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Fact Sheet No.2 

 میں ادویات ےکشکار ہونی واےلافراد  بیماری کا آسانی ےس "

 " ذریےع درد کا عالج

 

ے مرتب یکدنیا بھرمیں درد ےکعالج اورادویات ےکاستعمال یک تجاویزمختلف عمرےک مریضوں اورمختلف بیماریوں   گبے  ےکلیں

۔ ۔ یہ فرق صحت  [1,2]ہیں ، لیکن عمر ےک ساتھ دواؤں ےک اثرمیں فرق پایاجا سکتا ہ  اگرچہ درد ےکعالج یک ادویات یکساں ہیں

۔  منداور بیمارلوگوں میں بیھ دیکھا جاتا ہ 

  ۔  ہیں
ے انہیں روزانہ کبے دوائیں استعمال کرئے پڑئر  ہیں جن ےک لیں

 ضعیف افراد اکٹر مختلف بیماریوں میں مبتال ہوئر

کیونکہ مختلف دواؤں کا ایک دورسے پراثرانداز ہوئے کا  ان افراد میں [3,4] درد یک دوائیں دیتر وقت احتیاط الزم ہ 

۔  خدشہ ہوتا ہ 

 

  ۔ درد یک  ہیں
 طور پرکمزورافراد میں درد یک دواؤں ےکاثرات دورسے مریضوں ےس مختلف ہوئر

، شعوری یا جسمائے ذہبے

۔ اسےک عالوہ درد یک دوائیں ان ےکشعور پر مزید اثر انداز ہو سکبر  شدت کا اندازہ لگانا بیھ ایےس افراد میں مشکل ہوتا ہ 

۔ مزید براں درد یک عالمات کو غلیط ےس ۔سمجھا مریض یک ذہبے کمزوری یک شدت میں اضافہ  ہیں  جا سکتا ہ 

 

  ۔ اس وجہ ےس ضعیف افراد میں ان دواؤں ےک اثرات یک میعاد بڑھ جائر  میں کیم آ جائر ہ 
ی

عمرےک ساتھ گردوں یک کارکردیک

جو    ہیں  ئر گردوں ےک زریےع ےس جسم ےسخارج ہوہ 

 

  کو متاثر بہت یس درد یک دواؤں ےک مضے اثرات عمویم طور پر 
ی

۔ اییس ادویات Opioidsجیسا کہ  ہیں  کرئر ذہبے کارکردیک

اثرات ےس بچا جا سےک۔ تاکہ ان ےکمضے الزیم ہ  ے کہ استعمال ےس پرہٹں  ےک مشٹر

 

  ۔ اس طرح دواؤں ےک استعمال وری ہ  ے ادویات ےکساتھ عالج ےک دورسے طریقوں کا استعمال بیھ ضے درد ےکعالج ےکلیں

اثرات کا خطرہ بیھ اتنا یہ بڑھ جانے گا۔میں کیم آئر ہ  کیونکہ دواؤ   ں کا استعمال جتنا ذیادہ ہوگا مضے

 

  کہ ییہ ہ   میں بہٹر
ی

اثرات یک موجودیک ۔ مضے ےس معائنہ نہایت اہم ہ  ضعیف مریضوں ےکعالج ےک دوران ان کا وقفے وقفے

،جیسا کہ ان مریضوں میں   ہیں
اثرات کم ہوئر ۔ کچھ دواؤں ےکمضے کا باقاعدہ   paracetamolدوا روک دی جانے

۔  استعمال کیا جاسکتا ہ 

 

  ضعیف افراد میںNSAIDS  جانر اثرات اس عمرمیں ذیادہ پائے ےک استعمال میں احتیاط الزیم ہ  کیونکہ ان دواؤں ےک مضے

استعمال کریں۔ ے ۔ دوا کو کم ےس کم مقدارمیں بہت تھوڑےعرےص ےک لیں  ہیں

 

 ے مختلف دواؤں ےکاکٹھے استعمال اثرات بیھ کم  درد ےک لیں ےس ہردوا یک کم مقدار ےس یہ درد میں کیم آجائر ہ  اورمضے

۔  ہیں
 ہوئر

 

  عصائی درد (Neuropathic)  وایل دوائیں 
استعمال ہوئے ے  ےکلیں

ی
مفید  Gabapentinاور  Pregabalinےکعالج میں مریک

 ہیں اور 
وع کردیبے یہ ہوئر  ۔چاہتں تکلیف ےکآغاز میں یہ رسر

 

 

