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Prevention of Pain in Vulnerable Populations 

 بیماری کا آسانی سے شکار ہونے والے افراد میں درد کی روک تھام 

 میں بھر دنیا پریشنآ اور حادثات -(1)ہے عنصر ترجیح  قابل ایک کا عامہ صحت عالمی کرنا تدابیراختیار احتیاطی لی ے کے اس اور بچاؤ  سے درد

لہ اہم ایک کا معاشرے عالج نامکمل کا درد اس اور ہیں شامل میں وجوہات خاص کی درد  ہے۔ مس 

 کے( 3) صحت ادارۂ  عالمی( 2) ہیں جاتے پائے سے کثرت زیادہ میں افراد والے ہونے شکار سے آسانی کا بیماری اور کمزور مسائل کے صحت

 والے کمزوری مدافعتی اور  شکار،بیمار کے کمی کی خواتین،خوراک ،حاملہبوڑھےبچے، میں افراد والے ہونے شکار سے آسانی کا بیماری مطابق

 خاص کو بچاؤ  سے درد میں افراد ان سے وجہ ہے۔اسی ہوجاتی مشکل پہنچ کی ان تک عالج تو ہوں بھی شکار کا اگرغربت افراد ہیں۔ایسے شامل لوگ

 ہے۔ ضرورت کی دینے اہمیت

لہ کا درد میں افراد بزرگ میں مقابلے کے لوگوں عمر کم ہیں۔ دیتی بنا کمزور کو انسان خود بذات تکلیف اور درد کہ یہ مزید  ہے جاتا پایا زیادہ مس 

 خطرہ یہ پر طور خاص میں ان ہیں ہوتے محروم سے قوت کی بولنے لوگ جو ۔ہے سکتیجا دیکھی شکایت کی درد میں افراد کے عمر ہر ۔تاہم(4)

 ۔(5)جاۓ  رہ کمی میں عالج اور تشخیص کی درد کے ان  کہ ہے ہوتا

 ۔(6)ہیں شامل میں وجوہات خاص کی معزوری اور کمزوری میں افراد کے عمر بڑی درد، کا گردن اور کمر کہ بیماریاں،جیسا کی ہڈیوں اور پٹھوں

 حامل کے کمزوری ذہنی مطابق کے سروے ایک گے ٔ کیے ٔ پر افراد ھےڑبو 7609 ۔(7)ہیں جاتے ھبڑ بھی مسائل کے درد دائمی ساتھ کے عمر ھتیبڑ

 درد میں افراد ۔ان(8) گیا دیکھا میں 54٪ درد دائمی میں افراد نارمل پر طور ذہنی جبکہ گئ دیکھی شکایت کی درد دائمی میں لوگوں 63میں٪ افراد

 یا (osteoarthritis)آسٹیوآرتھرائیٹس اکثر وجہ کی اس اور ہے جاتا پایا میں حّصے نچلے کے کمر یا ہڈی کی گھٹنوں،کولہے عموما ٔ

 اس اور ہے دیتا ھابڑ کو خطرے کے موت اور بیماریوں کی دل میں افراد ضعیف درد کا ہڈیوں اور ہے۔پٹھوں ہوتی (osteoporosis)آسٹیوپروِسس

 مند صحت لیے کے بچاؤ  سے معذوری والی ہونے میں نتیجے  کے اس اور درد ۔(7)ہے جاتا ھبڑ بھی خطرہ کا لگنے چوٹ اور گرنے کے ان سے

 ۔(9) ہے جاسکتی لی مدد سے شورز باقائدہ اور زندگی طرز

 دائمی پرہیز سے عوامل تاہم،کچھ-ہوتا نہیں ممکن پہنچنا تک وجہ کی درد ہے۔اکثر ہوتا مشکل زیادہ میں مقابلے کے درد عارضی بچاؤ  سے درد دائمی

،اضطراب،مریض ہنیذ کہ جیسا ہیں ہوتے زاثراندا پر درد ُعنصردائمی نفسیاتی ہے۔کچھ سکتی ہو باعث کا بچاؤ  سے درد  میں شخصیت کی دباو 

 کے کمزوری ہنیذ اور ہے ہوتی زیادہ سے لوگوں ان جو حساسیت کی درد میں افراد براں،ضعیف ۔مزید(10)وغیرہ عقائد میں بارے کے لچک،درد

 وجہ اس پاتا۔ کر نہیں پہچان جلد کی درد ہنذ کا ان کیونکہ ہے جاتی ھبڑ استعداد کی کرنے برداشت درد میں لوگوں ان ہے۔تاہم جاتی ھبڑ مزید یہ ساتھ

