درد کےعالج کے رہنما اصول
بیماری کا آسانی سے شکار ہونے والےبچوں
) (Vulnerableکے لیۓ
انٹرنیشنل ایسوسی ایشن برائے مطالعۂ درد

درد کا اندازہ لگانے کا وسیع پیمانے پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں میں طبّی سہولیات کی شاخوں میں تشخیص کی رہنمائی اورعالج کی
حکمت عملیوں کا اندازہ کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
درد کی تشخیص میں معاشرتی مواصالت شامل ہوتے ہیں جس میں بچوں کےذاتی درد کےتجربےکا اظہار کیا جاتا ہے۔ درد کی ترجمانی یا
تشریح اورمعالج کو اس صورتحال کےحساب سےعمل کرنا ہوتا ہے۔ خراب تشخیص اور بچوں میں درد کےاشاورں کی غلط تشخیص ،کم
ادویات ،زیادہ ادویات یا نامناسب عالج کا باعث بن سکتی ہے۔
تشخیض کےلیۓ ثٌیبدی وعیلہ جت دعتیبة ہوتب ہےتو خود سپوسٹ کشًب ہوتب ہے۔ تبہن آعبًی عے ثیوبسی کب شکبس ہوًے والےثچےدسد کی هؼٌی
خیضاطالػبت فشاہن ًہیں کشعکتےہیں کیوًکہ (ثہت کن ػوش ًوصائیذٍ ثچے  ،شیشخوا سٍ چھوٹے ثچے) ،اػظبثی یب هواطالتی خشاثی کب شکبس یب
ػالج کے همبطذ کے لیۓ ًین ثےہوػ کیۓ جبًے والے ثچے اپٌے دسد کی اطالع فشاہن ًہیں کشعکتے۔ اط طشح کے هشیضوں یؼٌی ثچوں
کےلیۓ تشخیض کی ثٌیبدی تٌبظشکےػلن ،والذیي کےهشوسے اوسدسد کی جغوبًی ػالهبت کےرسیؼے ثچےکب هشبہذٍ کشًب ہے۔
ریبدٍ ثہتش طوس پش دسد کی تشخیض هختلف صاویوں عے ہوًی چبہیۓ اوس جہبں تک هوکي ہو ،دسج ریل طشیموں عےاًذاصٍ لگبًب چبہیۓ۔


درد کا مقام :بیماری یا چوٹ کے ممُکنہ بنیادی وسائل کی نشاندہی کرتا ہےاوراصل مقام پر درد سے مقامی طور پرفرق کرنےمیں مدد
کرتا ہے۔ ٰ
حتی کہ بہت کم عمریا تھوڑے معذور بچے بھی "جہاں درد ہوتا ہے" اس طرف اشارہ کرنےکے اہل ہوتے ہیں۔



درد کا معیار یا فطرت :درد کی قسم  (nociceptive, neuropathic, vascular),رگوں کا درد  ،خلیاتی درد کو فرق کرنےکےلیۓ
درد کے حسی اورخصوصیات کی ایک معیاری تفصیل فراہم کرتی ہے۔ متاثر ہونے والےبچوں کو درد بیان کرنے میں ُدشواری ہو
سکتی ہے۔



درد کا اثر :بچوں میں درد کی نوعیت کولکھ لیں تاکہ پتہ چل سکےکہ یہ روزمرّہ کےجسمانی اورمعاشرتی کام میں کس قدراثرانداز ہو
رہا ہے ،یہ معلومات والدین سے بھی لی جا سکتی ہے۔



درد کا سیاق وسباق :مُشاہدہ شدہ حاالت،واقعات اورترتیب،جودردکےتجربےپراثرانداز ہوتےہیں اوردرد کےاشاروں)(pain signals
اور درد کی خبرکی ترجُمانی کی پوری آگاہی فراہم کرتے ہیں۔



درد کی شدّت :یہ درد کی شدّت کی ڈگری کا تخمینہ لگاتا ہےجوبنیادی حد کی پیمائش ،شناخت کےلیۓدرد سےنجات دالنےکےوالے
طریقوں )  )pain interventionsاوربحالی کی تشخیص کےلیۓمُفید ہیں۔

بچوں کے لیۓ انتخابی تشخیص کے ٹولز جو درد کی شذّت کو خود رپورٹ نہیں کرسکتے:
مشاہداتی  scoringکی یہ مثالیں بنیادی طور پر چہرے کے تاثرات ،رونے یا زبانی بیان کرنے ،جسمانی حالت اور پٹھوں کی اکڑ یا حرکت کی
اعکوسًگ ) (scoringکرنےکےلیۓ تشکیل دی گئی ہیں۔

ًوصائیذٍ  ،شیشخواس اوس چھوٹب ثچہ []1,2


قبل از وقت پیدا ہونےوالے بچوں میں درد کا پروفائل )(PIPP۔



نوزائیدہ بچوں کے درد کا پیمانہ )( (NIPSاس پیمانےمیں وہ چیزیں شامل ہیں جو دل کی رفتاراورخون میں آکسیجن کی مقدارکوناپتی
ہیں)۔



چھوٹے بچوں کا گھٹنوں کےبل چلنےاور (پری اسکولر) پوسٹ آپریٹیو درد کا اسکیل )(TPPPS۔



چہرے اور ٹانگوں کی حرکت اور رونےکوناپنے واالاسکیل )Consolability (FLACC
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اػظبثی طوس پش هؼزوس ثچے []3,4,5,6


طشصػول کی ًشبًذہی کشتے ہیں جو خبص طوس عے ثچے عے
تشهین شذٍ  FLACCاعکیل (ً :)r-FLACCگہذاشت کشًے والے ایغے
ِ
هتؼلك ہیں۔ چوًکہ ثہت عے اػظبثی هؼزوسی والے ثچوں هیں دسد کب جواة دیٌے کے هلتے جلُتے طشیمے ہیں۔



