)(Pakistani Punjabi Translation

لک دی عمومی پیڑ

بہت سارے مریضاں نوں لک پیڑَ ،لت دی پیڑَ ،لت دا سُن ہو جانا ،تے کمزوری
ورگے رولیاں دے مجموعے دا سامنا ہوندا اے۔ ایہہ عالماتاں تہاڈے لئی پریشان
کن ہو سکدیاں نیں پر ضروری ننیں پئی اینہاں لئی ہنگامی طبی عالج دی لوڑ
Caudaہووے۔ َلک دی اک نایاب پر سنگین بیماری ،کاؤڈا ایکوینا سنڈروم(
 ،دائمی نقصان یا معذوری دی وجہ بن سکدی اے تے )Equina Syndrome
اینہوں ریڑھ دی ہڈی دے ماہراں دی ہنگامی ٹیم نوں وکھاؤن دی لوڑ ہووے گی۔
کاؤڈا ایکوینا سنڈروم دیاں ُکجھ انتباہی عالمتاں لئی کارڈ دے دوسرے پاسے
ویکھو۔
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کاؤڈا ایکوینا سنڈروم دیاں انتباہی عالمتاں
تہاڈے پٹّاں دے وچکار یا جنسی عضو دے آسے پاسے احساس ُمکنایا سوئیاں چبھدیاں محسوس ہونا
سن ہو جانا
تہاڈے مقعد یا چولے وچ یا ایدے آلے دوالے دا ُ
پاخانے توں بعد ٹائلٹ پیپر نال صفائی کردے ہوئے وکھرا محسوس ہونا
جیدوں تُسیں پیشاب کرن دی کوشش کرو تے دشواری وچ وادّھا

جیدوں تُسیں پیشاب نوں روکن یا ایدا بہاؤ کنٹرول کرن دی کوشش کرو تے دشواری وچ وادّھا
پیشاب لنگھن لگے تے ِحس ختم ہو جانا
پیشاب دا رساؤ یا پچھلے ِدناں وچ پیڈز ورتن دی لوڑ پئی ہووے

پتہ نہ چل سکنا پئی کیدوں تہاڈا مثانہ بھریا اے تے کیدوں خالی اے
پاخانے نوں نکلن یا لِیک ہوون توں روکن وچ معذوری
جیدوں پاخانہ نکل رہیا ہووے ِحس ختم ہو جانا

اینہاں عالمتاں دا
کوئی وی مجموعہ
پایا جاوے تے فوری
مدد لئی آکھو

جنسی عضو کھڑا کرن یا منی نکلن دی صالحیت وچ تبدیلی
جنسی عمل کردیاں جنسی عضو وچ ِحس دا ُمک جانا
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