
 

URDU - CHRONIC PAIN.DOCX 

Copyright ©  2019 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 دائمی درد کے متعلق مزید آگہی حاصل کریں
 

 ہانگ کانگ ہسپتال اتھارٹی

 ، اشاعت سوم2018جنوری  جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہینسو پین منیجمنٹ ٹاسک فورس،

 

 پیش لفظ

 

درد سے نمٹنے  ہوتا ہے۔علم نہیں  زیادہدائمی درد کے بارے میں  کو کو محسوس کرتا ہے، مگر اکثر مریضوں " درد"تقریباً ہر ایک ہی 

کو اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی الحق ہوتی ہیں۔ مثالً، لوگ یہ خیال کرتے مہارتوں کی کمی کے عالوہ، ان  حوالے سےکے 

جو دائمی درد رکھتا ہے، اس  فرداگر کوئی . نہیں ہوسکتا ہے درد کسی بدنی چوٹ کا ردعمل ہیں کہ دائمی درد کے شکار افراد کو ہونے واال

میں اضافہ معالجے کی اثرآفرینی اس کے جامع عالج کے ساتھ، وہ  جس قدر جلد ممکن ہو جان لے، توکے جسمانی اور نفسیاتی عوامل کو 

 سکتی ہے۔/اکر سکت

 

ن قلِت وقت کے باعث، ہم اس حوالے سے دشواری محسوس کرتے ہیں کہ مریضوں کی درد کے حوالے سے کلینکی مشاورت کے دورا

دائمی درد کے حوالے سے سوجھ بوجھ میں اضافہ کریں۔ اس لیے، اس کمی پر قابو پانے کے لیے، ہم نے مریضوں کے لیے یہ کتابچہ تیار 

 کریا ہے تاکہ وہ اسے اپنے فارغ وقت میں پڑھ سکیں۔

 

کے طبی عملے اور یونائیٹڈ کرسچن ہسپتال کے صوتی بصری اور آرٹ ڈیزائن   تال اتھارٹی کے جامع درد کلینک، ہم ہسپاس موقع پر

گروپ کا السٹریشنز فراہم کرنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ان کی قابل قدر معاونت کے باعث، ہم اس کتابچے کی کامیابی تکمیل 

 کے قابل ہوئے ہیں۔

 

 تھارٹیہانگ کانگ ہسپتال ا

 

 جنوری اشاعت سوم 2018انضباطی جامع انتظاِم درد ٹاسک فورس  جوڑوں کا

 

 جملہ حقوق محفوظ ہیں

 

 

 دائمی درد کیا ہے

 

 دائمی درد کی تعریف

 

تا ہے، برقرار رہسے زائد عرصہ تک جاتا ہے، جو کہ تین ماہ  کیا تصوردرد کے طور پر  متواتریا  پلٹ آنے والےدائمی درد عام طور پر 

 ۔ہوتا ہے ے باعث الحق، دائمی سوزش یا انفیکشن کجوڑوں کی خرابی، پٹھوں کے جوڑوں کے کھنچاؤ ، سرجری اور بیماری، یاچوٹجو 

 

 

 ہانگ کانگ میں کتنے افراد کو دائمی درد کی شکایت ہے؟
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ماہ کے اندر تین ماہ سے زائد  12حصہ  سروے سے  10.8٪ مقامی سروے کے مطابق، ہانگ کانگ کی آبادی کا میں منعقدہ ایک 1999سن 

مدت تک مسلسل یا متواتر درد کا شکار رہا۔
1 

 

 عمومی درد کیا ہوتے ہیں؟

درد، عضالت کے جوڑوں کے درد، کمر کے نچلے حصے کے درد،  سر ا کہجیس دوںعام طور پر درکے باسی عام طور پر ہانگ کانگ 

یں۔اعصابی درد کا شکار ہو جاتے ہدرد اور 
میں سب سے درد سے متعلقہ رجوعی شفاخانوں کہ  ظاہر کرتا ہے کہایک اور سروے .  1

۔ہیں( 27٪)اور اعصابی درد ( 46٪) اینٹھندرد کے عالج میں عضالت کی  مومویع
2 

سرطان کے درِد  مہربانی، براہ لیےدرد پر مزید معلومات کے  ےک سرطان. ہے کیفییت عمومیایک  سرطانکے مریضوں میں  سرطان

 سیکشن سے رجوع کریں۔

 

1) 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. 

 

 دائمی درد اور عمومی درد میں فرق

 عمومی درد

 چوٹ، سوزش یا شدید کے بعد سرجری  (1

جیسے جیسے زخم بھرتا ہے ؛ حصہمتاثرہ  طور پر واضح  (2

 درد کم ہو جاتا ہے

 وتا ہےتین ماہ سے بھی کم ہا دورانیہ درد ک  (3

 کا اثر ادویاتنمایاں   (4

 ملتی ہے نمٹنے میں مدددرد سے  کے باعثآرام   (5

 روشنی اور عارضی نفسیاتی اثر  (6

 دائمی درد

چوٹ زدہ یا متاثرہ حصے کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی   (1

 درد برقرار رہتا ہے

سامنے آتی ہیں جن کو دوسرے افراد سمجھ نایاب عالمات   (2

 نہیں پاتے ہیں

 تین ماہ سے زائد کے بعد پلٹ آتا ہےدرد برقرار رہتا ہے یا   (3

ثابت ہوتی  غیر مؤثر ادویات محضدرد کا انتظام کرنے میں   (4

 ہیں

درد کی شدت میں کمی نہیں التا ہے، اس کے بجائے یہ آرام   (5

 معالجے کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔

جو کہ  ،پیدا ہوتے ہیں مسائل بدنیزیادہ پیچیدہ نفسیاتی اور   (6

مریضوں میں عدم اطمینان اور شکست خوردگی کا باعث بنتے 

 ہیں۔

 

 

 اقسام درائمی درد کی

 :درد کی دو اقسام ہوتی ہیں

 

 سرطان کا درد( 1)

کے درد کا تجربہ کریں گے، لہذا یہ ضروری  اقساممختلف  درجوں کے متنوع، مریض انحصار کرتے ہوئےٹیومر کی پوزیشن پر 

اختیار کر سکتے ک طریقہ ہائے کار وں میں، معالجین  انویزو انالجیسباقاعدگی سے درد ُکش ادویات لیں۔ بعض صورتہے کہ وہ 

ڈسانٹیگرانٹس یا الکوحل کی بالواسطہ یا بالواسطہ منتقلی شامل ہے۔ مزید قریبی اعصاب میں نیورو ہیں، جیسا کہ متاثرہ حصے یا 
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ذہنی تناؤ بسا اوقات درد کی شدت کو مزید بڑھا غم یا یہ کہ، چونکہ مریضوں کو ممکنہ موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے 

 ِد سرطان کے حوالے سے سیکشن مالحظہ کریں۔سکتا ہے۔ در

 

 بغیر سرطان کے درد( 2)

میں درد ُکش ادویات کی کم اس میں زیادہ استحکام پایا جاتا ہے، اور اس کرنے میں آسان ہے اور  قابواس قسم کا درد عام طور پر 

مگر بغیر سرطان کے درد کے حامل مریضوں تعداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انویزو انالجیسک کو شاذ و نادر استعمال کیا جاتا ہے۔ 

میں سنگین نوعیت کے منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جن کا نتیجہ سماجی زندگی، روزمرہ زندگی میں تعطل کی صورت میں 

 نکل سکتا ہے۔

 

 انتظاماِت درد کی درجہ بندی

ور پر انتظاماِت درد کی درد کے ذریعہ کے مطابق انتظاماِت درد کی درجہ بندی کے حوالے سے کوئی واضح حدود نہ ہیں، مگر عام ط

 :درجہ بندی کی جا سکتی ہے

 

 درد بغیر تحریک (1)

اکثر اوقات اعضاء یا بافتوں کی چوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مریضوں کو تکلیف دہ درد محسوس ہوتا 

 ہے؛ ایسا درد جو کہ سرگرمی کی تعداد میں اضافے سے بڑھ جاتا ہے۔ 

 نیوروپیتھک درد (2)

محسوس ہوتا ہے، جان لیوا درد جیسا کہ بجلی  مریض کے اعصاب درد کے غلط سگنلز بھیجتے ہیں، جس کے باع مریض کو شدید درد

 کے جھٹکے جیسی سنسناہٹ، جلنے کی حسیت، غیر عمومی احساسات، وغیرہ محسوس ہوتے ہیں۔ 

 ایڈیوپیتھک درد (3)

 اس قسم کے درد کا کوئی معلوم سبب موجود نہیں ہوتا ہے۔

 

 اثرات ناموافقدائمی درد کے 

 

ہیں جو کہ اکثر مختلف عوامل، جیسا کہ مزاج، ذہنیت، خود اعتمادی، کام کاج اور خاندان دایمئ درد کے مریض ایسا درد محسوس کرتے 

 کے ماحول کے باعث متاثر ہوتا ہے۔

 دائمی درد کے معاشرے پر اثرات

 کام کاج کے دوران یا رخصت برائے بیماریکو مریضوں  ا۔متاثر ہو گ وسائل کے ضیاع کے باعث انسانی معاشرہدائمی درد کی وجہ سے 

پر فرق پڑتا ہے۔ آجروں اور مالزمین دونوں کو  کام کی کارکردگی ہے، اس طرح اُن کے سکتیپڑ درد کو برداشت کرنے کی ضرورت 

چاہیے کہ کام کے دوران چوٹ لگنے کے باعث یا طویل المدت تناؤ کے باعث متاثرہ کارکنوں کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ 

 کا موزوں عالج کروا سکیں تاکہ وہ مستعد کارکنوں سے محروم نہ ہونے پائیں۔درد 

 

 دائمی درد کے افراد پر اثرات

سروے 
1،2،3

 :کے مطابق، درج ذیل اثرات کی نشان دہی کی گئی ہے 

 ٪70 سرگرمیوں کے حوالے سے متاثر ہوتے ہیں۔/مریض اپنی روزانہ کی روزمرہ 

 ٪38 اثر ہوتے ہیں اور ان کو رخصت برائے بیماری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔مریض کام کاج کے حوالے سے مت 

 ٪71 مریض بے چینی اور تناؤ، یا دونوں کا شکار ہوتے ہیں۔ 
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 ٪47 ے لے کر شدید نوعیت کے بے چینی اضطرات الحق ہوتے ہیں۔مریضوں کو معتدل س 

 ٪43  ہیں۔مریضوں کو متعدل سے لے کر شدید ذہنی تناؤ کے مسائل درپیش ہوتے 

 مریضوں کے مزاج اور نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ 

 مریضوں کی زندگی کا معیار عام افراد کی بہ نسبت سنجیدہ نوعیت کے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ 

   اکثر مریضوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ 

 

(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. 

 

 عیبی چکر تشکیل دیتا ہےدائمی درد مریض کے بدن اور ذہن پر اثرات ڈال کر، ایک 

 بدنی فعل

 ادیر برقرار رہنادرد انگیز حسیات کا مریضوں کی یادداشت میں ت 

 الجھن آمیزی اور غصہ محسوس کرنا 

 مزاج اور رویہ 

 ناقابل برداشت درد محسوس کرنا جو کہ مریضوں کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتا ہے 

 بھوک اور نیند میں کمی آتی ہے، جس کے باعث انسان کھویا ہوا اور آزردہ رہتا ہے 

  سرگرمی میں کمی واقع ہو جاتی ہےمزید چوٹ سے محفوظ رہنے کے لیے 

 جسمانی اور ذہنی کیفیت کے درد سے تعلق کو نظرانداز کرنا 

 سماجی اور باہمی تعلقات

 آزردہ مزاجی اور غصہ آور جذبات جو کہ مریضوں کو ابالغ سے روکتے ہیں یا ان کو شدت سے ردعمل دینے پر ابھارتے ہیں 

 یضوں میں اعتماد کی کمی آ جاتی ہے اور وہ سماجی ربط سے گریز کرتے ہیںدوسروں کو بے اطمینان رکھنا، جس کے باعث مر 

 

 افراد کے باہمی تعلقات پر دائمی درد کا اثر

 زوج / والدین   درد

 اضافی احتیاط برتنا 

 مزید ذمہ داریاں ڈالنا 

 تلخی کا باعث بننا 

 ربط میں کمی یا بندش 

 بچے 

 تاثرات میں تبدیلی 

 ذمہ داری میں اضافہ 

 ،غصہ آور خفا 

 خاندان سے قطی تعلقی 
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 اچھے دوست  

 ربط میں کمی 

 رکاوٹ قائم کرنا 

 گفتگو کے موضوعات کو محدود کرنا 

 مشترکہ دلچسپی کے امور میں کمی النا 

 ہمسائے 

 گفتگو کے موضوعات کو محدود کرنا 

 مشترکہ دلچسپی کے امور میں کمی النا 

 باہمی برداشت میں کمی النا 

 معاون کار ساتھی / افسران   

 قانونی معامالت 

 اعتماد کھونا 

 نوکری کی بھاری ذمہ داری برداشت کرنا 

 شکایات پیدا ہونا 

 احساس نفرت 

 بہن / بھائی 

 اضافی احتیاط برتنا 

 کردار میں تبدیلی 

 تصادم کا باعث بننا 

 

 

 دیگر عوامل جو درد کو متاثر کرتے ہیں

درد پر خود اعتمادی اور زیادہ توجہ مرکوز کی کمی؛ ماحولیاتی عوامل، جیسے خاندان کے دباؤ، بے نفسیاتی عوامل، جیسے انتہائی کم موڈ، 

 .روزگاری، معاشی مسائل اور مقدمہ سازی کے مسائل، درد کے مریضوں کے تصور، جواب اور انتظام کو متاثر کرے گا

ماہر نفسیات ڈپریشن کا عالج کرنے میں مدد . سکتے ہیںکلینیکل نفسیات ان مریضوں کے اثرات کو کم کرنے میں مریضوں کی مدد کر

ماہر نفسیات یا کلینیکل نفسیات کے حوالے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ درد صرف ایک نفسیاتی اثر ہے یا مریض کو ذہنی . کرسکتے ہیں

 .دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 

 چکر عیبیدائمی درد کا 

 → ذہنی تناؤ→ ، خوف غصہ، یاس → نیند کی کمی→  اضطراباور  اینٹھن→ پٹھوں کی سختی → سرگرمی  محدود→ درد →  چوٹ

 صدمہ→ سرگرمی  تھکاوٹ، محدود

 

 دائمی درد سے متعلق غلط فہمیاں

 درد ایک عالمت ہے کہ میرا جسم غیر عمومی کیفیت کا شکار ہے۔

 نہیں 

کی نشان دہی نہیں کر سکتے ہیں؛ مگر ایک مثبت نکتہ یہ ہے کہ، چونکہ  موجودہ تشخیصی طریقہ ہائے کار اور آالت درد کی تمام وجوہات

