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வ�ையத ்த�க்�ம் �ைற: ஒ� அ��கம் 

Preventing Pain: An Introduction 

 

வ� IASP ஆல் வைரய�க்கப்ப��ற� “உண்ைமயான அல்ல� சாத்�யமான 
�� ேசதத்�டன் ெதாடர�்ைடய ஒ� ��ம்பத்தகாத உணரச்�் மற்�ம் 
உணரச்�் அ�பவம், அல்ல� அதத்ைகய ேசதத்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
�வரிக்கப்ப��ற�.” நாள்பட்ட வ� ெபா�வாக 3 மாதங்க�க்�ம் ேமலாக 
ெதாடரந்்� இ�க்�ம் வ� என வைரய�க்கப்ப��ற� [15], அல்ல� 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் இயல்பான �ட்� காலம் நீ�க்�ம். 3 மாதங்க�க்�ள் 
ேமம்படாத ஒ� நபரின் வ�ையக் கண்காணிப்ப� �க்�யமான�, வ��ன் 
ஆரம்ப ��சை்சயான� நீண்டகால, ெதாடரச்�்யான நாள்பட்ட வ�ையத ்
த�ப்பதற்கான �றந்த வ�யா�ம் [7]. 

உலக மக்கள்ெதாைக�ல் 5 ேபரில் 1 ேபர ்ஒ��த நாட்பட்ட வ�ைய 
அ�ப�க்�றாரக்ள் [8]. �ைனெடட் ஸ்ேடட்�ல் மட்�ம், 50 �ல்�யன் மக்கள் 
நாள்பட்ட �னசரி வ�யால் 19.6 �ல்�ய�டன் பா�க்கப்ப��ன்றனர,் அ�க 
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த�்ம் நாள்பட்ட வ� (அதாவ�, வாழ்க்ைக அல்ல� ேவைல 
நடவ�க்ைககைள அ�க்க� பா�க்கப��ற�  நாள்பட்ட வ�) [2]. நாள்பட்ட 
வ��ன் �க�ம் ெபா�வான வைககள் �ன்வ�மா�: 

• தைசக்�ட்� வ� (எ.கா., நாள்பட்ட �ைறந்த ���வ�, க�த�் வ�, 
�ல்வாதம் வ�) 

• நரம்�யல் வ� (எ.கா., �ற நரம்�யல், �க்ேகாண நரம்�யல்) 
• ெசயல்பாட்� வ� ேநாய்க்��கள் (எ.கா., ஃைபப்ேரா�யால்�யா, 

நாள்பட்ட ஒற்ைறத ்தைலவ�, நாள்பட்ட இ�ப்� வ�) 
• அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ற� நீண்டகால வ� 
• �க்கலான �ராந்�ய வ� ேநாய்க்�� 
• �ற்�ேநாய் வ� 

நாள்பட்ட வ��ன் தாக்கம் 

நாள்பட்ட வ� உலகளா�ய ச�கம் மற்�ம் தனிநபர ்�� ெப�ம் �ைமைய 
��க்�ற�. �� நப�ம் அவரக்ளின் �ழ�ம் நாள்பட்ட வ�யால் 
பா�க்கப்ப��ன்றன - உடல் ரீ�யாக�ம், உள�யல் ரீ�யாக�ம், நடதை்த 
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ரீ�யாக�ம், ச�க ரீ�யாக�ம் [6]. ஒ� நபரின் வாழ்க்ைக�ல் நாள்பட்ட 
வ��ன் தனிப்பட்ட தாக்கம் வ��ன் ��ரம் மற்�ம் கால அளைவப் 
ெபா�த்த� மற்�ம் தனிநபர ்அவரக்ளின் வ�ைய எவ்வா� நிரவ்�க்க ���ம் 
என்பைதப் ெபா�தத்�. நாள்பட்ட வ� �ைறவான ெசயல்பா� மற்�ம் ச�க 
தனிைமக்� வ�வ�க்�ம் [3]. உடற்ப�ற்� மற்�ம் ச�க நிகழ்�கள் ேபான்ற 
ெசயல்கைளத் த�ரப்்ப� ஓய்ைவ�ம் �ணப்ப�த்�தைல�ம் அ�ம�க்�ம் 
என்� ேதான்�னா�ம், �ஞ்ஞான தர�கள் �தமான ெசயல்பாட்ைட 
ெமன்ைமயாக�ம், ஆேராக்�யமான �னசரி நடவ�க்ைககளில் ெதாடரந்்� 
ஈ�ப�வதாக�ம் நாள்பட்ட வ�ையத ்த�ப்பதற்�ம் நிரவ்�ப்பதற்�ம் 
�றந்த� என்பைதக் காட்��ற� [11]. 

