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 .کاربرد اقدامات تسکین دهنده غیر دارویی را بدانند 

 خاص را ذکر کنند.  های گروه در اهمی  و نحوه مدیری  درد 
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  مقدمه

 درد چیست؟ 

بافتت  در ارتبتتاط بتتوده و  احتمتتالی یتتا واقعتتیِ ناخوشتتایند استت  کتته بتتا آستتیب درد یتتک تجربتته جستتمی و روحتتیِ

کنتتترل آن امتتری اساستتی ؛ بنتتابراین همودینامیتتک بیمتتار بگتتذارد نتتامطلوبی را بتتر روی وضتتعی ِ توانتتد اثتتراتِمتتی

ساستی همتراه بتا بیماریهتایِ مختلتف است  . درد یکتی از مشتکالت اصتلی و اپزشتکی است علتوم  هتای در حرفته

طبتتگ گتتزارش منتشتتر شتتده بوستتیله انجمتتن درد . دشتتومتتیدر طتتول عمتتر ختتود بتتا آن مواجتته نی کتته هتتر انستتا

برنتتد و بتتیش از ستتالیانه حتتدود پنجتتاه میلیتتون نفتتر در ایتتن کشتتور در ستتنین مختلتتف از درد رنتت  می ،آمریکتتا

 .درد آنها صرف می شود یکصد میلیون دالر هزینه برای کنترلِ

 اهمیت درد چیست؟

انجمتتن  کنتد.درد شتایع تترین عالمتتی است  کته فترد را بته استتتفاده از کمتک هتای فتوری پزشتکی مجبتور متی

را پنجمتتین عالمتت  حیتتاتی  عنتتوان یتتک تجربتته حستتی و عتتاطفی نتتام بتترده و آن درد امریکتتا عبتتارتِ درد را بتته

رد نیتز ماننتد ستایر عالیتم حیتاتی کنتترل شتود در ارائته بهتتر مراقبت  دارد اگتر دتعریف کرده اس  و اعتالم متی

 ها به تیم درمان کمک خواهد نمود. 

 چرا باید درد کنترل شود؟

بتتا پرستتتار، اقامتت   متتاریارتبتتاط نامناستتب ب متتار،یب  یتوانتتد موجتتب عتتدم رضتتا یدرد و عتتدم کنتتترل آن متت

تحقیقتات نشتان متی دهتد توجته ی گتردد. همننتین متاندر یهتا نتهیهز شیو افتزا مارستانیدر ب ماریتر بیطوالن
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بتتویهه در دوره ستتالمندی و میانستتالی،  ،بتته دردهتتای هتتر چنتتد بتتی اهمیتت  و خفیتتف یتتا تحمتت  کتتردن دردهتتا

 .ساز ابتالو پیشرف  بیماری های خطرناك خواهد شدزمینه

 تفاوت درد مزمن و حاد چیست؟

) بلنتد متدت( وجتود داشتته باشتد. بتا توجته بته شتیوع درد ممکن اس  به دو شک  حاد ) کوتتاه متدت( و متزمن 

-بتتاالی درد در مشتتکالت ستترطانی، برختتی از منتتابع درد را بتته ستته صتتورت حتتاد، متتزمن و درد ستترطانی تقستتیم

بنتتدی متتی کننتتد. بتترای تمتتایز بتتین درد حتتاد و متتزمن معمتتوال دوره شتتش ماهتته در نظتتر میگرنتتد؛ بتته عبتتارتی 

د جتزو دردهتای متزمن و بترعکس دردهتای کمتتر از شتش متاه درد دردهایی که بتیش از شتش متاه طتول بکشتن

 حاد محسوب می شوند. 

 اثرات درد حاد چیست؟ 

معموال دردهای حتاد شتدیدتر بتوده و فترد را مجبتور متی کنتد تتا ستریعا مشتک  ایجتاد شتده را حت  نمایتد. درد 

، درنتیجتته اثتترات عروقتتی و تنفستتی اثتتر میگتتذارد -حتتاد بتتر سیستتتم هتتای حیتتاتی بتتدن ماننتتد سیستتتم قلبتتی

مخربتتی ماننتتد تنگتتی نفتتس، تتتزش قلتتب، افتتزایش فشتتار ختتون ایجتتاد میشتتود. معمتتوال در دردهتتای حتتاد امیتتد 

بهبودی و تستکین درد وجتود دارد و کمتتر از شتش متاه بته طتول متی انجامتد. درد قلبتی موقتع ستکته و یتا درد 

 زایمانی نمونه هایی از درد حاد هستند. 

 اثرات درد مزمن چیست؟

هتتای متتزمن ماننتتد دردهتتای مفصتتلی در اکثتتر مواقتتع خفیتتف و قابتت  تحمتت  هستتتند. ایتتن نتتوع دردهتتا کتته درد

معمتتوال منشتتا نامشخصتتی دارنتتد، اثتترات مخربتتی بتتر رو  و روان افتتراد متتی گذارنتتد و از نظتتر جستتمی نیتتز فتترد را 
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متتزمن  محتتدود متتی نماینتتد. اختتتالل ختتواب، افستتردگی، خستتتگی متتزمن و ... نمونتته هتتایی از عتتوار  درد

هستند. بترای نمونته افترادی کته اغلتب مواقتع درد زانتو دارنتد، بترای کنتترل درد ختود تحترك ختود را کتم متی 

 و تحلی  قدرت جسمی مواجه میشوند.  "احساس خوب بودن"نمایند و در نتیجه با کاهش 

 درد  پاتوفیزیولوژی

 چرا یک عضو درد می کند؟

و عوامتت  محیطتتی بستتتگی دارد. گیرنتتده هتتای درد تقریبتتا  بتتروز و شتتدت درد بتته هتتر دو عامتت  سیستتتم اعصتتاب

در تمتتامی اعضتتا ماننتتد پوستت ، مفصتت  و ... وجتتود دارد. عتتالوه بتتر گیرنتتده هتتای درد، چناننتته ستتایر گیرنتتده هتتا 

نیز به شدت تحریک شوند، حتس درد ایجتاد متی شتود؛ بته عبتارتی گرمتا، کشتیدگی یتا اسزاستم زیتاد عتالوه بتر 

طه، منجتر بته ایجتاد درد نیتز متی گتردد. بترای نمونته اگتر بوستیله ی تیت ، قشتر هتای تحریک گیرنده های مربو

ستتطحی پوستت  را بتترداریم ایتتن عمتت  موجتتب احستتاس لمتتس متتی گتتردد ولتتی باعتت  درد نمتتی شتتود ولتتی اگتتر 

 برداش  پوس  عمیگ باشد. در این صورت احساس لمس جای خود را به احساس درد می دهد.

 کاهش درد نقش دارند؟ چه مواد شیمیایی در بروز یا

، بترادی کینتین پروستتوگالندینهنگامی کته بتافتی آستیب متی بینتد متواد شتیمیایی خاصتی ماننتد هیستتامین، 

و استتی  کتتولین آزاد متتی شتتوند. ایتن متتواد مولتتد درد هستتتند و یتتا انتقتال یتتا ادراك درد را تشتتدید متتی نماینتتد. 

ن هتا نیتز در بتدن تولیتد متی شتود کته خاصتی  ضتد دردی برخی از مواد شیمیایی مانند انتدروفین هتا و انکفتالی

 دارند. 
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 درد احشا چگونه ایجاد و حس می شود؟

احشتتاب بطتتور طبیعتتی تمتتاس، فشتتار و حتتتی قطتتع و بریتتدگی تیتتز را احستتاس نمتتی کننتتد. زیتترا بجتتز در مزانتتتر 

یرنتتده هتتای )پتترده دور شتتکم( کتته تعتتداد انتتدکی گیرنتتده ی حرارتتتی یافتت  متتی شتتود، در بقیتته ی قستتم  هتتا گ

درد پراکنده تر از پوس  هستند. به همتین جهت  است  کته درد هتای احشتایی بته اطتراف انتشتار یافتته و یتا بته 

نواحی دیگر منعکس متی گردنتد. بته عبتارتی بتا تزریتگ یتک متاده ی بتی حتس کننتده موضتعی در جتدار شتکم، 

و احشتتاب را قطتتع کتترد و یتتا متتی تتتوان بتتدون اینکتته درد قابتت  مالحظتته ای احستتاس گتتردد، شتتکم را بتتاز کتترد 

ستتوزاند. ولتتی در متتواردی کتته احشتتاب از حالتت  فیزیولتتوژیکی و طبیعتتی ختتارت متتی شتتوند) ماننتتد اتستتاع حفتتره 

های درونی، فشتار ناشتی از تومتور در احشتاب، فقتدان اکستیهن( درد احستاس متی گتردد. البتته گیرنتده هتای درد 

متی شتوند. همننتین درد هتای احشتایی بتا تهتوع و در ساختارهای حفتره ای، کزستول هتا و جتدار عترو  دیتده 

 واکنش های تحریکی دستگاه عصبی خودمختار همراه می باشند.

 درد به مربوط های فرضیه

تا کنون فرضیه های مختلفتی در زمینته درد و کنتترل آن مطتر  شتده است  کته هتر کتدام نکتات قتوت و ضتعف 

است .  "دروازه"رد استتفاده قترار میگیترد، فرضتیه خاصی دارند ولی یکی از فرضتیه هتایی کته بته طتور وستیع متو

در بیتتان ستتاده طبتتگ ایتتن فرضتتیه اعصتتاب حستتی بتترای ورود بتته مغتتز و تفستتیر شتتدن بایتتد از یتتک دروازه عبتتور 

کننتتد. چناننتته بتتار حستتی اعصتتابی بیشتتتر باشتتد، بیشتتتر متتورد توجتته قتترار میگیتترد و پیتتام ستتایر اعصتتاب کمتتتر 

متاری دچتار درد پتا است  و پرستتار وی را ماستاژ متی دهتد، هتر دو حتس تفسیر می شود. بترای نمونته وقتتی بی

درد و ماساژ با هم به ستوی دروازه متی رونتد و اگتر بتار حستی ماستاژ بیشتتر از درد باشتد، مغتز عمتدتا بته ماستاژ 
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توجتته متتی نمایتتد و درد را کمتتتر تفستتیر متتی کنتتد و بتته عبتتارتی درد را کمتتتر حتتس متتی کنتتد. تتتاثیر اکثتتر 

 دارویی برای کاهش درد با این فرضیه توجیه پذیر اس . مداخالت غیر 

از نظریه های دیگتر متی تتوان بته وجتود تمتایز بتین درد ستریع و درد آهستته اشتاره کترد. در ایتن متدل درد هتا 

معمتتوالد در دو گتتروه درد هتتای ستتریع و درد هتتای آهستتته قتترار داده متتی شتتوند. درد ستتریع از طریتتگ تارهتتای 

بته دستتگاه عصتبی مرکتزی هتدای  متی شتوند  Cهستته از طریتگ تارهتای عصتبی نتوع دلتتا و درد آ A–عصبی 

و مستتیر هتتدای  ایتتن دو نتتوع درد متفتتاوت و جتتدا از یکتتدیگر استت . درد ستتریع در زمتتانی بستتیار کوتتتاه و حتتدود 

یتتک دهتتم ثانیتته پتتس از ایجتتاد محتترك درد زا احستتاس متتی شتتود. ولتتی درد آهستتته در زمتتانی طتتوالنی تتتر و 

ثانیه یتا بیشتتر پتس از وارد آمتدن محترك درد زا احستاس متی گتردد. ایتن درد در ثانیته هتا و حتتی معموالد یک 

 دقایگ بعدی به آهستگی افزایش می یابد. 

درد سریع هنگامی احستاس متی گتردد کته ستوزنی بته درون پوست  فترو رود یتا شتیب نتوك تیتزی ماننتد چتاقو 

گزشتی و حتاد معرفتی متی شتود و در قستم  هتای ستطحی پوس  را ببرد. این درد با استامی درد تیتز، ستوزنی، 

بدن احساس متی گتردد و معمتوالد در بیشتتر بافت  هتای عمقتی احستاس نمتی شتود. درد آهستته در اثتر آستیب 

پوس  و باف  هتای درونتی احستاس متی شتود و بستیار زجتر آور و غیتر قابت  تحمت  است . ایتن درد بتا استامی 

 فی می شود.درد سوزشی، مبهم، مزمن و تهوع آور معر

گیرنتتده هتتای درد ستتریع در برابتتر کشتتش مکتتانیکی بتتیش از حتتد و یتتا در برابتتر گرمتتا و ستترمای فتتو  العتتاده   

شدید تحریک می شتوند، از ایتن رو بته ایتن گیرنتده هتا، گیرنتده هتای درد مکتانیکی و حرارتتی گفتته متی شتود. 

