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األلم وعالجه

- ما هو الأمل؟ وما مدى اأحقية الإن�صان يف عالجه؟؟

- هو جتربة ح�صية وعاطفية مزعجة تنجم عن �صرر يف الأن�صجة مما يولد 

ال�صعور بالأمل.

ال�صعور  تنقل  وكهربائية  كيميائية  تفاعالت  عرب  بالأمل  ال�صعور  يتم    -

بالأمل من الأع�صاب عن طريق النخاع ال�صوكي و�صوًل اإىل الدماغ.

ال�صعور  نقل  وظيفتها  ع�صبية  األياف  �صبكة  املحيطة  الأع�صاب  ت�صكل   -

ال�صوكي  بالنخاع  املفا�صل والعظام مروراً  بالأمل كاجلروح واحلروق واآلم 

و�صوًل اإىل الدماغ حيث يتم ال�صعور احلقيقي بالأمل.

وكل الرعايات ال�صحية يف دول العامل تتحدث الآن عن ق�صية �صحية عامة 

الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  اأهمية حا�صمة و من�صو�س عليها يف  ذات 

املدنية وال�صيا�صية األ وهى حق كل اإن�صان يف عالج الأمل .فكان الأجدر بنا 

يف دولة مثل الكويت التي ت�صعى دائما للتطور والتميز وتوفري �صبل الراحة 

لكل من يعي�س على اأر�صها  اأن جنتهد لإجناح مثل هذا امل�صروع الن�صانى .

- واىل كم ق�صم تنق�صم ؟؟ما هي اأنواع الآلم التي يتم عالجها؟؟ 

 الأمل احلاد؛ يحدث عادًة ب�صبب تعر�س الأن�صجة ل�صرر حاد مثل احلروق، 

اجلروح اأو العمليات اجلراحية ،احلوادث املرورية واآلم الولدة . اإذا مل يتم 

تدارك هذا الأمل فقد يتحول اإىل اأمل مزمن ي�صعب عالجه.

 الأمل املزمن، اأمل م�صتمر ومتوا�صل ينجم عادًة عن �صرر م�صتمر ببع�س 

اأن�صجة اجل�صم اأو اإ�صابة اأع�صاب اجل�صم ب�صرر وتهيج، ويرتافق هذا الأمل 

الظهر  ،الآم  ال�صرطان  اآلم  مثل  العزلة  اإىل  وامليل  والنك�صار  بالكتئاب 

املزمنة ،اآلم خ�صونة املفا�صل و احلزام الناري .

- ما مدى تاأثري الأمل على املري�س ؟؟

 ل يقت�صر ال�صعور بالأمل على الأ�صرار اجل�صدية فقط، بل اإن حياة املري�س 

وال�صطراب  ال�صهية  وفقدان  الكتئاب  اإىل  يوؤدي  مما  بالأمل  �صلباً  تتاأثر 

وعدم الرتكيز وامليل اإىل العزلة والنزواء.

هذا اإ�صافًة اإىل التاأثري ال�صلبي الذي ينال من مكانة املري�س الجتماعية 

واحلالة الروحانية والعاطفية، ومن هنا تاأتي اأهمية الأخذ بعني العتبار 

بهذه اجلوانب وال�صتعانة بفريق متعدد اخلربات لعالج الأمل.

- من هو املخت�س بعالج هذه الآلم ؟

عن طريق فرق متخ�ص�س لعالج الآلم يف ق�صم التخدير .

- ملاذا ال�صيطرة على الأمل يف غاية الأهمية ؟؟

ي�صاعدك  الأمل ميكن  ،ال�صيطرة على  اإىل احلفاظ على راحتك  بالإ�صافة 

اأن يقلل من خطر الإ�صابة ببع�س امل�صاعفات  اأ�صرع وميكن  على ا�صرتداد 

مثل اللتهاب الرئوي  واجللطات الدموية اإذا كان لديك امل خا�صع لرقابة 

جيدة �صوف تكون اأكرث قدرة على اجناز املهام الهامة مثل امل�صي ومتارين 

التنف�س العميق .