 ۔(5)ہیں ہوجاتے محفوظ غیر سے اثرات مضر کے درد لوگ یہ سے

زیتجاو یک  بچاوبیماری کا آسانی سے شکار ہونے والے افراد کے لیے عارضی درد سے       

  ھنے نہ دیں تاکہ ہڈیاں اور پٹھے اپنا کام صحیح طِریقے سے کرتے رہیں۔بڑغذا مناسب رکھیں اور وزن کو زیادہ 

 باقائدگی سے ورزش کرتے رہیں تاکہ جسم میں طاقت اور لچک قائم رہے۔ 

 سے پرہیز کریں۔ اٹھنے بیٹھنے کے اندازکو مناسب رکھیں اور جسمانی مشقت اور بھاری وزن اٹھانے 

 ہنی دبأو اور تنأو سے بچنے کے لیے سکون حاصل کرنے والے عمل اپنائیں جیسا کہ یوگا،ٹائچیذ (Taichi) مراقبہ وغیرہ۔، 

 

 زیتجاو یک بیماری کا آسانی سے شکار ہونے والے افراد کے لیے دائمی درد سے بچأو 

 :طریقوں کے عالوہ اوپر دیے گئےعارضی درد سے بچأو کے   

 عارضی درد کا فوری اور مکمل عالج 

 کرنا کے طور پر شناخت  کے مسئلے دائمی درد کو صحِت عامہ 
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  تشخیص اور عالج

جہ بعض اوقات درد سے بچأو ممکن نہیں ہوتا اور ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درد کی جانچ اوراس کے عالج پر فوری تو

ے طور مثال ک کے مریضوں میں درد کی جانچ اور عالج میں رہنمائی کے لیے دنیا بھر میں بہت سی ہدایات جاری کی جاچکی ہیں۔دیں۔ ہر طرح 

درد اور  جن میں عارضی اور دائمی ہیں چکےہوپر معمر افراد میں درد کی جانچ اورعالج کے لیے کم از کم دس ہدایات اور رہنما اصول شٰائع 

 [14,15,17,18,19,20,21].سے متعلق درد شامل ہیں۔ (osteoarthritis) آسٹیوآرتھرائیٹس

 عالمی ادارہ صحت اور مختلف ممالک نے بچوں کے لیے بھی عارضی،دائمی اورکینسر کے درد کے عالج کے لیے رہنما اصول شائع کیے ہیں

ہیں لیکن ان میں توجہ کا مرکز درد سے زیادہ موجود ل یت سے گزرے ہؤے لوگوں کے لیے بھی رہنما اصوذتشدد اور جسمانی ا [22,23,24,25]

 ۔ [26,5]ہے ان کے نفسیاتی مسائل کو بنایا گیا

کے  پیشہ ورانہ اور تنظیمی مشکالت کی وجہ سے رہنما اصولوں پر عمل درآمد اکثر مشکل ہوجاتا ہے چنانچہ تعلیم اور آگاہی ان مسائل سے نمٹنے

۔ دائمی درد مریض،اس کے خاندان اور معاشرے کے لیے  چأو کے لیے درد کا فوری عالج بہت ضروری ہےلیے نہایت اہم ہیں۔ دائمی درد سے ب

 عام معالجکسی بوجھ سے کم نہیں۔چنانچہ درد کے اطمینان بخش عالج کے لیے طبی عملے کی مناسب تربیت ضروری ہے۔ برطانیہ میں ایک 

درد کی روداد سننے کے لیے ناکافی ہیں۔تحقیق سے دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر اور  یض کے منٹ دے پاتا ہے،جو کہ ایک معمر مر 7مریض کو اوسطً 

قت اور ثقافتی پہلو مزید دشواری دمنٹ کے لیے ہوتی ہے جس میں رابطہ کی  3سے  2درمیان درد کے حوالے سے بات چیت اوسطً  مریض کے

 ۔Tai-Seale et al 13]  [ہیں سکتےپیدا کر 

اور علم کی کمی ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں جانتے اور مانتے ہؤے ہی ہمیں درد کے بچأو اور ( رکاوٹیں)بہرحال،انتظامیہ اور پیشہ ورانہ مشکالت 

ے میں کم از کم ہمار 2019/20رہنمائی اصولوں کی مدد لیتے ہؤے۔ شدہانسانیت کے اصولوں اور دستیاب  ،عالج کو بہتربنانے پرمحنت کرنی ہے

ہے کہ ہم کمزور اور آسانی سے بیمار ہونے والے افراد کی پہچان کرسکیں۔مثالًذہنی کمزوری کے حامل ضعیف افراد کے موجود پاس یہ قابلیت 

مثال کے طور  درد کو جانچنے کے کم از کم بارہ طریقے تجویز کئے گئے ہیں جن میں سے کچھ استعمال بھی کئے جا رہے ہیں

 ۔PAINAd,PACSLAC,Doloplus,Abbey:   [14]پر
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