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من اآلالم المزمنة الثالثيةطرق الوقاية الثانوية و  

 

 المقدمة

الى ان الوقاية من اآلالم المزمنة بجميع اشكالها ستؤدي الى تقليل االعباء على المريض بل و المجتمع بأسره. لهذا تهدف الوقاية الثانوية 

تهدف الوقاية الثالثية المتقدمة الى تقليل مضاعفات أي  نما[. بي2، 1الكشف عن االمراض في مراحلها اآلولى و الحد من تطورها ]

مانعة لتحول اآلالم الحادة الى اآلالم مزمنة بينما  اذا ما طبق ذلك على األلم تكون طرق الوقاية الثانوية [. ف1مرض و الحد من تبعاته ]

اتجة عنها و تأثيراتها على الفرد وعلى المجتمع. رغم تعني طرق الوقاية الثالثية بمنع مضاعفات اآلالم المزمنة و الحد من االعاقة الن

 زيادة اعداد االبحاث المتعلقة بالوقاية الثانوية من األلم في السنوات األخيرة اال أن معظمها ركز على طرق عالج األلم.

التدخالت المتعلقة بالمراحل األولية  لهذا تعد السنة العالمية للوقاية من األلم فرصة سانحة لرفع مستوى وعي االفراد حيال االستراجيات و

لضمان استمرارية العطاء من خالل الحفاظ على انشطتهم اليومية و االجتماعية و االقالل من و الثانوية لتطور المرض و دعم المصابين 

[.3د ]تحقيق الهدف المنشو أنفرص حدوث اآلالم المزمنة. و عليه تم نشر عدة وصايا في مجال الوقاية و التى نأمل   

نمنع تحولها لمزمنةهيا لالوقاية الثانوية من األلم :   

[، عندما مييز بين األلم و سلوك األلم ) السلوك 4تم وصف الوقاية الثانوية من األلم من قبل فوردايس في السبعينات من القرن المنصرم ]

من تلك [، 4، 2ى الى نتائج واعدة في الوقاية من األلم ]التعطيلي(. و عليه تم تطبيق نظام وقائي للحد من حدوث سلوك األلم، و ذلك أد

تحول األلم الى مزمن و ايجاد طرق معتمدة الوقاية الثانوية تتطلب دراسة العوامل المؤدية الى  اال أن االنظمة استخدام التدريب و االدوية.

عوامل الللتعرف على المرضى األكثرعرضة لحدوث األلم، و اخيرا ايجاد تداخالت عالجية متفق عليها و على فاعليتها للتعامل مع 

 االعالم و ترمز لها ب م[. تشير العديد من المراجع الى العوامل المؤدية الى انواع مختلفة من األل5]مؤدية لتحول األلم الى مزمن ال

ما يخص اآلالم الناتجة عن الجهاز العظمي يلك فذ لوجية بينما تشير االعالم  الصفراء الى العوامل النفسية،والى العوامل البي رشييحمراألف

العالم البيضاء للعوامل ما يتعلق بالتعويضات و ا كل تشير الى العوامل المهنية و االعالم السوداء الىفاالعالم الزرقاء اما و العضلي. 

التعرف على و[. علما بأن االدلة و البراهين مازالت قاصرة فيما يخص تأثير الوقاية الثانوية على تلك العوامل. 6الثقافية و االجتماعية ]

[. و لعل تعريف 7، 5] ةفعالالتدخالت الا من خالل استخدام آلية تأثير أي من تلك العوامل سيساعد على ايجاد استراتيجية للحد من تأثيره

[، أو على اآلم أسفل الظهر 8تأثير الفكر الكارثي المتشائم و المزاج المكتئب و عدم القدرة على التكيف على تطور اآلم الركبة المزمنة ]

ارة الى [. دراسات أخرى ذات براهين جيدة أش8] كعلم أصفر، بينما األلم الناتج عن خشونة مفصل الركبة يعد علما أحمر يعد [9]

 ،و نوع التدخل الجراحي ،عمر المريض و جنسهمنها [، 12-10العوامل المؤدية الى حدوث اآلالم المزمنة بعد العمليات الجراحية ]

. و العوامل النفسية و االجتماعية لم المزمن قبل التدخل الجراحي،و معاناة المريض من األ ،والعوامل الوراثية  

[. كما أن االدلة تشير الى أن التعرف على 13تطويرها لمرضى اآلم أسفل الظهر و أثبتت فاعليتها ]أدوات التعرف على المرضى تم 

