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 الشراكة مع الممارسين الصحيين لمنع حدوث األلم: معلومات للمرضى

األلم كلمة من ثالثة حروف يستخدمها الناس في العالم أجمع لوصف مشاعر غير سارة. جميعنا نشعر باأللم في مرحلة من مراحل حياتنا. 

االجتماعية تتأثر بذلك. اآلالم فان النواحي الحيوية و النفسية و دام حيا. عندما يعاني االنسان من األلم ااأللم أمر طبيعي ارتبط باالنسان م

يدفعنا للعناية  [. يعد األلم الحاد نافعا فهو6هي عند شفائه ]تالتى تستمر لفترات قصيرة هي اآلم حادة، عادة ماترتبط بتلف في الجسم و تن

أشهر أو يزيد، وهي تختلف عن  3مزمنة اآلما مستمرة لفترة باجسامنا من خالل حماية الجزء المصاب حتى يشفى. بينما تعد اآلالم ال

بتلف الجسم او االصابات، ولكنها مرض يصيب الجسم. و من الممكن أن يعاني المرء من كال األلمين )الحاد و الحادة، فال عالقة لها 

 بينماألم حاد يختفى مع التئام تلك االصابة  المزمن(، ولشرح ذلك لو كان االنسان يعاني من ألم مزمن و تعرض الصابة ما سيكون نتيجتها

يستمر األم المزمن معه. محاولة عالج األلم المزمن من خالل الراحة و عدم الحركة يزيد من األلم و يقلل من قدرة المريض على 

 ممارسة الحياة. 

عند الفئات الضعيفة من المرضى ككبار , وهي أكثر شيوعا اتصيب اآلالم المزمنة واحدا من كل خمسة مرضى، أطفاال كانوا أو كبار

اآلالم المزمنة فردا من كل عشرين فرد و تمنعه من ممارسة انشطته  صيب[. ت2، 1ان األصليين ]كوالس السن و المحاربين القدماء

 اليومية ) كالذهاب الى المدرسة أو العمل أو ممارسة االعمال المنزلية(. 

ئل الرئيسية التى اعتقد بعض المرضى و بعض الباحثين أنها تلعب دورا فعاال في الوقاية من هذه الحقيقة سنناقش بعض الرسامن خالل 

 األلم.

 التواصل مهم

عندما يعاني االنسان من األلم و يقوم بمراجعة الطبيب المختص، من المهم جدا أن يتفهم طبيعة المه و ماهية تشخيصه، فانعدام التشخيص 

و فقدان  من ناحية، و استخدام تسمية غير صحيحة أو عدم القدرة على ربط األعراض بالتشخيص()عدم المقدرة للوصول للتشخيص أ

انعدام  [. 4، 2سيؤديان الى االمتناع عن استخدام العالج و انعدام المنفعة العالجية ] من الناحية األخرى الثقة بين المريض و الطبيب

غالبا مايؤدي الى قلق المريض من المرض و األلم. و التقليل من القلق أمر مهم لمن ين المريض و مقدم الرعاية الطبية التواصل الجيد ب

 يعيش مع األلم المزمن فزيادة القلق تؤدي الى زيادة المعاناة و انخفاض في األداء الوظيفي.

 ،فرقا في العالجملك مع ممارس صحي يحسن التواصل معك، يعطيك فرصة لطرح األسئلة و شرح المخاوف، وكل ذلك يصنع اان تع

 فانخراطك في العالج يعجل من تحسين نتائجك الصحية.

 عندما تقابل الطبيب المعالج، فمن المفيد أن تتبع هذه الخطوات:

 حضر: أكتب األسئلة التى تقلقك و رتبها حسب أهميتها لك.

 أطرح: األسئلة و تاكد من فهم االجابة.

