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நாள்பட்ட வ�ைய த�க்�ம் - இரண்டாம் நிைல மற்�ம் �ன்றாம் நிைல 
த�ப்� �ைறகள்  

Secondary and Tertiary Prevention of Chronic Pain 

�ன்�ைர  

நாள்பட்ட வ�ையத ் த�ப்ப� மற்�ம் அதன் ேவ�பட்ட வ�வங்கள் �ைற 
த�ப்ப�  தனிநபரக்�க்�ம் ச�கத்�ற்�ம் ஏற்ப�ம் �ன்பத்�ன் �ைமையக் 
�ைறக்�ம். இரண்டாம் நிைல த�ப்� �ைற  ஆரம்ப கட்டங்களில் ேநாையக் 
கண்ட�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள� மற்�ம் அதன் வளரச்�்ைய  
கட்�ப்ப�த்��ற� [1, 2], இதன்�லம் �ன்றாம் நிைல த�ப்� என்ப� 
�க்கல்கைளக் �ைறக்க அல்ல� த�ரக்்க அல்ல� ஏற்கனேவ இ�க்�ம் 
ேநா�ன் �ைள�கைள கட்�ப்ப�த�்வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள� [1]. 
வ�ையப் ெபா�தத்வைர, க�ைமயான வ� மாற்றம் ெப�ம்ெபா�� 
தனிப்பட்ட வ�ைய உ�வாக்�வைதத் த�க்கஒ�வரின் வாழ்க்ைக �ைற�ல்  
அல்ல� அவரக்ளின் வைர�லான இயலாைம, ச�க ெதாடர�்கள் மற்�ம் 
ெதா�ல் இழப்�, பயன்பா� அல்ல� இழப்� ஆ�யவற்ைறக் �ைறக்க 
(இரண்டாம் நிைல த�ப்�) அவ�யம்,  வ� நாள்பட்டதா��ட்டால் (�ன்றாம் 
நிைல த�ப்�). இரண்டாம் நிைல வ� த�ப்�க்கான ஆராய்ச�் அைமப்� கடந்த 
ஆண்�களில் வளரந்்��ந்தா�ம், நாள்பட்ட வ�க்� ��சை்சயளிப்ப�ல் 
கவனம் ேதைவப��ற�.  

வ� த�ப்�க்கான உலகளா�ய ஆண்�,  ேநாய் �ன்ேனற்றம் �தன்ைம 
மற்�ம் இரண்டாம் நிைல- நிைலக�க்கான உத்�கள் மற்�ம் தைல��கள் 
��தத் ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்கான ஒ� வாய்ப்பா�ம், அன்றாட 
உடல், தனிப்பட்ட மற்�ம் ச�க நடவ�க்ைககைள பராமரிப்ப�ல் 
பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� ஆதரவளிப்ப� நாள்பட்ட வ��ன் வளரச்�்ையக் 
�ைறக்க �றந்த வ�யா�ம் . த�ப்� ேசாதைனகைள வ�வைமப்ப�ல் 
பரிந்�ைரகள் ெவளி�டப்பட்�ள்ளன [3], இ� நம்பகமான ஆதாரங்கைள 
உ�வாக்�ம் என்� நம்��ேறாம். 

