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تعارف -درد سے بچاو    

Preventing Pain: An Introduction 

IASP وجود بعد کے نقصان امکانی یا اصلی کسی میں جسم جو ہے حس انسانی بھرپور سے جذبات ناپسندیدہ اور ناخشگوار ایک درد مطابق کے 

 کرنی کوشش بھرپور کی خاتمہ کے درد فوری لٰہذا کہتےہیں۔ درد دائمی اسکو تو [15], ہو ذیادہ سے مہینے تین دورانیہ کا درد اگر ۔ ہے آتی میں

 .[7] ہے طریقہ بہترین کا بچاؤ  سے درد دائمی ہی عالج اسکا اور تشخیص جلدی کی درد کہ ہے اہم بہت بات یہ میں ضمن چاہیے۔اس

 دائمی افراد( کروڈ 5) ملین 50 میں مریکہا صرف [8] ہے ہوتا مبتال میں درد دائمی فرد ایک سے میں افراد پانچ ہر میں دنیا مطابق کے اندازے ایک

 [2] ہیں۔ قاصر بھی سے کرنے معموالت روزمؔرہ اپنی افراد( الکھ 96 کروڈ ایک) ملین 6.19 سے میں جن ہیں مبتال میں درد

 ہیں وجوہات عام کی درد دائمی ذیل درجہ

 ( درد کا وںڑوج ، درد کا گردن اور کمر) درد کے پٹھوں اور ہڈیوں 

 درد اعصابی/نسوں کی دماغ (peripheral neuropathy, trigeminal neuralgia)  

 جیسے( بیماری کی عالمات زیادہ سے ایک) سنڈروم فنکشنل کے درد fibromyalgia کا حصے نچلے کے پیٹ ، درد دائمی کا سر آدھے 

  درد دائمی

 درد دائمی کے بعد کے سرجری  

 سنڈروم  پیچیدہ کے درد دیگر   (complex regional pain syndrome)  

 درد کے سرطان یا کینسر 

 دائمی درد کے اثرات

 درد میں ان ہیں ہوتے مبتال میں اس افراد ہے۔جو آتا میں دیکھنے اثر کا اس میں معاشرے بلکہ کرتا نہیں متاثر زندگی کی فرد ایک صرف درد دائمی

 کی افراد مبتال میں درد دائمی عموما ٔ [6] ہیں۔ آتی نظر تبدیلیاں میں روابط سماجی اور برتاؤ  روزمرہ ، نفسیاتی ، جسمانی مختلف سے وجہ کی

 میں درد اور تیزی کی اس دورانیہ کا ہیں۔درد ہوتے قاصر سے گزارنے زندگی کی معمول وہ اور ہیں ہوتی واقع تبدیلیاں نمایاں میں زندگی روزمرہ

 تنہائی اور دوری سماجی بلکہ ہے کرتا متاثر کو زندگی معموالت صرف نہ درد دائمی ہیں۔ عناصر اہم میں ضمن اس صالحیت انفرادی کی فرد مبتال

 ترجیح زیادہ کو کرنے آرام اور ہیں کرتے گریز بھی سے جانے میں محافل سماجی اور ورزش کی روزمرہ افراد ایسے [3] ہے۔ بنتا سبب بھی کا

 کا درد دائمی ہی سے رکھنے جاری زندگی معموالت اور (حراکات جسمانی) سرگرمیاں کی درجے درمیانے مطابق کے تحقیقات سائنسی ہیں۔ دیتے

 [11] ہے۔ ممکن بچاؤ  اور عالج

 اور طبعی میں وجوہات ہے۔ان سکتا ہو تبدیل میں درد دائمی پر بنا کی وجوہات ساری بہت درد عارضی :تبدیلی میں درد دائمی کی درد عارضی

 کی درد اس عناصر سماجی اور نفسیاتی کہ ہے آیا میں دیکھنے بھی ہیں۔یہ شامل عناصر سماجی اور نفسیاتی ،ماحولیاتی ، genetic ، جسمانی

  .ہیں کرتے ادا کردار نمایاں میں تبدیلی

 

بیٹھنے کے ، اُٹھنے  پھوڑ توڑر او و  ،پٹھوں کا کھنچاو  ذہنی تنا( سوزش کا عمل)  Inflammation :کیفیات طبعی یا جسمانی عناصر میں شامل