شتوند بته ایتن گیرنتده هتا گیرنتده  گیرنده های درد آهسته بتا متواد شتیمیایی خاصتی در بافت  هتا تحریتک متی
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هتتای درد شتتیمیایی گفتتته متتی شتتود. همتتانطور کتته در بتتاال اشتتاره شتتد متتواد شتتیمیایی کتته گیرنتتده هتتای درد 

شتتیمیایی را تحریتتک متتی کننتتد شتتام  هیستتتامین، بتترادی کتتی نتتین، متابولیتت  هتتای استتیدی مختلتتف، 

اگالندین هتتا گیرنتتده هتتای درد را ستتروتونین، آنتتزیم هتتای پروتئولیتیتتک و استتتی  کتتولین هستتتند. پروستتت

و کتتاهش   CO2مستتتقیماد تحریتتک نمتتی کننتتد ولتتی حساستتی  آنهتتا را تشتتدید متتی نماینتتد. ضتتمناد افتتزایش 

O2 .نیز موجب درد می گردد 

 آیا بدن به درد عادت می کند؟  

-ابگ پیتدا نمتی کننتد و یتا ستازش بستیار انتدك نشتان متیگیرنده های درد سازش ناپذیر بوده و بتا محترك تطت 

دهند. حتی در برختی شترایگ گیرنتده هتای درد بتا ادامته ی تحریتک حساستی  بیشتتری نشتان متی دهنتد کته 

 ( گفته می شود.hyperalgesiaهیزر آلهزی) 

 درد تجربه بر موثر عوامل

 چه عواملی در تشدید یا کاهش درد تاثیر می گذارند؟

لیتد متواد شتیمیایی دردزا ماننتد بترادی کینتین ) بترای مثتال ممانعت  از آستیب پوستتی بیشتتر بتا ممانع  از تو

پانستتمان مرتتتب و یتتا بستتتن آتتت  بتترای استتتخوان شکستتته ( و همننتتین تحریتتک تولیتتد متتواد ضتتد درد ماننتتد 

 اندروفین ) برای مثال با خندیدن و ورزش کردن( باع  کاهش شدت درد می شود. 

ه ذکتتر گردیتتد عتتالوه بتتر عوامتت  عصتتبی، عوامتت  محیطتتی نیتتز بتتر بتتروز و شتتدت درد اثتتر متتی البتتته همتتانطور کتت

اقتصتتادی در بتتروز درد و تتتداوم آن بستتیار م ثرنتتد؛ -های روانتتیگذارنتتد. امتتروزه اعتقتتاد بتتر ایتتن هستت  کتته جنبتته
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ه بتترای نمونتته فتتردی کتته متتی دانتتد توانتتایی متتالی کتتافی بتترای درمتتان مشتتک  ختتود نخواهتتد داشتت  و امیتتدی بتت

بهبودی ندارد، در مقایسه با فردی کته متی دانتد متی توانتد مشتک  ختود را درمتان نمایتد، درد بیشتتری را حتس 

 می کند. 

تجارب گذشته افراد نیتز بتر شتدت حتس درد اثتر متی گتذارد؛ بترای نمونته کتودکی کته قتبال تزریتگ دردنتاکی را 

یتتا فرزنتتدی کتته شتتاهد درد کشتتیدن تجربتته کتترده استت ، در تزریقتتات بعتتدی درد بیشتتتری را حتتس متتی کنتتد؛ و 

متتادر مبتتتال بتته ستترطان ختتود بتتود، بتتا شتتنیدن تشتتخید ستترطان در ختتودش درد بستتیار زیتتادتری را حتتس متتی 

 کند. 

اضطراب و افسرگی نیز از عواملی است  کته بتا تشتدید حتس درد همتراه هستتند؛ بته همتین جهت  است  کته بته 

ی درد تاکیتد زیتادی متی شتود. بترای نمونته دهنتدهکاهش استرس و شاد کردن افراد بته عنتوان عوامت  تستکین 

اطمینان بخشی پرستتار اورژانتس بته بیمتاری کته درد حتادی را متحمت  متی شتود، باعت  متی شتود کته تحمت  

درد بتترای بیمتتار راحتت  تتتر گتتردد. قابتت  ذکتتر استت  کتته استتترس بستتیار شتتدید ممکتتن استت  درد را تخفیتتف 

نی کته در صتحنه ی اتفتا  حضتور دارد، درد کمتتری را احستاس دهد)!(؛ بترای نمونته سترباز یتا ورزشتکار تتا زمتا

 می کند یا حتی متوجه آسیب خود نمی شود.

برخی از منابع بته تتاثیر فرهنتر بتر درد نیتز اشتاره کترده انتد، ولتی اکثتر صتاحبنظران معتقدنتد فرهنتر عمتدتا 

ا ایتن ذهنیت  بتزرو شتود کته ی پاسخ گویی فرد به درد اثر متی گتذارد. بترای نمونته اگتر پستربنه ای بتبر نحوه

 ، سعی می کند هنگام بروز درد عالیم ظاهری از خود نشان ندهد. "مرد گریه نمیکند "
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نتای  مربوط به ارتباط بین درد بتا جتنس تتا حتدودی متنتاقب متی باشتد ولتی بتا ایتن وجتود اکثتر صتاحبنظران 

بتا وجتود محترك هتای ضتعیف تتر معتقدند که زنان آستتانه ی تحمت  پتایین تتری دارنتد و اعصتاب حستی آنتان 

 نیز ممکن اس  تحریک شود و پیام درد را منتق  نماید. 

 درد ارزیابی و بررسی

 چرا باید درد بیمار را ارزیابی کرد؟

بررسی و ارزیابی درد نکتته ی بستیار مهمتی است  کته کلیته ی پرستتاران و افترادی کته بتا بیمتار ستروکار دارنتد 

درد در پیشتتگیری از وقتتوع درد کمتتک کننتتده استت . بتترای نمونتته اگتتر بیمتتار بایتتد بتته آن توجتته نماینتتد. بررستتی 

اظهتتار نمایتتد کتته اکثتتر مواقتتع شتتب هتتا دچتتار درد متتی شتتود، پرستتتار متتی توانتتد موقتتع تجتتویز دروهتتای عصتتر، 

داروهتتای مستتکن بیمتتار را قبتت  از بتتروز یتتا تشتتدید درد ارائتته دهتتد، و یتتا مداخلتته ی ماستتاژ را بتته شتتب موکتتول 

 ینکه به همراه بیمار اجازه دهد که شب هنگام نزد بیمار بماند و .... نماید و یا ا

ارزیتتابی درد در کنتتترل بهتتتر درد نیتتز متتوثر استت . بتترای نمونتته هنگتتامی کتته بیمتتار ترومتتایی از درد پتتا شتتاکی 

استت ، پرستتتار بایتتد ستتواالتی در متتورد ماهیتت  درد از وی بزرستتد و مشتتخد نمایتتد کتته ایتتن درد مربتتوط بتته 

ی ستخوان، فشتار اکیمتوز بتر عضتله و یتا مربتوط بته کشتیدگی مفصت  است ؛ و بتر آن استاس مداخلتهشکستگی ا

 مناسب را انتخاب نموده و انجام دهد. 

 در ارزیابی درد بیمار به چه نکاتی باید دقت کرد؟

 شدت درد یکی از متوارد مهمتی است  کته نته تنهتا روی نحتوه ی پاستخ دهتی و مقابلته بیمتار بتا درد، بلکته روی

عملکتترد پرستتتار و انتختتاب داروی مستتکن و مداخلتته ی غیتتر دارویتتی نیتتز اثتتر متتی گتتذارد. بتترای بررستتی کیفیتت  
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درد بایتتد از جمتتالت ختتود بیمتتار استتتفاده کتترد. کلمتتاتی ماننتتد تیتتر کشتتیدن، درد ضتترباندار و ... در تعیتتین 

توجته قترار بگیترد. بترای ی درد نیتز بایتد متورد ماهی  درد کمک کننده است . عوامت  تشتدید و تستکین دهنتده

نمونه ممکن اس  پرستار متوجته شتود کته پتس از حضتور همتراه بیمتار بتر بتالین، درد بیمتار کتم متی شتود. در 

 اینصورت پرستار می تواند از حضور همراه به عنوان عام  تسکین دهنده بهره ببرد.

نشتتان دهنتتده ی شکستتتگی  زمتتان بتتروز درد نیتتز بایتتد بررستتی شتتود. درد بالفاصتتله پتتس از ترومتتا ممکتتن استت 

ولتتی درد بتتا فاصتتله ی زمتتانی از ترومتتا متتی توانتتد بیتتانگر ادم و اکیمتتوز باشتتد. برختتی از دردهتتا در شتتب تشتتدید 

 شوند و برخی از دردها روزها خود را نشان می دهند. می

قت  مح  درد، بته عنتوان یکتی از مهمتترین راه هتای تعیتین محت  آستیب نیتز بایتد بررستی شتود. البتته بایتد د

کترد کتته برختتی از دردهتا ارجتتاعی هستتتند و در جتایی دور از محتت  اصتتلی بتروز متتی کننتتد. بترای نمونتته ممکتتن 

 اس  درد سکته قلبی در فک و یا دس  چپ بیمار حس شود. 

 چگونه مطمئن شویم که بیمار واقعا درد دارد؟

نتتد. صتتاحبنظران بتتر ایتتن اکثتتر منتتابع بهتتترین راه بتترای تشتتخید درد را اظهتتارات ختتود بیمتتار معرفتتی کتترده ا

اعتقاد هستند که شدت، کیفیت ، زمتان و ستایر نکتات مربتوط بته درد همتان چیتزی است  کته بیمتار متی گویتد. 

تتر نیتز نیتاز دارنتد چراکته ممکتن است  ولی پرستتاران بترای متدیری  صتحیح درد بته معیارهتای عینتی و دقیتگ

ست  اظهتارات برختی از بیمتاران روانتی یتا افترادی اظهارات بیمار مطابگ بتا واقعیت  نباشتد. بترای نمونته ممکتن ا

با اختتالالت شخصتی  قابت  اعتمتاد نباشتد و ممکتن است  آنهتا بترای جلتب توجته بیشتتر، درد ختود را بتیش از 

واقعی  اظهار کنند. برعکس این نیتز ممکتن است  اتفتا  بیافتتد؛ بترای نمونته ممکتن است  کتودك بترای فترار از 
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و یتا ممکتن است  متردان بته دلیت  مستای  فرهنگتی بته درد ختود اشتاره نکننتد و  تزریگ، درد خود را اظهار نکند

یا آن را قابت  تحمت  بداننتد. ایتن وظیفته ی یتک پرستتار ختوب است  کته بتوانتد درد را بته شتک  واقعتی تتری 

 ببیند. 

هرچنتتد در تعریتتف درد آورده شتتده استت  کتته درد یتتک حتتس ناخوشتتایند استت  ولتتی ایتتن حتتس ناخوشتتایند 

متی گتذارد. هنگتامی کته درد خفیتف تتا متوستگ باشتد  وضتعی  همودینامیتک بیمتارخربی بر ظتاهر و تاثیرات م

اعصتتاب ستتمزاتیک تحریتتک متتی شتتود و درنتیجتته فتترد افتتزایش فشتتار، نتتبب و تتتنفس را تجربتته خواهتتد کتترد. 

رد متوستتگ تتتا شتتدید شتتود، اعصتتاب پاراستتمزاتیک تحریتتک خواهتتد شتتد و درنتیجتته فتترد دچتتار افتت  چناننتته د

 ، برادی کاردی و برادی پنه نیز می گردد. فشار

هنگتتامی کتته فتترد درد دارد هورمتتون کتتورتیزول در بتتدن وی ترشتتح متتی شتتود کتته قابتت  ردیتتابی در ختتون استت ؛ 

برخی از مطالعات نیتز بترای بررستی اثربخشتی متداخالت ختود بتر میتزان درد، از ایتن معیتار استتفاده متی کننتد. 

وختتته و خلتتگ پتتایین و خشتتنی دارد. ممکتتن استت  قضتتاوت فتترد مختتت  هنگتتامی کتته فتترد درد دارد چهتتره برافر

شود و قادر به تصمیم گیری مناستب نباشتد. بته همتین جهت  است  کته برختود مالیتم و آگتاهی دهنتده پرستتار 

 در برخورد با بیماری که درد دارد، توصیه می شود. 

 بیمار چقدر درد دارد؟

فتتی وجتتود دارد. چهتتار مقیتتاس زیتتر از رایتت  تتترین ابزارهتتایی بتترای ارزیتتابی شتتدت درد روش هتتا و ابزارهتتای مختل

اس  که در مطالعات مربتوط بته درد استتفاده متی شتود. هتر یتک از ایتن مقیتاس هتای بتا توجته بته خصوصتیات 

 شرک  کنندگان و نوع مطالعه انتخاب می شود.
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ه بهتتترین وجته توصتتیف در مقیتاس درد توصتیفی از افتتراد خواستته متتی شتود تتتا دور کلمته ای کته درد آنهتتا را بت

 می کند خگ بکشند. قاب  ذکر اس  که این مقیاس برای افراد باسواد مناسب تر اس . 