خاتون کو ٹیومرز /کوئی ظاہری مسائل شناخت نہیں کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مریض کو کم از کم اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس مرد
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 اور فریکچرز جیسے سنگین مسائل کا سامنا نہیں ہے۔

 

 پوشیدہ بیماریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔متواتر درد چند سنگین 

 نہیں 

متواتر درد دیگر عوامل، جیسا کہ بدن کی بدتر صحت، طویل المدت پوسچر کی خرابی، دباؤ او منفی جذبات، کے باعث الحق ہو سکتا ہے، 

 اس لیے اس کا یہ الزمی مطلب نہیں ہے کہ کوئی سنگین بیماری الحق ہے۔

 

 ۔(مثالً ایکسرے، سی ٹی سکین)محسوس ہوتا ہے انہیں ریڈیولوجیکل معائنے کی ضرورت پڑتی ہے  تمام مریض جن کو درد

    نہیں 

مریض کے معائنے اور جائزے کے اکثر سنگین اسباب کو درد کے ہسٹری ریکارڈ اور کلینکل معائنوں کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ 

 ی ضرورت ہے۔بعد، معالج فیصلہ کرے گا کہ آیا مزید معائنے ک

 

 اگر درد کی وجہ کو شناخت نہ کیا جا سکے، تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ میرا درد اصل نہیں ہے۔

 نہیں 

جب مریض معالجین کے پاس درد کی شکایت لے کر جاتے ہیں، تو معالجین مریض کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ سنگین نوعیت کی بمیاری کے 

اکثر صورتوں میں، کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں ملتی ہے اور کوئی ظاہری وجہ معلوم نہیں ہو پاتی  امکان کو خارج کیا جا سکے۔ تاہم،

ہے۔ تاہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پوشیدہ مرض الحق نہیں ہے، یا یہ کہ درد اصل میں نہیں ہے۔ ان صورتوں میں، درد چند غیر 

 غیر نظام اعصاب کے اندر راستوں میں درد کی غیر عمومی منتقلی۔ عمومی بدنی مسائل کے باعث ہوتا ہے، جیسا کہ

 

 آرام درد سے نمٹنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔

 نہیں 

آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ درد کی شدت بڑھنے پر آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تاہم، ایک دن سے زائد کے آرام کے بعد آپ کے 

کمزور پڑتے جائیں گے، آپ کا جسم اکڑ پن محسوس کرے گا، کم صحت مند ہو گا اور آپ کو مزاج جسم کے پٹھے، ہڈیاں، اور عضالت 

 ناگوار ہو جائے گا، جو کہ درد کی شدت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

 

 جب درد واقع ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے کہ اس طرف توجہ نہ دی جائے۔

 نہیں 

کی دیگر  اپنی دلچسپی دانستہ طور پرآپ  تاہمہے، ہوتا شکل اس سے توجہ کو ہٹانا م اشارہ ہوتا ہے، اوردرد عام طور پر ایک مضبوط 

 کو سانس لینے کا کچھ موقع مل سکے۔توجہ مرکوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ  کے لئے دیر کچھپر  چیزوں پر

 

 ۔سکےسے محفوظ رہا جا  سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ نقصان میں شریک ہونے یا کھیلوں یوںمجھے سرگرم

 نہیں 

، کیونکہ عام سرگرمیاں کسی چاہیے، تو آپ کو فعال ہونا جاری رکھنا تالش نہیں کر پاتا ہےآپ کے درد کا کوئی سنجیدہ سبب  معالجاگر 

ے؛ تاہم، سرگرمی فعال رہنا دراصل درد کو بگڑنے سے روکنے میں معاون ہ کہگی۔ اس بات کا ثبوت ملتا ہے  بھی نقصان کا سبب نہیں بنیں

. ہے کرنا نہیںسب سے اہم چیز کسی سرگرمی کو ختم  مگرزیادہ تکلیف دہ ہے،  محسوس ہو سکتا ہے کہ درد کسی قدر کو کے دوران، آپ

 ے مشاورت کر سکتے ہیں۔صحت کی دیکھ بھال کے عملے س مناسب سرگرمیوں یا کھیلوں سے متعلق آپ
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 ۔استعمال کریں رد ُکش ادویاتدرد ناقابل برداشت ہو جائے صرف تب دجب 

 نہیں 

آپ کی  لینی چاہئیں۔ات کے مطابق درد ُکش ادویات آپ کے درد کو کم کرسکتی ہیں، تو آپ کو دوا معالج کی ہدایاگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ 

 کی نسبت سے نہیں ہونا چاہیے۔دوا کا استعمال درد طرف سے 

 

 کرتا ہے کہ درد ذہنی یا نفسیات مسئلے کے باعث ہو رہا ہے۔تو یہ ظاہر  رجوع کرتا ہے،ماہر نفسیات یا نفسیات دان سے جب ایک مریض 

 نہیں 

سائیکوتھراپی ُکلی معالجے کا ایک / جذباتی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ بہت عام ہے۔ سائیکٹرک کے شکار اکثر افراد مختلف النوع  درد

 سے نمٹنے میں مریضوں کی مدد کر سکتی ہے۔اہم جزو ہے، اور درد کے باعث ہونے والی تکلیف 

 

 کا جامع معالجہ میرے درد کو غائب کر دے گا درد

 نہیں 

تا ہوکمل طور پر غائب نہیں طور م دائمی درد بسا اوقات بہتر ہونے لگ جاتا ہے مگر بعض اوقات بدتر ہو جاتا ہے، اور آپ کا درد کسی

الجے کے ذریعے، آپ خود کو سکھا سکتے ہیں اور اپنی تربیت کر سکتے ہیں، پس آپ جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہینسو معالجے مع مگرہے، 

 اپنی روزمرہ زندگی میں درد کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔

 

 دائمی درد کے جامع معالجے کے اصول

بھی درد کے نتیجے کی صورت میں  عوامل  یاتیاور نفس ی، جذباتی بافتوں کے نقصان کے عالوہہے۔ جسم ک ہوتا یچیدہبہت پا سبب درد ک

 نکل سکتے ہیں۔

 

 معالجہ  سبب 

 اثرات یجذبات  (1)

  عوامل نفسیاتی 

  کہ درد کا باعث بن سکتے ہیں حاالت جو مختلف 

  کا تجربہ یزندگ یک ماضی 

  کا اثر یاتپس منظر اور روا ثقافتی 

  ماحول کاج کے خاندان اور کام 

  کا تجربہ یماض سے متعلقہ درد 

 کا نقصان بافتاور عضو   (2)

  سے  دردیہ  یاتا ہے پہنچتنظام کو نقصان  اعصابی

 ۔تا ہےالرجک ہو جا

  ک بن جاتے کے بعد الرج یابیاعصاب شفا زخمی

 درد کے سگنل بھیجنا جاری رکھتے ہیں۔ ہیں اور 

  بافتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ 

 اچانک درد یربغ وجہ کےکسی   (3)       

 نفسیاتی اور رویہ جاتی تھراپی  (1)

 سے متعلقہ تھراپیاں نظام یاعصاب  (2)

 درد ُکش ادویات( 3)  

  دافع سوزش درد ُکش ادویات 

  افیون ساختہ ادویات 

  دافع مرگی ادویات 

  دافع ذہنی تناؤ ادویات 

 

 یتھراپ یجسمان (4)

 یورانہ تھراپ یشہپ (5)        
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 معالجے کے اصول

 کروائیں۔مربوط عالج  پر مشتمل باہم بغیر ادویاتاور  ادویات 

 مریضوں کو درد سے چھٹکارے کی تدابیر کرنی چاہئیں۔ 

 کریں۔ اضافہ یںم یارکے مع یزندگ یاور ان ک افعال یاور ذہن ینقل و حرکت، جسمان یک مریضوں 

 ۔ہے ضرورت ہوتی یرکھنے کرار یقیِن محکم کو برقاور  پیش قدمیصبر،  پانے کے لیےسے چھٹکارا عیبی چکر کو  مریضوں 

 

 عالج  بغیر ادویات

 

 کم فریکونسی کرنٹ درد کے سگنلز کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔   (1)

 ـــ )ٹرانسکوٹینیس الیکٹریکل نرو سٹیمولیٹر( )ٹی ای این ایس( تھراپیکورپوریل سٹیمولیشن ایکسٹرا 

 یک زداخل ہونے والے درد کے سگنلاور دماغ میں ہے  تیاستعمال کر کم فریکونسی کے کرنٹ کا کارٹیکس کے ذریعے یتھراپ یہ

ابھارتی ہے کہ  ہے، اور جسم کو کرتی اضافہ یںگردش م یخون ک میں حصےمتاثرہ تی ہے۔ اسی دوران، یہ سے روک معنی آفرینی

 وہ اینڈورفن کو خارج کرے، جو کہ ایک قدرتی دافع درد ہے، تاکہ درد سے نجات ملے۔

 تھراپیرڈ سٹیمولیشن سپائنل کو

لوکل انیستھیسیا کے سرجری سے متعلقہ طریقہ ہائے کار کے ذریعے الیکٹروڈز کو بدن میں نصب کرتی ہے۔  یا نظاماتی یتھراپ یہ

اس کے بعد، ایکسٹراکورپوریل ریگولیٹرز کو مائیکرو ویوز کو منظم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ دماغ کو درد کے 

 کی معنی آفرینی سے روکا جا سکے۔ سگنلز

 

 

 نفسیاتی مشاورت    (2)

یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ نفسیاتی مسائل کی وجوہات کا تجزیہ کیا جائے اور یہ جاننے کی ، سے ہٹ کرعوامل  یاتیاور نفس یجسمان

اور دماغ کے مابین باہمی کوشش کی جائے کہ دردوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس سے مریضوں کو نئی زندگی گزارنے اور جسم 

، درد سے ہم آہنگ ہونے اور باآلخر اس کے ساتھ جینے ہ درد سے نمٹنےیدراصل  رسوخ کے عیبی چکر سے نجات مل سکتی ہے۔

  ۔ہے یحکمت عمل مدتی یلاور طوکے حوالے سےایک اثر انگیز 

 

 جسمانی عالج    (3)

کرتی ہے، کو درست  لچک اور فعل بنیادی طور پر پوسچر کی درستی اور ورزش کے ذریعے جوڑوں اور نسوں کی یتھراپ یجسمان

صالحیت اور  یاضافہ ہوتا ہے، اس طرح جسمان یںم افعالجوڑوں کے لچک اور  یعےاور ورزش کرنے کے ذر اس طرح جسمانی 

 معیار زندگی میں بہتری النے میں مدد ملتی ہے۔

  تھراپی نلآکوپیش   (4)

مریضوں کی مدد کرتی ہے کہ زندگی کی تنظیِم نو کریں اور زندگی کے تمام متعلقات کے حوالے سے درد کے منفی  یتھراپآکوپیشنل 

اثرات کو کم کریں، زندگی کو مثبت انداز میں گزارنے کا انتظام کریں، اور ان کا زندگی میں کردار بڑھائیں، تاکہ معنی خیز زندگی 

 سکے۔گزاری جا 

 دیگر    (5)

فراہم کر سکتے مدد  یںدرد کو دور کرنے م طریقہ ہائے کارکے  ادویہ ینیچ یتیروا یگرد یا آکوپنکچرکا کہنا ہے کہ  یضوںکچھ مر

اس بات کی تصدیق کی ہے کہ  کوئی ایسی مضبوط شہادت موجود نہیں ہے کہ ان نے  یاتادو یپر مبن شواہد یداب تک، جد ہیں۔

 افراد کو درپیش دردوں کا عالج کیا جا سکتا ہو۔طریقہء کار سے 
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 عالج بذریعہ دوا

 یاثرات بھ ذیلی تاہم ان کے یں،ہ یمدد کرسکت یںدرد کو دور کرنے م درد کش ادویات ۔کا حصہ ہے معالجاتی عملعالج جامع  سے ادویات

کو بڑھا کر توازن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور  سیکوئیل( کے خالف کارکردگی یمدت یلاثرات )خاص طور پر طو ذیلی معالج ۔یںہ ہوتے

 یہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ مناسب ہے کہ کسی مریض کے لیے کوئی دوا تجویز کی جائے۔

 

 مختصر یہ کہ ، ادویات کے ذریعے عالج کو دو اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے:

 اورل تھراپی  (1)

 :یںہ یلمندرجہ ذ ادویاتعام طور پر استعمال ہونے والے 

 دافع سوزش درد کش ادویات       

  افیون سے بنی ادویات 

   دافع مرگی ادویات  

  دافع ذہنی تناؤ ادویات 

 

 

 

 انجیکشن سے عالج   (2)

سٹرائیڈ، سیالئن، الکوحل اور حتی کہ عصبی ڈس انٹی گریٹڈ متاثرہ حصوں یا قریبی انیستھیسولوجسٹ بالواسطہ یا بالواسطہ انیستھیا،  یکا

 عصبوں میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ درد میں آرام فراہم کیا جا سکے۔ یہاں چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔

  ں کرنے سے راحت آمیز فرق پٹھوں کی کھنچاؤ کی کئی ورزشیسکتا ہے اور  فراہم کرانجکشن پٹھوں کو آرام  یںپوائنٹ م ٹرگر

 پڑ سکتا ہے۔

  نیوروالئٹک سیلیک پلیکسس بالک )این سی پی بی( درد کا ایک ایسا عالج ہے جس سے پیٹ کے اندرونی ٹیومر میں آرام آتا ہے۔ 

  کرویکول پلیکسس بالک )سی پی بی( چہرے، چھاتی اور اوپری پٹھوں میں درد کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ 

   یشن، زخم کے نہ بھرنے اور خون کی السرکی جلد  ی، پٹھوں کنچلے حصے کے شدید دردطور پر  یادیبالک بن سمپتھیٹکلمبر

 وریدوں کے تنگ ہونے کے باعث ہونے والے نیکروسس اور خون کی کم گردش کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

  ورل انفلیمیشن میں آرام پہنچا سکتے ہیں۔ایپڈورل سٹیرائیڈ انجیکشن درد، جیسا کہ شیاٹیکا اور سٹیمولیٹڈ نی 

 

 اپنی دوا کیسے لی جائے

منہ سے لیے جانے والی درد ُکش ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ اگر آپ گولیاں نہیں لے  چند لیےآپ کے  معالجعالمات کے مطابق،  کیآپ 

 سکتے ہیں )مثالً قے کی صورت میں(، تو براہ مہربانی اپنے معالج سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کو دیگر فارموالز یا ادویات فراہم کرے۔

 :ہے یلکا نسخہ مندرجہ ذ ادویات

 

 درد  متواتر 1)

 یںسے مشورہ نہ معالجاگر آپ اپنے  ۔چاہئےلینی دوا بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے، تو آپ کو  الحق مستقل دردکو اگر آپ 

