાદ મને મારી પેલાની ડસ્થડત માાંથી ૯૦% રાહત છે અને હવે હુાં  આરામથી ૨ કલાકથી 

વધાર ેચાલી ક ઉભા રહી શકુાં  છુાં . 
(Not ready for photo) 
 

• જયદીપભાઈ પાંડ્યા  
 

મારાં  નામ જયદીપ પાંડ્યા, હુાં  ગારીયાધાર રહુાં  છુાં , મને કમરના દુુઃખાવાની અને બાંને પગમાાં ખાલી ચિવાની તકલીિ 

હતી તથા મને ચાલવામાાં પણ તકલીિ થતી હતી (બેલેન્સ રહેતુાં ન હતુાં ચાલવામાાં) અને હુાં  ૧૦ ડમડનર્થી વધાર ેબેસવા 

ક ઉભા રહેવા પણ સિમ ન હતો. મારી આ તકલીિ મારે્ મેં ઘણા િોકર્રોને બતાવ્યુાં પરાંતુ મને રાહત થતી ન હતી 

પછી મેં મણકાના િોક્ર્ર જ ેદર બુધવાર ેડબમ્સ ખાતે આવે છે િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણન તેમને બતાવ્યુાં અને તેમણે મને 

સજટરી કરાવાની સલાહ આપી અને મેં સજટરી કરાવી, હવે સજટરી પછી મને ૮૦-૯૦% જરે્લી રાહત છે અને મારાં  બધુાં 

કામકાજ પણ કરી શકુાં  છુાં .   
 
 

• કાડતટકભાઈ શાહ  
 

હુાં  કાડતટક શાહ, હુાં  જયાર ેઅજય સરને બતાવ્યુાં એ પેલા મને િાબા પગમાાં અસહ્ય દુુઃખાવો થતો હતો તથા હુાં  ૫ સેકન્િ 

પણ બેઠી શકતો ન હતો અને ૩-૫ ડમનીર્ જ હુાં  ઉભા કે ચાલી શકતો હતો. પછી મેં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણનને દેખાડ્યુાં 

એમણે મને બને તેર્લી િિપથી ઓપરશેન કરાવી લેવાની સલાહ આપી, પછી મેં ડબમ્સ હોડસ્પર્લમાાં અજય સર 

પાસે જ ઓપરશેન કરાવ્યુાં અને હવે મને ૮૦-૮૫% રાહત છે. હવે હુાં  આરામથી બેઠી, ચાલી કે ઉભા રહી શકુાં  છુાં  તથા 

મારાં  ઓિીસનુાં કામ પણ હુાં  આરામથી કરી શકુાં  છુાં , હવે મને પેલા જરે્લી કોઈ તકલીિ નથી. 
 

 
 
 

• ડનલમબા િાલા 
 

મારાં  નામ ડનલમબા િાલા છે, મને ૧ વર્ટથી સ્તનનુાં કેન્સર છે, ઉપરાાંત મને ૪ મડહનાથી કમરના દુુઃખાવાની તકલીિ 

છે. પછી મેં ઓથોપેડિક િોક્ર્રને બતાવ્યુાં અને એમને મને એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ  કરાવાની સલાહ આપી જમેાાં એવુાં 

આવ્યુાં કે કેન્સરના લીધે મને મણકામાાં પણ ઇન્િેકશન(ચેપ) થઇ ગયુાં છે, ત્યારબાદ મેં કેન્સર મારે્ િોક્ર્રને બતાવ્યુાં, 

તેમણે મને એમ સલાહ આપેલી કે પહેલા કમરના મણકાનુાં ઓપરશેન કરવુાં પિશે પછી કેન્સરની સારવાર કરવાની 

રહેશે. મણકાના ઓપરશેન મારે્ મેં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણન જ ેમણકાના સજટન છે એમને બતાવ્યુાં અને એમની પાસે 

ઓપરશેન કરાવ્યુાં, મારાં  ઓપરશેન સરસ રીતે થઇ ગયુાં અને હવે મને ૯૦% જરે્લી રાહત છે. ડબમ્સ હોડસ્પર્લમાાં 

સ્ર્ાિ બધા સારી રીતે સેવા પૂરી પાિે છે. 
 



 
 

• યોગેન્િભાઈ ગોડહલ   
 

હુાં  યોગેન્િ ગોડહલ, મારી ઉમર ૬૯ વર્ટ છે. મને કમરના દુુઃખાવાની તકલીિ ઘણા સમયથી હતી જનેા મારે્ મેં ઘણા 

િોક્ર્રને દેખાડ્યુાં પણ મને રાહત થતી ન હતી, મને કમરના મણકામાાં રસી થઇ ગયા હોવાથી અને તે મારા બાંને 

પગમાાં િેલાયા હોવાથી હુાં  ૧-૨ ડમનીર્ મારે્ પણ બેઠી ક સુઈ શકતો ન હતો, એનાથી મને દુ:ખાવો ખુબ વધી જતો 

હતો. પછી મેં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણનને બતાવ્યુાં જ ેદર બુધવાર ેઅમદાવાદથી ભાવનગર ડબમ્સ હોડસ્પર્લમાાં આવે છે, 

તેમણે મને ઓપરશેનની સલાહ આપી અને મેં ઓપરશેન કરાવ્યુાં. ઓપરશેન બાદ હવે મને ઘણી જ રાહત છે ૯૫% 

જરે્લુાં મને પેલાની તકલીિ માાંથી રાહત છે અને હવે હુાં  આરામથી બેઠી, ઉભા કે ચાલી શકુાં  છુાં . 
 

