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 اثر پر طرِزعمل کے انسان میں زندگی کی ّمرہ روز آہستہ آہستہ کہ جو ہیں ہوتی باعثکے کمی میں ادراک ذہنی میں انسان بیماریاں کئی

 کہتے بیماری کی نسیان ہم کومجموعے کے عالماتکی قسم اس ۔خرابی کی نیند یا سےالتعلقی اپنوں انگیزی، اشتعال مثال ،ہیں ہوتی انداز

 کئی اور ایڈز مرض، کا ہنٹنگٹن مرض، کا پارکسن ہیں۔ عام سے سب مرکب کا دونوں اور نسیان ویسکیولر بیماری الزائمرکی میں ان ہیں۔

 وجوہات کی تمام مگران ہیں۔ بنتی باعث کا آخرکارنسیان بیماریاں تمام یہ اگرچہ ہیں۔ سکتے بن باعث کا نسیان امراض نادر وبیش کم دوسرے

 جانچ کی درد میں لوگوں ہےان ہوتا مرض کا نسیان میں لوگوں جن ہیں۔ ہوتے مختلف اسکےاثراتپر نظامکے درد طرح اوراسی ہیں مختلف

۔ [1] کرتےہیں استعمال کم دوائیں کی درد لوگ یہ ہےکہ ہوا سےمعلوم تحقیقات اورکئی ہے ہوتیمشکل  

تبدیلی میں کےنظام درد میں بیماری کی نسیان  

 وجہ کی مشکالت کی جانچ کی اوردرد کمی میں ادراک ذہنی کی مریضوں ان لیکن کرسکتےہیں، درمحسوس الزائمرکےمریض 

  ۔ہے جاتی کی سےتشخیص مشکل نوعیت کی درد سے

 ۔ہے ہوتادرد  سے وجہ کی خرابی میں مادہ سفیدکے  دماغ میں ان ہےکیونکہ ہوتا درد زیادہ میں کےمریضوں نسیان ویسکیولر 

 بتدریج ایک نسیانneuropathological  ۔مرحلےپرُمنحصرہے کے بیماری خرابی میں کےنظام درد لیۓ اس ہے، مرض 

   ۔ہے ہوتی ُمتاثر شدید آخرکار صالحیت کی چیت بات میں کےنسیان اقسام تمام تقریبا 

  کے  نسوں دماغی ہےاور ہوتی ذیادہ کچھ صالحیت کرنےکی برداشت درد میں کےمریضوںالزائمر ہےکہ چال سےپتہتحقیقات

 ۔[2] ہے ہوتی رکاوٹ بھی میں (autonomic responses) رّدعمل

  مریضوں کے وسیان ہےکہ چال پتہ بھی یہ سےتحقیقات PwD)) کے درد میں stimulus (محرک) میں پرچہرےکےتاثرات 

 ۔[6] ہے ہوتا اضافہ

مشکالت میں جانچ کی درد میں مریضوں کے نسیان  

 صورت بڑھنےکی بیماری پر طور ہوتےخاص نہیں ممکن ہمیشہ (اثراتُمضر اور اثرات کے دوا اور) رپورٹ خود کی درد 

 ۔میں

 اسکور کے جانچ کی درد سے باقائدگی (tools) ۔میں صورت بڑھنےکی بیماری طورپر ہوتےخاص نہیں ممکن ہمیشہ 

 ہوتے یافتہ پرتربیت طور ناکافی کرنےکےلیۓاکثر چیت بات سے کےمریضوں نسیان ورافراد پیشہ کے بھال دیکھ کی صحت 

 ۔[8] ہے جاتی پائی کمی کی اورعلم رّویہ کےمتعلق درد اور نسیان میں لوگوں سےان وجہ کی جس۔ ہیں

 کار ہطریق ُمشاہداتی دیگر تو ہوتےہیں نہیں ممکن اسکور کے (رپورٹ خود) جانچ باقائدہ کی درد جب (Observational tools) 

 ۔کیۓجاتےہیں استعمال

 کار ہطریق ُمشاہداتی زیادہ سے  35گوکہ  (observational tools)درآمد اورعمل شرح کی کےاستعمال مگران ہیں موجود 

 [۔4] ہیں ناکافی

 (انگیزی اشتعال مثال   )ہے ہوتاکےساتھ  تبدیلی میں اظہاراکثربرتاؤ کا درد 

 کےبجائے کےعالج درد اکثراوقات رکھنےوالےافراد خیال اورغیررسمی باضابطہ کے مریضوں antipsychoticنفسیاتی 

 ۔دیتےہیں پرتّوجہ کےعالج ؤکےبرتا سےمریض دواؤں

 بیماریوں دماغی  (neuropsychiatric)مشکلاکثر کرنا فرق کےدرمیان شکایات والی ہونے سے وجہ کی درد اور عالماتکی 

 ۔ہے ہوتا
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    Interdisciplinary and non-pharmacological management 

