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 وحاصل کر معلومات بارے وچ ہور دےدائمی درد 
 

 اتھارڻی ہاسپڻلہانگ کانگ 

 تیجی اشاعت، 2018جنوری  جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہینسو پین منیجمنٹ ڻاسک فورس،

 

 پیش لفظ

 

توں نمڻن لئی درد  ۔ندا اےہونئیں علم  زیاده دے متعلق دائمی درد  اں نوں، مگر اکثر مریضدا اےمحسوس کر نوں" درد" کوئی ہی تقریباً ہر  
 کردے نیںخیال  ایہہ۔ مثالً، لوگ ندیاں نیںی الحق ہووغلط فہمیاں مہارتاں دی کمی دے عالوه، انہاں نوں اس حوالے دے نال بوہت ساریاں 

دا ہووے، جو دائمی درد رکھ فرداگر کوئی . ےاا دہوسکنئیں  ردعمل داچوٹ  جسم دی واال درد کسی ون نوں ہوے شکار افراد د دائمی درد کہ
 اثرآفرینی دیعالجے دے نال نال، او مجامع عالج وے جان لیوے، تے اس دے جس قدر جلد ممکن ہو  نوںنفسیاتی عوامل  تےنی بد اس دے

 ے۔ای دسک/اداضافہ کر سک وچ

 

ی دں امریض دے آں کہدشواری محسوس کرنال  اس حوالےاں اس، وقت دی کمی دی وجہ دے نالدوران  دےمشاورت ی کلینکبحوالہ درد 
 یا اکتابچہ تیار کر اں لئی ایہہنے مریضاساں ، پان لئی قابو  تےے، اس کمی ئں۔ اس لااضافہ کر وچسوجھ بوجھ ل ناے حوالے ددائمی درد 

 ۔پڑھ سکنفارغ ویلے وچ اپنے  نوں اس و اے تاکہ ا
 

آرٹ  تےصوتی بصری  دےیونائیڻڈ کرسچن ہسپتال تے ے طبی عملے د کلینک دے کمپری ہنسو پین  ہسپتال اتھارڻیاسیں ، تے اس موقع
 دیاس کتابچے اسیں ، دی وجہ دے نالقابل قدر معاونت  ہاں دیگے۔ انواں ادا کرنا چاہایہہ شکر لئی السڻریشنز فراہم کرن داڈیزائن گروپ 

 دے نال تکمیل دے قابل ہوئے آں۔ یابیکم

 

 اتھارڻی ہاسپڻلہانگ کانگ 

 

 اشاعت یجی، ت2018 یڻاسک فورس، جنور یجمنٹمن ینپ ینسوہ یکمپر یجوائنٹ ڈسپلنر

 

 نیںجملہ حقوق محفوظ 

 

 

 اے کی  دائمی درد

 

 تعریف دیدائمی درد 

 

ے، اا ندبرقرار رہتک ے عرص زیاده توںے، جو کہ تین ماه ندا اجا ایتک صورتے تطور  دےدرد  مسلسلیا  والےون پلٹ آدائمی درد عموماً 
 ۔ندا اےہو ے باعث الحقد، دائمی سوزش یا انفیکشن خرابی دی اںجوڑ، کھنچاؤ دےں اجوڑ یاں دےپڻھ بیماری، یا تے ، سرجری چوٹجو 

 

 ے؟اشکایت  دیدائمی درد  نوںکتنے افراد  وچہانگ کانگ 

توں زائد  اندر تین ماهدے ماه  12 توںحصہ  سروے  10.8٪دا ی آبادی دمطابق، ہانگ کانگ  دےمقامی سروے  کمنعقده ا وچ 1999 سال
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 1اے۔ ایشکار ر دامسلسل یا متواتر درد عرصے تک 

 

 ؟ہوندے نیں؟ کی عمومی درد 
تے  دے درد، عضالت درددے نچلے حصے دے ، کمر درد یاں دےجوڑدرد،  سر ا کہجیس ددردے رہن والے عام طور تےہانگ کانگ 

دے درد  میموعتوں سب یاں وچ متعلقہ رجوعی شفاخانتوں درد کہ  کہ ا اےکردظاہر سروے تے  اک.  1۔ندے نیںشکار ہو جادا اعصابی درد 
 2۔نیں) 27٪(اعصابی درد تے ) 46٪( اینڻھندی عضالت وچ عالج 

توں سیکشن دے درِد سرطان  مہربانی، براه لئیمزید معلومات تے  دے درد سرطان. اے کیفییت عمومی اک سرطانوچ  دے مریضاں سرطان
 ۔کرورجوع 

 

) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 (August);18:275-281.  

2) Chen PP, et al. Out-patient chronic pain service in Hong Kong: prospective study. HKMJ 2004 (June);10:150-155. 

 
 

 فرقوچ عمومی درد تے دائمی درد 

 عمومی درد

 چوٹ، سوزش یا شدید بعددے  سرجری  )1

 ندا اےزخم بھرتوں جیتوں جی؛ حصہمتاثره تے طور  واضح  )2
 ندا اےدرد کم ہو جا

 ندا اےوکم ہوی توں تین ماه ایہہ دوراندا درد   )3

 اثردا  ادویاتنمایاں   )4

 ملدی اے مددوچ نمڻنے توں درد  باعثدے آرام   )5

 عارضی نفسیاتی اثرتے روشنی   )6

 دائمی درد

وی بعد دے ڻھیک ہو جانے دے چوٹ زده یا متاثره حصے   )1
 ندا اےدرد برقرار رہ

دوسرے افراد سمجھ نوں جن و ندیاں نسامنے آنایاب عالمات   )2
 ندے نیںپانئیں 

 ندا اےبعد پلٹ آدے زائد توں تین ماه یا  ندا اےدرد برقرار رہ  )3

ثابت  غیر مؤثر ادویات محضوچ انتظام کرنے دا درد   )4
 ندیاں نیںہو

بجائے دے ، اس ندا اےالنئیں کمی وچ شدت دی درد آرام   )5
 ۔بندا اےرکاوٹ وچ راه دی عمل دے معالجے ایہہ 

جو کہ  ،ندے نیںپیدا ہو مسائل بدنیتے زیاده پیچیده نفسیاتی   )6
بندے باعث دا شکست خوردگی تے عدم اطمینان وچ  مریضاں

 ۔نیں

 

 

 اں قسمانںدیدرائمی درد 

 :ندیاں نیںدو اقسام ہودی درد 

 

 درددا سرطان ) 1(

ایہہ  اس لئی، کرن گےتجربہ دا  دے درد اقساممختلف  تےیاں درج متنوع، مریض دیاں ہویاںانحصار کرتے پوزیشن دی ڻیومر 
ک طریقہ ہائے کار اختیار کر ، معالجین  انویزو انالجیساں وچ۔ بعض صورتوندرد ُکش ادویات لیتوں باقاعدگی  اوکہ  اےضروری 

بالواسطہ یا بالواسطہ منتقلی شامل دی ڈسانڻیگرانڻس یا الکوحل نیورو وچ قریبی اعصاب ، جیسا کہ متاثره حصے یا ے نیںسکد
نوں شدت دی ذہنی تناؤ بسا اوقات درد غم یا ، اس لیے ا اےپیندسامنا کرنا دا ممکنہ موت نوں  مریضاںکہ، چونکہ ایہہ ۔ مزید اے
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 ۔کروسیکشن مالحظہ توں حوالے دے ۔ درِد سرطان ا اےسکدمزید بڑھا 
 

 دے دردبغیر سرطان ) 2(

کم دی درد ُکش ادویات وچ اس تے ، ندا اےپایا جا کمزیاده استحوچ اس تے  اےآسان وچ کرنے  قابوتے درد عام طور دا اس قسم 
حامل دے  دے درد۔ مگر بغیر سرطان ندا اےکیتا جاشاذ و نادر استعمال نوں ۔ انویزو انالجیسک اے پیندیضرورت دی تعداد 

صورت دی تعطل وچ نتیجہ سماجی زندگی، روزمره زندگی دا ، جن ے نیںسکدمنفی جذبات پیدا ہو دے سنگین نوعیت وچ  مریضاں
 ۔ا اےسکدنکل وچ 

 

 درجہ بندیدی انتظاماِت درد 

مطابق دے ذریعہ دے درد دی انتظاماِت درد تے ، مگر عام طور ںہیں نیکوئی واضح حدود نتوں حوالے دے درجہ بندی دی انتظاماِت درد 
 :ی اےسکدجا  کیتیدرجہ بندی 

 

 درد بغیر تحریک )1(

ندا تکلیف ده درد محسوس ہونوں  وچ مریضاںنتیجے دے ، جس ندا اےظاہر ہووچ صورت دی چوٹ دی ں ااکثر اوقات اعضاء یا بافت
 ۔ ندا اےبڑھ جاتوں اضافے وچ تعداد دی ؛ ایسا درد جو کہ سرگرمی اے

 نیوروپیتھک درد )2(

، جان لیوا درد جیسا کہ ندا اےشدید درد محسوس ہونوں باع مریض دے ، جس ے نیںبھیجدغلط سگنلز دے اعصاب درد دے مریض 
 ۔ ندے نیںحسیت، غیر عمومی احساسات، وغیره محسوس ہودی جیسی سنسناہٹ، جلنے ے ڻکجھدے بجلی 

 ایڈیوپیتھک درد )3(

 ۔ندا اےہونئیں کوئی معلوم سبب موجود دا  دے درداس قسم 
 

 اثرات ناموافقدے دائمی درد 

 

دے خاندان تے کاج  کمجو کہ اکثر مختلف عوامل، جیسا کہ مزاج، ذہنیت، خود اعتمادی، و ن کردےمریض ایسا درد محسوس دے درد  دائمی
 ۔ندا اےباعث متاثر ہودے ماحول 

 

 اثراتتے معاشرے دے دائمی درد 

دے کاج  کم یا رخصت برائے بیمارینوں  مریضاں ا۔گ وےمتاثر ہو باعثدے ضیاع دے وسائل  انسانی معاشرهتوں وجہ دی دائمی درد 
مالزمین تے ۔ آجروں ا اےپیندفرق تے  کارکردگیدی  کم ہاں دی، اس طرح اُنی اےسکدپڑ ضرورت دی برداشت کرنے نوں درد  دوران
کیتے مناسب انتظامات  لئیباعث متاثره کارکنوں دے باعث یا طویل المدت تناؤ دے دوران چوٹ لگنے دے  کمکہ  چاہی دا اےنوں دونوں 
 محروم نہ ہونے پائیں۔توں تاکہ وه مستعد کارکنوں وں کں عالج کروا سموزودا ه درد اتاکہ  جاون

 

 اثراتتے افراد دے دائمی درد 

 :اےگئی  کیتینشان دہی دی مطابق، درج ذیل اثرات دے  1،2،3سروے 

 ٪70  ۔ندے نیںمتاثر ہوتوں حوالے  یاں دےسرگرمی/روزمرهدی مریض اپنی روزانہ 
 ٪38  ۔ی اےسکدے ضرورت پدی رخصت برائے بیماری نوں  ہاںانتے  یںندے نمتاثر ہوتوں حوالے دے کاج  کممریض 
 ٪71  ۔ندے نیںشکار ہودا تناؤ، یا دونوں تے مریض بے چینی 
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 ٪47 ۔ندے نیںبے چینی اضطرات الحق ہودے لے کر شدید نوعیت توں معتدل نوں  مریضاں 
 ٪43 ۔ندے نیںدرپیش ہومسائل دے لے کر شدید ذہنی تناؤ توں متعدل نوں  مریضاں 

 ۔ندی اےمتاثر ہووی نیند تے مزاج دے  مریضاں 
 ۔ندا اےشکار ہودا مسائل دے بہ نسبت سنجیده نوعیت دی معیار عام افراد دا زندگی دی  مریضاں 
   ۔ ندی اےکمی ہودی خود اعتمادی وچ  مریضاںاکثر 

 

(1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281. 

(2) Wong SHS, et al. Profile of Chinese chronic pain patients attending multidisciplinary pain clinics in Hong Kong. 

Presented at 11th World Congress on Pain, Sydney 21-26 Aug 2005. 

(3) S Lee, et al. A prospective evaluation of health related quality of life in Chinese patients with chronic non-cancer 

pain. Hong Kong Medical J 2005 (June);11(3):174-80. 

 

 

 ندا اےعیبی چکر تشکیل دی اک، پا کے اثراتتے ذہن تے بدن دے دائمی درد مریض 

 بدنی فعل

  اے تادیر برقرار رہناوچ یادداشت دی  دا مریضاںدرد انگیز حسیات 

  غصہ محسوس کرناتے الجھن آمیزی 

 یہ روتے مزاج 

  ا اےکردمتاثر نوں نفسیاتی کیفیت تے جسمانی دی  مریضاںناقابل برداشت درد محسوس کرنا جو کہ 

  ندا اےآزرده رہتے  یاباعث انسان کھویا ہودے ، جس ندی اےکمی آوچ نیند تے بھوک 

  ندی اےکمی واقع ہو جاوچ سرگرمی  لئیمحفوظ رہنے توں مزید چوٹ 

  نظرانداز کرنانوں تعلق توں  دے دردذہنی کیفیت تے جسمانی 

 باہمی تعلقاتتے سماجی 

  دے نیںابھار لئیردعمل دینے توں شدت نوں یں یا انہاں ن روکدےتوں ابالغ نوں  مریضاںجذبات جو کہ تے غصہ تے آزرده مزاجی 

 نیں کردےگریز توں وه سماجی ربط تے  ندی اےکمی آ جادی اعتماد وچ  مریضاںباعث دے بے اطمینان رکھنا، جس نوں ں یادوسر 

 

 اثردا دائمی درد تے باہمی تعلقات دے افراد 

 زوج / والدین   درد

 اضافی احتیاط برتنا 

  پانامزید ذمہ داریاں 

  بننای وجہ دتلخی 

 کمی یا بندشوچ  تعلق 

 بچے 

  تبدیلیوچ تاثرات 

  اضافہوچ ذمہ داری 

 خفا، غصہ آور 
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  تعلقیع قطتوں خاندان 

 اچھے دوست  

  کمیوچ ربط 

 رکاوٹ قائم کرنا 

  محدود کرنانوں موضوعات دے گفتگو 

  کمی الناوچ امور دے مشترکہ دلچسپی 

 ہمسائے 

  محدود کرنانوں موضوعات دے گفتگو 

  کمی الناوچ امور دے مشترکہ دلچسپی 

  کمی الناوچ باہمی برداشت 

 معاون کار ساتھی / افسران   

 قانونی معامالت 

 اعتماد کھونا 

  بھاری ذمہ داری برداشت کرنادی نوکری 

 شکایات پیدا ہونا 

 احساس نفرت 

 بہن / بھائی 

 اضافی احتیاط برتنا 

  تبدیلیوچ کردار 

  باعث بننادا تصادم 

 

 

 نیں کردےمتاثر نوں دیگر عوامل جو درد 

 جس طرح کہکمی؛ ماحولیاتی عوامل، دی  ارتکاززیاده توجہ تے خود اعتمادی تے ، درد مزاج براانتہائی  جس طرح کہنفسیاتی عوامل، 

متاثر کرے نوں انتظام تے تصور، جواب دے  دے مریضاںمسائل، درد دے مقدمہ سازی تے دباؤ، بے روزگاری، معاشی مسائل دے خاندان 

 .گا
مدد وچ عالج کرنے دا ماہر نفسیات ڈپریشن . ے نیںسکدمدد کردی  وچ مریضاںکم کرنے نوں اثرات دے  مریضاںکلینیکل نفسیات ان 

ذہنی نوں یا مریض  اےنفسیاتی اثر  اککہ درد صرف  نئیں اےمطلب توں ایہہ حوالے دے ماہر نفسیات یا کلینیکل نفسیات . ے نیںسکدکر

