الحقيقة السابعة

تعزيز التعليم الذات لعالج اآلالم المزمنة
الرعاية الذاتية ه الخطوة األوىل من سلم عالج األلم ،تليها مراكز الرعاية األولية ،ثم المراكز المتخصصة و مراكزعالج األلم المعنية
بعالج الحاالت المعقدة من اآلالم المزمنة ( .)17 ،7 ،4يعتب األفراد المعانيي من األلم المزمن طوال حياتهم و هم خارج نطاق الرعاية
الصحية ف منازلهم ومع أرسهم .يتحملون عواقب اآلالم المزمنة عىل مجرى حياتهم ساعة بساعة ( .)2بناءا عىل دراسة للورنج و زمالئه
يعتب عالج األلم و تباعاته بشكل يوم هو نتيجة عملية تعليمية تتطلب اتقان مجموعة من المهام االساسية منها:
خلق ررساكات مع مقدم الخدمات الصحية.
استخدام ر
اسباتجيات معرفية و سلوكية فعالة لتحقيق أقىص قدر من التحسن الوظيف و تهبيط األلم و التقليل من أعراضه.
تعديل مسؤوليات المريض األرسية و األجتماعية و مسؤولياته الوظيفية ف العمل حسب الحاجة للحفاظ عىل عالقاته مع األخرين و
ممارسته لدوره ف الحياة.
التعامل مع التغيبات العاطفية ر
الت تصاحب األلم بشكل يوم.
بناء نمط حياة صح يمكن المريض من التعامل مع الضغوط اليومية ،ممارسة الرياضة و تناول الطعام الصح و عادات النوم السليمة.
استخدام الموارد المناسبة و القرارات الصائبة الجراء التدخل المناسب من استخدام األدوية و التدخالت الجراحية و العالج التكميىل.
كما قال أحد المرض " اضطررت اىل تعلم كيفية العيش من جديد" (.)4
عادة ما ترتكز العمليات التعليمية لبامج الرعاية الذاتية لعالج األلم عىل نظريات اجتماعية و معرفية و سلوكية ،تستهدف تحسي الثقة
لتحقيق أفضل النتائج لتطوير اداء المريض و قبوله لمحدودية أدائه نتيجة األلم و ليتحول تفكبه و سلوكه و كذلك عواطفه و شعوره
ر
الذات تعمد األخبة اىل تعزيز قدرات المرض عىل دمج و تنظيم
اىل ناحية ايجابية ( .)11عىل سبيل المثال :عند تطبيق نظرية األداء
مهارات معرفية و اجتماعية و سلوكية تمكنه من التعامل مع اآلالم المزمنة بشكل يوم.
لتفعيل مبدء الرعاية الذاتية لأللم ،تقوم برامج التعامل مع األلم بزيادة ثقة المريض للوصول اىل الدرجة القصوى من عالج األلم من
خالل التاىل:
اتقام مهارات معينة من خالل ممارسة الرعاية الذاتية لعالج األلم و من خالل بيئة داعمة.
تعلم سلوكيات صحية ايجابية من خالل التعايش مع األقران و ر
المشفيي.
اعادة التعرف عىل أعراض األلم من خالل االبتعاد عن بعض المعتقدات السلبية ر
الت تحد من نشاط المريض مثال ذلك الميل لالسقرار
و عدم الحركة لتجنب األلم.
االقناع االجتماع :من خالل الدعم و التشجيع المستمد من األقران المعانيي من ذات المرض (.)11
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ماه التداخالت المستعملة ف الرعاية الذاتية لعالج األلم المزمن؟
بعيدا عن التعليم و الدعم و توفب المعلومات تكون الرعاية الذاتية لعالج األلم ،أمرا محبطا يمر بالعديد من االخفاقات و يستغرق وقتا
طويال.
