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 ہوتے محروم سے صالحیت کی بتانے اور  جانچنے سمجھنے، کو درد اپنے ساتھ ساتھ کے بڑھنے کے بیماری مریض کے نسیان
 میں جس چاہیۓ طریقہ ایسا میں مریضوں ان پر بناء کی وجوہات ان۔ پاتا ہو نہیں عالج کا درد میں مریضوں ان چناچہ ۔ہیں جاتے
۔جاسکے جانچا کو درد باوجود کے بتانے نہ کچھ کے مریض  

 

کرسکے بیان خود درد اپنا مریض جب  

	بہترین	ہی	پوچھنا	میں	بارے	کے	اس	سے	مریض	ہو،	قابل	کے	بتانے	اور	سمجھنے	کو	درد	اپنے	مریض	جب	میں	شروع	کے	نسیان
	کریں	استعمال	اسکیل/	اسکور	ساده	سے	سب	کے	ہے	بہتر	ہے۔	ضرورت	کی	احتیاط	بہت	میں	صورت	مگراس	۔]10[	ہے	طریقہ

 کریں	انتظار	کا	بات	اس	سے	تحمّل	پھر	اور	سمجھائیں	اسکیل	یہ	سے	سہولت	اور	تسلی	کو	مریضdescriptor	 (verbal	scaleمثال(
 کی بولنے مسائل، کے یاداشت مثالً  تفصیالت کی مرض کے مریض کو آپ۔  ]10[ دے اورجواب سمجھے بات کی آپ مریض کہ

ّت،  کو مریض ہر میں روشنی کی معلومات ان ۔ہیں ضروری ہونا معلومات پر طور مکمل میں بارے کے صالحیت کی سمجھانے قو
 میں کےبارے درد کے اسراست  براه سے مریض میں مراحل اورآخری درمیانے کے مرض کے نسیان۔ جانچیں سے طریقہ علیہده
۔ہے نہیں درد کو مریض چاہیۓکہ سمجھنا نہیں یہ میں صورت اس کو نرسوں اور ڈاکٹرز۔ ]7[ ہے جاتا ہوممکن نا پوچھنا  

Observation	Pain	Scales  

  مثال scales	rating	Behavior سے بہت کے جانچنے کو درد میں مریضوں کے نسیان دوران کے سال بیس پچھلے
PACSLAC	[2],	PAIC	[1],	MOBID2	[6],	DOLO-Plus	[9],	PAINAD	[11]	 کے مریض عموماً  میں اسکیل ان ۔ہیں گئے بنائے 

 جدید سے ]12[ اور ]5[ اسکیل(۔ ہے جاتا جانچا کو درد سے حرکات کی جسم اور صالحیت کی کرنے بات تاثرات، کے چہرے
 اور ہو رہا کر آرام مریض جب ایک۔ ہے جاتا کیا استعمال میں اوقات مختلف دو کو اسکیل ان۔ )کریں رجوع لیۓ کے اسکیل ترین
 حالت کی آرام یا ساکت کو کےدرد مریض میں صورت کی درد دائمی چونکہ۔ ہو رہا دے انجام معمول کے ندگیز وه جب دوسرا
۔]6[ہو کررہا حرکت مریض جائےجب جانچا وقت اس کو درد ہےکہ جاتا سمجھا ضروری یہ چناچہ ہے، مُشکل جانچنا میں  

 
	وجوہات	سی	بہت	کرنےکی	استعمال	نہ	کو	ان	جاتا۔	کیا	نہیں	استعمال	کا	ن	مگرعموماً 	،ہیں	موجود	اسکیل	کےبےتحاشہ	جانچنے	کو	درد
	ان	ہیں۔	شامل	واقفیت	سےنا	طریقہ	کے	استعمال	کو	اسکیل	پرغورکرنا،	مریض	ساتھ	کرنےکےساتھ	کام	کمی،	کی	وقت	میں	جن	ہیں،
۔ہے	ضروری	بہت	کرنا رائج استعمال	عام	میں	مریضوں	کے	نسیان	کا	اسکیل	اوران	پانا	قابو	پر	مشکالت	سب 	

