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பா�க்கப்படக்��ய மக்களில் - வ� த�ப்� �ைறகள்  

Prevention of Pain in Vulnerable Populations 

 

வ�ையத ்த�ப்ப� உலகளா�ய ெபா� �காதார அக்கைற, மற்�ம் �த்த 
எண்கள் பா�க்கப்ப�வதால் �ன்�ரிைம [1]. அைனத�் மக்களிட�ம் வ��ன் 
�க்�ய காரணம் அ�ரச்�் மற்�ம் காயம் மற்�ம் அ�ைவ ��சை்ச தைல�� 
இரண்ைட�ம் ெதாடரந்்� வ��ன் ெதாடரச்�்யான� ச�தாயத்�ற்� 
�கப்ெபரிய �ரச�்ைனைய �ர�ப�க்�ற�. 

பா�க்கப்படக்��ய மக்கள் ��ப்�டதத்க்க �காதார ஏற்றதத்ாழ்�கைள 
அ�ப�ப்பதாக அ�யப்ப��ற� [2]. �ழந்ைதகள், கரப்்�ணிப் ெபண்கள், 
வயதானவரக்ள், ஊட்டசச்த்� �ைறபா�ள்ளவரக்ள் மற்�ம் ேநாய்வாய்ப்பட்ட 
அல்ல� ேநாெய�ரப்்� �ைறபா�ள்ளவரக்ள் உள்ளிட்ட பா�க்கப்படக்��ய 
மக்கைள உலக �காதார அைமப்� [3] அைடயாளம் காட்��ற�. இந்த 
��பான்ைம�னர ்மற்�ம் �ைறவான ��க்கள் வ�ைமயால் 
பா�க்கப்படலாம், அைவ �காதார அ�கல் அல்ல� ெபா� �காதார 
தைல��க�க்� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட அ�கல் ேவண்�ம். இதன் �ைளவாக, 
பா�க்கப்படக்��ய மக்களில் வ�ையத ்த�ப்ப� ஒ� பா�காப்� 
�ரச�்ைனயாக க�தப்பட ேவண்�ம். 

��தலாக, வ� மற்�ம் �ன்பத்�ன் பல�னமான �ைள�களால் வ��ல் 
இ�ப்பவரக்ள் பா�க்கப்படக்��ம். பா�க்கப்படக்��ய ��க்களில், வய� 
வந்ேதார ்வய� வந்ேதாரின் �ற �ரி�கைள �ட வ�ைய அ�ப�க்க அ�க 
வாய்ப்�ள்ள� [4]. இ�ப்��ம், பா�ப்� என்ப� ச�கத்�ன் �கப் 
பழைமயானவற்�டன் மட்�ப்ப�தத்ப்பட�ல்ைல, மற்�ம் ெசாற்கள் 
அல்லாதைவ ��ப்பாக அவரக்ளின் வ�ைய ேமாசமாக ம�ப்��வதற்ேகா 
அல்ல� நிரவ்�ப்பதற்ேகா ஆபத்� உள்ள� [5]. 

�ைறந்த ��� மற்�ம் க�த்� வ� உள்ளிட்ட எ�ம்� மற்�ம் தைச சாரந்்த 
வ�  நிைலைமகள் அைனத்� வய�வந்த மக்களி�ம் இயலாைமக்� �க்�ய 
காரணங்கள் [6]. ��ைம மற்�ம் இயலாைம நாள்பட்ட வ�க்கான காரணத்ைத 
அ�கரிக்�ற� [7]. இ�ப்��ம், �ெமன்�யா ெகாண்ட 63% வயதானவரக்�க்� 
7,609 ச�கத�்ல் வ�க்�ம் வயதான ெபரியவரக்ளின் மா�ரி�ல் ��ைம 
இல்லாத 54% ெபரியவரக்�டன் ஒப்��ம்ேபா� நாள்பட்ட வ�யால் பா�ப்� 
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அ�கமாக  இ�ந்த� [8]. ெபா�வான வ� உ�வா�ம் தளங்கள் �ழங்கால்கள், 
இ�ப்� மற்�ம் ��� ஆ�யைவ ெப�ம்பா�ம் �ட்� ேதய்மானம் �ல்வாதம் 
மற்�ம் ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸுடன் ெதாடர�்ைடயைவ. வ���ந்த தைசப் 
�ரச�்ைனகள் மற்�ம் இ�தய ேநாய் மற்�ம் வயதானவரக்�க்� ஆபத்ைத 
அ�கரிக்�ம்; இதனால் �ழ் ��தல்  மற்�ம் இறப்� அபாயதை்த அ�கரிக்�ம் 
[7]. வழக்கமான உடல் ெசயல்பா� உட்பட ஆேராக்�யமான வாழ்க்ைக 
�ைறைய கைடப்��ப்பதன் �லம் வ� மற்�ம் அத�டன் ெதாடர�்ைடய 
இயலாைம ஆ�யவற்ைற �ைறக்க  ���ம் [9]. 