 عالجکا درد لہذا ہے ہوتی ضرورت کی مدد نفسیاتی اور معاشرتی کوطّبی، مریضوں کے نسیان Interdisciplinary بین یعنی 

  ۔چاہیۓ ہونا الکلیاتی

 دواؤں۔ ہے رہتا خطرہ کےہونےکا اثرات منفی کے دواؤں میں لیۓان اسی ہوتےہیں بوڑھے تر زیادہ مریض کے نسیان چونکہ 

 ۔چاہیۓ دینی ترجیحکو (سےعالج موسیقی کہ جیسا سرگرمیاں اورجسمانی ذہنی سماجی، مثال  )کےطریقے کےبغیرعالج

 ۔ ہے ہوتا زیادہ دخل بڑا کا برتاؤ نفسیاتی میں احساسلیۓدردکے اسی ،ہوپاتی نہیں ُدرست اظہاراورتشخیص کا درد کیونکہ

 ہونی ترجیح پہلی کی عالج(دالتےہیں آرام اور یقین کو کےمریضوں نسیان جوکہ) دینےوالےاعمال لیۓبرتاؤاورُسکون اسی

 [۔7] ہیں موجودرائے کی اورماہرین شواہد کم کےبہت کےعالج بغیردوا میں نسیان تاہم۔ چاہیۓ

 

 

                                     ( ذریعےعالج کے دواؤں)    Pharmacological management 

       

  Paracetamol افزائی حوصلہ کی لینے دوا "تضرور حسبِ " میں کےمریضوں نسیان۔ ہے دوا والی کرنے کم مؤثردرد ایک 

 ۔  ہے ہوتی پریشانی اکثر انہیں کرنےمیں گفتگو میںاندازکےحوالےسےمؤثر درد کیونکہ۔ چاہیۓ کرنی نہیں

  NSAID'sمنفی سنگین میں اوران تربوڑھےہوتےہیں زیادہ کےمریض نسیان کہ چاہیۓ کرنا خیال یہ کرتےہوئےہمیں استعمال 

 کی اثرات دہ کےنقصان اکثردواؤں مریض یہ ۔ہے ہوتا (امراض قلبی اور گردہ کےامراض، معدے مثال  ) خطرہ کا اثرات

 خوراک کم رہیں، محتاط بہت ہےکہ تادیاجا مشورہ لیۓیہ اسی۔ ہیں شکارہوتے کا مشکل بتانےمیں نشانیاں ابتدائی

 ۔کریں کوشش روکنےکی دوا میں ہفتوں اوردو سےآغازکریں

 کمزور  opioidsحاصل شواہد ہونےکےکم کےمؤثر اس کیونکہ چاہیۓ، کرنی نہیں افزائی حوصلہ زیادہ کی استعمال کے 

 ۔ہے گیا کیا اکثربیان deliriumپرطور خاص اثرات منفی جبکہ ہیں،ئےہو

 طاقتور تو ہو ضرورت جب  opioidsیہ۔ بڑھائیں خوراک آہستہ آہستہ اور کریں سےشروع خوراک کم لیکن چاہیۓ، دینا 

 ازکم کم میںہفتے لہذا۔ ہے خطرہ کا اثرات منفی زیادہ متعلق سے opioids کو مریضوں کے نسیان کہ چاہیئے ہونا احساس

 ۔[5] (چلو آہستہ) کریں کوشش کرنےکی اسےبند ہفتےکےاندراندر چھ۔ لیں اورجائزہ کریں بارنگرانی ایک

 میں ملکوں کئیbuprenorphine یا fentanyl  پیچکےpatches)) اور کےلیۓ کےمریضوں نسیان۔ ہیں عام زیادہ بہت 

 ۔ہیں کرتے استعمال سالوں یا مہینوں کئی اسےاکثر

 اور دواؤں کی کرنے کم درد کو ڈاکٹروں  patches۔چاہیۓ سوچنا میں بارے کے استعمال تک دنوں زیادہ کے 

 ۔سےکرناچاہیۓ باقائدگیاوراسےہے اہم بہت لینا اورجائزہ نگرانی کی اثرات منفی اور کےاثرات دواؤں 



 ان ۔ہو خرابی کےاگلےحّصےمیں دماغ میں جن افراد مبتال میں بیماری الزائمرکی ہےکہ ہوا ظاہر یہ سے مطالعے تجرباتی 

 کی خوراک زیادہ کی دواؤں کرنےکےلیۓ دور درد میں مریضوں ان ہےکہ گیا ظاہرکیا بھی یہ۔ ہوتا نہیںاثر placeboمیں

 [۔3] ہے ہوتی ضرورت

 مثال آلہ کا جانچ کی ہےتوبرتاؤ رکاوٹ میں رپورٹ خود اگر۔ چاہیۓ کرنا استعمال آلہ کرنےواال جانچ کےلیۓ تشخیص   

PAINAD, PAIC یا MOBID-2  ۔چاہیۓ کرنا استعمال 
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