 

در مقیتتاس درد عتتددی از فتترد خواستتته متتی شتتود تتتا عتتدد ده را بتتدترین درد و عتتد صتتفر را حالتت  بتتدون درد در 

 نظر بگیرد و سزس عدد مربوط به شدت درد خود را مشخد نماید.

 

مشتتاهده ای درد از بیمتتار خواستتته متتی شتتود تتتا میتتزان درد ختتود را بتتا عالمتت  زدن روی طیتتف در مقیتتاس 

 مشخد نماید. هرچه عالم  فرد به سم  راس  باشد یعنی درد بیمار شدیدتر اس  و برعکس. 

 

مقیاس چهتره هتا یکتی از مقیتاس هتای ارزیتابی درد است  کته عمتدتا بترای افتراد بتی ستواد و کودکتان کتاربرد 

 بیمار شدت درد خود را بر اساس میزان ناراحتی تصویر انتخاب می کند.  دارد.

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFveno4dPMAhWCDBoKHZZdAtgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fems-city.persianblog.ir%2Fpost%2F3%2F&psig=AFQjCNGt4Zm__TTTsSSii1p4goja_AuxAg&ust=1463115957568556
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v5j04dPMAhVBfRoKHSuvAQsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F5687742%2F&psig=AFQjCNGQZV8DtH4HH2hCP9aIfN6CVUDKxQ&ust=1463115981417121
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v5j04dPMAhVBfRoKHSuvAQsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F5687742%2F&psig=AFQjCNGQZV8DtH4HH2hCP9aIfN6CVUDKxQ&ust=1463115981417121
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v5j04dPMAhVBfRoKHSuvAQsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F5687742%2F&psig=AFQjCNGQZV8DtH4HH2hCP9aIfN6CVUDKxQ&ust=1463115981417121
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   دارویی دهنده تسکین اقدامات

 داروهای مخدر:

دارویتتی مختلفتتی بتترای مختتدرها وجتتود  مختتدرها بتته منظتتور تستتکین درد بیمتتاران استتتفاده متتی شتتوند. اشتتکال

دارد. هرچند مختدرها بته عنتوان مستکن هتای قتوی بترای دردهتای متوستگ تتا شتدید محستوب متی شتوند امتا 

موقع تجویز این دارو باید توجته نمتود کته برختی از انتواع مختدرها بترای برختی از انتواع مشتکالت مناستب نمتی 

ولتی در ستنر کیسته صتفرا توصتیه نمتی شتود. همننتین  باشند. برای نمونته متورفین در کولیت  کلیته مناستب

تواننتد منجتر میاوپیوئیتدها پرستاران باید به عوار  جانبی خطرنتاك ایتن مستکن هتا نیتز توجته داشتته باشتند. 

. و در صتورت مصترف متزمن وابستتگی ایجتاد کننتدشتده ضتعف تنفستی و  بهت ختارش،  یبوس ، تهوع،به ایجاد 

ی شتتمرده میشتتود ولتتی بتتا ایجتتاد تشتتن  هتتای مقتتاوم بتته درمتتان بستتیار ترامتتادول نیتتز هرچنتتد مختتدر ضتتعیف

خطرنتاك محستوب میشتتود. مصترف مختتدرها در بیمتارانی کتته مشتکالت تیروئیتتدی، کلیتوی و یتتا تنفستی دارنتتد، 

خطرناك تر است . همننتین خطتر عتوار  جتانبی در بیمتارانی کته دهیدراتته هستتند و یتا در معتر  کتم آبتی 

 قرار دارند بیشتر اس . 

 داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی:

بتته  بتتا مهتتار آنتتزیم سیکلواکستتیهناز و درنتیجتته کتتاهش پروستتتوگالندین داروهتتای ضتتد التهتتاب غیتتر استتتروئیدی

داروهتتای ضتتد کنتتترل درد کمتتک متتی کنتتد. استتتامینوفن، ایبتتوبروفن، دیکلوفنتتاك و آستتزیرین از رایتت  تتترین 

شتوند. ایتن داروهتا نیتز بتا وجتود تستکین دردهتای خفیتف تتا هستتند کته استتفاده متی  التهاب غیر استتروئیدی
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حساستتیتی افتتزایش کلیتتوی و واکنشتتهای های ستتیبآ(، GIدستتتگاه گتتوارش )در اختتتالالت متوستتگ، باعتت  ایجتتاد 

 . شوندمی

 داروهای بی حس کننده موضعی:

 EMLAمونته برخی از داروها به شتک  پمتاد یتا استزری بترای دردهتای موضتعی قابت  استتفاده هستتند. بترای ن

یتتک امولستتیون موضتتعی استت  کتته متتی تتتوان قبتت  از انجتتام پروستتیجرهای دردنتتاك ماننتتد تزریتتگ، از آن بتترای 

پیشتتگیری از بتتروز درد استتتفاده کتترد. لیتتدوکائین نیتتز یتتک بتتی حتتس کننتتده ی ستتریع استت  کتته عمتتدتا بتته دو 

ز ایتن داروهتا نتادر است  صورت ژل و اسزری قابت  استتفاده است . هرچنتد عتوار  سیستتمیک بعتد از استتفاده ا

 ولی اکثر منابع توصیه کرده اند که از اینها به صورت مداوم و زیاد استفاده نشود. 

 را چه موقع استفاده نماییم؟ PRNمسکن 

در بسیاری از موارد کته احتمتال بتروز درد مطتر  است  ) ماننتد پتس از جراحتی یتا بیمتاران مبتتال بته سترطان( 

تجتتویز متتی کننتتد و مفهتتوم آن بتتدین صتتورت استت  کتته در موقتتع  PRNرت پزشتتکان داروهتتای مستتکن را بصتتو

لزوم استفاده شتد. ستوال اینجاست  کته چته موقتع بایتد ایتن مستکن را استتفاده کترد. آیتا بترای پیشتگیری متی 

تتتوان از آن استتتفاده کتترد و یتتا حتمتتا بایتتد درد شتتروع شتتده باشتتد؟ آیتتا بتترای دردهتتای خفیتتف نیتتز متتی تتتوان 

قتگ بایتد در دردهتای شتدید استتفاده شتوند؟برای پاستخ بته ستواالت فتو  بایتد چنتد نکتته را استفاده کرد و یا ف

 در نظر داش :
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هنگام تجویز مسکن بایتد از نظتر و عالقته ی بیمتار نیتز آگتاه بتود. برختی از افتراد بتا کتوچکترین دردی بتی قترار 

از مستکن استتفاده کننتد. و  و مضطرب می شنود. ایتن بیمتاران معمتوال تترجیح متی دهنتد کته قبت  از بتروز درد

 برعکس برخی از افراد حاضرند درد را تا حدی تحم  نمایند ولی از داروهای شیمیایی استفاده نکنند. 

قب  از تجویز مسکن باید از اثترات و عتوار  جتانبی آن اطتالع داشت . بترای نمونته ممکتن است  مختدرها بترای 

کنتتد کتته بیمتتار آپنتته یتتا دیستتترس تنفستتی دارد و  تستتکین درد تجتتویز شتتده باشتتند ولتتی پرستتتار مشتتاهده متتی

ممکتتن استت  بتتا تزریتتگ مختتدر بیمتتار دچتتار ارستت  تنفستتی شتتود. بنتتابراین بایتتد قبتت  از دادن مستتکن معایتتب و 

 مزایای مربوطه را بسنجد.

PRN  بتتودن مستتکن دلیتت  بتتر آن نیستت  کتته متتی تتتوان مالحظتتات دارویتتی را نادیتتده گرفتت . بتترای نمونتته

یر استروئیدی بایتد بتا فاصتله زمتانی حتداق  چهتار ستاع  تجتویز شتوند و یتا متثال متورفین داروهای ضدالتهاب غ

را نمی توان در فشتارخون پتایین استتفاده کترد. پرستتار بایتد آگتاه باشتد کته صترف تقاضتای مجتدد بیمتار دلیت  

  نیس  و برای استفاده از آن باید به کلیه ی شرایگ دق  کرد. PRNموجهی بر تجویز مجدد داروی 

در برخی از موارد محرز است  کته بیمتار درد خواهتد داشت . بترای نمونته بیمتاری کته از اتتا  عمت  آمتده است  

پتتس از اتمتتام اثتتر داروهتتای بیهوشتتی و بتتی حستتی درد خواهتتد داشتت . چناننتته پرستتتار در زمتتان اتمتتام اثتتر آن 

یتوانتد از بتروز یتا تشتدید درد داروها یا اوایت  بتروز درد کته هنتوز درد خفیتف است ، مستکن را استتفاده نمایتد م

 بوسیله یک مسکن ضعیف پیشگیری نماید. 

همانطور که گفته شد اقتدامات تستکینی غیتر دارویتی در دردهتای خفیتف تتا متوستگ اثتر مناستبی دارنتد. وجتود 

داروی مسکن در دستورات دارویتی دلیت  اجبتاری بترای استتفاده از آن نیست . ایتن وظیفته پرستتار است  کته بتا 



19 
 

قدام غیر دارویی مناستب و متناستب ماننتد صتحب  بتا بیمتار و انحتراف فکتر متانع از نیتاز بیمتار بته داروی انجام ا

 شیمیایی و درنتیجه بروز عوار  جانبی شود.

 داروهای گیاهی:

درصتتد تجویزهتتای دارویتتی در کشتتورهای صتتنعتی پیشتترفته  11در حتال حاضتتر گیاهتتان دارویتتی و مشتتتقات آنهتتا 

دهنتتد. ایتتاالت متحتتده بزرگتتترین بتتازار در حتتال توستتعه را بتته ختتود اختصتتاص می درصتتد در کشتتورهای 81و 

در طتتب ستتنتی بتته  ن وارد کننتتده گیاهتتان دارویتتی در آستتیا استت .یداروهتتای گیتتاهی جهتتان و ژاپتتن بزرگتتتر

اللتته ، زنجبیتت  ،بیتتد، تتترب ستتیاه، گیتتاه خارخستتک، خرمتتااکلیتت ، پستتته، گیاهتتان  مستتکن زیتتادی ماننتتد بابونتته، 

... اشتاره شتده است . هتر کتدام از گیاهتان بته روش هتای مختلفتی ماننتد خمیتر کتردن، جوشتاندن و  و سترنگون

 غیره برای دردهای مختلفی مانند دردهای مفصلی، عصب سیاتیک، دیسک کمر و ... استفاده می شوند. 

ه طتتوالنی ستتابقبتترای کنتتترل درد  رازیانتتهدر ایتتران هماننتتد ستتایر کشتتورهای جهتتان، استتتفاده از بتترای نمونتته 

. اثتر امولستیون روغتن رازیانته بتر دردهتای کتولیکی )دردهتای گوارشتی( در نتوزادان و اثتر درمتانی آن وجود دارد

در درمان دیسمنوره اولیه نیز گتزارش شتده است . قابت  توجته نبتودن مترو و میتر در مستمومی  حتاد و متزمن 

وجته بته مصترف ستنتی ایتن گیتاه، و رویتش با عصاره رازیانه از جمله مزایتای ایتن گیتاه محستوب متی شتود. بتا ت

آن در اغلب نقتاط ایتران و بخصتوص در دستترس بتودن آن در اکثتر منتاطگ، از ایتن گیتاه بترای درمتان درد بهتره 

 برده می شود. 

متاستفانه تصتوری کته بته اشتتباه بتین متردم رایت  در استفاده از گیاهان دارویی بایتد بته چنتد نکتته دقت  کترد. 

