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  جامعة حماه
 7المحاضرة  كلية التمريض

  (2)جزء  األنى

 انطزق انذوائيت وانغيز دوائيت في تذبيز األنى

 التؼزف ويمكن قظيزة لفتزة ػادة يكون الحاد األلم مشمن. أو حاد ئلى األلم تظنيف يمكن

 المتوقغ من يكون بؼدما المشمن األلم يعتمزبينما  ح.(ـزؼ ،زعـ)م عببـال ػلى ػادة

 أو يكون عببه مزع مشمن. ، ًااللتئام أظبح كامال أن

األلم  ة، بمؼنى أن تجسب"totpvyb ev tcSjbuS" وطف األلم بأنه "ػسع ذاتي" أوي

أن ؽبيؼة و شدة األلم  ص؛ فقد يتؼسع شخظان لنفط المسع أو االطابة ئالاشخاأل بينتختلف 

شخاص مؼينين أكثس قدزة ػلى أ وزاء كونقد تختلف بينهما، و زبما يكون هرا هو أحد االظباب 

في نفط الوقت ال يعتطيغ أحد  م شدة، ورمس من أقل اآلالتاحتمال األلم من غيسهم، بينما تجد من ي

 شؼس بهيأن يظف و يظنف األلم الري  ى المسيغظو

قدز من غيسهم ػلى تحمل األلم )بعبب ؽبيؼة أجعادهم أو بعبب ػوامل بؼغ المسػى ألرا 

أخسى(، بينما يقبل البؼغ اآلخس ػلى تناول المعكنات ػند أول بادزة ألم، و قد يفسؽون في 

 .تناولها ظناً منهم بأنها آمنة و ال تعبب أي مشاكل تركس

تتؼدد أنواع وأشكال وؽسق تعكين األلم ئلى ؽسق دوائية وأخسى غيس دوائية ، تنقعم األدوية 

بينما الطسق الغيس دوائية  تنقعم ئلى  المعكنة ئلى معكنات غيس افيونية و معكنات افيونية .

 تدخالت بدنية و أخسى نفعية  و ػالجات أخسى زوحانية والؼالج بالموظيقى

ويمكنها  ، مالئمة بظفة خاظة في حاالت األلم الؼؼلي الهيكليل  نية المفؼوأفيوالغيس المعكنات 

ل التهاب المفاظل المشمنة مث ةـمن األلم وااللتهاب في االؼؽزابات االلتهابي ًكالل لـأن تق

 ةـعكنات أفيونيـفي حين أن الم .ولكنها ال تغيز وال تحوز ػملية المزع نفعها، الزوماتويدي

 الحشوي المتوعؽ والوخيمأكثز مالءمة لأللم ل  المفؼو

 

 انطزق انذوائيت في عالج األنى:

 تشتًم عهً يسكناث األنى انًحيطيت و انًزكزيت

 :لغير أفيونيت انًفعوأو  (تي)يضاداث االنتهاب انغيزستيزوئيذ أوالً: يسكناث األنى انًحيطيت

 )العاليعيالت ل ذات النشاؽ المؼاد لاللتهاب تشمل المعكنات غيز أفيونية المفؼو -1

ل مث انًضادة نالنتهابالالعتيزويدية  العاليعيليك وغيزه من األدويةل حمع أعيتي

 األيبوبزوفين. 
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 نالنتهاب ال نشاط نها كًضادأو ل التي لها نشاؽ قليل والمعكنات غيز أفيونية المفؼو -2

 ل.البازاعيتامو مثل

 

 ػن التنبيهاتتشتمل هره الفئة من األدوية ػلى مجموػة من المسكبات المعكنة لأللم الناجم 

، وهي تتًيز عن المحدثة لأللم في المحيؾ وتدػى أيؼاً بمعكنات األلم المحيطية غيس الموزفينية

