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   الوقاية من األلم

 
 مقدمة ف

 
ر محتمل أو مؤكد  يعرف األلم من قبل الرابطة الدولية لدراسات طب األلم عىل كونه "تجربة حسية و عاطفية غير مقبولة من المريض ناتجة عن ضر

ة تزيد عن ثالثة أشهر نسجة الجسم أل  ة  تزيد عن [15]" و قد تستخدم تعريفات أخرى لذلك الغرض. علما بأن اآلالم المزمنة هي كل ألم يستمر لفير ، أو لفير
ي غضون ثالثة أشهر و عالجها بالعالج المناسب مبكرا هي الطريقة المثىل لمنع تطور تلك 

ر
ماهو معتاد لشفاء البدن. كما أن مراقبة اآلم الفرد  التر ال تتحسن ف

 اآلالم  حتر  لتغدو اآلما مزمنة و مستمرة ]7[.  
ر كل  ي شخص من بير

ي قرابة [8]أشخاص من سكان العالم بشكل أو آخر من اآلالم المزمنة  5يعانر
ي الواليات المتحدة االمريكية  وحدها يعانر

مليون من  50. فر
، بينما يشتكي  . [2]مليون من اآلم مزمنة شديدة تؤثر عىل مجرى الحياة اليومية  19.6اآلم مزمنة بشكل يومي  

 شيوعا ما يىلي تتضمن 
: انواع اآلالم المزمنة األكير  

 اآلالم الناتجة عن التهاب العظام و  العضالت )كاآل م أسفل الظهر  و  اآلم الرقبة و  اآلالم الناتجة عن التهاب المفاصل(
ي  )كاآلم اعتالل االعصاب الطرفية و  اآلم العصب الخامس(  اآلم االعتالل العصت 

ي  و  اآلم الحوض المزمنة(
ي  و  اآلم الصداع النصفر

 متالزمات اآلالم الوظيفية )  كاأللم العضىلي  الليفر
 اآلالم المزمنة الناتجة عن التدخل الجراحي 

 اآلم االعضاء المعقدة المزمنة
 اآلالم الرسطانية

 
ات الناتجة من اآلالم المزمنة  التأثي 

يشكل األلم المزمن عبئا ثقيال ليس على الفرد وحده و لكن على العالم أجمع. فالتأثيرات تمتد لحميع نواحي الفرد بل قد تمتد للبيئة المحيطة به لتحوي النواحي 

الجسدية و النفسية و السلوكية و االجتماعية ]6[. يعتمد تأثير األلم المزمن على الفرد على شدة األلم و مدة التعرض له و كيفية تفاعل الفرد معه و طرق عالجه، 

فقد تؤدى اآلالم المزمنة الى نوع من انعدام النشاط اليومي و العزلة االجتماعية عند المريض ]3[. و قد يبدو من الوهلة األولى أن الراحة و تجنب االنشطة 

الرياضية و االجتماعية هي الطريقة األفضل لعالج األلم، اال أن معظم الدراسات العلمية أظهرت أن انخراط المريض في االنشطة الحياتية المعتدلة بشكل يومي 

 هي الطريقة المثلى للوقاية من األلم و لعالجه ]11[.

 

 كيفية تطور اآلالم من حادة الى مزمنة

تتفاعل عدة عوامل بدنية فيزيائية، و جينية وراثية، و نفسية، و بيئية، و اجتماعية  مع التغييرات الطبيعية و المرضية المصاحبة لأللم لتغيير األلم من حاد الى 

مزمن، و بالرغم من ذلك يصعب تحديد العوامل المؤثرة في كل حالة و تحديد مساهمتها في تحويل األلم من حاد الى مزمن علما بأن العوامل النفسية و 

 االجتماعية تلعب دورا كبيرا في ذلك.

