
التعامل مع األلم

إن العيش مع األلم ميكن أن يكون اجلزء األقسى من اإلصابة بالتهاب املفاصل.  متت كتابة هذه الورقة 
للمصابني بالتهاب املفاصل كي يتعلموا عن دورة األلم واألساليب التي قد تساعدك في حتّمل األلم.

ما الذي يسبب األلم؟
ميكن أن ينشأ ألم التهاب املفاصل عن:

•  االلتهاب، وهو عبارة عن العملية التي تسبب احلرارة والتوّرم في مفاصلك
•  التلف الذي يلحق باملفاصل

•  التوتر العضلي نتيجة محاولة حماية املفاصل من احلركات املؤملة.

دورة األلم
يؤثر األلم والضغط النفسي واإلعياء )التعب( واالكتئاب بعضها على بعض.  
فقد تبنّي مثاًل أن األشخاص الذين يشعرون باالكتئاب أو القلق أكثر حساسية 
لأللم.  وميكن أن يجعلك هذا تشعر بأن األلم أسوأ، مّما ميكن أن يؤدي إلى دورة 

متواصلة من اإلعياء واالكتئاب.

اخلبر السار هو أن دورة األلم هذه ميكن كسرها باستخدام بعض اإلستراتيجيات 
املوصوفة أدناه.

ما الذي أستطيع القيام به للتحّكم بأملي؟
قد يفرض األلم حدوداً على بعض األشياء التي تقوم بها، لكن ليس من املفروض 
أن يصبح متحكمًا بحياتك.  يلعب عقلك دوراً هامًا في كيفية شعورك باأللم.  
بداًل من  إيجابي  إجراء  باأللم كإشارة الّتخاذ  التفكير  مفيداً  أن يكون  وميكن 
اخلوف أو القلق بشأنه. كما ميكنك أن تتعلم طرقًا للتحّكم بأملك.  غير أن ما 
يفيد في حالة شخص ما قد ال يفيد في حالة سواه، لذا قد يتعنّي جتربة أساليب 
مختلفة إلى أن تعثر على ما هو األفضل لك.  فيما يلي بعض األمور التي ميكنك 

جتربتها:

أن  ميكن  ــة  األدوي من  كثيرة  مختلفة  أنــواع  هناك  بحكمة.  األدويــة  خذ 
التهاب املفاصل.  يستطيع طبيبك أو الصيدلي  التحّكم بألم  تساعد في 

مساعدتك في فهم األدوية األنسب لك وأفضل طريقة الستخدامها.
التمارين.  بنّي البحث أن ممارسة التمارين املناسبة بانتظام ميكن أن يساعد 
في تخفيف األلم.كما أنها حتافظ على حركة مفاصلك وتقّوي العضالت 
النوم.  يستطيع معالج  النفسي وحتّسن  لدعم مفاصلك وتخفف الضغط 
طبيعي أو طبيبك مساعدتك في إعداد برنامج يناسبك.راجع ورقة الغذاء 
للعثور على  املعلومات.  البدني لإلّطالع على مزيد من  الصحي والنشاط 
معالج طبيعي حتدث إلى طبيبك أو راجع املوقع اإللكتروني اخلاص باجلمعية 

األسترالية للمعاجلني الطبيعيني على العنوان  
حتت  األصفر  الهاتف  دليل  راجــع  أو   www.physiotherapy.asn.au

.’Physiotherapist‘ كلمة
احلرارة  فوائد  اآلن  حتى  البحوث  تثبت  لم  والبرودة.   احلرارة  استخدم 
والبرودة اللتهاب املفاصل.  غير أن هذه العالجات ملّطفة ومأمونة اجلانب 
إذا اسُتخدمت بانتباه.  فاحلرارة ترخي عضالتك وحتّفز تدفق الدم.  ميكنك 
جتربة حّمام دافئ أو وضع كمادة حارة أو قنينة ماء ساخن فوق املكان الذي 
يؤملك ملدة 15 دقيقة.  أما البرودة فتجعلك ال تشعر باأللم في األماكن املؤملة 
وتخفف الورم.  قد يكون من املفيد وضع عالجات البرودة، مثل كمادات 
ودافئ  متورمًا  مفصلك  كان  إذا  دقيقة   15 ملدة  املؤلم  املكان  على  الثلج، 
امللمس.  ميكنك تكرار عالجات احلرارة أو البرودة خالل اليوم.  تأكد من 
عودة درجة حرارة جلدك إلى طبيعتها قبل إعادة استخدام العالجات هذه 
املعالج  أو  استفسر من طبيبك  باألنسجة.   أذى  إحلاق أي  لتجنب  وذلك 

الطبيعي عّما إذا كانت احلرارة أو البرودة اخليار األفضل لك.
في  االعتناء مبفاصلك  يساعد  أن  الطاقة.  ميكن  اعتني مبفاصلك ووّفر 
تخفيف األلم والضغط النفسي والتعب.  وهو عبارة عن عادات بسيطة مثل 
جتّنب األنشطة التي تسبب األلم وطلب املساعدة عندما تكون بحاجة لها 
واستخدام أجهزة وأدوات املساعدة اخلاصة لتسهيل عملية قيامك باألشياء 
املختلفة.  ميكنك العثور على معلومات عن هذه األجهزة واألدوات لدى 
أحد مراكز العيش املستقل  التي ُتعرض فيها مجموعة واسعة من األدوات 
واملعدات.  ميكنك احلصول على مشورات، مبا فيها مشورة بشأن األماكن 

Dealing with pain (Arabic)

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
www.arthritisaustralia.com.au  1800 011 041

إعــادة  متــت  ســتــانــفــورد.  جامعة   ،
لبحوث  ستانفورد  مركز  مــن  بــإذن  الطبع 

توعية املرضى. 
http://patienteducation.stanford.edu
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قد ال يكون هناك عالج شاف ألملك، لكن ميكنك أن تتعّلم كيفية التحّكم به.  جّرب أساليب مختلفة للعثور على األسلوب 
األفضل لك.

