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 "ضعیف افراد میں درد کا عالج "

۔   10فیکٹ شیٹ نمبر
نیشنل ایسویس ایشن برائے مطالعۂ درد   انبر

 

۔  ۔ہ   دیتا درد انسان کو کمزور بنا مستقل  جس  ہو سکتی ہ   یک وجہ  کمزوری  ازخود بیھضعیفی  یہ کمزوری ضعیف افراد میں ذیادہ نمایاں ہوتی ہ 

۔ اورکتی بیماریاں ان افراد میں درد کا باعث بنتی ہیں  Farrucci, Giallaria)  یک بدولت اس عمرےکلوگوں میں مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہ 

& Guralnik 2008)اور بیماریوںمختلف آپریشن  کو ضعیف افراد   ۔   (Stubbs et al 2013) ورت ےک ی ہسپتال میں داخےل یک ضی بیھ عالج ےک ليں

عمر ےک ساتھ بیماریوں ےس شفایاتی اور صحت یک بحایل میں  ئ  دراز reide & Wijnhoven 2016)Ø .(S ہ   پڑتی دورسی عمر ےک لوگوں ےس ذیادہ 

۔تا  ہیں
 درد کا عارضہ ذیادہ پایا جاتا ہ   میں دائیمان وجوہات یک بنا پر ضعیف افراد  خیں ےکامکانات بہت بڑھ جاتی

(Schofield 2007)۔ ۔ ۔ ہ  کہ ضعیف  ثابت ہوا بیھ  ےس تحقیق وایلگزشتہ سالوں میں ہونی  دنیا بھر میں انسان یک اوسط عمر بڑھتی جا ریہ ہ 

ت ےس پاتی جاتی ہ   میں افراد  ی میں درد یک شکایت مردوں ےس ذیادہ دیکیھ   ۔( Faeer & Ruhe 2012 ےک )عالوہ ایکدرد یک شکایت کیر  گتی خواتیں

، کولہے یک  ۔ گھٹيی کہ ان افرد میں درد ذیادہ تر ہڈیہ  ۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہ  ہڈیوں  اور کمر ےک نچےل حےص کا درد اس عمر میں ذیادہ پایا جاتا ہ 

عصاتی درد بیھ ضعیف افراد میں ذیادہ  ۔ اس ےک عالوہ(Woo et al 2009)  (Osteoporosis or Osteoarthritis)اور پٹھوں ےس تعلق رکھتا ہ  

 (Van Kollenburg et al 2012) .دیکھا جاتا ہ  

 

۔ بہت ےس کا خطرہ ذ   بیماری یا حادتر ےک منفی اثراتضعیفی اور کمزوری ےس متعلق ایک اہم نقطہ یہ ہ  کہ ایےس لوگوں میں کیس بیھ یادہ ہوتا ہ 

۔  نمٹيی میں ذہتی یا جسماتی بیماری یک وجہ ےس پیدا ہونی واےل منفی اثرات ےس  ضعیف افراد  ان میں ےس کچھ لوگ پہےل یک قوت بیھ بہت کم ہوجاتی ہ 

 ہیں جس یک وجہ ےس درد یک شدت بڑھيی یک صورت میں مزید دوائیں دینا مشکل ہوجاتا ہ  و مختلف د یہ ےس
 Nobilli et al) ائیں ےل رہ  ہونی

افراد میں دائیم درد یک شکایت پاتی جاتی  63٪ضعیف افراد پر یک جاتی وایل ایک تحقیق ےس پتہ چال ہ  کہ ذہتی کمزوری واےل افراد میں ےس.(2015

درد اور اس ےک عالج میں عمر  ۔(Hunt et al 2015)میں درد یک شکایت دیکیھ گتی ہ   54٪جبکہ ذہتی طور پر صحتمند ضعیف افراد میں ےس ہ  

۔ ےک حواےل  ہیں ان پر تحقیق یک دنیا بھر میں بہت کیم ہ 
  ےس جو فرق پانی جاتی

 
ضعیف افراد میں درد ےک متعلق تحقیق قدرے ناکافی  خصوصا

۔ ی رہنماتی اور ہدایت یک واضح کیم ہ   ۔(Reid & Pillemer 2015)ہ  ی اس عمر ےک لوگوں میں دائیم درد ےک عالج ےک ليں  ,Tse et al 2013ایس ليں

Karttunen et al 2015) )۔ 

 

اور کمر ےک نچےل  ہڈیکولہے یک   یہ درد ذیادہ تر گھٹنوں،(Molton et al 2014) میں دائیم درد یک شکایت ذیادہ پاتی جاتی ہ  افراد  ضعیف اور معذور 

 میں پایا جاتا ہ  اور اس درد یک وجہ اکیر 
ی میں دائیم درد یک شکایت ذیادہ دیکیھ   .ہوتی ہ   Osteoarthritis یاOsteoporosis حےصے ، گتی خواتیں  ہ 

 میں  خاص طور پر موٹا 
ی

 ۔تے یک موجودیک

. (McCarthy et al 2009, Patel et al 2013) ت میں کیم اور اس ےس ہونی واےل نقصان ےس  دائیم
درد یک شکایت، اس درد کو برداشت کرنی یک قوے

۔ یک صالحیت کا فقدان ضعیف افراد کو مزید کمزور اور غیں محفوظ بنا دیتا ہ   بچنی
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