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 الوقاية األولية من اآلالم المزمنة

 المقدمة

آلالم تعرف الوقاية األولية من اآلالم المزمنة على انها منع اآلم الحادة من الحدوث بينما تعرف طرق الوقاية الثانوية على أنها منع تطور ا

ثارها آلحادة الى اآلم مزمنة، بينما تهدف طرق الوقاية من اآلالم المزمنة في مرحلتها الثالثة على الحد من تبعات اآلالم المزمنة و تقليل ا

ة و . في هذه الحقيقة سيتم التطرق الى التدخالت الوقائية األولية المبنية على البراهين و المستخدمة لعالج اآلم مابعد العمليات الجراحي[5]

. آلالم الناتجة عن االصاباتا  

 الطرق األولية للوقاية من األلم والبحث العلمي

نسبة  جرى علىتعتبر التدخالت الجراحية من أكثر مسببات اآلالم الحادة في العالم و تآلالم المزمنة الناتجة عن العمليات الجراحية ا

. تشتمل االجراءات الوقائية من هذه اآلالم [1] كبيرة من االشخاص و قد تمت دراستها في العديد من االبحاث المتعلقة بالوقاية األولية

و عادة ماتبدأ قبل التدخل الجراحي و تستمر خالل العملية  المستخدمة،التخدير على اجراءات وقائية تأهيلية و دوائية باالضافة الى طرق

. فمن الطرق التأهيلية المستخدمة التمارين الرياضية كااليروبك و التمارين المعتمدة على زيادة المقاومة الجراحية و تمتد لما بعد الجراحة

ضعيف ء المريض في المستشفى و تحسن اآلم ما بعد الجراحة )بحث للعضالت و التى تحسن من وظائف الجسم و تقلل من فترة بقا

من المفترض أن تثقيف المرضى حيال اآلم مابعد العمليات الجراحية يقلل من القلق و الخوف الناتج عن تلك  [.8( ]و األدلة البراهين

تدخل الجراحي التحسن من ألم ما بعد الجراحة و ال اآلالم، و لكن االبحاث حديثة النشر، ضعيفة البرهان تبين أن تثقيف المرضى قبيل ال

[. مع ذلك قد يكون 6و ال حتى نمط الحياة الصحي، كما ال تقلل من القلق اذا ما قورنت بالرعاية الصحية المعتادة  ] موظائف الجس

الذهنية كذلك التدخالت المعرفية للتحضير النفسي قبل الجراحة و المبنى على اعطاء المعلومات الالزمة و استخدام طرق االسترخاء و 

ن الى ضعيفة جدا( يهاأثرا ايجابيا على اآلم مابعد الجراحة و فترة االقامة في المستشفى و التأثير السلبي للجراحة )أبحاث ضعيفة البر

[7.]  

سيتم التطرق لها في حقيقة أخرى ) فعالية العالج الدوائي و طرق التخدير في الوقاية من اآلالم المزمنة الناتجة عن العمليات الجراحية 

 الوقاية من اآلالم المزمنة الناتجة عن التدخالت الجراحية(.

دراسة االبحاث المتعلقة باآلالم الناتجة عن رأب و تغيير مفصل الركبة الكلي في فترة ما بعد خروج المريض من المستشفى وضحت أن  

.[15الم ]العالج الطبيعي يعد تدخال فعاال للتحكم في تلك اآل  

( أن اشراك عدة تخصصات صحية مراقبةهذا وقد اتضح من عدة مشاريع بحثية حديثة ) ال تشتمل على دراسات ذات عينات عشوائية 

 في التعامل مع األلم وعالج المريض في فترة ما قبل العملية الجراحية و خالل اجرائها و في الفترة التى تلي العملية الجراحية حتى بعد

خاصة عند يعطي أفضل النتائج لمنع حدوث اآلالم المزمنة  )عالج األلم متعدد التخصصات و الوسائط( مريض من المستشفىخروج ال
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[. و هناك عدة ابحاث علمية تعمل على ايجاد سبل و وسائل للتعرف على المرضى األكثر عرضة 13، 4المرضى األكثر عرضة لأللم ]

[.9ضهم للعمليات الجراحية ]للمعاناة من اآلالم المزمنة  قبل تعر  

يجب ، نها اآلم حادةعها العمال اثناء ممارسة عملهم وينتج لتهدف الى الحد من االصابات و الحوادث التى قد يتعرض التدخالت المهنية 

