
 

 

Partnering with your Healthcare Professional to Prevent Pain: Information for Patients 

 اپنے معالج کے اشتراک سے درد سے بچاؤ حاصل کریں

کا سامنا ہم سب ،یفیتوں کے لیئے استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا لفظ جو دنیا بھر میں لوگ مختلف طرح کی تکلیف دہ ک 'درد'

کو صرف جسمانی ہی نہیں، بلکہ ذہنی اور معاشرتی طور پر بھی  کرنا پڑتا ہے۔ درد زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ درد انسانکو 

 لگناجسم میں چوٹ یا زخم وجہ  یاس کحال ہی میں شروع ہونے والے درد کو عارضی درد کہا جاتا ہے۔ عموما  متاثر کرتا ہے۔

۔ عارضی درد کا بڑا فائدہ یہ ہے کے یہ  [6]اور جب وہ زخم بھر جائے اور چوٹ ٹھیک ہو جائے تو یہ درد ختم ہو جاتا ہے .ہے

اس کے برعکس  جائے۔بھر اور احتیاط کرنی ہے تاکہ زخم  رکھنا ہے حصے کا خیال کسہمیں مسلسل یاد کرواتا ہے کہ جسم کے 

والے درد کو کہا جاتا ہے۔ دائمی درد کے لیئے جسم پر  رہنےیادہ عرصہ موجود ز دائمی درد کم از کم تین مہینے یا اس سے

کوئی چوٹ یا زخم ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ بذات خود ایک بیماری ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عارضی اور دائمی دونوں طرح 

وقت موجود ہوں، مثال اگر ایک دائمی درد کے مریض کو چوٹ لگ جائے تو عارضی درد شروع ہوجائے گا اور  کیبکے درد 

 جو اس وقت تک رہے گا جب تک وہ چوٹ ٹھیک نہ ہوجائے اور جسم کے اس حصے کو بچائو کی مزید ضرورت نہ رہے۔

ں بلکہ اس سے درد کے مزید بڑھنے کا احتمال ہوتا سے پرہیز کرنے سے ممکن نہیجلنےدائمی درد کا عالج مکمل آرام یا ہلنے 

ہےاور مریض میں روزمرہ کے کام کی استطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی درد ہر پانچ میں سے ایک انسان کو جس میں بچے 

 یہوت ادہیز ںیم وںیباس میجگہ کے قد یاور کس وںیشرح بزرگوں، سابق فوج یاس ک. اور بڑے دونوں شامل ہیں، متاثر کرتا ہے

تقریبا بیس میں سے ایک انسان شدید دائمی درد کی وجہ سے اپنے روزمرہ کے کام انجام نہیں دے سکتا۔ مثال اسکول  [2 ,1].ہے

ہیں جو  نقاطمندرجہ ذیل حقائق نامہ میں ہم کچھ اہم نقاط بیان کریں گے۔ یہ وہ  اور دفتر جانا یا گھر میں معمول کےکام انجام دینا۔

 کے مریض اور ان کے محقق اس درد سے بچاؤ کے لیئے مؤثر سمجھتے ہیں۔دائمی درد 

 :اہمیت کی رابطہ اثر با

جب کوئی انسان درد کے عالج کے لیئے ماہرین طب سے رابطہ کرے تو الزم ہے کہ اس کو اس کی تشخیص سمجھائی جائے۔ 

جائیں جو قابل فہم نہ ہوں تو اس  کئےاگر مریض کو اپنی تشخیص کی سمجھ نہ آئے یا بتائی ہی نہ جائے یا پھر ایسے نام استعمال 

ہو سکتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ اس عالج سے قطعی التعلق ہوجائے اور کوئی  کا اعتبار اپنے ڈاکٹر اور عالج سے ختم

مریض سے صاف اور واضح بات کرنے سے اسکی اپنے درد اور بیماری کے بارے میں تشویش  [2,4]. فائدہ حاصل نہ کرسکے۔

مریضوں کو ہوتا ہے جو اس کے درد اس تشویش کے کم ہونے کا خاص طور پر فائدہ دائمی  اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔

پریشانی سے ذہنی اذیت اور الچارگی کی کیفیت میں مبتال ہوسکتے ہیں۔ جب مریض ایسے ماہرین طب سے رابطہ کرتا ہے جو 

اس کے ہر سوال کا واضح جواب خندہ پیشانی سے دینے کے لیئے تیار ہوں اور مزید سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کریں تو 

جب آپ کسی . پر قابو پا سکتا ہےاور اذیت میں واضح کمی ہوجاتی ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے درد  اس کی ذہنی تشویش

 یاد رکھیں۔ نقاطدرد کے ماہر سے ملنے جا رہے ہوں تو مندرجہ ذیل 

 .ئےجاتیاری کرکے جائیے۔ وہ سب سوال جو آپ پوچھنا چاہتے انہیں ایک پرچے پر لکھ لیں تاکہ کچھ بھول نہ  : تیاری

 ۔ہوسوال پوچھیۓ اور یقینی بنائیے کہ آپ کو جواب حاصل  :پوچھیے

طور پر سمجھ  صحیحجو بات آپ کو بتائی جائے اسے اپنے لفظوں میں دہرائیے تاکہ ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ آپ بات  : دہرائیے

