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Primary Prevention of Chronic Pain 

 روک تھام یادیبن یدرد ک یدائم

 تعارف

 طرف یکدرد  یسے دائم دیروک تھام شد یہے،ثانو یگئ یروک تھام کے طور پر ک یدرد ک دیشد فیتعر یروک تھام ک یابتدائ یدرد ک

کے بعد  یجرں،سریم لیمندرجہ ذ ۔[5]کو کم کرنا ہے اثراتدرد کے  یروک تھام کا مقصد دائم یسریہے اور ت یکرت ینشاندہ یک یمنتقل

 ہے۔ ایگ ایک شیکا خالصہ پ قوںیروک تھام کے طر یابتدائ لئےیک چوٹوں یوالہونے  ورانہ شہیپکے درد اور 

 قیتحق سے متعلق روک تھام یادیبن یدرد ک ںیم

 اور ہیں کرتے متاثر کو تناسب بڑےکے ہیں،آبادی بنتے سبب کا درد شدید ہیں،اکثر عام کار طریقہ کے آپریشن :درد یکے بعد دائم شنیآپر
-pre)  ہیبیلیٹیشن پری تدابیرمیں احتیاطی ۔[1] ہے کیفیت کی درد شدہ تحقیق زیادہسے سب شاید میںکےسلسلے تھام روک بنیادی

habilitation)، والے بعد کے ہونے خارجسے ہسپتال ساتھ کےساتھ ہوشی بے اور استعمال کا دوا میں اوربعد پہلے،دوران سے آپریشن 
 کےمقابلے نگہداشت عمومیہےجو عمل مشتمل پر ورزش مزاحمتی اور طورپرایروبک بنیادی ہیبیلیٹیشن پری ہیں۔ شامل بھی طریقے

 [8]ہے، کرتابہتر کو درد بعدکے آپریشناورہے کرتا کم کو مدت کی قیام میں ہسپتال ہے، کرتا بہتر کو حرکات جسمانی )ثبوت معیار کم)میں
لتا ہے کہ تاہم موجودہ کم معیار کے شواہد سے پتہ چکرتی ہے آپریشن کے نتیجے میں درد کے خوف اور تشویش کو کم مریض کی تعلیم

ر لق معیاآپریشن کے بعد کا درد کام کرنے کی صالحیت اور صحت سے متعصرف آپریشن سے پہلے تعلیم عام دیکھ بھال کے مقابلےمیں 

کی حکمت عملی  تاہم آپریشن سے پہلے نفسیاتی مداخلت بشمول علمی مداخلت یا آرام ۔[6]زندگی یا تشویش کو شاید بہتر نہیں کرتے ہیں

م ا انتہائی کے کم یکشاید کم لیکن اہم مثبت اثرات رکھتے ہیں آپریشن کے بعد کے درد،ہسپتال میں قیام کی مدت اور منفی اثرات پر)شواہد 

 [7]درجہ( 

 

 کٹ شیٹاسکو ایک اور فیہےاور کی گئی قوشی اور دوأوں کی افادیت کی تحقیسرجری کے بعد دائمی درد کی روک تھام کیلئے بے ہ

 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے)سرجری کے بعد دائمی درد کی روک تھام کی فیکٹ شیٹ دیکھیں(۔

 

قات کی جو تحقیپر فزیوتیھراپی ہسپتال سے اخراج کے بعد  کےلیئےگٹھنے کے مکمل آپریشن کے بعد دائمی درد کی شدت کو کم کرنے

 [15]۔ہےگئی ہیں اس سے پتہ چال ہے کہ یہ کار آمد ثابت ہوتی 

لیاتی روک تھام کیلئےبین الک حمایت کے( آپریشن کےبعد دائمی درد کی کی  RCTحالیہ فلیگ شپ منصوبہ )لیکن اب تک بغیر کسی

د ہسپتال ذریعےآپریشن سے پہلے،آپریشن کے بع اہمیت کو ظاہر کرتا ہےجو کہ بین الظابطہ نقطہ نظر کے کی“ عبوری درد کی خدمت”

ے بعد جن مریضوں میں اسکا خطرہ ہوتا ہے،ایک شرط کے طور آپریشن ک [4,13]میں اور ہسپتال سےاخراج کےبعد مداخلت کرتا ہے۔

رہے دائمی درد ہونےکےخطرے کی شناخت کیئلے پیش گوئی کےآلہ کی ضرورت ہے اور بہت سے تحقیقی گروپس اس پر کام کر 

