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 : اصول رہنما کے عالجکے درد
 لیۓ کے(Vulnerable) افرادوالے ہونے شکار سے آسانی کا بیماری

 

 

ے رہنما اصولوں پرمببے تجاویزخاص مہارت ےس تیاریک جائر ہیں  ین طریقئہ عالج ےک لیں ے رہنمائے فراہم  یہ مریض ۔ بہٹر اورماہرطب دونوں ےکلیں
۔ یہ بات توجہ طلب ہے  اورتصانیف اورعموما معیاری سائنیس تحقیقات ہیں  کرئر  یہ تجاویزماہرطب ےک روزمرہ  کہےسثابت شدہ ہوئر ہیں

   .(8) ہیں عالج پرمببے بیھ ہوسکبر  طریقئہ

 

 ےک باوجود معیاریاگرچہ ،دیبر ہیں زور ج مہیا کرئے پر عال  معیاری طریقئہتجاویز  رہنما اصول پرمببے  یہ
ی

کرنا مہیا  عالج ہرمریض کو  ان یک موجودیک

 ۔ممکن نہیں ہوتا 

۔ مندرجہ ذیل  اہمیت دی میں درد ےکعالج کوخاص افراد بیماری کا آسائے ےسشکار ہوئے واےل  سال"ےکموقع پر  "درد ےکعالیم جا ریہ ہے

۔ اس گروپچار   سال توجہ ےکطلب گار ہیں

 

  افرادکمزوراورضعیف 

  نوزائیدہ اور بڑے بچے 

  مریضذہبے معذوری میں مبتال 

  افراد ہوئے سہےتشدد 
 

 میں افرادہونےوالے شکار سے آسانی کا بیماری ہےگوکہ تذکرہ ہی کا پگرو چار باال مندرجہ میں Fact Sheets موجودہ کہ ہے ذکر قابل بات یہ

 کی اصول رہنما"ایک کوئی لہذا.ہے ہوتا مختلف قدرے میں لوگوں مختلف احساس کا درد کے ہیں جانتے یہ ہم ہیں۔ موجود بھی اورمثالیں سی بہت

 اور عارضی[assessment] جانچ کی درد میں بزرگوں یا بالغ بڑے جو،ہیں تجاویزموجود مختلف دس ازکم کم وقت اس ۔ہیں نہیں کافی"تجاویز

 (5,6,7۔)-ہیں موجود میں بارے کے کےعالج کےدرد ہڈیوںپھر یا درد دائمی

 

اورکبے رہنما اصولوں یک تجاویزمیں تفصیالاس کا ذکر ہے     (3)   بچوں میں درد یک جانچ کا طریقئہ کارمختلف ہوتا ہے
کہ ذہبے معذوری میں مبتال  یہ بات بیھ ہیں  مریضتوجہ طلب ہے ےسقارصہوئر درد یک شکایت بتانے اپنے بچوں اورذہبے معذوری میں مبتال لہذا  اکٹر

وری ہے  یک جانچ پرخاص توجہ دیبے   درد  مریضوں میں   .رصے

ے کہ ۔ یاد رکھنں  (3)   درد یک جانچ یک بنیاد پرعالج میں مختلف تبدیلیاں یک جا سکبر ہیں

ے بیھ  ےکطریقر  مختلفکچھ  بچوں یک طرح ذہبے معذوری واےلمریضوں ےکلیں ۔ درد جانچنے      (2 ) ;[CPS-NAID]موجود ہیں
 

 کا جن ہیں تجاویزموجود پرمبنی اصول رہنما میں تعداد کافی وقت اس میں بچوں برعکسکے معذوری ذہنی کہ ہے جاتا کیا خیال یہ عموما

 کی[ [WHO صحت ادارۂ پرعالمی طور خاص اور ممالک مختلف میں ضمن اس ہے۔ کاعالج درد مبتال میں اورکینسر دائمی مرکزعارضی،

  (5 ,14 ,9 ,11)                                                                                                           .ہیں توجہ تجاویزقابل

 

کہ    (10)    ہیں نوزائیدہ بچوں میں بیھ درد ےکجانچ ےکطریقوں یک تجاویز موجود یہ بات قابل ذکرہے

 

تجاویزمیں درد یک نسبت نفسیائر اور  ہوۓ مریضوں ےکدرد ےکبارے میں بہت کم تجاویزموجود ہیں  سہےتشدد  ۔ بیشٹر  عالج پرذیادہ زوردیاجاتا ہے

۔ قابل عمل تجاویز  چیدہ چیدہ ایےس مریضوں میں درد ےکعالج یکبیھ اسےک باوجود  بہرکیف(1,13)   (12) ہیں
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۔ ہم سمجھنر ہیں کہ رہنما اصول یک تجاویزپرعمل درآمد   ے ایک چیلنج ہے ین طریقوں کو رائج کرنا کیس بیھ ادارے ےکلیں کروانا اورعالج ےک بہٹر

وری ہوگا ئل کو مدنظررکھنر ہوئے ان تجاویز اداروں کو اپنے حاالت اوروسا جوعمل پرعمل درآمد کرانا ہوگا۔ اس ضمن میں ان رکاوٹوں کا دیکھنا رصے

،   (4)وسائل یک کیم، تبدییل ےکخالف مزاحمت اورادارے یک بھرپورحمایت نہ ملنا۔ مثال درآمد میں مخل ہوسکیر ہیں

 

 ہم یہ بیھ جانیر ہیں کہ رصف رہنما اصول پرمببے تجاویز ےک بارے میں آگایہ اورتعلیم یہ  
ے

بلکہ اداروں کوحاالت اوروسائل  ہے نہیں  کاف

۔ بیھ ےکلحاظ ےس پالییس سازی کرنا  وری ہے کہ درد ےکماہران تجاویزمیں ردوبدل کرےک ان کوعمل درآمد  بیھیہ بات باورکرانا  رصے وری ہے رصے

میں  ہیں  ثابتمددگار  ےکقابل بنانے کچھ معیاری ۔ہوسکیر ہوئے ے بیھ  اشارےان تبدیلیوں کومدنظررکھنر جونظام میں  کا تعیں وری ہے معیاری  رصے

ہوںطریقئہ عالج کو یقیبے بنا  ۔سکیر
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International Association For The Study Of Pain 

IASP  فورم ہے۔ درد کی تحقیق اوراس کی جانچ  معروفدرد سے متعلق سائنس، عالج اور تعلیم کی رہنمائی کے لیۓ ایک

سےذائد ممبرز  7000کے IASPممالک میں 133۔ دنیا کےکےممبربن سکتے ہیںIASPاورعالج کرنےوالےتمام پیشہ ورانہ افراد

 ہیں۔ IASP chapterممالک میں قومی  90ہیں اور special interest groups 20ہیں۔ اسکےعالوہ اس کے

 

 

IASP ےخالف سرجری کےبعد درد کFact sheets  کی ایک سیریزپیش کررہا ہے،جس میں سرجری کے بعد درد سےمتعلق

بھی دستیاب  لیۓ کے بھی کیا گیا ہے اورمفت ڈاؤن لوڈ عنوانات شامل ہیں۔ ان دستاویزات کا متعدد زبانوں میں ترجمہ مخصوص

       pain.org/globalyear-www.iaspویب سائٹ مالحظہ کریں لیۓ مزید معلومات کے ہیں۔
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