من أجل هذا يهدف تعليم المريض للرعاية الذاتية للتعامل مع األلم اىل تشي ع عملية اتقان المهارات بعيدا عن االخفاقات و بتوفب
المعلومات المبنية عىل الباهي و بوجود بيئة داعمة تعزز اكتساب مهارات الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم و تمكن المريض من التعامل
مع المشاكل و اتخاذ القرارات و االستفادة من الموارد و القيام باالجراءات المناسبة بغية التغيب(.)1،9
عىل الرغم من وجود العديد من برامج الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم اال أن مراجعة الدراسات و االبحاث ف مجال الرعاية الذاتية
للتعامل مع األلم المزمن و المنشورة منذ  2007و ر
حت اآلن ( ،)10نجد أن معظم التداخالت يمكن تصنيفها اىل ثالث فئات رئيسية:
أوال :نموذج ستانفورد و الذى يهدف اىل توفب مجموعة من األدوات لزيادة المعرفة و الكتساب المهارة للتعامل مع األلم و لعواقبه
الجسدية و النفسية و االجتماعية (.)16 ،12 ،7
ثانيا :العالج بالرض و القبول مع ر
البكب عىل تغيب السلوكيات و التحفيب عىل البعد عن الخوف من األلم و استبداله باالنخراط ف
انشطة يومية فعالة رغم وجود األلم (.)19 ،5
ثالثا :العالج المعرف السلوك و يهدف اىل تحديد العالقات بي األفكار و العواطف و السلوكيات بغية تشجيع السلوكيات االيجابية
للتعامل مع األلم (.)18 ،14 ،3
ف حي أن الغالبية العظىم من التجارب و الدراسات تشب اىل أن الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم المزمن تلعب دورا ف الحد من تأثب
األلم الجسدي و النفس و االجتماع ،اال أن دراسات أخرى تشب اىل عدم صحة ذلك و تربط نتائج التجارب األخرى بمدى مهارة
ر
المشفي عىل تدريب المرض أو اىل اختالف انواع األلم المشمولة ف كل دراسة أو اىل اختالف طرق القيام بكل دراسة عن اختها (،10
.)13
من أهم السمات األساسية ف جميع التداخالت الفعالة ف الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم ه بناء الثقة لدى المرض و زيادة قدرتهم
عىل التعامل مع األلم و تقليل تأثبه عىل حياتهم (.)10 ،6
الموارد و االسياتيجيات
يوض باتخاذ االجراءات التالية لزيادة وع المعلمي و المعالجي حول الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم:
تعزيز تعليم العاملي ف المجال الصح و مرض اآلالم المزمنة بمبادىء الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم و مهارات التواصل فيما بينهم
(.)20 ،10 ،4 ،2
توفب المعلومات حول برامج الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم.
تسهيل وصول المعنيي باأللم لتلك البامج و االطالع عليها بغض النظر عن االمكانيات المادية او الموقع الجغراف.
من أجل هذا ينبغ توفب وسائل حديثة لتوفب تلك البامج كاالستعانة بوسائل التواصل االجتماع ،و تسهيل طرق التواصل بي مصادر
المعلومات من باحثي و اخصائيي و بي مقدم الرعاية الصحية األولية لتعزيز تحويل المريض للجهة المختصة ف الوقت المناسب.
اضافة اىل ذلك ضورة توفب التمويل الالزم و المستمر لكل من الرعاية المختصة و الرعاية األولية بغض النظر عن االسلوب و النهج (،1
:)15 ،4
تأهيل البامج التعليمية المبنية عىل الباهي لتناسب جميع أنواع و حاالت األلم و جميع األعمار و الثقافات و مستويات التعليم (،4 ،1
.)10
لتتماش مع ر
ر
اسباتيجيات العالج.
مواصلة تنقيح برامج تعليم الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم
القيام بالمزيد من األبحاث حول استعداد المرض لالنخراط ف برامج الرعاية الذاتية للتعامل مع األلم و أفضل السبل المستخدمة لذلك
الغرض و دمجها مع طرق العالج األخرى (عىل سبيل المثال :استخدام األدوية المضادة لالكتئاب مع ممارسة التمارين الرياضية و غبها
من طرق التعامل مع األلم) (.)10
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®الرابطة الدولية لدراسات طب األلم
. ه المنتدى العلىم الرائد للعلم و التعليم و الممارسة الطبية ف مجال األلم.أ.د.د.أ
.عضوية الرابطة مفتوحة لجميع المهتمي بالببحث العلىم و ف تشخيص و عالج األلم
يشبك ف عضوية الرابطة ر
ر
 فصل وطت90  دولة و تحتوي عىل133  عضو من7000 أكب من
. مجموعة اهتمام20 و
ر
م ف2018  سبتمب16-12  ف الفبة من، لطب األلم17 سارع بالمشاركة ف المؤتمر العالىم
.مدينة بوسطن بوالية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية
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كجزء من نشاط السنة العالمية للتميز في تعليم األلم ،تقدم أ.د.د.أ .سلسلة من تسع حقائق علمية تقوم بتغطية مواضيع مختلفة ذات عالقة
بتعليم األلم .تمت ترجمة هذه الحقيقة لعدة لغات يمكن الحصول عليها من خالل الرابط:
www.iasp-pain.org/globalyear for more information.

Translation:
Abdullah M Kaki, MB ChB, FRCPC, Professor of Anesthesiology and Pain Medicine, Faculty of Medicine,
King Abdulaziz University. Director of Pain Center, King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi
Arabia.
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