 .ا اےپیندسامنا کرنا دا دشواریوں 
 

 چکر عیبیدا دائمی درد 

 → ذہنی تناؤ→ ، خوف غصہ، یاس → کمیدی  رنیند→  اضطرابتے  اینڻھن→ سختی دی  یاںپڻھ→ سرگرمی  محدود→ درد →  چوٹ
 صدمہ→ سرگرمی  تھکاوٹ، محدود

 

 متعلق غلط فہمیاںتوں دائمی درد 

 ۔اےشکار دا کہ میرا جسم غیر عمومی کیفیت  اےعالمت  اکدرد 
 نئیں 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PAKISTANI PUNJABI - CHRONIC PAIN.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

کہ، چونکہ  اےایہہ مثبت نکتہ  اک؛ مگر ے نیںسکدکر نئیں نشان دہی دی تمام وجوہات دی آالت درد تے موجوده تشخیصی طریقہ ہائے کار 
نوں خاتون /کہ اس مرد ندا اےیقین ہو جادا کم از کم اس بات نوں ، اس لیے مریض ے نیںسکدجا  تےکینئیں کوئی ظاہری مسائل شناخت 

 ۔نئیں اےسامنا دا سنگین مسائل  دی طرح دےفریکچرز تے ڻیومرز 
 

 ۔ندا اےطرف اشاره کر رہا ہودی متواتر درد چند سنگین پوشیده بیماریوں 
 نئیں 

، ا اےسکدباعث الحق ہو دے جذبات، تے منفی ا خرابی، دباؤدی بدتر صحت، طویل المدت پوسچر دی متواتر درد دیگر عوامل، جیسا کہ بدن 
 ۔اےکہ کوئی سنگین بیماری الحق  نئیں اےالزمی مطلب دا ایہہ اس لیے اس 

 

 ۔)سرے، سی ڻی سکینکیامثالً ( اے پیندیضرورت دی ریڈیولوجیکل معائنے  ہاں نوںنا ندا اےدرد محسوس ہونوں  نہاںتمام مریض ج
    نئیں 

دے جائزے تے معائنے دے مریض ۔ ا اےسکد کیتا جاذریعے شناخت  یاں دےکلینکل معائنتے ہسڻری ریکارڈ  یددرد نوں اکثر سنگین اسباب 
 ۔اےضرورت دی بعد، معالج فیصلہ کرے گا کہ آیا مزید معائنے 

 

 ۔نئیں اے حقیقیکہ میرا درد  اےایہہ ساده مطلب دا سکے، تو اس  کیتا جاشناخت نہ نوں وجہ دی اگر درد 
 نئیں 

ی یماربدی تاکہ سنگین نوعیت  یںن کردےمعائنہ دا معالجین مریض  ےت ،ندے نیںشکایت لے کر جادی درد  کولدے مریض معالجین  جدوں
ہو نئیں کوئی ظاہری وجہ معلوم تے  ملدی اےنئیں  گل، کوئی بڑی غیر معمولی  اں وچسکے۔ تاہم، اکثر صورت کیتا جاخارج نوں امکان دے 

، درد چند اں وچ۔ ان صورتنئیں اےوچ کہ درد اصل ایہہ ، یا نئیں اےکہ کوئی پوشیده مرض الحق  نئیں اےمطلب دا ایہہ ۔ تاہم، اس دی اےن
 غیر عمومی منتقلی۔دی درد یاں وچ اندر راستدے ، جیسا کہ غیر نظام اعصاب ندا اےباعث ہودے غیر عمومی بدنی مسائل 

 

 ۔اےبہترین طریقہ توں سب دا نمڻنے توں آرام درد 
 نئیں 

بعد آپ دے آرام دے زائد توں دن  اک۔ تاہم، اےضرورت دی آرام نوں آپ تے شدت بڑھنے دی کہ درد  ا اےسکدمحسوس ہو ایہہ نوں آپ 
 داآپ تے گا  ووےجسم اکڑ پن محسوس کرے گا، کم صحت مند ہدا ، آپ پے جاون گےعضالت کمزور تے پڻھے، ہڈیاں، دے جسم دے 

 ۔ا اےسکدمزید بڑھا نوں شدت دی مزاج ناگوار ہو جائے گا، جو کہ درد 
 

 ۔تی جاوےکہ اس طرف توجہ نہ د اےناممکن ایہہ  تےدرد واقع ہو جائے،  دوںج
 نئیں 

دیگر  اںدی اپنی دلچسپیتے دانستہ طور آپ  تاہم، ندا اےہوشکل ہڻانا منوں توجہ توں اس تے ، ندا اےاشاره ہومضبوط  اکتے درد عام طور 
 موقع مل سکے۔ جھکدا سانس لینے نوں اکہ آپ او تے سکدتوجہ مرکوز کر  لئی دیر کچھتے ں اچیز

 

 ۔سکےجا  یامحفوظ رتوں  تاکہ زیاده نقصان اےضرورت دی بچنے توں  شریک ہونےں وچ یا کھیال اںیسرگرم مینوں
 نئیں 

، کیونکہ عام سرگرمیاں چاہی دا اےفعال ہونا جاری رکھنا نوں ، تو آپ ندا اےکر پانئیں تالش کوئی سنجیده سبب دا  دے دردآپ  معالجاگر 
؛ تاہم، اےمعاون وچ روکنے توں بگڑنے نوں فعال رہنا دراصل درد  کہ ملدا اےثبوت دا ۔ اس بات بنن گیاںنئیں سبب دا نقصان وی کسی 

کرنا ختم نوں اہم چیز کسی سرگرمی توں سب  مگر، اےزیاده تکلیف ده  کہ درد کسی قدر ا اےسکدمحسوس ہو نوں  دوران، آپدے سرگرمی 
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 ۔اوے سکدمشاورت کر توں عملے دے دیکھ بھال دی صحت  متعلقتوں مناسب سرگرمیوں یا کھیلوں  آپ. نئیں اے
 

 ۔کرواستعمال  درد ُکش ادویاتاس وقت ہی صرف  جاوے تےدرد ناقابل برداشت ہو جب 
 نئیں 

یاں چاہی دیاں لینیمطابق دے ات ہدایدی دوا معالج نوں ، تو آپ یاں نیںسکدکم کرنوں  دے درددرد ُکش ادویات آپ کہ  ندا اےثابت ہوایہہ اگر 
 ۔چاہی دا اےہونا نئیں توں نسبت دی استعمال درد دا دوا توں طرف دی آپ  ۔.نیں

 

باعث ہو رہا دے کہ درد ذہنی یا نفسیات مسئلے  ا اےکردظاہر ایہہ تو  ،ا اےکردرجوع توں ماہر نفسیات یا نفسیات دان مریض  اک دوںج
 ۔اے

 نئیں 

 دا اکسائیکوتھراپی ُکلی معالجے / ۔ سائیکڻرکاے، جو کہ بہت عام ندے نیںشکار ہودا جذباتی تناؤ  شکار اکثر افراد مختلف النوع دے  درد
 ۔اے اسکدمدد کر دی  وچ مریضاںنمڻنے توں باعث ہونے والی تکلیف دے درد تے ، اےاہم جزو 

 

 گا یوےد غائب کرنوں جامع معالجہ میرے درد دا  درد

 نئیں 

نئیں غائب تے کمل طور طور م درد کسیدا آپ تے ، ندا اےہو جاوی مگر بعض اوقات بدتر  ندا اےدائمی درد بسا اوقات بہتر ہونے لگ جا
س طرح کیتی جا سکدی اپنی تربیت ک او کہے سکدسکھا نوں ذریعے، آپ خود دے جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہینسو معالجے   مگر، ندا اےہو

 او۔ے سکدکم کر نوں اثرات دے درد وچ اپنی روزمره زندگی اس طرح پس آپ  اے

 

 اصولدے  عالججامع  لئیدائمی درد 

وچ صورت دی نتیجے دے درد وی نفسیاتی عوامل  تے عالوه، جذباتی دے نقصان دے بافتوں  اںدیجسم  اے۔ یہوندبہت پیچیده وجہ  یددرد 
 دے نیں۔نکل سک

 

  عالج وجہ 

 جذباتی اثرات  (1)

 نفسیاتی عوامل  •

 دے نیںباعث بن سکدا مختلف حاالت جو کہ درد   •

 تجربہدا زندگی دی ماضی   •

 اثردا روایات تے ثقافتی پس منظر   •

 ماحولدے کاج تے کم خاندان   •

 تجربہدا متعلقہ ماضی توں درد   •

 نقصاندا بافت تے عضو   (2)

توں درد  ایہہیا  پہنچدا اےنقصان نوں نظام  اعصابی  •
 جاندا اے۔الرجک ہو 

 جاندے نیںبعد الرجک بن دے زخمی اعصاب شفایابی   •

 دے نیں۔سگنل بھیجنا جاری رکھدے درد  تے 

 دا اے۔نقصان پہنچ تاں نوںباف  •

 تھراپی تے رویہ جاتینفسیاتی   (1)

 متعلقہ تھراپیاںتوں اعصابی نظام   (2)

 ُکش ادویاتدرد ) 3(  

 دافع سوزش درد ُکش ادویات  •

 افیون ساختہ ادویات  •

 دافع مرگی ادویات  •

 دافع ذہنی تناؤ ادویات  •

 

 جسمانی تھراپی (4)

 پیشہ ورانہ تھراپی (5) 
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 بغیر اچانک درددے کسی وجہ   (3)  

  

 

 

 اصولدے  عالج

  ۔واؤمشتمل باہم مربوط عالج کرتے بغیر ادویات تے ادویات 
 ۔چاہی دیاں نیںتدابیر کرنی دی چھڻکارے توں درد  وں مریضاں ن 
 ۔کرواضافہ وچ معیار دے زندگی دی ان تے ذہنی افعال تے نقل و حرکت، جسمانی دی  مریضاں 
 ہوندی اے۔ضرورت دی برقرار رکھنے نوں یقیِن محکم تے صبر، پیش قدمی  لئیچھڻکارا پانے توں عیبی چکر  مریضاں نوں 

 

 بغیر ادویات عالج 

 دا اے۔رکاوٹ بن سکوچ راه دی سگنلز دے کم فریکونسی کرنٹ درد    (1)

 )ڻی ای این ایس) (ڻرانسکوڻینیس الیکڻریکل نرو سڻیمولیڻر(ایکسڻرا کورپوریل سڻیمولیشن تھراپی ـــ 

دی سگنلز دے داخل ہونے والے درد وچ دماغ تے  دی اےاستعمال کردا کرنٹ دے ذریعے کم فریکونسی دے تھراپی کارڻیکس ایہہ 
کہ  دی اےابھارنوں جسم تے  دی اے،اضافہ کروچ گردش دی خون وچ متاثره حصے  ایہہاسی دوران،  دی اے۔روکتوں معنی آفرینی 
 نجات ملے۔توں تاکہ درد  اے،خارج کرے، جو کہ ایک قدرتی دافع درد نوں وه اینڈورفن 

 سپائنل کورڈ سڻیمولیشن تھراپی

 دی اے۔نصب کروچ بدن نوں ذریعے الیکڻروڈز دے ہ ہائے کار متعلقہ طریقتوں سرجری دے تھراپی نظاماتی یا لوکل انیستھیسیا ایہہ 
دے درد نوں تاکہ دماغ  دا اےسککیتا جا استعمال  لئیمنظم رکھنے نوں مائیکرو ویوز نوں بعد، ایکسڻراکورپوریل ریگولیڻرز دے اس 

 سکے۔توں روکیا جا معنی آفرینی دی سگنلز 

 نفسیاتی مشاورت    (2)

جاننے  تے ایہہا جائے تکییہ تجزدا وجوہات دی کہ نفسیاتی مسائل  جاندا اےمشوره دیا ایہہ ہٹ کر، توں نفسیاتی عوامل تے جسمانی 
مابین باہمی دے دماغ تے جسم تے نئی زندگی گزارنے  توں مریضاں نوںاس  ۔درد توں کس طرح نمڻنا اےکہ  کیتی جاوےکوشش دی 

ساتھ جینے دے باآلخر اس تے ہم آہنگ ہونے توں نمڻنے، درد توں درد  ایہہدراصل  اے۔دی نجات مل سکتوں عیبی چکر دے رسوخ 
  اے۔طویل مدتی حکمت عملی تے اثر انگیز  نال اکحوالے دے 

 جسمانی عالج    (3)

دی درست کرنوں فعل تے لچک دی ں انستے ں اذریعے جوڑدے ورزش تے درستی دی پوسچر تے طور  آندیجسمانی تھراپی بنی
اس طرح جسمانی  ہوندا اے،اضافہ وچ افعال تے لچک دے ں اذریعے جوڑدے  تے ورزش کرنافعال اس طرح جسمانی   اے،

 دی اے۔مدد ملوچ بہتری النے وچ معیار زندگی تے صالحیت 

 آکوپیشنل تھراپی    (4)

منفی دے درد توں حوالے دے تمام متعلقات دے زندگی تے  کروتنظیِم نو دی کہ زندگی  دی اےمدد کردی  مریضاںآکوپیشنل تھراپی 
، تاکہ معنی خیز زندگی ؤوچ کردار بڑھازندگی ہاں دا تے ان، کروانتظام دا گزارنے وچ مثبت انداز نوں ، زندگی کروکم نوں اثرات 

 گزاری جا سکے۔

 دیگر    (5)

دے مدد فراہم کر سکوچ دور کرنے نوں طریقہ ہائے کار درد دے  ایہکہنا ہے کہ آکوپنکچر یا دیگر روایتی چینی ادودا  مریضاںکچھ 
 ہاںے کہ اناکہ  کوئی ایسی مضبوط شہادت موجود نہیں  کیتی  اےتصدیق دی  مبنی ادویات نے اس باتتے تک، جدید شواہد ہن  نیں۔

 ۔وےا ہودسککیتا جا عالج دا ں ادرپیش دردنوں افراد توں طریقہء کار 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PAKISTANI PUNJABI - CHRONIC PAIN.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 عالج بذریعہ دوا

ذیلی اثرات دے  ہاں، تاہم انسکدیاں نیںمدد کروچ دور کرنے نوں درد کش ادویات درد  اے۔حصہ دا عالج جامع معالجاتی عمل توں ادویات 
دے کوشش کردی بڑھا کر توازن بنانے نوں خالف کارکردگی دے ) سیکوئیل طویل مدتیتے خاص طور (معالج ذیلی اثرات  وی ہوندے نیں۔

 ۔کیت جاوےکوئی دوا تجویز  لئیکہ کسی مریض  اےمناسب یہہ اکہ آیا  دے نیںلہ کرفیصدا اس بات تے ایہہ  نیں
 

 :دا اےجا سک ونڈیاوچ دو اقسام نوں ذریعے عالج دے کہ ، ادویات  ایہہمختصر 

 اورل تھراپی  (1)

 :استعمال ہونے والے ادویات مندرجہ ذیل ہیںتے عام طور 

  ادویاتدافع سوزش درد کش        

  بنی ادویات توں افیون  

   دافع مرگی ادویات  

  دافع ذہنی تناؤ ادویات 
 

 عالج توں انجیکشن   (2)

حتی کہ عصبی ڈس انڻی گریڻڈ متاثره حصوں یا قریبی تے ایک انیستھیسولوجسٹ بالواسطہ یا بالواسطہ انیستھیا، سڻرائیڈ، سیالئن، الکوحل 
 ں دتیاں جا رہیاں نیں۔چند مثاال ایتھےسکے۔ کیتا جا آرام فراہم وچ تاکہ درد  دے نیںشامل کر سکوچ عصبوں 

راحت آمیز  دے نالں کرنے اڻرگر پوائنٹ وچ انجکشن پڻھوں نوں آرام فراہم کر سکدا اے تے پڻھوں دی کھنچاؤ دی کئی ورزش •
 سکدا اے۔ ےرق پف

