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Secondary and Tertiary Prevention of Chronic Pain 

  تھام روک ثانوی اعلی اور ثانوی کی درد دائمی

 

 :تعارف

کو کم کرتا ہے۔ ثانوی روک تھام کا درد اور اس کی دائمی شکلوں کی روک تھام معاشرے اور افراد پر بالترتیب مصائب کے بوجھ  

ثانوی روک تھام کا مقصد پہلے سے  2 ,1],]مقصد ابتدائی مراحل میں بیماری کا پتہ لگانا ہے اور اس کی نشونما کو محدود کرنا ہے

ی رابطوں، کام جب درد دائمی درد بن جاتا ہےتو وہ معاشرت[۔ 1] موجود بیماری کی پیچیدگیوں کو کم کرنا اور نتائج محدود کرنا ہے

 کرنے کی صالحیت اورمعذوری کو بڑھا دیتا ہے۔ اگرچہ کے پچھلے برسوں کی ریسرچ باڈی میں۔

دررکی روک تھام کے لیئےعالمی سال، بیماریوں کی نشونما کی ابتدائی اورثانوی مراحل کےلیئے حکمت عملیوں اورمداخلت کے 

کی جسمانی، ذاتی اور سماجی سرگرمیوں کو برقرار رکھنےمیں متاثرہ  بارے میں شعور اجاگر کرنے کا ایک موقع ہے۔ جو روزانہ

جو [3]گئی ہیں  لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ درد دائمی صورت اختیارنہ کر جائے اور روک تھام کے ٹرائلز کی سفارشات شائع کی

 کہ قابل اعتماد ثبوت ہیں۔

 :تھام روک ثانوی کی درر دائمی

رّویوں میں  غیر فعالتاکہ درد اور درد کے, [4] نے پہلی بار دائمی درد کی ثانوی روک تھام کی Fordyceمیں فوردائس  1970

ثانوی روک تھام  میں خاطرخواہ کمی کی جا سکتی ہے۔ وقتی تربیت اورادویات کے استعمال سے درد کے رّویوں فرق کیا جاسکے۔

و دائمی ہونے میں درد دیتے ہیں اور ان مریضوں کو جو تاکہ جو درد ک [4,2]کےلیئےضروری ہےکےان عوامل کو سمجھا جائے

 ۔ مثالا جائزے درد کی مختلف اقسام کو برقرار رکھنےکےلیئےخطرے والےعوامل کی اطالع دیتےہیں متّعدد ۔[5]خطرے میں ہوں

اورسفید  (معاوضے)کاال  ،جس کے بعد نیال )پیشہ ورانہ( پٹھوں کے درد کےلیئے تعبیر کرتے ہیں۔ (نفسیاتی)اورپیال  (حیاتیاتی)الل 

مخصوص میکانزم پرمبنی رسک عوامل احتیاطی حکمت عملیوں کو ڈیزائن  ۔[5,7] رنگ سےتعبیرکرتے ہیں (ثقافتی،سماجی)

درد میں تبدیل  دوسرے عوامل جو درد کو ۔[8] کرنےمیں معاون ثابت ہوں گےجومستقبل کےمطابق مداخلت کو بنیاد فراہم کرے گی

بڑھتی ہوئی عمر،جنس، سرجری کی مختلف اقسام، جنسیاتی وجوہات،  [10-12مثالا۔ ] ہیں جوکہ درج ذیل ہیںکرنےکا باعث بنتے 

کمر  مسائل کا ہونا۔مختلف اقسام کے نفسیاتی اورسماجی ماضی میں پہلےسےجسم کے کسی حصے میں دائمی درد کا ہونا اور

 ۔اوربہترہونےکا بھی پتہ چل جاتا ہےکےلیئے تشخیصی ٹیسٹ موجود ہیں اوراس سے بیماری کےبڑھنے 

اور خاص طور پر موزوں عالج کےلئےاپنے خطرے سےمتعلق مریضوں  Chronicationابتدائی ثبوت یہ بھی فراہم کیا گیا ہےکہ 

 [14کو سب گروپ بنانا مختصر اور درمیانی اصطالح میں مؤثر ہے ]

 

[ میں بنیادی طورپر مختصراور درمیانی اصطالحوں 5,7الوقت ] کمرکے درد کو دائمی ہونے سے روکنےمیں تعلیم اور ورزش فی

 میں بہترین ثبوت ثابت ہوتی ہے۔

میں تبدیل ہونےسے روکنےمیں تعلیم یعنی بیماری کا شعوراور درد کے لیئےمختلف ورزشیں  chronic back pain کمردرد کو

 chronicتبدیلی الئیں تو کمردرد  روزانہ کے اطوار میںحائل ہونےکےشواہد موجود ہیں۔ یعنی اگرہم درد میں موزوں ورزش اپنی 