 
 

پڑتال	جانچ	کی	درد	سے	طریقے	کار	خود	سے	استعمال	کے	ویڈیو 	
 کے اس کو نگراں کے کےمریض نسیان جو ہیں گئے دیئے ترتیب طریقے جدید سے بہت کے جانچ کی درد سے طریقے کار خود
	ہیں بھانپتے کو درد کے اُس سے تاثرات کے چہرے کے مریض تراسکیل زیاده ایسے۔ ہیں کرسکتے مدد میںبہترجانچنے کو درد
ُید ۔ہے نہیں عام استعمال کا ان ابھی مگر ،ہیں وابستہ اُمیدیں اچھی سے کاری جانچ کی خودکارویڈیو ان حاالنکہ	۔]8[  اگلے کہ ہے ام

۔رہےہونگے ہو استعمال عام اسکیل یہ کےدوران سال دس  
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________  
	 	

.انٹرنیشنل ایسوسی ایشن برائے مطالعہ درد۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں	2019حق اشاعت  © 	
	

		IASP	دانوں، سائنس	طبی ماہرین،	صحت کی دیکھ بھال کرنےوالوں اورپالیسی سازوں 



یہ علم دنیا بھرمیں درد کےعالج کومزید بہتر .	کی جاسکےلق مطالعےکی حوصلہ افزائی اورمددسےمتع	ہے، تاکہ درد کواکٹھا کرتا
ہوگا۔	مددگارثابت	بنانےمیں  

  
:نُقاط	اہم 	

/ معالج اور بیان اپنا کا مریض طریقہ عمومی اور بہترین لیۓ کے جانچنے کو درد میں مریضوں کے نسیان •
 	behavioralکو نگران کے مریض ہے، بڑھتا مرض یہ جوں جوں۔ ہے مجموعہ کا مشاہده کے نگہداشت
 طرح اچھی کو درد سے کروانے ٹیسٹ neuropsychologicalکے مریض۔ ہے پڑتا کرنا بھروسہ پر اسکیل
۔ہے ملتی مدد میں کےعمل جانچنے 	

	
• Observation کے روزمّره پھر اور ہے جاتا کیا ہوئے لیٹے ساکت/  سے آرام کے مریضاستعمال  کا اسکیل 

۔ہے جاتا کیا دوران کے حرکت/ کاموں 	
 

 عام استعمال کا ان کے کر دور کو رکاوٹوں پیش میں طریقوں کے جانچنے کو درد میں مریضوں کے نسیان •
۔ہو ممکن بہترعالج کا مریضوں ان تاکہ ہے ضرورت کی کرنے 	

 
 میں جانچراست  براه کی کےنگران مریض جانچنا کو درد سے طریقے خودکار سے ویڈیو میں قریب مستقبل •