  : انًزكباث انًىرفينيت بأنها

 . ال تحدث النوم .1

 . غيس محدثة لإلدمان .2

 . ليط لها تأثيس ػلى الكيان النفعي .3

 . ليط لها تأثيس مصيل لآلالم الحشوية الؼميقة .4

ومؼادة للحمى ومؼادة لاللتهاب، مبدأ تأثيسها هو تثبيطها  لأللموهي ذات فؼالية معكنة 

ويتم تثبيؾ  بشكل اظاظي ػن النهج االلتهابي المعإولةالططناع البسوظتاغالندينات 

ويوجد ، cyclooxygenasesالبسوظتاغالندينات ػن ؽسيق تثبيؾ انصيمات العيكلواوكعيجيناش 

 COX1 ،COX2نموذجان منه 

 انتأثيزاث انذوائيت: 

مؼاد لاللتهاب ، خافغ للحسازة، معكن لأللم، خافغ لكالعيوم الدم، مؼاد لتجمغ الظفيحات  -

 الدموية )مميغ دم "االظبسين"(

 :تصنف يسكناث األنى انًحيطيت إنً 

 Salicylatesانسانيسيالث–أوالً 

والري يتم الحظول ػليه من مادة  مجموػة من المسكبات أظاض بنائها حمغ العاليعيليك

غليكوشيدية ) شبه ظكسية ( تؼسف باظم ظاليعين ويتم الحظول ػليها من قشوز جرع شجسة 

 وقد أمكن اشتقاق ػدة مسكبات من حمغ العاليعيليك هي حمغ الخل الظفظافي ، الظفظاف

 . المؼسوف تجازياً باظم األظبسين وطوديوم ظاليعيالت وظاليعيليك أميد
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 :أثيزاث انذوائيتانت

  التأثيس المعكن لأللم  -1

 الظداع، مثل والمتوظؾ الخفيف لأللم الؼالجي التدبيس في العاليعيليك أظيتيل حمغ ويعتؼمل

  الطمث، وػعس الؼابس الهيكلي الؼؼلي واأللم الحادة، الشقيقة وهجمات

 الحمى لتخفيف -2

  للظفيحات مؼادةص خواه ل -3

 

بقدزته ػلى تعكين اآلالم متوظطة الشدة والناجمة ػن التفاػل االلتهابي ) مثل  يتميص

أو الفؼل السػي ) ……… ( بسادي كينين  –ظيسوتونين  – هيعتامين –البسوظتاغالندينات 

االزتكاظات ( وئشالة آالم الظداع واآلالم الؼؼلية والمفظلية كما يمكن له في حال حقنه ػؼلياً 

أيؼاً في تعكين  آنيت تأثيز يزكزيتتخدم في ئشالة اآلالم العسؽانية ويؼتقد أن له أو وزيدياً أن يع

 .األلم وذلك ألنه يثبؾ المنطقة القسيبة من مسكص األلم في ناحية الوؽاء

المعكنة لأللم فتؼلل ػلى أظاض أن المعتقبالت المحيطية الخاطة باأللم  انتأثيز انًحيطيتأما آلية 

تتوػغ في معتوى النهايات الؼظبية الحعية وهي حعاظة جداً تجاه  هي معتقبالت كيماوية

 تحسز الوظائؾ الكيماوية الموػؼية المحسػة والمثيسة لحط األلم وأهمها البسوظتاغالندينات

لى كافة ػما أن لها الكثيس من التأثيسات ك .والعيسوتونين وبدزجة أقل الهيعتامين والبسادي كينين

 وشيادة التهوية السئوية....(  ،الخافغ للحسازة، مؼاد لاللتهابأجهصة الجعم )التأثيس 

 