در واقتتع طبیعتتی بتتودن دارو را  .روی گیتتاهی اگتتر فایتتده نداشتتته باشتتد، ضتترر هتتم نتتدارداستت ، ایتتن استت  کتته دا
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تنهتایی یتا داننتد. امتا واقعیت  ایتن است  کته مصترف داروهتای گیتاهی بته ضترر بتودن آن متی  دلیلی برای بتی

د بته برختی گیاهتان دارویتی بایت .توانتد عتوار  جتانبی خطرنتاکی داشتته باشتدهمراه با داروهای شتیمیایی متی 

هتتای  باعتت  بتتروز مستتمومی  ممکتتن استت صتتورت استتتاندارد شتتده مصتترف شتتوند و مصتترف مستتتقیم آن هتتا 

شتود از گیاهتانی کته بترای افتزایش حجتم ستینه مصترف میبترای نمونته مصترف  .شتود بتارشدید و گاهی مترو

های هورمتتونی از باشتتد و ممکتتن استت  خطتتر ستترطان، دارای اثتترات بتتالقوه استتتروژنی میشتتنبلیلهو  رازك قبیتت 

مرکبتتات و آویشتتن کتته دارای متتواد روغنتتی بتته نتتام د و یتتا ستترطان پستتتان و آنتتدومتر را افتتزایش دهتت قبیتت 

Essential Oils  صتتورت، بتتویهه درمتتان تحتت  منتتاطگ در آلرژیتتک تماستتی اگزمتتای ایجتتاد تواننتتدمیهستتتند 

ورا کته در اگزماهتا و جراحتات ستطحی و التهابتات پوستتی صتم  گیتاه آلوئتهو یتا  اطتراف دهتان نماینتد و هاپلک

عمقتی نیتز اگتر مصترف هتای توانتد ایجتاد درماتیت  تماستی آلرژیتک نمایتد و در زخمکاربرد درمتانی داشتته، می

البتته ایتن حقیقت  را نیتز بایتد متدنظر داشت  کته  .توانتد مضتر باشتدانتدازد و میگردد، التیام آنها را به تأخیر می

ضترر عوار  داروهتای گیتاهی در مقایسته بتا داروهتای شتیمیایی کمتتر است ، ولتی تمتام داروهتای گیتاهی بتی 

عارضته ای بترای آنتان ثبت  نشتده است ، صترفا بته ختاطر در متورد برختی از داروهتای گیتاهی نیتز کته  .نیستند

ی جتانبی بترای یتک گیتاه ممکتن است  بته ی جانبی نمی باشد. بته عبتارتی عتدم ثبت  عارضتهعدم وجود عارضه

ایتتن ختتاطر باشتتد کتته تحقیتتگ جتتامع و مناستتبی در آن متتورد انجتتام نگرفتتته و اطالعتتات کتتافی در دستتترس نمتتی 

 باشد. 

 دارویی غیر دهنده تسکین اقدامات

داروهتتا بتته عنتتوان یکتتی از رایتت  تتترین روش هتتای تستتکین درد، بتتویهه در دردهتتای متوستتگ تتتا شتتدید متتورد 

استفاده قرار می گیرنتد. مکانیستم اثتر اکثتر داروهتا، بخصتوص داروهتای شتیمیایی شتناخته شتده است ، بنتابراین 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=142646
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=142646
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175463
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175463
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داد. بتته عتتالوه عتتوار  بتتا اطمینتتان بیشتتتری متتی تتتوان گفتت  کتته چتته دارویتتی در چتته ناخوشتتی پاستتخ خواهتتد 

جانبی داروهتا نیتز تتا حتد زیتادی شتناخته شتده است  و قبت  از تجتویز متی تتوان بترآورد کترد کته آیتا مزایتای 

دارویتتی،  غیتتر دهنتتده تستتکین استتتفاده از ایتتن دارو بتتر معایتتب آن ارجحیتت  دارد و یتتا نتته. در مقابتت ، اقتتدامات

ی دروازه ارائته شتدند. مکانیستم واقعتی ی فرضتیهپایتهمراقب  ها و مداخالت غیتر دارویتی هستتند کته عمتدتا بتر 

و دقیگ اکثر ایتن روش هتا کتامال شتناخته شتده نیست ؛ اکثتر ایتن روش هتا در دردهتای خفیتف تتا متوستگ اثتر 

می کنند و بر دردهای متوسگ تتا شتدید اثتر قابت  تتوجهی ندارنتد؛ هرچنتد بیشتتر ایتن اقتدامات ماننتد داروهتای 

اف نیتتاز ندارنتتد ولتتی در مقابتت  بتته شتترایگ و امکانتتات خاصتتی ماننتتد محتتیگ آرام، شتتیمیایی بتته هزینتته هتتای گتتز

مهتارت و زمتتان زیتتاد نیتاز دارنتتد و همننتتین عتتوار  جتانبی اکثتتر ایتتن روش هتتا نیتز ناشتتناخته استت ؛ برختتی از 

افراد معتقدنتد اثتر مثبت  ایتن اقتدامات، نته بته ختاطر ختود اقتدامات، بلکته بته ختاطر تلقتین مثبتتی است  کته 

اه آن صتتورت میگیتترد. برختی دیگتتر نیتتز معتقدنتد هنگتتامی کتته بیمتار مشتتاهده متتی کنتد پرستتتار بتترای وی همتر

هتا وق  گذاشته و برای بهبودی وی تتالش متی کنتد، آالم وی تستکین متی یابتد. قابت  ذکتر است  کته ایتن روش

  مراکتز انجتام هرچند سنتی نیز باشند، اخیترا متورد توجته علمتی قترار گرفتته است  و هنتوز بته دلیت  محتدودی

ی دهنتتده، محتتدودی  آشتتنایی افتتراد بتتا ایتتن مراکتتز، محتتدودی  مطالعتتات دقیتتگ و .... اطالعتتات قتتاطعی دربتتاره

ها وجود نتدارد و ممکتن است  اغترا  هتای تبلیغتاتی در متورد آنهتا نیتز صتورت گرفتته باشتد. اثربخشی این روش

تترین و توصتیه شتده تترین ی یکتی از مقبتولدارویت غیتر دهنتده تستکین معایتب ذکتر شتده اقتدامات ولی با همه

روش های تسکین درد هستند. مطالعتات اخیتر نیتز عمتدتا بتر استتفاده از ایتن روش هتا تاکیتد دارنتد. در زیتر بته 

 برخی از رای  ترین انواع این روش اشاره می شود.
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 پالسبو و تلقین:

از آن بیمتار نته تنهتا نتدارد، امتا  یزیولتوژی بتدنروی ف یای درمتانی است  کته تتاثیر واقعتدارو یا مداخله  دارونما،

حتتال او را بهتتر خواهتتد  یتک داروی واقعتی، بهتتتر از شتتود کته ایتن دارو،بته بیمتار گفتتته متی اطتالع نتدارد بلکتته 

کنتد. دانشتمندان چنتین نتیجته بیمتار را بهتتر متی  دردانتد کته دارونمتا واقعتا کرد. مطالعات فراوانتی نشتان داده 

اثتر دارونمتا امتروزه بته حتدی  .دارد تستکین دردادراك فترد و بتاور وی بته دارو، ستهم مهمتی در  گیرنتد کته می

 برختی از افتراد ولتیدهنتد دارونمتا تجتویز کننتد.  تترجیح متی و پرستتاران پذیرفته شده کته بستیاری از پزشتکان

ارونمتتا بتترخالف صتتداقتی استتتفاده از د هتتا،بیننتتد. بتته گفتتته آن در استتتفاده از دارونماهتتا مشتتک  اخالقتتی متتی 

و ایتتن حتتگ بیمتتار استت  کتته از محتویتتات واقعتتی دارو  و بیمتتار وجتتود داشتتته باشتتد رستتتاراستت  کتته بایتتد بتتین پ

 اطالع داشته باشد. 

بتا توجته بته اینکته اثتر مثبت  پالستبو عمتدتا بته ختاطر تلقتین و صتحب  هتای مثبت  در متورد اثتر دارو است ، 

تلقتین و صتحب  هتای متوثر در کنتار ستایر اقتدامات واقعتی نیتز استتفاده بیشتر محققین توصیه می کننتد از اثتر 

شتتود. بتترای نمونتته پرستتتار هنگتتام تزریتتگ مستتکن واقعتتی بتته بیمتتار توضتتیح بدهتتد کتته ایتتن مستتکن درد وی را 

 تسکین خواهد داد و درنتیجه بیمار خیلی زود آرام خواهد شد. 

 یا پرت کردن حواس:انحرا: فکر 

ن استاس است  کته اگتر ستاقه مغتز تحریکتات حستی کتافی و متنتوعی دریافت  کنتد، متی پایه انحراف فکر بر ایت

در انحتتراف . توانتتد بتته صتتورت انتختتابی از انتقتتال احساستتاتی نظیتتر درد جلتتوگیری کتترده و آن را نادیتتده بگیتترد

فکر، تحم  فترد نستب  بته درد افتزایش یافتته و اگتر انحتراف فکتر خوشتایند باشتد موجتب آزادستازی انتدرفین و 
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هتتای ختتوش از بهتتترین روش هتتای . صتتحب  کتتردن بتتا بیمتتار در متتورد تجتتارب و ختتاطرهشتتودتستتکین درد می

انحراف فکر اس . همننین متی تتوان بته بیمتار یتاد داد کته هنگتام وجتود درد بته مستایلی غیتر از درد و بیمتاری 

 فکر نماید و یا یک بازی فکری و یا یک کار و فعالی  دیگر انجام دهد.

 انی:موسیقی درم

هتای روحتی و مشتکالت مترتبگ بتا مستای  روانتی، ماننتد درد، متی داننتد. بسیاری از افراد هنر را درمتان بیمتاری

در ایتتن بتتین استتتفاده از موستتیقی بتترای کنتتترل درد یکتتی از روش هتتای رایتت  هنردرمتتانی استت . مطالعتتات 

بتر درد ) ماننتد درد سترطانی  مختلفی در ایتن زمینته انجتام گرفتته است  و اکثتر مطالعتات موجتود اثتر موستیقی

یتتا درد ناشتتی از تزریقتتات و رو گیتتری( را مثبتت  ارزیتتابی کتترده انتتد. در ایتتن روش درمتتانی بتته موستتیقی هتتای 

آرام تاکیتتد شتتده استت . همننتتین طبتتگ نتتتای  موجتتود ایتتن روش در افتتراد جتتوان، بهتتتر از کودکتتان و ستتالمندان 

بایتتد بتته امکانتتات بختتش و بیمارستتتان و همننتتین  پاستتخ متتی دهتتد. پرستتتاران بتترای استتتفاده از ایتتن روش

فرهنتتر بیمتتار دقتت  فراوانتتی داشتتته باشتتند. همننتتین ممکتتن استت  بیمتتاران بتتا درد شتتدید و در مرحلتته حتتاد 

 بیماری تحم  موسیقی را نداشته باشند.

 زالو درمانی:

زالتتو هنگتتام  . زالودرمتتانی یکتتی از روش هتتای ستتنتی استت  کتته اخیتترا نیتتز متتورد توجتته بیشتتتر قتترار گرفتتته استت

کنتتد کتته ختتواص درمتتانی دارنتتد. معتتروف تتترین متتاده مترشتتحه از زالتتو مکیتتدن ختتون، متتواد متنتتوعی ترشتتح متتی

خاصتی  و آنتتی بیتوتیکی ، ضتدانعقادی ،گشتادکنندگی عترو کته خاصتی  بتی حتس کننتدگی،  هیرودین است 

ش درد ماننتتد درد ناشتتی از دارد. هرچنتتد برختتی از مراکتتز استتتفاده از آن بتترای کتتاه ایضتتدالتهابی و ضتتدلخته
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دهند ولتی هنتوز بته قطتع مشتخد نشتده است  کته آیتا ایتن روش واقعتا منجتر بته بهبتود واریس را پیشنهاد می

 درد می شود. 

 ماساژ:

ماستتاژ یکتتی دیگتتر از روش هتتای غیتتر دارویتتی پیشتتگیری و تستتکین درد متتی باشتتد کتته بتتا کتتاهش حساستتی  و 

  رهتتایی از درد و خستتتگی متتی گتتردد. همننتتین ماستتاژ از ستتفتی عضتتله و بهبتتود وضتتعی  جریتتان ختتون باعتت

طریگ مسدود نمتودن ایمزتالس هتا بته مغتز و ترشتح انتدروفین هتا باعت  کتاهش درد متی شتود. از اثترات دیگتر 

آن کاهش ادم انتدام و درنتیجته کتاهش درد ناشتی از ادم متی باشتد. در کت  اثترات ماستاژ را متی تتوان در چهتار 

، جریتان لنتتف، اسزاستم عضتالنی و ترشتح انتتدورفین درون زاد مطتر  نمتود. بتترای ی اثتر بتر گتتردش ختونزمینته

 بته طتور معنتی داری هتا در بیمتاران تحت  همودیتالیزتکترار و شتدت کرامپنمونه در یک مطالعته بعتد از ماستاژ 

 . کاهش پیدا نمود

ی متتورد تاکیتتد قتترار مطالعتتات تتتاثیر ماستتاژ و لمتتس درمتتانی را در ایجتتاد آرام ستتازی و کتتاهش رفتارهتتای هیجتتان

داده اند. بررستی هتای دیگتر نشتان دادنتد ماستاژ درمتانی هورمتون هتای استترس زا را کتاهش متی دهتد. ماستاژ 

مالیم باع  متی شتود بیمتاران احستاس ختود را راحت  تتر بیتان کننتد، لتذا ایتن روش امکتان مشتاوره بتا بیمتار 

زد و در واقتع موجتب افکتار ستازنده مثبت  راجتع مبتال به دردهای فیزیکتی، اجتمتاعی و روانتی را آستانتر متی ستا

 به زندگی می شود. 