آرام وچ اندرونی ڻیومر دے پیٹ  دے ذریعےایک ایسا عالج ہے جس دا درد ) این سی پی بی(نیوروالئڻک سیلیک پلیکسس بالک   •
 دا اے۔نآ

 جاندی اے۔لگائی وچ صورت دی درد وچ اوپری پڻھوں تے چہرے، چھاتی ) سی پی بی(کرویکول پلیکسس بالک   •

دی خون تے نہ بھرنے دے السریشن، زخم دی جلد دی شدید درد، پڻھوں دے نچلے حصے تے طور  آندیلمبر سمپتھیڻک بالک بنی  •
 دی جاندی اے۔استعمال  لئیکم گردش دی  خونتے باعث ہونے والے نیکروسس دے تنگ ہونے دے وریدوں 

 دے نیں۔پہنچا سکآرام وچ سڻیمولیڻڈ نیورل انفلیمیشن دا تے ایپڈورل سڻیرائیڈ انجیکشن درد، جیسا کہ شیاڻی  •

 

 لی جائےکس طرح اپنی دوا 

دے اگر آپ گولیاں نہیں لے سک دا اے۔درد ُکش ادویات تجویز کر سک لتیا جاون والیانتوں چند منہ  لئیمطابق، معالج آپ دے عالمات دی آپ 
 فارموالز یا ادویات فراہم کرے۔دیگر نوں کہ وه آپ  کروتقاضا توں ، تو براه مہربانی اپنے معالج )وچصورت دی مثالً قے ( اور

 :ےادا نسخہ مندرجہ ذیل ادویات 
 درد  مسلسل (1)

مشوره توں ۔ اگر آپ اپنے معالج چاہی دی اےمطابق دوا لینی دے بتائے گئے طریقے نوں تو آپ  اے،مستقل درد الحق نوں اگر آپ 
 ۔کرورد و بدل نہ وچ مقدار دی یا اس  کرولینا ترک نہ دا درد ُکش ادویات  ےت، اودے نہیں کر

 اچانک درد  (2)

ہدایت کرے گا کہ آپ نوں آپ تے اس لیے معالج اضافی  دردُکش ادویات تجویز کرے گا  دا اے،کبھار شدید ہو سکی ددرد کدا آپ 
  اے۔کس طرح لینا نوں نے ان 

 قابو پانا تے ذیلی اثرات  (3)

 حسیاتی درد لئی

 اعصابی نقصان یا ڈس فنکشن لئی
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معالج  لئیکم کرنے نوں ۔ ذیلی اثرات )قبض: طور پردے مثال ( نیں ہوندےذیلی اثرات بہت عام تے دوران درد دے مدت دی عالج 
 دا اے۔چند ادویات پیش کرسک لئیروک تھام 

 

 اے۔مختلف وی  اودا اے شدت جو ایک فرد برداشت کر سکدی درد تے  دا اے،ہو سکتے حملہ تے افراد توں وجہ دی درد مختلف وجوہات 
وچ بلکہ عالج  دا اے،باعث بن سکدا نہ صرف مہلک ذیلی اثرات  ایہہکیونکہ  دے اونہیں دے سکنوں آپ اپنی درد ُکش ادویات دوسرے افراد 

 دا اے۔ڈال سکوچ خطرے نوں وی جان دی دوسرے افراد تے  دا اےکر سکوی تاخیر 

 

مطلع نوں براه مہربانی اپنے معالج  ے، ت)چائینیز میڈیسن تھراپیتے طور دے مثال ( اودے استفاده کرتوں طریقہء عالج تے اگر آپ ایک 
بتائے گا کہ نوں کہ، معالج آپ  ایہہکچھ مشوره دے گا۔ مزید نوں آپ  لئیرکھنے وچ توازن نوں خطرات وچ مقابلے دے وه فوائد تے  کرو

 ۔کیتا جاوےیک جا نوں کس طرح  اںمختلف عالج
 

 )مورفین، میتھاڈون: مثالً (ے تا جاوکس طرح لی دے نالباقاعدگی نوں ست دے افیون 

قابو نہیں پایا جا تے درد دے رفتہ رفتہ مقدار بڑھانے تک آپ تے  پیندی اےکم خوراک تجویز کرنا دی ست دے افیون نوں معالج دے آپ 
 دا اے۔سک

 

 کروآگاه نوں ۔ فقط اپنے معالج وو۔ پریشان نہ ہواودے تجربہ کر سکدا ذیلی اثرات توں ست لے کر، آپ قبض، متلی، قے وغیره جیدے افیون 

تبدیل نوں یا مقدار  کروست لینا بند نہ دے ، افیون ےت اودے مشوره نہیں کرتوں کچھ موثر مشوره دے گا۔ اگر آپ اپنے معالج نوں وه آپ تے 
ردوبدل وچ ابق خوراک مطدے وه اس  جےے ککیفیت معلوم ہو سدی آپ نوں تاکہ معالج  کروعمل تے ۔ براه مہربانی ہدایات وکرتوں کرنے 

 ۔کروگریز توں  دے پیش نظر دیگر دردُکش ادویات لینکر سکے۔ مگر کسی خطرے 
 

۔ اگر آپ دیولینا ترک کر  ہاں نوںدا اے حتٰی کہ آپ انرفتہ رفتہ کم کر سکنوں مقدار دی ست دے معالج افیون دا ، آپ وچمناسب حاالت 
باعث غیر معمولی عالمات، دے ہونے  آندیعدے ست دے افیون نوں آپ  ے، تاوجاندے رک توں استعمال کرنے نوں ست دے اچانک افیون 

 دا اے۔تجربہ ہوسکدا باہر ہلنے جلنے، اسہال، وغیره توں جیسا کہ اضطراب، پسینہ، یخ بستگی، قابو 

 

 متعلق خدشاتتوں استعمال دے ست دے افیون 

 ۔اےست لینا نشہ دے افیون  (1)
 غلط۔

جائے گا۔  شمار کیتا وچنشے تے ناگزیر طور نوں ست دے لئے افیون دے  نوں روکنتک، کوئی ثبوت نہیں پایا گیا ہے کہ درد  ہن
، مگر )ندیاں نیںبعد لت  پڑ جانے والی عالمات موجود ہودے روکنے توں دوا لینے  مریضاں نوں( دا اےمنحصر ہو سکتے بدن ایہہ 

 دے نیں۔کم کر سکنوں بتدریج خوراک  ے اوت ،ہووے ضرورت نہدی دوا دی اس قسم  مریضاں نوںگا۔ جب  وےنفسیاتی معاملہ نہ ہو

 ۔
 ے گی۔اورفتہ بڑھتی ج مقدار رفتہدی ست دے افیون  (2)

 غلط۔

ست دے افیون  آندی اے۔تبدیلی نہیں وچ درد دے اگر آپ  پیندی اےعموماً ایک یکساں مقدار لینا نوں ست لیتے ہوئے، آپ دے افیون 
 دے نیں۔کر سکوی لینا ترک  اس نوںبعض مریض تو حتٰی کہ تے  دی اے،ناضافہ یا کمی آتی رہتوں اسی مناسب وچ مقدار دی 

 

 یاںگ ونموثر نہیں رہدیگر درد ُکش ادویات درد دے بڑھنے تے  ےت اگر مریض افیون دے ست بہت جلد لینا شروع کردا اے، (3)
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 غلط۔

 لئیدور کرنے نوں معالج درد  ہوندی اے۔اک باالئی حد دی استعمال دے ست دے افیون  لئیآرام توں ے، درد ت تونمناسبدی مقدار 

درِد سرطان وی ، نیویارل بالک تھراپی، تےطور دے مثال  یاں،ست تجویز نہیں کرے گا۔ دیگر طریقدے صرف افیون  مریضاں نوں
 دی اے۔پا سکتوں موثر طریقے تے 

 

 دے نیں۔ست لے سکدے صرف قریب المرگ مریض افیون    (4)

 غلط۔

جب تک کہ مقدار مناسب  دے نیں۔استعمال کر سکدا ست دے لئے افیون دے کم کرنے نوں مریض درد دے بغیر سرطان تے سرطان 
 دے نیں۔روزمره زندگی گزار سکتوں ست لینے والے مریض، سکون دے افیون توں ہو، تو کئی برس 

 

 کم کر دیں گے۔نوں ست میری زندگی دے افیون  (5)

 غلط۔

توں صحیح طریقے نوں ست دے افیون تے  دی اے،باعث بن سکدا غلط مقدار ذیلی اثرات یا خطرات دی دوا وی دراصل، کسی 
، اس لیے کئی افراد اس غلط جاندے نیںست دیے دے اکثر افیون وی  مریضاں نوںچونکہ قریب المرگ  اے۔استعمال کرنا بہت محفوظ 

 دی اے۔انسانی عمر کم ہو سکتوں استعمال دے شکار ہیں کہ ان دا فہمی 

 

 اے۔زیاده موثر توں لینے  اس نوں ذریعےدے انجیکشن منہ دا ست دے افیون  (6)

 غلط۔

دے ذریعے یا منہ دے انجیکشن  چاہی  اے، جاندے نیںے تست کس طرح لدے کہ افیون  یندا اےفرق نہیں پ توں تے کوئیاس بات 
ست بذریعہ انجیکشن شامل دے افیون وچ  مریضاںدوں ج ہوندے نیں۔موثر ثابت تے ست مساوی طور دے ، افیون تے جاونذریعے ل

ذریعے دے انجیکشن تے طور  یادیکیونکہ بن دی اےنکم ہوتوں ذریعے دی جانی والی مقدار دے مقدار اکثر منہ  ے، تجاندے نیںکیے 
 جاندے نیں۔جذب ہو وچ ست بآسانی جسم دے جانے والے افیون دیے 

 

طبی عملے وچ براه مہربانی شفاخانہ برائے درد  ے، تاودے تشویش رکھ ویلے ندےلی ست یا دیگر ادویاتدے افیون وی اگر آپ اب 
 ۔کروتفصیالت معلوم توں 

 

 درد ُکش ادویات استعمال دیاںعام 

  یاددہانی اثرات ضمنی )1 2 3(نام    نوع

نان سڻرائیڈ اینڻی انفلیمڻری 
 )این ایس اے آئی ڈی(ڈرگز 

 )(®کیڻافالم/®وولڻیرن) ڈکلوفیناک 

 )بروفن )آئی بپروفین® 

 )اوروویل) کیڻوپروفن® 

 )پونسڻان) میفینیمک ایسڈ® 

 )نیپروسائن) نیپروکسن® 

 )(®فیلڈینی) پیروکسیکیم 

 )انڈوسڈ) انڈومیتھاسن® 

 )سیلیبرکس) سیلیکوکسب® 

 )ارکوکسیا) ایڻوریکوکسب® 

غیر معمولی درد، 
گیسڻروانڻسڻائنل 

بلیڈنگ، جلدی رگڑ، 
برونکوکونسڻرکشن، 

 محدود رینل فعل۔ 

حوالے دے گیسڻرک میوکوسا 
، لئیکم کرنے نوں تناؤ توں 

کھانے نوں براه مہربانی اس 
ں ا۔ بعض صورتوبعد لیدے 
 دا اےنضروری ہوایہہ ، وچ

دوا دی کہ اسی وقت معدے 
جائے۔ اگر پاخانہ دوا  تیلی

بعد سیاه آئے یا غیر دے لینے 
، وتے تےعمومی معلوم ہو
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لینا فوراً ں اس نوبراه مہربانی 
مطلع نوں معالج تے  کروترک 
 ۔  کرو

 

 اںایسی ادویات درج ذیل گروہ

حامل افراد، بشمول حاملہ دے 
نوں ہاں تے مریض جنخاتون، 

پیپڻک السر، دمہ، 
مپیئرڈ برونکوکونسڻرکشن، یا ا

، نہیں لینی ووےرینل فنکشن ہ
 ۔چاہی دی اے

زائد خوراک لینے  ®)پیناڈول(پیراسیڻامول  
رینل ڈس فنکشن توں 

تے  دا اےہو سک
ناکاره ہو وی جگر 

 دا اے۔سک

دی گرام  4مقدار دی روزانہ 
نوں ے تاکہ جگر احد تک 
توں بچایا جا سکے۔ نقصان 

نوں  ہاںمریض جن س نوںا
 وےفنکشن ہوامپیئرڈ لیور 

دوا نہیں لینی ایہہ  اں نوںانہ
 مریضاں نوں۔ چاہی دی اے

دوران شراب دے دوا لینے 
چاہی گریز کرنا توں نوشی 
 ۔دی اے

ہائپوڻیشن عضالت  بیکلوفین مسل ریلیکسنٹ
زوری، بے مکدی 

خوابی، غنودگی، 
سردرد، ہذیان، متلی، 

قے، دھندلی 
 بصارت، کپکپی

 

ڈی (ڈی ہائیڈروکوڈین               ستدے افیون 
 ®)118ایف

 کوڈین 

                         ایم (مورفین
 ®)ایس ڻی کونڻینس

 میتھادون  

     ڈیوروجیسک(فینڻانائل پیچ(® 
 ڻراماڈول

متلی، قے، قبض، 
دشواری، وچ پیشاب 

بائیلیری کولک، 
تنفسی دباؤ، 

ہائیپرسومنیا۔ کثرت 
استعمال ڈرگ 

طرف دی ڻولرنس 
دی جا سک ےلے ک
 اے۔

بے خوابی اکثر تے متلی، قے 
پہلے دے لینے دے اس دوا 

ہوندے نمودار وچ چند دنوں 
ایہہ کیفیت بعدازاں تے  نیں

 جاندی اے۔چلی  ندیبہتر ہو

 

تے جاری قبض عام طور 
اس لیے براه  ی اے،ہندیر

سبزیاں  تےزیاده پھل  انیمہرب
زیاده تے ، کرواستعمال 
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مریضاں ۔ بعض کروورزش 
 ندیںوی لینے ہولکسیڻوز  نوں

تے جیسا کہ بائیسیکوڈائل 
 سینا۔

 

توں ، یا اکروگرم نہ نوں پیچ 
نہ کھنگالیں، توں گرم پانی 

 لئیپیچ دے دوا ایہہ کیونکہ 
اس باعث بنے گا کہ زائد دوا 
خارج ہو جائے، جو کہ زہر 

دی باعث بن سکدا خورانی 
 اے۔

 ®)لڻیگریڻو(کاربامیزیپائن   اینڻیکونولسینڻس

  ایپلیم(والپرویٹ سوڈیم(® 

  ڈیلینڻن(فینیڻوائن(® 

خشک زبان، سردرد، 
غنودگی، بے خوابی، 

دا بے ربطی، معدے 
درد، دھندلی 

بصارت، جلدی 
رگڑی، میرو ڈپریشن 

بی ہیویرل تبدیلی، 
ڈس دے حرکت 

نوں آرڈرز، ان 
ہیرنٹ سپیچ، ذہنی 

تذبذب، 
 1گیسڻروانڻیسڻنیا، 

ڈس آرڈرز، لیور 
 پولیڻریشیاڈسفنکشن، 

دے نمونہ جات دے خون 
پیندی ضرورت دی استعمال 

 اںدے سفید خلیتاکہ خون  اے

جا سکے، اس  کیتیپڑتال دی 
گردے تے جگر نال نالدے 
وه پڑتال دی وی افعال دے 

 ۔چاہی دی اے ہونی 

  نیوروڻن ڻیوا(گاباپینڻن(® 

  لیریکا(پریگابالن(® 

غنودگی، سردرد، 
 کمزوری، بے خوابی

پہلے دے لینے دے اس دوا 
اندر غنودگی دے چند دنوں 

عارضے دے بے خوابی تے 
تاہم  دے نیںالحق ہو سک

کیفیت آہستہ آہستہ ایہہ بعدازاں 
 بہتر ہو جائے گی۔ 

ڻی سی (ڻرائیسائیکلک اینڻی ڈپریسینٹ  دافع ذہنی تناؤ
 )اے

 امیڻریپڻائیالئن 

 نورڻریپڻائیالئن 

 ®)سائمبالڻا(ڈیولوکسڻائن 

دھندلی بصارت، 
خشک زبان، قبض، 

رکاوٹ، وچ پیشاب 
غنودگی، 

اورتھوسڻیڻک، 

گالکوما، وچ  مریضاںجن 
تے ہائپرکالسیا، دا پروسڻیٹ 

ایہہ ں اں نواراتھمیا ہو انہ
چاہی دیاں  اںادویات نہیں لینی

 ۔نیں
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دی ہائیپوڻینشن، دل 
 تیز دھڑکن