في  اسُتخدمت  التي  باملراجع  كاملة  قائمة  على  احمللي  املفاصل  التهاب  من مكتب  احلصول  املصدر: ميكن    .2015 مايو  استعرض   .2007 أستراليا  املفاصل  التهاب  ملؤسسة  الطبع محفوظة  © حقوق 
 Australian Practice Nurses Associationو  Australian Physiotherapy Associationو  Australian General Practice Network من  كل  ساهم  النشرة.   هــذه   إعــداد 
وPharmaceutical Society of Australia وRoyal Australian College of General Practitioners في إعداد نشرة املعلومات هذه.وقد قدمت وزارة الصحة باحلكومة األسترالية متوياًل لدعم 

هذا املشروع.

طبيعي  عالج  أخصائي  رؤيــة  عليك  يجب  اجلميع.   مع  تعمل  ال  ولكنها 
لتجربة ماكينة TENS وتعلم كيفية استخدامها بشكل صحيح قبل أن تقوم 

بشراء واحدة.

أساليب عقلية
•   االسترخاء: إن أساليب االسترخاء، مثل التنفس العميق والتمّثل )الصور 
العقلية(، ميكن أن يساعدك في تخفيف الضغط النفسي والتوتر العضلي.  
يتعني ممارسة هذه األساليب لتعّلمها، وقد حتتاج لتجربة بضع طرق قبل أن 
جتد طريقة مفيدة لك.  هناك الكثير من األقراص املدمجة والكتب املتوفرة 
في مكتب التهاب املفاصل أو املكتبة العامة في منطقتك ملساعدتك على 

تعّلم أساليب األسترخاء.
•   صرف االنتباه: إن تركيز انتباهك على شيء غير أملك ميكن أن يفيدك 
والــقــراءة  التمارين  ممارسة  ذلــك  يتضمن  وقــد  األلـــم.   حتّمل  في  أيضًا 
األلــم.   عن  انتباهك  لصرف  أخــرى  طرقًا  أو  املوسيقى  إلــى  واالستماع 
دورات  تفاصيل  على  للحصول  احمللي  املفاصل  التهاب  مبكتب  اتصل 
التحّكم الذاتي التي ميكن أن تعّلمك على ممارسة هذه األساليب.  وقد 
أخرى  عقلية  أساليب  لتعّلم  طبيعي  معالج  زيــارة  أيضًا  املفيد  من  جتد 
اتصل  طبيعي  معالج  على  للعثور  األلـــم.   حتّمل  على  املساعدة  بغية 
 باجلمعية األسترالية لعلم النفس على الرقم 497 333 1800 أو زر املوقع 

  .www.psychology.org.au

اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من 
أوراق املعلومات عن التهاب املفاصل.

الهاتف.   على  أو  إما شخصيًا  املعدات،  هذه  منها  تشتري  أن  ميكنك  التي 
توجد مراكز العيش املستقل في العواصم.  زر املوقع

ملعرفة   886  885  1300 الرقم  على  اتصل  أو   www.ilcaustralia.org
عنوان املركز األقرب إليك واحلصول على مزيد من املعلومات.

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
  041 011 1800 www.arthritisaustralia.com.au

التدليك  هناك عدد محدود من الدراسات العلمية التي تظهر أن التدليك 
يقلل من اآلم التهاب املفاصل.  ولكن يجد العديد من األشخاص املصابني 

بالتهاب املفاصل أنه وسيلة مفيدة لالسترخاء وتخفيف توتر العضالت.  
تأكد من أن معالج التدليك لديه خبرة في العمل مع املصابني بالتهاب 
املفاصل.  ميكنك العثور على أحد املعاجلني املؤهلني باالتصال بالرابطة 
 Australian Association of Massage األسترالية ملعاجلي التدليك

Therapists على املوقع اإللكتروني www.aamt.com.au أو باالتصال 
 على الرقم 138 872 1300، أو معهد 

Institute of Registered Myotherapists of Australia على املوقع 
 اإللكتروني www.myotherapy.org.au أو على الرقم 

.(03) 9418 3913

الوخز باإلبر  الوخز باإلبر هو ممارسة صينية قدمية يتم فيها وضع إبر صغيرة 
دقيقة في اجللد في نقاط محددة على اجلسم ملنع وصول إشارات األلم.  

هناك نتائج مختلطة من الدراسات التي أجريت على استخدام الوخز باإلبر 
اللتهاب املفاصل.  ولكن يجد بعض الناس ذلك مفيداً بجانب العالجات 

األخرى التي ثبتت فعاليتها مثل األدوية.  ميكن أن تساعدك اجلمعية 
األسترالية للوخز باإلبر والطب الصيني في العثور على ممارس معتمد على 

 املوقع www.acupuncture.org.au أو باالتصال على الرقم 
.334 725 1300

(TENS) التنبيه الكهربائي لألعصاب عبر اجللد
نبضات  بإطالق  بالبطارية(  تعمل  صغيرة  )ماكينة   TENS ماكينة  تقوم 
إلى  األلم  منطقة  من  االنتقال  من  األلم  رسائل  ملنع  للغاية  خفيفة  كهربائية 
الطويل،  املــدى  على  لأللم  جــداً  مفيدة   TENS تكون  أن  ميكن  دماغك.  

تتوفر معلومات وتوعية ودعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.
www.arthritisaustralia.com.au   1800 011 041   خط املساعدة

إبراء من املسئولية: نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط وال يجب استخدامها بداًل من املشورة الطبية.

1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
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