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 التحكم الذاتي في األلم من واقع تجارب المرضى

 

یشیر اما بالنسبة للمعانین من األلم فھو  الصحیة.رعایة عند مقدمي ال مختلفة قد یشیر التحكم الذاتي في األلم الى عدة تفسیرات و مفاھیم
الطرق ھؤالء المرضى و تشمل عدة طرق بما فیھا االنشطة التى تحسن من نوعیة الحیاة عند والسلوكیات والى االستراتیجیات 

قد  .لذلك الھدف ة الصحیحةوھو الخطالغیرالطبیة، بینما یعتقد بعض مقدمي الرعایة الطبیة أن تحویل المریض الى طبیب عالج األلم 
لتحكم الذاتي باأللم في في ا، بینما یكمن النجاح مساھمة األخرینو عمل فردي ال یتطلب التحكم الذاتي في األلم ھیعتقد مرضى األلم أن 

وجھة تغییر و ھي تبنى على  ].1للتحكم باأللم [واضحة  طرق، یتشاركوا جمیعا من خالل مقدمي الرعایة الصحیةون المریض مع تعا
سمات ذوي مھارات و یطلبون العالج الى افراد نظر مقدمي الرعایة الصحیة حول المعانین من األلم من كونھم أشخاص مصابین باأللم 

]. و لیكن 3المزمنة [ھذه الطریقة فعالیتھا في عالج اآلم أسفل الظھر]. و ھذا وقد اثبتت 2[ و نقاط قوة یجب اشراكھا في عالج األلم
طریقة التحكم باأللم الذاتیة تتطلب مشاركة مریض األلم مع مقدم الرعایة الصحیة لضمان نجاحھا. بالحسبان أن  

 انشاء قاعدة للدعم

غالبا ما ما بعد ذلك. و تغیرات األلم البیولوجیة و اعراضھ و لكن یمتد الى امرا معقدا ال ینطوي على تعتبر االآلم المزمنة االصغاء: 
األلم  عنقد یساھم الرسم و الكتابة بمعاناتھم بشكل امن. بعض الوقت لیكونوا منفتحین مع معالجیھم و یبحوا لھم یحتاج مرضى األلم الى 

.شعور المرضى باأللم وصففي   

فغالبا ال یصدق ھؤالء المرضى  من األلم. تھممعانا فیما یخصمرضى األلم الثقة بیجب على مقدمي الرعایة الصحیة التحقق من الصحة: 
ضمن طرق من االرادة الذاتیة للتحكم باأللم كون تعندھا یوثق بھ عندما یصدق المریض و  خص اآلمھم بل قد تكون وصمة عارلھم.یفیما 

].4عالج األلم [  

تتسبب فاالیحاءات السلبیة قد عند عالج األلم. ایجابیا أو سلبیا  تشكل اللغة المستخدمة من قبل مقدمي الرعایة الصحیة عامال لغة الحوار:
تعامل مع تشجیعھ على الالمریض ایجابیا و یشكل دعم بینما  ،و تحد من مشاركتھ في عالج األلمتحرك مع األلم في خوف المریض من ال

 األلم من طرق عالج األلم الفغالة.

.عالقة ثقة و احترام بین المریض و مقدم الخدمات الصحیةج األلم یتطلب اشراك مریض األلم في عالالثقة:   

یعبروا عن آرائھم حول األلم والمعلومات  صحیة ومرضى األلممقدمي الرعایة ال تبادلفي ھذه الخطوة ی: لمشاركة في صنع القرارا
و بما  ى مع احوالھم و معتقداتھماأللم على الخطة العالجیة الآلمھم و التى تتماشوھنا یتعرف مرضى  یشتركوا في تطویر خطة العالج.و

].5[ مبنیة على البراھینتتماشى مع الطرق الیفضلوا من طرق عالجیة   

 خطط عالج األلم الذاتیة و دعمھا من مقدمي الرعایة الصحیة

فعالة و طرق أمرا ممكنا من خالل  لم عند من یعانون منھكان التعایش مع األ، ألم المریضصحة متى ما تحقق من القبول و االستعداد: 
].6تعلم [یمكنھم تعلمھا و تكرار محاولة المثبتة   

یجب على من یعانون من االآلم . لھذا التغلب على الكثیر من التحدیات یتطلبو مھبطا و تعلم التعایش مع األلم أمرا صعباالصبر: 
عدة أسابیع و أكثرو قد یستغرق األمر ائج اجابیة تالشجاعة للحصول على ني بالصبر و المزمنة التحل  

من مھام،  اآلمھم في كل یوم و في كل مایقومون بھالتعامل مع  تمكنھم منتعلم طرق یجب على من یعانون من األلم المزمن  برة:المثا
و عدم ارھاقھم.مما یضمن عدم مضاعفة تلك االآلم   

اصة اذا قام خ سیقلل من األلماال أن االستمرار في الحركة  ،لعلھ من غیرالمنطقي ممارسة النشاط البدني مع وجود األلمالنشاط البدني: 
 أو المشي أو الركض أو و قد یكون ھذا النشاط ممارسة الریاضة أو ریاضة الدراجات مراریتھ في ذلك.مما یضمن استالمریض بما یحب 



زیادة وباالضافة الى تقلیل األلم نتظم. بشكل م أي نشاط آخر یضمن حركة المریضالرقص أو الزراعة أو الذھابالى صاالت الریاضة أو 
].7[لھا تأثیرات نفسیة ایجابیة فان الریاضة  ةالبدنی حیویةال  

طرق ة من الواحدو علیھ تكون تمارین االسترخاء . )السیمباثاويالودي ( الجھاز العصبينشاط ل ةطبیعییعد األلم ردة فعل طرق التھدئة: 
.التحكمالتنفس العمیق و التأمل و تمارین االسترخاء مباثاوي)، من طرق الجار ودي (باراسی المنشطة للجھاز العصبي  

 لنشاطات الھادفةامن رھا یو غ والخدمات التطوعیةیات اممارسة الھوالتركیزعلى ممارسة أنشطة معینة كالقراءة و ان انشطة معینة:
 ثل ھذه االنشطةارشاد المرضى لمو من واجبات مقدمي الرعایة الصحیة یساعد المرضى في التعامل مع األلم.  المفیدة لمرضى األلم

ذلك.ووضع الخطط الالزمة ل والعمل معھم لالنخراط في تلك النشاطات  

.]9[ التعامل مع األلمخطط العالقات االجتماعیة مع االصدقاء و افراد العائلة من  انالعالقات االجتماعیة:   

التحكم الذاتي المساعدة على التعایش مع قادرون على االنخراط في طرق  اقویاءھم اشخاص  ان االشخاص المعانین من االآلم المزمنة
التغیرات  ، من خاللالحیاةو تحدیات مع صعوبات  " المقدرة على التكیفلعلم النفس التعایش على أنھ جمعیة االمریكیة . تعرف الاأللم

، و یمكن تقویتھ و التعایش امر موجود عند الجمیع ].10[ والتكیف مع الضغوطات الخارجیة و الداخلیة" سسلوكیةوالعاطفیة و الالعقلیة 
 من خالل التجربة.
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