 ڈیکسامیڻھاسون کورڻیکوسڻیارائیڈ

 ہائیڈروکورڻیسون

 پروڈنینیسولون

بے متلی، قے، 
، پولی ڻریشیا، خوابی
درد، ایسن دا معدے 

ولگاریز۔ زیاده امکان 
ے کہ برائزز ایہہ ا
گیسڻرورہیگیا تے 
 دا اے۔ہو سکوی 

زیاده مدت تک ایس دا 
دا سنڈروم دے کشنگ  استعمال

 دا اے۔باعث بن سک
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  ڈبلیو ایچ او دیاں درد دے انتظام توں متعلق مرحلہ وار رہنما ہدایات

 درد توں آرام

 غیر افیونی ادویات

 مساعدات -/+

 ہلکا درد  

 ہلدی افیونی ادویات
 غیر افیونی ادویات -/+

 مساعدات -/+

 درمیانہ درد  

 طاقتور افیونی ادویات

 ہلدی افیونی ادویات -/+
 مساعدات -/+

 سخت درد 

 مساعدات وچ دافع مرگی ادویات، دافع ذہنی تناؤ ادویات، سڻیرائیڈ تے دیگر شامل ہوندیاں نیں۔ ***

 

نوں مدنظر رکھدیاں ہویاں، معالج کسی وی مرحلے تے اس نوں شروع کرسکدے نیں تے اس دے بعد مقدار نوں تب تک بڑھا درد دی شدت 
سکدے نیں جدوں تک کہ کسی وی نمایاں ذیلی اثرات دے بغیر کافی دردُکش اثر واقع ہو ریا ہو۔ جدوں درد توں نجات مل جائے، تے معالج 

 اس لیے ادویات دی سالمتی دے حوالے توں زیاده فکر دی ضرورت نئیں اے۔ مقدار نوں بقدر ضرورت بدل دے گا۔

 

 کلینکل نفسیات دے لئی معالجہ

 میں اس تے کس طرح قابو پاواں؟ ؟۔۔۔ایہہ  کیتا اے

 تصورات درست کرو اک پُرامید درجہ؟ اک پژمرده درجہ؟

نئیں ہوندا کٹ درد 
اے تے حتٰی کہ اس 

 نئیںوی شدت وچ 
 اے۔ہوندی 

نئیں ہوندا کٹ درد 
اے تے حتٰی کہ اس 

 نئیںوی شدت وچ 
 اے۔ہوندی 
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او مریض جو کہ زیاده پژمرده ہوندے نیں، 
انہاں دی طرف توں ایہہ سوچنے دا امکان 

بلے وچ زیاده اے کہ درد حقیقت دے مقا
بدتر اے، جس توں ان دے اندر منفی 

احساسات پیدا ہوون گے جنہاں دے باعث او 
 درد دا سامنا کرنے توں گریز کرن گے۔

او مریض جو کہ زیاده پرامید ہوندے نیں، 
انہاں دی طرف توں حقیقت وچ تے 
درستی دے نال درد نوں ماپنے دی 

خود نوں ، تے او جاندی اےکوشش دی 
درد توں ہم آہنگ کر لیندے نیں، تے اس 

 دا مثبت انداز وچ سامنا کردے نیں۔

اپنے درد دے متعلق کتابچیاں، لیکچراں، 
ایونڻس، وغیره دے متعلق معلومات حاصل 

 کرو۔ 

 ؟جذبےمنفی 
دے نال مریضاں نوں ڈر، خوف  جذبےمنفی 

 تے اداسی محسوس ہوسکدی اے۔

 ؟جذبےمثبت 
دے نال مریضاں نوں اکثر  جذبےمثبت 

راحت محسوس ہوندی اے تے او خود 
نوں اچھے مزاج دے نال بہتر محسوس 
کردا اے، اس طرح درد توں نمڻن توں 

 متعلقہ او زیاده تے اعتماد ہوندا اے۔

 جانو کہ آپ نوں کس طرح پُرسکون رہنا اے

ی تناؤ نوں کٹ کرنا جذبےعضالتی تے 
وچ راحت فراہم کر بالواسطہ طور تے درد 

 ۔سکدا اے
 

 اے؟کہ دباؤ توں کس طور نمڻنا  ِسکھو

ذہنی دباؤ دے باعث درد وچ اضافہ ہو جائے 
گا۔ ایہہ دباؤ توں نمڻنے وچ اس طور تے 
معاون اے کہ وقت نوں مناسب انداز وچ 

ترتیب دیتا اے تے مقاصد دا تعین کر سکدا 
 اے۔

 خود ساختہ تنہائی؟/گریز

خیال ہوسکدا اے کہ مریضاں نوں ایہہ 
ورزش کرنے توں درد وچ اضافہ ہو سکدا 
اے۔ اس لیے او کم کاج، ورزش یا سماجی 

 سرگرمیوں توں بچدے نیں۔ 

 درد دا مثبت انداز وچ سامنا کرو؟

مریضاں نوں زندگی دے حصے دے 
طور تے آہستہ آہستہ درد نوں قبول کرنے 
 تے اس دے نال رہنے دی ضرورت اے۔ 

 ِسکھو وتا کرنادرد دے نال سمجھ

وضاحت کرو کہ آپ کون سیاں سرگرمیاں  
توں خوف زده او۔ ایتھے تک کہ اگر آپ درد 
محسوس کردے او تد وی، بس اپنی صالحیت 

 تے بھروسا کرو۔ ۔

 

اگر آپ کسی حد تک ورزش نوں پایہء تکمیل 
تک پہنچا سکدے نیں ، جو کہ آپ نوں  آپ 

دے خوف نوں کٹ کرنے وچ معاون اے تے 
ی صالحیتوں نوں سمجھنے وچ مددگار آپ د

اے، تے آپ اس طور تے درد توں نمڻنے دے 
حوالے توں اپنے اعتماد وچ اضافہ کر سکدے 

 نیں۔

 ورزش وچ کمی تے سماجی سرگرمیاں؟

گریز دا نتیجہ طویل عرصہ عدم سرگرمی 
دا باعث بن سکدا اے، جس دے باعث 

عضالت وچ کھنچاؤ پیدا ہو سکدا اے، جو 
نوں مزید بڑھا سکدا اے۔ پس، اک کہ درد 

 عیبی چکر وجود وچ آ جاندا اے۔

 

مناسب مقدار وچ ورزش تے سماجی 
 ں؟سرگرمیا

روزمره طرز زندگی نوں برقرار رکھنا۔ 
مناسب تعداد وچ کام، ورزش تے سماجی 
سرگرمیاں آپ دے اندر اعتماد پیدا کرنے 
وچ مدد فراہم کردی اے تے آپ دے ارد 
گرد موجود افراد نوں موقع فراہم کرتی 

 اپنی زندگی نوں ازسر نو منظم کرو

 

کہ آپ اپنی زندگی  جاندا اےہ مشوره دیا ایہ
 دے شیڈول وچ مناسب ورزش نوں شامل کرو۔
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ذہنی تناؤ لوگاں نوں سماجی سرگرمیاں وچ 
شرکت توں روکدا اے، تے اس طرح احباب 

دے نال تعلقات ماند پڑ سکدے نیں۔ ایسا 
ہونے تے، آپ دوستاں دی حمایت کسی حد 

 تک کھو دیو گے۔

نیں کہ او آپ دی مدد تے دیکھ بھال کر 
 سکن۔

 

 درد دی کہانی

 جسمانی درد برداشت کرن دے دوران احساسات

جدوں لوگ درد دے شکنجے وچ جکڑے جاندے نیں، تے او اکثر مضطرب، پریشان، خوفزده، تکلیف زده تے ایتھے تک کہ غصہ آور ہو 
 جاندے نیں۔

 

رح انسان نے ارتقاء پایا اے، تے اس نے جبلی طور تے درد نوں اک خطرناک اشاره تصور کیتا اے۔ نتیجتاً، ساڈا ذہن خوف تے دباؤ جس ط
پیدا کرتا اے، جو ساڈے جسم نوں لڑائی وچ مصروف پیکار رکھدا اے، مثال دے طور تے پڻھیاں دا تناؤ۔ اس دے عالوه، اسیں درد تے زیاده 

 ، جس دے باعث پورا وجود ہی دباؤ دی گرفت وچ ہوندا اے۔توجہ صرف کردے آں

 

کی اے درد بگڑ "جدوں درد برقرار رہندا اے تے، کجھ  خیاالت آپ نوں زیاده پریشان تے خوف زده محسوس کروا سکدے نیں، جس طرح 
سکدا اے یا ایسا کرنا پھر سوں تکلیف ده ۔  لوگ ورزش توں گھبراندے نیں کہ اس طرح درد بڑھ "کیا میں معذور ہوجاواں گا"تے " جاوے گا

ہوسکدا اے، ایس لیے او کسی وی ورزش توں بچنے دی کوشش کردے نیں۔ بستر وچ آرام کرنا کسی حد تک مدد کرسکدا اے، مگر ایہہ 
 محض شہد وچ لپڻے زہر دی طرح اے۔ اک طویل عرصے تک ورزش دی کمی محض پڻھیاں دی ناکاره پن تے سکلیروسس دا باعث ہی

بندی اے۔ اس دے بعد معمولی فعالیت عضالت دے جوڑوں وچ درد دا باعث بن سکدی اے، اس لیے مریض ورزش توں مزید گھبراون گے۔ 
 چونکہ جسم وچ ورزش بیزاری دی کیفیت رواں ہوندی اے، اس لیے جسمانی قوت وچ وی کمی آندی اے۔

 

موجود قوت، تے اس دے نال نال کام کرنے دی صالحیت نوں نقصان پہنچاندا جدوں درد جاری رہندا اے، تے ایہہ ساڈی نیند، دن دے وقت 
، تے او باہر دی دنیا دے نیںاے، تے اس دے نتیجے وچ مزید مسائل پیدا ہوندے نیں۔ اگر مریض محض ورزش توں بچنے لئی گھر وچ رہ

ہ کہ، اگر سماجی روابط محدود ہو جاون، تے دے نال روز مره دے رابطے دے حوالے توں عدم اطمینانی محسوس کردے نیں۔ مزید ایہ
دوستاں دی معاونت دی کمی دی وجہ توں اضطراب تے ذہنی تناؤ بڑھ سکدا اے۔ اگر مریض اپنی زندگی دے مقاصد توں محروم ہو جاندے 

طرح اتوں اپنی نیں یا صرف ایہہ دعا کرنے لگ جاندے نیں کہ درد کسی دن غائب ہوجائے، تے فطری طور تے درد دے احساسات پوری 
لپیٹ وچ لے لیندے نیں۔ جدوں درد قریب قریب زندگی دے تمام پہلوؤں تے تسلط جما لے، تے مریض درد اک طرح توں درد دی غالمی وچ آ 

 جاندے نیں۔

 

 دائمی درد اک تنبیہہ نئیں اے۔

اے، تے اس توں صرف ایہہ  ظاہر ہوندا  دائمی درد تے سخت درد دے سبب بہت مختلف ہوندے نیں۔ دائمی درد ہن اک خطرناک اشاره نئیں
دا احساس اصل وجود رکھدا اے، مگر مریضاں نوں اس توں خوف زده ہونے " درد"اے کہ جسم دا اعصابی نظام بہت حساس ہو چلیا اے۔ 

د دا عادی بنا دی ضرورت نئیں اے۔ انہاں نوں اس حوالے توں ایہہ کرنے دی ضرورت اے کہ اس کیفیت نوں قبول کر لیون تے خود نوں در
لیون۔ ایہہ ضرورت اے کہ خود نوں راحت بخش ورزش دا عادی بنا لیتا جائے تے روزانہ اس دی مشق کیتی جاوے۔ جدوں درد محسوس 

نوں پرسکون حالت وچ رکھنا چاہی دا اے نہ کہ ایسا ہووے کہ او خود تے گھبراہٹ  جذبےہووے تے، مریضاں نوں اپنے عضالت تے 
 طاری کر لیون۔
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 درد تے تلخی اک عیبی چکر دی صورت وچ

جدوں درد اک عرصہ تک رہندا اے تے، مریض نہ صرف خود نوں بیمار محسوس کردے نیں بلکہ انئیں تلخی وی محسوس ہوندی اے۔ 
یں، دائمی درد دے مریضاں نوں ہمیشہ ہی محسوس ہوندا اے۔ او درد دے اسباب نوں تالش کرن لئی بے شمار جسمانی معائنے کراندے ن

مختلف عالج دے طریقوں دی کوشش کردے نیں لیکن صرف ایہہ ہی جان پاندے نیں کہ تمام کوششیں بے کار نیں۔ ایہہ مایوس کن تے 
افسرده تجربات بحالیء صحت دے حوالے توں اعتماد نوں مزید کمزور کر دیں گے۔ اس دے عالوه، اگر مریضاں نوں غلط فہمی یا الچاری 

 کٹ  پرعزم، بے حوصلہ تے بے یقین ہوسکدے نیں، جو کہ از بس انہاں دے دل دے اندر تلخی پیدا کردی اے۔ محسوس ہوندی اے، تے او

 

 او اثر جو دائمی درد زندگی دے دیگر پہلوؤں تے پاندا اے 

ن سکدے نیں تے جدوں دائمی درد مزاج تے جسمانی قوِت توانائی تے اثر انداز کردا اے تے، پریشان کن احساسات دیگر مسائل دا باعث ب
مریضاں دے لیے دباؤ وچ اضافہ کرسکدے نیں۔ مثال دے طور پر، دائمی درد مریضاں نوں اک طویل مدتی رخصت برائے بیماری، بے 

روزگاری، معاشی مشکالت وچ گرفتار کر سکدے نیں۔ اس دے باعث شخصی تعلقات تے زندگی دی عادات وچ تبدیلیاں پیدا ہوسکدی نیں، 
ہستہ او سب کچھ کھو دیندے نیں جو اک دفعہ انہاں نوں عطا ہو چکیا سیا، جس طرح آزادانہ نقل و حرکت تے جسم تے تے مریض آہستہ آ

گرفت، خاندان تے دوست احباب دے نال تعلقات، تے انہاں نوں اس طرح معلوم ہوندا اے کہ او زندگی وچ مرکزیت کھو بیڻھے نیں۔ اس 
، تے مریض صرف بیمار دے کردار وچ زنده ہوندا اے۔ اس قسم دے بڑھدیاں جاندا اےود ہو صورت وچ، زندگی دا دائره محدود در محد

 ہوئے بوجھ مریضاں دے لئی ناقابل برداشت ہو جاندے نیں۔

 

 درد دے خالف ردعمل وچ تبدیلی الؤ

ی تناؤ، اضطراب، الرجی، گھبراہٹ بوہت سارے نفسیاتی تے ماحولیاتی عوامل دائمی درد دا باعث بن سکدے نیں۔ منفی خیاالت دا نتیجہ ذہن
تے خفگی دی صورت وچ نکلدا اے، جس دے نتیجے وچ لوگوں نوں تنہائی محسوس ہوندی اے تے اجنبی پن انہاں دے اندر پنپدا اے، تے 

