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تشذد کب ضبهٌب کرًے والے هریضوں هیں دائوی درد کی شرح ثہت زیبدٍ ہے اور یہ درد عووهبً ثغیر عالج کے ختن ًہیں ہوتب ] . [9تشذد کے
هریضوں هیں دائوی درد کی شرح ایک اًذازے کے هطبثك  ۰۸٪ہے ] .[6, 9یہ هریض ثعض اولبت ثظبہر کطی جطوبًی چوٹ یب هثجت ٹیطٹ
کے ثغیر درد هیں هجتال ہوتے ہیں چٌبًچہ اى کی تشخیص کے لیۓ طجّی عولے کب اش شعجہ هیں هبہر ہوًب ضروری ہے۔ تشخیص کے ولت
هٌذرجہ ریل کب دھیبى الزم ہے:۔
ًظبم ہبرهوى کو غیر هوثر کر دیتب ہے۔ جص کے ًتیجے هیں درد کب ادطبش اور دوضرے اعضبء
ا۔ تشذد اعصبثی ًظبم  ،هذافعتی ًظبم ،اور
ِ
کے افعبل هتبثر ہوتے ہیں ].[2, 6, 8
۲۔ دهبغ هیں درد کو هذطوش کرًے واال دصہّ اًتہبئی دطبش ہو جبتب ہے .تشذد کب ضبهٌب کرًے والے عووهب ً ہر ولت ایک خوف یب خطرے
کی کیفیت هیں رہتے ہیں۔اى کو درد کب ادطبش هعوول ضے ثڑھ کر ہوتب ہے۔اى وجوہبت کی ثٌب پر تشذد کے هریضوں هیں درد کو رہٌی
دثبو ش ّذت اختیبر کر ضکتب ہے۔
پریشبًی کی عالهت ضوجھ کر ًظر اًذاز ًہیں کرًب چبہیے ورًہ جطوبًی اور رہٌی ٔ
۳۔ ضبئٌص هیں تش ّذد کے دوراى کئے جبًے والے جطوبًی زخن اور چوٹ پر کوئی ریطرچ هوجود ًہیں ہے اور ًہ ہی لیذ کی پریشبًیوں،
ثھوک ،پیبش،زثردضتی جگبًے اور شذیذ ہراضبں کرًے کے ثبرے هیں زیبدٍ هواد ہے ].[3
۴۔اى وجوہبت کی ثٌیبد پر تشذد کے هریض کو درد کی تشخیص کرًے کے دوراى خواٍ وٍ فوى پر ہو یب ثشخصے،ڈاکٹر کو ثہت ضی ثبتوں
کے ثبرے هیں اًذازٍ لگبًب پڑتب ہے ] .[4یہ ثہت ضروری ہے کہ تشذد کے ثبرے هیں واضخ ضوال پوچھے جبئیں تبکہ صورت دبل ضوجھ
آضکے۔اًتہبئی ضروری ہے کہ هریض کب اعتوبد دبصل کیب جبئے جو کہ اش صورتذبل هیں آضبى ًہیں ہے۔
۵۔هریض ضے هاللبت کے دوراى تشذد یب ًبهٌبضت ضلوک کے ثبرے هیں صبف اور واضخ ضوال پوچھئیے اور اضے ضوجھبئیے کہ یہ کیوں
ضروری ہے۔لیکي اش ثبت کو یمیٌی ثٌبئیے کہ یہ ضواالت هریض ضے ثبر ثبر ًہ پوچھے جبئیں۔عولے کب صرف ایک شخص ثبت کرے۔
٦۔درد کی تفصیلی جبًچ کے ضبتھ ضبتھ پٹھوں،ہڈیوں اور اعصبثی ًظبم کی پڑتبل ثھی ضروری ہے۔اش هعبئٌے کے دوراى هریض کو ثتبتے
رہئیے کہ کیب ِکیب جب رہب ہے اور کیب هعلوهبت دبصل ہو رہی ہیں۔
۷۔ هعبئٌہ کرًے والے کو تشذد کے هختلف طریموں اور اش کے ًتیجے هیں ہوًے والی درد کے ثبرے هیں تفصیلی هعلوهبت ہوًب ضروری