 
 

• જયાંતભાઈ બધેકા  
 

 મને કમરના દુ:ખાવાની તકલીિ છેલ્લા ૧ વર્ટથી હતી પરાંતુ એ એર્લો વધાર ેદુુઃખાવો ન હતો પરાંતુ ૧૫ ડદવસ પહેલા 

ગાય દ્વારા ર્ક્કર લાગવાથી મને કમરમાાં દુુઃખાવો વધી ગયો તેમજ બાંને પગમાાં ખાલી ચિવા લાગી હતી, ત્યારબાદ 

ડબમ્સમાાં આડશત ભટ્ટના કહેવાથી િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણન સાહેબને બતાવા મારે્ આવ્યો હતો તેમણે મને 

ઓપરશેનની સલાહ આપી અને મેં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણન પાસે ઓપરશેન કરાવ્યુાં અને હવે ઓપરશેન બાદ મને 

૭૦-૮૦% જરે્લી રાહત છે તથા હોડસ્પર્લ સ્ર્ાિ અને હોડસ્પર્લનુાં વાતાવરણ પણ ખુબ સારાં  છે. મને હોડસ્પર્લ મારે્ 

કે સ્ર્ાિ મારે્ કોઈ િડરયાદ નથી. 
 

• જયવધટનભાઈ સોલાંકી  
 

જયવધટનભાઈ ને જન્મથી જ આાંચકીની તકલીિ છે જ ેઉમર વધતાની સાથે તકલીિ પણ વધતી જાઈ છે જનેા લીધે 

તેને ચાલવામાાં બેલેન્સ રહેતુાં નથી. પછી અમે િોક્ર્ર આર.એસ ભાડર્યા સાહેબ ને બતાવ્યુાં ૨૦૧૭ માાં તેમણે દવાઓ 



લેવાની સલાહ આપી અને તેમણે જ ેદવાઓ આપી એ દવાઓ અમે લીધી જનેાથી જયવધટનને થોિો િકટ  પણ હતો, 

પરાંતુ છેલ્લા ૬ મડહનાથી તકલીિ વધી ગયેલ હોવાથી જયવધટનને ચાલવામાાં પણ તકલીિ વધી ગઈ હતી ત્યારબાદ 

અમે િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણનને દેખાિવાનુાં નક્કી કયુું ડબમ્સ હોસ્પીર્લમાાં અને િોક્ર્ર સાહેબે ઓપરશેન મારે્ની 

સલાહ આપી અને ઓપરશેન થી થનારા જોખમ ડવર્ે પણ સમજાવ્યુ પણ જયવધટન સામાન્ય માનસની જમે સમજી 

શકતો ન હોવાથી પહેલા અમને ઓપરશેન મારે્ િર લાગતો હતો પરાંતુ તેની તકલીિ મારે્ પછી અમે ઓપરશેન મારે્ 

આગળ વધવાનુાં નક્કી કયુું. ઓપરશેન બાદ જયવધટનને અત્યાર ેઘણી જ રાહત છે તથા ઓપરશેન બાદ પણ કોઈ 

તકલીિ કે જોખમ પણ ઉભા થયા નથી.    
 
 
 
 

• અડનલભાઈ ડવશ્વકમાું 
 

મારાં  નામ અનીલ ડવશ્વકમાટ છે, મને ચાલવામાાં તકલીિ હતી જથેી હુાં  ચાલવા મારે્ ઘોિી નો સહારો લેતો હતો પણ 

છેલ્લા ૧ મડહનાથી મારા બાંને પગ નબળા પિી ગયા હતા. પછી હુાં  ડબમ્સ હોસ્પીર્લમાાં િોક્ર્ર અજય ડિષ્ણનને 

બતાવા મારે્ આવ્યો એ પેલા મેં પહેલા ૨ વાર કમરના મણકાનુાં ઓપરશેન કરાવેલુાં હતુાં, ૨૦૧૧ માાં મધ્યપ્રદેશમાાં અને 

૨૦૧૭ માાં અમદાવાદમાાં પણ મને કઈ રાહત થતી ન હતી, પછી અજય સાહેબે મને િરી ઓપરશેન મારે્ની સલાહ 

આપી અને મારાં  ઓપરશેન અજય સાહેબ પાસે કરાવ્યુાં. ઓપરશેન બાદ મને ચાલવામાાં જ ેતકલીિ થતી હતી તે 

ઘણી જ ઓછી થઇ ગઈ છે અને પહેલા કરતા મને રાહત પણ છે. 
 
 
 

 
 

DR. AJAY KRISHNAN 
FSSHRI, FELLOWSHIP ENDOSCOPY (GERMANY, USA) 
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AVAILABLE EVERY WEDNESDAY & BIMS HOSPITAL 
 

FOR APPOINTMENT PLEASE CALL @ 0278- 66 44 460 / 66 44 444 