مریض اکثر  ایسی کیفییات دے باعث درد وچ اضافہ ہو جاندا اے۔ بعض صورتاں وچ تکلیف ده صدمات دیاں یاداں سامنے آ جاندیاں نیں، تے
حاالت توں گریز دی کوشش کردے نیں۔ اگر مریض ان منفی نفسیاتی تاثرات تے قابو پانے یا انہاں نوں بدلنے دے  ایسےخوف دے باعث 

کہ او درد دے احساسات نوں قبول کرے تے انہاں دا عادی  جاندا اےبارے وچ کچھ جانکاری پا لیندا اے، تے پھر ایہہ اس دے لیے آسان ہو 
 ئے۔ہو جا

 

 عوامل جو کہ درد دی برقراریت وچ شراکت کردے نیں

، جیسا کہ خوف، اضطراب، ذہنی تناؤ، اعصابی کھنچاؤ، گریز، چوٹ دا جذبےعام طور پر، دائمی درد دے اسباب وچ منفی خیاالت تے 
ھنچاؤ، ورزش دی کمی، تے غیر خوف، توقعات دا بوجھ، حوصلہ افزائی دی کمی، زندگی دے دباؤ؛ جسمانی عوامل، جیسا کہ پڻھیاں دا ک

 مناسب پوسچر شامل نیں۔ درد دے اسباب توں آگاه ہو کر مریضاں نوں موزوں عالج پانے دے حوالے توں مدد مل سکدی اے۔

 

 درد دے خالف درست رویہ

ماضی وچ، دائمی درد دے بہت سارے مریضاں نوں اکسیر تالش کرنے تے دنیا بھر وچ طبی عالج دے لیے کاوش کرنے دی کوشش کردے 
نوں موزوں انداز وچ ترتیب نئیں دتا۔ اک طویل وقت دے  جذبےسن۔ تاہم، انہاں نے اپنی کیفیت دا مناسب طریقے توں سامنا نئیں کیتا یا اپنے 

سوس کیتا کہ سواالت تے جوابات انہاں دے دالں وچ وی تالش کیتے جا سکدے نیں۔ دائمی درد توں نمڻن لئی، نفسیاتی طور بعد، انہاں نے مح
 تے مضبوط ہونا ضروری اے۔

 

نفی مریضاں نوں ایہہ تسلیم کرنا چاہی دا اے کہ انسان کمزور واقع ہویا اے، تے او موجود پابندیوں نوں قبول کردے نیں، درد تے دیگر م ۔1
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آثار توں وابستہ خوف تے قابو پانے دی کوشش کردے نیں، تے پھر آہستہ آہستہ درد توں شناسا ہوندے نیں تے اتوں قبول کرنا سیکھ لیندے 
 نیں۔

نوں سنبھالنے، نفسیاتی مہارتوں توں لیس ہونے، تے فعال طور تے  جذبےمریضاں نوں اپنے آپ نوں منظم کرنے، مناسب طریقے توں  ۔2 
 نوں حل کرنا سیکھ لینا چاہی دا اے۔مسائل 

مریضاں نوں اک مقصد مقرر کرنا چاہی دا اے، اک منصوبہ بنانا چاہی دا اے تے پھر اس دی مرحلہ وار تکمیل کرنی چاہی دا اے۔ اس  ۔3
رنا چاہی دا دے عالوه، اس سارے عمل دے دوران، مریضاں نوں مسلسل خود نوں صبر تے ابھارنے تے آخر تک مقابلہ کرنے دا عزم ک

 اے۔ آخرکار، او مشق دے ذریعے خود اعتمادی نوں پھر توں پا لین گے۔

مریضاں نوں آہستہ آہستہ صحت مند رہنے دی عادتوں نوں اختیار کرنا چاہی دا اے تے پڻھیاں نوں مضبوط بنانے دے لیے مناسب ورزش  ۔4
 کرنی چاہی دا اے۔

ریضاں نوں اک عام زندگی گزارتے رہنے، سماجی تعلقات نوں برقرار رکھنے، تے کچھ حتٰی کہ اگر درد محسوس ہو رہا ہو تب بھی، م ۔5
 دلچسپ کرنے تے توجہ مرکوز رکھنے دی کوشش کرنی چاہی دا اے۔

مریضاں نوں باہمی تعلقات نوں بہتر بنانے، زندگی دے دائره کار نوں بڑھانے تے خاندان تے دوستوں توں زیاده مدد حاصل کرنی چاہی  ۔6
 ے۔دی ا

مریضاں نوں تناؤ توں دور رہنا چاہی دا اے، جسمانی تے ذہنی صحت نوں برقرار رکھنا چاہی دا اے، تے اپنے اپنے نال وی بہتر سلوک  ۔7
 روا رکھنا چاہی دا اے۔

 

 تے، آپ نوں طبی ماہر نفسیات دا حوالہ درکار ہوندا اے۔ دے نیںاگر آپ درد توں نمڻنے دی نفسیاتی مہارت نوں سیکھنے وچ دلچسپی رکھ

 

2007لی ینگمنگ @از سر نو از طرف منگپاؤ ہیلتھ سائیکالوجی فوڻوسکوپ کاپی رائیٹ   

 

 

 

 

 مینوں اک ماہر نفسیات توں رجوع کرنے دی ضرورت کیوں اے؟

 

 

 اک دوسرے تے اثرانداز ہوون گے۔ جذبےدائمی درد تے 

عالمی تحقیق دے مطابق، دائمی درد دے مریضاں وچ اکثر مریضاں نوں درد زندگی دے تمام پہلوؤں دے دباؤ دے باعث مختلف طرح دی 
اک دوسرے توں کافی حد تک جڑے نیں تے اک دوسرے تے بہت زیاده اثر و رسوخ  جذبےدرد تے  ۔اے پینداذہنی آزردگی دا سامنا کرنا 

مریضاں نوں جو کچھ مخصوص قسم دے درد وچ مبتال ہوں، جیسا کہ  مائیگرین، وچ کافی کانڻریکڻنگ  ایسے۔ اس دے عالوه، دے نیںرکھ
 قسم دا ذہنی تناؤ ہوندا اے۔

 

ی مسائل توں نمڻنے دے لیے جدید دور وچ دوا اک الزمی حصہ اے۔ اس متعلق، معالج مریضاں نوں مزید تشخیص جذبےاس لیے، ذہنی تے 
۔ اس دا مطلب ایہہ نئیں اے کہ معالج نوں شک اے کہ آپ محض درد محسوس کردے نیں، یا ایہہ اک دے نیںدا حوالہ دیلئی اک نفسیاتی ماہر 

اے یا آپ دیوانے نیں۔ اس دے برعکس، او آپ نوں مزید جامع تشخیص دے نال عالج فراہم کرنا چاہتا اے، کیونکہ او سمجھتا " نفسیاتی اثر"
ی مسائل توں نمڻنے وچ درد دا انتظام بہتر طور تے ہوندا اے تے مریضاں دی روز مره زندگی دی جذبےاے کہ مؤثر طریقے توں ذہنی تے 

 کیفیت نوں بہتر بنایا جا سکدا اے۔
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 دائمی درد تے تناؤ

اؤ تے دائمی درد دی طرف توں پہنچنے والی اذیت دے باعث، نصف توں زائد مریضاں وچ پریشان کن عالمات دا ظہور ہو سکدا اے۔ ذہنی تن
آزرده خاطری دا شکار ہونے والے، مریضاں وچ سرگرمیوں وچ حصہ لینے تے دوا تے اعتماد وچ دلچسپی کٹ پڑ سکدی اے۔ اس دے 

نوں مسخ کر دے دیکھنے لگ جاندے نیں، کٹ خورادی تے بے خوابی دا شکار ہو جاندے نیں، تے  اںعالوه، امکانی طور تے مریض چیز
ے یا درمیانہ ذہنی تناؤ دے حوالے توں اک کتک کہ معلق پن تے خودکشی دے رجحانات رکھن لگ جاندے نیں۔ نفسیات دا عالج ہل ایتھے

خاص اثر دا حامل ہوندا اے، لیکن ادویات توں سخت ذہنی تناؤ دا عالج دوا توں کرنا ضروری اے۔ عام طور تے ذہنی تناؤ نوں دور کرنے 
دافع درد، منتخب شده ریپڻیک انہیبیڻرز، تے دافع ذہنی تناؤ ادویات دی اک نئی پود شامل اے جو کہ کثیر  لکوالی ادویات وچ ڻراسائیک

ی اے۔ ماہر نفسیات درد نوں دور کرنے دے لیے مریضاں لئی موزوں دافع ذہنی تناؤ ادویات دا نتخاب ندپہنچا ریسپڻرز دے حوالے توں آرام
 دا مزاج بہتر ہو سکے، انہاں دی نیند دا معیار بہتر ہو پائے، تے انہاں نوں بھک لگ سکے۔ گے تاکہ درد وچ آرام آئے، انہاں نکر

 

 دائمی درد تے اضطرابی ڈس آرڈر

تے کسی دن قابو  جاندا اےہر دن درد توں نبرد آزما ہونے دے بعد، دائمی درد دے مریض ہمیشہ پریشان ہوندے نیں کہ درد زیاده سخت ہوندا 
، تے اکثر ان وچ اضطرابی عالمات پیدا ہوندی نیں۔ پریشانی خودمختار اعصابی نظام دے نیںاے۔ او خوف وچ زنده رہ توں باہر نکل سکدا

تے فشار خون  جاندی اےی اے، جس توں سانس لینے دی رفتار تیز ہو سکدی اے، دل دی دھڑکن وچ تیز رفتاری آ ندنوں زیاده فعال کر دی
۔ ماہر نفسیات مریضاں دے جاندا اےں مریض نوں مزید حساس بنا دیتی اے، اس طرح درد بدتر ہوندا بڑھ سکدا اے۔ ایہہ درد دے حوالے تو

لیے مناسب دافع اضطراب ادویات پیش کرو گے۔ عام طور تے استعمال کرده ادویات وچ اینگزائلڻکس وچ بینزوڈیزیپائن تے بسپیرون شامل 
اہم کرتی نیں، عضالت نوں سکون مہیا کرتی نیں تے راحت آمیز ورزشوں توں درد نیں، جو کہ اعصابی کیفیات نوں راحت دینے وچ مدد فر

 نیں۔ ندیاںمدد دیوچ آرام النے وچ 

 

 دائمی درد تے نشہ دی عادت

کہ دائمی درد دے بہت توں مریضاں دی جانب توں ذاتی طور تے یا بغیر نسخے دے لی جانے  جاندا اےا تاس بات تے عام طور تے یقین کی
وچ درد کش ادویات، سیڈیڻوزتے نیند دی گولیاں سب توں زیاده عام نیں۔ طویل عرصے تک ان دواؤں  ہاںا اے جنیوالی دواؤں وچ اضافہ ہو

فسیاتی مسائل درپیش ہو سکدے نیں۔ مریض دوا دی مقدار وچ مسلسل نوں لینے توں ذہنی معذوری، یادداشت وچ کمی تے جسمانی تے ن
۔ اگر مریضاں دی خوراک نوں کٹ کرنے دی کوشش دی جاندا اے یندا، مگر اینلجسیا تے سیڈیشن دا اثر مسلسل کمزور پدے نیںاضافہ کر دی

وچ پیلپیڻیشنز، ہتھ دا رعشہ، بے خوابی، ذہنی کٹ سنگین عالمات  دی اے، تے او انہاں دی ہار مننے دی عالمات دی عکاسی کرجاندی اے
جانا تے کپکپی شامل نیں۔ ایہہ عالمات مریضاں نوں دہری  ےدباؤ تے بڑھتا ہوا درد شامل نیں، جبکہ بدترین عالمات وچ ذہنی خرابی، زرد پ

ں تے کچھ ادویات دی مدد توں توں نیں۔ ماہر نفسیات مریضاں دی حالت دا درست طور تے اندازه کرسکدے نیندیاں اذیت وچ مبتال کر دی
۔ مزید ایہہ کہ، او مریض دی جانب توں دستبرداری دی مدت دے دوران درد نوں نیں دیندیاںآہستہ آہستہ دوا دے عادی ہونے دی لت نوں ہڻا 

 گے۔ نتوں طے کرفیر دردُکش ادویات دی اقسام تے انہاں دی مقدار نوں  لئی کرنکٹ توں کٹ 

 

 

 رفتار وچ ردوبدل

 

دی ہر وقت درد نوں مریض دے ۔ تاہم، دائمی درد سکدا اےباعث بن دا زیاده زور دینا درد تے  پڻھیاںکہ،  ایہہ گل معروف اےتے عام طور 
نقصان پہنچ نوں  پڻھیاںکہ  جاوے لتا ایہہ جانہی تاں اشارات دے کہ محض درد اے  گلنامناسب ایہہ ، لہذا ندا اےسامنا رہدا اذیت تاں وجہ 
 اے۔ چکیااستعمال زیاده ہو انہاں دا یا اے  چکیا
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رکھ وچ قابو تاں موثر طریقے نوں اپنے عضالت  دے رد و بدل کر وچ اپنی رفتار فیر وی مریض دے ، دائمی درد ہونے تےایسا معاملہ 
ندا بچاتاں وی ه پن اور کھنچاؤ عضالتی ناکارایہہ انہاں نوں  نال دے نالاضافہ ہو سکے، اور اس وچ قوت برداشت انہاں دی تاکہ  دے نیںسک
 ۔ہوندا اےباعث الحق دے جو کہ کم یا زائد ورزش  اے

 

اور ایسا  سکدا اےشروع کر دے ہوندیاں ہویاں انہاں نوں تقریبا تمام مشاغل دے زندگی دی مریض روزمره  اے۔ردوبدل کرنا آسان وچ رفتار 
نوں " چلنے" اساں خاطر دی وضاحت کرنے دی اقدامات  لئیردوبدل کرنے  وچ، رفتار وچحصے  ذیلدرج  نیں۔ساده افعال کافی  لئیکرن 
 :ں گےاپیش کرتے طور دے مثال اک 

 ۔اودے طے کر سکنوں آپ اس  ہووے کہاعتماد نوں بابت آپ دی جس  یوہآگاه رتاں اوسط وقت یا فاصلے دے پہلے، چلنے تاں سب  )1
 کرو۔تک محدود  80٪دے درج باال معیار نوں وقت یا فاصلے دے چلنے  )2

 ۔کروآرام  لئیقبل تھوڑی دیر تاں اور چلنے ؤ براه مہربانی رک جا ےجاوے، توقت یا فاصلہ پورا ہو دا چلنے جدوں وی ایہہ  )3
 کرو۔اضافہ وچ یا فاصلے وچ وقت دے مطابق اپنے چلنے دے ں اصالحیت آہستہ آہستہ اپنی )4

 

تاں انہاں دی حوالے دے بغیر ورزش کرنے دے بلکہ درد اے مدد فراہم کرنا نہیں وچ کم کرنے نوں درد دے مقصد مریض دا ردوبدل 
 اے۔حوصلہ افزائی کرنا 

 

جاندا مشوره دیا دا تالش کرنے نوں تدابیر دی تدارک دے سبب اور اس دے اس  جاوےبدی چھوڑنے نوں ، تو ورزش جاندا اےاگر درد بگڑ
 ۔اے

 

 کرو۔رجوع تاں طبی عملے وچ شفاخانوں  لئیعالج دے ، درد ہووے تےاگر کوئی شک 

 

 موزوں باڈی پوسچرز

 درست طریقہدا بیڻھنے 

  ونوں بلند رکھاپنی ڻھوڑی 
  ونوں باہر رکھسینے 
  ونوں سخت رکھعضالت دے اپنے پیٹ 
  ے بیڻھودے نال لگ کپشت دی کرسی 

 

 موزوں طریقہدا کھڑا ہونے 

   ونوں بلند رکھاپنی ڻھوڑی 
  ونوں باہر رکھسینے 
  ونوں سخت رکھعضالت دے اپنے پیٹ 
   دا جوڑ جوڑ، گھڻنے ے دا مرکز اور کوالدا کان، کندھوں