نتائج اجابية على المدى القصير و  االمعرضين لحدوث تلك اآلالم و استخدام طرق عالج فعالة له بعض المجموعات من المرضى

 [.7، 5الفعالة في الحد من اآلم الظهر على المدى القصير و المتوسط ] ممارسة الرياضة و تثقيف المرضى من االدواتف[. 14المتوسط ]
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التأثيرات الجسدية و غضضنا الطرف عن  علىو العالجي في حدوث األلم المزمن، خاصة اذا ركزنا  التدخل الطبي قد يساهمفي المقابل 

وث األلم دالمخبرية و االشعاعية و ربطت تلك النتائج بح العوامل األخرى المؤدية لحدوث األلم خاصة اذا ما أعتمد على نتائج الفحوصات

[. و بناء على هذه الحقائق يجب عدم التقليل من مساهمة مقدمي العالج 15و أهملت اساليب العالج البسيطة كالتدليك على سبيل المثال ]

في االنشطة البحثية. عند عالج األلم بل يجب اعتبارها جزء من البراهين المعتمدة عند عالج األلم و تضمينها  

والتحمل أو النماذج أالخرى المستقاة من العلوم االساسية  [ كنموذج التجنب3وعليه يجب بذل جهود مكثفة اليجاد نماذج للوقاية من األلم ]

أللم في مراحله أو المشتقة من  طرق العالج، و البرهنة على فعاليتها من خالل االبحاث العلمية. كما يجب دمج التعافي التلقائي من ا

[ و اعتبار كل ذلك عند عالج األلم.17االولية مع النماذج الوراثية و مع اختيارات المريض لطرق العالج و تأثير ذلك على النتائج ]  

و فقدان العمل و العزلة االجتماعيةالسلبية العاطفية الوقاية الثالثية من اآلالم المزمنة، للحد من االعاقة و التأثيرات   

[ أو نموذج 19، 18الوقاية الثالثية على تقليل األثار الثانوية عند من يعانون من اآلالم المزمنة. نماذج كنموذج التجنب و الخوف ] تهدف

[ تدمج االعاقات األدائية و النفسية و االجتماعية و تأثيرها على مجرى حياة مرضى اآلالم المزمنة. بينما 23-20، 16التجنب و التحمل ]

نية و النفسية واالجتماعية للمريض الى شمول كل ذلك عند عالج المريض و منها تطور مسمى أثير األلم على النواحي البداستدعى ت

و نشر على  2017من فريق من الرابطة الدولية لدراسة طب و األلم في عام  هالوسائط و التخصصات. و هذا تعريف تم اعتماد متعدد

 الموقع الرسمي للرابطة:

homepage (https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

دة قدرات م ، و هو يهدف الى اعا 1980[ منهج العالج البدني النفسي األجتماعي  في عام 27أدخل كل من د. ماير و د. جاتشيل ]

في عالجه يتكون من الطبيب و المعالج  المريض البدنية و النفسية و األجتماعية من خالل اشراك فريق طبي متعدد التخصصات

[.27الفيزيائي الطبيعي و المعالج المهني و المعالج النفسي و التمريض كلهم يتشارك في عالج المريض ]  

[. و لكن مازالت 28مثلى لعالج مرضى اآلالم المزمنة بطريقة شاملة في العالم بأسره ]يعد العالج المتعدد التخصصات هو االجابة ال

جرعات االدوية و فترة ف[. فانعدام التجانس بين الفرق المعالجة و طرق و مكنون العالج، 29ذلك العالج ] ناقصة فيالبراهين البحثية 

ج مختلفة، مما أثر سلبا على طرق مقارنة كل ذلك بحثيا و الخروج منها استخدامها تختلف من مريض آلخر، و طرق تقييم تأثيرات العال

بحاث [. ان طرق العالج المبنية على آلية حدوث األلم و المستخدمة في األبحاث المختلفة أثرت على مخرجات تلك اال30بنتائج عامة ]

مقارنة نتائج تلك االبحاث بدقة للفصل بين طرق  [. و عليه يجب القيام بابحاث مصممة بعناية و31خاصة مع تعدد تلك المخرجات ]

[.32فضل الطرق العالجية المناسبة لكل مجموعة من مرضى اآلالم المزمنة ]ألالعالج الفعالة من غير الفعالة، و للوصول   
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