 بیماریاں پیدائشی ،( auto immune  اور کینسر) بیماریاں کچھ جاری میں جسم ، خارش/الرجی ، امتزاج کا پٹھوں متوازن غیر ، تبدیلیاں میں ڈھنگ

 اور استعمال نامناسب اور ذیادہ کا پٹھوں ، نیند ناکافی ، حرکات کی جسم نامناسب ، قلت غذائی ،(  sickle cell disease بیماری کی کمی کی خون)

 [5] عناصر۔ کئی دیگر
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 کی ؤ تنا ذہنی بعد کے لگنے کیفیت،چوٹ کی چینی بے اور خوف( بیماری کی اداسی) ڈیپریشن :کیفیات شاملنفسیاتی اور ماحولیاتی عناصر میں 

 [4]عناصر۔ کئی دیگر اور سامنا کا بیماریوں اذیت،مختلف ،جنسی اذیت نفسیاتی اور بیماری،جسمانی کی سوچ دوری،منفی بیماری،سماجی

 درد عارضی وما ٔعم درد دائمی ہے۔ ہوجاتا تبدیل میں درد دائمی میں بعد جو ہے سکتا بن سبب کا درد بھی کوئی بھی کوئی میں عناصر باال مندرجہ

 جسمانی/ طبعی دیگر اور چوٹ ، توازن نامناسب ، کمزوری کی پٹھوں ،(  inflammation)  درد کے سوزش جیسے ہیں ہوتے شروع ہی سے

 [5] ۔(کردہ بیان باال مندرجہ) عناصر

 تو ہوں ذیادہ سے مہینے 3 دورانیہ ہیں۔اگر کرسکتی پیدا بھی عالمتیں اور ساتھ کے درد عارضی یہ تو رہیں برقرار میں جسم کیفیات/ کیفیت یہ اگر

 کئی میں افراد المبت میں درد دائمی تبدیلیاں یہ میں نظام کے نسوں کی درد [16] ہے۔ کرسکتا متاثر کو نظام اعصابی جڑے سے اس اور دماغ درد یہ

 [12] ہیں۔ بنتی سبب کا عالمات مختلف اور

 ا ہوسکتیدائمی میں تبدیل ہوجاتا ہے تو اس کے عالج میں مزید مشکالت پید درد جب عارضی سے: عالج میں مشکالت جب درد دائمی ہوجائے

رونما ہوتے  جب د رد کسی بیماری کے نتیجے میں [6]ہیں خاص طور پر نسوں کے نظام میں تبدیلیاں جو درد کے عالج میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ 

 تبدیلیوں کو روک سکتا ہے۔ں میں وہیں تو اس بیماری کی عالمات کا بروقت عالج ہی دماغ کی نس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحت عامہ کی ہدایات-دائمی درد ہونے سے کیسے روکا جائے

 [10] ہے طلب توجہ اقدامات ذیل درجہ ہے۔ ممکن بچاؤ  سے درد دائمی سے کرنے اختیار کو کار طریقہ کا گزارنے ذندگی مند صحت

 رکھنا برقرار کا وزن اور استعمال کا خوراک متوازن 

 کرنا ورزش سے باقائدگی 

 کرنا گریز سے تمباکونوشی اور الکوحل 

 ساخت کی جسم دوران کے آرام اور کام  (posture )رکھنا برقرار کو 
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 ضروری غیر اور ہونا شامل میں تفریحات لطف پر [13] لینا، سانس گہرے لمبے مثال ٔ کرنا ورزش مختلف لئے  کے بچاؤ  سے تناؤ  ذہنی 

  کرنا پرہیز سے چیزوں کی کرنے پیدا تناؤ 

 [14] (پر پڑنے ضرورت) لینا مدد سے ڈاکٹر نفسیاتی لیئے کے تناؤ  ضروری غیر   

 

 : عارضی درد کا عالج اور دائمی درد میں تبدیلی سے بچاو  کے لیئے بنیادی اقدامات

 طریقوں مختلف کے عالج کے درد ہے ضروری بہت کرنا بات میں بارے کے درد کے بعد کے سرجری سے مریض پہلے سے سرجری بھی کسی

 پڑتال جانچ کی درد کے مریضوں ایسے سے باقائدگی بعد کے ہے۔سرجری ضروری بھی لینا اجازت سے مریضوں میں بارے کے استعمال کے

 جائے۔ تیارکیا پالن جامعہ ایک پر بنیاد کی توقعات کی مریض کہ ہے ضروری بھی یہ میں ضمن اس ہے ہوتا ممکن بہترعالج کا درد سے کرنے

 [7]۔ ہے ہوجاتا کم امکان کا تبدیلی میں درد دائمی کی درد عارضی سے النے کار بٰروئے ساتھ ایک  کو طریقوں مختلف کے درد

  recent Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force ہیں ذیل درجہ تجویز مطابق کے. 