நாள்பட்ட வ� த�ப்� �க�ம் சவாலான�. நாள்பட்ட வ��ன் �ண்�தல்கள் 
மற்�ம் ேநா�யல் �க்கலான�; ��ப்பாக அைடயாளம் காணக்��ய காரண 
நிகழ்� எ��ம் இல்ைல [9]. இ�ப்��ம், நாள்பட்ட வ��ன் வளரச்�்�டன் 
ெதாடர�்ைடய ��ப்�ட்ட ஆபத்� காரணிகள் இ�க்கலாம், அைவ ��ப்�ட்ட 
மக்களில் த�ரக்்கப்படலாம். கவைல, மனசே்சார�், �ன்னைட� மற்�ம் வ� 
நம்�க்ைககள் ேபான்ற உள�யல் காரணிகள் நாள்பட்ட வ��ன் அ�பவத்�ல் 
கணிசமான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த�்�ன்றன [10]. ேம�ம், வயதானவரக்�க்� 
�ெமன்�யா ெகாண்ட வயதானவரக்ளில் காலப்ேபாக்�ல் ப�ப்ப�யாகக் 
�ைறயக்��ம், அேத சமயம் அவரக்ளின் வ� ச�ப்�தத்ன்ைம அ�கரிக்�ற�, 
ஏெனனில் அவரக்ள் வ�ைய அ�வாற்றல் மற்�ம் �ைரவாக �ரிந்�ெகாள்ள 
இயலா�, இதனால் வ��ன் �ைள�க�க்� பா�ப்� அ�கரிக்�ம் [5]. 

• பா�க்கப்படக்��ய மக்களில் க�ைமயான வ�ையத ்த�ப்பதற்கான 
பரிந்�ைரகள் 

• எ�ம்�கள் மற்�ம் தைசகள் �றைமயாக ெசயல்பட நன்� சாப்�ட்� 
ஆேராக்�யமான எைடைய பராமரிக்க�ம். 

• �க்�ய வ�ைம மற்�ம் ெந�ழ்�த்தன்ைமைய உ�வாக்க மற்�ம் 
பராமரிக்க உடற்ப�ற்�ையப் ெசய்�ங்கள். 

• நன்றாக ேவைல; ேமாசமான உடல் அைமப்ைப த�ரக்்க�ம், ��ந்தவைர 
கனமான எைட �க்�தல் ேபான்ற அ�க உைழப்ைபத ்த�ரக்்க�ம். 

• மன அ�த்தத்ைத�ம் பதட்டத்ைத�ம் �ைறத்தல்; கட்�ப்பாட்�ல் இ�க்க 
ேயாகா, ைத-� அல்ல� கவனத்�டன் �யானம் ேபான்ற மனைத தளர�் 
�ட்பங்கள் அளிக்�ம் மற்�ம் சமாளிக்�ம் உத�்கைளக் கற்�க் 
ெகாள்�ங்கள். 

பா�க்கப்படக்��ய மக்கள்ெதாைக�ல் நாள்பட்ட வ�ையத ்த�ப்பதற்கான 
பரிந்�ைரகள் 

• க�ைமயான வ� த�ப்�க்கான பரிந்�ைரகள் அைனத்�ம்: 
• க�ைமயான வ��ன் �றைமயான ேமலாண்ைம 
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 நாள்பட்ட வ� வளரச்�்ைய ஒ� ெபா� �காதார �ரச�்ைனயாக 
அங்�கரிதத்ல் 

ம�ப்�� மற்�ம் ேமலாண்ைம 

வ�ையத ்த�க்க ��யாத ேநரங்கள் உள்ளன, ேம�ம் பய�ள்ள ம�ப்�� 
மற்�ம் ேமலாண்ைம உத�்கைள நாம் பயன்ப�தத் ேவண்�ய ேநரம் இ�. 
உலெகங்��ம் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள பல வ�காட்�தல்கள் உள்ளன, அைவ 
பா�க்கப்படக்��ய அைனத்� மக்க�க்�ம் ம�ப்�� மற்�ம் ேமலாண்ைம 
ெசயல்�ைறக்� வ�காட்ட பயன்ப��ன்றன. எ�த�்க்காட்டாக, �ைறந்த� 
பத்� வ�காட்�தல்கள், வயதானவரக்ளிடம் கவனம் ெச�த�்ங்கள் மற்�ம் 
வ� ம�ப்�� மற்�ம் ேமலாண்ைம, க�ைமயான மற்�ம் நாள்பட்ட வ� 
அல்ல� �ல்வாதத�்டன் ெதாடர�்ைடய வ� [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21] 
ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ம். 