 : نتأثيزاث انجانبيتا

 –غثيان وقياء  –آالم شسظوفية  –تهيج غشاء المؼدة المخاؽي ) : انتأثيزاث انهضًيت  .1

 (ميل للتقسح المؼدي والنصف الهؼمي في حال اإلطابة بقسحة هؼمية

 ..( وذمة حنجسية  -هجمة زبو –يعبب ظهوز اندفاػات جلدية : )  التأثيسات التحععية  .2

ئطابة ظمؼية حيث تعبب أذية في الؼظب الثامن : )تعبب    التأثيسات الجانبية الؼظبية .3

 Tinnitus والحلصون وجهاش التيه والجهاش الدهليصي في األذن الداخلية وتعبب الطنين

  التام أوو تإدي ئلى حدوث الظمم الجصئي 

تإهب لحدوث فقس دم انحاللي خاطة ػند المسػى المظابين ة:) ت اظتقالبيتأثيسا .4

 ..( Jaundice وهرا يإدي ئلى ظهوز اليسقان G6PD بنقض أنصيم

  : ويمثلها المسكبات التالية ( يشتقاث األنيهين ( ىليشتقاث بارا أيينى فين –ثانياً 
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 . Acetanilide األظيتانيليد .1

 . Paracetamole بازاظيتامول .2

 Phenacetine فيناظتين .3

وقد تم ئيقاف اظتؼمال المسكب األول وهو األظيتانيليد بعبب تأثيساته العمية الكبدية والكلوية 

 . والدموية

  :نتأثيزاث انذوائيتا

 . تتميص هره المسكبات بأن لها تأثيساً معكناً لأللم مشابهاً لتأثيس العاليعيالت -1

وتفيد هره المسكبات في تعكين آالم الظداع واآلالم المفظلية والؼؼلية والؼظبية وال 

يوجد لهره المشتقات تأثيس مؼاد لاللتهاب أو السثية المفظلية أو مثبؾ لتكدض الظفيحات 

 توهرا ما يميصها ػن العاليعيال

صيم المعإول ػن يثبؾ االن) يزكزيتتبدي هره المسكبات تأثيساً خافؼاً للحسازة بآليتين  -2

 (التؼسق واإلشؼاع  ) ويحيطيت  ( ازتفاع الحسازة نتيجة تنشيطه للمسكص المنظم 

 : تأثيزاث انجانبيتان

فقس دم بنقض األوكعجين نتيجة تشكل مسكب الميت هيموغلوبين وهو الشكل المإكعد  -1

 من الهيموغلوبين حيث تؼتبس هره المسكبات من الؼوامل المإكعدة

فقس دم انحاللي حيث تعاهم في تشكيل ظلفوهيموغلوبين ) مشتق غيس ؽبيؼي ( الري   -2

  G6PD يإهب لحدوث فقس دم انحاللي وخاطة في حال اإلطابة بنقض خميسة

 .....التهاب النفسونات الخاللي والتهاب الكلية   -3

 

 وتشمليسكناث األنى انًزكزيت: 

هيسوئين، كودئين، فينتانيل، ميبسيدين، المعكنات األفيونية أوالموزفينية )موزفين،   -1

( ظاػات 6-4يعتمس تأثيسها )لى زفغ ػتبة  الشؼوز األلمي، تؼمل ػ ميثادون، ألفانتيل(

بؼد الحقن ولها تأثيس شديد ػلى التنفط ) وهن، نقض حعاظية المساكص التنفعية لغاش 

co2 يعبب اظتؼمال هره المسكبات اإلدمان ،. 