 ) anti-inflammatory استعمال کا( دوائیاں کی کرنے کم کو سوجن/سوزش  

 کرنا ٹیکور گرم اور ٹھنڈا پر جگہ کی درد 

 استعمال کا ورزش کی درجے درمیانی اور پُھلکی ہلکی  

 قابو میں تناؤ  ذہنی 

 لینا مدد سے ڈاکٹر نفسیاتی 

 ہے توجہ قابل بھی تجاوزات اضافی کچھ

 لئے کے عرصے کچھ steroids  [9] (لئے کے کرنے ختم سوجن) استعمال کا 

 کہ جیسے تبدیلیاں میں غذا  low-inflammatory  مقدار کم کی پروٹین راو میوےجات خشک ، سبزیوں ، پھلوں میں جن  

 

 "اقدامات یثانو"  عالجاور اسکا  بچاؤخراب ہونے سے  دیدرد کو مز یدائم

   ارنےگز ذندگی اپنے کو مریض لٰہذا نہیں ممکن سے طریقے بھرپور عالج اسکا ہوئے رکھتے نظر مد کو عناصر کے ہونے پیدا کے درد دائمی

 کرنا گریز ےس سوچ منفی لٰہذا ہے ہوسکتا ثابت موثر عالج ہی ساتھ کے توقعات پسندانہ حقیقت اور سوچ مثبت ہے۔ ضروری سکھانا کو طریقوں کے

 بات یہ وں۔ہ سکتے بتا میں بارے کے تکالیف اپنی باآسانی آپ ساتھ کے جس کریں تالش کو گار مدد یا معالج کسی گرد ارد اپنے ہے۔ ضروری اشد

 Gold) عالج بہترین کا درد سے کرنے میں نگرانی کی شعبوں مختلف استعمال کا طریقوں کے کرنے کم درد زیادہ سے ایک کہ ہے طلب غور

standard) [1]ہیں۔ شامل ددم نفسیاتی اور عالج طریقہ متبادل ، تبدیلیاں ذندگی معموالت ، فزیوتھراپی ، استعمال کا دوائیوں میں اس ہے۔ ممکن 

 ںیتوجہ طلب ہ اتیہدا لیذ درجہ

 ںیدرد کے ماہر سے رابطہ کر یکس 

 یدوائ یک درد NSAID  ہے یکا استعمال جو سوجن کم کرت( e.g Brufen ) 

 کرنا کوریٹ یجگہ پر ٹھنڈے گرم ک یک درد 

 ںیم جوڑوںکہ  سےیعالج کا بروقت استعمال ج قہیکے اور طر درد  injection  اور  steroid   

 ں کا استعمال ج یدرد ک یعموم ریغ  یک درد ،  Gabapentin ، pregabalin، tricyclic،serotonin reuptake [21] کہ سےیدواو 

      (lidocaine, capsaicin)دوا    یجگہ لگانے ک
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 رکھنا جاری کوششیں لئے کے النے میں ہرکت کو جگہ کی درد اور کرنا سے باقائدگی کا ورزش کی درجے درمیانے اور پھلکی ہلکی  

 ساتھ کے تجویز کی ڈاکٹر کے درد خصوصا ٔ -فزیوتھراپی  

 سے مدد کی ڈاکٹروں یافتہ تربیت کے درد -عالج نفسیاتی  

 اور تیراکی ورزش، میں ،ایکوپنچر،یوگا،مساج،پانی مراقبہ جیسے عالج اضافی کچھ بغیر کے دوائیوں Biofeedback 

 اگر  (opioids آور نشہ )کے جاننے میں بارے کے نقصانات اور فوائد سے معالج کہ ہے ضروری بہت یہ تو پڑے ضرورت کی دوائیوں 

  ہونگے۔ ربہت معموالت کے روزمؔرہ سے استعمال کیسے اور کب کے اس کہ بنائیں یقینی بھی بات یہ کریں شروع استعمال کا اس ہی بعد

[17, 18] 
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