 

க�ைமயான �தல் நாள்பட்ட வ�க்� வ� மாற்றங்கள் எப்ப� 

க�ைமயான வ����ந்� நாள்பட்ட வ�யாக மா�வதற்� பங்களிக்க 
பல்ேவ� வைகயான உடல், மரப�, �ற்�ச�்ழல், உள�யல் மற்�ம் ச�க 
காரணிகள் ேநா�யல் இயற்�ய�டன் ெதாடர�் ெகாள்�ன்றன. 
எவ்வாறா��ம், மனநல ச�க காரணிகள் ��ப்�டதத்க்கைவ என்றா�ம், 
க�ைமயான வ��ன் தனிப்பட்ட நிகழ்�க�க்� ��ப்�ட்ட 
பங்களிப்பாளரக்ள் என்ன என்ப� ெதரிய�ல்ைல 

 

உடல் காரணிகள் �ன்வ�மா�: �க்கம், மன அ�த்தம், தைச பதற்றம், காயம், 
�� சரி�, ேதாரைண�ல் �க்கல்கள், தைச ஏற்றதத்ாழ்� (வ�வான தைசகள் 
�ல ப��கள் மற்�ம் �ற ப��களில் பல�னமான தைசகள்), ஒவ்வாைம / 
உணர�்றன், நடந்�ெகாண்��க்�ம் ேநாய் ெசயல்�ைற (எ.கா., ஆட்ேடா 
இம்�ன், �ற்�ேநாய்), �ற� ேநாய் ெசயல்�ைற (எ.கா., அரிவாள் ெசல் இரதத் 
ேசாைக), ஊட்டசச்த�் �ைறபா�கள், உடல் ெசயல்பா�கள் பல�னமைடதல், 
ேபா�ய �க்கம், தைச அ�கப்ப�யான பயன்பா� மற்�ம் பல [5]. 

உள�யல் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் காரணிகள் �ன்வ�மா�: மனசே்சார�், 
பதட்டம், �ந்ைதய மனஉைளசச்ல் �ரே்க�, ச�க தனிைமப்ப�த்தல், 
அ�த்தங்கைள எ�ரம்ைறயாக பா�க்�ம், உடல் அல்ல� உள�யல் 
�ஷ்�ரேயாகம் அல்ல� அ�ரச்�், பா�யல் �ஷ்�ரேயாகம், ேநாய்க்� 
ெவளிப்பா� மற்�ம் �ற [4]. 

 

இந்த காரணிகள் ஏேத�ம் க�ைமயான வ�ையத ்ெதாடங்க 
பங்களிக்கக்��ம் மற்�ம் நாள்பட்ட வ�யாக மாற அ�ம�க்�ம். 
பல�தமான நாள்பட்ட வ�கள் பா�க்கப்பட்ட வ� ப���ல் ஏற்ப�ம் 
மாற்றங்க�டன் க�ைமயான வ�யாகத ்ெதாடங்��ன்றன - இைவ �க்கம், 
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தைச ேசார�் / ஏற்றத்தாழ்�, காயம் அல்ல� ேமேல பட்�ய�டப்பட்�ள்ள ேவ� 
ஏேத�ம் உடல் காரணிகைள உள்ளடக்�ய� [5]. 