 

 



.  2019حق اشاعت  ©   مطالعہ درد۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں
نیشنل ایسویس ایشن برائے  انٹر

  

 IASP،والوں اورپالییس سازوں کو  طبی ماہرین، سائنس دانوں    ، تاکہ درداکٹھا کرتا ہ  صحت یک دیکھ بھال کرئے
میں یہ علم دنیا بھرمیں درد ےکعالج کومزید بہٹر . ےسمتعلق مطالےعیک حوصلہ افزائے اورمدد یک جاسےک

 مددگارثابت بنانے
 ہوگا۔

  

 

 

   ت یک وجہ ےس اثرات یک کٹر   Amitriptyline.کریں جیسا کہ   کم ےس کماستعمال   کا دواؤں   Anticholinergicمضے

 

  شدید درد یک صورت میںOpioid   ۔ ضعیف افراد میں  Hydromorphoneاور  Oxycodoneکااستعمال کیا جا سکتا ہ 

کیونکہ یہ گردوں یک خرائی یک صورت میں خون میں جمع نہیں  Codeineاور Morphineکا استعمال  ہوتا ہ  ےس بہٹر

 .ہوتیں 

 

  جیسا کہ،  وایل دوائیں
ےکساتھ دورسی ادویات ےک استعمال پرخصویص توجہ  Tramadolدوہرے طریفر ےس اثرکرئے

کیونکہ کچھ ادویات ےک باہیم عمل یک وجہ ےس بیھ ورت ہوئر ہ  یک ضے اثرات بڑھ سکیر  دیتے ۔مضے  ہیں

 

  طویل دورانیں وایلOpioid  جوےک پہےلےس کم دورانیں وایل ے  چاہتں
رہ   Opioidضف ان مریضوں کو دیبے

استعمال کرئر

۔Opioid ہوں۔ کیونکہ جن مریضوں نے   کھبی نہ یل ہوان میں سانس یک رفتارسست ہوسکبر ہ 

 

  وع کریں اورمقدارکوآہستہ آہستہ بڑھائیں اورایس دوران اس یک جو بیھ دوا استعال کریں، اےس کم از کم مقدار میں رسر

۔   افادیت اور مضے اثرات پر نظر رکھیں

 

کہ درد میں کیم ےس طریفر  ایےس متوازنعالج کادرد   اثرات بیھ کم ےس کم ہوں۔ کمزور،  ہونا چائیں ےکساتھ ادویات ےک مضے

۔ اس یک بہت یس وجوہات ہیں جیسا ےک درد ضعیف اور ذہبے کمزوری واےل افراد میں درد کاعالج ذیادہ مشکل  ہوجاتا ہ 

 وایل عالمات میں 
یک شدت کو جانچنا، دواؤں ےک اثرات کا اندازہ لگانا، مریض یک ذہبے حالت اوردرد یک وجہ ےس ہوئے

۔ ان سب مشکالت  اثرات کو پہچاننا،جس میں مریض یک ذہبے حالت ےک اثرات بیھ شامل ہیں تفریق کرنا، دواؤں ےک مضے

۔ےک وری ہ  رہنا بہت ضے ے پوری کوشش کرئر عالج کیلتں
ےس بہٹر   باوجود درد ےک بہٹر
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IASP  ے ایک  ےک لیں
۔ درد یک تحقیق اوراس یک جانچ  معروفدرد ےس متعلق سائنس، عالج اور تعلیم یک رہنمائے فورم ہ 

واےلتمام پیشہ ورانہ افراد ز  7000ےک IASPممالک میں  133دنیا ےک۔ بن سکیر ہیں  ےکممٹی IASPاورعالج کرئے ےسذائد ممٹی

۔ اسےکعالوہ اس ےک ۔ IASP chapterممالک میں قویم  90ہیں اور special interest groups 20ہیں  ہیں

 

 

 

IASP  رسجری ےکبعد درد ےکخالفFact sheets   یز ،جس میں رسجری ےک بعد درد ےسمتعلق  یک ایک سٹں پیش کررہا ہ 
۔ ان دستاویزات کا متعدد زبانوں میں ترجمہعنوانات شامل  مخصوص ے   ےک مفت ڈاؤن لوڈ  بیھ کیا گیا ہ  اور  ہیں بیھ  لیں

۔ ے   مزید معلومات ےک دستیاب ہیں           pain.org/globalyear-www.iasp .ویب سائٹ مالحظہ کریں لیں

 

http://www.iasp-pain.org/globalyear