 ۔ونہووچ ک سیدھ اور بیرونی ڻخنہ ا

 

 

 ورزش

بہتر بنانے اور نوں فعل دے ، بلکہ بدن ندی اےکم رکھنوں نہ صرف درد ایہہ  اے۔طاقت ور ہتھیار اک ورزش  لئیمقابلے دے دائمی درد 
 ۔ی اےدمدد فراہم کروچ کم کرنے نوں تناؤ 

 

 عمومی غلط فہمی نال حوالےدے ورزش 

 ۔دے نیںبدتر بنا سکنوں ، جو کہ درد سکدی اےباعث بن دا ں اچوڻدی ں اورزش بآسانی عضالت یا جوڑ 
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 نتائجدے کم ورزش 

دی جوڑوں دے ، اور اس باعث اس دے نیںسک ےپڻھے کمزور پ تےہڈیاں دی س ے اکترائے تتاں  زشمریض ورتاں وجہ دی اگر درد 
 ۔سکدا اےدرد محض بدتر ہی ہو دا پیش نظر، اس دے گی۔ اس عیبی چکر  جاوےحرکت کم ہو 

 درد← کم نقل و حرکت دی ں اکمزور پڻھے اور ہڈیاں، جوڑ→ ورزش کم کرنا → درد 

 

 درست طریقےدے  ورزش کرن

 آگہی تاں کلیدی نکات دے موزوں ورزش  (1)

  مطابق ورزش کرنی دے اپنی صالحیت نوں اور آپ  وےموزوں ہو لئیجو آپ  چاہی دا اےانتخاب کرنا دا اس ورزش نوں آپ
 ۔چاہی دا اے

  ورزشی عمل  جئیذرا اک  واری۔ ہر اودے اینڻھن محسوس کرسکدی ں ڑاجوکمزوری اور دی  پڻھیاںآپ  وچ،ابتدائی مرحلے
وچ کچھ وقت لگے گا اور آپ اسی طرح رفتہ رفتہ ورزش  لئیمطابقت پیدا کرنے   دے نالاس نوں بعد، جسم دے گزرنے تاں 

 رہو۔اضافہ کرتے 

  شناسا کرنے  دے نالماحول دے ورزش نوں مناسب سازوسامان تیار کرنے، اپنے آپ نوں پہلے، آپ تاں ورزش شروع کرنے
 ۔اے ییندضرورت پدی پہلے تو وارم اپ ورزشوں نوں ، اور آپ ندی اےضرورت ہودی 

  اے ضروری ایہہ ، تو ندا اےاضافہ جاری رہوچ ۔ تاہم، اگر درد سکدا اےدرد کسی حد تک بڑھ وچ دوران اور بعد دے ورزش
 ۔جاوےا تردوبدل کیوچ مقدار اور تعداد دی کہ ورزش 

  یا وزن تعدد، طول و عرض، دورانیہ، وچ ۔ مقاصد ندی اےجادی سفارش دی پیش نظر رکھنے نوں مقاصد دے اگلے ہفتے
 ۔سکدا اےشامل ہو

  ایہہ وی ، وومتاثر نہ ہوتاں شدید ہو یا معمولی ہو۔ تآنکہ آپ درد اے ایہہ ، چاسکدا اےبے دم کر نوں دائمی درد مریض
 کرو۔کوشش دی منصوبہ بندی کرنے دی کہ آپ ہر روز حقیقی ورزش اے ضروری 

  ایڈجسٹ کرنے نوں رفتار  دے نالاعتماد اور رضامندی  اپنےنوں ، تو آپ جاوےاضافہ ہو وچ درد جدوں دوران دے ان دنوں
 ۔رکھوورزش جاری  دے نالکہ آپ موزوں حساب اے اور بہتر  سکدی اےضرورت پڑ دی 

 

 تیاری دی قبل اور مابعد تاں ورزش  (2)

  ۔سکدی اےبہتر اثرات فراہم کر نوں پہلے اور بعد ازاں مناسب تیاری آپ تاں ورزش 
  سکدی مدد دے وچ احساس کم کرنے دا برقرار رکھنے اور سختی اور درد نوں نقل و حرکت دی ورزش جوڑوں دی جوڑوں

 ۔اے
  انامکدے سوزش یا کھنچاؤ تاں دی بافدی یں، جسم دیاں نمدد فراہم کر سکوچ لچک دار رہنے نوں  پڻھیاںسڻریچنگ ورزشیں  

براه  نیں۔ دیاںروکتاں بدترین بننے نوں جسمانی درد  اس طرحیں، اور دیاں ننوں متشکل رکھیں، اور بدن ن دیاںنوں کم کر سک
تاں حرکت آہستہ روی نوں  پڻھیاںکہ  نوں چاہی دا اے، آپ اں کرو تےجدوں آپ سڻریچنگ ورزشکہ  کرومہربانی ذہن نشین 

 ا جا سکے۔یبچتاں کیفیت بائیں دی تاکہ دؤ پھیالنوں اپنے عضالت تاں نہ کہ قوت  ومعمولی پھیالؤ کردیو تے 

 

 آغاز تاں ساده ورزشوں  (3)

زیاده آسان یا زیاده مشکل نوں ۔ ورزش سکدی اےمنڻوں تک جاری ره  10-15جو کہ  اودے آغاز کر سکتاں وی نمونہ جاتی ورزش اک آپ 
 ں۔ینں جیسا کہ چلنا، تیرنا، کیگونگ، یوگا، تائی چی قابل قبول اچاہی دا اے۔ ایسی ورزشنہیں ہونا 

 

 نوڻس  (4)

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PAKISTANI PUNJABI - CHRONIC PAIN.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

پیشہ ورانہ دے ۔ آپ لیبر ڈیپارڻمنٹ اودے مشوره لے سکتاں حوالے دے انتخاب دے موزوں ورزش تاں آپ اپنے معالج یا فزیوتھراپسٹ 
لیبر ڈیپارڻمنٹ ( دے نیںرجوع کر سکتاں وی کتابچے دے " مور ایکسرسائز، سمارٹ ورک"طبع شده تاں طرف دی ہیلتھ برانچ  تےسیفڻی 

 )http://www.labour.gov.hk /tc/public/content2_9b.htm:ےاتے دستیاب مندرجہ ذیل ایڈریس تاں ویب سائٹ دی 

 

 ۔چاہی دا اےحصہ بنانا دا زندگی دی آہستہ آہستہ روزانہ تاں مؤثر اقدام ہے، لہذا اتاں باقاعده ورزش سب 
 

 واری 3ہر دن نوں ورزشوں  ہاںآپ ان نیں۔ دیانکر تعمیردی  یاںدے مختلف حصجسم دے ں جو آپ یاں نیجا رہ تیاںد ورزشیں جھک ایتھے
 ۔اودے دہرا سک

  ۔اؤدہر واری نوں پنج۔ اس ورزش کور لئیسیکنڈ  5اور ؤ طرف جھکادی آہستہ آہستہ نیچے نوں سر 
 لئیسیکنڈ  5۔ اؤجھکنوں پیچھے سر دے اس  وے، اور آہستہ آہستہ جس قدر جلد ممکن ہوتے رکھوپشت دی گردن نوں ں اتھدونوں ہ 

 ۔اؤدہر واری نوں پنج، اور اس ورزش رکھو
  ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش اؤدہر دائیں طرفعمل ایہہ ہی ۔ رکھوسیکنڈ تک  5، اور اؤطرف جھکبائیں آہستہ آہستہ اپنا سر 
  ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش اؤدہر دائیں طرفعمل ایہہ ہی ۔ رکھوسیکنڈ تک  5، اور اؤطرف گھمبائیں آہستہ آہستہ سر 
  ۔ رکھو لئیسیکنڈ  5 کرو۔استعمال  ہتھدایاں  لئیرکھنے نوں کہنی بائیں طرف دی کندھے دائیں ، اور تے رکھوکندھے دائیں  ہتھبایاں

 ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش اؤدہر نوںاسی عمل  دے نال بائیں ہتھ
  سیکنڈ  5 کرو۔استعمال دا  بائیں ہتھ لئیطرف کرنے نوں بائیں کہنی دائیں طرف بائیں ۔ آہستہ آہستہ اؤپیچھے دایاں بازو لے جدے سر

 ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش اؤدہرنوں اسی مشق تاں  بائیں ہتھبعد دے ۔ اس رکھو لئی
  عضالتی کھنچاؤ وچ تک کہ آپ اس جدوں کھینچیں نوں متاثره بازو فیر ، اور ڑوپکنوں تولیے تاں اک دو سروں  دے نال ہتھاںدونوں

 ۔اؤبار دہر 10نوں ۔ اس ورزش رکھو لئیسیکنڈ  5 کرو۔س نہ محسو
  لئیسیکنڈ  5کھینچیں۔ انہاں نوں اور آہستہ آہستہ  کروسیدھا نوں ، اپنی کہنیوں کروصورت کراس دی قینچی تے پشت نوں  ہتھاںاپنے 

 ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش رکھو
 10تاں وچ مختلف سمنوں آرام دیں۔ پرسکون بازو نوں  ہتھ، اور دوسرے تے رکھومضبوط شے اک  اک ہتھ۔ کوجھ دی طرف گےا 

 ۔اؤگھم واری
  چڑھاتے وقت کندھوں اور بغل تک تے دیوار نوں یہاں تک کہ جسم ؤ چڑھاتے نوں او فیر دائیں ہتھ، اور رکھو ہتھدایاں تے دیوار

 ۔اؤبار دہر 10نوں ۔ اس ورزش اؤدہرنوں فعل  اسی دے نال بائیں ہتھ۔ ڑوسیکنڈ تک پک 10۔ جاوےکھنچاؤ محسوس ہونے لگ 
  ۔اؤگھم واری 10اک نوں اور ہر ؤ اور پیچھے الؤ آگے لے کر جانوں کندھے اور بازوؤں 
  بار  10نوں ۔ اس ورزش ؤنیچے النوں ابتدائی حالت فیر انہاں دی ، اور اؤآہستہ آہستہ اڻھنوں ۔ بازوؤں ڑوپکیہہ توالتاں  ہتھاںدونوں

 ۔اؤدہر
  پیچھے نوں  دے ہتھبازو تاں دائیں طرف ہو۔ آہستگی دی پشت آپ دی  ہتھ، اور رکھواوپری طرف نوں کالئی  وچ،تھانوں بازو دائیں

۔ دایاں بازو پھیال ہو، رکھو لئیسیکنڈ  5 اے۔طرف ردی پیچھے  ہتھ۔ دایاں رکھو لئیسیکنڈ  5 کرو۔استعمال  ہتھبایاں  لئیدھکیلے 
بایاں  لئیپیچھے دھکیلے نوں  دے ہتھبازو تاں دائیں ہو۔  آہستگی ہویاں طرف رخ کیے دی طرف ہو، اور ہتھیلی آپ دی ہتھیلی نیچے 

 ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش اؤدہرنوں اسی عمل  دے نالبازو بائیں ۔ رکھو لئیسیکنڈ  5 کرو۔استعمال  ہتھ
  ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش رکھوکنڈ تک سی 5، اور ہر طرف اؤجھکنوں طرف اپنے جسم دائیں اور بائیں 
  5۔ ہر طرف اؤآہستہ آہستہ گھمبائیں نوں اور نوں دائیں اور اوپری جسم  رکھو تے ہتھنچلے حصے دے ۔ کمر رکھومستحکم نوں خود 

 ۔اؤدہر واری 5نوں ۔ اس ورزش رکھو لئیسیکنڈ 
  دے ڻانگ بائیں ۔ اؤبار گھم 10اور نیچے تے ۔ دایانں پاؤں اواؤاڻھڻانگ تے دائیں ۔ افقی سطح اؤسیدھے بیڻھ جدے پاؤں پسار تے فرش

 ۔اؤعمل دہرایہہ بار  10 نال
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  ۔ اس اؤواپس جتے اسی پوزیشن فیر ، اور کور لئیسیکنڈ  5۔۔ اؤایڑیاں اڻھتے تاں اودے ۔ زمین تے رکھوڻھوس شے اک  ہتھاںدونوں
 ۔اؤبار دہر 10نوں ورزش 

  تے دوسرے پاؤں نوں مرکز دے کشش ثقل دی اور اپنے جسم  نوں رکھوانگلیوں دی پاؤں تے اک  ، دیواروہقریب کھڑے ردے دیوار
۔ ہر پاؤں کور لئیسیکنڈ  5۔ جاوےکھنچاؤ محسوس نہ ہو وچ ہنڈلی نوں تک کہ آپ ؤ جدوں آہستہ آہستہ آگے بڑھانوں جسم  کرو۔منتقل 

 ۔اؤعمل دہرایہہ  واری 5 دے نال
 

 ردوبدلوچ زندگی 
 نویں تنظیم اثردا درد  ماحولدا روزمره 

 گھر بار
 

 ل، گھر دا کم کردیاں ہویاں مشک
چلن  یارہن کھڑے  زیاده دیر تک

لے اں یزچ ی، بھاردشواریوچ 
گھر تے  ،ہوناقاصر توں  جاون

کردیاں ہویاں جھکن دے دے کم 
 قابل نہ رہنا۔

 

  نوںاعتماد  دے کم کرن وچگھر 
تاں مخصوص مہار دین لئی تشکیل

حصول وچ شریک ہونا تے  دے
 ۔رناانہاں نوں خود تے الگو ک

 عدم فعالیت
 

  یاں سرگرم ییحتفرباعث دے درد
 ۔رہنالین وچ ناکام حصہ وچ 

 
حصہ وچ یاں سرگرمراحت انگیز 

صرف  غیر فعال رہنا۔لین لئی 
 فطردی یاں کچھ جامد سرگرم

وچ گھر  یالن رکھنا یا محضم
 ۔محدود رہنا

 

 دلچسپیاں نوں کھوجو،  یذات یاپن
جو  ؤآزمانوں یاں سرگرم یحیتفر
تے فیر  ،تر ہوون آسانلئی آپ 

مشکل  یادهزنوں اپنے آپ 
سرگرمیاں دی طرف لے کے 

 جاؤ۔

انہاں دے  یاملنے توں دوستوں   معاشره
 نال ربط رکھنے وچ دلچسپی

اجتماعات  یا، نہ کرنامحسوس 
 ا۔توں بچن

 کرن منظم یاں نوں سرگرم یسماج
حوصلہ افزائی کرو تے مدد  وچ

فراہم کرو، اک مستحکم سپورٹ 
 سسڻم تشکیل دیو۔

 
دے باعث کم دی کارکردگی درد   کم کاج

متاثر ہونا، حتی کہ کم نوں فیر 
 شروع کرن وچ ناکام رہنا۔

  یجسمان یاپندے باعث درد 
دے قبول کرنے نوں  تحدیدات

ایہہ تے  ،آگہی پاؤوچ بارے 
کم کہ آپ اپنے پچھلے اے  یقتحق

 سکدے اوآ  نئیںواپس تے 
 
 دوباره دی سمت کم دی  اپنے

نوں  اںمالزمت -کرو  یمنصوبہ بند
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 ،ویحصہ لوچ  یتترب ،کرو یلتبد
 اںرضاکارانہ مالزمت یا یوقتجزو 
 کرو۔

 
 

 
 

 آ سکتی ہے؟کس طریوں بہتری توں میری طرف 
 دیوواضح مقاصد ترتیب 

اہداف  یادهزتوں  یادهز یا یقیحق یرغ کرو۔اہداف مقرر نہ  زیادهبہت وچ وقت  یہاک  ۔تحریر کر لیونوں ڻائم الئن تے اپنے مقاصد 
 ۔گے نکراضافہ وچ  پریشانیدی آپ  محض

 تے نظر رکھواپنی کارکردگی 
  ،کرو تے کچھتوں طرح  یاگر آپ اچھ نیں۔ سکدےجو بہتر ہو یمدد ملے گلین وچ جائزه دا  پہلوواں  نوں ایس دےآپ توں اس 

