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உங்கள் வ�ைய த�ப்பதற்� �காதார நி�ணரக்ள் உடன் ேசரந்்� 
பணியாற்�ங்கள்பா�க்கப்பட்டவரக்�க்கான ைகேய� : 

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

 
 
வ� என்ற ஒ� வாரத்்ைத�ல் உலகம் ��வ�ம் உள்ள மக்கள் உபேயா�க்�ம் 
ெபா�� அதாவ� அவரக்ள் சரியான உணர�்களில் இல்ைல ��ந்த 
�ரமத்�ற்� உள்ளா� இ�க்�ன்றனர ்வாரத்்ைத ��ப்பதற்� வ� என்ற ஒ� 
வாரத்்ைத உலகம் ��வ�ம் வழக்கத�்ல் உள்ள�நாம் இந் .த ���ல் வாழ 
வ� என்ற ஒ� உணர�் �க்�யமான இடத்ைத வ�க்�ற� அ� நமக்� 
ேதைவ�ம் �டஒ� மனிதனின் வ�யால் பா�க்கப்ப�ம் ெபா�� மன�  .
.ரீ�யாக�ம் ச�க ரீ�யாக�ம் பா�க்கப்ப��றார[்6] ச�பமாக ஏற்பட்ட 
வ�கைள நாம் எப்ெபா��ேம ���ய வ� என்�ேறாம்�� .�ய கால வ� 
எப்ெபா��ேம உட��ள்ள ��க்களில் காயங்கள் ஏற்ப�ம் ெபா�� 
ஏற்ப��ற� .அந்த காய�ம் நாளைட�ல் சரியா����ற� .6. க�ைமயான 
வ� எப்ெபா��ேம �ண் ஆ�வதற்� அேதேபால  ��க்களில் ஏற்ப�ம் 
காயங்கைள த�ப்பதற்�ம் உத��ற�ஆனால் நாட்பட்ட வ�யான�  .
இ���ந்� �ற்��ம் மா�பட்ட�நாட்பட்ட வ� என்ப� ஒ� வ�யான�  .
 .�ன்� மாதங்க�க்� ேமல் உட�ல் அ� நாற்பட்ட வ�யா� ���ற�
நாட்பட்ட வ� எப்ெபா�� ஏற்ப�ம் காயங்கைள ெபா�தத்� அல்ல ஆனால் 
ஆனால் ஒேர ேநரத்�ல் �ல� .உட�ல் ஏற்ப�ம் ஒ� ேநாைய ��க்�ற�க்� 
���ய கால வ��ம் நாள்பட்ட வ��ம் இ� ஏற்ப�ம் ெபா�� ��ந்த 
�ரமமாக இ�க்�ம்ஆனால் உடம்�ல் ஒ� காயம் ஏற்ப�ம் ெபா��  .
க�ைமயான வ�ைய ஏற்ப�த்�ம் ஏற்ப�ம் காயங்கைள �ராக்�வதற்� 
உத��ற� க�ைமயான வ� நம் உட�ல் உள்ள ��க்களில் பா�காப்பதற்� 
த��ற�அந்தக் க�ைமயான வ� ஏற்ப�ம் ெபா�� நம் உடல் ��க்கைள  .
ஆனால் அந்த காயத்�னால் ஏற்பட்ட நாட்பட்ட  .பா�காத்�க் ெகாள்�ேறாம்
.வ� ெதாடரச்�்யாக உடம்�ல் இ�க்�ற�  நாட்பட்ட வ� �ைறப்பதற்� நாம் 
எ�க்�ம் ேபாய்��ம் நாம் ெசய்�ம் ேவைலகளில் ஏற்ப�ம் மாற்ற�ம் 
ேபா�மான அள�ல் நமக்� உத�வ� இல்ைல அந்த ஓய்� நா�ம் 
ேவைலகைள த�ரப்்பதா�ம் வ� இன்�ம் க�ைமயாக ேவைலக்� 
ெசல்வேதா� நம்ைம �டக்�ப் ேபாட்� ���ற�ஐந்�ல் ஒ� நபரக்ளில் வய�  .
வந்தவரக்�ம் �ழந்ைதக�ம் இ�ப்பவரக்ள் நாட்பட்ட வ�கள் 
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பா�க்கப்ப��றாரக்ள்.[1,2] இ�ேபான்ற நாட்பட்ட வ�யான� வய� 
வந்தவரக்ளில் க�ைமயாக பா�க்கப்பட்டவரக்ள் ெபா�வாக பா�க்�ற� .
 �மாராக20 நபரக்ள் என்� ஒ� நபர ்�க�ம் க�ைமயாக நாட்பட்ட வ�கள் 
பா�க்கப்ப�வேதா� �க�ம் �ரமப்ப��றார ்�னசரி வாழ்க்ைகைய 
பா�க்கப்ப�வேதா� பள்ளிக்� ெசல்வ�ம் அேதேபால ேவைலக்� ெசல்வ� 
தைடப��ற� அேதேபால �ட்� ேவைல ெசய்�ம் �றன் பா�க்கப்ப��ற� .
இந்த உண்ைமயான தகவல் அ�க்ைக இல்ைல இந்த நாற்பட்ட வ�யாக 
பா�க்கப்பட்டவரக்ைள கண்ட�ந்� அவரக்�க்� எவ்வா� வ�ைய 
�ைறப்ப� என்ற த�ப்� �ைறகைளக் ைகயாள �வா�ப்ேபாம். 
 