இந்த நிைலைமகள் ெதாடரந்்தால், வ� மற்�ம் �ற அ���கள் மாறக்��ம் 
அல்ல� �ராக இ�க்கக்��ம், ேம�ம் ஒ� உள்�ர ்உடல் �ராந்�யத்�ல் 
�மார ்�ன்� மாதங்கள் ெதாடரந்்� வ� ஏற்ப�வதால், மத்�ய நரம்� 
மண்டலத�்ல் (�ைள மற்�ம் ��ெக�ம்�) மாற்றங்கள் ஏற்படத் 
ெதாடங்��ன்றன [16 ]. இந்த மாற்றங்கள் தற்ேபாைதய வ�ைய ஈ�ெசய்ய 
நரம்�யல் பாைதகைள மாற்�யைமப்பைத உள்ளடக்��ன்றன, ேம�ம் பல 
ஆய்�கள் ஆேராக்�யமான வ� இல்லாத நபரக்�டன் ஒப்��ம்ேபா� 
நாள்பட்ட வ� உள்ள நபரக்ளில் �ைள மாற்றங்கள் இ�ப்பதற்கான 
ஆதாரங்கைளக் காட்��ன்றன [12]. இ� நிக�ம்ேபா�, வ��ன் உள்�ர ்தளம் 
�ணமா��ட்டா�ம் அல்ல� ��சை்சயளிக்கப்பட்டா�ம் �ட, 
ம��ரைமக்கப்பட்ட மத்�ய நரம்� மண்டலம் வ��ன் அ�பவத்ைதத் 
ெதாடர�ம் நாள்பட்டதாக�ம் மாறக்��ம். 

வ� நாள்பட்டதா��ட்டால், ��சை்சயளிப்ப� �க�ம் க�னம், ேம�ம் இ� 
வ���ந்த இடத�்ல் உட�யல் ேமம்ப�த�்வைத �ட மத�்ய நரம்� 
மண்டலத�்ன் ம��ரைமப்ைப மாற்�வ� �க�ம் க�னம் [6]. உட�ல் 
நடந்�ெகாண்��க்�ம் ஒ� ேநா�டன் ெதாடர�்ைடயதாகக் கண்ட�யப்ப�ம் 
வ�, வ��ன் தாக்கதை்தக் �ைறப்பதற்�ம், மத்�ய நரம்� மண்டலத்�ன் 
நரம்�யல் பாைதகைள மாற்�யைமப்பைதத ்த�ப்பதற்�ம் ேநா�ன் 
�ைள�கள் மற்�ம் அத�டன் ெதாடர�்ைடய அ���க�க்� ��ப்பாக 
��சை்சயளிப்பதன் �லம் �றப்பாகக் க�தப்ப��ற�. 
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�காதார 

வ�காட்�தல்கள் 

ஆேராக்�யமான வாழ்க்ைக �ைறைய பராமரிப்ப� நாள்பட்ட வ�ையத ்
த�க்க ஒ� வ�வான தைல�� ஆ�ம் [10]. 

ஆேராக்�யமான உண� மற்�ம் எைடைய பராமரிக்க�ம் 

தவறாமல் உடற்ப�ற்� ெசய்�ங்கள் 

அ�கப்ப�யான ஆல்கஹால் பயன்பா� மற்�ம் �ைகத்தல் ேபான்ற 
ஆேராக்�யமற்ற நைட�ைறகைள அகற்ற�ம் 

பல�தமான ஆேராக்�யமான ேதாரைண�ல் ேவைல ெசய்� ஓய்ெவ�ங்கள் 

உதர�தான தைசகைளப் பயன்ப�த்� ஆழ்ந்த �ச�்டன் மன அ�த்தத்ைத 
நிரவ்�க்க�ம் [13], �வாரஸ்யமான ெசயல்களில் பங்ேகற்ப�, ��ந்தவைர 
ேதைவயற்ற மன அ�தத்த்�ன் ஆதாரங்கைளக் �ைறத்தல் 

ேதைவப்ப�ம் ேபாெதல்லாம் ஆேலாசைன அல்ல� உள�யல் / நடதை்த 
��சை்சைய நா�ங்கள் [14] 