 تو درد ُکش ادویات کا لینا ترک نہ کریں یا اس کی مقدار میں رد و بدل نہ کریں۔، ہیں کرتے

 اچانک درد  (2)

 حسیاتی درد کے لیے

 اعصابی نقصان یا ڈس فنکشن کے لیے
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دردُکش ادویات تجویز کرے گا اور آپ کو ہدایت کرے گا کہ آپ   یاضاف معالجآپ کا درد کبھی کبھار شدید ہو سکتا ہے، اس لیے 

 نے ان کو کس طرح لینا ہے۔ 

 ذیلی اثرات پر قابو پانا  (3)

 معالج یےاثرات کو کم کرنے کے ل ذیلی ۔)مثال کے طور پر: قبض( یںاثرات بہت عام ہ ذیلیمدت کے دوران درد اور  یعالج ک

 ۔کرسکتا ہے یشپ ادویات کے لیے چند روک تھام

 

 یہے وہ بھ ابرداشت کر سکت فرد ایکجو شدت  یہے، اور درد کآور ہو سکتا پر حملہ  افرادوجہ سے  یدرد مختلف وجوہات ک

بن سکتا  باعثاثرات کا  ذیلیصرف مہلک نہ  یہ یونکہدے سکتے ک یںکو نہ افراددوسرے  ی درد ُکش ادویاتمختلف ہے۔ آپ اپن

 ۔ڈال سکتا ہے یںخطرے م یجان کو بھ یکے افراد ہے اور دوسرکر سکتا  یبھ یرتاخ یںہے، بلکہ عالج م

 

 معالجاپنے  مہربانیبراہ  تو (،یتھراپائینیز میڈیسن )مثال کے طور پر چ یںکرتے ہ سے استفادہعالج طریقہء اور  یکآپ ا اگر

، مزید یہ کہ ۔ے گاپ کو کچھ مشورہ دمیں رکھنے کے لیے آخطرات کو توازن  مقابلے میںاور وہ فوائد کے  یںکو مطلع کر

 ۔جائے کیا جا یک یسےک وں کوآپ کو بتائے گا کہ مختلف عالج معالج

 

 کو باقاعدگی سے کیسے لیا جائے )مثالً: مورفین، میتھاڈون( افیون کے ست

 پر قابو نہیںبڑھانے تک آپ کے درد رفتہ رفتہ مقدار ہے اور  یپڑت اکرن تجویزکم خوراک  یک افیون کے ستکو  معالجآپ کے 

 ہے۔ جا سکتاپایا 

 

 معالجاپنے فقط  ۔ پریشان نہ ہوں۔یںاثرات کا تجربہ کر سکتے ہ ذیلی یسےج یرہوغ قے ،متلی، آپ قبض، افیون کے ست لے کر

ینا بند ل افیون کے ستتو، ہیں کرتے  یںسے مشورہ نہ معالجاگر آپ اپنے  ۔دے گامشورہ ثر واور وہ آپ کو کچھ م کو آگاہ کریں

کیفیت معلوم ہو سکے اور  یکو آپ ک معالج تاکہ یںعمل کر پر یاتہدامہربانی براہ  ۔کیںکرنے سے ر یلکو تبد مقدار یا نہ کریں

 کسی خطرے کے پیش نظر دیگر دردُکش ادویات لینے سے گریز کریں۔ ردوبدل کر سکے۔ مگراس کے مطابق خوراک  وہ

 

اگر  حتٰی کہ آپ انہیں لینا ترک کر دیں۔ کم کر سکتا ہے ی مقدار کو رفتہ رفتہک افیون کے ست معالجا آپ ک یں،م حاالت مناسب

 یرافیون کے ست کو استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، تو آپ کو افیون کے ست کے عادی ہونے کے باعث غآپ اچانک 

 ۔کا تجربہ ہوسکتا ہے یرہ، اسہال، وغہلنے جلنےقابو سے باہر  یخ بستگی، ینہ،پس ،ا کہ اضطرابیسعالمات، ج یمعمول

 

 کے استعمال سے متعلق خدشات افیون کے ست

 لینا نشہ آور ہے۔ افیون کے ست (1)

 غلط۔

لے جائے  یںطور پر نشے م یرکو ناگز افیون کے ستہے کہ درد کو روکنے کے لئے  یاگ یاپا یںثبوت نہ یاب تک، کوئ

 یعالمات موجود ہوت پڑ جانے والی سے روکنے کے بعد لت  ینےکو دوا ل یضوں)مرسکتا ہے یہ بدن پر منحصر ہو  ۔گا

خوراک کو کم وہ بتدریج ہے، تو  یںضرورت نہ یک ادو یکو اس قسم ک یضوںجب مر ۔ہو گا معاملہ نہ یاتینفس مگر(، یںہ

 ۔۔سکتے ہیں کر

 کی مقدار رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی۔ افیون کے ست (2)

 غلط۔

افیون کے ست لیتے ہوئے، آپ کو عموماً ایک یکساں مقدار لینا پڑتی ہے اگر آپ کے درد میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ افیون 
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کے ست کی مقدار میں اسی مناسب سے اضافہ یا کمی آتی رہتی ہے، اور بعض مریض تو حتٰی کہ اسے لینا ترک بھی کر 

 سکتے ہیں۔

 نا شروع کرتا ہے، تو دیگر درد ُکش ادویات درد کے بڑھنے پر موثر نہیں رہیں گی۔بہت جلد لی افیون کے ستاگر مریض  (3)

 غلط۔

درد کو دور  معالج ۔ہے ہوتیحد  یباالئ کی ایکاستعمال  ےک مقدار کی مناسب سے، درد سے آرام کے لیے افیون کے ست

بالک  لیویارمثال کے طور پر، ن یقوں،طر یگرد ۔کرے گا یںنہیے مریضوں کو صرف افیون کے ست تجویز کرنے کے ل

 پا سکتی ہے۔سے  یقےثر طرپر مو درِد سرطان یبھ ی،تھراپ

 لے سکتے ہیں۔ افیون کے ستصرف قریب المرگ مریض    (4)

 غلط۔

کہ جب تک  ر سکتے ہیں۔استعمال ککا  افیون کے ستدرد کو کم کرنے کے لئے مریض کے  سرطان بغیراور  سرطان

 ، سکون سے روزمرہ زندگی گزار سکتے ہیں۔یضمرکئی برس سے افیون کے ست لینے والے  ، تومناسب ہو مقدار

 میری زندگی کو کم کر دیں گے۔ افیون کے ست (5)

 غلط۔

افیون کے ست کو صحیح طریقے ، اور کا باعث بن سکتی ہےخطرات  یااثرات  ذیلی مقدارغلط  یک دوا یبھ یکس دراصل،

چونکہ قریب المرگ مریضوں کو بھی اکثر افیون کے ست دیے جاتے ہیں، اس لیے سے استعمال کرنا بہت محفوظ ہے۔ 

 کئی افراد اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کے استعمال سے انسانی عمر کم ہو سکتی ہے۔

 لینے سے زیادہ موثر ہے۔ منہ کے ذریعےکا انجیکشن اسے  افیون کے ست (6) 

 غلط۔

یے جاتے ہیں، چاہیے انجیکشن کے ذریعے یا منہ کے کس طرح ل افیون کے ستپڑتا کہ  یںفرق نہ یبات سے کوئ اس

میں افیون کے ست بذریعہ  یضوںمر ذریعے لیے جائیں، افیون کے ست مساوی طور پر موثر ثابت ہوتے ہیں۔ جب

نیادی طور منہ کے ذریعے دی جانی والی مقدار سے کم ہوتی ہے کیونکہ باکثر  مقدار شامل کیے جاتے ہیں، توکشن ینجا

 پر انجیکشن کے ذریعے دیے جانے والے افیون کے ست بآسانی جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔

 

 شفاخانہ برائے درد میںمہربانی براہ تو ، یںرکھتے ہ یشوقت تشو یتےل ادویات یگرد یا افیون کے ست یآپ اب بھ اگر

 سے تفصیالت معلوم کریں۔عملے  یطب

 

 عام مستعمل درد ُکش ادویات

 نوٹس  ذیلی اثرات (1 2 3نام )  قسم 

نان سٹرائیڈ اینٹی انفلیمٹری 

 ڈرگز )این ایس اے آئی ڈی(

  )ڈکلوفیناک(

®/کیٹافالم®وولٹیرن ) 

 )بروفن )آئی بپروفین® 

 کیٹوپروفن( اوروویل(® 

 میفینیمک ایسڈ( پونسٹان(® 

 نیپروکسن( نیپروسائن(® 

 پیروکسیکیم( فیلڈینی(® ) 

 انڈومیتھاسن( انڈوسڈ(® 

 سیلیکوکسب( سیلیبرکس(® 

غیر معمولی درد، 

گیسٹروانٹسٹائنل 

بلیڈنگ، جلدی 

رگڑ، 

برونکوکونسٹرکشن

 ، محدود رینل فعل۔ 

گیسٹرک میوکوسا کے 

حوالے سے تناؤ کو کم 

کرنے کے لیے، براہ 

مہربانی اس کو کھانے کے 

بعد لیں۔ بعض صورتوں 

میں، یہ ضروری ہوتا ہے 

ی وقت معدے کی دوا کہ اس

لی جائے۔ اگر پاخانہ دوا 

لینے کے بعد سیاہ آئے یا 
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 غیر عمومی معلوم ہو تو،  ®)ایٹوریکوکسب( ارکوکسیا

براہ مہربانی اسے لینا فوراً 

ترک کریں اور معالج کو 

 مطلع کریں۔  

 

ایسی ادویات درج ذیل 

گروہوں کے حامل افراد، 

بشمول حاملہ خاتون، اور 

مریض جن کو پیپٹک السر، 

ٹرکشن، یا دمہ، برونکوکونس

امپیئرڈ رینل فنکشن ہو، 

 نہیں لینی چاہیے۔

زائد خوراک لینے  ®)پیراسیٹامول )پیناڈول 

سے رینل ڈس 

فنکشن ہو سکتا ہے 

اور جگر بھی 

 ناکارہ ہو سکتا ہے۔

گرام  4روزانہ کی مقدار 

کی حد تک ہے تاکہ جگر 

کو نقصان سے بچایا جا 

سکے۔ ایسے مریض جن 

ہو کو امپیئرڈ لیور فنکشن 

انہیں یہ دوا نہیں لینی 

چاہیے۔ مریضوں کو دوا 

لینے کے دوران شراب 

نوشی سے گریز کرنا 

 چاہیے۔

ہائپوٹیشن عضالت  بیکلوفین مسل ریلیکسنٹ

کی کزوری، بے 

خوابی، غنودگی، 

سردرد، ہذیان، 

متلی، قے، دھندلی 

 بصارت، کپکپی

 

ڈی ہائیڈروکوڈین               افیون کے ست

 ®)118)ڈی ایف

 کوڈین 

                         مورفین

 ®))ایم ایس ٹی کونٹینس

 میتھادون  

     فینٹانائل پیچ

 ٹراماڈول ®))ڈیوروجیسک

متلی، قے، قبض، 

پیشاب میں 

دشواری، بائیلیری 

کولک، تنفسی دباؤ، 

ہائیپرسومنیا۔ کثرت 

استعمال ڈرگ 

ٹولرنس کی طرف 

لے کر جا سکتی 

 ہے۔

متلی، قے اور بے خوابی 

ر اس دوا کے لینے کے اکث

پہلے چند دنوں میں نمودار 

ہوتے ہیں اور بعدازاں یہ 

کیفیت بہتر ہوتی چلی جاتی 

 ہے۔

 

قبض عام طور پر جاری 

رہتی ہے، اس لیے براہ 
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مہربنای زیادہ پھل او 

سبزیاں استعمال کریں، اور 

زیادہ ورزش کریں۔ بعض 

مریضوں کو لکسیٹوز بھی 

لینے ہوتے ہین جیسا کہ 

 بائیسیکوڈائل اور سینا۔

 

پیچ کو گرم نہ کریں، یا 

اسے گرم پانی سے نہ 

کھنگالیں، کیونکہ یہ دوا 

کے پیچ کے لیے اس باعث 

بنے گا کہ زائد دوا خارج 

ہو جائے، جو کہ زہر 

خورانی کا باعث بن سکتی 

 ہے۔

 ®)کاربامیزیپائن )ٹیگریٹول  اینٹیکونولسینٹس

  ایپلیمسوڈیم والپرویٹ((® 

 فینیٹوائن )ڈیلینٹن(® 

خشک زبان، 

سردرد، غنودگی، 

بے خوابی، بے 

ربطی، معدے کا 

درد، دھندلی 

بصارت، جلدی 

رگڑی، میرو 

ڈپریشن بی ہیویرل 

تبدیلی، حرکت کے 

ڈس آرڈرز، ان کو 

ہیرنٹ سپیچ، ذہنی 

تذبذب، 

 1گیسٹروانٹیسٹنیا، 

ڈس آرڈرز، لیور 

ڈسفنکشن، 

 پولیٹریشیا

خون کے نمونہ جات کے 

ستعمال کی ضرورت پڑتی ا

ہے تاکہ خون کے سفید خلیوں 

کی پڑتال کی جا سکے، اس 

کے ساتھ ساتھ جگر اور 

گردے کے افعال کی بھی 

 پڑتال کی جانی چاہیے۔

 گاباپینٹن )نیوروٹن ٹیوا(® 

 پریگابالن )لیریکا(® 

غنودگی، سردرد، 

کمزوری، بے 

 خوابی

اس دوا کے لینے کے پہلے 

چند دنوں کے اندر غنودگی 

اور بے خوابی کے 

عارضے الحق ہو سکتے 

ہیں تاہم بعدازاں یہ کیفیت 

آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے 
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 گی۔ 

ٹرائیسائیکلک اینٹی ڈپریسینٹ )ٹی  دافع ذہنی تناؤ

 سی اے(

 امیٹریپٹائیالئن 

 نورٹریپٹائیالئن 

 ®)ڈیولوکسٹائن )سائمبالٹا

بصارت،  دھندلی

خشک زبان، قبض، 

پیشاب میں رکاوٹ، 

غنودگی، 

اورتھوسٹیٹک، 

ہائیپوٹینشن، دل کی 

 تیز دھڑکن

جن مریضوں میں گالکوما، 

پروسٹیٹ کا ہائپرکالسیا، 

اور اراتھمیا ہو انہیں یہ 

 ادویات نہیں لینی چاہئیں۔

 ڈیکسامیٹھاسون کورٹیکوسٹیارائیڈ

 ہائیڈروکورٹیسون

 پروڈنینیسولون

ے، متلی، ق

انسومنیا، پولی 

ٹریشیا، معدے کا 

درد، ایسن 

ولگاریز۔ زیادہ 

امکان ہے کہ 

برائزز اور 

گیسٹرورہیگیا بھی 

 ہو سکتا ہے۔

طویل المدتی استعمال 

کشنگ کے سنڈروم کا 

 باعث بن سکتا ہے۔

 

