" تشذد اور جسماوی اریت کے تعذ دائمی درد کا عالج"
اوٹرویشىل ایسوسی ایشه ترائے مطالعۂ درد
Chronic Pain as a Consequence of Torture: Management

تشذد اوس جغوبًی اریت کے ًتیجے هیں اًغبى هختلف ثیوبسیوں هیں هجتال ہوعکتب ہے اوس دائوی دسد اط هیں عے ایک هغئلہ
ہے ۔] [4,8,11لہزا تشذد کے هشیضوں هیں عالج کے دوساى دائوی دسد پش خبص توجہ دیٌب ضشوسی ہے ۔ یہ ثبت عوجھٌب
ثھی اہن ہے کہ اگش اى لوگوں هیں دسد پش لبثو ًہ پبیب گیب تو وٍ هختلف هضش اثشات هیں هجتال ہو عکتے ہیں۔
صذت کے پیشہ وس هبہشیي کے لئے دسد پیذا ہوًے کی تشکیت و تشتیت ) ،(Mechanismدسد کب هبڈل
)(Biopsychosocialاوس عبسضی /دائوی دسد کے عالج کے سہٌوب اصول کب جبًٌب ضشوسی ہے۔
دائوی دسد صشف جغوبًی هعزوسی اوس هعووالت صًذگی هیں سکبوٹ ًہیں ڈالتب ثلکہ اعصبثی تٌبو کی وجہ عے ایغے لوگوں
کی شخصیت اوس اى کے عوبجی سویو پش ثھی اثش اًذاص ہوتب ہے۔ ][9,15

عبئٌغی تذمیك عے یہ ثبت عیبں ہے کہ ایغے لوگوں کی "ثذبلی صًذگی" )(Rehabilitationکے دوساى اى کی رہٌی
ثیوبسی پش صیبدٍ توجہ دی جبتی ہے  ،یہ جبًے ثغیش کے دائوی دسد اى کی ثذبلی صًذگی هیں ایک اہن سکبوٹ ہے۔
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تشذد عہہ هشیضوں هیں دسد کے عالج کے ثٌیبدی اصول وہی ہیں جوکغی ثھی دسد هیں هجتال هشیض هیں ہوتے ہیں۔
][6,10الجتہ پیشہ وس هبہشیي کو یہ جبًٌب اوس عوجھٌب ضشوسی ہے کہ تشذد کے هختلف طشیمے کظ طشح جغوبًی اریت کب
عجت ثٌتے ہیں۔جذیذ تذمیمبت اط ثبسے هیں ثہت کن سہٌوبئی فشاہن کشتی ہیں ۔ [2,5],

الجتذٍ چٌذ تذمیمبت (جو صیبدٍ هعیبس ًہیں) تشذد کے هشیضوں هیں دسد کے ثبسے هیں هوجود ہیں۔ جو کچھ ساہٌوبئی فشاہن
کشتی ہیں۔ یہ ثبت ثہت اہن ہے کہ اًتہبئی تشذد کی وجہ عے دسد هیں هجتال هشیضوں هیں صذیخ اوس ثشولت عالج کی
سہٌوبئی ًہبیت ضشوسی ہے۔][1,2