க�ைமயான வ�ைய எவ்வா� நிரவ்�ப்ப� மற்�ம் நாள்பட்ட வ�க்� 
மா�வைதத் த�ப்ப� 

* �தன்ைம த�ப்� * 

���ய கால அ�ைவ ��சை்சக்� �ந்ைதய அல்ல� காயத்�ற்�ப் �ந்ைதய 
வ� ேமலாண்ைமக்கான �ட்டத்ைதப் பற்� �வா�க்க�ம். பய�ள்ள வ� 
கட்�ப்பாட்ைட உ�� ெசய்வ� �ைரவான �ர�்க்� வ�வ�க்�ம். வ� 
ேமலாண்ைம ��தத் வழக்கமான ஆய்� �க்�யம். டாக்டரக்ள் ேநாயாளிைய 
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ைமயமாகக் ெகாண்ட ஒ� அ���ைறைய எ�த்�, நாள்பட்ட வ�க்� 
மா�வைதத் த�க்க மல்�மாடல் ��சை்ச�ல் கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம் [7]. 

ச�பத்�ய வ� ேமலாண்ைம �றந்த நைட�ைறகள் பரிந்�ைரக்�ம் ப�, 
இன்டர-்ஏெஜன்� டாஸ்க் ஃேபாரஸ்் அ�க்ைக [18] ேநாயாளிக�க்� இ� 
அ���தத்ப்ப��ற�: 

• அழற்� எ�ரப்்� ம�ந்�கைள எ�த�்க் ெகாள்�ங்கள் 
(எ�த்�க்காட்டாக, இப்���ஃபன்) 

• பா�க்கப்பட்ட ப��க�க்� �ளிர ்மற்�ம் / அல்ல� ெவப்பதை்தப் 
பயன்ப�த்�ங்கள் 

• (��சை்ச (ேலசான �தல் �தமான) உடற்ப�ற்��ல் பங்ேகற்க�ம் 
• உடல் ��சை்ச (அல்ல� ��ேயாெதர�), மசாஜ் ��சை்ச 
• மன அ�த்தத்ைத நிரவ்�க்க�ம் ��சை்ச  
• உள�யல் ஆதரைவப் ெப�ங்கள் 

��தலாக, இ� அ���த்தப்படலாம்: 

அழற்�ையக் �ைறக்க வாய்வ� ஊக்க ம�ந்�களின் ���ய, ��கலான 
அளைவ எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள் [9] 

 பழங்கள், காய்க�கள், ெகாட்ைடகள், ஒல்�யான �ரத �லங்கள் நிைறந்த 
�ைறந்த அழற்� உணைவ உண்�ங்கள் 

நாள்பட்ட வ�ைய ேமாசமாக்�வ� மற்�ம் த�ப்ப� எப்ப� *  

இரண்டாம் நிைல த�ப்� மற்�ம் பராமரிப்� * 

நாள்பட்ட வ� ெபா�வான� மற்�ம் ெப�ம்பா�ம் �ணப்ப�த�்வ� க�னம் 
என்பைத �ரிந்� ெகாள்�ங்கள் - நாள்பட்ட வ��ன் நல்ல �ய ேமலாண்ைம 
ெப�ம்பா�ம் ஒ� நப�க்� ச�க்கக்��ய அள�ற்� வ�ையப் 
ெப�வதற்கான �றந்த ��சை்சயா�ம். ��ரமான அல்ல� எ�ரம்ைறயான 
எ�ரப்ாரப்்�கைள �ட ேநரம்ைறயான, ஆனால் யதாரத்த்மான, ��சை்சகள் 
அல்ல� ��சை்சக�க்கான எ�ரப்ாரப்்�கள் �க�ம் உத�யாக இ�க்�ம். 
உங்கள் அ�பவங்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்வ�ல் நீங்கள் நம்�ம் மற்�ம் 
வச�யாக இ�க்�ம் ஒ� ம�த�்வைர�ம் ஆதரவளிக்�ம் நபரக்ைள�ம் 
��ந்தவைர கண்���க்க�ம். பல�தமான ம�ந்�யல், உடல், வாழ்க்ைக 
�ைற, உள�யல் மற்�ம் மாற்� மற்�ம் நிரப்� ��சை்ச �ைறகைளப் 
பயன்ப�த்�ம் மல்�ேமாடல் மற்�ம் இைடநிைல ��சை்சகள் தங்கத் 
தரமாக�ம், நாள்பட்ட வ�ைய�ம் அதன் தாக்கத்ைத�ம் நிரவ்�க்க�ம் 
�ைறக்க�ம் �க�ம் பய�ள்ள வ�யாக க�தப்ப��ற� [1]. 



