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مقدمة
لقد تم إدخالك لمستشفى "ألبيرت شفيتز" أو سيتم إدخالك قريبا.
يمكن أن تتسبب األمراض و/أو العالجات في الشعور باأللم .إذا كان هذا ينطبق عليك ،فإننا نبذل
قصارى جهدنا للتقليل أكبر قدر ممكن من هذا األلم.
تقرأ في هذا المنشور:
لماذا من المهم أن تبقى مسيطرا بشكل جيد على األلم.

كيف نقيس األلم الذي تشعر به.

ما الذي يمكنك القيام بك شخصيا إلظهار أنك تشعر باأللم.


لماذا؟
نقيس بانتظام األلم الذي تشعر به و نسجله .بهذه الطريقة يعرف طبيبك أو
ممرضك بالضبط شدة األلم التي تشعر بها وما إذا كانت شدة األلم تلك تتغير .نوائم عالجك وفقا لذلك.
إنه من المهم أن ال تشعر بألم شديد جدا وأن يبقى هذا األخير تحت السيطرة .إذا شعرب باأللم ،ال تقٌل
لنفسك "أنا بخير" أو " ينبغي أن أكون شجاعا" ،إذا لم يكن من الممكن في الواقع تحمله بدون مسكنات.
بمعنى آخر األلم يعيق شفاءك.
 هل ليس بإمكانك مواصلة التنفس و السعال بشكل جيد نتيجة شعورك باأللم؟ عندئذ يزداد مثال
احتمال إصابتك بالتهاب رئوي.
 هل ليس بإمكانك الوقوف ،الجلوس و/أو المشي بشكل جيد نتيجة شعورك باأللم؟ حينها قد تضطر
للبقاء لمدة أطول في المستشفى.
 هل ليس بإمكانك رعاية نفسك بنفسك بشكل جيد؟ عندئذ سوف تحتاج إلى مساعدة في المنزل مثال
المساعدة على اإلستحمام أو القيام باألشغال المنزلية.
 هل ليس بإمكانك النوم بشكل جيد نتيجة شعورك باأللم؟ عندئذ تشعر بالتعب بسرعة و ال يحتوي
جسمك على طاقة كافية للمساعدة على الشفاء.
 هل لديك شهية أقل نتيجة شعورك باأللم؟ ربما تتناول عددا أقل من المواد المغذية؟
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كيف ذلك؟
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لقياس األم ننطلق من كيفية شعورك باأللم .أنت فقط الشخص الذي يمكنه إخبارنا ما إذا كان يشعر باأللم
و ما هي شدة ذلك األلم.
تسألك الممرضة بشكل منتظم عن األلم .أبلغ بذلك بنفسك بشكل فعال أيضا.
تعلِم عن شدة األلم بإعطاء درجة لأللم الذي تشعر به من خالل سلم يبدأ بالصفر وينتهي بععشرة .من
خالل الجدول أسفله ،تحدد اإلتجاه عن طريق تحديد درجة األلم.

ال أشعر تماما بأي ألم
حساس بعض الشيء ،بال تقييد في القيام باألنشطة
حساس ،تقييد طفيف في القيام باألنشطة.
ُمؤلِم بالتأكيد ،لكن ال حاجة ألخذ مسكنات.
مؤلم إلى حد ما ،حتى أثناء الراحة.
مؤلم ،لكني مع ذلك أبقى نائما خالل الليل.
مؤلم ،غالبا ما ال أستطيع النوم نتيجة األلم
مؤلم جدا ،ال أستيطع النوم بتاتا.
مؤلم جدا ،ال أستطيع التفكير في شيء آخر غير األلم.
ألم كثير جدا
ألم ال يُطاق
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ال يمكن أبدا أن تعطي درجة خاطئة .ألن األمر يتعلق باأللم الذي تشعر به وليس بالكيفية
التي سيتلقاها شخص آخر.
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ه
إذا كنت تشعر باأللم في مواضع مختلفة ،حينها خذ بعين اإلعتبار األلم الذي تشعر بأنه هو
األشد .لكن أخبر الممرض(ة) بالمواضع التي ما زلت تشعر فيها باأللم.
هل تشعر باأللم فقط في لحظات معينة ،مثال عند الحركة أو التبول؟ عندئذ تعطي الدرجة
بالنسبة لأللم الذي تشعر به في تلك اللحظة .لكن أخبر الممرض(ة) أن درجة األلم تلك خاصة
فقط بتلك اللحظة المعينة.
درجة األلم ما فوق  4تشير إلى األلم الذي ال يمكنك تح ُّمله دون تناول أدوية ضد األلم.
الدرجة  5وما فوق تشير إلى األلم الذي تريد الحصول على مسكن ضده.

إذا كنت تشعر بألم شديد أو كانت لديك أسئلة حول عالج ألمك ،ليس عليك بالطبع اإلنتظار حتى تأتي
الممرضة إليك .ناقش بدون تردد ألمك مع الممرض(ة).
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عالج األلم
باألدوية
يكتب الطبيب في ملفك الطبي خطة العالج ضد األلم الذي تشعر به .يقوم الطبيب أو الممرض(ة)
بمناقشة ذلك معك.
إنه من المهم جدا أن تتناول المسكنات التي تم وصفها لك في األوقات المتفق عليها .إذا انتظرت طويال،
فإنه يصبح من الصعب أكثر السيطرة على ألمك واإلبقاء على ذلك الوضع.
بدون أدوية
إلى جانب ال عالج باألدوية ،هنالك طرق أخرى (إضافية) التي يمكن أن تقلل من األلم:
 ممارسة تمارين اإلسترخاء.
 وضع قربة ماء ساخن أو كمادات باردة على موضع األلم.
 البحث عن التسلية ،مثال باإلستماع للموسيقى.
 التدليك
يمكنك مناقشة ذلك مع الممرض(ة).
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