تشویش کی ثبت یہ ہے کہ ایغے هشیضوں هیں ًہ تو دسد کی ًشبًذہی کی جبتی ہے اوسًہ اط کی جبًچ کی ثٌیبد پش عالج پش
کوئی توجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایغے هشیض دسد کے عبتھ عتھ کچھ اوس شکبیبت هیں ثھی هجتال ہو جبتے ہیں جیغے ًیٌذ
کی کوی ،ثے چیٌی کی شکبیبت اوس عبم هعووالت صًذگی هیں سکبوٹ ،یہ ثبت ثھی توجہ طلت ہے کہ ایغے هشیضوں هیں
ثھشپوس طشیمے عے دسد کب عالج کشًب ضشوسی ہے اوس اعے کغی صوست ًظش اًذاص ًہیں کشًب چبہئے۔
الا دسد کو کئی دفعہ رہٌی کیفیت هیں هجتال ثیوبسی کب دصہ عوجھب جبتب ہے اوس اط طشح دسد کب عالج ًظش اًذاص ہوجبتب
هغتم ً
الا ایغے هشیض اکثش جغوبًی اریت کے دوساى پیش کے ًیچے لگبتبس هبسًے اوس ثبصوں کو هغلغل لٹکبئے سہٌے
ہے۔] [1هث ً
عے  Neuropathicدسد هیں هجتال ہوتے ہیں۔
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تشذد کے هشیضوں هیں صًذگی هعوول پش الًے کے لئے جو هبڈل )(Biopsychosocialاعتعوبل ہوتب ہے۔اط کو ثشوئے
کبس الًے کےلئے دسد هیں کوی ثہت ضشوسی ہے۔ دبالًکہ کچھ اوس پیچیذگیبں جیغے هبدول هیں تجذیلی اوس هختلف لوگوں
عے هیل جول ثھی اط هبڈل کو اعتعوبل کشًے هیں دشواسی کب عجت ثي عکتب ہے۔ []01
تشذد کے هشیضوں هیں دسد کے عبتھ کچھ ًفغیبتی اوس عوبجی هغبئل ثھی پیش پیش ہوتے ہیں۔ جو دسد کی جبًچ اوس عالج
هیں هشکالت پیذا کشتے ہیں۔ خبص طوس پش خبًذاى اوس دوعت ادجبة عے دوسی  ،کوبئی اوس سہبئش کب ًہ ہوًب اوس دوساى
عالج خبًذاى کی هبلی اوس اخاللی هذد کی کوی۔ []03;3

دائوی دسد کے عالج کے عبتھ ایغے هشیضوں کو ) (Multi-Modalیعٌی هختلف طشیمہ عالج کے عبتھ دوعشے شعجہ
صذت کے عبتھ هل کش ایک جبهعہ پشوگشام ثٌبًب ہوتب ہے هعووالت صًذگی کو ثذبل کشًے کے لئے ایغے هشیضوں کو
اًفشادی ًشغت کے عبتھ کئی دفعہ ایغے هشیضوں کے گشوپ هیں اکٹھب کشکے اجتوبعی ًشغت کب اہتوبم ثھی کشًب پڑتب ہے۔
هعووالت صًذگی ثذبل کشًے کےلئے ایغے هشیضوں کو اط ثبت کی تشثیت دی جبًی چبہئے کہ دائوی دسد کیغے پیذا ہوتے
ہیں اوس کظ طشح هختلف طشص عول اوس عوجھٌے اوس عوچٌے کی صالدیتوں کو ثشوئے کبس ال کش دسد کے عبتھ صًذگی
گضاسًے کے طشیمے عیکھے جبعکتے ہیں۔ عبتھ ہی جغوبًی وسصشیں اوس دسد کی دوائیوں کے اعتعوبل عے جغوبًی
پٹھوں اوس ہڈیوں کے دسد کو کن کیب جبتب ہے۔
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دیکھٌے هیں آیب ہے کہ ایغے هشیضوں هیں دائوی دسد کو لجول کشکے صًذگی کے هعووالت واپظ الًب کبفی هشکل ہوتب ہے
وٍ اط اهیذ کو چھوڑًے کےلئے تیبس ًہیں ہوتے کہ دسد هکول ختن ًہیں ہوگب۔ یہ عوجھٌب ثھی هشکل ہوتب ہے کہ دسد هیں
کوی عے ثھی هعووالت صًذگی ششوع کئے جبعکتے ہیں۔ اط کےلئے ایغے هشیضوں کو جغوبًی اوس رہٌی طوس پش اپٌے
آپ کو تیبس کشًب پڑتب ہے۔ ایغے هشیضوں کی تولعبت کو دمبئك پش هجٌی الًے کےلئے ایک خبص دکوت عولی عے کبم
کشًب ہوتب ہے۔ اى کو یہ ثبت ثبسہب عوجھبئی جبتی ہے کہ دائوی دسد کظ طشح جغن هیں پیذا ہوتب ہے اوس اط کو جغن عے
ًکبلٌب (ثھشپوس) شبیذ هوکي ًہیں لیکي اط کے عبتھ صًذگی کوهعوول کے هطبثك جیغب جبعکتب ہے۔ اط ضوي هیں یہ ثبوس
کشاًب ثھی ضشوسی ہے کہ دسد اوس ًفغیبتی شکبتیں کیوں ایکذ وعشے کے عبتھ چلتی ہیں۔ جذیذ تذمیمبت ایغے هشیضوں
هیں کغی خبص یب ًئے عالج کو تجویض ًہیں کشتیں۔ الجتہ دائوی دسد کی جبًچ کے ثعذ ایغے هشیضوں هیں دوائیوں اوس دیگش
الا
طشیمہ عالج عے دسد کو لبثو هیں کیب جبعکتب ہے۔ یہ ثبت ثبوس کشاًب ضشوسی ہے کہ شبیذ ایغے هشیضوں هیں هغتم ً
دوائیوں کب اعتعوبل کشًب پڑے ۔لہزا اى کے هضش اثشات کے ثبسے هیں ثتبًب ثہت ضشوسی ہے۔ یب د سکھئے تشذد کے
هشیضوں هیں  Neropathicدسد کب عالج ثہت ضشوسی ہے۔ []7
هختلف صذت کے شعجوں کو عبتھ هل کش تشذد کے هشیضوں کے عالج کے لئے جبهعہ دکوت عولی هشتت کشًی چبہئے
تبکہ یہ هشیض دسد لبثو هیں کشًے کے عبتھ عبتھ اپٌی صًذگی کے عت هعووالت ثشوول عوبجی صًذگی کو دوثبسٍ ششوع
کشعکیں۔ []09
یبد سکھئے! یہ دکوت عولی هشیضوں کی اپٌی شکبیبت اوس هغبئل کی ًشبًذہی کے عالوٍ ہیں۔