 توں نوازو۔ انعاماتطرح دے  یکسنوں اپنے آپ 
 بچیںتوں " تنزلی"

ر ک پیدا "تناؤ" وچت اوقا یببے ترت فیر وی درد ،وچ مہارت حاصل کر لیو پاونقابو دے طریقیاں تے  نمڻن نالدے آپ درد پاویں 
جس قدر جلد ممکن ہو اس تے قابو پاون دے طریقیاں دے متعلق ؛ منوہار نہ  اے۔قابل قبول تے  ایہہ معمول دے مطابق اے۔ سکدا 

 مشق کرو س دے متعلقتوں پہلے اواقع ہونے دے حقیقت وچ درد سوچو، تے 
 کرومدد طلب وچ فعال انداز 

 نیں۔ سکدےفراہم کر تعاون  یجذباتتے مؤثر مشورے نوں آپ اوه  ؛کرواشتراک  نالتاں دے دوس/خانداناپنے جذبات دا 
 ن لمحات وچ مدد فراہم کر سکےک یشانپرنوں آپ  جو کہکرو تالش  شریک کاراک  لئی دین یتشمولوچ  یمنصوبہ بند اپنی

زائد مدد آپ دی بہتر  /تحفظ یادهزتوں  یادهبرعکس، زدے ؛ اس کرنا نئیں اےبار معاونت طلب کرنے توں مراد دوسروں تے اعت
 ۔یگ پیشرفت دی راه وچ رکاوٹ ڈالے

 کرو۔تالش ورانہ مدد دی  یشہپتے پئے ضرورت  اگر
 

 ےیا اہو توں عالجحوالے دے میرا درد 
 اے،موجود  ہن ویمگر درد 
 ؟چاہی دا اےکرنا  مینوں کی

 
تاں نوں  ںیضابعض مر عالج دے باوجود، یتیرواتے مختلف قسم دے  یات،ادو ی،تھراپ یجسمانبشمول ، کئی طرح دے عالج

نے درد  دی دیکھ بھال تے مامور معالجاگر آپ  ۔گاوے ہو نئیںبدتر تے درد عام طور دا اس قسم  اے۔رہندا ہوندا رد محسوس وی د
پئے جاننا ایہہ نوں آپ ے رہندا اے، تاس دے باوجود قائم درد تے  دے بعض قابل عالج اسباب نوں خارج از امکان قرار دتا اے،

 گزار پاؤ۔ یمطمئن زندگرنا اے تاکہ آپ اک بھرپور تے اس دا سامنا کرنا اے تے اپنے درد نوں قبول کگا کہ کس طرح 
 

 انہاںمجموعہ دا پروگرام  ورزشجامع تے عالج یده طرز عمل توں ، سنجدین لئی یضاں نوںمعذور مرتوں وجہ دی درد  دائمی
 یطرز زندگتے  یسرگرم یآپ اپن ے،یعذردے اس عالج  اے۔ یا وچ موثر ثابت ہو حالت دی بحالیدی  یزندگتے  زاجام، مدے ک
گے، تاکہ  وجان سکوچ بارے دے استعمال کرنے  یحکمت عملموثر تے  یادبندی حال  صورت یاپن لئیے بنانمطابق دے اسی 
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 ۔دا حصول ممکن ہو پائے یزندگ نارملتے کیا جا سکے کم توں کم نوں رکاوڻوں توں وجہ دی درد 
 

 میوفیشیل پین سنڈروم
 وجہ

ی درد دوسرایہہ  تے ہوندا اے۔" ڻرگر پوائنڻس"تے جو عام طور  دا درد متصور ہوندا اے، پڻھیاںروایتی سنڈروم  پین میوفیشیل
 سکدا اے۔ساتھ مل دے درد دے اقسام 

 
 یلطوتے  پڻھیاں، غلط پوسچرساخت،  یجسمان بریجس طریوں (عوامل  یساخت) 1( :اصل وجوہات ایہہ نیںسنڈروم دی  پین اس
) 3) (یرهوغ ںایماریبدی  یالرج یفیت،ککمی دی دی  یند، نکم خوراکیجس طریوں (عوامل  ینظامات) 2(؛ )هدباؤ، وغیر یمدت
 ۔)۔یرهوغ کرونک انگزائڻی ڈس آرڈر، ، (OCD)اوبسیسو کمپلسوو ڈس آرڈر  ،ذہنی تناؤجس طریوں (عوامل  یاتینفس

 
 تے تشخیصکلینکل عالمات 

کھنچاؤ دی حالت وچ رہندے نیں تے، ڈی کمپوزڈ کیمیکل پیدا ہو جاندے نیں، جو کہ عضالت عرصے تک  یلطو عضالتجدوں 
پیدا رکاوٹ وچ خاتمے دے میکلز یکہاں ان نوں مزید سکیڑ دیندے نیں، جس دے باعث خون دی روانی متاثر ہو جاندی اے، تے 

 دا موجب  بنے گا۔نے بنا" پوائنڻس ڻرگر"پڻھیاں نوں  ایہہ متواتر عیبی چکے  ہو جاندی اے۔
 

 وندے نیں۔وچ ہ حصوںدے  پنکھ نچلے تے ، کمر دے نچلے حصے انگوڻھے،  یتر گردن، کندھے، اوپر یادهدرد زدے قسم  اس
 اثر انداز تے  عضالت دے افعالدرد دا  اس قسم اے۔معائنہ جاندی نتیجہ  نارمل ہوندا دا جسم  یعالوه، باقدے " ڻرگر پوائنڻس"

 سکدا اے۔ ا انہاں نوں سکیڑیکے سکدا اے  کمزورنوں عضالت سکدا اے تے ہو
 

تے سر  باعثدے طور پر، اس دے مثال  اے۔ظاہر کرتا نوں  مختلف کیفیاتدی درد وچ  حصوںسنڈروم مختلف میوفیشیل پین 
 سکدا اے۔درد ہو ایسج یگڻھائتے جبکہ کندھوں  اے، سکدے ہو یداپدرد  دباؤ آمیزتے گردن 

 
 

 دائمی کمر درد
 وجہ

ان تے  ،نیںشکار شدید درد دا کمر دے نچلے حصے دے لوگ  یصدف 80 یباتقر اے۔عام درد اک  کمر دے نچلے حصے دا درد
اک صرف  ۔گےن کرتجربہ دا  یابیشفااز خود تے  ہی بے فکری یربغدے خاص عالج  یاندر اندر کستاں دے چند ہف 80٪ وںوچ

 فروغ پائے گا۔کمر درد  یدائممحدود جئی تعداد دے گروه وچ 
 

 اے۔باعث ہوندا دے وجوہات کی یکانم کمر دے نچلے حصے دا درد ،صورتاں وچتر  زیاده
 

وزن دا حامل ہونا، بار بار وزن اڻھانا تے  یادهز: وچ شامل نیںخطرے والے عوامل  زائد دین لئیدرد دے  کمر دے نچلے حصے
 انداز وچ بیڻھنا یا غلط طور تے کھڑے ہونا۔جسم نوں موڑنے والیاں حرکات کرنا، تے طویل عرصے تک غلط 

 
 تے تشخیصکلینکل عالمات 

دا اس بات  اس نوں ۔گا معائنہ کرے یجسمان موزوںتے چھے گا توں پ یلتفصوچ بارے دے سرگزشت  یطبدا معالج آپ دی آپ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PAKISTANI PUNJABI - CHRONIC PAIN.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 سرطان، یماری،بویسکولر ، بشمول سوزش، او نئیںتے متاثر توں یاں یمارب ینسنگ آپ کدھرے  کہاے ضرورت دی کرنے  یقین
 ۔ندے آںکہ" سرخ جھنڈے" نہاں نوں اسیج یره،وغ

 
 "سرخ جھنڈے"

 درددا  ےکمر دے اوپری حصے وچ درد تے سین 
  یکم نمایاںوچ وزن  یابخار ناقابل وضاحت 
 بول و براز دے عمل وچ بگاڑ 
 سرطان دی ہسڻری 
 یموجودگدی  یماریب یطب یگرد یاصحت  بری 
 جلد دی حسی تے  ی،کمدی  قوت ،ناکاره پندا  جس طریوں پڻھیاںنیورولوجیکل خساره  فروغ پاندا

 کمزوری
 بے ترتیب چال، پنڈلی دے نچلے حصے وچ غیر عمومی پن 
 ہونازائد توں سال  50 یا کم ہوتوں سال  20عمر دی  آغاز 

 
دی  ںیضامردے درد  یدشد ممکن اے کہ اے۔ نئیںتعلق  یکوئ مابیندے نتائج دے  معائنے یجنگامتے درد دے آپ تے عام طور 

مکمل طور تے نارمل آئے۔ دیگر جنہاں وچ متعدل درد ہووے انہاں دے امیجنگ معائنے دے نتائج غیر عمومی ہو  یجنگام
 ۔او سکدےکر نئیں کیا کچھتے  او سکدےکر یکاس لئی، ایہہ ضروری اے کہ آپ معالج نوں بتاؤکہ آپ  سکدے نیں۔

 
دی مالزمت دی توقع، آپ دی آپ  دین لئی معالجےجس طریوں (عوامل  یاتیماحولتے  یاتینفسدے آپ  معالجدا آپ  ،وقت اسی
اندازه دا اثرات دے  ہاںانوچ بارے دے  معالجےدے تاکہ آپ  اکرے گوی شناخت دی ) یرهصورت حال وغ یمالدی آپ  یت،نوع

 ۔جاسکے یاال
 

 جسمانی عالج بہت اہم اے
دے اس نوں  ںایضتر مر یادهز یونکہ، کچاہی دی اے نیدی کوشش کر جامع عالج کرنبغیر سرجری دے  آپ نوں سب توں پہلے

 ن گے۔بخش نتائج مل یتسلہی  نال
 

آپ دے درد بلکہ ایہہ  اے، نئیں ہی صرف برا دین لئی، جو آپ ا چاہی دا اےآرام توں بچنتے  ستروقت دین لئی ب یلطونوں  آپ
یاں مناسب سرگرماپنی روزانہ دی ، چاہی دا اے عمل کرناتے  ےمشوردے  سٹیوتھراپاپنے فزنوں آپ  بدتر بنا سکدا اے۔ نوں 

 یشہہماس تے  چاہی دی اے۔ یمشق کرن لئین نوں مضبوط کرن پڻھیاں پچھلےتے  یٹاپنے پتے ، ا چاہی دا اےنوں برقرار رکھن
 مستقل مزاجی دکھانی چاہی دا اے۔ ے دین لئیتے مطلوبہ اثر نوں حاصل کرن ،ی چاہی دا اےینتوجہ دتوں  یقےطر رستد
 

الیکڻرک سڻیمولیشن، لمبر ڻریکشن، پوسچر دی درستی، ورزش توں عالج، تے  ،کمپریس،  ہاٹوچ  یتھراپ یفعال جسمان غیر
دے درد  یدشدتے  ،نیں سکدےروک نوں درد  روایتی ،نیں کے سکدےفراہم  آرام نوں  پڻھیاںعالج ایہہ  نیں۔شامل مینوئل تھراپی 

 ی، جسمانمزید ایہہ کہ نیں۔ تےہو موثر ثابت مناسب حد تک ہیدرد لئی  یدائم مگر ،نیںہوتے  حوالے توں کافی اثرانداز ثابت
 ۔احساس بڑھ جائے گادا  انحصار دے باعث مریضوں دے اندر بے چارگی یمدت یلطوتے  معالجین

 
اے تے  ییتمدد د کرن وچبحال نوں  یاتخصوصبائیومیکانکی دی کمر دے نچلے حصے وچ  یطرف، فعال ورزش واقع دوسری
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، گینئیں کرے عالج دا درد ایہہ اگرچہ  اے۔ فراہم کردیمدد وچ روکنے توں حرک ہونے تمتے طور  یمعمول یرغاعصاب نوں 
 اے۔ ال سکدی واپسوچ  یعام زندگنوں  یضوںمرجلد از جلد تے ورزش ممکنہ طور مگر فعال انداز وچ 

 
مہارت توں تشخیص دین لئی دماغ دے سرجن یا نوں آپ ہوندی اے تے  نئیں یبہتروچ عالمات  یااے  یدبہت شد دباؤ یاعصاب اگر

کچھ  اے۔ نئیں حتمی عالجاک  یکہ سرجرکرو  ایہہ بات پختہ کرووچ ذہن  سکدا اے۔ے پماہر توں رجوع کرنا  یڈکپآرتھو
لئی آپ  یاگر سرجر سکدا اے۔ہووی  بدترایہہ بجائے دے اس  سکدا اے،ہو نئیںبہتر وی بعد دے  ی، درد سرجریضانلئیمر

 ۔گفتگو کرے گا توں طرح  ساتھ اچھیدے آپ اس حوالے توں   تے معالج اے، یحصح
 

 احتیاطی تدابیر
 ورزش وچ کمی الؤ۔سخت تے  ،ہوون یجو بہت بھار وبچتوں اڻھانے یکلخت نوں  یاءاش (1)
 ۔وبچتوں تیز نقل و حرکت  کمر دی (2)
 ۔ے انداز وچ بیڻھنے تے کھڑے ہونے دی کوشش کرواچھہر وقت  (3)
 اونچی ایڑیاں والے جوتے پہننے توں گریز کرو؛ نرم ہموار جوتے استعمال کرو۔ (4)
توں  یقےمناسب طرنوں جسم دے تاکہ آپ  لیں یندنتے نسبتاً سخت گدے تے اک  یں؛بچتوں  دے گدوںسپنج  یااسپرنگس  (5)

 ۔سکے سپورٹ مل
 ۔یںپئ یپانوچ مقدار  زیادهلئی بچنے توں  تے قبضاں استعمال کرو یسبزتے پھل  یادهز (6)
تاہم، پچھلے  ۔نیں سکدےپہن  یمفر یکباک  یا یٹکارساک  دین لئیحفاظت دی کمر  یضمر پیچیده کیفیت دے حامل یادهز (7)

 ۔یںعرصے تک نہ پہن یلطوانہاں نوں لئے، دے بچنے توں  یکمزوردی  پڻھیاں
 

 شیاڻیکا
 وجہ

تے کمر دے  اے،ہوندا توں وجہ دی  دباؤتے اعصاب پیڑو دی ہڈی دے تے  ریڑھ دی ہڈی دے مہروںتے طور  یادیبنشیاڻیکا 
 اک اے۔وں وچوجوہات عام نچلے حصے دے درد دی 

 
 یا) ریڑھ دی ہڈی دی نالی دی تنگی(سپائنل سڻینوسس  ،ہرنی ایشنعام طور تے ڈسک  یکنل ،نیںوجوہات  یبہت سشیاڻیکا دی 

 دبتے نیں اوه چوتھی تے پنجویں عصاب حصے جتھے اعام  یادهزتوں سب  نیں۔عام  ) ریڑھ دی ہڈی دی پھسلن(سپونڈیلولستھسس 
نیں۔  ریڑھ دی ہڈی دے مہریاں دے درمیان تے پنجویں ریڑھ دی ہڈی دے مہریاں تے پیڑو دی ہڈی دے درمیان دے مقامات

اعصاب تے دباؤ تے خون دی کمی دے عالوه، شیاڻیکا دے باعث پیدا ہونے واال سوزشی ردعمل تے اعصاب دی سوجن وی درد 
 دا باعث بن سکدی اے۔

 
 تشخیصتے کلینکیل عالمات 

نرو دے تے درد شیاڻیکا ، جس طریوں شیاڻیکا دی رگ دبتی جائے گی کمر وچ درد دی شکایت ہووے گی۔ یں،مرحلے م یابتدائ
 نال گلوڻییل حصے توں ران، پنڈلی، تے پاؤں دے تلوے دی طرف، یعنی نیچے دی طرف تے باہر دی طرف جاندا اے۔ ایہہ ہی