نحتتوه انجتتام . ماستتاژ انتتواع مختلفتتی دارد ولتتی نتتوع فلتتوراژ در بیشتتتر مطالعتتات متتورد استتتفاده قتترار گرفتتته استت 

انگشتتان دست  بته  (متثالد قتدام و خلتف ستاعد و پاهتا)بستته بته ناحیته درمتان ماساژ به ایتن صتورت است  کته 
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) ماننتد حالت   دشتومتیانجتام  Vاندام قترار گرفتته و ایتن متانور در منطقته کتم وستع  بته شتک  دور  Cشک  

بتترای تتتاثیر بهتتتر ماستتاژ و لغزنتتدگی  )بتته عنتتوان متتدیا(هنگتتام ماستتاژ از ژل لوبریکان نیشتتگون گتترفتن(. معمتتوال 

 .می شوداستفاده  یموضع

 تن آرامی:

رای آرام ستتازی عضتتالت بتتدن کتته در تستتکین ( تکنیکتتی استت  بتتRelaxationتتتن آرامتتی یتتا ریلکسیشتتن )

برخی دردها مانند سردرد موفگ عم  متی نمایتد. فرضتیه تتن آرامتی از آنجتایی نشتات متی گیترد کته بتین ذهتن 

و تتتن ارتبتتاط تنگتتاتنگی وجتتود دارد، بنتتابراین هرچتته کتته فتترد در جستتم ختتود آرامتتش بیشتتتری برقتترار کنتتد، در 

تن آرامتی بته شتک  هتای مختلفتی انجتام متی شتود ولتی اصت  کلتی ذهنش نیز آرامش بیشتری برقرار می شود. 

متی دهتد. بترای نمونته بته پتای ختود دستتور میدهتد تتا آرام شتود و  "آرام بتاش" آن این اس  که به بدن دستور

بنتتابراین پتتا آرام و شتت  متتی شتتود. بتترای انجتتام تتتن آرامتتی بتته محتتیگ آرام و ذهتتن متمرکتتز نیتتاز استت . هرچنتتد 

اجرای آن در محیگ بیمارستتان دشتوار بته نظتر متی رستد ولتی پرستتاران متی تواننتد اجترای آن در منتزل را بته 

 اران، بویهه افرادی با دردهای مزمن، آموزش دهند. بیم

 هیبنوتیزم:

اغلتب منتابع آن هیزنوتیزم، حالتی شبیه بته ختواب و ختواب واره است  کته بتا تلقتین پتذیری زیتاد همتراه است . 

را جزو روش های تن آرامی معرفتی کترده انتد و نحتوه اثتر آن بتر درد را بته دلیت  ارتبتاط تنگاتنتر بتدن و ذهتن 

 از دیگتر، کشتورهای ماننتد ایتران در کته است  پزشتکییتک وستیله  هیزنتوتیزمرده انتد. در هتر صتورت معرفی ک
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اخیترا بته  .شتود متی استتفاده دردهتا تقلیت  یتا تستکین جملته از هتا نتاتوانی و ها بیماری از بسیاری درمان در آن

 خودهیبنوتیزمی برای کاهش درد زایمانی نیز توجه زیادی شده اس . 

ی موثر از هیبنتوتیزم نته تنهتا بایتد فترد هیبنتوتیزم دهنتده مهتارت کتافی داشتته باشتد، بلکته بایتد برای استفاده

خود فترد نیتز تلقتین پتذیری کتافی بترای پتذیرش هیبنتوتیزم را داشتته باشتد. در ایتن روش فترد در یتک مکتان 

ه بایتد دقت  کترد ساک  قرار می گیرد و سعی می کنتد ماننتد حالت  ختواب، ختود را در آرامتش قترار دهتد. البتت

کتته برختتی از افتتراد هیبنتتوتیزم را متتترادف بتتی ختتود شتتدن از ختتود و درنتیجتته احتمتتال فتتاش کتتردن رازهتتای 

محرمانه هنگام هیبنتوتیزم متی داننتد و درنتیجته در مقابت  ایتن پیشتنهاد درمتانی مقاومت  متی کننتد. از ایتن رو 

 و توضیحات کافی ارائه نماید. ضروری اس  تا پرستار مطالعه کافی در این زمینه داشته باشد 

 آب درمانی:

کتتاهش درد بیمتتار و افتتزایش دامنتته حرکتتات  آنروشتتی درمتتانی استت  کتته هتتدف  Hydrotherapyآب درمتتانی 

ستتبک کتتردن وزن ، گتترم کتتردن انتتدام و در نتیجتته کتتاهش درد. مفاصتت  و قتتدرت انتتدام بتتا استتتفاده از آب استت 

استتتفاده از مقاومتت  آب در ، ر شتتدن حرکتت  دادن انتتدامبتتدنبال غوطتته ورشتتدن در آب و در نتیجتته راحتت  تتت

آرامتش روحتی بیمتار کته میتوانتد کمتک فراوانتی ، مقاب  حرک  اندام و در نتیجته کمتک بته تقویت  عضتالت آن

، از اثتترات آب درمتتانی استت . ایتتن روش بخصتتوص بتترای مشتتکالت مفصتتلی و بتته کتتاهش دردهتتای انتتدام بکنتتد

 هبودی پس از مشکالت استخوانی و مفصلی توصیه می شود. دردهای مزمن و یا به منظور تسریع ب
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 مگنت تراپی ) مغناتیس درمانی(:

در دنیتا متورد توجته و مطالعته بتوده است . ایتن شتیوه درمتانی بتر ایتن استاس  57استفاده از مگن  تراپی از قرن 

نتوان یتک سیستتم هتا ماهیت  الکتریکتی دارنتد. در واقتع متی تتوان ستلول را بته عاستوار است  کته همته ستلول

ژنراتور در نظر گرف  که شتارژ الکتریکتی بتدن را تعیتین متی کنتد و کتاهش ایتن انترژی الکتریکتی باعت  ضتعف 

مغناطیستتی بتتدن متتی شتتود و مگنتت  تراپتتی شتتارژ مجتتدد ایتتن میتتدان مغناتیستتی استت . در ایتتن روش انتتدام 

 دردناك در معر  میدان مغناتیسی قرار می گیرد. 

در مطالعتتات بتتر روی مشتتکالت استتتخوانی و مفصتتلی نشتتان داده شتتده استت .  اثتتر ضتتد التهتتاب ایتتن روش

همننین مطالعتات اثتر مگنت  در شترایگ دردنتاك التهتابی یتا تخریبتی مثت  آرتتروز و همننتین اثتر متقابت  آن 

بتتا آنتتدروفین هتتا را نشتتان متتی دهتتد. مزیتت  دیگتتر ایتتن روش تتتأثیر بتتر ستتندرم هتتای دردهتتای انتشتتاری ماننتتد 

 سیاتیک اس  . 

 لیزر:

، مکانیسم اصتلی اثتر لیتزر ناشتناخته است . ولتی یکتی از مکانیستمهای اصتلی کته تتاکنون روی آن مطالعته شتده

و متابولیستتم میتوکنتتدری در اثتتر استتتفاده از  DNAکتته ستتاختن پتتروتئین و آنزیمهتتای ستتازنده  نشتتان میدهتتد

بعتتد از تخریتتب بهتتتر عصتتب و بتتا ایتتن روش تتترمیم ستتلولها  ؛ درنتیجتتهشتتودلیتتزر بتتا قتتدرت پتتایین تشتتدید می

 ، شتتانه، درد گتتردناستتکلتی عضتتالتی ماننتتد در برختتی از مراکتتز از لیتتزر بتترای کنتتترل درد در سیستتتم شتتوند. می

، فیبرومیتتالهی ، روماتیستتم مفصتتلی، استتتفاده متتی شتتود ختتار پاشتتنهو  متتد دستت ، کمتتر، زانتتو، متتد پتتا ،آرنتت 

http://discsurgery.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF/
http://discsurgery.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF/
http://drfarkhani.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AC/
http://drfarkhani.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AC/
http://drfarkhani.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AC/
http://www.bijanfr.blogfa.com/tag/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87
http://www.bijanfr.blogfa.com/tag/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87
http://www.bijanfr.blogfa.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C
http://www.bijanfr.blogfa.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C
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نیتتز از جملتته  هتتا ماننتتد نتتورالهی تتتری زمینتته، نتتورالهی بعتتد از زونتتاپاتیهتتا و نروستتردردها و میگتترن، التهاب

 مواردی اس  که ممکن اس  به لیزر جواب دهد. 

 مذهب درمانی:

. مطالعتات ار بتر تحمت  درد معرفتی شتده است گتذتتاثیر عوامت قدرتمنتدترین یکتی از عنصر متذهب بته عنتوان 

هتتر ارزیتابی کترده انتد. برختی از مطالعتاتِ انجتام گرفتته بته زیادی میزان درد و تحمت  درد در افتراد متذهبی را ب

انتتد. در ایتتران نیتتز مطالعتتات مختلفتتی بتته تتتاثیر مثبتت  تتتاثیر حضتتور یتتک کشتتیش بتتر کتتاهش درد اشتتاره کتترده

شتتنیدن آوای قتترآن بتتر تستتکین درد اشتتاره کتترده استت . برختتی از افتتراد معتقدنتتد شتتنیدن آوای قتترآن و یتتا 

نتوعی انحتراف فکتر است ، ولتی اکثتر افتراد اظهتار متی کننتد کته اعتقتاد قلبتی بته خواندن کتابهای آستمانی بته 

حضور یک منبع قتدرت برتتر منجتر بته تستلی ختاطر فترد و درنتیجته تستکین و تحمت  درد متی شتود. در ایتران 

بیمتتاران پتتذیرای ایتتن روش درمتتانی هستتتند و پرستتتاران متتی تواننتتد بتتا کمتتترین امکانتتات آن را اجتترا نمتتوده و 

 یماران را تسلی دهند. درد ب

 طب سوزنی:

کته عمتده تترین کتاربرد آن  یتک روش درمتانی طتب ستنتی چینتی متی باشتد (Acupuncture) طتب ستوزنی

. ایتتن طتتب نیتتاز بتته ستتوزن هتتای نتتازکی دارد کتته در منتتاطگ مخصوصتتی از بتتدن بایتتد قتترار تستتکین درد استت 

مستتیر انتترژی بتتدن، جریتتان حیتتاتی  54طتتب ستتوزنی بتتا تحریتتک نقتتاطی در اعتقتتاد بتتر ایتتن استت  کتته بگیرنتتد. 

فتترو بتتردن ستتوزن هتتا در منتتاطگ مخصوصتتی از بتتدن  مطالعتتات نیتتز احتمتتال متتی دهنتتد .انتترژی را آزاد متتی کنتتد
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از  در نتیجته پتس .افتزایش جریتان ختون و تغییتر فعالیت  مغتز متی شتوند ، نتدورفیناباع  آزاد شتدن هورمتون 

 .به فرد دس  می دهدپرانرژی بودن و آرامش تسکین درد، درمان، احساس 

 هومیوپاتی:

هماننتتد، هماننتتد را شتتفا »بتتر ایتتن اصتت  استتتوار استت  کتته  درمانی( یتتا همستتانHomeopathyهومئوپتتاتی، )

بتترای نمونتته واکستتن کتته از جتتنس همتتان میکتتروب یتتا ویتتروس استت  متتانع از ابتتتالی فتترد بتته همتتان « دهتتد.می

داروهتتای هومیوپتتاتی  %71یعتتی دارنتتد بتتیش از دارو هتتای هومیوپتتاتی منشتتا طبمیکتتروب یتتا ویتتروس متتی شتتود. 

آنهتتا منشتتا جتتانوری  %51آنهتتا منشتتا معتتدنی ) کلستتیم ، فستتفر ، روی و ...( و حتتدود  % 11منشتتا گیتتاهی، حتتدود 

در ایتتن روش ) شتیر یتک حیتتوان بخصتوص یتا یتتک نتوع عست  بخصتتوص ودیگتر ترشتحات جتتانوری و ...( دارنتد. 