 گئے ہیں۔

 [3]۔کیجیۓ جو کام آپ سے کرنے کو کہے جائیں ان پر فوری طور پرعمل شروع  : کیجیئے
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ہر درد ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ عارضی درد کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فائدہ  :اقسام مختلف کی درد

ہے جب تک کہ زخم مکمل طور پر رہتا یاد دالتا  تب تکمند درد ہے جو ہمیں جسم کے زخمی حصہ کی حفاظت کے بارے میں 

بھر نہ جائے۔ اس کے برعکس دائمی درد کا کوئی حفاظتی فائدہ نہیں ہے۔ یہ درد دماغ میں درد کی حس کے غیر معمولی طور پر 

یہ ممکن ہے کہ دائمی درد ایک عارضی درد کی وجہ سے شروع ہوا مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 

دائمی درد کا کوئی حفاظتی فائدہ نہیں ہے اس لیئے جسم کے درد والے حصے کی حفاظت کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا  چونکہ

بلکہ مزید بگڑسکتا ہے۔اس طرح کا دائمی درد نسوں کی تکلیف یا کھنچائو سے شروع ہوتا ہے اور نیوروپیتھک درد کہالتا ہے۔ 

 ہ کے کام اور حرکت جاری رکھی جائے۔اس درد اور دائمی میں یہ ضروری یہ کہ روزمر

 

کی گہرائی کا انداہ لگانا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ جسم پر  ؤدرد کی شدت سے گھا :نہیں دہ نقصان ناکر حرکت میں درد

جب کوئی تکلیف آئے تو شفاء کے عمل کے دوران ایسے کیمیائی مادے جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو نسوں کو غیر معمولی حساس 

یں۔ اس لیئے یہ چوٹ یا زخم شفایاب ہو رہے ہوتے ہ بنا دیتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے درد میں شدت آجاتی ہے، حاالنکہ

 ضروری ہے کہ جب زخم بھرنے لگے تو بتدریج اپنی حرکات وسکنات میں اضافہ کریں۔ اسی طرح دائمی درد میں بھی بتدریج

اس عمل کے لیئے پہال قدم یہ ہے کہ اپنے بارے میں اندازہ لگائیے کہ کم سے کم آپ کتنی  نقل و حرکت میں اضافہ کرنا چائیے۔

کسی طرح کا ذہنی دباؤ یا پریشانی آپ کے درد میں اضافہ کر بڑھنے نہ لگے۔ خیال رہے کے درد  ں۔نقل و حرکت کر سکتے ہی

تناؤ کے حصے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اگرچوٹ یا زخم کے بعد آپ سکتے ہیں، کیونکہ دماغ میں درد اور ذہنی 

ن طب یا درد کے ماہرین سے رابطہ کیجیئے۔ مگر یاد رکھیئے کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا یا آپ کو دائمی درد ہے تو پھر آپ ماہری

کہ بتدریج زندگی کے کام کاج بڑھانا اور معموالت زندگی میں حصہ لینا، باوجود اس کے کہ درد مکمل ٹھیک نہ ہو، بالکل نقصان 

 دہ نہیں ہوتا۔

درد تقریبا ہمیشہ ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیئے کہ درد کا  :ہے ضروری رکھنا قابو پر جذبات درد دوران

ہمارے جذبات اور احساسات کے ساتھ گہرارشتہ ہے۔ جب ہم درد اور تکلیف میں ہوں تو ہمارے خیاالت، رویئے اور دوسروں 

۔ دائمی درد پر  [5]ی جاتی ہےپریشانی عام دیکھ اورسے میل جول میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ دائمی درد کے مریضوں میں اداسی 

مکمل قابو پانے کے لیئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی پریشانی، غصہ، ڈپریشن اورتلخ مزاجی کے بارے میں آگاہ ہوں اور 

ذہنی نظام پر بہت اثر رکھتے ہیں اور درد کی شدت میں مزید  اتیفیہر ممکن حد تک اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یہ سب ک

فے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ درد کے دوران صرف جسم کا عالج نہ کیا جائے بلکہ پورے انسان کا اضا

 عالج کیا جائے۔

آپ اپنے عارضی درد کو کم کرنے اور اسے دائمی درد میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ : خالصہ

معموالت زندگی میں شامل  ،معلومات حاصل کرنا، اپنے ماہرین طب سے واضح سوال جواب کرنااپنے درد کے بارے میں مفید 

سب ایسے کام ہیں جن کے ذریعے آپ یہ ہدف پورا کرسکتے ہیں۔ اپنےعالج میں شامل ہوکر درد کو   ;رہنا، جذبات پر قابو پانا

 شکست دیجیۓ ۔

 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔درد کے عالج کے لیئے مزید معلومات مندرجہ ذیل ذرائع 
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  https://www.aboutkidshealth.ca/painFor kids with pain:   

/https://www.retrainpain.orgRetrain Pain Foundation:  –To learn about pain    

/https://www.tamethebeast.orgTame the Beast:  –To learn about pain    

https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvIUnderstanding pain in five minutes:    

  Understanding Pain - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain:   
--https://www.youtube.com/watch?v=J6

                                                                                          CMhcCfQ 

pain/painbytes-https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronicUnderstanding pain in kids:    
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