இரண்டாம் நிைல வ� த�ப்�: நாள்பட்ட தன்ைமையத் த�க்�ம் 

வ��ன் இரண்டாம் நிைல த�ப்� �தன்�த�ல் ஃேபார�்ஸால் 1970 களில் 
�வரிதத்ார ் [4],  வ� மற்�ம் வ� ெசயல்பா�கள் (வாழ்க்ைக நைட�ைற  
�டக்�தல்) ஆ�யவற்ைற ேவ�ப�த�்ம் ேபா�. வ� நடத்ைத �ைறக்க ஒ� 
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த�ப்� �ைற பயன்ப�த்தப்பட்ட�,  இ� த�ப்� உத்�கள் [2, 4] அ�ப்பைட�ல் 
ஆரம்பகால நம்�க்ைகக்�ரிய ���க�க்� வ�வ�தத்�. இரண்டாம் நிைல 
த�ப்�க்� காலவரிைச சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள், ஆபத்�ல் உள்ள 
ேநாயாளிகைளக் கண்ட�வதற்கான சரிபாரக்்கப்பட்ட க��கள் மற்�ம் 
��ப்�ட்ட தைல��க�டன் இந்த ஆபத்� காரணிகைள நிவரத்்� ெசய்�ம் 
ம�த�்வ உத்�கள் [5] பற்�ய �ரிதல் ேதைவப்ப��ற�. பல�தமான 
ம�ப்�ைரகள் ெவவ்ேவ� வைகயான வ�கைளப் பராமரிப்பதற்கான ஆபத�் 
காரணிகைளப் �காரளிக்�ன்றன; �வப்� வண்ண (உ�ரியல்) மற்�ம் மஞ்சள் 
வண்ண (உள�யல்) ெகா�கள் �ட்� மற்�ம் தைச சாரந்்த  வ�க்� �க�ம் 
ெபா�வான கட்�மானமா�ம், அைதத ் ெதாடரந்்� நீலம் வண்ண (ெதா�ல்), 
க�ப்� வண்ண (இழப்��) மற்�ம் ெவள்ைள வண்ணன (ச�க-கலாசச்ார) [6] 
ெகா�கள் உள்ளன, அவற்�ன் தாக்கம் ��த்த சான்�கள் இன்�ம் 
நி�ைவ�ல் உள்ளன. வ� இரண்டாம் த�ப்�. ��ப்�ட்ட ெபா��ைறைய 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஆபத்� காரணிகள் எ�ரக்ாலத�்ல் 
வ�வைமக்கப்பட்ட தைல��கைள வழங்�ம் த�ப்� உத்�கைள வ�வைமக்க 
உத�ம் [5, 7]. நாள்பட்ட �ழங்கால் [8] அல்ல� ���ய கால ���வ� [9] 
மஞ்சள் ெகா�கள், அல்ல� �ழங்கால் வ�க்� �வப்�க் ெகா�யாக �ட்� 
ேசதம் [8] ஆ�யவற்ைற வளரப்்பதற்கான ேபர�� / தவறான அ�வாற்றல் 
மற்�ம் மனசே்சார�் மனநிைல�ல் இத்தைகய ஆபத்� காரணிகள் 
அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ளன. மற்றவரக்ள் அ�ைவ��சை்சக்�ப் �ற� 
நாள்பட்ட வ�ைய வளரப்்பதற்கான பல ஆபத்� காரணிகைளப் 
�காரளித்தனர ் (எ.கா. [10-12]) வய�, பா�னம், அ�ைவ ��சை்ச�ன் வைக, 
மரப� காரணிகள், �ந்ைதய வ� அல்ல� �ற ேதாற்றத்�ன் நாள்பட்ட 
வ��ன் வரலா� மற்�ம் பல�தமான உள�யல் காரணிகள் . ஸ்�ரீனிங் 
க��கள் ��ப்பாக ���வ�க்� அவற்�ன் �ன்கணிப்� ம�ப்�ற்கான 
ஆரம்ப ஆதாரங்க�டன் �ைடக்�ன்றன [13]. ேநாயாளிக�க்� காலவரிைச 
மற்�ம் ��ப்பாக வ�வைமக்கப்பட்ட ��சை்சையப் பற்�ய 
�ைணக்��க்கள் ���ய மற்�ம் ந�தத்ர ெசாற்களில் பய�ள்ளதாக 
இ�க்�ம் என்பதற்கான ஆரம்ப சான்�க�ம் வழங்கப்ப��ன்றன [14]. 
���வ� நாள்பட்டதாக இ�ப்பைதத் த�ப்பதற்கான கல்� மற்�ம் 
உடற்ப�ற்� இந்த ேநரத்�ல் [5, 7] �றந்த சான்றாகத் ெதரி�ற�, �தன்ைமயாக 
���ய மற்�ம் ந�த்தர ெசாற்களில். 

இதற்� ேநரம்ாறாக, ஈட்ேராெஜனிக் காரணிகள் (�காதாரப் பா�காப்� 
�ைறைம�ல் உள்ள காரணிகள்) வ��ன் காலவரிைசக்� பங்களிப்பதாகத ்
ெதரி�ற�, ��ப்பாக ேசாமா�க் காரணிகளில் மட்�ேம கவனம் 
ெச�த்�ைக�ல், வ��ன் பல காரணங்கைள �றக்கணித�், ேசாமா�க் 
அல்ல� க�ரியக்க கண்���ப்�களின் தாக்கத்ைத �ைகப்ப�த்�, 
நல்வாழ்�ல் ேநாயாளி மற்�ம் ேநாய�தல் நைட�ைறகளின் அ�கப்ப�யான 
பயன்பா� மற்�ம் நீண்ட காலத்�ற்� ெசயலற்ற ேநாக்�ைடய தைல��கள் 
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(எ.கா. மசாஜ்) [15]. இந்த கண்���ப்�களின் ெவளிசச்த்�ல், வ�ைய ஒ� 
சான்� அ�ப்பைட�லான �ைற�ல் ��சை்சயளிப்ப�ல் �காதார 
வழங்�நரக்ளின் ெபா�ப்ைப �ைறத�் ம�ப்�டக்�டா�, ேம�ம் அைவ 
ஆராய்ச�் நடவ�க்ைககளில் ேசரக்்கப்பட ேவண்�ம். 