وجتود دارد و دردهتا در اثتر اختتالل در ایتن سیستتم بته وجتود ن سیتم مرکتزی متعتادل کننتده بتدمعتقدند یک 

هتای روحتی و روانتی افتراد نقتش بستیار مهمتی در پاستخ بته ایتن روش دارد چترا کته وقتتی فترد می آید. ویهگی

ی درد ختود، بلکته دربتاره تمتام مشتکالت ختود صتحب  به یک هومیوپات مراجعه می کنتد بایتد نته تنهتا دربتاره

ختتت  کننتتده ی سیستتتم متعتتادل کننتتده بتتدن شناستتایی شتتود. از ایتتن رو برختتی از منتقتتدان نمایتتد تتتا منتتابع م

اثترات مثبتت  ایتن روش را صتترفا بته تلقتتین ربتگ متتی دهنتد. از ستتوی دیگتر تحقیقتتات علمتی دیگتتری نیتز ارائتته 

 باشند.اند که م ید تأثیر داروهای هومیوپاتی میشده

 خاص های گروه در درد

ص متدیری  درد در گتروه هتایی اشتاره متی شتود کته شتما در طتول زنتدگی کتاری در این بخش بته شترایگ ختا

 به کرات با این گروه ها روبرو می شوید.
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 کودکان: در درد

در سالهای اخیر کودکتان در معتر  اقتدامات تشخیصتی یتا درمتانی متعتددی قترار متی گیرنتد کته باعت  ایجتاد 

متار ) ماننتد مشتکالت سترطانی یتا قلبتی( را زنتده پیشترف  علتم، کودکتان بی متی شتوند. سطو  مختلفتی از درد

واکسیناستتیون،ترمیم و بخیتته  ،ختنهنگتته متتی دارد؛ ولتتی از طرفتتی ایتتن کودکتتان مجبتتور بتته تحمتت  درد هستتتند.

از جملتته تکنیکهتتای دردنتتاکی هستتتند کتته جتتزو تجتتارب روزمتتره نیتتز  زدن زخمهتتا، ختتونگیری و رو گیتتری

 . کودکان محسوب می شوند

نگام اجترای روشتهای تهتاجمی نتتای  منفتی قابت  تتوجهی بته دنبتال خواهتد داشت . حافظته عدم تسکین درد ه

کتتودك و یتتادآوری اقتتدام دردنتتاك باعتت  پاستتخهای روانتتی شتتدید )مثتت  گریتته، دستت  و پتتا زدن شتتدید و 

جلتتوگیری از انجتتام تزریتتگ( و پاستتخهای فیزیولوژیتتک )مثتت  افتتزایش ضتتربان قلتتب و اسزاستتم عتترو ( در طتتی 

کتودك خواهتد شتد کته ایتن امتر موجتب تتداخ  در انجتام تزریتگ و انجتام نتاموفگ آن بته دفعتات تجارب بعدی 

گتتاهی نیتتز کتتودك از تتترس تزریتتگ دارو درد و بیمتتاری ختتود را بیتتان نمتتی کنتتد و یتتا درد را  مکتترر متتی شتتود.

 .  مجازات و تنبیهی برای اشتباهات خودش تصور می کند

 از کجا بدانیم نوزاد درد دارد؟

معمتتوال تشتتخید درد در متتی توانتتد نتتوعی چتتالش تلقتتی شتتود. نیتتز نه هتتای درد در کودکتتان تشتتخید نشتتا

تتتر استت . امتتا در متتورد کودکتتان کتتم ستتال تتتر کودکتتانی کتته قتتادر بتته صتتحب  یتتا ایمتتا و اشتتاره هستتتند راحتت 

تشتتخید ایتتن امتتر کمتتی دشتتوار بتته نظتتر متتی رستتد. اکثتتر افتتراد گریتته کتتردن را نشتتانه درد نتتوزاد متتی داننتتد، 

گریتته همیشتته نمتتی توانتتد یتتک مشخصتته قابتت  اعتمتتاد بتترای درد نتتوزادان باشتتد. چتترا کتته گریتته راه یکتته درحال
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، بلکته تغییتر در الگتوی گریته کتردن بایتد کاری اس  که نتوزاد بته کمتک آن تمتام نیازهتایش را بیتان متی کنتد

تغییتتر در زمتتان  بتترای بررستتی درد در نتتوزاد استتتفاده شتتود. بتترای نمونتته افتتزایش دفعتتات گریتته یتتا شتتدت گریتته،

 گریه، گریه هنگام انجام پروسیجر خاص و مسایلی از این قبی  می تواند نشانه وجود درد در نوزاد باشد. 

 سالمندان: در درد

 طبتتگ . باشتتد متتی جهتتان ستتالم  و عرصتته بهداشتت  در اخیتتر هتتایستتال مطتتر  هتتای پدیتتده از ستتالمندی

 اختصتاص ختود بته ستال 61 بتاالی ستالمندان را کشتور جمعیت  درصتد 17/7بتیش از  5981ستال  سرشتماری

 %11دهتتد . درد و بتتویهه درد متتزمن یکتتی از مشتتکالت مهتتم و شتتایع در افتتراد ستتالمند بتتوده و در بتتیش از متتی

این افراد دیده می شتود. از دالیت  اصتلی درد در ستالمندی متی تتوان بته درد هتای مربتوط بته آرتتروز، درد هتای 

نگتتی کانتتال نختاعی، درد هتتای ستترطانی، درد هتتای مربتتوط بتته فیبرومیتتالهی، بعتد از زونتتا، درد هتتای مربتتوط بتته ت

درد هتتای بعتتد از ستتکته هتتای مغتتزی، درد هتتای مربتتوط بتته رشتتته هتتای عصتتبی محیطتتی ناشتتی از دیابتت  و .... 

اشتتاره کتترد. درد تتتاثیر منفتتی بتتر کیفیتت  زنتتدگی فتترد ستتالمند گذاشتتته و بتتا افستتردگی، اضتتطراب، مشتتکالت 

 ا، اختتتتالالت ادراکتتتی و محتتتدود شتتتدن عملکتتترد بیمتتتار همتتتراه متتتی گتتتردد.ختتتواب، مشتتتکالت اشتتتته

 آیا می توان به افراد سالمند مسکن تجویز کرد؟

بتتاال رفتتتن ستتن بتته میتتزان زیتتادی خطتتر عتتوار  دارو هتتای مستتکن را افتتزایش متتی دهتتد. بتترای نمونتته شتتیوع 

تقریبتا دو برابتر افتراد جتوان  ستال 61خونریزی معتده و روده بتر اثتر مصترف مستکن هتا در افتراد بتا ستن بتاالی 

می باشد. بتا توجته بته اینکته ستالمندان مشتکالت زیتادی دارنتد و بترای هتر کتدام از مشتکالت ختود ترکیبتی از 

داروهای مختلف را مصترف متی کننتد و از طرفتی بته ختاطر کهولت  ستن کتار انتدام هتای حیتاتی ماننتد کبتد و 
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دارو هتتای مستتکن در ستتالمندان بیشتتتر از جوانتتان  کلیتته تضتتعیف شتتده استت ، درنتیجتته عتتوار  کلیتتوی و قلبتتی

استت . همننتتین بتتا توجتته بتته اینکتته جتتذب دارو، توزیتتع دارو در بتتدن، متتتابولیزم دارو و دفتتع دارو در ستتالمندان 

 تغییر می کند، به همین عل  میزان دوز دارو در سالمندان باید کمتر از جوانان در نظر گرفته شود.

 ی را نسبت به جوانان حس می کنند ؟آیا افراد سالمند، درد کمتر

آستانه حس درد در برخی از سالمندان کمی تغییر می کند و درنتیجه ممکن اس  با تحریکات حسی خفیف تر نیز 

درد را حس کنند و یا ممکن اس  تا بدلی  اختالل در اعصاب حسی، گرما را در درجات سوزاننده و دردناك حس 

 اد سالمند از درد کمتری شکای  می کنند و یا درد خود را اطالع نمی دهند.نمایند. با این حال معموال افر

 چه نوع مسکن هائی در سالمندان کم خطرتر است ؟

با توجه به مسایلی که گفته شد دارو هائی که دارای نیمه عمر کوتاه تر هستند و در نتیجه زودتر از بدن دفع می شوند، 

خاطر مشکالت تنفسی و قلبی در اکثر سالمندان مصرف مسکن های  خطرات کمتری خواهند داش . همننین به

مخدر در سالمندان باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد. همننین باید تمام مسکن ها با دوز کم شروع شده و در 

 صورت لزوم به تدری  اضافه گردند.

 دارویی در سالمندان موثر خواهد بود؟ غیر دهنده تسکین آیا اقدامات

مشتتکالت ایجتاد شتتده در ستتالمندان واقعتی و شتتدید است  و بنتتابراین ممکتتن است  بتته ایتن نتتوع اقتتدامات اغلتب 

پاسخ مناسبی ندهتد. از طرفتی بتا توجته بته تغییتر در روحیته و خلتگ افتراد ستالمند، ایتن افتراد نیازمنتد توجته و 

احستاس متورد توجته قترار  مراقب  زیاد و خاص هستند و در نتیجته انجتام اینگونته مراقبت  هتا بته افتراد ستالمند

 گرفتن و با ارزش بودن القا نموده و در نتیجه به تسکین آالم آنها کمک می نماید. 
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 سرطان: در درد

کتته  یاستت  کتته زنتتدگی بیمتتار را دستتتخوش تغییتتر متتی کنتتد. یکتتی از ایتتن مشتتکالت دشتتواریستترطان بیمتتاری 

ترکیبتی از دردهتای حتاد و متزمن است   دردهتای سترطانی. بیماران را بستیار آزار متی دهتد، احستاس درد است 

که به دالی  مختلفی ایجتاد متی شتود. هتدف از درمتان دردهتای سترطانی، کنتترل و کتاهش آن بته میتزان قابت  

 .تحم  و به حدی اس  که در زندگی روزانه بیمار اختاللی ایجاد نکند

 چرا سرطان درد دارد؟

علت  ایجتاد دردهتای سترطانی، رشتد و بتزرو شتدن یکتی از . دردهای سرطانی به دالی  خاصتی ایجتاد متی شتود

و در نتیجته فشتار  تومور اس ؛ این رشد ستریع و غیرطبیعتی موجتب کتاهش فضتای کتافی بترای ستایر ستلول هتا

از  .عامت  ایجتاد درد در همتتان بافت  و بافت  هتتای مجتاور خواهتد بتتودها بته آنهتا متی شتتود. بنتابراین ایتن فشتتار

، مقتدار متواد غتذایی و اکستیهنی کته بته ستلول هتا متی رستد نیتز کتاهش بتدری  و با رشتد بیشتتر تومتورطرفی 

-هتم متی و متوادی کته از آنهتا آزاد میشتود می یابد و در نتیجه سلول های تومور دچتار مترو ستلولی متی شتود

عتالوه بتر ایتن متوارد، تجمتع ستلول هتای سیستتم ایمنتی بتدن در اطتراف ستلول  .تواند عامت  ایجتاد درد باشتد

اکتتنش هتتای مختلتتف دفتتاعی و واستتطه هتتای آزاد شتتده نیتتز از دیگتتر علتت  ایجتتاد درد استت . هتتای ستترطانی و و

همننتتین در رونتتد درمتتان ایتتن بیمتتاران، از داروهتتا و روش هتتای مختلفتتی ماننتتد شتتیمی درمتتانی نیتتز استتتفاده 

جتب شود که هریتک از آنهتا در کنتار تتاثیرات درمتانی، عتوار  جتانبی و ناخواستته ای دارد کته متی توانتد مومی

 .ایجاد یا تشدید درد در بیماران مبتال به بدخیمی شود
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 چرا تحمل درد سرطان دشوار است؟

است  و زمتانی کته ایتن درد ناشتی از سترطان باشتد، تحملتش دشتوارتر هتم متی شتود،  دشوارتحم  درد همیشه 

ی گزافتتی مجبتتور هستتتند هزینتته هتتای درمتتان اکثتتر بیمتتاران ستترطان را متتترادف درد و متترو متتی داننتتد؛ چراکتته

بزردازنتتد؛ نمتتی تواننتتد نقتتش هتتای قبلتتی ختتود ) ماننتتد نقتتش متتادری یتتا شتتغلی( را برعهتتده بگیرنتتد و بتتاالخره 

فشتتارهای روانتتی زیتتادی را تحمتت  متتی کننتتد. حتتتی اشتتاره شتتده استت  کتته در ایتتران برختتی از افتتراد ستترطان را 

 مترادف مرو می دانند.