  طيدالنية متؼددة ئال أن توفسها في بؼغ الدول محدود. بأشكالظنغ هره الؼالجات ت -
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تؼتبس هره الؼالجات مواداً مخدزة، لرا ال يمكن الحظول ػليها دون وطفة ؽبيب مختض و   -

 .لكمية محدودة، كما توػغ ػقوبات طازمة لمن يخل باظتخدامها

 االفيونات ومشابهات االفيونتعتخدم لؼالج األلم المؼتدل و الشديد وتظنف كيميائياً لنوػين  -

 أهى انًشاكم انتي تىاجه استخذاو األفيىناث/انعالجاث انًخذرة:  

 خطس االدمان -

؛ حيث يالحع اشدياد الجسػة التي يحتاجها المسيغ لتعكين األلم (Tolerance) التؼود -

بشكل مؼطسد، و تحظل هره المشكلة للمسػى الرين يؼطسون لتناول هره الؼالجات 

 ؽويلةلفتسات 

 :انتأثيزاث انجانبيت بانجزعاث انعانيت ينه 

 يعبب الفشل التنفعي وبالتالي الوفاة  -

 CO2ينقض حعاظية  مسكص التنفط لغاش  -

 الغثيان واالقياء -

 انقاص الحسكات الحوية في األمؼاء ) اإلمعاك( -

 هبوؽ ػغؾ شسياني  -

 تقبغ القظبات الهوائية -

 

مسكصي، األلم ػلى معتوى الجهاش الؼظبي ال المعكنات الغيس موزفينية )نيفوبام(، تعكن -2

 يس مؼادة لاللتهابتأثيسات منومة، وغليط لها 

 

 

 انطزق انالدوائيت في عالج األنى:

 

 شاملة للمسػى جنباً اللسػاية الجؼل  ،معتمس  تطوزفي  األلم لؼالج دوائية غيس طسق الدوز ال

 .طسق الدوائيةئلى جنب مغ ال

 .منخفؼة جانبيةال هاآثازة و مان، آ غيس مكلفة نعبياً  الطسق الغيس دوائية بشكل ػام 

 ساعذ عهًهذا اننًط في تذبيز األنى ي

 شيادة القدزة الفسدية ػلى العيطسة ػلى الشؼوز.• 

 تقليل الشؼوز بالؼؼف.• 
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 تؼصيص القدزة الوظيفية ومعتوى النشاؽ.• 

 يقلل من القلق والتوتس.• 

 هره األدوية.ل الجانبية ثازاآلتقليل جسػة األدوية المعكنة ، وبالتالي تقليل • 

 

 :عادة يا يتى تصنيف انعالجاث غيز انذوائيت إنً

 

 انتذخالث انبذنيت )انحسيت( 

بالمسيغ  خاطةلأللم التمسيؼية الخاطة بالمعتقبالت الحعية الجعدية ػادةً ما تكون التدخالت 

التدليك ، ) شدة األلم وتحعين نوػية حياة المسيغ مثلل يتقلوهدفها األلم.وتظوز تحفيص وتمنغ 

 العاخنة والبازدة ، وتحفيص الؼظب الكهسبائي ػبس الجلدلكمادات ، واوػؼية المسيغوتحديد 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)  والوخص باإلبس واظتسخاء ،

 الؼؼالت التدزيجي.

 ننفسيتانتذخالث ا 

، ػدم تكيف المسيغ مغ حالته ، تساجغ الوظائف الفصيولوجية لديهقد يإدي األلم المعتمس ئلى 

مجموػة متنوػة من المتألمين  المسػىيظهستجسبة األلم.  التسكيص ػلىو ، غؾ النفعيشيادة الؼ

في بؼد الظدمة. االكتئاب واػطسابات القلق ، واػطساب ما  األمساع النفعية ، بما في ذلك

 الحد من التوتس هي: الؼالج العلوكي المؼسفي ، التدخالت النفعية األكثس شيوػاً . الواقغ ، الؼالقة

 ة التغرية الساجؼة ثنائية الجانب الموجهالتخيل ، به االلتصاموالؼالج ، قبول النفعي

 او انعالج بانًىسيقًوانذين  اثانزوحانيطزق أخزي كانعالج ب 

  انحسيت(انتذخالث انبذنيت( 

 تذنيكان (1

الجعم  جصاء منألاليدين  اجساء حسكات تمعيدية متكسزة ػاغطة أو خفيفة بكلتاػملية هو 

ػند  األلم يقطغ دوزةأن   المفاطل والؼؼالت لتخفيف األلم وتخفيف التوتس. يمكن للتدليكك،