© دك اشبعت  9102اًٹشًیشٌل ایغوعی ایشي ثشائے هطبلعہ دسد۔ جولہ دموق هذفوظ ہیں.
 IASPعبئٌظ داًوں ،طجی هبہشیي ،صذت کی دیکھ ثھبل کشًےوالوں اوسپبلیغی عبصوں کواکٹھب کشتب ہے ،تبکہ دسد عےهتعلك
هطبلعےکی دوصلہ افضائی اوسهذد کی جبعکے .یہ علن دًیب ثھشهیں دسد کےعالج کوهضیذ ثہتش ثٌبًےهیں هذدگبسثبثت ہوگب۔

REFERENCES

[1] Amris K, Williams A. Pain Clinical Update: Chronic pain in survivors of torture. IASP Press, 2007.
[2] Baird E, Williams ACC, Hearn L, Amris K. Interventions for treating persistent pain in survivors of torture. Cochrane
Database Syst Rev 2017;8:CD012051.
[3] Berliner P, Mikkelsen E, Bovbjerg A, Wiking M. Psychotherapy treatment of torture survivors. Journal of
Psychosocial Rehabilitation 2004;8:85-96.
[4] Burnett A, Peel M. Asylum seekers and refugees in Britain. The health of survivors of torture and organised
violence. BMJ 2001;322:606-609.
[5] Jansen G, Nordemar R, Larsson L, Blyhammar C. Pain rehabilitation for torture survivors. European Journal of Pain
Supplements 2011;5:284.
[6] Jaranson J, Quiroga J. Evaluating the series of torture rehabilitation programmes: history and recommendations.
Torture 2011;21:98-140.

. اًٹشًیشٌل ایغوعی ایشي ثشائے هطبلعہ دسد۔ جولہ دموق هذفوظ ہیں9102 © دك اشبعت
 تبکہ دسد عےهتعلك، صذت کی دیکھ ثھبل کشًےوالوں اوسپبلیغی عبصوں کواکٹھب کشتب ہے، طجی هبہشیي، عبئٌظ داًوںIASP
 یہ علن دًیب ثھشهیں دسد کےعالج کوهضیذ ثہتش ثٌبًےهیں هذدگبسثبثت ہوگب۔.هطبلعےکی دوصلہ افضائی اوسهذد کی جبعکے