�ழந்ைத பாரை்வ�ல், வ�காட்�தல்கள் ��ப்�ட்ட நா�களி��ந்�ம், உலக 
�காதார அைமப்���ந்�ம் [22, 23, 24, 25] க�ைமயான, நாள்பட்ட அல்ல� 
�ற்�ேநாய் வ�ைய ைமயமாகக் ெகாண்�ள்ளன. �த்�ரவைத 
தப்�ப்�ைழப்பவரக்ைளப் ெபா�த்தவைர, �ல வ�காட்�தல்கள் உள்ளன, 
ஆனால் ெப�ம்பா�ம் வ�ையக் காட்��ம் உள�யல் ேகாளா�கைள 
நிரவ்�ப்ப�ல் கவனம் ெச�த்��ன்றன [26]. ஆ��ம்�ட, இந்த 
மக்கள்ெதாைக�ல் வ�ைய நிரவ்�க்க பல ெவளி��கள் பரிந்�ைரகள் 
உள்ளன [5]. 

நி�வன மற்�ம் ெதா�ல்�ைற தைடகள் ெப�ம்பா�ம் இந்த 
வ�காட்�தல்கைள ெசயல்ப�த்�வைதத ்த�க்�ன்றன, எனேவ கல்��ம் 
ேமம்பட்ட ��ப்�ணர�்ம் �க்�யம். ஆரம்பகால தைல�� நாள்பட்ட வ��ன் 
வளரச்�்ையத் த�க்�ம், �ன்னர ்ேநாயாளி, அவரக்ளின் ��ம்பம் மற்�ம் 
ச�கத்�ன் �தான �ைமைய �ைறக்�ம். இ�ப்��ம், வ� வரலா� மற்�ம் 
ப�ல்கைள எவ்வா� ெப�வ� என்ப� ��த்� ஊ�யரக்ள் ��ப்�டன் இ�க்க 
ேவண்�ம். எ�த�்க்காட்டாக, இங்�லாந்�ல், 7 நி�ட �.�. ஆேலாசைன 
வயதானவரக்�க்� அவரக்ளின் வ� �வரிப்�கைள �வரிப்பைதத ்
த�க்�ற�, ஆனால் இ� ஒ� நி�வன வரம்பா�ம். இேதேபால், ைத-�ல் மற்�ம் 
பலர ்[13] வ�ையச ்�ற்��ள்ள �வாதங்கள் 2-3 நி�டங்கள் மட்�ேம நீ�தத்ன, 
இ� ெப�ம்பா�ம் ெதாடர�், பா�னம் அல்ல� கலாசச்ார காரணிகளால் 
�ழப்பமைட�ற�. 

ஆ��ம்�ட, நாங்கள் எங்��க்�ேறாம் மற்�ம் நி�வன, கல்�த் தைடகள் ஒ� 
யதாரத்த்ம் மற்�ம் நாம் ெசய்யக்��ய� என்னெவன்றால், நம்�டம் 
உள்ளவற்�ன் எல்ைலக்�ள் ெசயல்ப�வ�தான், �ைடக்கக்��ய க��கள் 
மற்�ம் வ�காட்�தல்கைளக் ெகாண்ட ேநாயாளிக�க்� �றந்தைதச ்
ெசய்வதற்கான கவனிப்�ன் மனிதேநயத்ைத நம்�. �ைறந்த� 2019/20 ஆம் 



 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

ஆண்�ல் பா�க்கப்படக்��யவரக்ளாகக் க�தப்படக்��ய மக்கைள 
அைடயாளம் கா�ம் �றன்கள் எங்களிடம் உள்ளன, அவற்�ன் ��ப்�ட்ட 
ேதைவகள் �ன்னிைலப்ப�தத்ப்ப��ன்றன. எ�த�்க்காட்டாக, �ெமன்�யா 
ெகாண்ட வயதானவரக்�க்� ��ப்பாக உ�வாக்கப்பட்ட �ைறந்த� 12 வ� 
ம�ப்�ட்� க��கள் எங்களிடம் உள்ளன, �ல ம�த்�வ நைட�ைற�ல் 
பரவலாகப் பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. எ�த்�க்காட்டாக: PAINAd, PACSLAC, 
ேடாேலாப்ளஸ், அேப [14]. 
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