பா�க்கப்பட்டவரக்ள் ெதாடர�் �க�ம் �க்�யமா�ற� 
 
இந்தக் க�ைமயான பா�க்கப்பட்டவரக்ள் அவரக்ைள சந்�க்�ம் ெபா�� 
ேநாையக் கண்ட�வ� �க�ம் �க்�யமா�ற�ஆனால் ெப�ம்பா�ம் ேபாய்  .

 கண்ட�ந்த �ன்� அைத ��வ�ல் நாம் ெச�த்�ய பணி �றப்பாக
நைடெப�வதால் ப�ல் அேதேபால பா�க்கப்பட்ட ேநாய் எல்லாம் �ல� 
��வ��ம் நாம் ெப�ம்பா�ம் பங்களிப்ப� இல்ைலஇதனால் ெபா�வாக  .
�காதார ெதாண்டரக்ள் �� நம்�க்ைகைய ஏற்ப�த்�வ� �க�ம் �ரிந்� 
ேபாவேதா� அவரக்�க்� ேதைவயான நல்ல ம�த்�வ�ம் 
.�ைடப்ப�ல்ைல[2,4] நாட்பட்ட வ�யான� ேநாய்களா�ம் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ைள �காதார வல்�னரக்ள் நல்ல �ைற�ல் ெதாடர�்கைள 
�ளக்�க் ��ம் ெபா�� அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் பயம் �ைறந்� ேபா�ற� .
நாட்பட்ட வ��டன்  .பயத்ேதா� வாழ்வைத த�ப்ப� �க�ம் �க்�யமா�ற�
வா�ம் ெபா�� அவரக்�க்� �ரமங்க�ம் அேதேபால ேவைல�ல் �ரமம் 
ஏற்ப��ற�அ�ேபான்ற சமயங்களில் �காதார நி�ணரக்ள் எளிைமயாக�ம்  .
பா�க்கப்பட்டவரக்ள் ேகள்�கைளத் ேகட்�ம் வண்ணம் எளிைமயாக இ�க்க 
 .ேவண்�ம்[2, 4] அவரக்ளின் ேவதைனகைள சரி ெசய்வதற்� நாம் ��ைமயாக 
தன்ைனக் ஒப்பைடக்�மா� �காதார நி�ணரக்ள் இ�க்க ேவண்�ம். 
 
 
உங்கள் ம�த்�வரக்ைள கா�ம்ெபா�� நீங்கள் எ�க்க ேவண்�ய 
ப�நிைலகள் 
 
�தல் ப�நிைல 
 
ேமா� ேகள்�கைள ஒ� தாளில் எ�� ைவத�்க் ெகாண்� �க்�யமாக 
உங்கைள என் ��ந்த �ரமத�்ற்� உள்ளா� �ரச�்ைனைய எ�� 
ைவத்��க்க ேவண்�ம் 
 
அேதேபால பா�க்கப்பட்டவரக்ள் நீங்கள் ��ய ப�ல்கள் ��ஞ்� இ�க்�றதா 
என்பைத உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் 
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��ந்த அள�ற்� �ண்�ம் நி�ணரக்ள் ��ய ப�ல்கள் �ரிந்� இ�க்�றதா 
என்பைத உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 
அ�த்� என்ன ெசய்யேவண்�ம் அ�த்� என்ன ேதைவ என்ப� �ரிந்��க்க 
ேவண்�ம்,[3] 
 