 اے۔ النداکہ" شیاڻیکا"درد دا کہ اس قسم اے وجہ 
 

ے دا احساس الجھن آمیز درد ہوندا  اے تے کچھ سن ہونوچ جس  ہوندا اے،اثر انداز تے حصے دے اک جسم تے عام طور  درد
 یضمرجدوں  ہوندا اے۔" وقفہ وار لنگڑاپن" تے اس دے باعث ہوندی اے،خراب  وی ہوندا اے۔ جس طریوں جس طریوں حالت
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جس  ۔تے فیر اوه دوباره چل پائے گا گاپئے کرنا  مآراکے  یڻھب یا دے بل گھڻنےلئی چند منٹ توں ااے تے چلتا تک  فاصلےکچھ 
دا سن پڑ جانا، الجھن پاؤں بشمول عالمات نوں  یضمرنقصان بڑھتا جاندا اے، تے وچ اعصاب طریوں جس طریوں شیاڻیکا دی 

 ،کارآخر  نے توں درد وچ اضافہ ہو جاندا اے۔کھانستے  آمیز حسیت، تے عضالتی ناکاره پن دا احساس ہو سکدا اے۔ چھینکنے
رتکازی عضالتی ناکاره پن، غیر عمومی اضطراری جلدی حساسیات دے ارتکازی نقصان، ا شیاڻیکا نرو  دے نقصان دے باعث، 

 افعال، تے حتٰی کہ فالج دا خدشہ بڑھ جاندا اے۔
 

دا  کیفیتدی آپ  دا معالجآپ  اے۔ الحق "شیاڻیکا" پنڈلیاں وچ ہونے والی ڻیس دے معنی ایہہ نئیں نیں کہ آپ نوں  یا سرین، بالشبہ
 ۔کرے گا معائنہتے مشاورت  یلیتفصلئی کرن  ینتع

 
 

 پوسٹ ہرپیڻک نیورالجیا

 

 وجہ

تے  دے نیںباعث بندا ، جو کہ درد کردے نیںحملہ تے ہڈی یا قحفی اعصاب دی ہیرپیس زوسڻر وائرس ریڑھ وچ جس اے بیماری  ہ اکایہ
اک  ۔ اےدا غیر فعال ره سک لئیبغیر سامنے آئے طویل مدت وچ ۔ وائرس اعصابی بافت ہوندے نیںروڑے پیدا تے متاثره حصے توں وائرس 

فعال ہو توں  فیروائرس تے ، )تاں وچصوردی جیسا کہ بیماری، ذہنی دباؤ، کیموتھراپی، وغیره ( پے جاوےمدافعتی نظام کمزور واری جدوں 
 اے۔درد قابل منتقلی نہیں ایہہ ۔ ہووے گادرد محسوس نوں ، مریض فیر وی وی جاوےبعد، اگر زخم بھر  اں دےگا۔ روڑ جاوے

 

 تشخیصتے کلینکل عالمات 

 :یںنوچ شامل عالمات 

  دا اےجا سک وچ رکھیاذیل دی یاں جلن، ضرب، یا برقی جھڻک توںدرد 

  دا اےہوسکوچ صورت دی مسلسل یا بے قاعده وقفوں ایہہ ؛ ہوندا اےدرجہ مختلف دا درد 

  ہوندا اےدرد وچ متاثره حصے توں جلدی رگڑ وچ ماضی تے عام طور 

  شدید درد توں وی چھونے وچ انداز دے ہلکے لباس تے باعث، حتٰی کہ متاثره جلد دے  ہوونحساسیت زیاده وچ متاثره حصے
 ہووے گامحسوس 

 سکدیاں نیںبدتر بنا نوں درد وی عمولی حرکات م 

  ۔ہوئے سنبدلنا جہاں پہلے روڑے نمودار دا رنگ دے جلد دی غیر عمومی نمود جیسا کہ داغ یا متاثره حصے 
  پیندا اےسامنا کرنا دا جذباتی مسائل تے ذہنی مسائل، سماجی دباؤ 

 

 ہوندی اے۔مبنی تے عالمات تے بیان کرده مشاورت اتے دے دوران تشخیص کلینیکل معائنے 

 

 ڻریگیمنل نیورالجیا

 وجہ

 ۔)ڈایاگرام دیکھیں(ندی اے پھیالؤ کر لیتے ڻریگیمنل رگ چہرے 
، اںں، ہونڻاکھاجیسا کہ پیشانی، ( یاںپھیلے ہوئے حصتے ایہہ ، پیندا اےسامنا کرنا دا دباؤ توں یا ااے ضرر پہنچتا نوں ڻریگیمنل رگ جدوں 

باعث بن دا درد توں وقفے وقفے تے ، اچانک کئی واریوچ  اںشاخ یا تین شاختے اک ) ، وغیرهیاںدیگر حصدے چہرے تے نچلے جبڑے، 
 دی اے۔سک
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 تشخیصتے کلینکل عالمات 

، اسی طرح ہوندے نیںاچانک شروع  جس طریوں۔ حملے ہوندا اےظاہر وچ شکل دی  یاںاچانک حملتے غیر متوقع تے درد عام طور 
کوئی جس طریوں ، ہوندا اےشدید درد وچ اس  ندی اے۔نارمل رہوچ درمیانی عرصے دے کیفیت ان دی انسان تے ، دے نیںاچانک رک جا

دے اکثر چہرے تے  ہوندے نیںوقوع پذیر واری واری حملے ایہہ ۔ اےہوندا احساس دا طرح دی لگے یا کوئی جلنے والی چوٹ دا برقی جھڻ
تک کہ  ایتھے نیں۔نک بہنا شامل تے فلشنگ، آنسو بہنا، تھک آنا، دی چہرے وچ ۔ دیگر عالمات دے نیںناثر انداز ہوتے حصے اک صرف 

سکدیاں اضافہ کر وچ یاں درد پھرتجذباتی تے ) اشیو کرندی برش کرنا، چبانا، چہرے  نداں نوںد بات کرنا،گل ں س طریوج(روزمره افعال 
 دیاں نیں۔باعث بن سکدا بڑے خسارے توں حوالے دے کام تے زندگی تے  نیں

 

 ندی اے۔نارمل نتائج ظاہر کرتے رپورٹ عام طور دی معائنے دے عالوه، اعصابی نظام  اں دےخاصیتدی مندرجہ باال درد 

 

۔ دا اےنقصان ہو سکدا باعث سماعت دے متاثره ڻرگریمینل نرو ڈسڻریبیوشن جزو تے متواتر درد، یا حسیاتی سن آمیزی نوں بعض مریضوں 
 ۔دے نیںمدد کرسکوچ شناخت دی ایم آر آئی بنیادی بیماری تے سی ڻی اسکین توں وچ ای
 

 درد سرطان

 وجہ

جس طریوں ، ہوندیاں نیںوجوہات  اریاںدی بہت سدرد دے سرطان  اے۔عام کیفیت اک درد دا سرطان  اں دے اندرمریضدے سرطان 
یا دیگر غیر متعلقہ درد۔ ) ہڈیوں، اعصاب وغیرهجس طریوں (پھیالؤ دا ، ڻیومرز )کیمیائی تھراپی، ریڈیو تھراپی(ضمنی اثرات دے معالجے 

 ۔دے نیںقابو پا سکتوں مؤثر طریقے تے د دردے جو سرطان  نیںطبی عالج موجود دے کئی طرح دے ، اس بیماری دے نالخوش قسمتی 
 

 طریقہدا معالجے 

 :نیںایہہ آپشن دے کچھ معالجے 

 )ریڈیو تھراپیتے سرجری، کیموتھراپی جس طریوں (عالج دا سرطان  •

 )یںنانتہائی مؤثر  یلئدے درد  اں دےہڈی(نان سڻیرائڈل دافع سوزش دردُکش ادویات  •

 )ہائی انڻراسیربرل پریشرتے سیل ڻشو ڈفیوژن، وسکیرل بلوڻنگ، (سڻیرائڈز  •

 )دافع مرگی ادویات، دافع ذہنی تناؤ ادویات، وغیرهجس طریوں (دیگر معاونتی ادویات  •

 نفسیاتی مشاورتتے موزوں جسمانی تھراپی  •

 نرو بالک تھراپی •

 

 :صالح مشوره

سامنا دا جذباتی ردعمل دے خوف، اضطراب، ذہنی تناؤ، بے چارگی، غم، غصہ، وغیره  ندے نیں انہاں نوںوچ مبتال ہو جاجو افراد سرطان 
مشاورت، توں جذباتی حوالے  لئیہدایات دینے نوں گے۔ کلینیکل نفسیات دان متعدد مریضوں  ننوں وی بڑھا دیجذبات درد تے ایہہ ، ہوندا اے

گے تاکہ مریض پرسکون ذہنی  کرنادویات استعمال تے ارتی منظرکشی، طریقہ، راحت انگیزی، تصودا بچنے توں خاندانی مشاورت، تناؤ 
 ا جا سکے۔تکم کینوں تاکہ درد  نتجربہ کر سکدا کیفیت 

 

 ۔دا اےمدد فراہم کرسک دال حوالےدے رجوع کرن تے جلد ہی ممکنہ طور ئی دے لعالج نوں ، آپ دے اندرمعالج موزوں  وقت اک 
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 شفاخانہ درد

کچھ مشکل وچ توں ۔ درد دا اےا جا سکتعالج کیوچ دے کسی خاندانی معالج یا متعلقہ مخصوص شفاخانے دا زیاده تر اقسام  اںدیدائمی درد 
 ہوندی اے۔ضرورت دی عالج تے تشخیص وچ کمپری ہنسو پین کلینک دی  ہاںجن ندیاں نیںپیچیده اقسام ہوتے 

 

تے ، کلینیکل نفسیات دان، فزیو تھراپسڻس اں، نرس)برائے درد( انیستھیسیولوجسڻس ماہرینتے بنیادی طور وچ شفاخانے برائے درد، جن 
آرتھوپیڈکس، آنکولوجی، دماغی سرجری جس طریوں (۔ دوسرے ماہرین ہوندے نیں، زیاده معروف ہوندے نیںآکوپیشنل تھراپسٹ شامل 

اپنی نوں ان تے  کردے نیںمعاونت وچ سمجھن نوں نوعیت دی درد دی اں مریض  ذریعے، شفاخانے برائے درددے ساتھ تعاون دے ) وغیره
۔ درد بہت سنگین نقصانات کردے نیںجامع معالجہ دا اک  ہاںانتے  کردے نیںنت  فراہم وعانال محوالے دے النے  پھرتیاںاز خود وچ زندگی 

سامنا دا زبردست نفسیاتی دباؤ نوں  اںمریض اعچدے ب، جس دا اےشکل اختیار کر سکدی خطرناک بیماری تے ایہہ ، دا اےباعث بن سکدا 
 ے۔ی دا اا جانا چاہتجلد ہی عالج کیدا ، اس لیے دائمی درد پیندا اےکرنا 

 

 

 ۔دا اےمکالمہ کر سک نال اں دے، مریض حاضر طبی اہلکارنالحوالے دے رجوع کرنے توں شفاخانہ برائے درد 
 

آؤطرف پلٹ دی زندگی دی معمول   

 

 

 

 مقاماتدے شفاخانے برائے درد 

 

  جزیره ہانگ کانگ  

 پین کلینک، شعبہ انیستھیسیولوجی، کوئین میری ہاسپڻل

 ، بالک ایس7، لیول 705کمره 

 

  پین کلینک، پامیال یودی نودرسول ایسڻرن ہاسپڻل

 

 28555791 : فون ڻیلی

 

 

 25956111 : فون ڻیلی

 کولون  

 7، لیول )نیو ونگ(کمپری ہنسو پین کلینک، کوئن الزبتھ ہاسپڻل ایمبولیڻری کیئر سنڻر 

 

 35067660 : ڻیلی فون

 39495202 : ڻیلی فون ، بالک پی2ایسٹ کولون پین ڻریڻمنٹ سنڻر، کرسچن یونائیڻڈ، لیول 

 22426624 : یلی فونڻ ایف/3کوونگ واه ہاسپڻل پین ڻریڻمنٹ سنڻر، ڻسوئی ڻسن ڻونگ آؤٹ پینٹ بلڈنگ 

 29903871 : ڻیلی فون ، بالک کے7پین کلینک، پرنسز مارگاریٹ ہاسپڻل، لیول 

 نیو ڻیریڻوریز 

 پین ڻریڻمنٹ سنڻر بقمام نیو ڻیریڻوریز ایسٹ کلسڻرز

 ، بالک اے1ایلس ہو میو للنگ نیدرسول ہاسپڻل، ڻائی پو، لیول 

 

 26893155 : ڻیلی فون

شنگ سپیشلسٹ کلینک دا پین کلینک سپیشلسٹ لی / برین سرجری، پرنس آف ویلز ہاسپڻل 
 ایف/2

 35053301 : ڻیلی فون

 پین ڻریڻمنٹ ڈیپارڻمنٹ بمقام نیو ڻیریڻوریز ویسٹ کلسڻرز

 پین ڻریڻمنٹ کلینک، سپیشلسٹ آؤٹ پیشنٹ کلینک، پوک اوئی ہاسپڻل بلڈنگ

 24758702 : ڻیلی فون
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 )1ڻیون من ہاسپڻل سپیشل بالک، وارڈ ای(ڻیومر پین ڻریڻمنٹ کمپری ہنسو کلینک 

 )1ڻیون من ہاسپڻل سپیشل بالک، وارڈ ای(مسکولوسکیلیڻل ڻریڻمنٹ کمپری ہنسو کلینک 

 

 24686159 : ڻیلی فون

 

 24686159 : ڻیلی فون

 

 

 

متعلق مزید آگہی حاصل کریںدے دائمی درد   

 مدیران

 

林惠新医生  ڈاکڻر لِن ہوئیژن 

朱铭知医生  ڈاکڻر ذہو منگزی 

关少琼医生  پہال (شوقیونگ  ڈاکڻر گوان
 )دوسرا ایڈیشنتے 

雷翠雯职业治疗师  ،لی چیووین
 )تیسرا ایڈیشن(آکوپیشنل تھراپسٹ 

 مصنفیندے پہلے ایڈیشن 

 

 

 جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ڻاسک فورس

施永健医生  ڈاکڻر شی یونگیان 

林惠新医生  ڈاکڻر لِنن ہوئیژن 

马连护士  ما لیان، نرس 

罗国强护士  لیو گئوکیانگ، نرس 

李颖明临床心理学家   لی ینگمنگ، کلینکل
 سائیکالوجسٹ

林秀贤药剂师  لِن زیوژیان، فاماسسٹ 

陈黄怡物理治疗师  چین ہوانگیی، فزیکل تھراپسٹ 

 

封面及插图 

 السڻریشنزتے سرورق 

 آڈیو ویژول اینڈ آرٹ ڈیزائن گروپ، 

 کرسچن یونین ہسپتال

林惠新医生  ڈاکڻر لِن ہوئیژن 

 

出版 

 پبلشر

  جوائنت ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ڻاسک فورس

 2008دوسرا ایڈیشن، فروری  ایڈیشن

  2018تیسرا ایڈیشن، جنوری 

 

  3-08-8741-962-978 آئی ایس بی این

کہ شائع شده  جاوےیقینی بنایا نوں  گلکہ اس اے  کیتیجوائنٹ ڈسپنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ڻاسک فورس نے ہر ممکن کوشش 
جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیججمنٹ تاسک فورس  نیں۔ لئیمقصد دے مہیا کرده معلومات صرف حوالے ایہہ ۔ ونمعلومات درست ہو

 گی۔ ہووے ذمہ دار نہدی والے نقصان  توں ہوونیا اس  ہوونغلط دے معلومات وی کسی 

 

 نیںجملہ حقوق محفوظ 
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