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 "عالج طریقہ لئے آرام ديافراد کےرمعمدرد میں مجتال "
  
 درد اوٹرویشىل ایسوسی ایشه ثرائے مطبلعۂ  

Palliative Care for the Older Person in Pain 
 

 

ل ػشفہ لوگ ختٌب هوی [11] تک دوگٌی ہوخبئے گی ۔ 9151عبل عے صیبدٍ ػوش کی آثبدی  61دًیب ثھش هیں 

 افراد ثبلی اوس کے عبتھ صًذٍ سہیں گے ے فیل ہوًے دل ک ، کوضوسی، گشدوں یبهثال اهشاكصًذٍ سہیں گے، اتٌب صیبدٍ 

ی ۔ اط کے ػالوٍ هؼوش افشاد ًفغیبتی دثبو خیغے کہ احغبط هحشوهی اوس خود هختبسگے هشخبئیں عے وخہ کی اهشاك

 ہوعکتے ہیں۔ ثھیهیں کوی خیغے احغبعبت کب ؽکبس 
 

 طریقہ عالج کیب ہے؟ / آدام دي دیکھ ثھبل 
 

بخت، تفقیلی ؽٌ اثتذائیًب اوسآسام دٍ دیکھ ثھبل کب همقذ صًذگی کے هؼیبس کو ثشلشاس سکھٌب یب اط هیں ثہتشی ال

 هؼوش افشاد هیں یہ [4] تکبلیف کو دوس کشًب ہے۔ػالج کے رسیؼےتؾخیـ اوس ػالهبت کے
 

  کہ خظ هیں خبهغ تؾخیـ پش توخہ دی خبتی ہے تبهشیمہ ػالج اوس هت ثشائےهؼوش افشاد کب اهتضاج ہے

 ػواهل کو ؽبهل کیب خبعکے۔ عوبخی ، سوحبًی اوس هبحولیبتی

 ۔ہے عکتب خب عودھب کثیشاالهشاك ہی عے هحفوظ ًغخہ اوس کثیش الدہتی هشیمہ ػالج 

 یقلہ عبصی هیں ؽوولیت اوس اخاللی هغبئل کو هذ ًظش سکھتے ہوئے اچھی گفتگو کو تشیل خود هختبسی، ف

 دیتب ہے۔

 گھش، هویل هذتی ًگہذاؽت کی خگہ) اى کے کٌجہ کے عبتھ هل کش هٌتخت همبمثضسگ افشاد اوس (Hospice) اوس

 [7] اوس دوساى هٌتملی کبم کشتب ہے۔( ہغپتبل
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 :درد کی تشخیض
 

دسد کے احغبط کو کیغے ثیبى کشتے ہیں وٍ اط ثبت پش هٌحقش ہے کہ اط هیں هؼبؽشتی اوس ػوش سعیذٍ افشاد 

 [2] ًفغیبتی ػواهل کب کتٌب ػول دخل ہے خیغب کہ فجش، ثشداؽت یب ثے حغی دسد کی ؽذت کو کن ظبہش کشتی ہے۔

خہتوں هیں عواالت  3ے دسد کے حوالے ع [3]ہے۔  بکشًب ایک ثہتشیي هؼیبس عودھب خبتاعی لئے دسد کو خود ثیبى 

 ثہت اہن ہیں۔
 [8]  ثشائے تبثیش , 3 ) ثشائے کبسکشدگی 2)  ، ثشائے حظ (0

 
  (aitnemeD) اور رہىی خراثی  ثھولىے کی ثیمبری: 

 
  سیاى هؼوش افشاد هیں دسد ثیبى کشًب آصهبئؼ ہو عکتب ہے خي هیں کوئی رہٌی کوضوسی ، ثھولٌے کی ثیوب

(Dementia) یب دیگش اػقبثی  ثیوبسیوں ، فبلح، ثمبفتی یب لغبًی ػواهل کی وخہ عے ہو۔(Dementia)  کے عبتھ ثہت

الجتہ اط کے لئے هتؼلمہ والؼبت کب حقول مشوسی ہے۔  [12] عبسے افشاد دسد کو ثہتش هشیمے عے ثیبى کشعکتے ہیں۔

د یب تکلیف کی وخہ عے سویوں هیں تجذیلی کو پہچبى ، دس(Scales) اتہذٍ یب توثیك ؽذٍ دسد کے هؾبہذثشاٍ ساعت هؾب