  مرحلہ وار رہنما ہدایات بمتعلق انتظاِم دردWHO ڈبلیو ایچ او 

 

 درد سے آرام

 غیر افیونی ادویات

 مساعدات -/+

 ہلکا درد  

 ہلکی افیونی ادویات

 غیر افیونی ادویات -/+

 مساعدات -/+

 معتدل درد  

 طاقتور افیونی ادویات

افیونی ادویاتہلکی  -/+  

 مساعدات -/+

 شدید درد 

 دافع مرگی ادویات، دافع ذہنی تناؤ ادویات، سٹیرائیڈ اور دیگر شامل ہوتی ہیں۔ یںممساعدات میں  ***

 

مقدار کو تب تک  اور اس کے بعد یںکرسکتے ہکسی بھی مرحلے پر اسے شروع  معالجو مدنظر رکھتے ہوئے، شدت ک یدرد ک

بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ کسی بھی نمایاں ذیلی اثرات کے بغیر کافی دردُکش اثر واقع ہو رہا ہو۔ جب درد سے نجات مل 

جائے، تو معالج مقدار کو بقدر ضرورت بدل دے گا۔ اس لیے ادویات کی سالمتی کے حوالے سے زیادہ فکر کی ضرورت نہیں 

 ہے۔

 

 کے لیے معالجہ کلینکل نفسیات

ہوتا ہے نہیں درد کم 
 اورحتٰی کہ اس میں

 ہوتی یںنہبھی شدت 
 ۔ہے

نہیں ہوتا ہے درد کم 
 اورحتٰی کہ اس میں

 ہوتی یںنہبھی شدت 
 ۔ہے
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 میں اس پر کیسے قابو پاؤں؟ کیا ہے۔۔۔۔۔۔؟

 ؟درجہایک پژمردہ 

وہ مریض جو کہ زیادہ پژمردہ ہوتے 

سوچنے کا  ہہیں، ان کی طرف سے ی

کے مقابلے  حقیقت درد امکان ہے کہ

ان کے بدتر ہے، جس سے  یادہز یںم

ن ج پیدا ہوں گےاحساسات  یمنف اندر

کرنے سے کے باعث وہ درد کا سامنا 

 گریز کریں گے۔

 ؟درجہایک ُپرامید 

وہ مریض جو کہ زیادہ پرامید ہوتے 

ہیں، ان کی طرف سے حقیقت میں 

اور درستی کے ساتھ درد کو ماپنے 

کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ خود 

کو درد سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں، 

اور اس کا مثبت انداز میں سامنا 

 کرتے ہیں۔

 تصورات درست کریں

کتابچوں، لیکچروں،  متعلقاپنے درد کے 

ایونٹس، وغیرہ سے معلومات حاصل 

 کریں۔

 منفی جذبات؟

کو ڈر،  یضوںجذبات کے ساتھ مر یمنف

 ۔ہے یمحسوس ہوسکتی اور اداس خوف

 مثبت جذبات؟

کو  یضوںمثبت جذبات کے ساتھ مر

وہ ہے اور  یمحسوس ہوت راحتاکثر 

مزاج کے ساتھ بہتر کو اچھے  خود

ہے، اس طرح درد سے  کرتا محسوس

عتماد پر ا یادہزسے متعلقہ وہ  نمٹنے

 ۔ہوتا ہے

 جانیں کہ آپ کو کیسے ُپرسکون رہنا ہے

کو کم کرنا  تناؤ یاور جذبات عضالتی

بالواسطہ طور پر درد میں راحت فراہم کر 

 ۔سکتا ہے۔

 

 سیکھیں کہ دباؤ سے کس طور نمٹنا ہے؟

میں اضافہ ہو درد دباؤ کے باعث  یذہن

اس طور  یںسے نمٹنے م ۔ یہ دباؤجائے گا

پر معاون ہے کہ وقت کو مناسب انداز میں 

ترتیب دیتا ہے اور مقاصد کا تعین کر 

 سکتا ہے۔

 ؟گریز/خود ساختہ تنہائی

ہوسکتا ہے کہ  یالخ یہکو  یضوںمر

کرنے سے درد میں اضافہ ہو ورزش 

 یاوہ کام، ورزش  سکتا ہے۔ اس لیے

  ۔یںسے بچتے ہ یوںسرگرم یسماج

 درد کا مثبت انداز میں سامنا کریں؟

کے حصے کے  یکو زندگ یضوںمر

طور پر آہستہ آہستہ درد کو قبول 

 یکرنے اور اس کے ساتھ رہنے ک

  ۔ضرورت ہے

 درد کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھیں

 سی کہ آپ کون  وضاحت کریں

تک  یہاں ۔یںہ خوف زدہسے  یوںسرگرم

ہیں تب کہ اگر آپ درد محسوس کرتے 

 ۔۔یںکر بھروساپر  یتصالح یاپنبس ، بھی

 

کو پایہء  ورزش کسی حد تکآپ  اگر

آپ  جو کہ ، یںسکتے ہتکمیل تک پہنچا 

کو کم کرنے میں معاون خوف آپ کے  کو 

ہے اور آپ کی صالحیتوں کو سمجھنے 

میں مددگار ہے، تو آپ اس طور پر درد 

الے سے اپنے اعتماد سے نمٹنے کے حو

 میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

ورزش میں کمی اور سماجی 

 سرگرمیاں؟

عدم  ہعرص یلطو یجہکا نت گریز

سکتا ہے، جس سرگرمی کا باعث بن 

مناسب مقدار میں ورزش اور سماجی 

 سرگرمیاں؟

کو برقرار  یزندگروزمرہ طرز 

 ورزشکام،  تعداد میں مناسب نا۔رکھ

 منظم کریںنو اپنی زندگی کو ازسر 

 

 یزندگیہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی 

کو شامل  ورزشمناسب  یںم یڈولشکے 
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کے باعث عضالت میں کھنچاؤ پیدا ہو 

سکتا ہے، جو کہ درد کو مزید بڑھا 

سکتا ہے۔ پس، ایک عیبی چکر وجود 

 میں آ جاتا ہے۔

 

 یوںسرگرم یلوگوں کو سماج ذہنی تناؤ

، اور اس میں شرکت سے روکتا ہے

ماند پڑ کے ساتھ تعلقات  احبابطرح 

، آپ دوستوں ونے پرہ یساا ۔یںکتے ہس

 ۔گے یںکھو د کسی حد تک یتحما کی

 ے اندرآپ ک سرگرمیاں یاور سماج

 فراہم کرتیمدد  یںکرنے م یدااعتماد پ

موجود افراد  ارد گرد کےہے اور آپ 

 یککو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ آپ 

 کر پائیں۔بھال  یکھمدد اور د

 کر لیں۔

 

 درد کی کہانی

 جسمانی درد برداشت کرنے کے دوران احساسات

 

زدہ اور یہاں تک کہ غصہ  یفتکلمضطرب، پریشان، خوفزدہ، وہ اکثر  کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں، توجب لوگ درد 

 آور ہو جاتے ہیں۔

 

جیسے جیسے انسان نے ارتقاء پایا ہے، تو اس نے جبلی طور پر درد کو ایک خطرناک اشارہ تصور کیا ہے۔ نتیجتاً، ہمارا ذہن 

اس کے ۔ تناؤ اہے، مثال کے طور پر پٹھوں کمصروف پیکار رکھتا  یںم یڑائہمارے جسم کو لہے، جو  کرتا یداخوف اور دباؤ پ

 جس کے باعث پورا وجود ہی دباؤ کی گرفت میں ہوتا ہے۔ یں،رتے ہک صرفتوجہ زیادہ عالوہ، ہم درد پر 

 

بگڑ درد کیا " یسےج ،زدہ محسوس کروا سکتے ہیںاور خوف  یشانپر یادہآپ کو ز یاالتخ  ہے تو، کچھ برقرار رہتادرد  جب

 سے پھر ایسا کرنا یادرد بڑھ سکتا ہے  اس طرح کہ یںہ گھبراتےسے  ورزشلوگ  ۔ "گا معذور ہوجاؤں یںمکیا گا" اور " جائے

کسی حد تک مدد کرس  آرام کرنا یںبستر م تے ہیں۔کوشش کر یسے بچنے ک ورزش یبھ یوہ کس اس لیےدہ ہوسکتا ہے،  یفتکل

 یپٹھوں ک محض یکم یعرصے تک ورزش ک یلطو یکا ۔ہے یادہطرح ز یک مگر یہ محض شہد میں لپٹے زہر، سکتا ہے

معمولی فعالیت عضالت کے جوڑوں میں درد کا باعث بن سکتی اس کے بعد  ۔ہے یبنت ہی کا باعث یروسساور سکل ناکارہ پن

ہے، اس لیے مریض ورزش سے مزید گھبرائیں گے۔ چونکہ جسم میں ورزش بیزاری کی کیفیت رواں ہوتی ہے، اس لیے 

 ۔ہے یآت یکم یبھ یںمجسمانی قوت 

 

کو نقصان  یتصالح یساتھ ساتھ کام کرنے کاور اس کے ، ے وقت موجود قوتدن ک یند،ن یہمار یہرہتا ہے، تو  یدرد جار جب

تے رہ یںسے بچنے کے لئے گھر م ورزش یض محضاگر مر ۔یںہوتے ہ یدامسائل پ یدمز یںم یجےہے، اور اس کے نت اپہنچات

اگر س کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ، کے حوالے سے عدم اطمینانی محسوکے ساتھ روز مرہ کے رابطے  یادن ی، تو وہ باہر کہیں

یض اگر مر بڑھ سکتا ہے۔ ذہنی تناؤاور  اضطرابوجہ سے  یک یکم یک معاونت یدوستوں کسماجی روابط محدود ہو جائیں، تو 

 تو ،دن غائب ہوجائے یکہ درد کس کرنے لگ جاتے ہیںدعا  یہ صرف یا جاتے ہیں کے مقاصد سے محروم ہو یزندگ یاپن

کے تمام پہلوؤں پر  یزندگ قریب قریبجب درد  پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔درد کے احساسات  فطری طور پر

 ایک طرح سے درد کی غالمی میں آ جاتے ہیں۔درد یض مرتو ، تسلط جما لے
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 دائمی درد ایک تنبیہ نہیں ہے۔

 یہ صرف  اس سےہے، اور  یںنہ اشارہخطرناک  یکدرد اب ا یدائم ۔یںہہوتے درد کے سبب بہت مختلف  یددرد اور شد یدائم

کو اس  یضوںمر مگرہے،  تو اصل وجود رکھتا"درد" کا احساس  ۔ہے ہو چکانظام بہت حساس  یاعصاب اظاہر ہوتا ہے کہ جسم ک

کہ اس کیفیت کو قبول کر لیں اور ضرورت ہے  ینے کاس حوالے سے یہ کر یںانہ ۔ہے یںضرورت نہ یک خوف زدہ ہونےسے 

یہ ضرورت ہے کہ خود کو راحت بخش ورزش کا عادی بنا لیا جائے اور روزانہ اس کی مشق کی  ود کو درد کا عادی بنا لیں۔خ

پرسکون حالت میں رکھنا چاہیے نہ کہ ایسا ہو کہ وہ  جذبات کوکو اپنے عضالت اور  یضوںتو، مرہو جب درد محسوس جائے۔ 

 خود پر گھبراہٹ طاری کر لیں۔

 

 چکر کی صورت میں عیبیایک  تلخیدرد اور 

 یمحسوس ہوت یبھ انہیں تلخیبلکہ  کرتے ہیں محسوسیض نہ صرف خود کو بیمار عرصہ تک رہتا ہے تو، مر یکجب درد ا

 یے بے شمار جسمانیکو تالش کرنے کے ل اسبابوہ درد کے  ۔محسوس ہوتا ہے یہ یشہکو ہم یضوںدرد کے مر دائمی ۔ہے

 کاربے  یںتمام کوششہی جان پاتے ہیں کہ  یہصرف  یکنل تے ہیںکوشش کر یک یقوںمختلف عالج کے طر یں،ہ معائنے کراتے

اس کے عالوہ، اگر  ۔گے ںء صحت کے حوالے سے اعتماد کو مزید کمزور کر دییبحال افسردہ تجرباتکن اور  یوسما یہ ۔یںہ

ان کہ از بس جو  یں،ہوسکتے ہ بے یقیناور  بے حوصلہ ،پرعزم  ہے، تو وہ کم یمحسوس ہوت یالچار یا یکو غلط فہم یضوںمر

 ہے۔ یکرت یداپ کے اندر تلخیکے دل 

 

 وہ اثر جو دائمی درد زندگی کے دیگر پہلوؤں پر ڈالتا ہے 

کا باعث بن سکتے ہیں  مسائل یگراحساسات د پریشان کن پر اثر انداز کرتا ہے تو، قوِت توانائی یاور جسمان مزاجدرد  یجب دائم

رخصت  یمدت یلطو یککو ا یضوںدرد مر یمثال کے طور پر، دائم ۔یںاضافہ کرسکتے ہ یںدباؤ مے لیے ک یضوںمر ورا

عادات  یک یاور زندگ قاتتعلکے باعث شخصی اس  ۔یںہگرفتار کر سکتے  یںمشکالت م معاشی ی،بے روزگار برائے بیماری،

 یسے، جہو چکا تھاعطا ان کو دفعہ  یکجو ا یںہ یتےکھو د وہ سب کچھ آہستہ آہستہ یضاور مر یں،ہ یہوسکت یداپ یلیاںتبد یںم

اور ان کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی ، ساتھ تعلقاتکے  احباب خاندان اور دوستپر گرفت، اور جسم  نقل و حرکتآزادانہ 

صرف بیمار کے  یضمراور ، تا ہےجا ہومحدود در محدود کا دائرہ  یزندگ یں،اس صورت ممیں مرکزیت کھو بیٹھے ہیں۔ 

 ۔ہے ہو جاتے ے ناقابل برداشتیکے ل یضوںبوجھ مرے ہوئے بڑھت ےاس قسم ککردار میں زندہ ہوتا ہے۔ 

 

 درد کے خالف ردعمل میں تبدیلی الئیں

 ی،الرج ،ضطرابا ،ذہنی تناؤ کا نتیجہ یاالتخ یمنف ۔یںدرد کا باعث بن سکتے ہ یعوامل دائم یاتیاور ماحول یاتیبہت سے نفس

پن ان کے  یے اور اجنبمحسوس ہوتی ہ ائیلوگوں کو تنہ یںم یجےے نتاور خفگی کی صورت میں نکلتا ہے، جس ک گھبراہٹ

سامنے آ  یادیں یک صدماتدہ  یفتکل یںبعض صورتوں م ۔تا ہےاور ایسی کیفییات کے باعث درد میں اضافہ ہو جاہے،  اندر پنپتا

