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۔ےس طریقوںدرد کا اظہار مختلف  واےل افراد ذہبے کمزوری   ہیں
ے  میں ان لوگوں  کرئر تبدییل درد یک عالمت ہوسکبر ہ  اور بعض  یکرّوئے اورحلیں

عمل [8].  اوقات ایےس افراد میں درد کا اظہارعجیب طریقوں ےس سامیے آتا ہ  
ّ
واےل رد  ,motivational-affective]درد ےک نتیجی میں ہوئے

cognitive-evaluative and autonomic]  کمزوری یک وجوہات کیا ہیں اور اس میں دماغ ےککون  کا انحصاراس 
ے

کہ دماغ بات پرہوسکتا ہ 

وث 
ّ
کہ اس طرح ےک سب لوگوں میں درد کو محسوس کرئے  [4]. ہیں ےس حّّصمل ذہبے کمزوری واےلافراد ےکبارے میں یہ غلط فہیم پائے جائر ہ 

 ۔ [1]کم ہوتا ہ    انہیں درد کا احساسوجہ ےسجس یک کمزورہوئر ہ    ِحس وایل

 

 کرنا ذہن  طور پر کمزور افراد می  درد یک پہچان

 ہیں اور رّویوں یک انفرادیت یک وجہ ےس ان ےک درد کو پہچاننا مشک
ل ذہبے کمزوری ےک حامل افراد درد کا اظہار بہت مختلف طریقوں ےس کرئر

ت کا 
ّ
۔ ایےس افراد میں درد یک شد اندازہ ان یک مخصوص اور منفرد عادات یک پہچان ےک ساتھ ساتھ ان یک جسمائے حالت اور رّویوں ہوجاتا ہ 

یک وجہ ےس درد   ۔ [13]میں تبدییل ےس لگایا جاتا ہ   آلوں کا استعمال یک پیمائش ےکتاہم ہر مریض یک ذہبے اور زبائے قابلیت جداگانہ ہوئے

ورت  شیک پیمائاس وجہ ےس درد   ۔ [31] مشکل ہوجاتا ہ   تاکہ ہر مریض یک ذہبے قابلیت ےک حساب ےس  پڑئر ےک مختلف طریقوں یک ضے ہ 

ے کرنا اور اےس فائل   اسکور کارڈ مناسب  ّ معائیے ےک وقت اس ےک درد یک کیفیت کا تعیں کا استعمال کیا جاسےک۔ کیس بیھ شخص ےک ساالنہ طبی

ّ ماہرین بعد میں مریض یک کیفیت کا موازنہ کرسکیں  وری ہ  تاکہ دورسے طبی درد کا معائنہ کرئر وقت مختلف لیکن  [14] .میں نوٹ کرنا ضے

، جیسا کہ مریض یک اپبے وضاحت، اس ےک رّویوں کا مشاہدہ، اس یک جسمائے حالت  استعمال کرنا یقوں کا آسان اور جانے پہچانے طر  ے چاہیں

ہ۔ اس ےک عالوہ درد ےک نتیجی میں غٹں متّوقع ردعمل کا دھیان وبدل پر غور وغٹں
ّ
، جیسا کہ ہنسنا، حلق ےس آوازیں  میں رد وری ہ  رکھنا بیھ ضے

ہنکالنا  ے جو دماغے کم ۔ [22] وغٹں  ےک لیں
ے کرئے   ۔ ہیں موجود ہیں ان یک کچھ مثالیں مندرجہ ذیل  اسکور کارڈ زوری واےل بچوں میں درد کا تّعیں

Individualized Numeric Rating Scale INRS [27], Revised Face, Legs, Activity, Cry, Consolability-r-FLACC [32]      

Paediatric Pain Profile-PPP [15]           کمزوری واےل بڑی عمر ےک افراد میں درد یک پیمائش ےک 
                                                    مثالیں یک چند   اسکور کارڈ دماغے