 [9].ہیں

 اصالح قابل کو ہیں۔مداخلتوں بنتے باعث کا درد شدیدہےجو ناکر کم کو تکالیف اور واقعات دوران کے کام مقصد کا مداخلت ورانہ پیشہ
 میں سہیں۔ا کرتے اضافہ نمایاں میں شروعات نئی کی درد کمر جو چاہئے کرنی نشاندہی کی عوامل والے خطرے نفسیاتی اور جسمانی
   ہوجانا تھکاوٹ ای (OR 25.0, 95% CI 3.4–184.5) ہونا مشغول کےدوران کام کسی یا  (OR 8.0, 95% CI 5.5–11.8)انداز جسمانی نامناسب

OR 3.7, 95% CI 2.2–6.3) )[11] کو آالت دستی بغیراسکے یا ساتھکے آالت اونمع کہ ہیں موجود شواہدکےمعیار پسند اعتدال تاہم ۔ 
 ۔ [14] نہیں روکتی کو معذوری متعلقہ سے درد کمر یا درد میں کمر تربیت اور مشورہ کرنےکا استعمال

جو کہ ( RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74)ساتھ ورزش کے میتعل ای( RR 0.65, 95%KI 0.50-0.86)ورزش صرف  ںیورانہ مداخلتوں م شہیعام پ

 عہیجائزہ کے زر ہیجو کہ جائزوں کے حال( ثبوت اریمع انےیدرمکم سے )[12] ںیدونوں کمر درد کے ہونے کے خطرے کو پہلے تو کم کرتے ہ

جوتوں  ایآ الت کے روںی،پ( ویڈی،و کتابچے) میلمثالً صرف تع ںیورانہ مداخلت شہیپ یدوسر[10]۔ںیہ ںیمعلوم ہوئ
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 [10]ہوتے۔ ںیانداز نہ کمر درد کے ہونے پر اثر(  ہآ رام دہ گد   چھےیکے پ یسز،کرسیبلٹ،بر کیب)آ الت کمر کے سہارے کے  ایکےتلے

نظام کو کم  یتناو کو عضالت یجگہ کے سازوسامان اور ماحول کو بہتر بنانا شامل ہے تا کہ جسمان یکام کرنے وال ںیارگونومک مداخلتوں م یجسمان

ماوئس کے  وٹریمتبادل کمپ ںیکو کم کرنے م یخراب ںیہاتھ کے پٹھوں م ںیدائ ایگردن،کندھے  ںیم( meta-analysis) ہیتجز ٹایم کی۔ا[3]جائے  ایک

 ںیوقفے سے گردن م یکے استعمال کے دوران اضاف وٹریکمپ ںیکہ  آ فس م ںیبتاتے ہ اریاور بہت کم مع ںیکے شواہد ملے ہ اریکے کم مع لاستعما

 MD −0.33; 95% CI −0.46 to)ہے یکم ہوت یخراب ںیکندھے اور ہاتھ م دھےیس( MD −0.25; 95% CI −0.40 to −0.11) ہے یکم ہوت یخراب
آ فس   ای یلیتبد ںیم گہج ی۔کام کرنے ک(MD -0.18; 95% CI -0.29 to -0.08)درد کم ہوتا ہے  ںیم وںیاور انگل یکالئ یہاتھ ک دھےیاور س(  0.19−

 [3]مال۔ ںیاثر نہ یکوئ ںیدرد م ای یخراب ںیسے ہاتھ م یلیتبد یک سکیڈ
 

  جہینت

ت ضرور یک قیتحق یک اریمع ی  حوالہ سےاعل سا جو کہ ہے یواضح کرت قیکو بعض تحق تیاور اہل تیافاد یک قوںیروک تھام کے طر یدرد ک یدائم

 یام آ بادعمداخلت ہوسکتا ہے جس کا مقصد  یصحت عامہ کنقطہ نظر کیا ںیمستقبل ملئےیروک تھام ک یادیبن یدرد ک یدائم ۔ہے یکو واضح کرت

شعور اجاگر  ںیمبارے اور اسکے صحت سے متعلق نتائج کے درد میتعل یوام۔ع[5]ہوتا ہے ادہیکا امکان زدرد ہونے یدائم ںیجن م ںیافراد ہ سےیااور

 جاننےو فرق ک ںیاور درد کے احساس م تیصالح یسے نبھانے ک قوںیدرد کو مختلف طر اپنے یسے افراد ک یبہتر ںیم میتعل یہے۔عوام یسکتکر

 ۔ [2]ہے یمدد ہوت ںیم
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