تاثرات  یاتینفس یان منف یضمر ۔ اگریںکوشش کرتے ہ گریز کیحاالت سے  یسےباعث ااکثر خوف کے یض اور مر یں،ہ یتجا

وہ درد کے ہو جاتا ہے کہ آسان  کچھ جانکاری پا لیتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے یںکے بارے م ان کو بدلنے یاپر قابو پانے 

 کرے اور ان کا عادی ہو جائے۔ احساسات کو قبول

 

 میں شراکت کرتے ہیں برقراریتجو کہ درد کی عوامل 

اعصابی کھنچاؤ، گریز،  ،ذہنی تناؤ ،اضطرابخوف،  ا کہیساور جذبات، ج یاالتخ یمنف یںم اسبابدرد کے  یطور پر، دائم عام

ورزش  ،اؤا کھنچپٹھوں ک ، جیسا کہعوامل یجسمان ؛دباؤے ک یزندگ ی،کم یک ی، حوصلہ افزائات کا بوجھخوف، توقع اچوٹ ک

پانے کے حوالے سے عالج  موزوںکو  یضوںمراسباب سے آگاہ ہو کر درد کے  پوسچر شامل ہیں۔مناسب  یراور غ ی،کم یک
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 ۔ہے یدد مل سکتم

 

 درد کے خالف درست رویہ

 یکرنے کے لیے کاوش عالج ک یطب یںبھر م یاتالش کرنے اور دن اکسیرکو  یضوںدرد کے بہت سے مر یدائم یں،م ماضی

و موزوں انداز میں ترتیب جذبات ک ےاپن یا یاک یںسے سامنا نہ یقےمناسب طر اک کیفیت یتاہم، انہوں نے اپن ۔تھےکوشش کرتے 

تالش کیے جا سکتے  یبھ یںان کے دلوں م باتاور جوا سواالتکہ  یاوقت کے بعد، انہوں نے محسوس ک یلطو یکا نہیں دیا۔

 ۔ہے یطور پر مضبوط ہونا ضرور یاتیدرد سے نمٹنے کے لئے، نفس یدائم تھے۔

 

درد اور  یں،کو قبول کرتے ہ یوںپابندموجود  اور وہ ،واقع ہوا ہےکمزور  انسانکہ  یےکرنا چاہ یمتسل یہکو  یضوںمر ۔ 1

اسے اور  سے شناسا ہوتے ہیںاور پھر آہستہ آہستہ درد  یں،کوشش کرتے ہ یخوف پر قابو پانے ک آثار سے وابستہ یمنف یگرد

 رنا سیکھ لیتے ہیں۔قبول ک

، اور وں سے لیس ہونےمہارت یاتیسے جذبات کو سنبھالنے، نفس یقےکو اپنے آپ کو منظم کرنے، مناسب طر یضوںمر ۔ 2 

 ا سیکھ لینا چاہیے۔ل طور پر مسائل کو حل کرنفعا

اس  چاہیے اور پھر اس کی مرحلہ وار تکمیل کرنی چاہیے۔ منصوبہ بنانا یک، اچاہیے مقصد مقرر کرنا یککو ا یضوںمر ۔ 3

پر ابھارنے اور آخر تک مقابلہ کرنے کا عزم کرنا کو مسلسل خود کو صبر  یضوںمر ،کے دورانعمل  اس سارےکے عالوہ، 

 چاہیے۔ آخرکار، وہ مشق کے ذریعے خود اعتمادی کو پھر سے پا لیں گے۔

 کو مضبوط بنانے کے لیےچاہئے اور پٹھوں  اختیار کرناعادتوں کو  یہنے ککو آہستہ آہستہ صحت مند ر یضوںمر ۔ 4

 رنی چاہیے۔مناسب ورزش ک

تعلقات کو برقرار  یسماج، رہنےگزارتے  یعام زندگ یککو ا یضوںمر ،حتٰی کہ اگر درد محسوس ہو رہا ہو تب بھی ۔ 5

 چاہیے۔نی کوشش کر یک رکھنے توجہ مرکوز کرنے پردلچسپ کچھ رکھنے، اور 

مدد  یادہکو بڑھانے اور خاندان اور دوستوں سے ز کار کے دائرہ یتعلقات کو بہتر بنانے، زندگ یکو باہم یضوںمر ۔ 6

 ۔چاہئے نیحاصل کر

اپنے ساتھ بھی بہتر  ، اور اپنےچاہیے صحت کو برقرار رکھنا یاور ذہن یسے دور رہنا چاہئے، جسمان تناؤکو  یضوںمر ۔7

 ۔ےیسلوک روا رکھنا چاہ

 

کا حوالہ درکار  یاتماہر نفس یتو، آپ کو طب یںرکھتے ہ یدلچسپ یںم یکھنےمہارت کو س یاتینفس کیاگر آپ درد سے نمٹنے 

 ۔ہوتا ہے

 

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

 

 

 

 ہے؟اہر نفسیات سے رجوع کرنے کی ضرورت کیوں مجھے ایک م

 

 

 دائمی درد اور جذبات ایک دوسرے کو متاثر کریں گے۔

کے باعث مختلف کے تمام پہلوؤں کے دباؤ  یزندگ دردکو  یضوںاکثر مر یںم یضوںدرد کے مر دائمیکے مطابق،  یقتحقعالمی 
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پر سے کافی حد تک جڑے ہیں اور ایک دوسرے دوسرے  یکدرد اور جذبات ا ۔آزردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یذہنطرح کی 

یسا کہ  ، جںمبتال ہو یںم ردکے د مخصوص قسمکو جو کچھ  یضوںمر یسےاس کے عالوہ، ا ۔یںہ رکھتےاثر و رسوخ  یادہبہت ز

 مائیگرین، میں کافی کانٹریکٹنگ قسم کا ذہنی تناؤ ہوتا ہے۔

 

کو  یضوںمر معالج ،متعلقاس  ۔حصہ ہے یالزم یکدوا ادور میں  یدجدلیے مسائل سے نمٹنے کے  یاور جذبات یذہن ،اس لیے

 محض دردکو شک ہے کہ آپ  معالجہے کہ  یںنہ یہاس کا مطلب  ۔یںہ یتےماہر کا حوالہ د یاتینفس یککے لئے ا یصتشخ یدمز

کے ساتھ  یصتشخ جامع یداس کے برعکس، وہ آپ کو مز ۔یںہ دیوانےآپ  یا" ہے ثرا یاتی"نفس یکایا یہ  یں،محسوس کرتے ہ

درد کا انتظام  یںمسائل سے نمٹنے م یاور جذبات یسے ذہن یقےوہ سمجھتا ہے کہ مؤثر طر یونکہفراہم کرنا چاہتا ہے، کعالج 

 ۔سکتا ہے یا جاکو بہتر بنا یفیتک یک یروز مرہ زندگ یک یضوںہوتا ہے اور مربہتر طور پر 

 

 دائمی درد اور تناؤ

 کا ظہور ہو سکتا ہے۔ عالمات پریشان کن یںم یضوںمرنصف سے زائد ، والی اذیت کے باعث پہنچنےطرف سے  یدرد ک یدائم

کم  یدلچسپ یںاعتماد مدوا پر اور  میں حصہ لینے یوںسرگرم یںم یضوںمر ذہنی تناؤ اور آزردہ خاطری کا شکار ہونے والے،

کم خوراکی اور بے  یں،ہھنے لگ جاتے کے دیک کو مسخ کر یزوںچ یضمرامکانی طور پر اس کے عالوہ،  ۔ےپڑ سکتی ہ

کا عالج  یاتسمعلق پن اور خودکشی کے رجحانات رکھنے لگ جاتے ہیں۔ نفتک کہ  یہاںاور  ،خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں

دوا سے کا عالج  ذہنی تناؤ یدسے شد ادویات یکنہے، ل کا حامل ہوتا خاص اثر یککے حوالے سے ا ذہنی تناؤمعتدل  یاہلکے 

ٹراسائیکلکدافع درد، منتخب شدہ ریپٹیک انہیبیٹرز، اور  یںم یاتادوذہنی تناؤ کو دور کرنے والی عام طور پر  ۔ہے یضرور کرنا

درد کو  یاتماہر نفسدافع ذہنی تناؤ ادویات کی ایک نئی پود شامل ہے جو کہ کثیر ریسپٹرز کے حوالے سے آرام پہنچاتی ہے۔ 

تاکہ درد میں آرام آئے، ان کا مزاج  گے یںنتخاب کرزوں دافع ذہنی تناؤ ادویات کا موکے لئے  یضوںمر یےدور کرنے کے ل

 بہتر ہو سکے، ان کی نیند کا معیار بہتر ہو پائے، اور ان کو بھوک لگ سکے۔

 

 ڈس آرڈر اضطرابیدائمی درد اور 

ہے اور  تا جاتاہو یدشد زیادہ کہ درد تے ہیںہو یشانپرض ہمیشہ یدرد کے مر درد سے نبرد آزما ہونے کے بعد، دائمیہر دن 

 یشانیپر پیدا ہوتی ہیں۔عالمات  ان میں اضطرابیاور اکثر  یں،رہتے ہزندہ  یںوہ خوف م ۔ہے سکتاسے باہر نکل قابو دن  یکس

 یزت یںمدھڑکن  یدل کتیز ہو سکتی ہے،  رفتار یک ینےسانس لفعال کر دیتی ہے، جس سے  یادہنظام کو ز عصابیخودمختار ا

 س طرح دردکے حوالے سے مریض کو مزید حساس بنا دیتی ہے، ادرد  یہ ۔سکتا ہےفشار خون بڑھ اور  ری آ جاتی ہےرفتا

استعمال کردہ طور پر  معاادویات پیش کریں گے۔  دافع اضطرابے مناسب یکے ل یضوںمر یاتماہر نفس ۔ہےہوتا جاتا  بدتر

 فراہم کرتیمدد  یںم کیفیات کو راحت دینے یصاببسپیرون شامل ہیں، جو کہ اع ادویات میں اینگزائلٹکس میں بینزوڈیزیپائن اور

 درد میں آرام النے میں مدد دیتی ہیں۔وں سے رزشراحت آمیز واور  یںہ سکون مہیا کرتیعضالت کو  یں،ہ

 

 دائمی درد اور نشہ کی عادت

نسخے کے  یرغب یاطور پر  یذات کی جانب سے یضوںدرد کے بہت سے مر یدائماس بات پر عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ 

 یلطو ۔یںام ہزیادہ عسب سے  یاںولنیند کی گاور سیڈیٹوز، درد کش ادویات یںاضافہ ہوا ہے جن م یںں مؤدوا یجانے وال یل

ں۔ درپیش ہو سکتے ہی مسائل یاتیاور نفس یاور جسمان یکم یںم یادداشت ی،معذور یسے ذہن ینےعرصے تک ان دواؤں کو ل

اگر  ۔ہے پڑتا جاتا کا اثر مسلسل کمزور سیڈیشناور کر دیتے ہیں، مگر اینلجسیا فہ اضامسلسل  دوا کی مقدار میں یضوںرم

کم کی عکاسی کرتی ہیں۔ عالمات  ہار ماننے کی یہے، تو وہ ان ک یجات یکوشش ک یخوراک کو کم کرنے ک یک یضوںمر

 یذہن یںعالمات م ینجبکہ بدتر یں،درد شامل ہا ہوا اور بڑھت ذہنی دباؤ ،بے خوابی، کا رعشہہاتھ  ،پیلپیٹیشنز یںعالمات مگین سن
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 یک یضوںمر یاتماہر نفسمبتال کر دیتی ہیں۔  یںم مریضوں کو دہری اذیتعالمات  یہ ۔یںشامل ہ کپکپیاور  زرد پڑ جانا ی،خراب

 ہٹالت کو دوا کے عادی ہونے کی سے آہستہ آہستہ  مدد سے یک یاتاور کچھ ادو یںاندازہ کرسکتے ہور پر درست ط احالت ک

دردُکش  یےدرد کو کم سے کم کرنے کے ل مریض کی جانب سے دستبرداری کی مدت کے دوران ، وہمزید یہ کہ یتے ہیں۔د

 ادویات کی اقسام اور ان کی مقدار کو پھر سے طے کریں گے۔

 

 پیس ایڈجسٹمنٹ

 

زیادہ زور دینا درد کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، دائمی درد کے مریض کو ہر وقت درد کی وجہ سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ، پٹھوں پر 

اذیت کا سامنا رہتا ہے، لہذا یہ نامناسب بات ہے کہ محض درد کے اشارات سے ہی یہ جانا جائے کہ پٹھوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا ان کا 

 استعمال زیادہ ہو چکا ہے۔

 

ر، دائمی درد کے مریض پھر بھی اپنی رفتار میں رد و بدل کر کے اپنے عضالت  کو موثر طریقے سے قابو میں رکھ ایسا معاملہ ہونے پ

سکتے ہیں تاکہ ان کی قوت برداشت میں اضافہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو عضالتی ناکارہ پن اور کھنچاؤ سے بھی بچاتا ہے 

 ق ہو تا ہے۔جو کہ کم یا زائد ورزش کے باعث الح

 

رفتار میں ردوبدل کرنا آسان ہے۔ مریض ہ روزمرہ کی زندگی کے تقریبا تمام مشاغل کے ہوتے ہوئے ان کو شروع کر سکتا ہے اور ایسا 

کرنے کے لیے سادہ افعال کافی ہیں۔ درج زیل حصے میں، رفتار میں ردوبدل کرنے کے لیے اقدامات کی وضاحت کرنے کی خاطر ہم 

 :ک مثال کے طور پر پیش کریں گےکو ای" چلنے"

 سب سے پہلے، چلنے کے اوسط وقت یا فاصلے سے آگاہ رہیں جس کی بابت آپ کو اعتماد ہو کہ آپ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ (1

 تک محدود کریں۔ 80چلنے کے وقت یا فاصلے کو درج باال معیار کے ٪ (2

 اہ مہربانی رک جائیں اور چلنے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔جب بھی یہ چلنے کا وقت یا فاصلہ پورا ہو جائے، تو بر (3

 آہستہ آہستہ اپنی صالحیتوں کے مطابق اپنے چلنے کے وقت میں یا فاصلے میں اضافہ کریں۔ (4

 

ن کی حوصلہ ردوبدل کا مقصد مریض کے درد کو کم کرنے میں مدد فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ درد کے بغیر ورزش کرنے کے حوالے سے ا

 افزائی کرنا ہے۔

 

 اگر درد بگڑجاتا ہے، تو ورزش کو چھوڑنے کی بجائے اس کے سبب اور اس کے تدارک کی تدابیر کو تالش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 

 اگر کوئی شک ہو تو، درد کے عالج کے لیے شفاخانوں میں طبی عملے سے رجوع کریں۔

 

 موزوں باڈی پوسچرز

 طریقہبیٹھنے کا درست 

 اپنی ٹھوڑی کو بلند رکھیں 

 سینے کو باہر رکھیں 

 اپنے پیٹ کے عضالت کو سخت رکھیں 

 کرسی کی پشت کے ساتھ لگ کر بیٹھیں 

 

