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 "عالج کا درد دائمی تعذ کے اریت جسماوی اور تشذد "
  
 درد  مطالعۂ ترائے ایشه ایسوسی اوٹرویشىل 

Chronic Pain as a Consequence of Torture: Management 
 

 

 

 
 هغئلہ ایک عے هیں اط دسد دائوی اوس ہے ہوعکتب هجتال هیں ثیوبسیوں هختلف اًغبى هیں ًتیجے کے اریت جغوبًی اوس تشذد

 عوجھٌب ثبت یہ ۔ ہے ضشوسی دیٌب توجہ خبص پش دسد دائوی دوساى کے عالج هیں هشیضوں کے تشذد لہزا [4,8,11]۔ ہے

 ہیں۔ عکتے ہو هجتال هیں اثشات هضش هختلف وٍ تو گیب پبیب ًہ لبثو پش دسد هیں لوگوں اى اگش کہ ہے اہن ثھی

 

   هبڈل کب دسد ،(Mechanism) تشتیت و تشکیت کی ہوًے پیذا ددس لئے کے هبہشیي وس پیشہ کے صذت

(Biopsychosocial) ہے۔ ضشوسی جبًٌب کب اصول سہٌوب کے عالج کے دسد دائوی/ عبسضی اوس 

 لوگوں ایغے عے وجہ کی تٌبو اعصبثی ثلکہ ڈالتب ًہیں سکبوٹ هیں صًذگی هعووالت اوس هعزوسی جغوبًی صشف دسد دائوی

 [9,15] ہے۔ ہوتب اًذاص اثش ثھی پش سویو عوبجی کے اى اوس شخصیت کی

 

 رہٌی کی اى دوساى کے(Rehabilitation)"  صًذگی ثذبلی" کی لوگوں ایغے کہ ہے عیبں ثبت یہ عے تذمیك عبئٌغی

 ہے۔ سکبوٹ اہن ایک هیں صًذگی ثذبلی کی اى دسد دائوی کے ثغیش جبًے یہ ، ہے جبتی دی توجہ صیبدٍ پش ثیوبسی
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  ہیں۔ ہوتے هیں هشیض هجتال هیں دسد ثھی جوکغی ہیں وہی اصول ثٌیبدی کے عالج کے دسد هیں هشیضوں ہعہ  تشذد

 کب اریت جغوبًی طشح کظ طشیمے هختلف کے تشذد کہ ہے ضشوسی عوجھٌب اوس جبًٌب یہ کو هبہشیي وس پیشہ الجتہ[6,10]

 ,[2,5] ۔ ہیں شتیک فشاہن سہٌوبئی کن ثہت هیں ثبسے اط تذمیمبت ہیں۔جذیذ ثٌتے عجت

 

 فشاہن ساہٌوبئی کچھ جو ہیں۔ هوجود هیں ثبسے کے دسد هیں هشیضوں کے تشذد( ًہیں هعیبس صیبدٍ جو) تذمیمبت چٌذ الجتذٍ

 کی عالج ثشولت اوس صذیخ هیں هشیضوں هجتال هیں دسد عے وجہ کی تشذد اًتہبئی کہ ہے اہن ثہت ثبت یہ ہیں۔ کشتی

 [1,2] ہے۔ ضشوسی ًہبیت سہٌوبئی

 

 

 

 

 پش عالج پش ثٌیبد کی جبًچ کی اط اوسًہ ہے جبتی کی ًشبًذہی کی دسد تو ًہ هیں هشیضوں ایغے کہ ہے یہ ثبت کی تشویش

 ًیٌذ جیغے ہیں جبتے ہو هجتال ثھی هیں شکبیبت اوس کچھ عتھ عبتھ کے دسد هشیض ایغے کہ ہے وجہ یہی ہے۔ توجہ کوئی

 هیں هشیضوں ایغے کہ ہے طلت توجہ ثھی ثبت یہ سکبوٹ، هیں صًذگی هعووالت عبم اوس شکبیبت کی چیٌی ثے کوی، کی

 چبہئے۔ کشًب ًہیں اًذاص ًظش صوست کغی اعے اوس ہے ضشوسی کشًب عالج کب دسد عے طشیمے ثھشپوس

 ہوجبتب اًذاص ًظش عالج کب دسد طشح اط اوس ہے جبتب عوجھب دصہ کب ثیوبسی هجتال هیں کیفیت رہٌی دفعہ کئی کو دسد هغتمالاً

 سہٌے  لٹکبئے هغلغل کو ثبصوں اوس هبسًے لگبتبس ًیچے کے پیش دوساى کے اریت جغوبًی اکثش هشیض ایغے هثالاً [1] ہے۔

  ہیں۔ ہوتے هجتال هیں دسدNeuropathic   عے
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 شوئےث کو ہے۔اط ہوتب اعتعوبل(Biopsychosocial)  هبڈل جو لئے کے الًے پش هعوول صًذگی هیں هشیضوں کے تشذد

 لوگوں هختلف اوس تجذیلی هیں هبدول جیغے پیچیذگیبں اوس کچھ دبالًکہ ہے۔ ضشوسی ثہت کوی هیں دسد کےلئے الًے کبس

 [01] ہے۔ عکتب ثي عجت کب دشواسی هیں کشًے اعتعوبل کو هبڈل اط ثھی جول هیل عے

 

 عالج اوس جبًچ کی دسد جو ہیں۔ ہوتے پیش پیش ثھی هغبئل عوبجی اوس ًفغیبتی کچھ عبتھ کے دسد هیں هشیضوں کے تشذد

 دوساى اوس ہوًب ًہ کب سہبئش اوس کوبئی ، دوسی عے ادجبة دوعت اوس خبًذاى پش طوس خبص ہیں۔ کشتے پیذا هشکالت هیں