درد کی مختلف وجوہات کوغورمیں نہ  برخالف تحقیقی شوائد کےکچھ طبیبی عوامل بھی درج ذیل ہیں۔ مثال معتدی نہیں ہوگا۔

شوائد کےساتھ  پر بھروسہ کرنا، ریڈیولوجیکل تشخیص کوکلینیکل تشخیصی النا،جسمانی وجوہات کوذیادہ اہمیت دینا، تشخیصی
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مندرجہ باال وجوہات کی روشنی میں درد کا عالج کرنے والےفزیشن کی یہ ۔ [ 15] ، بہت ذیادہ تشخیصی ٹیسٹ کرنامناسبت نہ ہونا

 عالج کرے اورعالج کےنتیجے میں ملنے والےشوائد کو تحقیق میں شامل کرے۔ ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ شواہد کی روشنی میں

 ،اور [16]نس اور مرض سے مطابقت رکھتا ہوکا بنیادی سائ [3] ماڈل avoidance-enduranceضرورت اس بات کی ہے کہ 

یادہ اہمیت ذماڈل اور مریض کے ترجیحی عالج کو  saluto- genetic  عالج کی طرف  کوشش کی جائے ۔ آنے والے وقت میں

 ۔[ 17] دینے کی ضرورت ہے

 

دائمی درد والےمریضوں میں معاشرتی تنہائی، منفی جذبات، کام  مرحلے پر:درد کی روک تھام ٹرشری 

  تدبیر: کوکم کرنےکی سے بیزاری اورمعذوری

 
 سےبچنےکے خوف۔ جائے کیا کم کےاثرات درد ثانوی میں مریضوں کے درد دائمی ہےکے ہوتی کوشش میں تھام روک ٹرشری

 ایک سے طرف کی افراد متاثرہ [23-20 ,16]ماڈل کا اوربرداشت نجات ،[19 ,18]ماڈل کا نجات سے خوف ۔ہیں ماڈلزذیل کچھ

 میں کےمریضوں درد دائمی ماڈلز تمام باال مندرجہ[26-24] شامل خرابی اورسماجی نفسیاتی ، فعال میں قیادت کی زندگی مطمئن

 اوردرد ہیں دیتے مدد میں سےنمٹنے طریقوں سماجی کرنےاور مقابلہ کا طورپردرد بڑھانے،نفسیاتی برداشت کرنے، کم خوف

 کیا پرشائع پیج کےہوم  IASPمواد نےاسکےمتعلق IASP Task Force میں 2017۔ہیں ہوتے باعث کرنےکا کم کےمضراثرات

     (www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698)//:https۔ہے

 

 کہ ہے یہ جز اہم ایک کا ماڈل اس کا۔ شعوراجاگر کا طریقے معاشرتی اور نفسیاتی ، جسمانی  میں 1980 نے[ 27] گیچیل اور میئر

 .[27]ہے شامل ٹیم مضبوط ایککی ( نرسوں اور فزیوتھراپسٹ،اوکیوپیشنل تھراپسٹ،ماہرنفسیات ،فزیشنز)

 

 جواب مناسب کے مصائب کےوسیع مریضوں کے درد دائمی بھرمیں دنیا کو عالج(Interdisciplinary) الضابطہ بین

 ہونےسےشواہد ملوث کے پیشوں مختلف لیکن ۔[29]ہے گئی کی بحث پرمتنازعہ شواہد لیکن ،[ 28]ہے گیا کیا کےطورپرتسلیم

 مختلف کی دواؤں اورپروسیجر، کےعالج اقسام مختلف۔ ہے ذیل مندرجہ ہےوہ سامنےآئی وجہ ہے،اورجو گئی کی بحث پرمتنازعہ

 لیئے کے کرنے حل کو مسائل مندرجہ تمام ان ۔[30]ہونا مختلف کا آنےوالےنتائج میں نتیجے کے عالج دورانیہ، کا اوران اقسام

 میں اوران ہوں بہتر نتائج تاکہ ہے سکتی جا لی مدد [(31]ہوئے پرغورکرتے نتائج جہتی کثیر جامع) اور ورک فریم تصوراتی

 سےلیا احتیاط بھی جائزہ کا نتائج جائےاوران دیا سےانجام احتیاط ہےکےمطالعہ گیا بتایا شعبوں میں مختلف ۔ہو یکسانیت

 ۔[32]جاسکے بڑھا طرف کی بہترعالج سکےتاکہ جا کیا معلوم فرق میں مئوثرعالج اورغیر جائےاورمئوثرعالج
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