کم شعور ) (Intellectual disabilityوالے افراد میں درد کی
شکایت :مطائل کی شرح اور تشخیصی چیلیىج
انٹرنیشنل ایسوسی ایشن برائے مطالعۂ درد
Pain in Individuals with an Intellectual Disability: Scope of the Problem
and Assessment Challenges
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کم شعوری کی تعریف اور اش تیماری کی شرح

یہ امراض کا ایسا مجموعہ ہے جو فرد کو لکھنے،پڑھنے،حساب کتاب کرنے اور سوچ وبیچار میں کمی پیدا کرتا ہے۔ یہ معذوری
 88سال سےکم عمرمیں شروع ہوتی ہے[]8۔ اس کی وجوہات میں دماغی فالج ) )Cerebral palsyمرض آٹزم اسپکٹرم Autism
))spectrum
ڈاؤن سینڈروم ) (Down syndromeفریجائل ایکس سینڈروم ) (Fragile-X syndromeفیٹل الکحل اسپکٹرم ڈسآڈر (Fetal
) Alcohol (FADS)Spectrum Disorderنیروفائبرومیٹوسس ( (neurofibromatosisاور پراڈر-ولی سینڈروم (Prader -
) Willi syndromeشامل ہیں۔ تقریبا ایک فیصد افراد اس مرض میں مبتال ہیں اور کم اورمتوسط آمدنی والے ممالک میں زیادہ
شرح ہے []2۔

کم شعور افراد میں درد کے مسائل:
عالمی ادارہ برائے مطالعۂ درد کےمطابق اگرکوئی فرد اپنے درد کی تفصیالت بیان نہیں کرپاتا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ درد
محسوس نہیں کررہا۔ بلکہ اسکو بھی درد کےعالج کی اتنی ہی ضرورت ہےجتنی کہ ایک ذہنی شعور والے فرد کو یہ افراد درد کا
اظہار دوسرے طریقوں سےکرتے ہیں۔ کیونکہ درد ایک انفرادی احساس کا نام ہے لہذا اس کوجانچنا یا ناپنا ناممکن ہے۔اسی وجہ
سے درد کاعالج اس قسم کے مریضوں میں مشکل ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں جیسےکہ  down syndromeمیں درد کا اظہارمختلف
طریقوں سےکیاجاتا ہے []3۔ جس کےباعث اسکی تشخیص نہایت مشکل ہوتی ہےاورعالج بھی نہیں ہوپاتا []4۔ کم شعوروالےافراد
کی کچھ رپورٹ کا جائزہ لینےسے یہ بات بھی سامنے آئی ہےکہ ایسےمریضوں میں درد کا بروقت عالج نہ ہونےکی وجہ سے []5۔
اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے []6۔

کم شعور والے افراد میں درد کی بیماری:
کم شعور والے افرادعام لوگوں کے مقابلے میں درد میں ذیادہ مبتال ہوتے ہیں جیسے کہ حادثات سے ،جسمانی بیماریوں سے،
بروقت عالج معالجے سے اور بڑھتی ہوئی عمر کےساتھ مسائل سے ،کیونکہ پچھلے چند برسوں میں بہتر عالج معالجے کی
سہولت کی وجہ سے ان کی طبعی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ مىذرجہ باال یہ وي عوامل ہیں جو ان افراد میں شذیذ درد کا خطري بڑھا
دیتے ہیں۔ درد کی شرح کا تعیه کروا ان افراد میں بہت مشکل ہے []7۔ کیووکہ درد کی جاوچ خودبیاوی سے مشروط ہے ،جوکہ کم
شعور والے افراد میں وہیں ہوتی۔ جو لوگ ان افراد کا خیال رکھتے ہیں وي بتاتے ہیں کہ 83 ٪درد ریادي ہوتا ہے بىسبت عام لوگوں
کے ممابلے میں ان افراد کو []8۔