 [03;3] کوی۔ کی هذد اخاللی اوس هبلی کی خبًذاى عالج

 

 شعجہ دوعشے عبتھ کے عالج طشیمہ هختلف یعٌی (Multi-Modal) کو هشیضوں ایغے عبتھ کے عالج کے دسد دائوی

 کو هشیضوں ایغے لئے کے کشًے ثذبل کو صًذگی هعووالت ہے ہوتب ثٌبًب پشوگشام جبهعہ ایک کش هل عبتھ کے صذت

 ہے۔ پڑتب کشًب ثھی اہتوبم کب ًشغت اجتوبعی کشکے اکٹھب هیں گشوپ کے هشیضوں ایغے دفعہ کئی عبتھ کے ًشغت اًفشادی

 

 ہوتے پیذا کیغے دسد دائوی کہ چبہئے جبًی دی تشثیت کی ثبت اط کو هشیضوں ایغے کےلئے کشًے ثذبل صًذگی هعووالت

 صًذگی عبتھ کے دسد کش ال کبس ثشوئے کو صالدیتوں کی عوچٌے اوس عوجھٌے اوس عول طشص هختلف طشح کظ اوس ہیں

 جغوبًی عے اعتعوبل کے ںدوائیو کی دسد اوس وسصشیں جغوبًی ہی عبتھ ہیں۔ جبعکتے عیکھے طشیمے کے گضاسًے

  ہے۔ جبتب کیب کن کو دسد کے ہڈیوں اوس پٹھوں
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 ہے ہوتب هشکل کبفی الًب واپظ هعووالت کے صًذگی کشکے لجول کو دسد دائوی هیں هشیضوں ایغے کہ ہے آیب هیں دیکھٌے

 هیں دسد کہ ہے ہوتب هشکل یثھ عوجھٌب یہ ہوگب۔ ًہیں ختن هکول دسد کہ ہوتے ًہیں تیبس کےلئے چھوڑًے کو اهیذ اط وٍ

 اپٌے پش طوس رہٌی اوس جغوبًی کو هشیضوں ایغے کےلئے اط ہیں۔ جبعکتے کئے ششوع صًذگی هعووالت ثھی عے کوی

 کبم عے عولی دکوت خبص ایک کےلئے الًے هجٌی پش دمبئك کو تولعبت کی هشیضوں ایغے ہے۔ پڑتب کشًب تیبس کو آپ

 عے جغن کو اط اوس ہے ہوتب پیذا هیں جغن طشح کظ دسد دائوی کہ ہے جبتی عوجھبئی ثبسہب ثبت یہ کو اى ہے۔ ہوتب کشًب

 ثبوس یہ هیں ضوي اط ہے۔ جبعکتب جیغب هطبثك کے کوهعوول صًذگی عبتھ کے اط لیکي ًہیں هوکي شبیذ( ثھشپوس) ًکبلٌب

 هشیضوں ایغے تذمیمبت جذیذ ۔ہیں چلتی عبتھ کے وعشے ایکذ کیوں شکبتیں ًفغیبتی اوس دسد کہ ہے ضشوسی ثھی کشاًب

 دیگش اوس دوائیوں هیں هشیضوں ایغے ثعذ کے جبًچ کی دسد دائوی الجتہ کشتیں۔ ًہیں تجویض کو عالج ًئے یب خبص کغی هیں

 هغتمالاً هیں هشیضوں ایغے شبیذ کہ ہے ضشوسی کشاًب ثبوس ثبت یہ ہے۔ جبعکتب کیب هیں لبثو کو دسد عے عالج طشیمہ

 کے تشذد سکھئے د یب ہے۔ ضشوسی ثہت ثتبًب هیں ثبسے کے اثشات هضش کے اى ۔لہزا پڑے کشًب بلاعتعو کب دوائیوں

 [7] ہے۔ ضشوسی ثہت عالج کب دسد Neropathic   هیں هشیضوں

  

 چبہئے کشًی هشتت عولی دکوت جبهعہ لئے کے عالج کے هشیضوں کے تشذد کش هل عبتھ کو شعجوں کے صذت هختلف

 ششوع دوثبسٍ کو صًذگی عوبجی ثشوول هعووالت عت کے صًذگی اپٌی عبتھ عبتھ کے کشًے هیں ولبث دسد هشیض یہ تبکہ

  [09] کشعکیں۔

 ہیں۔ عالوٍ کے ًشبًذہی کی هغبئل اوس شکبیبت اپٌی کی هشیضوں عولی دکوت یہ! سکھئے یبد
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IASP جبًچ کی اوساط تذمیك کی دسد ہے۔ فوسم هعشوف ایک لیۓ کے سہٌوبئی کی تعلین اوس عالج عبئٌظ، هتعلك عے دسد 

 عےرائذ 7111کے IASPهیں هوبلک 033کے دًیب ۔ہیں عکتے کےهوجشثيIASPافشاد وساًہ پیشہ کشًےوالےتوبم اوسعالج

 ۔ہیں IASP chapter لوهی هیں هوبلک 21اوس ہیں special interest groups 91کے اط اعکےعالوٍ ہیں۔ هوجشص

 

 

 

IASP کےخالف درد کےتعذ سرجری Fact sheets درد تعذ کے سرجری میں ہے،جس کررہا سیریسپیش ایک کی 
 کے لوڈ ڈاؤن اورمفت ہے گیا کیا تھی ترجمہ میں زتاووں متعذد کا دستاویسات ان ہیں۔ شامل عىواوات مخصوص سےمتعلق

  pain.org/globalyear-www.iaspکریں مالحظہ سائٹ ویة لیۓ کے معلومات مسیذ ہیں۔ دستیاب تھی لیۓ

 

 

 

 

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