 
©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. 

உங்கள் ப���ல் ஒ�வர ்இ�ந்தால் வ� நி�ணர ்/ வ� �ளினிக்���ந்� 
ம�த�்வ ஆேலாசைனையப் ெபற�ம் 

அழற்�ையக் �ைறக்க அல்லாத அழற்� எ�ரப்்� ம�ந்�கைள (NSAID) எ�த்�க் 
ெகாள்�ங்கள் (எ�த்�க்காட்டாக, இப்���ஃபன்) 

• பா�க்கப்பட்ட ப��க�க்� �ளிர ்மற்�ம் / அல்ல� ெவப்பதை்தப் 
பயன்ப�த்�ங்கள் 

• �ட்� அல்ல� ��க்களில் நரம்�த் ெதா��கள் அடங்�ய ம�த�்வ 
��சை்சகள் பற்� ேக�ங்கள். இைவ வ�ையக் �ைறக்�ம் ம�ந்�கள் 
மற்�ம் / அல்ல� �க்கத்ைதக் �ைறக்க ஸ்ெடராய்�களின் ஊ� 

• வ�க்கான �ற ம�ந்�கைளக் கவனி�ங்கள் [21]:  
• கபாெபன்�ன் / ப்ரீகாப�ன், ட்ைரைசக்ளிக் ஆண்��ரஸண்ட்ஸ், 

ெசேராேடானின் / ேநாரை்பன்ப்ைரன் ம�பயன்பாட்� த�ப்பான்கள், 
ேமற்�ச�் �கவரக்ள் (�ேடாைகன், ேகப்ைச�ன்) 

• �தமான உடற்ப�ற்�ைய �தமான உடற்ப�ற்�ையத் ெதாடர�ம் - 
உங்கள் உடைல நகரத்்�க் ெகாள்�ங்கள், ��ந்தவைர வ���ந்த ப�� 

• ��ேயாெதர�ையத் ெதாடங்�ங்கள், நன்� ைகேதரந்்த  வ� 
நி�ணரிட��ந்� 

• ஒ� �றப்� ப�ற்� ெபற்ற வ� உள�யலாளரிட��ந்� உள�யல் 
ஆதரைவப் ெப�ங்கள் 

• ��தல் நன்ைமக்காக நிரப்� ம�ந்� அல்லாத ��சை்சகைள 
�யற்�க்க�ம்: �யானம், ேயாகா, �த்�� ம�த்�வம், பேயாஃ�ட்ேபக், 
மசாஜ் ��சை்ச, நீர ்/ நீசச்ல் ��சை்ச 

• ஆபத்� ம�ப்�� ெசய்யப்பட்ட�ன் வ�க்� ஓ�யாய்�கள் 
�ட்�க்காட்டப்பட்டால், உங்கள் ம�த்�வரிடம் ஒ� �ட்டத்ைத ��த்�, 
அபாயங்கள் மற்�ம் நன்ைமகைள ம�பரி�லைன ெசய்�ங்கள் மற்�ம் 
நீங்கள் மற்�ம் உங்கள் ம�த்�வர ்�ரம்ானித்தப� ��ப்�ட்ட 
��க்ேகாள்க�டன் பரிந்�ைரக்கப்பட்டப� மட்�ேம நீங்கள் 
ம�ந்�கைள எ�த�்க்ெகாள்��ரக்ள் என்பைத உ��ப்ப�த்த�ம் [17, 18 ]. 
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