کم شعور والے افراد میں درد کی نشاندہی:
درد کی تشخیص ذیادہ تر خود بیانی سے کی جاتی ہےجو کہ ایک ٰ
اعلی معیار ہے۔ اس کی جانچ کے لیۓ مختلف اسکیلز ہیں۔ لیکن کم
شعور والے افراد میں خود بیانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ درد کے مختلف اسکیلز کے بارے میں ان
افراد کو سمجھاوا اور پھر یہ اُمیذ رکھىا کہ وي درد کا بیاویہ دیىگےبہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ  down syndromeکےمریض درد
کی شذت بتاوےسے لاصر ہوتےہیں۔ ہاں البتہ وي درد کی جگہ اور اس کے اثرات کے بارے میں بتا سکتے ہیں []9۔ ایسےافراد
نقشوں کی مدد سےدرد کا اظہاربہتر طریقے سےکرسکتے ہیں ،جس میں مختلف اشکال کےنقشےاور مختلف رویّوں کی شکلیں
شامل ہوتی ہیں۔ مندرجہ باال اسکیلز کے استعمال سے پتہ چال کہ ان افراد میں درد کا اظہار عام لوگوں سے ذیادہ ہے]]81,88,12
۔ پس اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہےکےکم شعور والےافراد میں عام درد کےاسکیلز کےبجائےمتبادل اسکیلز کا استعمال ہونا
چائیے۔
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 IASPضائىص داووں ،طثی ماہریه ،صحت کی دیکھ تھال کروےوالوں اورپالیطی ضازوں کواکٹھا کرتا
ہے ،تاکہ درد ضےمتعلق مطالعےکی حوصلہ افسائی اورمذد کی جاضکے .یہ علم دویا تھرمیں درد کےعالج کومسیذ تہتر تىاوےمیں مذدگارثاتت
ہوگا۔

متعدّد مشاہداتی تشخیصی ٹیسٹ جس میں ان افراد کی نگہداشت کرنے واال عملہ فرضی درد کی عالمات سے درد کی جانچ کرتا ہے۔ یہ
فرضی عالمات درج ذیل ہیں۔ چہرے کے تاثرات سے ،جذبات کے اظہار سے ،حرکاتی سلوک سے اور آواز کی تفسیر سے ]]83 ,14۔ بغیر
تبادلہ خیال کےبچوں میں درد کی تشخیصی ٹیسٹ سے بھی اس متبادل فرضی درد کی عالمات کو تقویت ملتی ہےاور یہ بہت سےتحقیقاتی
مقاالت سے بھی عیاں ہے []85۔ مشاہداتی ٹیسٹوں سےیہ بات سامنے آئی ہےکہ کم شعور والےافراد محلق واقعات پردرد کا زیادہ اظہار
کرتے ہیں بنسبت عام لوگوں کے۔ ہ تحقیقی مقاالت جس میں احساس کے مقداری ٹیسٹ استعمال کیۓجانےسے بھی یہ بات سامنےآئی کہ کم
شعور والے افراد میں درد کا احساس عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے ]]88 ,16,17۔ اس سے ٹھہرکر جب ممکنہ دماغی تحریکات اوراندرونی
غدود اورہارمونز کا تغیّربھی اس کا باعث بنتا ہےکہ ان مریضوں میں درد کی شدت عام افراد سے زیادہ ہو جاتی ہے []88,89۔ کم شعور
والے افراد اتنے ہی حساس ہوتے ہیں جتنا کہ عقلی طورپرنارمل افرد درد کےمعاملےمیں][20,21۔ ان افراد میں درد کی طرف رویّہ تھوڑا
دیرسےسامنےآتا ہےاور زیادہ شدت سےآتا ہے ,جیسا کہ دماغی ٹیسٹ اورغدود کے ٹیسٹ سےثابت ہوتا ہے۔

خالصہ:
کم شعور والےافراد میں درد اتنا ہی ہوتا ہےجتنا عوام الناس میں ہوتا ہے۔ درد کی جاوچ اورتشخیص کم شعور افراد میں مشکل ہوتی ہے۔ ان
افراد کو درد سے بچاوے اورمعتبرعالج کہ لیۓضروری ہےکہ ان کے روّیوں اوران کی رہىی کیفیت کے بذالؤ پروظررکھیں تاکہ ان کےعالج
میں کوہتائی وہ ري جائے۔
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 IASPدرد سے متعلق سائنس ،عالج اور تعلیم کی رہنمائی کے لیۓ ایک معروف فورم ہے۔ درد کی تحقیق اوراس کی جانچ اورعالج
کرنےوالےتمام پیشہ ورانہ افرادIASPکےممبربن سکتے ہیں۔ دنیا کے 833ممالک میں IASPکے 7111سےذائد ممبرز ہیں۔
اسکےعالوہ اس کے  special interest groups21ہیں اور 91ممالک میں قومی  IASP chapterہیں۔

 IASPضرجری کےتعذ درد کےخالف  Fact sheetsکی ایک ضیریسپیش کررہا ہے،جص میں ضرجری کے تعذ درد ضےمتعلق مخصوص
عىواوات شامل ہیں۔ ان دضتاویسات کا متعذد زتاووں میں ترجمہ تھی کیا گیا ہے اورمفت ڈاؤن لوڈ کے لیۓ تھی دضتیاب ہیں۔ مسیذ معلومات کے
لیۓ ویة ضائٹ مالحظہ کریںwww.iasp-pain.org/globalyear
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