 تشتمل العوامل البدنية الفيزيائية على مايلي:

االلتهابات، الضغوط البدنية و االجهاد، الشد العضلي، االصابات، مشاكل االنسجة، اختالل في وضع الجسم، اختالل في عمل عضالت في جزء من الجسم ) قوة 

بعض العضالت و ضعف في عضالت أخرى(، الحساسية و تبعاتها، االمراض المزمنة )كاألمراض المناعية و األورام السرطانية(، األمراض الوراثية كفقر 

 الدم المنجلي، سوء التغذية، اختالل وظائف الجسم، قلة النوم، االفراط في استخدام العضالت و االعياء البدني، و غيرها كثير]5[.
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 تشتمل العوامل النفسية و البيئية على مايلي:

االكتئاب، القلق، االضطراب الناجم عن الصدمة العصبية، العزلة االجتماعية، التأثير السلبي الناتج عن التعرض للضغوط، االيذاء الجسدي و النفسي الناتج عن 

 االصابات و التعرض لالستغالل، االستغالل الجنسي و التحرش، االصابة باألمراض المزمنة، و غيرها كثير]4[.

أي من العوامل المذكورة قد يساهم في حدوث اآلم حادة قد تتحول الى اآلم مزمنة مع مرور الوقت. فهناك العديد من اآلالم المزمنة بدأت كاآلم حادة في جزء من 

 البدن و تحولت الى مزمنة كتلك الناتجة عن االلتهابات أو االجهاد العضلي أو االصابات أو اختالل في اتزان الجسم أو غيرها مما ذكر سابقا ]5[.

مع استمرارية التعرض لهذه العوامل قد يزداد األلم أو يبقى ثابتا و من المعتقد أن استمرارية المعاناة من األلم و االعراض األخرى في جزء من الجسم لمدة ثالثة 

أشهر أو يزيد قد تؤدي الى تغييرات في الجهاز العصبي المركزي )الدماغ و الحبل الشوكي( ]16[. تنطوي هذه التغييرات على تغييرات في مسارات االشارات 

العصبية باالضافة الى بعض التغيرات في الدماغ كما اثبتت ذلك بعض الدراسات العلمية عند مقارنة ادمغة المعانين من األلم بامثالهم من االصحاء ]12[. و قد 

 يستمر األلم حتى بعد معالجة المسبب االساسي لأللم أو ذهابه فالتغييرات في الجهاز العصبي المركزي ستؤدي الى استمرارية األلم و يصبح مزمنا.

متى ما أصبح األلم مزمنا يغدو عالجه صعبا، و قد يعزو ذلك لصعوبة اعادة مسارات األلم في الجهاز العصبي المركزي الى سابق عهدها حتى مع اختفاء 

المسبب الموضعي لأللم ]6[. و عليه يجب علينا عالج أي مرض مزمن يعاني منه المريض و التحكم في االعراض المصاحبة له قبيل حدوث أي ألم أو أي 

 تغييرات في مسارات الجهاز العصبي المركزي.
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 كيفية الحد من االصابة باآلالم المزمنة: ارشادات صحية عامة

 الحفاظ على نمط حياة صحي هو السبيل االفضل لمنع حدوث اآلالم المزمنة

 اتباع نظام غذائي صحي و الحفاظ على الوزن

 ممارسة الرياضة بانتظام

 التخلص من الممارسات الغير صحية كالتدخين و تعاطي الكحول

 العمل و الراحة في أوضاع مختلفة للجسم

 التعامل مع الضغوط بممارسة التنفس العميق المعتمد على استخدام عضلة الحجاب الحاجز للتنفس ]13[.

 اضافة الى ذلك المشاركة في النشاطات الممتعة و تجنب التعرض ألي ضغوط جسدية أو نفسية كل ما أمكن ذلك.

 التماس المشورة و المساعدة من خالل العالج النفسي و السلوكي كلما استدعت الحاجة ]14[.

 

 كيفية التحكم في اآلالم الحادة و منع تحولها الى اآلالم مزمنة )طرق الوقاية األولية(

مناقشة وتحضير خطة عالج لأللم قبيل التدخل الجراحي أو في الدقائق األولى من التعرض لالصابة مع ضمان طرق عالج تتحكم في األلم تضمن الوقاية األولية 

من األلم. اضافة الى ذلك  المراجعة الدورية لطرق العالج  لضمان فاعليتها. فمن الواجب على الطبيب أن يستخدم طرق متعددة الوسائط تتماشى مع حاجة كل 

 مريض على حدة لمنع تحول األلم الى ألم مزمن ]7[.