لمنطقة التي يتم لم اللتدليك تأثيس معكن أل، اللمفاويةصيد الدوزة الدموية ويالمسيغ. يمكن أن 

داخلي الندوزفين اإلاؽالق ب يالؼؼل تشنجكما يقلل من آالم ال، وااللتهاب وذمةال قلليفسكها و

 و يخفف من تشنج الؼؼالت قلل من األلميي رلا الدوبامينمعتوى شيادة في و  المنشأ 

 فوائد التدليك: 

 شجغ اظتسخاء الؼؼالت يقلل من اإلجهاد  وي -
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 ػغؾ الدم انخفاع -

 تحعين الدوزة الدموية  -

 المناػة في الجعمنظام تقوية  -

  انخفاع شدة األػساع الجعدية األلم وتقليل   -

 وجودة الحياة تحعين الظحة النفعيةو االكتئاب و القلق تقليل  -

 نىضعياثا (2

فهو يعاػد ػلى  ،تقليل التوتس والقلقل لوػؼية الجعملحفاظ ػلى ل صيائييفهو التدخل ال يةوػؼال

تطويس قسحة الفساغ واألهم من ذلك  ل خطس اإلطابة بجسوح ، ويمنغيقلتالمؼاػفات ،  منغ

يمنغ  وػؼيته بشكل معتمس لرلك الوػؼية الظحيحة للمسيغ و تغييستخفيف األلم. لرلك ، 

،  يحعن الدوزة الدموية ،يخفف من آالم الؼؼالت والتوتس وػدم الساحةو ، العابقة المؼاػفات

 أيؼاً وذمة من ال في تقليل األلم والوقاية مفيدتغييس وػؼية المسيغ أن زفغ األؽساف أثناء كما 

 انكًاداث انباردة وانساخنت (3

 :ة حاالتحسازة العطحية تخفف األلم في ػدأظهست ئحدى الدزاظات أن "ال

 الحد الحسازة تحفص المعتقبالت الحسازية في الجلد واألنعجة الؼميقة. هرا يمكن أن يعاػد في .1

 األلم ػن ؽسيق ئغالق نظام البوابات في الحبل الشوكي.

 ػن ؽسيق تقليل اظتثازة المغصل الؼؼلي وتقليله ةالحسازة تقلل تشنج الؼؼالت المخطط .2

 التوتس في نقاؽ الصناد الؼؼالت.

تظلب و ال لصوجة العائل الصليلي ، مما يقلل من األلمتإثس الحسازة في بتعخين المفاطل ،  .3

 أثناء الحسكة وشيادة نطاق المفظل 

 فىائذ انكًاداث انحارة وانباردة: 

ألم الرين يشتكون من  األلم والقلق والغثيان ومؼدل ػسبات القلب لدى المسػى تقليل

التهاب الصائدة الدودية ، التهاب  ، ةطفساوي اةحظ، ةبولي اةمثانة ، حظ، التهاب  متوظؾ

.  الظهس والتهاب المفاطل، األؽساف ،المفاطل ،آالم الؼؼالت ، و تخفيفالقولون 

الحد األدنى من اآلثاز الجانبية ػند  االظتخدام مغ الؼالج غيس مكلف وظهليؼتبسهرا 

  اظتخدامها بشكل مناظب

 انعالج باإلبز (4
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، الجعم ، والتي تحفص الؼظب محددة من الوخص باإلبس ػن ؽسيق وػغ اإلبسة ػلى منطقةيؼمل 

ؼالج .يعتخدم ك تحفيص الجعم والجهاش المناػي لصيادة الدوزة الدموية ، وتؼميد الجساح واأللمو

 لأللم  لؼديد من األمساع و كمخدزل

 انحالث انتي يفيذ فيها انعالج بانىخز باالبز:

األزق ، ، تفين المصمنة ، ازتفاع ػغؾ الدمالحعاظية والقلق واالكتئاب وآالم الظهس والسقبة أو الك

يمكن أن باإلػافة لرلك الظداع النظفي ، غثيان الظباح ، العكتات الدماغية وتشنجات الحيغ. 

