
Bells Palsy-બેલનો લકવો �ુ ંછે? 
 
 બલેનો લકવો એ એવી િિપરિ��થત છે �મા �ય��તના ચહ�રાની એક બા�ુ નબળ� પડ� �ય અથવા �ાસંી થઈ 
�ય છે.  આ �યાર� થઈ શક� છે �યાર� ચહ�રામા ં�ના�ઓુન ેિનયિં�ત કરનાર ચતેા ન ે�કુસાન થાય છે અથવા ત ે
કામ કરવા�ુ ંબધં કર� છે.  આ ચતેાને સામા�ય ર�ત ે�યાર� �કુસાન થાય છે �યાર� વાયરસ �ારા ચપેને કારણે 
ચતેા મા સોજો આવ ેછે. 
 
 બલેના લકવા વાળા મોટાભાગના(>90%) લોકો સ�ંણૂ�પણે �નુઃ�યવ��થત  થાય છે.  પરં� ુક�ટલાક લોકો 
તેમના બાક�ના �વન માટ� બલેના લકવા ના લ�ણો  ધરાવ ેછે. 
 
 બેલના લકવા ના  લ�ણો �ુ ંછે? 
 
 ● એક ભમર � એક બા�ુ પર �ાસંી થઈ �ય. 
 
 ● મ�ના એક બા�ુ ના �ખ અને �ણૂા�ુ ં ઢ��ુ ંથઈ જ�ુ ંક� વજન થી નમી જ�ુ.ં 
 
 ● એક �ખ ક� � સ�ંણૂ�પણે બધં ન કર� શકવી.

 
 
 બલેના પાલસીવાળા  ક�ટલાક લોકો તેમની �ભના આગળના ભાગમા ં�વાદ પારખવાની �મતા �મુાવ ેછે 
અને ક�ટલાક અસર��ત બા�ુ પર મોટો અવાજ સાભંળવા માટ� સવંદેનશીલ બન ેછે. 
 
 �ુ ંબેલના લકવા માટ� કોઇ પર��ણ છે? 
 
 ના, કોઈ કસોટ� નથી.  પરં� ુતમારા ડૉ�ટર તમારા લ�ણો િવશ ે�ણીન ેઅન ેપર��ા કરતી વખત ેત ે
�ણવામા ંસમથ� હોવા જોઈએ.  તેમ છતા,ં તમારા ડૉ�ટર પર��ા�ુ ંઑડ�ર કર� શક� છે �મ ક� તમને કોઈ અલગ 
તબીબી સમ�યા છે ક� � બલેની પા�સી  સાથ ે�ુચંવણભર�  હોઈ શક� છે. 
 



 માર� ડૉ�ટર �ાર� મળ�ુ ંજોઈએ? 
 
 વહ�લી તક�. જો તમન ેબલેના  લકવાના  કોઈ લ�ણો દ�ખાય, તો તરત જ તમારા ડૉ�ટર નો સપંક�  કરો. 
અસરકારક ઉપચાર અ��ત�વ ધરાવ ેછે, પરં� ુજો તમ ેતમારા લ�ણો શ� થાય ત ેપછ� તરત જ તમેને �ારંભ 
કરો તો તેઓ ��ેઠ કાય� કર� છે. 
 
 બેલની પા�સી ની  સારવાર ક�વી ર�ત ેથાય છે? 
 
 સારવારમા ંશામેલ છે: 
 
 ● બળતરા અને સોજો ઘટાડવા માટ�ની દવાઓ : બેલના પા�સીવાળા ઘણા લોકો �ટ�રોઇ�સ તર�ક� ઓળખાતી 
દવાઓ મળેવ ેછે.  �ટ�રોઇ�સ એટલ ેએ�લ�ેસ ગેરકાયદ�સર ર�ત ેલેતા, આ ત ેનથી.  
 