 چگونه درد سرطان را می توان قابل تحمل کرد؟

بتتا استتتفاده از مستتکن هتتای ستتاده ماننتتد آستتزرین و استتتامینوفن درد بیمتتار  شتتودمراحتت  اولیتته ستتعی متتی در 

مشتکالت زیتادی  .گرفتته متی شتودو زمانی کته درد شتدیدتر باشتد از مستکن هتای قتوی تتر کمتک  شودکنترل 

دارو را مقتتدار مصتترف در مصتترف مستتکن در ایتتن بیمتتاران مطتتر  استت . بتترای نمونتته بتتا تشتتدید درد نمتتی تتتوان 

ممکتن استت  نستتب  بتته آن دارو تحمتت  و مقاومتت  هتتم ایجتتاد متتی کنتتد و  عتتوار  بیشتتتریداد چراکتته  افتزایش

ی هتتاایجتتاد شتتود. بتته همتتین دلیتت  در چنتتین شتترایطی بایتتد از ترکیتتب دو یتتا چنتتد دارو از دستتته هتتای دارو

ین نمیتتتوان بتتا شتتود. در مراحتت  پیشتترفته کتته نمیتتتوان عامتت  درد را حتتذف کتترد و همننتت مختلتتف استتتفاده

 کنند.تخریب  را شبکه عصبیاستفاده از مسکن درد بیمار را تخفیف داد ممکن اس  

متتی تتتوان از تجتتویز بتتی حستتی و مستتکن از طریتتگ  در مراحتت  پایتتانی بیمتتاری کتته تومتتور گستتترش یافتتته استت ،

آن بتته هتتای انتو  داده میشتتودخیلتتی نتتازکی کنتتار نختتاع قتترار  یلولتتهدر ایتتن روش بهتتره جستت .  داختت  نختتاعی

داخت  پمتپ هتا مقتداری متورفین و دیگتر ترکیبتات دارویتی ذخیتره متی  شتود.پمپ های زیرپوستی متص  متی 
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. ایتتن کتتار کمتتک متتی کنتتد بتتا مقتتدار خیلتتی کمتتتری از دارو، درد شتتودشتتود تتتا بتته تتتدری  دارو کنتتار نختتاع آزاد 

بستیار ، خطترات، عتوار  و هزینته البتته ایتن روش، عتالوه بتر تتاثیرات مثبت  .بیمار کاهش یافته و کنتترل شتود

 .برای بیمار دربر دارد. در ضمن، نگهداری بیمار هم نیازمند دق ، تجربه و آموزش بیشتری اس  زیادی

 دارویی در این بیماران جواب می دهد؟ غیر دهنده تسکین آیا اقدامات

 غیتتر دهنتتده نتستتکی هرچنتتد عامتت  فیزیولتتوژیکی و جستتمی بتترای دردهتتای ستترطانی مطتتر  استت  و اقتتدامات

دارویی نیز عمدتا برای دردهتای خفیتف تتا متوستگ کتاربرد دارنتد، ولتی همتانطور کته گفتته شتد ایتن بیمتاران از 

مشکالت روحتی و روانتی زیتادی در رنت  هستتند. استترس و افستردگی ناشتی از سترطان در ایتن بیمتاران تحمت  

ختلتتف تتتاثیر شتتگرفی متتی توانتتد بتتر آنهتتا درد را دشتتوارتر متتی ستتازد. از ایتتن رو توجتته بتته درد از جنبتته هتتای م

داشته باشتد. متذهب درمتانی یکتی از مهمتترین شتیوه هتا است  کته در سراستر جهتان بته آن تاکیتد متی شتود. 

همننتتین اکثتتر افتتراد و بخصتتوص افتتراد مستتن تمایتت  بستتیار زیتتادتری بتته استتتفاده از داروهتتای گیتتاهی دارنتتد. 

اولیته ی درد نتتای  مثبتتی ایجتاد متی کنتد. ولتی در مراحت   همراهی این اقدامات بتا تلقینتات مثبت  در مراحت 

 انتهایی بیماری و در زمان های اوت درد، داروهای شیمیایی پاسخ سریع تر و بیشتری ایجاد می کنند. 

 جراحی: از پس درد

بته دلیت  زختم ناشتی از جراحتی و یتا ادم بتافتی ناشتی از دستتکاری باشتد  ل جراحتی متی توانتداعمادرد پس از 

باعتت  اثتترات زیتتان آوری ماننتتد معمتتوال بتتا استتترس و اضتتطراب جراحتتی نیتتز تشتتدید متتی شتتود. ایتتن درد  کتته

افتتزایش شتتانس آتلکتتتازی، ترومبوآمبتتولی، ایستتکمی میوکتتارد، آریتمتتی قلبتتی، اختتتالالت آب و الکترولیتتتی، 
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شتتدید بعتتد از بیمتتاران از درد متوستتگ تتتا  %81بتتا توجتته بتته اینکتته بتتیش از  .احتبتتاس ادراری و ایلئتتوس شتتود

 . اس شده به اهمی  بی دردی پس از عم  توجه زیادی  ااعمال جراحی رن  می برند، اخیر

پیشتگیری از بتتروز درد از نکتتات مهتتم در کنتتترل درد ایتتن افتتراد است . بتترای نمونتته الویشتتن انتتدام جراحتتی شتتده 

بیهوشتتی و یتتا هیدراتتته  بتترای پیشتتگیری از ادم و یتتا تشتتویگ بیمتتار بتته ستترفه بتترای تخلیتته ستتریع تتتر داروهتتای

کردن بیمار از جمله ایتن راه کارهتا محستوب متی شتود. تجتویز از طریتگ داخت  نختاعی، آمتوزش قبت  از عمت  و 

اقتتدامات تستتکین دهنتتده غیتتر دارویتتی نیتتز از عمتتده تتترین روش هتتای کنتتترل درد در ایتتن افتتراد محستتوب متتی 

 شود. 

 دل: سر سوزش

ستوزش ستردل مشتکلی پشت  قفسته ستینه است .  ویته ستینه یتک درد همتراه بتا ستوزش در ناح سردلسوزش 

اس  که اغلتب افتراد در زنتدگی ختود حتداق  یتک بتار آن را تجربته متی کننتد. اکثتر ایتن دردهتا علت  ختاص و 

مشخصی دارد. بستیاری از افتراد پتس از روبرویتی بتا استترس ایتن درد را تجربته متی کننتد کته ممکتن است  بته 

ی استتترس و اضتتطراب باشتتد. ایتتن افتتراد متتی تواننتتد بتتا کنتتترل و تغییتتر در دلیتت  افتتزایش استتید معتتده درنتیجتته

سبک زندگی ختود ایتن درد را تستکین دهنتد. بترای نمونته دانشتجویی کته موقتع امتحتان دچتار ستوزش ستردل 

متتی شتتود، متتی توانتتد در طتتول تتترم دروس ختتود را بصتتورت مرتتتب مطالعتته نمایتتد تتتا استتترس کمتتتری موقتتع 

 تیجه درد کمتری داشته باشد. امتحان متحم  شود و درن

مشکالت جدی قلتب، معتده، کیسته صتفرا و پتانکراس نیتز منجتر بته ایجتاد ستوزش ستردل متی شتود. از ایتن رو 

این نتوع درد بایتد جتدی گرفتته شتود. ارزیتابی درد ایتن افتراد کمتک شتایانی در تشتخید و درمتان فتراهم متی 
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است  از نشتتانه هتای ستنر کیستته صتفرا باشتتد،  نمایتد. بترای نمونتته درد پتس از ختتوردن غتذاهای چترب ممکتتن

درحالیکه دردی که بتا ختوردن غتذا تستکین متی یابتد میتوانتد دال بتر افتزایش استید معتده باشتد. بتا توجته بته 

اینکه اکثتر بیمتاران دچتار ستکته قلبتی، در اوایت  بیمتاری فقتگ ستوزش ستر دل را تجربته متی کننتد، از ایتن رو 

لبتی درنظتر گرفتته شتود، مگتر آنکته ختالف آن ثابت  شتود ) بتا اختذ نتوار باید هرگونه سوزش سردل بتا منشتا ق

   قلبی و آزمایشات اختصاصی(.

 اسکلتی: – عضالنی های درد

استتکلتی استت . ایتتن دردهتتا اغلتتب بتته صتتورت  – عضتتالنی هتتای یکتتی از شتتایع تتترین انتتواع دردهتتای متتزمن درد

کتتن استت  بتتا احستتاس ستتفتی در احستتاس متتبهم و درد متتبهم در عضتتالت دیتتده متتی شتتود و گتتاهی نیتتز مم

فتترد ممکتتن استت  درد را در هتتر دو طتترف بتتدن و بتتاال و پتتایین کمتتر احستتاس کنتتد. ایتتن عضتتالت همتتراه باشتتد. 

شتود. ناحیته پشت  ستر، بتاالی دردها با اعمال فشار ثاب  به برخی نقتاط بتدن موستوم بته نقتاط فشتار تشتدید می

جستتگی آرنتت ، بتاالی ناحیته باستتن، قستم  داخلتتی سرشتانه هتا، نتتواحی جلتویی گتتردن، بتاالی قفسته ستتینه، بر

ایتن دردهتا کته اکثتر در زنتان دیتده متی شتود شتوند. زانو از جمله نقاطی هستند کته در ایتن بیمتاری درگیتر می

یکی از مشکالتی است  کته تتاثر زیتادی بتر کیفیت  زنتدگی افتراد متی گتذارد. افستردگی، خستتگی، بتی حوصتله 

ل در ختواب و ستندرم روده تحریتک پتذیر از جملته مشتکالتی است  کته گی، ستندرم پتای تحریتک پتذیر، اختتال

 در این بیماران دیده می شود. 
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 اسکلتی چیست؟ – عضالنی های علت درد

دلی  واقعی این مشتک  هنتوز بته درستتی شتناخته نشتده است . ولتی بتا توجته بته همراهتی ایتن درد بتا برختی 

الل در ختتواب و ستتندرم روده تحریتتک پتتذیر( احتمتتال مشتتکالت و ستتندرم هتتای متترتبگ بتتا استتترس ) ماننتتد اختتت

داده میشتتود استتترس و اضتتطراب نهفتتته بیمتتار از علتت  بتتروز اینگونتته دردهتتا باشتتد. از طرفتتی بتتا توجتته بتته تتتاثیر 

بسیار ختوب تغییتر در ستبک زنتدگی بتر میتزان درد، بته نظتر متی رستد پوزیشتن هتای نامناستب فترد در طتول 

استتکلتی  -مشتتک  را ایجتتاد کنتد. در هتتر صتورت افتتراد بتتا دردهتای عضتتالنیروز یتا موقتتع ختواب متتی توانتتد ایتن 

 ابتدا باید از باب  سایر تشخید ها مانند اختالل در الکترولی  ها اطمینان حاص  نمایند. 

 اسکلتی را تخفیف داد؟ -چگونه می توان دردهای عضالنی

اروهتای ضتدالتهابی تاکیتد کترده انتد هرچند برختی از منتابع بته استتفاده از داروهتای شتیمیایی و بته خصتوص د

ولی بته نظتر متی رستد اقتدامات تستکینی غیتر دارویتی در ایتن افتراد بستیار متوثر باشتد. انتواع ریلکسیشتن هتا، 

ماستتاژها، طتتب ستتوزنی و ... از جملتته متتواردی استت  کتته درد ایتتن بیمتتاران را تستتکین متتی دهتتد. ورزش و 

ه راه کارهتتای متتوثر بتترای ایتتن مشتتک  محستتوب متتی بخصتتوص شتتنا و پیتتاده روی بتتا کفتتش مناستتب نیتتز از جملتت

 شود. 

 میگرن:

سردرد یکی از شتایع تترین دردهتایی است  کته اکثتر افتراد آن را تجربته متی کننتد ستر درد ممکتن است  علت  

، مغتتزی )انستتفالی ( هتتای عروقتتی مغتتز، التهتتاب بافتت ختتونریزی مغتتزی، بیماری، ستتینوزی هتتای جتتدی ماننتتد 
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و .. داشتتته باشتتد و یتتا ممکتتن  گلوکتتوم(، تشتتن ، فشتتار ختتون بستتیار بتتاال، تتتببیمتتاری چشتتمی مثتت  آب ستتیاه )

 رخ دهد.  و مصرف بعضی از داروها CO مسمومی  با کشیدن مایع مغزی نخاعی،اس  به دنبال 

میگترن را  (WHO)ستازمان جهتانی بهداشت  تترین و شتایع تترین انتواع ستردرد است .میگرن یکتی از دردنتاك

درصتتد افتتراد  4/84دهتتد در ایتترانمی دهتتد. آمتتار نشتتانقتترار می هتتای انستتانیین بیماریترکننتتدهدر رده ناتوان

 91طور معمتتول میگتترن تتتادهنتتد. بتتهآقایتتان تشتتکی  می درصتتد از آنهتتا را 6/51هتتا ومبتتتال بتته میگتترن را خانم

 دهد.می سالگی رخ 11کند و اولین عالئم میگرن به ندرت بعد ازسالگی ادامه پیدا می 41الی

 میگرن ایجاد می شود؟ چرا

برختتی از منتتابع علتت  واقعتتی آن را نامشتتخد اعتتالم کتترده انتتد. برختتی از محققتتین مستتای  روحتتی و استرستتی را 

در آن دخی  می دانند. عده ای بته دیالتاستیون و یتا انقبتا  عترو  مغتز موقتع میگترن اشتاره متی کننتد. برختی 

آن در زنتتان و پتتس از دوران بلتتون، بتته نقتتش بتته نقتتش تتتوار  توجتته متتی کننتتد. بتتا توجتته بتته افتتزایش شتتیوع 

 هورمون ها نیز اشاره می شود. 