۔گا کرے مدد 	
 

REFERENCES	

[1]	Corbett	A,	Achterberg	W,	Husebo	B,	Lobbezoo	F,	de	Vet	H,	Kunz	M,	Strand	L,	Constantinou	M,	Tudose	C,	Kappesser	J,	de	
Waal	M,	Lautenbacher	S;	EU-COST	action	td	1005	Pain	Assessment	in	Patients	with	Impaired	Cognition,	especially	Dementia	
Collaborators:	http://www.cost-td1005.net/.	An	international	road	map	to	improve	pain	assessment	in	people	with	impaired	
cognition:	the	development	of	the	Pain	Assessment	in	Impaired	Cognition	(PAIC)	meta-tool.	BMC	Neurol.	2014	Dec	10;14:229.	
doi:	10.1186/s12883-014-0229-5.	
[2]	Fuchs-Lacelle	S1,	Hadjistavropoulos	T.	Development	and	preliminary	validation	of	the	pain	assessment	checklist	for	seniors	
with	limited	ability	to	communicate	(PACSLAC).	Pain	Manag	Nurs.	2004	Mar;5(1):37-49.		
[3]	Gibson	SJ,	Lautenbacher	S:	Pain	Perception	and	Report	in	Persons	with	Dementia.	In:	Lautenbacher	S,	Gibson	SJ	(eds):	Pain	in	
Dementia.	Wolters	Kluwer	and	IASP	Press,	2017.	pp	43-54.		
[4]	Hadjistavropoulos	T,	Herr	K,	Prkachin	KM,	Craig	KD,	Gibson	SJ,	Lukas	A,	Smith	JH.	Pain	assessment	in	elderly	adults	with	
dementia.	The	Lancet	Neurology	2014,	13(12),	1216-1227.	
[5]	Herr	K,	Zwakhalen	S,	Swafford	K.	Observation	of	pain	in	dementia.	Current	Alzheimer	Research	2017,	14(5),	486-500.		
[6]	Husebo	BS,	Strand	LI,	Moe-Nilssen	R,	Husebo	SB,	Ljunggren	AE:	Pain	in	older	persons	with	severe	dementia.	Psychometric	
properties	of	the	Mobilization-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia	(MOBID-2)	Pain	Scale	in	a	clinical	setting.	Scand	J	
Caring	Sci	2010,	24(2):380-	391.		
[7]	Kaasalainen	S,	Crook	J.	An	exploration	of	seniors'	ability	to	report	pain.	Clinical	nursing	research	2004,	13(3),	199-215.		
[8]	Kunz	M,	Seuss	D,	Hassan	T,	Garbas	JU,	Siebers	M,	Schmid	U,	Lautenbacher	S.	Problems	of	video-based	pain	de-tection	
inpatients	with	dementia:	a	road	map	to	an	interdisciplinary	solution.	BMC	geriatrics	2017,	17(1),	33.		
[9]	Lefebvre-Chapiro	S.	The	DOLOPLUS	2	scale	-	evaluating	pain	in	the	elderly.	European	Journal	Of	Palliative	Care.	2001;8:191–	
194.		
[10]	Pautex	S,	Lautenbacher	S:	Methods	of	Assessing	Pain	and	Associated	Conditions	in	Dementia:	Self-report	Pain	Scales.	In:	
Lautenbacher	S,	Gibson	SJ	(eds):	Wolters	Kluwer	and	IASP	Press,	2017.	pp.	119-132.		
[11]	Warden	V,	Hurley	AC,	Volicer	L:	Development	and	psychometric	evaluation	of	the	Pain	Assessment	in	Advanced	Dementia	
(PAINAD)	scale.	J	Am	Med	Dir	Assoc	2003,	4(1):9-15.		
[12]	Zwakhalen	S,	Herr	K,	Swafford	K.	Observational	pain	tools.	In	Pain	in	Dementia,	ed.	Stephen	J	Gibson	and	Stefan	
Lautenbacher,	Wolters	Kluwer	and	IASP	Press,	2017	

	

	

	

	

_____________________________________________________________________________  
	 	

.برائے مطالعہ درد۔ جملہ حقوق محفوظ ہیںانٹرنیشنل ایسوسی ایشن 	2019حق اشاعت  © 	
	

		IASP	دانوں، سائنس	طبی ماہرین،	صحت کی دیکھ بھال کرنےوالوں اورپالیسی سازوں 



یہ علم دنیا بھرمیں درد کےعالج کومزید بہتر .	سےمتعلق مطالعےکی حوصلہ افزائی اورمددکی جاسکے	ہے، تاکہ درد کواکٹھا کرتا
ہوگا۔	مددگارثابت	بنانےمیں  

	

	

AUTHORS	

Miriam	Kunz,	PhD		
Co-Chair,	Global	Year	Task	Force		
Department	of	Medical	Psychology	and	Sociology		
University	of	Augsburg		
Augsburg,	Germany		
	
Stefan	Lautenbacher,	PhD		
Department	of	Physiological	Psychology		
University	of	Bamberg		
Bamberg,	Germany	

 

International	Association	for	the	study	of	Pain 	
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