 کھڑا ہونے کا موزوں طریقہ

  اپنی ٹھوڑی کو بلند رکھیں 

 سینے کو باہر رکھیں 

 اپنے پیٹ کے عضالت کو سخت رکھیں 

   کان، کندھوں کا مرکز اور کولہے کا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ

 اور بیرونی ٹخنہ ایک سیدھ میں ہو۔
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 ورزش

دائمی درد کے مقابلے کے لیے ورزش ایک طاقت ور ہتھیار ہے۔ یہ نہ صرف درد کو کم رکھتی ہے، بلکہ بدن کے فعل کو بہتر بنانے اور 

 تناؤ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔

 

 کے حوالے سے عمومی غلط فہمیورزش 

 ورزش بآسانی عضالت یا جوڑوں کی چوٹوں کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ درد کو بدتر بنا سکتے ہیں۔ 

 

 کم ورزش کے نتائج

اگر درد کی وجہ سے مریض ورز سے کترائے تو اس کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور پڑ سکتے ہیں، اور اس باعث اس کے جوڑوں کی حرکت 

 گی۔ اس عیبی چکر کے پیش نظر، اس کا درد محض بدتر ہی ہو سکتا ہے۔کم ہو جائے 

 درد← کمزور پٹھے اور ہڈیاں، جوڑوں کی کم نقل و حرکت → ورزش کم کرنا → درد 

 

 ورزش کرنے کے درست طریقے

 موزوں ورزش کے کلیدی نکات سے آگہی  (1)

  اور آپ کو اپنی صالحیت کے مطابق ورزش کرنی آپ کو اس ورزش کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کے لیے موزوں ہوں

 چاہیے۔

  ابتدائی مرحلے میں، آپ پٹھوں کی کمزوری اور جوڑوں کی اینٹھن محسوس کرسکتے ہیں۔ ہر مرتبہ ایک ذرا سے ورزشی

عمل سے گزرنے کے بعد، جسم کو اس کے ساتھ  مطابقت پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا اور آپ اسی طرح رفتہ رفتہ 

 زش میں اضافہ کرتے رہیں۔ور

  ورزش شروع کرنے سے پہلے، آپ کو مناسب سازوسامان تیار کرنے، اپنے آپ کو ورزش کے ماحول کے ساتھ شناسا کرنے

 کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو پہلے تو وارم اپ ورزشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

 درد میں اضافہ جاری رہتا ہے، تو یہ ضروری ہے  ورزش کے دوران اور بعد میں درد کسی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ تاہم، اگر

 کہ ورزش کی مقدار اور تعداد میں ردوبدل کیا جائے۔

  اگلے ہفتے کے مقاصد کو پیش نظر رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مقاصد میں تعدد، طول و عرض، دورانیہ، یا وزن شامل

 ہوسکتا ہے۔

 ہو یا معمولی ہو۔ تآنکہ آپ درد سے متاثر نہ ہوں، یہ بھی ضروری  دائمی درد مریض کو بے دم کر سکتا ہے، چاہے یہ شدید

 ہے کہ آپ ہر روز حقیقی ورزش کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔

  ان دنوں کے دوران جب درد میں اضافہ ہو جائے، تو آپ کو اپنے اعتماد اور رضامندی کے ساتھ رفتار کو ایڈجسٹ کرنے کی

 ہے کہ آپ موزوں حساب کے ساتھ ورزش جاری رکھیں۔ضرورت پڑ سکتی ہے اور بہتر 

 

 ورزش سے قبل اور مابعد کی تیاری  (2)

 ورزش سے پہلے اور بعد ازاں مناسب تیاری آپ کو بہتر اثرات فراہم کر سکتی ہے۔ 

  جوڑوں کی ورزش جوڑوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے اور سختی اور درد کا احساس کم کرنے میں مدد دے سکتی

 ے۔ہ

  سٹریچنگ ورزشیں پٹھوں کو لچک دار رہنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں، جسم کی بافتوں کی سوزش یا کھنچاؤ کے امکان کو
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کم کر سکتی ہیں، اور بدن کو متشکل رکھتی ہیں، اور یوں جسمانی درد کو بدترین بننے سے روکتی ہیں۔ براہ مہربانی ذہن 

کریں تو، آپ کو چاہیے کہ پٹھوں کو آہستہ روی سے حرکت اور معمولی پھیالؤ نشین کر لیں کہ جب آپ سٹریچنگ ورزشیں 

 کریں نہ کہ قوت سے اپنے عضالت کو پھیالئیں تاکہ دباؤ کی کیفیت سے بچا جا سکے۔

 

 سادہ ورزشوں سے آغاز  (3)

ورزش کو زیادہ آسان یا زیادہ منٹوں تک جاری رہ سکتی ہے۔  10-15آپ ایک نمونہ جاتی ورزش سے بھی آغاز کر سکتے ہیں جو کہ 

 مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ورزشیں جیسا کہ چلنا، تیرنا، کیگونگ، یوگا، تائی چی قابل قبول ہیں۔

 

 نوٹس  (4)

آپ اپنے معالج یا فزیوتھراپسٹ سے موزوں ورزش کے انتخاب کے حوالے سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ آپ لیبر ڈیپارٹمنٹ کے پیشہ ورانہ 

لیبر ڈیپارٹمنٹ )کے کتابچے سے بھی رجوع کر سکتے ہیں " مور ایکسرسائز، سمارٹ ورک"ہیلتھ برانچ کی طرف سے طبع شدہ  سیفٹی اور

 (http://www.labour.gov.hk /tc/public/content2_9b.htm:کی ویب سائٹ سے مندرجہ ذیل ایڈریس پر دستیاب ہے

 

 آہستہ روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ باقاعدہ ورزش سب سے مؤثر اقدام ہے، لہذا اسے آہستہ

 

مرتبہ دہرا سکتے  3یہاں کچھ ورزشیں دی جا رہی ہیں جو آپ کے جسم کے مختلف حصوں کی تعمیر کرتی ہیں۔ آپ ان ورزشوں کو ہر دن 

 ہیں۔

  دہرائیں۔سیکنڈ کے لیے رکیں۔ اس ورزش کو پانچ مرتبہ  5سر کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکائیں اور 

  سیکنڈ کے لیے  5دونوں ہاتھوں کو گردن کی پشت پر رکھیں، اور آہستہ آہستہ جس قدر جلد ممکن ہو اس کے پیچھے سر کو جھکائیں۔

 رکھیں، اور اس ورزش کو پانچ مرتبہ دہرائیں۔

  مرتبہ دہرائیں۔ 5س ورزش کو سیکنڈ تک رکھیں۔ یہی عمل دائیں جانب دہرائیں۔ ا 5آہستہ آہستہ اپنا سر بائیں طرف جھکائیں، اور 

  مرتبہ دہرائیں۔ 5سیکنڈ تک رکھیں۔ یہی عمل دائیں جانب دہرائیں۔ اس ورزش کو  5آہستہ آہستہ سر بائیں طرف گھمائیں، اور 

  ے سیکنڈ ک 5بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر رکھیں، اور دائیں کندھے کی طرف بائیں کہنی کو رکھنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں۔

 مرتبہ دہرائیں۔ 5لیے رکھیں۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ اسی عمل کو دہرائیں۔ اس ورزش کو 

  5سر کے پیچھے دایاں بازو لے جائیں۔ آہستہ آہستہ بائیں طرف دائیں کہنی کو بائیں طرف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ 

 مرتبہ دہرائیں۔ 5دہرائیں۔ اس ورزش کو سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اسی مشق کو 

  دونوں ہاتھوں کے ساتھ دو سروں سے ایک تولیے کو پکڑیں، اور پھر متاثرہ بازو کو کھینچیں جب تک کہ آپ اس میں عضالتی

 بار دہرائیں۔ 10سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ اس ورزش کو  5کھنچاؤ محسوس نہ کریں۔ 

 سیکنڈ کے  5س کریں، اپنی کہنیوں کو سیدھا کریں اور آہستہ آہستہ ان کو کھینچیں۔ اپنے ہاتھوں کو پشت پر قینچی کی صورت کرا

 مرتبہ دہرائیں۔ 5لیے رکھیں۔ اس ورزش کو 

  مرتبہ  10آ گے جھکیں۔ ایک ہاتھ ایک مضبوط شے پر رکھیں، اور دوسرے ہاتھ کو آرام دیں۔ پرسکون بازو کو مختلف سمتوں میں

 گھمائیں۔

  رکھیں، اور پھر دائیں ہاتھ اوپر کو چڑھائیں یہاں تک کہ جسم کو دیوار پر چڑھاتے وقت کندھوں اور بغل تک دیوار پر دایاں ہاتھ

 بار دہرائیں۔ 10سیکنڈ تک پکڑیں۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ اسی فعل کو دہرائیں۔ اس ورزش کو  10کھنچاؤ محسوس ہونے لگ جائے۔ 

  مرتبہ گھمائیں۔ 10الئیں اور ہر ایک کو کندھے اور بازوؤں کو آگے لے کر جائیں اور پیچھے 

  بار  10دونوں ہاتھوں سے تولیہ پکڑیں۔ بازوؤں کو آہستہ آہستہ اٹھائیں، اور پھر ان کی ابتدائی حالت کو نیچے الئیں۔ اس ورزش کو

 دہرائیں۔
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  دائیں بازو کو تھامیں، کالئی کو اوپری طرف رکھیں، اور ہاتھ کی پشت آپ کی طرف ہو۔ آہستگی سے دائیں بازو کے ہاتھ کو پیچھے

سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ دایاں  5سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ دایاں ہاتھ پیچھے کی طرف رہے۔  5دھکیلے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ 

نیچے کی طرف ہو، اور ہتھیلی آپ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو۔  آہستگی سے دائیں بازو کے ہاتھ کو پیچھے بازو پھیال ہو، ہتھیلی 

 5سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ بائیں بازو کے ساتھ اسی عمل کو دہرائیں۔ اس ورزش کو  5دھکیلے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ 

 مرتبہ دہرائیں۔

 مرتبہ دہرائیں۔ 5سیکنڈ تک رکھیں۔ اس ورزش کو  5ئیں، اور ہر طرف بائیں اور دائیں طرف اپنے جسم کو جھکا 

  5خود کو مستحکم رکھیں۔ کمر کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھیں اور اوپری جسم کو دائیں اور بائیں کو آہستہ آہستہ گھمائیں۔ ہر طرف 

 مرتبہ دہرائیں۔ 5سیکنڈ کے لیے رکھیں۔ اس ورزش کو 

 بار گھمائیں۔ بائیں ٹانگ  10ھ جائیں۔ افقی سطح پر دائیں ٹانگ اٹھائیں۔ دایانں پاؤں اوپر اور نیچے فرش پر پاؤں پسار کے سیدھے بیٹ

 بار یہ عمل دہرائیں۔ 10کے ساتھ 

  سیکنڈ کے لیے رکیں، اور پھر اسی پوزیشن پر واپس  5دونوں ہاتھوں ایک ٹھوس شے پر رکھیں۔ زمین کے اوپر سے ایڑیاں اٹھائیں۔۔

 بار دہرائیں۔ 10جائیں۔ اس ورزش کو 

  دیوار کے قریب کھڑے رہیں، دیوار پر ایک پاؤں کی انگلیوں کو رکھیں اور اپنے جسم کی کشش ثقل کے مرکز کو دوسرے پاؤں پر

سیکنڈ کے لیے رکیں۔ ہر  5میں کھنچاؤ محسوس نہ ہو جائے۔ منتقل کریں۔ جسم کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں جب تک کہ آپ کو ہنڈلی 

 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ 5پاؤں کے ساتھ 

 

 زندگی میں ردوبدل

 تنظیم نو درد کا اثر روزمرہ کا ماحول

 گھر

 

  ل، مشک ہوئےگھر کا کام کرتے

 یا رہنےکھڑے  زیادہ دیر تک

 یزیںچ ی، بھاردشواری یںچلنے م

اور  ،ہونالے جانے سے قاصر 

کرتے ہوئے جھکنے گھر کے کام 

 کے قابل نہ رہنا۔

 

 اعتماد  یںگھر کے کام کرنے م

مخصوص  لیےکے  تشکیل یک

کے حصول میں شریک  مہارتوں

 ۔رناہونا اور انہیں خود پر الگو ک

 غیر فعالیت

 

 یوںسرگرم ییحتفرے باعث درد ک 

 ۔رہناناکام  یںم ینےحصہ ل یںم

 

 یںم یوںسرگرمراحت انگیز 

غیر فعال کے لئے  ینےحصہ ل

 یوںصرف کچھ جامد سرگرم رہنا۔

 یالن رکھنا یا محضم فطر یک

 ۔محدود رہنا یںگھر م

 

 دلچسپیوں کو کھوجیں،  یذات یاپن

 یںکو آزمائ یوںسرگرم یحیتفر

 ،تر ہوں جو آپ کے لئے آسان

مشکل  یادہاور پھر اپنے آپ کو ز

سرگرمیوں کی طرف لے کر 

 جائیں۔

ان سے ربط  یادوستوں سے ملنے   سماج

نہ محسوس  رکھنے میں دلچسپی

 ا۔اجتماعات سے بچن یا، کرنا

 منظم  کو یوںسرگرم یسماج

حوصلہ افزائی کریں  یںکرنے م

اور مدد فراہم کریں، ایک 
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مستحکم سپورٹ سسٹم تشکیل 

 دیں۔

 

کے باعث کام کی کارکردگی درد   کام کاج

متاثر ہونا، حتی کہ کام کو پھر 

 کرنے میں ناکام رہنا۔ شروع

  یجسمان یاپنکے باعث درد 

کو قبول کرنے کے  تحدیدات

 یہاور  ،آگہی پائیں یںبارے م

ہے کہ آپ اپنے پچھلے کام  یقتحق

 ۔آ سکتے یںپر واپس نہ

 

 دوبارہ  یسمت ک یکام ک اپنے

مالزمتوں  - یںکر یمنصوبہ بند

حصہ  یںم یتترب یں،کر یلکو تبد

رضاکارانہ  یا یوقتجزو  یں،ل

 ۔یںکر یںمالزمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 میری طرف سے بہتری کیسے آ سکتی ہے؟

 

 واضح مقاصد ترتیب دیں

 یادہسے ز یادہز یا یقیحق یرغ ۔یںبہت سے اہداف مقرر نہ کر یںوقت م یہ یکا ۔تحریر کر لیںاپنے مقاصد اور ٹائم الئن کو 

 ۔گے یںاضافہ کر یںم پریشانی یآپ ک محضاہداف 

 کارکردگی پر نظر رکھیںاپنی 

تو  ،کچھ کر لیںطرح سے  یاگر آپ اچھ ۔یںہ ےجو بہتر ہوسکت یمدد ملے گ یںم ینےکا جائزہ ل پہلوؤں  یسےاس سے آپ کو ا