ث أي اآلم في عوامل المسببة لأللم سواء جسدية كانت أو نفسية و تعمل على تعديلها لتالفي حدوالعلى هذه التدخالت أن تلم بجميع 

(، أو اشغال 11.8-5.5 فترة الثقة %95، 8نسبة المفاضلة الظهر. من تلك العوامل ممارسة اعمال يدوية تتطلب وضعا جسديا معينا )

(، أو اصابته 184.5 -3.4 فترة الثقة %95، 25نسبة المفاضلة العامل و تشتيت تركيزه خالل قيامه بعمله مما يعرضه لالصابات )

و مع هذا هناك العديد من الدراسات متوسطة  [.11] (6.3-2.2 فترة الثقة %95، 3.7نسبة المفاضلة يجة زيادة العمل )باالرهاق نت

و االستعانة بالمعدات الجودة و البراهين تبين أن اسدأ النصائح و التعليمات للعمال خالل ممارستهم لالعمال اليدوية و كذلك تدريبهم 

آلم الظهر او االعاقة الناتجة عن ألم الظهر اذا ما قورن ذلك باستخدام طرق أخرى أو االستغناء عى تلك المساندة ال يقلل من حدوث ا

  [.14التدخالت ]

( 0.86 -0.50% فترة الثقة 95، 0.65معدل التكرارعلى ممارسة الرياضة وحدها )المستخدمة لمنع حدوث األلم تشمل التدخالت المهنية 

( و كال التدخلين يقلال من حدوث اآلم أسفل الظهر )دراسات 0.74 -0.41% فترة الثقة 95، 0.55ل التكرارو قد تدمج مع التعليم )معد

  [.10] شملت عدة مراجع حديثة قد تم دعمها بدراسة مرجعية ة[، و هذه الدراس12ضعيفة البراهين الى متوسطة القوة( ] 

استخدام المنشورات و الكتيبات و مقاطع الفيديو( أو استخدام دعامات االقدام و األحذية أو دعامات باألخرى كالتعليم لوحده ) تالتدخال

[.10تأثير على حدوث اآلم أسفل الظهر ] ليس لهاأسفل الظهر)كاالحزمة الخفيفة أو مساند الظهر أو مساند الكراسي(   

تحسين بيئة العمل و تقليل ضغوط العمل قد يؤدى الى تقليل الضغوط  العاملين من خالل تعديل المعدات المستخدمة للعمل و الحرص على

وجد أن استخدام  أجريت على العاملين في المكاتب تحليلية شاملة لعدد من الدراساتتلوية في دراسة  على الجهاز العظمي و العضلي.

 ،قليل اآلم الرقبة و األكتاف و ألم الطرف العلوي األيمندعامة للذراع عند استخدام فأرة الحاسب اآللي عوضا عن الفأرة المعتادة و ذلك لت

مبني على دراسات ضعيفة األدلة و البراهين الى متوسطة القوة، بينما أخذ عدة استراحات خالل فترة استخدام جهاز الحاسب اآللي مبنى 

و بالنسبة للكتف األيمن و الطرف  ( 0.11- الى 0.4-% فترة الثقة 95، 0.25-)معدل الوسط  لم الرقبةعلى دراسات ضعيفة البراهين أل

( أما بالنسبة الى للساعد و الرسغ و اليد اليمنى )معدل الوسط 0.19 –الى  0.46-% فترة الثقة 95، 0.33-العلوي األيمن ) معدل الوسط 

غيير طريقة الجلوس على [. كما لم يوجد أي تأثير على اآلم الطرف العلوي عند ت3( ]0.08-الى  0.29-% فترة الثقة 95، 0.18-

[.3المكاتب أو تغيير تصميم الكراسي و الطاوالت ]  

 الملخص

أهمية و فاعلية طرق الوقاية من اآلم و تأثيراتها على حدوث األلم مما يستدعي الحاجة للقيام بابحاث عالية دراسات قليلة تطرقت الى 

قطاع الصحة بشكل عام أن  من اية األولية من اآلالم المزمنة تتطلبالجودة في هذا المجال. و لعل احدى التدخالت المستقبلية للوق

[. زيادة وعي االفراد حيال 5يستهدف جميع السكان و ليس األكثر عرضة لحدوث اآلالم المزمنة للوصول الى اجابات على تلك األسئلة ]

[.2ش معه و التقليل من تجربة األلم ]األلم و ما يترتب على حدوثه قد تؤدى الى المام االفراد باأللم و كيفية التعاي  
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