 هٌذسخہ ریل ػالهبت ؽبهل ہیں  [3]اهشیکي خیشیٹشکظ عوعبئٹی کی سہٌوب ہذایبت کے هطبثك  [9] عکتے ہیں۔
 

 هثبل ػالهبت 

 چہشے پش عختی آًب چہشے کے تبثشات 0

 کشاہٌب، کشة کب اظہبس کشًب الفبه 9

 کو دفبع کےلئے عخت کشلیٌب خغن کے کغی حقہ خغن کی حشکبت 3

 خبسحیت پغٌذ ہوًب/ تٌہبئی پغٌذ ثبہوی تؼلمبت هیں تجذیلی 4

سوصهشٍ کے هؼووالت یب  5

 عشگشهیوں هیں تجذیلی
 ًیٌذ/ ثھوک، سوصهشٍ صًذگی کی عشگشهیبں

 چیخ و پکبس کشًب، عوگواس سہٌب ، سوًب  دهبغی حبلت هیں تجذیلی/ رہٌی 6

 
 iiap yebb آالت هیں ۔ػووهبً اعتؼوبل ہوًےوالے ہیں ہوتے هؾبہذاتی آالت اًہی ػٌبفش پش هؾتولدسد کے صیبدٍ تش 

eleca  [1]   ٍ[10] ایغے پیي اعکیل، ایڈواًظ ڈیویٌؾیب هیں دسد کب اًذاص (PAINAD)هحذود  اوس سواثو لبئن سکھٌےهیں

 [5]ؽبهل ہیں۔ (PAC SLAC)چیک لغٹ فالحیت والےهؼوشافشاد کےلئے
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 :عالج کےاطول
 

خي هیں ػنالتی  [2]غیش هجی هشیمہ ػالج هثالً وسصػ، هؼبوى آالت یب تفشیح یب پھش خلذ پش لگبًے والے هشہن،

دسد کو کن کشًے هیں هوثش ثبثت ہوعکتے [2] ؽبهل ہیں۔NSAID’s والے لگبئےخبًے پش خگہ والی دسد لئے همبهیدسد کے

عے ػالج هؾکل ثبثت ہوعکتب ہے۔ ثہت عی دواوں کب ایک عبتھ اعتؼوبل ػبم ہے۔ ادویبت کب  دواؤںہیں۔ هؼوش افشاد هیں 

خبتے ہیں۔ اى  ت ثڑھاثشاکےهنش دواؤںػول هیں تجذیلی کی وخہ عے ہو کش خبسج ہوًےکے تحلیلخغن کے اًذس 

 تدبویض پیؼ کی ہیں۔ هٌذسخہًےAGS-2009 [2]  لیۓ کےخطشات کو کن کشًےهنشاثشات کے

  ادویبتWHO تدویض کشیں۔ ہوئے سکھتے هذًظش کی دسد کی عیڑھی 
 ًخبئیں خت تک دوا کب هطلوة اثش تہ آہغتہ اط دوا کی خوساک ثڑھبتےآہغاوس غخہ کب آغبص ایک دوا عے کشیں