 سے نوازیں۔ انعامات طرح کے یاپنے آپ کو کس

 سے بچیں" تنزلی"

 پیدا "تناؤ"ت پر اوقا یببے ترت ب بھی دردت ،لیںنے میں مہارت حاصل کر پر قابو پا یقوںآپ درد کے ساتھ نمٹنے کے طر چاہے

جس قدر جلد ممکن ہو اس پر قابو پانے کے طریقوں کے ؛ یےہار نہ مان ۔اور قابل قبول ہے معمول کے مطابق یہ ۔کر سکتا ہے

 کی مشق کر لیں۔واقع ہونے سے پہلے ان کے حقیقت میں درد متعلق سوچیں، اور 

 فعال انداز میں مدد طلب کریں

 ۔یںسکتے ہ فراہم کرتعاون  یوہ آپ کو مؤثر مشورے اور جذبات یں؛دوستوں کے ساتھ اشتراک کر/خاندان ااپنے جذبات ک

 ن لمحات میں مدد فراہم کر سکےک یشانآپ کو پر جو کہ یںتالش کر شریک کار یکے ایکے ل یتشمول یںم یمنصوبہ بند اپنی
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زائد مدد آپ کی بہتر  /تحفظ یادہسے ز یادہ؛ اس کے برعکس، زکرنا نہیں ہےبار معاونت طلب کرنے سے مراد دوسروں پر اعت

 ۔یگ پیشرفت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے

 ۔یںتالش کر یورانہ مدد ک یشہتو پ پڑےضرورت  اگر

 

 ہوا ہے عالجمیرا درد کے حوالے سے 

 مگر درد اب بھی موجود ہے،

 مجھے کیا کرنا چاہیے؟

تب کو  یضوںبعض مر عالج کے باوجود، یتیروا ےاور مختلف قسم ک یات،ادو ی،تھراپ یجسمانبشمول ، کئی طرح کے معالجوں

کے نے درد  کی دیکھ بھال پر مامور معالجاگر آپ  ۔ہوگا یںاس قسم کا درد عام طور پر بدتر نہ ۔ہےرہتا رد محسوس ہوتا بھی د

جاننا پڑے گا کہ کس  یہرہتا ہے، تو آپ کو اس کے باوجود قائم درد  اور ،بعض قابل عالج اسباب کو خارج از امکان قرار دیا ہے

 گزار پائیں۔ یمطمئن زندگ اس کا سامنا کرنا ہے اور اپنے درد کو قبول کرنا ہے تاکہ آپ ایک بھرپور اورطرح 

 

کے  ن اپروگرام کا مجموعہ  ورزشعالج اور جامع  یدہ طرز عمل سےے، سنجیکے ل یضوںوجہ سے معذور مر یدرد ک دائمی

اسی  یاور طرز زندگ یسرگرم یآپ اپن ے،یعاس عالج کے ذر ۔موثر ثابت ہوا ہے یںم حالت کی بحالی یک یاور زندگ زاجکام، م

گے، تاکہ  یںجان سک یںاستعمال کرنے کے بارے م یحکمت عملموثر پر  یادبن یحال ک صورت یے اپنیے کے لبنانکے مطابق 

 ۔کا حصول ممکن ہو پائے یزندگ نارملاور کیا جا سکے وجہ سے رکاوٹوں کو کم سے کم  یدرد ک

 

 میوفیشیل پین سنڈروم

 سبب

ی اقسام درد دوسر یہ ۔پر ہوتا ہے" ٹرگر پوائنٹس"، جو عام طور پر کا درد متصور ہوتا ہے پٹھوںروایتی سنڈروم  پین میوفیشیل

 ۔کے درد کے ساتھ مل سکتا ہے

 

 یمدت یل، پٹھوں پر طوغلط پوسچرساخت،  یجسمان بری یسےج)عوامل  یساخت( 1) :ی اصل وجوہات یہ ہیںسنڈروم ک پین اس

عوامل  یاتینفس( 3( )یرہوغ ںایماریب کی یالرج یفیت،ک کمی کی یک یند، نکم خوراکی یسےج)عوامل  ینظامات( 2)؛ (ہدباؤ، وغیر

 ۔(۔یرہوغ کرونک انگزائٹی ڈس آرڈر، ، (OCD)اوبسیسو کمپلسوو ڈس آرڈر  ،ذہنی تناؤ یسےج)

 

 کلینکل عالمات اور 

کھنچاؤ کی حالت میں رہتے ہیں تو، ڈی کمپوزڈ کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ عضالت کو عرصے تک  یلطو عضالتجب 

پیدا ہو رکاوٹ  یںکے خاتمے ممیکلز یاور ان ک مزید سکیڑ دیتے ہیں، جس کے باعث خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، اور 

 نے کا موجب بنے گا۔بنا" پوائنٹس ٹرگر"پٹھوں کو  متواتر عیبی چکر  یہ جاتی ہے۔

 

 تے ہیں۔ہو یںم حصوںکے  پنکھ نچلے ، اور کمر کے نچلے حصے انگوٹھے،  یتر گردن، کندھے، اوپر یادہدرد ز ےقسم ک اس

 پر اثر انداز  عضالت کے افعالاس قسم کا درد  ۔ہے ا معائنہ جاتی نتیجہ  نارمل ہوتاجسم ک یکے عالوہ، باق" ٹرگر پوائنٹس"

 ۔سکتا ہے سکیڑ ا انہیںی کر سکتا ہے کمزور کوسکتا ہے اور عضالت ہو

 

سر اور  باعث مثال کے طور پر، اس کے ۔کو ظاہر کرتا ہے مختلف کیفیات یدرد ک یںم حصوںسنڈروم مختلف میوفیشیل پین 

 ۔درد ہوسکتا ہے ایسج یگٹھائ پرہے، جبکہ کندھوں  ےسکت ہو یداپدرد  دباؤ آمیزگردن پر 
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 دائمی کمر درد

 سبب

اور ان  یں،شکار ہ ے شدید درد کاکمر کے نچلے حصے کلوگ  یصدف 80 یباتقر ۔عام درد ہے یکا کمر کے نچلے حصے کا درد

صرف  ۔گے یںکا تجربہ کر یابیشفااز خود اور  ہی بے فکری یرخاص عالج کے بغ یچند ہفتوں کے اندر اندر کس 80٪سے  یںم

 کمر درد فروغ پائے گا۔ یدائم ایک محدود سی تعداد کے گروہ میں

 

 ۔ہےے باعث ہوتا وجوہات ک یکیکانم کمر کے نچلے حصے کا درد یں،م صورتوںتر  زیادہ

 

وزن کا حامل ہونا، بار بار وزن اٹھانا  یادہز: یںشامل ہ یںخطرے والے عوامل م زائد لیےکے درد کے  کمر کے نچلے حصے

 جسم کو موڑنے والی حرکات کرنا، اور طویل عرصے تک غلط انداز میں بیٹھنا یا غلط طور پر کھڑے ہونا۔اور 

 

 تشخیصکلینکل عالمات اور 

اسے اس بات کا  ۔گا معائنہ کرے یجسمان موزوںسے پوچھے گا اور  یلتفص یںسرگزشت کے بارے م یطبی معالج آپ کآپ کا 

 سرطان، یماری،بویسکولر ، بشمول سوزش، یںہ یںنہتو سے متاثر  یماریوںب ینسنگ آپ کہیں ضرورت ہے کہ یکرنے ک یقین

 ۔یںکہتے ہ" سرخ جھنڈے" ن کو ہمج یرہ،وغ

 

 "سرخ جھنڈے"

 کا درد ےکمر کے اوپری حصے میں درد اور سین 

  یکم نمایاں یںوزن م یابخار ناقابل وضاحت 

 بول و براز میں عمل بگاڑ 

 سرطان کی ہسٹری 

 یموجودگ یک یماریب یطب یگرد یاصحت  بری 

 جلد کی حسی کمزوریاور  ی،کم یک قوت ،ا ناکارہ پنپٹھوں ک یسےجنیورولوجیکل خسارہ  فروغ پاتا 

 بے ترتیب چال، پنڈلی کے نچلے حصے میں غیر عمومی پن 

 ہوناسال سے زائد  50 یا کم ہوسال سے  20عمر  یک آغاز 

 

 یضوںدرد کے مر یدشد ممکن ہے کہ ۔ہے یںتعلق نہ یکوئ مابینکے نتائج کے  معائنے یجنگعام طور پر آپ کے درد اور ام

نارمل آئیں۔ دیگر جن میں متعدل درد ہو ان کے امیجنگ معائنے کے نتائج غیر عمومی ہو سکتے  مکمل طور پر یجنگام کے

 ۔یںکرسکتے ہ یںنہ کیا کچھ اور یںکرسکتے ہ یاکاس لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ معالج کو بتائیں کہ آپ  ہیں۔

 

 یمالزمت ک یتوقع، آپ ک یآپ ک لیےکے  معالجے یسےج)عوامل  یاتیاور ماحول یاتیآپ کے نفس معالجآپ کا  ،وقت اسی

 ان کے اثرات کا یںکے بارے م معالجےتاکہ آپ کے  یکرے گ یشناخت بھ یک( یرہصورت حال وغ یمال یآپ ک یت،نوع

کو اس کے ساتھ  یضوںتر مر یادہز یونکہکوشش کرنا چاہئے، ک یعالج کرنے کجامع بغیر سرجری کے  آپ کو سب سے پہلے

 یں گے۔بخش نتائج مل یتسلہی 
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بدتر  آپ کے درد کو بلکہ یہ ہے،  یںنہ ہی ے صرف برای، جو آپ کے لا چاہیےآرام سے بچن پر ستروقت کے لیے ب یلکو طو آپ

ا کو برقرار رکھن یوںمناسب سرگرماپنی روزانہ کی ، چاہیے پر عمل کرنا ےکے مشور سٹیوتھراپآپ کو اپنے فز بنا سکتا ہے۔

سے توجہ  یقےطر رستد یشہہماس پر  ۔چاہئے یمشق کرن لیےپٹھوں کو مضبوط کرنے کے  پچھلےاور  یٹ، اور اپنے پچاہیے

 مستقل مزاجی دکھانی چاہیے۔ یےمطلوبہ اثر کو حاصل کرنے کے ل اور ،ی چاہیےیند

 

الیکٹرک سٹیمولیشن، لمبر ٹریکشن، پوسچر کی درستی، ورزش سے عالج، اور  ،کمپریس،  ہاٹ یںم یتھراپ یفعال جسمان غیر

درد کے  یداور شد یں،درد کو روک سکتے ہ روایتی یں،کر سکتے ہفراہم  عالج پٹھوں کو آرام  یہ ۔یںشامل ہمینوئل تھراپی 

 ی، جسمانمزید یہ کہ ۔یںہ تےہو موثر ثابت مناسب حد تک ہیدرد کے لئے  یدائم مگر یں،ہوتے ہ کافی اثرانداز ثابت حوالے سے

 ۔کا احساس بڑھ جائے گا انحصار کے باعث مریضوں کے اندر بے چارگی یمدت یلپر طو معالجین

 

ہے  ییتمدد د یںکو بحال کرنے م یاتخصوص بائیومیکانکی یککمر کے نچلے حصے  یںم یطرف، فعال ورزش واقع دوسری

، گیکرے  یںدرد کا عالج نہ یہاگرچہ  ۔ہے فراہم کرتیمدد  یںحرک ہونے سے روکنے متطور پر م یمعمول یرغ اعصاب کو اور

 ۔ہے ال سکتی واپس میں یکو عام زندگ یضوںمرجلد از جلد  ورزش ممکنہ طور پر مگر فعال انداز میں

 

مہارت سے تشخیص کے لیے دماغ کے سرجن یا ہے تو آپ کو  یہوت یںنہ یبہتر یںعالمات م یاہے  یدبہت شد دباؤ یاعصاب اگر

کچھ  ۔ہے یںنہ حتمی عالج یکا یکہ سرجر یںکر یہ بات پختہ کر لیں یںذہن م ۔پڑ سکتا ہےماہر سے رجوع کرنا  یڈکپآرتھو

آپ  یاگر سرجر ۔ہوسکتا ہے بھی بدتر یہہے، اس کے بجائے  تاہوسک یںبہتر نہ یکے بعد بھ یکے لئے، درد سرجر یضوںمر

 ۔طرح سے  گفتگو کرے گا ے ساتھ اچھیآپ کاس حوالے سے   معالجہے، تو  یحکے لئے صح

 

 احتیاطی تدابیر

 

 ورزش میں کمی الئیں۔اور سخت  ،ہوں یجو بہت بھار یںاٹھانے سے بچو یکلخت ک یاءاش (1)

 ۔یںسے بچکی تیز نقل و حرکت  کمر  (2)

 ۔اور کھڑے ہونے کی کوشش کریںے انداز میں بیٹھنے اچھہر وقت  (3)

 اونچی ایڑیوں والے جوتے پہننے سے گریز کریں؛ نرم ہموار جوتے استعمال کریں۔ (4)

سے  یقےتاکہ آپ کے جسم کو مناسب طر لیں یندپر ننسبتاً سخت گدے پر  یکا یں؛سے بچ کے گدوںسپنج  یااسپرنگس  (5)

 ۔سپورٹ مل سکے

 ۔یںپئ یپان یںمقدار م زیادہ سے بچنے کے لئے اور قبضریں اں استعمال کیپھل اور سبز یادہز (6)

تاہم، پچھلے  ۔ے ہیںپہن سکت یمفر یکب یکا یا یٹکارس یکے ایحفاظت کے ل یکمر ک یضمر پیچیدہ کیفیت کے حامل یادہز (7)

 ۔یںعرصے تک نہ پہن یلطو یںسے بچنے کے لئے، انہ یکمزور یپٹھوں ک

 

 شیاٹیکا

 سبب

کمر کے ہے، اور  ہوتا وجہ سے یک دباؤ اعصاب پر پیڑو کی ہڈی کے اور ر ریڑھ کی ہڈی کے مہروںطور پ یادیبن شیاٹیکا

 ۔ہے یکسے ا یںوجوہات می عام نچلے حصے کے درد ک

 

 یا( ریڑھ کی ہڈی کی نالی کی تنگی)سپائنل سٹینوسس  ،ہرنی ایشنعام طور پر ڈسک  یکنل یں،وجوہات ہ یبہت سشیاٹیکا کی 
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 دبتے ہیں وہ چوتھی اور پانچویں جہاں اعصاب  جگہیںعام  یادہسب سے ز ۔یںہعام  ( ریڑھ کی ہڈی کی پھسلن)سپونڈیلولستھسس 

ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان اور پانچویں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں اور پیڑو کی ہڈی کے درمیان کے مقامات ہیں۔ 