[7] Morasco BJ, Lovejoy TI, Lu M, Turk DC, Lewis L, Dobscha SK. The relationship between PTSD and chronic pain:
mediating role of coping strategies and depression. Pain 2013;154:609-616.
[8] Olsen D, Montgomery E, Carlsson J, Foldspang S. Prevalent pain and pain level among torture survivors. Dan Med
Bull 2006;53:210-214.
[9] Patel N, Kellezi B, Williams AC. Psychological, social and welfare interventions for psychological health and wellbeing of torture survivors. Cochrane Database Syst Rev 2014;CD009317.
[10] Quiroga J, Jarason J. Politically-motivated torture and its survivors: a desk study of the literature. Torture
2005;16.
[11] Rasmussen O. Medical aspects of torture. Dan Med Bull 1990;37:1-88.
[12] Taylor AM, Phillips K, Patel KV, Turk DC, Dworkin RH, Beaton D, Clauw DJ, Gignac MA, Markman JD, Williams DA,
Bujanover S, Burke LB, Carr DB, Choy EH, Conaghan PG, Cowan P, Farrar JT, Freeman R, Gewandter J, Gilron I, Goli V,
Gover TD, Haddox JD, Kerns RD, Kopecky EA, Lee DA, Malamut R, Mease P, Rappaport BA, Simon LS, Singh JA, Smith
SM, Strand V, Tugwell P, Vanhove GF, Veasley C, Walco GA, Wasan AD, Witter J. Assessment of physical function and
participation in chronic pain clinical trials:IMMPACT/OMERACT recommendations. Pain 2016;157:1836-1850.

[13] Teodorescu DS, Heir T, Siqveland J, Hauff E, Wentzel-Larsen T, Lien L. Chronic pain in multi-traumatized
outpatients with a refugee background resettled in Norway: a cross-sectional study. BMC Psychol 2015;3:7.
[14] Turk DC, Okifuji A. Psychological factors in chronic pain: evolution and revolution. J Consult Clin Psychol
2002;70:678-690.
[15] Williams ACC, Amris K. Treatment of persistent pain from torture: review and commentary. Med Confl Surviv
2017;33:60-81.

. اًٹشًیشٌل ایغوعی ایشي ثشائے هطبلعہ دسد۔ جولہ دموق هذفوظ ہیں9102 © دك اشبعت
 تبکہ دسد عےهتعلك، صذت کی دیکھ ثھبل کشًےوالوں اوسپبلیغی عبصوں کواکٹھب کشتب ہے، طجی هبہشیي، عبئٌظ داًوںIASP
 یہ علن دًیب ثھشهیں دسد کےعالج کوهضیذ ثہتش ثٌبًےهیں هذدگبسثبثت ہوگب۔.هطبلعےکی دوصلہ افضائی اوسهذد کی جبعکے

AUTHORS
Kirstine Amris, MD
The Parker Institute
Frederiksberg Hospita
Copenhagen, Denmark
Gunilla Brodda Jansen, MD
Department of Clinical Sciences
Karolinska Instituet
Stockholm, Sweden

TRANSLATORS
nh. fr .rh aG .rD, Professor
Dr. Azhar Rehman, Assistant Professor
Department of Anaesthesiology
Aga khan University
Karachi, Pakistan.

About the International Association for the Study of Pain®
. اًٹشًیشٌل ایغوعی ایشي ثشائے هطبلعہ دسد۔ جولہ دموق هذفوظ ہیں9102 © دك اشبعت
 تبکہ دسد عےهتعلك، صذت کی دیکھ ثھبل کشًےوالوں اوسپبلیغی عبصوں کواکٹھب کشتب ہے، طجی هبہشیي، عبئٌظ داًوںIASP
 یہ علن دًیب ثھشهیں دسد کےعالج کوهضیذ ثہتش ثٌبًےهیں هذدگبسثبثت ہوگب۔.هطبلعےکی دوصلہ افضائی اوسهذد کی جبعکے

 IASPدسد عے هتعلك عبئٌظ ،عالج اوس تعلین کی سہٌوبئی کے لیۓ ایک هعشوف فوسم ہے۔ دسد کی تذمیك اوساط کی جبًچ
اوسعالج کشًےوالےتوبم پیشہ وساًہ افشادIASPکےهوجشثي عکتے ہیں۔ دًیب کے 033هوبلک هیں IASPکے 7111عےرائذ
هوجشص ہیں۔ اعکےعالوٍ اط کے special interest groups 91ہیں اوس 21هوبلک هیں لوهی  IASP chapterہیں۔

 IASPسرجری کےتعذ درد کےخالف  Fact sheetsکی ایک سیریسپیش کررہا ہے،جس میں سرجری کے تعذ درد
سےمتعلق مخصوص عىواوات شامل ہیں۔ ان دستاویسات کا متعذد زتاووں میں ترجمہ تھی کیا گیا ہے اورمفت ڈاؤن لوڈ کے
لیۓ تھی دستیاب ہیں۔ مسیذ معلومات کے لیۓ ویة سائٹ مالحظہ کریںwww.iasp-pain.org/globalyear
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