
Personalised Care for Low Back Pain 

 العنایة الشخصیة باآلم أسفل الظھر

 األمور العشرة الواجب التعرف علیھا

) یختلف مرضى اآلم الظھر فیما بینھم1  

) لیست جمیع اآلم الظھر واحدة2  

) یجب أن یخفف العالج من معاناة المریض و یعیده لممارسة حیاتھ الطبیعیة3  

العالجات المختلفة لعالج أنواع مختلفة من اآلم الظھر عند مرضى مختلفین) تستخجم 4  

) بعض المرضى أكثر عرضة لآلثار الجانبیة للعالج من غیرھم5  

) لیس من السھل استخدام جمیع انواع العالج لكل المرضى6  

) یصعب التنبؤ بما سیحدث للمریض7  

ن، فقد یكون العالج الموجھ فعال و لكن الرعایة الشخصیة تزید من رضا المریضالرعایة الشخصیة و العالج الموجھ امران مختلفا) 8  

) تكون العالجات فعالة اذا ما تم اشراك المریض في صنع القرار9  

) استخدام عالج ما یتطلب اطالع المریض على المعلومات الكافیة لمساعدتھ على اتخاذ القرار خاصة نسبة الضرر و الفائدة10  

تحدید سببا معینا  و یصعبعدة امراض  فیھا أسفل الظھر مشكلة معقدة ناجمة عن عدة آلیات حیویة ونفسیة واجتماعیة. تشتركتعتبر اآلم 
قد یكون تحرك الفقرات و انحاللھا امرا واضحا اال أنھ من االطفال  مریض، فمن الصعب ایجاد تغیر مرضي واضح. عند المرضىالعند 

جفاف في القرص التغیرات االشعاعیة المعقدة عند اولئك المرضى من  كما أن .المعانین من األلم المرضىغالبا ال یوجد عند العدید من 
والنتوأت العظمیة  طیسي كاالنزالق الغضروفي وضیق القناة الفقاریةالرنین المغناالتصویربالبیني الى التغیرات المشاھدة في افالم 

، اال أن جمیع ھذه التغیرات قد توجد عند من ال یعانون من اآلم اسفل وغیرھا، كل ذلك قد یسبب األلم خشونة االمفاصل البین فقریةو
ینتج  بشكل أسرع.األلم غیرو ال عالقة لھا بحدة األلم. كما أن التغیرات االشعاعیة تتطور ببطء بینما یتبدأ من سن المراھقة صاعدا  الظھر

عن طریق زیادة معالجة زیادة الشعور باأللم . كما أن ت أو زیادة تحسس االعصاب المحیطةتشنج العضال العدید من اآلم الظھرعن
، و قد تزید من انتشاره على نطاق واسعقد تزید من حدة األلم و  خالیا العصب الشوكي و الدماغ (التحسس المركزي) اشارات األلم في

. الصعوبات العاطفیة واالدراكیة والحركیة عند مرضى اآلم اسفل الظھر بعضوظائف التواصل بین خالیا الدماغ الى  تؤدي التغیرات في
. قد یتركز األلم في العمود وقد یزداد األلم بعد التعرض لالصابات واحیانا من دون سبب قد تستثیر األلم عند الحركةنبھات المیكانیكیة فالم

ان جذور العصبیة أو ك، على سبیل المثال اذا انضغط أحد الالفقريیظھر في امكان بعیدة عن العمود الفقري و قد یكون مشاعا واحیانا 
المعتقدات الخاطئة قلة المعرفة والخوف من األلم وتھویل العواقب والمزاج المتقلب والقلق وتركیبة العمود الفقري البنیانیة. أو تأثر باستفز

طبیعة األلم الیومیة أوخالل ألعراض و العالمات المرضیة قد تعكس ا، جمیعھا یساھم في تجربة األلم. وغیرھا من العوامل النفسیة
امراض مختلفة.. كما أن كل فرد یحمل عوامل خطورة خاصة بھ و یعاني من أوعلى فترات أطولاالسبوع   

لعالج ھناك عدة طرق تشخیص معین. أن العالج الفعال لكل مریض مبنى على تشیرجمیع االرشادات المبنیة على االدلة و البراھین الى 
. على الرغم من ضرورة تشجیع المرضى على االستمرار في ممارسة )وغیرھا طبیة، نفسیة، أو بالعالج الطبیعياآلم اسفل الظھر(

المرضى المراجعین لمراكز الرعایة الصحیة  ارنة ال تؤید ذلك.العشوائیة و المقاال أن الدراسات عالیة الجودة النشاط الیومي و الریاضة 
، وعلیھ یفترض أن الخدمات الصحیة ال لوباء یدعى اآلم الظھرالقمم الظاھرة لجبال الجلید و و المعانین من اآلم اسفل الظھر ما ھم اال 

.ج أسمىو نتائ موجھا لكل فرد یضمن لھ رعایة أفضل ا. مما یستدعي عالجاآلم اسفل الظھر تلبي احتیجات مرضى  

واسع النطاق. مطلبا غدت متجانسة من المرضى  عاتتستھدف مجموتعالج اآلم اسفل الظھر و تدخالت طبیة طرق عالجمحاولة استخدام 
وتتوافق مع  الرنین المغناطیسيبو المثبتة من خالل التصویر العملیات الجراحیة التى تخفف الضغط على االعصابمثال على ذلك 

  توزیع المرضى بناء على عوامل الخطورة. لناتجة عن اعتالل االعصابوالعالمات ااالعراض 

 