من فهمها بوضوح.كرر: ما قيل لك مستخدما كلماتك أنت و تأكد   
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[.3أتخذ: قرارا  بشأن ماستقوم به بعد ذلك ]  

 انها أنواع مختلفة من األلم

قة ليس كل األلم هو ذات األلم. فاأللم الحاد يرتبط بالتلف المحتمل أو الفعلي لألنسجة. وهو األلم المعتاد الذى يدفعنا الى حماية المنط

ه بالحماية، يحدث نتيجة زيادة تحسس األعصاب لم الحاد و األلم المزمن فاألخير ال عالقة لالمؤلمة حتى تلتأم. و واجبنا أن نميز بين األ

)األلم الناتج عن خلل في وظائف االعصاب(. أحيانا تكن بدايته كألم حاد نتيجة تلف األنسجة ثم يتحول الى مزمن، و لكن ليست هذه 

يزيد من  بلأللم المزمن و ال يحمي أي منطقة من الجسم و ال يساعد على شفائها الحالة في جميع انواع األلم المزمن. الفائدة مرجوة من ا

يركز على عودة وظائف الجسم الى ، عالجا ألم اعتالل االعصاب هو نوع من اآلالم المزمنة و يتطلب عالجا مختلفا عن األلم الحاد ألمها.

 طبيعتها.

 قد يكون من اآلمن لك أن تتحرك حتى مع وجود األلم

يعد األلم مقياسا حقيقيا لمدى تلف األنسجة. عندما تحدث االصابة تفرزمواد كيماوية تزيد من تحسس االعصاب، و هذا يسبب األلم ال 

خف األلم الحاد. أما بالنسبة لأللم المزمن فمن األفضل زيادة  بالرغم من تعافى االنسجة. لهذا يجب ان تحرك المنطقة المصابة متى ما

دون زيادة األلم.بو عادة مايكون هذا بايجاد نقطة بداية ثم زيادة الحركة تدريجيا بخطوات صغيرة قدر المستطاع و الحركة تدريجيا.   

زيد من االحساس باأللم، فمنطقة االحساس باأللم في الدماغ قريبة جدا من مركز العاطفة فالعالقة قوية بينهما.الضغوط النفسية ت  

من  هي من ألم مزمن وجب عليك طلب االستشارة من طبيب مختص أو استشاري األلم. و تذكر أناذا ساء األلم الحاد أو كنت تعان

 الضرورى بدأ الحركة و ممارسة حياتك حتى مع وجود األلم.

 من المهم أن نراعي عواطفنا عندما نشتكي من األلم

من فيها. جانب أفكارنا و سلوكياتنا و البيئة المحيطة ويعتبر األلم امرا منفرا وغير سار. و األلم يؤثر على عواطفنا و يتأثر بها الى 

[. يتطلب عالج اآلالم المزمنة احاطة و مهارة في عالج األمور 5فمرضى اآلالم المزمنة عادة ذوى مزاج متعكر و يعيشون في قلق ]

يع االنفعال؟ متوتر؟ كل هذه األخرى المؤثرة و المتأثرة باأللم ليكون عالجا فعاال. هل أنت قلق؟ مضطرب؟ مكتئب؟ غضبان؟ سر

التعامل معها زادة فرصة حدوث اآلالم المزمنة، و اذا وجد األلم المزمن  ساءالمشاعر تؤثر على كيفية عمل جهازنا العصبي. فاذا ما 

و ليس كجسد. بجميع نواحيهزادته سوء. فوجب عالج مريض األلم   

 الملخص

م الحاد و لتمنع تطوره الى ألم مزمن. ان امتالكك للمعرفة و تفهمك لأللم و تواصلك مع هناك الكثير تستطيع القيام به للتقليل من األل

الطبيب المعالج ومحافظتك على نشاطك البدني و اهتمامك بعواطفك سيقلل من األلم و من حدوث اآلالم المزمنة. و لتعلم أن انخراطك في 

 عالجك سيصنع فرقا كبيرا في القضاء على األلم.

يد من المصادر التى يمكن االستفادة منها لمن يعانون من األلم ننصح ببعضها لزيادة تفهمهم لحاالتهم:هناك العد  

 For kids with pain: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

https://protect-za.mimecast.com/s/_DhECKO7nQImP2vwUMbqca


 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

 To learn about pain – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

 To learn about pain – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

 Understanding pain in five minutes: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 Understanding Pain - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

 Understanding pain in kids: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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