நிைறய ேவ�பட்ட வ�வைககள் உள்ளன 
 
உட�ல் ஏற்ப�ம் வ��ல் பல வைககள் உள்ளன அைனத�் உடல் வ��ம் ஒேர 
மா�ரியாக இ�க்கா�எப்ெபா��ேம ���யகால உட�ல் உள்ள ��க்களில்  .
காயங்கள .ஏற்பட்ட காய�ம் ேசரந்்��க்�ம்◌ினால் ஏற்ப�ம் உடல் ��க்களில் 
ஏற்ப�ம் காயங்கள் அதன் ேசதத்ைத�ம் ��ப்� இதற்� வ� ஒ� �க்�ய பங்� 
வ�க்�ற�ஒ� ��க்களில் ஏற்ப�ம் ேசதத்ைத �ைறப்பதற்� அதாவ�  .
 .நாட்பட்ட வ� அப்ப� அல்ல .த�ப்பதற்� ���ய கால வ� ஏற்ப��ற�
நாட்பட்ட வ� ெபா�வாக நரம்� மண்டலத்ேதா� ெதாடர�்ைடய� 
அதனால்தான் அைத நா� �ளாஸ்�க்  வ� என்� ெபயரில் அைழக்�றாரக்ள் .
எப்ெபா��ேம காயங்கள் ஏற்ப�ம் ெபா�� ���ய கால வ� உட�ல் 
ஏற்ப��ற� உட�ல் ஏற்ப�ம் ��க்களின் ேசதாரத்ைத �ைறப்பதற்காக 
க�ைமயான வ� ஏற்ப��ற� ஆனால் ந◌ாட்பட்ட வ� அப்ப� அல்ல 
�லேநரங்களில் ஏற்பட்ட காயத்ைத சரிப்ப�த்�க் ெகாள்ள�ம் ���யகால 
க�ைமயான வ� ேதைவப்ப��ற�நரம்� பா�க்கப்பட்ட வ� உட�ல்  .
ேநாைய ஏற்ப�த�்ம் ேபால ��க்களின் ேசதத்ைத�ம் ��க்�ற� இதனால் 
நாட்பட்ட வ�யா .நரம்� பா�க்கப்ப��ற�ல் ஏற்ப�ம் பா�ப்பான� 
எதற்�ேம  உத�வ�ல்ைல அதாவ� ��க்களில் ஏற்ப�ம் ேசதாரத்ைத  அேத 
ேபால �ண் ஆ�வதற்� உத�வ�ல்ைலஇ�ல் �ற ேவண்�ய�  .
என்னெவன்றால் நரம்� மண்டலத�்ல் ஏற்ப�ம் வ�ைய�ம் அேதேபால 
நாட்பட்ட வ��ம் சரி ெசய்வதற்� பல்ேவ� ம�ந்�கள் ேதைவப்ப��ன்றன 
அ� ���ய கால வ�க்� தரப்ப�ம் ம�ந்�களில் இ�ந்� �ற்��ம் 
மா�பட்ட�மாரக்்ெகட்ைட வ�க்ேக நாம் ெகா�க்�ம் ம�ந்தான�  .
.அவரக்ளின் ேவைலத்�றைன அ�க ப�த்�ம் வண்ணம் இ�க்கேவண்�ம் 
 
வ��ல் �ரமப் பட்�க் ெகாண்��ந்தா�ம் நம் உடைல இயக்�வ� �க�ம் 
�க்�யமா�ற� 
 
வ�க்�ம் ��க்களின் ஏற்பட்ட ேசதத்�ற்க்�ம் எந்த ெதாடர�்ம் இல்ைல .
உட�ல் காயங்கள் ஏற்ப�ம் ெபா�� உடல் �ல ேவ�ப்ெபா�ட்கைள 
 .�ரக்�ற� அதனால் நம� நரம்� மண்டலம் உணர�்றன் அரிய அ�கமா�ற�
 இதனால் உட�ல் ஏற்பட்ட காயம் ஆ� ேபானா�ம்வ� அ�கமா�ற� .
இதனால் உடம்�ல் எந்த காயம் ஏற்பட்டா�ம் இயக்கம் �க்�ய பங்� 
.இதனால் உட�ல் ஏற்பட்ட காயம் �ரா�ற� .வ�க்�ற�  நாட்பட்ட வ�ைய 
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உண்டால் �ணப்ப�த்�ம் ெபா�� உடல் இயக்க �க்�ய பங்� வ�க்�ற� .
அதற்� நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்றால் உடல◌ில் ஏற்பட்ட காயத்ைத 
க�ைமயாக மாற்ற வண்ணம் உட�ன் இயக்கத்ைத �ராக ேவண்�ம்உட�ல்  .
ஏற்ப�ம் �ரமம் மற்�ம் உணரச்�்கைள கட்�ப்ப�த்�க் ெகாண்� வ� 
சரியாக ேவண்�ம், உட�ல் ஏற்ப�ம் வ�ைய சரியாக்க இதற்� உட�ல் 
ஏற்ப�ம் உணரச்�் �க�ம் �க்�ய பங்� வ�க்�ற�உணரச்�்�ம் வ��ம்  .
 .சரியாக�ல்ைல என்றால் ம�த்�வ நி�ணரக்ைள ஆேலா�ப்ப� �றந்த�
அதற்�ப் �ற�  .அல்ல� வ� �ணப்ப�த�்ம் ம�த்�வரக்ைள காணேவண்�ம்
உங்கள் இயக்கங்கைள ெசயல்ப�த்�வ�ம் ேவைலகைள ெசய்வ�ம் 
அ���தத்ப்ப��ற� இதனால் உங்கள் வாழ்க்ைக ெச�ைம அைட�ற�. 
 