اًفشادی شکل کے اػذاد و شوبس کی دسجہ ثٌذی کب اعکیل ) :(INRSاط اعکیل کےرسیؼہ ثچوں پش هخظوص دسد کےاظہبس هیں والذیي
کی هذد عے  1 -01کی دسجہ ثٌذی عے ہش دسد کوًبپب جبعکتب ہے۔



پیڈیبٹشک دسد پشوفبئل ) :)PPPیہ اعکیل جغوبًی ُهشبہذات اوس ثچےکےافؼبل دوًوں پش هشتول ہے۔ هثبل کےطوسپش ،کھبًےعے
پشہیضً ،یٌذ کی پشیشبًی؛  www.ppprofile.org.ukهالحظہ کشیں۔



دسد کی جبًچ پڑتبل کی فہشعت --تشهین شذٍ ) 3-01 : )NCCPC-Rثشط کی ػوشکے ثچوں هیں ػلوی ثبت چیت کی خشاثیوں کےعبتھ
دیکھےجبًے والے سوّیوں کی ایک فہشعت۔

وہ بچےجو نیم بےہوشی میں ہوں []7


کوفشٹ اعکیل :اط اعکیل هیں دل کی سفتبس اوسثلڈپشیششکے جبئضے شبهل ہیں ۔



کوفشٹ -ثی ہیویش (  (COMFORT- Bاساعکیل هیں فضیولوجک هبًیٹشًگ کوخبسج کشدیب گیب ہے۔

تشخیص کے تح ّفظات []8


مشاہداتی درد کا اسکیل تکلیف کےدیگر مصائب ،جیسےجسمانی سمجھوتہ یا خوف سے تکلیف کوفرق نہیں کرتےہیں۔



فزیولوجک مانییٹرنگ (جیسےدل کی رفتار،خون میں آکسیجن کی مقدار) درد کی وجہ سےمختلف ہوتے ہیں۔ لیکي هشبہذٍ
اظہبسکےهمبثلےهیں دسد کےاشبسے کےطوس پشهخظوص اوسًبلبثل اػتوبد ہوتےہیں۔



ػالج کےطشیموں هیں تشخیض کےتوبم پہلوؤں اوستکیف کےه ُوکٌہ رسائغ پ غوسکشًبچبہیۓجظ هیں ثچےکی جغوبًی ًشوًوب اوس
ًفغیبتی ػواهل شبهل ہیں۔



دسد کےاعکوسکےهختلف  cut pointsکوادویبت کےفیظلوں کی سہٌوبئی کےلیئےاعتؼوبل کشًب ًبهٌبعت ہے ،کیوًکہ وٍ کن اوس صیبدٍ
دوا کب ثبػث ثٌتب ہے۔

ػالج کے س ّدػول اوس ثچےکی حشکبت هیں تجذیلیوں کوػالج کے، لبثل هشبہذٍ دسد کب اظہبس:دسد کی شذت کےاعکوسصهیں تجذیلی



فیظلوں عےآگبٍ کشًےکےلیۓاعتؼوبل کیبجبتب ہے۔
 لیکي اى،اگشچہ دسد کی هذاخلت کے هخظوص الذاهبت کی جبًچ اوس ثیوبسی کب آعبًی عے شکبس ہوًےوالےثچوں هیں هحذود ہے



 هؼبششتی هیل جول اوسًیٌذ کی خظوطیبت شبهل ہیں۔ والذیي کے، هؼوول کی عشگشهیبں،عبدٍ هشبہذات هیں جي هیں ثھوک کی واپغی
اًٹشویواوسثشا ٍِ ساعت هشبہذے کےرسیؼہ آعبًی عےاًذاصٍ کیب جبعکتب ہے۔
شذیذ ثیوبسهشیض دسد یب هغتحکن سوّیوں کےسدػول کے ثبسے هیں هظبہشٍ کشًےعےلبطش پبئےجبتے ہیں۔



:اخذ شدہ
کلینیکل نقطئہ نظرجس کو یہاں مختص کیا گیا ہے۔ ثیوبسی کب آعبًی عے شکبس ہوًے والے ثچوں هیں درد کی تشخیص کے ضمن میں مدد
، تاریخ، طرزعمل کی مشاہدات، نےاس بات پرزور دیا ہےکہ "یہ مریضوں کی رپورٹوںMcGrath  اورBrede کرسکتا ہے۔ تاہم ڈاکٹرز
 طبّی فیصلوں اورعالج معالجے کی رہنمائی میں مجموعی طور پر کلینیکل سیاق وسباق کےساتھ جسمانی، لیبارٹری کی معلومات،جسمانی امتحان
]۔2[ "پیمائش کو یکجا کرنےکا کلینیکل آرٹ ہی سمجھاجاتا ہے۔
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nIaAcItaniItS eTTirntaniI aic ssA lanoi an etnI
 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 033ممالک میں IASPکے 7111سےذائد ممبرز ہیں۔ اسکےعالوہ اس کے special interest groups 91ہیں اور 21ممالک میں
قومی  IASP chapterہیں۔

 IASPسرجری کےبعد درد کےخالف  Fact sheetsکی ایک سیریزپیش کررہا ہے،جس میں سرجری کے بعد درد سےمتعلق مخصوص عنوانات
شامل ہیں۔ ان دستاویزات کا متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے اورمفت ڈاؤن لوڈ کے لیۓ بھی دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیۓ ویب
سائٹ مالحظہ کریںwww.iasp-pain.org/globalyear
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