 بناءا على آخر التوصيات المتخذة من قبل فرق العمل المختلفة و من الجهات المختصة في عالج األلم عالميا ]18[ يوصى بعالج األلم كما يلي:

 تناول االدوية المضادة لاللتهابات )كعقار االيبوبروفين(

 استخدام كمادات باردة أو سخنة على المناطق المصابة

 المشاركة في التمارين الرياضية الخفيفة و المتوسطة

 االستعانة بالعالج الطبيعي و التدليك

 الحد من التوتر 

 الحصول على الدعم النفسي

 اضافة الى ذلك ينصح بما يلي:

 استخدام جرعات صغيرة من الكرتوزنات عن طريق الفم لفترات قصيرة مع التقليل التدريجي للجرعة و ذلك للحد من االلتهاب

 اتباع نظام غذائي مخفض لاللتهابات معتمد على الفواكه و الخضروات و المكسرات و البروتينات قليلة الدهون.

 

 كيفية عالج و منع تفاقم اآلالم المزمنة )طرق الوقاية و الحماية الثانوية(

من المهم تفهم شيوع اآلالم المزمنة و صعوبة عالجها، و غالبا ما تكون االدارة الذاتية للمريض هي أهم و سيلة لعالج األلم المزمن أو الوصول به الى مستويات 

مقبولة من قبل المريض. فالتوقعات االيجابية اال مبالغ فيها دائما ما تفوق تلك التوقعات السلبية المبالغ فيها بخصوص عالج األلم. ابحث عن طبيب و شخص 

ترتاح له و تثق بهما لتشاركهما  تجربتك مع األلم و تستعين بهما. فطرق عالج األلم متعددة الوسائط و تتضمن مساهمة عدة تخصصات صحية، مستخدمة لعدة  

طرق لعالج األلم من عالجات دوائية و طبيعية و نفسية، اضافة الى تغيير نمط الحياة و مشاركة طرق العالج البديلة و التكميلية. هذه هي الطريقة المثلى لعالج 

 اآلالم المزمنة والتحكم فيها و التقليل من تبعاتها ]1[.
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 أطلب المشورة الطبية من استشاري عالج األلم أو بزيارة عيادة األلم اذا توفر ذلك 

 تناول االدوية المضادة لاللتهابات )كعقار االيبوبروفين( لتقليل االلتهاب

 استخدام كمادات باردة أو سخنة على المناطق المصابة

 اسأل عن طرق العالج المعتمدة على تخدير العصب أو حقن العضالت أو المفاصل فهي تخفف من االلتهابات و تعتمد على الكرتزونات

اسأل عن أي أدوية أخرى لعالج األلم كالقابابنتويدز، مضادات االكتئاب، مثبطات امتصاص السيروتونين و النورابينفرين باالضافة الى االدوية الموضعية  

 كاليدوكين و الكبساسيين

 استمر في ممارسة الرياضة الخفيفة الى المعتدلة، و استمر في تحريك جسمك قدر المستطاع بما فيه الجزء المؤلم

 ابدأ العالج الطبيعي الموصى به من قبل طبيب عالج األلم

 اطلب الدعم النفسي خاصة من طبيب نفساني متخصص في عالج األلم

 جرب العالجات التكميلية الغير دوائية كممارسة التأمل و اليوغا و العالج بالوخز باألبر الصينية و االسترجاع البيولوجي و العالج بالتدليك و العالج المائي

اذا وصفت لك االفيونات لتهبيط األلم راجع خطة العالج مع  طبيب عالج األلم و الفوائد المرجوة و المخاطرالناتجة عن استخدامها و احرص على استخدامها 

 كما وصفت لك على الوجه الذى حدده الطبيب و بناء على الخطة الموضوعة ]17، 18[.
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