شیاٹیکا کے باعث پیدا ہونے واال سوزشی ردعمل اور اعصاب کی سوجن بھی درد اعصاب پر دباؤ اور خون کی کمی کے عالوہ، 

 کا باعث بن سکتی ہے۔

 

 کلینکیل عالمات اور تشخیص

تو درد شیاٹیکا نرو کے ، جیسے جیسے شیاٹیکا کی رگ دبتی جائے گی کمر میں درد کی شکایت رہے گی۔ یں،مرحلے م یابتدائ

 یہیساتھ گلوٹییل حصے سے ران، پنڈلی، اور پاؤں کے تلوے کی طرف، یعنی نیچے کی طرف اور باہر کی طرف جاتا ہے۔ 

 ۔تا ہےالکہ" شیاٹیکا"وجہ ہے کہ اس قسم کا درد 

 

ر کچھ سن ہونے کا احساس الجھن آمیز درد ہوتا  ہے او یںحصے پر اثر انداز ہوتا ہے، جس م یکعام طور پر جسم کے ا درد

تک  فاصلےکچھ  یضجب مر ۔ہے اہوت" وقفہ وار لنگڑاپن" تو اس کے باعثہے،  یخراب ہوت بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے حالت

جیسے جیسے  ۔اور پھر وہ دوبارہ چل پائے گا کرنا پڑے گا مکر آرا یٹھب یا کے بل چلتا ہے تو اسے چند منٹ کے لئے گھٹنے

کا سن پڑ جانا، الجھن آمیز حسیت، اور پاؤں بشمول عالمات کو  یضمرنقصان بڑھتا جاتا ہے، تو  یںاعصاب مشیاٹیکا کی 

شیاٹیکا نرو  کے  ،کارآخر  نے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔اور کھانس عضالتی ناکارہ پن کا احساس ہو سکتا ہے۔ چھینکنے

عضالتی ناکارہ پن، غیر عمومی اضطراری افعال، اور حتٰی جلدی حساسیات کے ارتکازی نقصان، ارتکازی  نقصان کے باعث، 

 کہ فالج کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔

 

کا  کیفیت یآپ ک معالجآپ کا  ۔ہے الحق "شیاٹیکا" پنڈلیوں میں ہونے والی ٹیس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو  یا سرین، بالشبہ

 ۔کرے گا معائنہمشاورت اور  یلیکرنے کے لئے تفص ینتع

 

 

 ہرپیٹک نیورالجیاپوسٹ 

 

 سبب

یہ ایک بیماری ہے جس میں ہیرپیس زوسٹر وائرس ریڑھ کی ہڈی یا قحفی اعصاب پر حملہ کرتے ہیں، جو کہ درد کا باعث بنتے ہیں اور 

وائرس سے متاثرہ حصے پر روڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وائرس اعصابی بافت میں بغیر سامنے آئے طویل مدت کے لیے غیر فعال رہ سکتا 

، تو وائرس پھر سے (جیسا کہ بیماری، ذہنی دباؤ، کیموتھراپی، وغیرہ کی صورتوں میں)ایک بار جب مدافعتی نظام کمزور پڑ جائے   ہے۔

 ۔فعال ہو جائے گا۔ روڑوں کے بعد، اگر زخم بھر بھی جائے تب بھی، مریض کو درد محسوس ہو گا۔ یہ درد قابل منتقلی نہیں ہے

 

 کلینکل عالمات اور تشخیص

 :عالمات میں شامل ہیں

 درد کو جلنے، ضرب، یا برقی جھٹکوں کی ذیل میں رکھا جا سکتا ہے 

 درد کا درجہ مختلف ہوتا ہے؛ یہ مسلسل یا بے قاعدہ وقفوں کی صورت میں ہوسکتا ہے 

 عام طور پر ماضی میں جلدی رگڑ سے متاثرہ حصے میں درد ہوتا ہے 

 حتٰی کہ متاثرہ جلد پر لباس کے ہلکے انداز میں چھونے سے بھی شدید درد متاثرہ حصے میں حساسیت زیادہ ہونے کے باعث ،

 محسوس ہو گا
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 عمولی حرکات بھی درد کو بدتر بنا سکتی ہیںم 

 غیر عمومی نمود جیسا کہ داغ یا متاثرہ حصے کی جلد کے رنگ کا بدلنا جہاں پہلے روڑے نمودار ہوئے تھے۔ 

  مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہےذہنی مسائل، سماجی دباؤ اور جذباتی 

 

 تشخیص کلینیکل معائنے کے دوران اوپر بیان کردہ مشاورت اور عالمات پر مبنی ہوتی ہے۔

 

 ٹریگیمنل نیورالجیا

 سبب

 ۔(ڈایاگرام دیکھیں)ٹریگیمنل رگ چہرے پر پھیالؤ کر لیتی ہے 

جیسا کہ پیشانی، آنکھوں، ہونٹوں، )تو یہ پھیلے ہوئے حصوں  جب ٹریگیمنل رگ کو ضرر پہنچتا ہے یا اسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے،

پر ایک شاخ یا تین شاخوں میں بار بار، اچانک اور وقفے وقفے سے درد کا باعث بن ( نچلے جبڑے، اور چہرے کے دیگر حصوں، وغیرہ

 سکتی ہے۔

 کلینکل عالمات اور تشخیص

درد عام طور پر غیر متوقع اور اچانک حملوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حملے جیسے اچانک شروع ہوتے ہیں، اسی طرح اچانک رک 

جاتے ہیں، اور انسان کی کیفیت ان کے درمیانی عرصے میں نارمل رہتی ہے۔ اس میں شدید درد ہوتا ہے، جیسے کوئی برقی جھٹکا لگے یا 

طرح کا احساس ہوتا ہے۔ یہ حملے بار بار وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اکثر چہرے کے صرف ایک حصے پر اثر کوئی جلنے والی چوٹ کی 

جیسے بات )انداز ہوتے ہیں۔ دیگر عالمات میں چہرے کی فلشنگ، آنسو بہنا، تھوک آنا، اور ناک بہنا شامل ہیں۔ یہاں تک کہ روزمرہ افعال 

اور جذباتی تبدیلیاں درد میں اضافہ کر سکتی ہیں اور زندگی اور کام کے حوالے ( کی شیو کرناکرنا، دانتوں کا برش کرنا، چبانا، چہرے 

 سے بڑے خسارے کا باعث بن سکتی ہیں۔

 

 مندرجہ باال درد کی خاصیتوں کے عالوہ، اعصابی نظام کے معائنے کی رپورٹ عام طور پر نارمل نتائج ظاہر کرتی ہے۔

 

حسیاتی سن آمیزی اور متاثرہ ٹرگریمینل نرو ڈسٹریبیوشن جزو کے باعث سماعت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض مریضوں کو متواتر درد، یا 

 ایسے میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی بنیادی بیماری کی شناخت میں مدد کرسکتے ہیں۔

 

 

 

 درد سرطان

 سبب

سرطان کے مریضوں میں سرطان کا درد ایک عام کیفیت ہے۔ سرطان کے درد کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے معالجے کے ضمنی اثرات 

یا دیگر غیر متعلقہ درد۔ خوش قسمتی سے، اس بیماری ( جیسے ہڈیوں، اعصاب وغیرہ)، ٹیومرز کا پھیالؤ (کیمیائی تھراپی، ریڈیو تھراپی)

 ج موجود ہیں جو سرطان کے درد پر مؤثر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔کے کئی طرح کے طبی عال

 

 معالجے کا طریقہ

 :کچھ معالجے کے آپشن یہ ہیں

  (جیسے سرجری، کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی)سرطان کا عالج 

  (ہڈیوں کے درد کے لئے انتہائی مؤثر ہیں)نان سٹیرائڈل دافع سوزش دردُکش ادویات 
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  (ڈفیوژن، وسکیرل بلوٹنگ، اور ہائی انٹراسیربرل پریشر سیل ٹشو)سٹیرائڈز 

  (جیسے دافع مرگی ادویات، دافع ذہنی تناؤ ادویات، وغیرہ)دیگر معاونتی ادویات 

 موزوں جسمانی تھراپی اور نفسیاتی مشاورت 

 نرو بالک تھراپی 

 

 :مشاورت

چارگی، غم، غصہ، وغیرہ کے جذباتی ردعمل کا سامنا ہوتا ہے،  جو افراد سرطان میں مبتال ہو جائیں انہیں خوف، اضطراب، ذہنی تناؤ، بے

اور یہ جذبات درد کو اور بھی بڑھا دیں گے۔ کلینیکل نفسیات دان متعدد مریضوں کو ہدایات دینے کے لیے جذباتی حوالے سے مشاورت، 

استعمال کریں گے تاکہ مریض پرسکون ذہنی خاندانی مشاورت، تناؤ سے بچنے کا طریقہ، راحت انگیزی، تصوارتی منظرکشی، اور ادویات 

 کیفیت کا تجربہ کر سکیں تاکہ درد کو کم کیا جا سکے۔

 

 ایک معالج موزوں  وقت میں، آپ کو عالج کے لۓ جلد ہی ممکنہ طور پر رجوع کرنے کے حوالے سے مدد فراہم کرسکتا ہے۔

 

 شفاخانہ برائے درد

معالج یا متعلقہ مخصوص شفاخانے میں عالج کیا جا سکتا ہے۔ درد میں سے کچھ مشکل اور  دائمی درد کی زیادہ تر اقسام کا کسی خاندانی

 پیچیدہ اقسام ہوتی ہیں جن کی کمپری ہنسو پین کلینک میں تشخیص اور عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

کل نفسیات دان، فزیو تھراپسٹس اور ، نرسیں، کلینی(برائے درد)شفاخانے برائے درد، جن میں بنیادی طور پر انیستھیسیولوجسٹس ماہرین 

کے ( جیسے آرتھوپیڈکس، آنکولوجی، دماغی سرجری وغیرہ)آکوپیشنل تھراپسٹ شامل ہوتے ہیں، زیادہ معروف ہوتے ہیں۔ دوسرے ماہرین 

اپنی زندگی میں ساتھ تعاون کے ذریعے، شفاخانے برائے درد  مریضوں کی درد کی نوعیت کو سمجھنے میں معاونت کرتے ہیں اور ان کو 

از خود تبدیلیاں النے کے حوالے سے اعانت  فراہم کرتے ہیں اور ان کا ایک جامع معالجہ کرتے ہیں۔ درد بہت سنگین نقصانات کا باعث بن 

 سکتا ہے، اور یہ خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس سے مریضوں کو زبردست نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس

 لیے دائمی درد کا جلد ہی عالج کیا جانا چاہیے۔

 

 

 شفاخانہ برائے درد سے رجوع کرنے کے حوالے سے، مریض حاضر طبی اہلکاروں کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہے۔

 

 معمول کی زندگی کی طرف پلٹ آئیں

 

 

 

 شفاخانے برائے درد کے مقامات

 

  جزیرہ ہانگ کانگ  

 کوئین میری ہاسپٹل پین کلینک، شعبہ انیستھیسیولوجی،

 ، بالک ایس7، لیول 705کمرہ 

 

 

 28555791 : ٹیلیفون
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 25956111 : ٹیلی فون  پین کلینک، پامیال یودی نودرسول ایسٹرن ہاسپٹل

 کولون  

 7، لیول (نیو ونگ)کمپری ہنسو پین کلینک، کوئن الزبتھ ہاسپٹل ایمبولیٹری کیئر سنٹر 

 

 35067660 : ٹیلیفون

 39495202 : ٹیلیفون ، بالک پی2ایسٹ کولون پین ٹریٹمنٹ سنٹر، کرسچن یونائیٹڈ، لیول 

 22426624 : ٹیلیفون ایف/3کوونگ واہ ہاسپٹل پین ٹریٹمنٹ سنٹر، ٹسوئی ٹسن ٹونگ آؤٹ پینٹ بلڈنگ 

 29903871 : ٹیلیفون ، بالک کے7پین کلینک، پرنسز مارگاریٹ ہاسپٹل، لیول 

 نیو ٹیریٹوریز 

 پین ٹریٹمنٹ سنٹر بقمام نیو ٹیریٹوریز ایسٹ کلسٹرز

 ، بالک اے1ایلس ہو میو للنگ نیدرسول ہاسپٹل، ٹائی پو، لیول 

 

 26893155 : ٹیلیفون

پین کلینک سپیشلسٹ لی کا شنگ سپیشلسٹ کلینک / برین سرجری، پرنس آف ویلز ہاسپٹل 

 ایف/2

 35053301 : ٹیلیفون

 بمقام نیو ٹیریٹوریز ویسٹ کلسٹرزپین ٹریٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ 

 پین ٹریٹمنٹ کلینک، سپیشلسٹ آؤٹ پیشنٹ کلینک، پوک اوئی ہاسپٹل بلڈنگ

 (1ٹیون من ہاسپٹل سپیشل بالک، وارڈ ای)ٹیومر پین ٹریٹمنٹ کمپری ہنسو کلینک 

 (1ٹیون من ہاسپٹل سپیشل بالک، وارڈ ای)مسکولوسکیلیٹل ٹریٹمنٹ کمپری ہنسو کلینک 

 24758702 : ٹیلیفون

 

 

 24686159 : ٹیلیفون

 

 24686159 : ٹیلیفون

 

 

 

 دائمی درد کے متعلق مزید آگہی حاصل کریں

 مدیران

 

林惠新医生  ڈاکٹر لِن ہوئیژن 

朱铭知医生  ڈاکٹر ذہو منگزی 

关少琼医生  پہال )شوقیونگ  ڈاکٹر گوان

 (اور دوسرا ایڈیشن

雷翠雯职业治疗师  ،لی چیووین

 (تیسرا ایڈیشن)آکوپیشنل تھراپسٹ 

 پہلے ایڈیشن کے مصنفین

 

 

 جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ٹاسک فورس

施永健医生  ڈاکٹر شی یونگیان 

林惠新医生  ڈاکٹر 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 

 

 آڈیو ویژول اینڈ آرٹ ڈیزائن گروپ،  سرورق اور السٹریشنز

 کرسچن یونین ہسپتال

林惠新医生  ڈاکٹر لِن ہوئیژن 
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  جوائنت ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ٹاسک فورس پبلشر

 2008دوسرا ایڈیشن، فروری  ایڈیشن

  2018تیسرا ایڈیشن، جنوری 

 

  3-08-8741-962-978 اینآئی ایس بی 

جوائنٹ ڈسپنری کمپری ہنسو پین منیجمنٹ ٹاسک فورس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شائع شدہ معلومات 

 درست ہوں۔ یہ مہیا کردہ معلومات صرف حوالے کے مقصد کے لیے ہیں۔ جوائنٹ ڈسپلنری کمپری ہنسو پین منیججمنٹ تاسک فورس کسی

 بھی معلومات کے غلط ہونے یا اس سے ہونے والے نقصان کی ذمہ دار نہ ہو گی۔

 

 جملہ حقوق محفوظ ہیں
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