 حبفل ًہ ہوخبئے۔
 خو اًدکؾي کی فوست هیں ًہ ہو۔ وٍ دوا اعتؼوبل کشیں 
 

 nbibleibnb sniae 

Paracetamol/ 
Acetaminophen 

 هحفوظ دسدکؼهوثش اوس ػنالتی دسد اوس اوعئیو آستھشاٹظ

NSAID’s 
عوصػ کن کشًے والی 

 دوائیں
Naproxen / Ibuprofen 

خہبں  OAػنالتی دسد اوس  

Paracetamol 
 هوثش ًہیں

هنش اثشات کب صیبدٍ خطشٍ  ًظبم اًہظبم هیں

خوى اهشاك للت کب خطشٍ ثڑھٌب، ، فؾبس

 ہوًبگشدوں کب خشاة 

Codeine  دسهیبًے دسد کے لئے کوضوس

 (Opioid)اوپیڈ
غٌودگی، رہٌی تواصى ثگڑًب ،  الٹی هتلی، 

 لجل، پیؾبة کب ثٌذ ہوًب، 
Fentanyl / Buprenorphine 

خلذ پش لگبًے والے اعٹیکش کے هوس پش 

دعتیبة ہیں  لیکي اى افشاد هیں اعتؼوبل ًہیں 

 ہو ہوعکتے خٌہوں ًے پہلے اعتؼوبل ًہ کیب 

Morphine  
Oxycodone 

Fentanyl 

کیٌغش اوس غیش کیٌغش ؽذیذ دسد کے لئے 

 Opioidلوهی 

Amitriptyline اػقبثی دسد BP ،کب کن ہوًب، دل کی دھڑکي ثے سثو ہوًب

پیؾبة کب ثٌذ ہوًب، کبال هوتیب اوس دهبغی 

 تواصى خشاة ہوًب۔
Pregablin gabapentin عکوى آوس ادویبت اػقبثی دسد 

 
 
 

 



   .اًٹشًیؾٌل ایغوعی ایؾي ثشائے هطبلؼہ دسد۔ خولہ حموق هحفوظ ہیں 9102حك اؽبػت © 

          
 IASPسےمتعلق درد تاکہ ،ہے کرتا اکٹھاکو سازوں اورپالیسی کرنےوالوں بھال دیکھ کی صحت ماہرین، طبی دانوں، سائنس 

 ۔ہوگا مددگارثابت بنانےمیں بہتر کومزید کےعالج درد بھرمیں دنیا علم یہ. جاسکے کی اورمدد افزائی حوصلہ مطالعےکی

  

 :وتیجہ
 

ہے، هشیل یب خبئضٍ لیٌب ػالج کے اہذاف کو ثبلبػذگی عےػالهبت اوس هشیمہ ػالج، هشك کی آسام دٍ دیکھ ثھبل

ػالج دسد کے خوکہ ہیں ػواهل وٍ عبسے یہ ،کشًب کی هٌقوثہ ثٌذیعبتھ ػالج هؼبلدےخبًہ کےاًکےاہل

ہے۔ صًذگی کے اختتبم کی حوبیت کشتب  خیغے فیقلوں کیسوکٌےکوتکلیف دٍ هذاخلتوں یہ فیقلے۔ ہیں ثٌبتےکوهوثش

" ۔ ہن ّهکول دسدفیقلےکےهیں هٌتمل ہوًےاعپتبلوں خبؿ هوسپشکشتب ہے۔ هؾکالت کوکن افشاد کیوالےخبًے هشف
احغبط تکلیف کےکے تقوس کو رہي هیں سکھتے ہوئے ًفغیبتی پشیؾبًیوں کو ثھی توخہ دیتے ہیں خو دسد اوس 

 هؾکل لشیت کے کےاختتبم صًذگی ہوًب، هٌتمل ہغپتبل هثال فیقلوں دٍ تکلیف اوس ہیں اًذاص ہوعکتیثڑھبًےپشاثشکو

 توخہ پے پشیؾبًیوں تقوسًفغیبتی کب ػالج کےهکول دسد ۔ہوتےہیں هذدگبسثبثت اوس هؼبوى فیقلےکشًےهیں

 ۔ہے ہوتب هؤثش هیں افشاد اى ػالج خہتی کثیش لہزا ہے، دیئےثغیشًبهکول
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About the International Association for the Study of Pain® 

IASP  فوسم ہے۔ دسد کی تحمیك اوساط کی  هؼشوفدسد عے هتؼلك عبئٌظ، ػالج اوس تؼلین کی سہٌوبئی کے لیۓ ایک

 7111کے IASPهوبلک هیں 033۔ دًیب کےکےهوجشثي عکتے ہیںIASPخبًچ اوسػالج کشًےوالےتوبم پیؾہ وساًہ افشاد

 IASP chapterهوبلک هیں لوهی  21ہیں اوس special interest groups 91عےرائذ هوجشص ہیں۔ اعکےػالوٍ اط کے

 ۔ہیں

 

 

IASP  سرجری کےثعذ درد کےخالفFact sheets  کی ایک سیریسپیش کررہب ہے،جس میں سرجری کے ثعذ درد

ثھی کیب گیب ہے اورمفت ڈاؤن لوڈ  عىواوبت شبمل ہیں۔ ان دستبویسات کب متعذد زثبووں میں ترجمہ سےمتعلق مخظوص

  pain.org/globalyear-www.iaspمسیذ معلومبت کے لیۓ ویت سبئٹ مالحظہ کریں کے لیۓ ثھی دستیبة ہیں۔
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