த�ரப்்�-ெபாைற�ைடைம மா�ரி [16] அல்ல� அ�ப்பைட அ��ய���ந்�, 
வ�வைமக்கப்பட்ட ��சை்சகள் மற்�ம் வ� ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் 
ஆதாரங்கைள உ�வாக்�தல் ேபான்ற மா�ரிகைள நி��வ�ல் ��ர �யற்� 
ேதைவ. ஆரம்ப வ�, ச�ேடா-மரப� மா�ரிகள் மற்�ம் ��ப்�ட்ட 
தைல��க�க்கான ேநாயாளி ��ப்பத்ேதர�்கள் [17] ஆ�யவற்���ந்� 
தன்னிசை்சயான �ட்ெட�ப்ைப இைணத்�க்ெகாள்வ� எ�ரக்ாலத்�ல் 
க�த்�ல் ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். 

 

 

வ��ன் �ன்றாம் நிைல த�ப்�: இயலாைம, ேவைல இழப்�, எ�ரம்ைற 
உணரச்�் மற்�ம் நாள்பட்ட வ�யால் பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� ச�க 
தனிைம ஆ�யவற்ைறக் �ைறத்தல் 

�ன்றாம் நிைல த�ப்� நாள்பட்ட வ�யால் பா�க்கப்ப�பவரக்ளின் 
இரண்டாம் நிைல �ைள�கைள �ைறப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 
பயம் த�ரப்்� மா�ரி [18, 19] அல்ல� த�ரப்்� மற்�ம் ெபாைற�ைடைம மா�ரி 
[16, 20-23] ேபான்ற மா�ரிகள் பா�க்கப்பட்ட நபரக்ளால் ��ப்�கரமான 
வாழ்க்ைகைய நடத்�வ�ல் ெசயல்பாட்�, உள�யல் மற்�ம் ச�க 
�ைறபாட்ைட ஒ�ங்�ைணக்�ன்றன. வ��ன் பேயாப்�ேசாேசா�யல் 
மா�ரி [24-26] பேயாப்�ேசாேசா�யல் (ஒதத்தாக பலதரப்பட்ட, இைடநிைல, 
பல ��) ��சை்ச அ���ைறகளின் வளரச்�்க்� வ�வ�தத்�. ஒ� 
ெதாடர�்ைடய வைரயைற ஒ� ஐ.ஏ.எஸ்.� பணியால் வ�வைமக்கப்பட்ட�. 

 

ேமயர ் மற்�ம் ேகட்ெசல் [27] 1980 களில் பேயாப்�ேசாேசா�யல் ��சை்ச 
அ���ைறைய அ��கப்ப�த்�னர.் ஒ�ங்�ைணந்த �� அைமப்�ல் 
பணி�ரி�ம் பல ஒ�ங்�ப�த்�ம் �காதார வல்�நரக்ள் (ம�த்�வரக்ள், 
��ேயாெதர�ஸ்�கள், ெதா�ல்சார ் ��சை்சயாளரக்ள், உள�யலாளரக்ள் 
மற்�ம் ெச��யரக்ள்) ஒ� �க்�ய ��ைவ உள்ளடக்�ய உடல், உள�யல் 
மற்�ம் ச�க ெசயல்பா�கைள �ட்ெட�ப்பேத இதன் �க்�ய ேநாக்கம் [27]. 

உலகளா�ய நாள்பட்ட வ�யால் பா�க்கப்பட்ட ேநாயாளிகளின் �ரிவான 
�ன்பங்க�க்� இைடநிைல ��சை்ச ஒ� ெபா�த்தமான ப�லாக ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்பட்�ள்ள� [28], ஆனால் சான்�கள் சரச்ை்சக்�ரியதாக 
�வா�க்கப்ப��ன்றன [29]. சம்பந்தப்பட்ட ெதா�ல்களின் பன்�கத்தன்ைம, 
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தைல��கள் மற்�ம் ��சை்ச�ன் கலைவ, ேடாஸ் மற்�ம் ��சை்ச�ன் 
காலம் மற்�ம் ம�த�்வ ேசாதைனகளில் �ைள� ம�ப்�ட்� க��கள் 
ஆ�யைவ கணிசமான ஒப்�ட்� ெசயல்�றன் ஆராய்ச�் மற்�ம் 
ெசல்�ப�யா�ம் ெமட்டா ப�ப்பாய்�கைளத் த�க்�ன்றன [30]. க�த்�யல் 
கட்டைமப்�கள் மற்�ம் ெபா��ைறைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ��சை்ச 
வ�வைமப்�கள், ஒத்�ைசவான �ைள� ம�ப்�� (�ரிவான பல பரிமாண 
�ைள�கைள க�த்�ல் ெகாண்� [31]), கவனமாக அ�க்ைக�டப்பட்ட 
ஆய்�கள் மற்�ம் கவனமாக நிகழ்தத்ப்பட்ட �ைறயான ஆராய்ச�் ஆ�யைவ 
நன்ைம பயக்�ம் ��சை்சைய பயனற்றவரக்ளிட��ந்� 
ேவ�ப�த்�வதற்�ம், இ��யாக, ��ப்�ட்ட ��க்க�க்� �றந்த 
��சை்சைய அைடயாளம் காண்பதற்�ம் ேதைவ ேநாயாளிகளின் 
�ணா�சயங்கள் ��த்� அ�� ேதைவ [32]. 
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