 لمسػى العسؽان والتظلب المتؼدد. يكون مفيداً 

 (TENS)ب عبز انجهذاعصألنانكهزبائي تحفيز ان (5

بقماغ خيوؽ متظلة  4-2ؼمل بالبطازية وتتؼمن ي هو جهاش كهسبائي يعتخدم لؼالج األلم

 مطاؽي

ئية منخفؼة الجهد دفؼة كهسبايقوم الجهاش بازظال  المنطقة المإلمة.يتم وػؼه ػلى الجلد لتغطية 

ؼتقد أن وحدة يظلعلة من نبؼات التياز الكهسبائي بالتناوب.ػلى شكل المبطنة  لقماغئلى أقطاب ا

TENS  لأللم ،  اً تعكيننتج يالري  االندوزفين الطبيؼي ػلى معتوى الغدة النخامية  تحسيسينشؾ

يؼانون ، ممن الرين يؼانون من آالم حادة خفيفة الى مؼتدلةمسػى هرا النمؾ من التعكين ينفغ ال

ال ينبغي . من الؼسوزي االنتباه أنه من آالم الظهس المصمنة والتهاب المفاطل وآالم األػظاب 

 القلباػطسابات نظم  المسػى الرين يؼانون من مغعتخدم يأن 

 انعضالث انتذريجياستزخاء  (6

مجموػات الؼؼالت المختلفة في جميغ أنحاء الجعم بطسيقة يقوم المسيغ بتقليض وئزخاء 

 ثيس الشؼوز باالظتسخاء والساحة.ي من شأنه أن، وهرا تدزيجية

آالم الظداع واإلجهاد.  ،شبحف الطسالآالم الظهس ، وآالم الطسيقة في حاالت: ) هرهتعتخدم 

، أللم المصمن المستبؾ بالسوماتيصم وغيس السوماتيصماالظداع و، والتوتسالسقبة المصمنة 

 (االػطسابات االلتهابية المصمنة

 انتذخالث اننفسيت 

 ي انسهىكي ًعزفانعالج ان .1

بهدف التغلب ػلى المشاكل ػن حديث بين المسيغ والمؼالِج، هو ؽسيقة ػالجية تؼتمد ػلى ال

وتؼكس  والقلق الكآبةاأللم و يعتخدم لؼالج حيث أنه  .ؽسيق تغييس ؽسيقة التفكيس والتظسف

سها يئدزاك وتفعيس ؽسيقة تفكيسه العلبية؛ بهدف تغي، ويعتند ػلى معاػدة المسيغ في المصاج

  ئيجابية ئلى أفكاز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
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 Mindfulness-based stressانحذ و انتخفيف ين انتىتز انقائى عهً انىعي  .2

reduction 

 

 Mindfulness-Based Stress يؼسف الحد من اإلجهاد و التوتس القائم ػلى الوػي واإلدزاك

Reduction  ػلى أنه نهج ػالجي يجمغ بين التأمل واليوغا. ويهدف ئلى مخاؽبة األفكاز

 الالواػية والمشاػس والعلوكيات التي يؼتقد أنها تصيد من التوتس وتتلف الظحة

ى تخفيف األلم وتحعين الحالة النفعية ػل الوعيقد يعاػد الحد من اإلجهاد القائم ػلى  

اإلػياء   الؼظبي ،  الكآبة، الؼغؾ  القلق ،  لألشخاص الرين يتؼاملون مغ حاالت األلم المصمنة،