 ● તમાર� �ખો માટ� ર�ણ: બલેનો લકવો �ાર�ક તમાર� �ખો બધં કરવા માટ� અશ� બનાવ ેછે.  જો તે 
બને છે, તો તે મહ�વ�ણૂ� છે ક� તમે તમાર� �ખન ેભેજવાળ� અન ે�રુ��ત રાખો.  ન�હ�તર તમાર� �ખ �કુાઈ 
�ય અને �કુસાન થઈ શક� છે.  તમાર� �ખની �રુ�ા માટ� તમારા ડૉ�ટર �ખના ટ�પા ંઅથવા મલમની 
સલાહ આપી શક� છે.  તમાર� �દવસ દરિમયાન ચ�મા અથવા ગોગ�સ પહ�રવા ંજોઈએ અન ેરા�ે �ખની પચે 
પહ�રવી જોઈએ. 
 
 ● દવાઓ � વાયરસ સામે લડવામા ંમદદ કર� છે: સોજો � બેલના લકવાન ે વાયરસ �ારા ઉ��ેજત કર� શક� છે. 
આ કારણોસર, ક�ટલાક લોકોન ે"એ��ટવાયરલ દવાઓ" મળે છે, � તમેન ેચેપ સામ ેલડવામા ંમદદ કર� છે. 
 
બે�સના પાલસી પર �ફ�ઝયોથરેપી મનૅજેમે�ટ 
 
 બલેના લકવા મા ચહ�રાની કસરત 
 કસરત ચહ�રાના િવિશ�ટ �ના�ઓુને મજ�તૂ કરવામા ંમદદ કરશ.ે તમારા �ફ�ઝયોથરેાપી�ટની સલાહ �જુબ 
4-5 વખત કસરત કરવી જોઈએ. તમારા ચહ�રાના �ુદા �ુદા �ના�ઓુન ેિનયિં�ત કરવા માટ� ઇલ�ે��કલ 
ઇ�પ�સથી  તમારા મગજને તાલીમ આપવામા ંઆવ ેત ેમાટ� ચહ�રાની કસરત કરવામા ંઆવ ેછે. � તમને 
તમારા ચહ�રાના �ના�ઓુનો ઉપયોગ કર�ન ેપાછા સારા થવા માટ� મદદ કરશ.ે 
 ચહ�રા ની કસરત ઘર� પણ કર� શકાય છે. 
 તમાર� ધીરજ રાખવાની જ�ર છે અને �ના�ઓુ ન ેનરમાશથી ચલાવવાના છે. 
ઇલે���કલ ��ટ��લુશેન 
 ઇલ�ે��કલ ઉ�જેના તમારા ચહ�રામા ં�ના�ઓુન ેસ��ય કરવા માટ� ઓછ� મા�ામા ંવીજળ�નો ઉપયોગ કર� છે. 
આ ચહ�રાના �ના�ઓુને સ��ય કરવા માટ�નો આ એકમા� ર�તો હોઈ શક� છે. 
 મે��અુલ મસાજ 
અ�ય સારવાર િસવાય મસાજ પણ કરાય છે. 
 �ુખાવો ઘટાડવામા ંમદદ કરવા માટ� લકવા��ત િવ�તારમા ંગરમ શકે અપાય છે.  
 
�ુ ંમારો ચહ�રો ફર� પાછો સારો થઈ જશ?ે 
 



 કદાચ.  બેલની પલસીવાળા મોટાભાગના લોકો તમેના લ�ણો શ� થતા ં3 અઠવા�ડયાની �દર �ધુારો શ� 
થઈ જતો હોય છ. પરં� ુતે સામા�ય ર�ત ેપાછા સારા થઈ જવા માટ� 6 મ�હના �ધુીનો સમય લાગી શક� છે. 
ક�ટલાક લોકો સ�ંણૂ�પણે �નુઃ�યવ��થત  થતા નથી.  તઓેન ેતમેના ચહ�રા પર ક�ટલીક નબળાઇ રહ� શક� છે � 
�ાર�ય �ૂર થઈ શકતી નથી. 
 
 
  