۔ مندرجہ  ذیل ہیں

    Non -Communicating Adult Pain Checklist – NCAPC [19], Pain and Discomfort Scale– PADS [2], Checklist of       

Nonverbal Pain Indicators – CNPI [7] and the Disability Distress Assessment Tool - Dis-Dat [26] 

 کو تحقیق ےک ذریےع جانچا جا چکا ہ    اسکور کارڈ ان 
ی

اس بات کو بیھ  ےکعالوہاسکور کارڈ ان درد یک پیمائش ےک دوران  ۔ [15,20,28]یک پختگ

۔ معموالت کہ روزمّرہ ےکچائیں جانا جانچا  ے ان لوگوں ےس رجوع میں مریض یک کیا کیفیت ہوئر ہ   ےک لیں
بہٹر  کرنا   ان معلومات کو حاصل کرئے

 رہ  ہوں تا کہ درد یک تشخیص صحیح طور معمو جو مریض کو روزمّرہ ےک ہ  
 ۔[25]پرہوسےک الت میں اور درد یک حالت میں دیکھیر

 

 

 می  درد کا عالج ذہن  طور پر کمزور افراد     

، جیس ۔ عارضے درد یک عمویم وجوہات کو جانچیں ے کرنا نہایت اہم ہ  ا درد ےک مؤثر عالج ےک لییے درد یک مناسب جانچ اور اس یک وجہ کا تعیںّ

ہ وجہ ہو ک ایدرد یک یک تکلیف (gastro esophageal reflux)  حلق میں آنے  ےک۔ خوراک  [10] کہ ہڈی ٹوٹیے کا درد، دانت کا درد وغٹں

ہاور   [9]ہ   سکبر  آزمودہ  [5]درد کا باعث ہو سکیر ہیں  بیھ اس یک وجہ ےسدانتوں یک تکلیف، الٹیاں اور نمونیا وغٹں ے  ےک لیں
ان عالمات کو جانچیے

 موجود ہیں 
۔ [3] طریقر ان افراد میں عصائی درد بیھ پایا  اس ےکعالوہ اور ان کو جلد پہچان لییے اور فوری عالج ےس درد ےس بچاؤ ہو سکتا ہ 

۔  جاتا ہ 
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۔ اس یک عالمات میں بجیل یک یس سنسبے یا جلن کا احساس شامل ہ  اور یہ درد  عصائی درد، دائیم یا باربار ہوئے واےل درد یک ایک قسم ہ 

۔عصائی درد   محرکتکلیف دہ   میں بیھ محسوس کیا جاتا ہ 
ی

موجودیک ۔ اس درد ےک عالج میں   یک غٹں       کاعالج مشکل ثابت ہو سکتا ہ 

gabapentinoidsاورantidepressants   ہیں فائدہ مند ثابت 
 کمزوری واےل افراد بعض اوقات درد کا اظہارعجیب  ۔ [11,12]ہوئر

ے
دماغ

 کا باعث ہوسکتا ہ  
ّ
 واےل روئے

،جیسا کہ رس کو دیوار پرمارنا یا خود کو کاٹ لینا۔ عصائی درد خود کو تکلیف دییے  ہیں
 [24,29]طریقوں ےسکرئر

ے فیصد  50 ےک شکار  Autism ۔ بچوں میں خود کو تکلیف دییے کا روّیہ دیکھا گیا ہ  لیکن ان میں ےس کچھ یہ بچوں میں درد یک وجہ کا تعیںّ

 ۔ [23]ہو پاتا ہ  

 

ے مناسب دواؤں کا صحیح مقدار میں تجویز کرنا ہ   ے عالیم ادارِۂ   ۔درد کو پہچانیے اور جانچیے ےک بعد اگال مرحلہ اس ےک لیں درد ےکعالج ےک لیں

۔ [33]. ےس مدد یل جا سکبر ہ  analgesic pain ladder  ت ےک جاری کردہصح ت  ان افراد میں درد کا عالج اکٹر مشکل ہوتا ہ 
ّ
درد یک شد