ثبزووں ضے لٹکبًے کے ثعذ کٌذھوں هیں درد،جٌطی تشذد کے ثعذ  groinهیں درد
پبوں کب درد ]]7۔
ٔ
ہیں۔ هثالً تلووں پر هبر ضے ٔ
وغیرٍ۔کور،ضر،پٹھوں اور ہڈیوں هیں درد کی شکبیت ثھی اى هریضوں هیں عبم ہے]. [6
۰۔جطوبًی هعبئٌہ ثہت دطبش طریمے ضے کرًب ضروری ہے۔ هریض اگر ہبتھ ًہ لگبًے دے یب کپڑے ہٹبًے ضے ڈرے تو هعبئٌہ روک دیب
جبئے۔ ہو ضکتب ہے کہ جطوبًی هعبئٌہ کے لئیے ایک ضے زیبدٍ هرتجہ هریض ضے رجوع کرًب پڑے۔ کوئی هردلہ ثھی هریض کی هک ّول
اجبزت اور اعتوبد کے ثغیر طے ًہیں ہوضکتب۔
۹۔هریض ضے پوچھئیے کہ اش کے خیبل هیں کیب ه ٔطلہ ہے اور پھر اش ثبرے هیں اگر کوئی جواة هوجود ہو تو اضے دیجئیے۔ اکثر هریض
اش ثبت ضے ًبوالف ہوتے ہیں کہ دائوی درد کی وجوہبت صرف جطوبًی ًہیں ہیں۔چٌبًچہ اى کو یہ ضوجھبًب ثہت ضروری ہے۔
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ثے گھر،۔هریض ضے هوجودٍ صورتذبل کی تفصیل ثھی پوچھئیے جص ضے درد کے هسیذ ثگڑًے کب اًذیشہ ہو هثالً اش کی رہبئش۰۸
شہریت یب کوئی ثھی هشکل جص کب اُضے ضبهٌب ہو۔،تٌہبئی،خوراک کے لئے پیطےکی کوی،ًیٌذ ًہ آًب،ہوًب
۔درد کو جبًچٌے کے هصذلہ پیوبًے ہر زثبى هیں ُهیطّر ًہیں هگر آضبى زثبى هیں هریض ضے درد کے اضکور کے ثبرے هیں پوچھب جب۰۰
هعیبرزًذگی کے ثبرے هیں ثھی پوچھئیے۔
رہٌی ضکوى اور،ضکتب ہے۔اضی طرح جطوبًی افعبل
ِ
جبے تو پھر یہ درد دائوی اور ًبلبث ِل عالج
۔ثچوں هیں تشذد کے ثعذ درد ہوًے کب لوی اهکبى ہے۔اگر اى کے درد کب ثرولت عالج ًہ کیب۰۲
ٔ
ثھی ہو ضکتب ہے۔
ہوے
ٔ  ۔ہوبری هعلوهبت اى ثچوں کے ثبرے هیں ًبکبفی ہیں جٌہوں ًے تشذد ضہب ہو یب اپٌے لریجی رشتہ داروں یب دوضتوں پر تشذد ہوتے۰۳
دیکھب ہو۔
۔درد کب هوثر عالج کرًے کے لئیے ضت ضے زیبدٍ ضروری درد کی شذت کو جبًچٌب ہے هگر ثچوں هیں یہ ایک آضبى کبم ًہیں ہے۔اش۰۴
ضے رجوع کریں)۔ضوالFact sheet کے لئیے ُهیطّر هعیبری اضکور اور پیوبًے اضتعبل کیے جب ضکتے ہیں(ثچوں کے درد کو جبًچٌے کی
] صرف جطوبًی افعبل (ثلڈ0[پوچھٌے اور جطوبًی هعبئٌے کے ثعذ اش ثبت کب اًذازٍ ہو جبًب چبہئیے کہ ثچے پر تشذد ہوا ہے یب ہورہب ہے۔
دل کی دھڑکي)ضے درد کب اًذازٍ لگبًب ًبکبفی ہے۔هریض کے ثیبى پر توجہ دیٌب اًتہبئی اہن ہے۔،پریشر
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