قد تتلقى اأكرث من نوع واحد من عالج الأمل ، ح�صب احتياجك ونوع 

اجلراحة التي تواجهها . كل هذه العالجات تعترب اآمنة  ن�صبيا ، ولكن 

مثل اأي عالج ، فاإنها لي�صت خالية متاما من املخاطر ، والآثار اجلانبية 

اخلطرة نادرة اأما الغثيان ، التقيوؤ ، احلكة ، والنعا�س فهي اأثار جانبية 

عادة ما يتم عالجها ب�صهولة يف معظم احلالت .

- ما هي طرق ال�صيطرة على الأمل ؟؟

اإما عن طريق الفم كالعقاقري امل�صادة لاللتهابات ، العقاقري املخدرة 

، وامل�صكنات امل�صاعدة .

باأمان  التي  املري�س  املح�صوبة للتحكم بوا�صطة  امل�صخة  اآو عن طريق 

ت�صمح لك بال�صغط على الزر وت�صلم كميات �صغرية من دواء الأمل يف 

الوريد دون انتظار املمر�صة لتنفيذ العالج .

لل�صيطرة  ي�صتخدم  ما  كثريا  النوع  وهذا  اجلافية  فوق  التخدير  اأو 

احلزمة  تخدير  اأو   ، الأ�صالع  ك�صور  وحالت  الولدة  اأثناء  الأمل  على 

على  يوؤثر  اجلراحة  امل  يكون  عندما  ي�صتخدم  النوع  وهذا  الع�صبية 

منطقة �صغرية من اجل�صم مثل الذراع اأو ال�صاق حيث اأن هذا النوع له 

العديد من املزايا املحتملة  لأنة ي�صمح بتحقيق خف�س كبري يف كمية 

ا�صتخدام املواد الفيونية ) املخدرة ( ، مما قد يوؤدي اإىل التقليل من 

الآثار اجلانبية مثل الغثيان ، التقيوؤ ، احلكة ، و النعا�س .

-  وهل ملر�صى ال�صرطان ن�صيب يف عالج الأمل ؟؟

علية  ال�صيطرة  املمكن  من  عار�س  بال�صرطان  املرتبط  الأمل  اأن 

ومعاجلته والتخفيف من اإثارة وطرق العالج تختلف من مري�س اإىل 

اآخر ، على ح�صب نوع الأمل الذي يعانيه .حيث تتم املعاجلة بناءا على 

عدة عوامل مثل عمره ، وحالته ال�صحية .

وو�صائل املعاجلة ترتاوح بني ا�صتخدام الأدوية امل�صكنة لالأمل واملخدرة 

، الل�صقات اجللدية ، اأو عن طريق امل�صخة الدوائية لالآلم املزمنة ) 

احلقن الغمدي ( اإ�صافة اإىل ذلك عالجات ل تعتمد على الأدوية مثل 

وت�صتيت  الإلهاء  واأ�صاليب  املوجه  التفكري  وتقنيات  الطبيعي  العالج 

التفكري ، وتقنيات ال�صرتخاء والتخيل .

-  واأخريا ، ماذا يجب عليك اأن تفعل يف حال تعر�صك لالأمل ؟؟

ال�صتف�صار عن طرق تخفيف الأمل حال و�صولك للم�صت�صفى وم�صاعدة 

�صعورك  فور  اإبالغهم  الآلم عن طريق  لتخفيف  واملمر�صات  الأطباء 

بالأمل ، واإذا كنت تاأخذ عالج لالأمل على اأ�صا�س منتظم ، واإذا كنت ت�صكو 

من ح�صا�صية اأو ل .

 وا�صتخدام تدابري الراحة الأخرى لل�صيطرة على الأمل ،ال�صتماع اإىل 

اأ�صرطة ال�صرتخاء اأو املو�صيقى الناعمة وما اإىل ذلك .
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