 مشاكل النوم  ػغؾ الدم المستفغ،   أنواع الظداع المختلفة،   الغؼب ،   أو اإلجهاد،

 Acceptance and commitment therapy (ACT)عالج انقبىل واالنتزاو .3

جصء من النماذج  وهو نوع من الؼالج يتم تؼمينه في ما يعمى الجيل الثالث من الؼالجات ، وه

بينما زكصت ػالجات الجيل األول والثاني  )المسكصية( ػلى  .الؼالجية العلوكية والمؼسفية

 ، اً أكثس تكيفبشكل ة مفتسػى خسعبب في ػدم الساحة واظتبدالها بأمكافحة األفكاز التلقائية أو الت

 .كوظيلة للؼثوز ػلى السفاهية تزكز عالجاث انجيم انثانث عهً انحىار وتسعً نهقبىل

 

وال يتمثل هدفها السئيعي في الحد من األػساع التي يقدمها المسيغ ، ولكن التثقيف وئػادة 

توجيه حياته بطسيقة أكثس شمولية. وهي تعتند ئلى فكسة أن ما يعبب ػدم الساحة أو القلق ليط 

اؽف تجاهها وكيف يستبؾ األحداث والمشاكل التي يتؼسع لها الشخض ، بل كيف يسبؾ الؼو

ال يتؼلق األمس بتجنب ما يعبب لنا المؼاناة ، ألن هرا يمكن أن يكون له تأثيس ازتداد، ولكن  .بها

، يهدف هرا الوػغ المثالي هو قبول تجسبتنا الؼقلية والنفعية ، وبالتالي الحد من شدة األػساع

 .لري يأتي يؼاني منه الؼالج ئلى خلق حياة غنية ومفيدة للمسيغ ، وقبول األلم ا

 

 Biofeedbackانتغذيت انزاجعت انبيىنىجيت:  .4

مظطلح يعتؼمل في وطف  يوتعمى أيؼاً االزتجاع البيولوجي أو تغرية زاجؼة حيوية وه

أو الحسازة أو الؼغؾ(  المحددة )مثل نبغ القلب أو التنفط اظتجابات الجعم  األظاليب التي تقيط

 مدزك المسيغ ظبحأطوات أو أػواء. بحيث ي في شكل ثم ئػادتها من جديد ئلى المسيغ

االظتسخائية  االظتجابات. ويمكن اظتؼمال األظاليب  تؼلم كيفية التحكم في تلكيو الظتجابات جعمه

http://turkuazpost.com/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a9-the-present-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86%d8%9f/
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، وتعكين األلم ، وتحقيق الظحة والوطول الخاطة بالمسيغ تنظيم االظتجابات والمؼسفية في

 . ئلى أنماؽ حياة أكثس زاحة

 ظهوز أظاليب قادزة ػلى تحفيص قدزات الؼقل للتأثيس ػلى الجعد،النمؾ في الؼالج ل أدى هراوقد 

 كأظلوب ػالجي يعتخدم بؼغ األجهصة الطبية في تصويد المسػى بالمؼلومات

 حول الؼمليات الفعيولوجية التي ال يشؼسون بها في الؼادة، وذلك باتاحة الفسطة لهم

 بؼة بما يَُمكِّن المسػى من تؼلم كيفية ػبؾلمشاهدة ما يجسي من خالل أجهصة المتا

 تفكيسهم وػملياتهم الرهنية األخسى بهدف التحكم في الؼمليات الجعدية التي كانت تؼتبس

 المؼوية ونشاؽ –فيما ظبق ػمليات ال ئزادية مثل ػغؾ الدم والحسازة والوظائف المؼدية 

 .الموجات الكهسبية الؼقلية

اػطسابات الجهاش الهيكلي الؼؼلي، أو  ؼالت الكهسبائي لتخفيفمثل اظتخدام جهاش تظويس الؼ

أو اػطسابات ػؼالت  آالم أظفل الظهساظتخدام التظويس باألمواج الفوق طوتية للتغلب ػلى 