وری  دواؤں یک مقدار کو ذیادہ یا کم کرئر رہنا اطمینان بخشےسکو بار بار جانچنا اور اس حساب  عمویم طور ۔ [30] ہ  عالج ےکلییے بہت ضے

 کمزوری رکھیے واےل بچوں میں 
ے

اور تحقیق ےس پتہ چال ہ  کہ دماغ  کمزوری واےل افراد میں درد ےکعالج کو کم اہمیت دی جائر ہ 
ے

پر دماغ

کہ ڈاکٹر ذہبے کمزوری ےک حامل بچوںتحقیق ےساور  [18 ,17]  ہ  جائر  دیکم مقدار دواؤں یک صحت مند بچوں ےک مقابےل میں   دیکھا گیا ہ 

  ۔ [21]بہت کم مقدار میں دییر ہیں  بیھ میں درد یک دوائیں 

 

 کا مرض اکٹر پایا جاتا ہ  اور  
ی

۔ایےسذہبے کمزوری ےک مریضوں میں مریک  ہیں
 یک دوائیں عمر بھر کھائے پڑئر

ی
یہ دوائیں جگر   افراد کو مریک

ہو  (Phenytoin, phenobarbital carbamazepine) پر اثر انداز اثرات یک مقدار بڑھا کرکچھ دورسی دواؤں ےک  P450 enzymesےک

کہ یہ عالج جامع اورمربوط ہو اور اس میں تمام متعلقہ افراد یک کوششیں شامل ہوں۔ ۔ سکبر ہیں  وری ہ  ضے  درد ےک مؤثرعالج ےک لییے

۔ مزید براں ع بہت اہم ہ  الج ےک دوران دواؤں ےک عالوہ مختلف دواؤں اورعالج ےک دورسے طریقوں کا باہیم استعمال درد ےک عالج ےکلییے

، نفسیائر اور روحائے معامالت   ، سماجی وری ہ  تاکہ درد کا عالج   کو جسمائے نظر رکھنا بیھ ضے
ّ
، حساسیائر اور سالمائر مد ، فعیل، عملیائر

یک ترجیحات اورعالج ےک تاہم درد ےک عالج میں استعمال ہوئے واےل طریقوں کا انحصار درد یک وجوہات، مریض   [6]. جذبائر سطح پر ہو سےک

۔ اس پورے طریقئہ کار ےک دوران درد یک اور مریض یک فائل میں عالج یک تحریری  پیمائشمناسب  بارے میں شائع یک گبے ہدایات پر ہوتا ہ 

  .ہ  شہادت فراہم کرنا الزی 

 

  عالج ےک ساتھ ان ےکےک ذہبے کمزوری واےلمریضوں میں درد 
ی

بنانے یک طرفمعیاِرزندیک تّوجہ دینا بیھ نہایت اہم ہ  اور اس ضمن میں  کو بہٹر

 ۔ [6]مریض ےک گھر ےکافراد اورخود مریض کو درد یک جانچ اور اس ےکعالج میں شامل رکھنا چائیں 

 

 اہم نقےط

 

وری ہ  جیسا کہ مریض کا دورسی بیمافرادذہبے کمزوری رکھیے واےل  .1 نظر رکھنا ضے
ّ
اریوں میں درد ےکعالج ےکدوران بہت یس باتوں کو مد

ہ  ۔ میں مبتال ہونا، درد کو جانچیے میں مشکل وغٹں

 

۔ درد کو جانچیے ےکآالت مریض یک ذہبے قابلیت ےکمطابق پیمائش صحیح یک درد   .2  استعمال کریں۔ دردےکعالج کا سب ےس اہم نقطہ ہ 

استعمال کررہ  ہیں اور ان دواؤں ےک باہیم کرئر وقت اس بات ےسآگاہ رہیں کہ مریض روزمّرہ کون کون یس دوائیں دوائیں تجویز درد یک  .3

۔  اثرات کیا ہوسکیر ہیں
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