உடல் காயத்�னால் ஏற்ப�ம் வ��ன் ேபா� உட�ல் ஏற்ப�ம் உணர�்கைள 
ைகயா�வ� �க்�ய பங்� வ�க்�ற� 
 
உலகம் ��வ�ம் அ�யப்பட்ட ஒ� ெசய்� என்னெவன்றால் உட�ல் ஏற்ப�ம் 
வ�கள் ��ம்பதத்காத உணரச்�்கள் உட�ல் ஏற்ப��ற�.  ஒ� வ� ஏற்ப�ம் 
ெபா�� உணரச்�்கள் நம் எண்ணங்கள் பழக்கவழக்கங்கள் மற்�ம் 
ச�தாயத்ேதா� ெதாடர�் அைனத்�ம் மா�ப்ேபா�ற�நாட்பட்ட வ�யால்  .
பா�க்கப்பட்டவரக்ள் அ�க கவைல ெகாள்வேதா� அவரக்ளின் மனநிைல�ம் 
��ந்த ச◌ிரமத்�ற்� உள்ளா� உள்ள�நாம் அவரக்ைள �ணப்ப�த்�ம்  .
ெபா�� அவரக்ளின் வாழ்க்ைகத்தரம் ஏற்பட்ட மாற்றங்கைள கண்ட�ந்� 
அதைன அ�ந்� �றந்த ம�ந்�கைள அ��ம்  .�ணப்ப�தத் ேவண்�ம்
அவரக்ளிடம் நாம் ேகட்�ம் ேகள்� ஆன� பயம்  .வண்ணம் இ�க்க ேவண்�ம்
கவைல மன அ�தத்ம் ேகாபம் �ரமம் மற்�ம் அ�தத்ம் உள்ளதா என்� �னவ 
ேவண்�ம்இ�  .மனநிைலக�ம் ஒ�வ�க்� ஏற்பட்ட வ� ஏற்ப�த்��ற� .
ேபான்ற மன உணரச்�்கள் சரியாக ைகயாளப்படாத ெபா�� அவரக்ளின் வ� 
அதனால் நாற்பட்ட வ�யால்  .��ந்த �ரமத்�ற்�ள்ளா� ���ற�
பா�க்கப்பட்டவரக்ளின் உடம்�ற்� மட்�ம் ம�ந்�கைள ெகா�க்காமல் 
அவரக்ளின் மனம் உடல் அைனத்�ம் ேசரத்்� ம�ந்� ெகா�க்க ேவண்�ம். 
 
இந்தக் கட்�ைர�ன் ��க்கம் 
 
ஒ� வ�க்� நாம் ெகா�க்�ம் ம�ந்தான� அவரக்ளின் வ�ைய ���யகால 
வ����ந்� நாட்பட்ட வ�யாக மாறாமல் இ�க்க ெகா�க்க ேவண்�ம்ஒ�  .
நாற்பட்ட வ��ல் உள்ளவரக்ைள நீங்கள் அப்ெபா�� அவரக்ளின் ெதாடர�் 
�க்�யமாக இ�க்க ேவண்�ம் அவரக்ேளா� நல்ல �ைற�ல் 
கலந்தாேலா�த�் அேதேபால அவரக்ளின் உணரச்�்க�க்�ம் ம�ந்� அளிக்க 
ேவண்�ம் அவரக்ளின் உணரச்�்கைள �ணப்ப�த்�ம் ெபா�� அவரக்ளின் 
வ� ெவ�வாக �ைறவேதா� அவரக்ள் வ��னால் ஏற்ப�ம்  �ரமத்�ல் 
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இ�ந்� பா�காக்கலாம்அேதா� மட்�மல்லாமல் அவரக்ேளா� இைணந்�  .
அவரக்�க்� வ�ைய �ணப்ப�த்�ம் ெபா�� ��ந்த மாற்றத்ைத உணர 
.���ம் 
 
இங்ேக �ல ெதாடர�்கைள உங்கள் வ�ைய பற்� ெதரிந்�ெகாள்ள உத�ம் 

• For kids with pain: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 
• To learn about pain – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 
• To learn about pain – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 
• Understanding pain in five minutes: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 
• Understanding Pain - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 
• Understanding pain in kids: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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