 القاع الحوػي

 :Guided imageryانتخيم انًىجه  .5

من المؼسوف أن الدماؽ قادز ػلى خلق أنواع من الظوز الؼقلية، و الظوز المسئية ، الظوز 

الظوز الشمية، التظويس الحسكي للحسكات، وطوز حعية لمعية،) ,العمؼية ، الظوز الروقية 

يعاػد ؽبيب التدزيب المسػى ػلى ئلغاء وتوليد  في انتخيم انًىّجه . دزجة الحسازة، والؼغؾ(

رهنية التي تقلد أو تؼيد ئنشاء اإلدزاك الحعي من السؤية ، االطوات ، األذواق ، الظوز ال

 السائحة، الحسكات ، والتي تؼمل باللمط.

التطبيق الؼالجي من التخيل البظسي لتثقيف المسيغ في تغييس الظوز الرهنية، والتي يهدف 

ة تعهل ػلى المسيغ اظتبدال بدوزها تعاهم في التغييس الؼاؽفي. ػلى وجه التحديد، فانها ػملي

الظوز التي تفاقم األلم الجعدي، تفاقم األلم النفعي، تأكيد الوهن، بناء األحداث المإلمة، أو 

تكثيف المشاػس المصػجة مثل اليأض والقلق، مغ الظوز التي تإكد الساحة الجعدية والوػوح 

 المؼسفي، االتصان الؼاؽفي

 طزق أخزي   نتذبيز األنى 

 وانذينانزوحانيت  -1

ػن الخطايا،  اػتبس األلم في الؼظوز الوظطى معألة دينية. كان ينظس ئلى األلم كؼقاب هللا

قد ، اإلزشاد السوحي في مثل هره الحالة يمكن أن تكون ذات أولوية أكثس من الؼالج الطبي 
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من األنشطة  تختلف التدخالت السوحية باختالف الشؼوب وػاداتهم، بشكل ػام الظالة واحدة

متنوػة بما في ذلك االمتنان ،القبول  ، والتي يمكن أن تتخر أشكاالً لسوحية اليومية األكثس شيوػاً ا

أكثس  يكون الفسدواالػتساف ، طالة الشفاػة أو بالتواطل الظامت. الهدف السئيعي هو أن 

ػلى  تؼتبس المؼتقدات السوحية واحدة من أكثس الطسق فؼالية التي تإثسلرلك  ،هلل قسباً و حباً 

  مصمن  )مثل األلم الؼؼلي الهيكلي أو العسؽان ....( اللم من األيؼانون  الشفاءػند األفساد الرين

 

 

 انعالج بانًىسيقً -2

اظتخدمت الموظيقى قديماً لتؼصيص السفاهية وتخفيف األلم والمؼاناة. حيث أن اظتخدام الموظيقى 

تقليل األلم و تقليل اظتخدام الموزفين للمسػى أثناء الؼملية الجساحية أو بؼدها يعاػد في 

 والمهدئات األخسى ، ومصيالت القلق ، والمعكنات .

النعاء  الحاالت التي يمكن أن تعتخدم الموظيقى كؼالج لتخفيف االلم: ) تنظيس الكولون العيني،

أقل أثناء المخاع اللواتي اظتمتؼن باالظتماع ئلى موظيقى هادئة كان لديهن معتوى األلم لديهن 

تهاب ، المسػى المعنين المظابين بالمن النعاء اللواتي لم يعتمؼن للموظيقى خالل المخاع

موظيقى يوميا لمدة ػشسين دقيقة لبؼؼة أظابيغ انخفؼت المفاطل المصمن الرين اظتمؼوا لل

لديهم. أيؼاً مسػى العسؽان الرين يؼانون من ألم متوظؾ ذكسوا بفائدةالموظيقى  معتويات األلم

 تخفيف معتوى آالمهم  في

 