 برای کنترل درد میگرن چه باید کرد؟

 میگرن سردرد شدیدی اس  که در درمان آن باید به نکات زیر دق  کرد:

یکی از نکات مهم برای رهتایی از میگترن پیشتگیری است . معمتوال بیمتاران ختود بته ختوبی متی داننتد کته چته  

عواملی منجر بته ایجتاد میگترن متی شتود. در برختی از افتراد سترما، گرمتا، ستینوزی ، غتذاهای ختاص، عصتبانی 

شدن، بیخوابی، کار ستنگین و.. عامت  شتروع کننتده میگترن متی باشتد. ایتن افتراد بایتد بتا برنامته ریتزی صتحیح 

شتود، بته گونته ای برنامته  عوام  شروع کننده را حذف کنند. بترای نمونته فتردی کته بتا گرمتا دچتار میگترن متی
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ریزی نماید که در ساعات اوت گرما در بیترون نباشتد. و یتا فتردی کته مجبتور است  کتار زیتادی انجتام دهتد بتین 

 فعالی  های خود، دوره های کوتاه استراح  قرار دهد تا مانع از بروز میگرن شود.

  ایجتتاد متتی کنتتد. بنتتابراین فتترد نکتتته ی دیگتتر اینکتته معمتتوال داروهتتای مستتکن میگتترن بتته متترور زمتتان مقاومتت

نباید از همتان ابتتدا مستکن هتای قتوی استتفاده نمایتد چراکته پتس از متدتی دیگتر مستکنی بترای تستکین درد 

خود پیدا نخواهد کرد. در ایتن بیمتاران ابتتدا بایتد مستکن هتای ضتعیف شتروع کترد. ستزس بته تتدری  دوز آن را 

 ستفاده کرد. افزایش داد و در نهای  از ترکیب چند دارویی ا

یک اص  مهتم در درمتان میگترن، تستکین قبت  از تشتدید است . تعتداد افترادی کته بصتورت ناگهتانی بتا حملته 

میگتترن روبتترو میشتتوند بستتیار نتتادر استت ؛ بلکتته اکثتتر افتتراد مبتتتال بتته میگتترن معمتتوال قبتت  از بتتروز یتتا تشتتدید 

رن ختتود را نشتتان متتی دهتتد. خستتتگی، را تجربتته متتی کننتتد. اورا عالیمتتی استت  کتته قبتت  از میگتت "اورا"میگتترن 

ستتردرد خفیتتف، تتتاری دیتتد، مشتتاهده اجستتام رنگتتی و متتواردی از ایتتن قبیتت  از جملتته عالیمتتی استت  کتته فتترد 

ممکتتن استت  در مرحلتته اورا تجربتته کنتتد. چناننتته درمتتان در ایتتن مرحلتته شتتروع شتتود بتته ختتوبی پاستتخ خواهتتد 

شتود. اگتر افتراد در ایتن مرحلته یتک مستکن ضتعیف داد. درمان به ایتن روش متانع از مقاومت  دارویتی نیتز متی 

استتتفاده نماینتتد متتی تواننتتد متتانع از بتتروز میگتترن شتتوند. درحالیکتته اگتتر مرحلتته اورا جتتدی گرفتتته نشتتود، فتترد 

 مجبور خواهد بود چندین روز سردرد شدید و مقاوم به درمان را تحم  نمایند. 

دارویتتی استت . ایتتن اقتتدامات نیتتز در مرحلتته  نکتتته ی مهتتم دیگتتر استتتفاده از اقتتدامات تستتکین دهنتتده غیتتر

پیشگیری و درمان در مرحله اورا بستیار متوثر هستتند. بترای نمونته انجتام ریلکسیشتن در یتک اتتا  تاریتک بتین 
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فعالی  های طوالنی یا استفاده از جوشتانده هتای گرمتازا در فصت  سترد متی تواننتد متانع از بتروز میگترن شتوند. 

 جمله اقداماتی اس  که در مرحله ی اورا می تواند درد را تسکین دهد.  هیبنوتیزم یا ماساژ نیز از 

 کمردرد:

( نیررا  ج لم ررک ت رریع  سررکه   ثررا کررک  کطررر  دررر د د   رر   جنرر     ررک    Low Back Painکمرررد د  

کمرررد د هیرر   ج سررکهبیرهر  یمررک س نررکس  ن ررک   رر ده و رارهحررکل نمررک  دررر د  رر     هیحررک  د   سرر ن   و رررو ت 

 رررک د  نرر ثرم  تمیرر   جنر    ور د دررک  کمرر د د تی ر ن   سری ر    د  ج  و تررد هی رک   ثرا    

ثررکت   دهرر ه تی رر د  کمرررد د تیی  نرر  سرر ه  هررک وقیرر   05-05 ثررا  رقررکف  یقیرر  وترر   ی رریر د  ثررمیر 

 دس  بر   ج  کس   ک رکه ت   هک تاتر  کس   د ئر  هرک  کن رکن   کسر    رک  هرر  رک  د   کطرر  و رک    ر   و د  ر

رمرر  نقیررک ورر د تی رر د  کمرررد د  ج ر رر  رمرر ه تروورر  نررکس د تررکن  و ویحررا  ج کررک   ثررا و  ررروج    د  

   ر دبک  لکتبک نر ثکتک ت لب  ثیب نک در و     یوکدس تی  د 

 ؟کمر درد چیست تعل

 ها ت رره ثریو   ررت ریع  ده رو و کمرد د ر ر    ریک  جهرکدس د  د   رک  هرر  رک  ت میررهر ر ر  کمررد د 

 ت   کس   ده و  یر ت ره  س تمیر  ثا  ک  رف ت ی    ثیب  حیم  

پرک ه تی ر د   هرر پرک    تمیرر  ثرا وقیر   ده رو ر  ثر د رک   رک ثری   ت رره   رما   ار س دو   کن  

هک س ه   کس   تمیر  ثرا  رک نک  رک  و  ر نحک  هرو د رک  نک  رکن   رک کمرر  ه رکد سر د و هرک تمیرر  ثرا  رک 

   ثکتیک   ر ثر و  د سر   د رک نکس وقیر  وتر  تر  وا  ه رکد سر د  تبمر زل  رک  درا ه  ثرر  هرر  ر  هج و د 

لائر   ج  ونر  پیررس  ثرا  د   بار  نرک  هرر  و  رک رحرک ر  پک    نک  ی  هج د  نمرک  ن رک  نرک   لر د تیکهر 

 پک    نک تمیر  ثا   و  رعتا و   و  د د  کس  
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پررک     ،هررک د  درریر ده ررو نرنرر  ده ررو  رریر ت ررره  سد   د   ررکن  ده ررو درررک  دیرری هررک نرنرر  ترر  سرر

تحی رر  ده ررو سرر ه   رر ده و   ررما ترکرراس  ج  رریر سرریک  پررک     ررک  یرررو    ه پیرر   -  ررما   ارر س

ت ری   کرک د  دیری ده رو   لر د تیکهر   تییم    هر   ما  یررو  جده    نرنر  هرک دیری تی  همر   ت میررهر

و ت ررره ن رریم  د ررک   و ده و  ن ررکر هم ررا کررک   ررما  یرررو  جده  ررک  روررک   کررک د   ررک   یرررو   ترر    ج 

 د د   کثررر و     و ثررکف دتبمرر ز نمرریر د ررک  ت لررب  ررروج   رریک س ت رریع   ج لم ررک د د  نرر  ا  ثررا  

تی  همر   نرنر  هرک دیری ده رو تبمر زل  بر   ج دبکتیرا نیرا  Sciatica   کس تی ر د   رک  هرر د د ثریکریو 

 نکه  تکنم    م  کرد  هک ن  د د  ل   ثم یر هک و  س   هک رروی   نک  کن    ل د تیکه  

 یر  هج د  ده رو  ریر ت رره  س پرک      رک  رکز  دریر ثررک      ده و نیا تر  ر  نر  کمررد د  ه رکد کمر   

نررکس وقیرر  و تیبرر د   لرر د تیکهرر  و  ررک ترررو  ده ررو رروکیرر ه و و رریی ه و ک رررو تی رر د و  رر    

  ر کر  و د     ج دثا تی ن    ر ثرر ک ررو سر   ده رو   رقرکر    نر  کر  سر ه و د  نیی رک ت رره نرک  رک 

صرر   رریر ت ررره  س  ررک هیرر ه ر تی رر د کررک نرر  نادهییررر تی رر ن   نادهررو سرر   ت ررره نررک ت لررب ثررکه  تقک

  ه کد ثکئی    و د  نیی ک د د تییم  

 ر  ثرر عربی  سر   هرک پرک ه سر   تی کترک  نرکه  کرک د    رر   ت رره  رر    ردیرک  نر ، ت رره  رک  کن  ت     

 ثما ل   تی غاد   هر  رکا نکتمکثب ت ره تمیر  ثا  وس  روکد ن کر د ک  و  د کمم  

ککنرک  ن رکر  رمری تی ر د و دارک  رر س ن رکر کر  سر ه  کک  ج ده رر ر ر  کمرر د د  ثرا،  کررم   ککنک  ند  

تبمر زل  رک ر را  ثری     نرکس  عرکدک  ه را کرک د   رم ر  ککنرک  ن رکر و د  نیی ک  ک    د ک  و  د تی ر د  

و تقکصر   ریر ت رره  س  رک رر  هج و  رک  درا ه  ثرر  ه رکد تی ر د  تمیرر  ثرا تی کترک    ر   جو ئر  ت رره 

 نکس   ر   ت ره ن   ی  هج و  ک  دا ه  ثر ک قا س ه و ت لب رمی س   ککنک  ن کر  س ن  

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/195
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/195
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1313
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1313
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/199
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/199


43 
 

کررک تبمرر ز د  ثررمیر ن لرر  ن    لرر د تیکهرر     ثررالررکنح  ثرری   ت ررره  هررک  نحررر    ثرری تی ج ج ده ررر ترر   د، 

   هر رک عک تمیر  ثا ت لب کمرد د و  ی  د ک   ک  روکد کمرس و ثیکریو س د 

 برای کنترل درد کمر چه باید کرد؟

نمکنمرر  رمررکت  ترر   دس کررک  قیررک سرر  پی رر یرس نارر    رریک  ت مرر  د  جتیمررک د دنررکس  ک رر  کمیررر  د  د  

کرک ت حر    رک  مر   رک  ثرم یر ن ریم  و هرک  درر دس کرک ت حر   ن ریم  ثرکرک  جهرکدس     م ریمم ،   در دس

 رری   ج ده ررر   د  تبرررخ  هررر و ررر ن رریم    تحیررک  هررر  رر    تبمررک نی ررا کررک درررد   رر  ا پی رر یر نک  س 

سر  (،  نممکه    رکها  ص       ن تیی  صرحی  ت  ر   رد سریر  رک     قری ج وهرک نر د د لرک کمرر ت  ر  ور 

 ثیقکده  ج   ا   کمی   ر س  مر   رک    تکنمر   مر   ل رکا  رک درور   و هرک  مر  ثرا نرکس ثرم یر لر  ر  

 وس رر ترر (،  رکهررا صررحی   صرر   ن  رریر  وس صررم ت    رمنرری    رقررکر صررم ت  و  ررر   د د  جهرپررکه ( و 

  ر  تک    ریک  ثرکده نمچمیر رغییرر وعربیا و د سریر  ثریر  ا تیمرکود  ریر ثرکرک   ر زن  کرک   ج لم رک 

 و  ک    ن کا  ثا کک ت  ر  ن   ج  روج ر   ب د دنکک پی  یرس نمکه   

رررعوه  ررر پی رر یرس  کهرر  کمرررد د    د  تر  رر   و  لرر س  ردررا  تبمرر ز ده ررو د  تر  رر   و  درررک  

دنی   رکثرری   ترر  سرر د  رمکنچررک درررد د   هررر تر  ررک  ررک ت ررره نررکس ورر د  ثرریر  ا دنرر  و  رر   ورر د    

دنی   رک نمکه  رک      ریک  جهرکدس  رک  در   هرر ت ری  کمرو تر  نمکهر   وتر  تیکثرقکنک رر   د دنرکس  هرر 

تر  ک ک  سر   و ک ررکه تر   ن ریم ،  درر د  ن رک    نکدهر ه  ردیرک و ررک جترک   ر رر سر   د د پی یررس نمر  

 نمکهم  

ر  ا نمکهر    ثریر  ا و  ثریقکده نم کت  کک ده و کمر  رک سر   درر و   د د نمکهر ، دررد نکررک   ثرا ررک  ثری

 ج د  ونررکس عرر  تی ک   و ت رریر نررکس عرربی  رررک تی ثرر  د   هررر تر  ررک کمررو کممرر ه و  نمرر   رر د  تبمرر ز 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/210
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/210
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 کطر ت یعر  کک  ک  هر تر  ک تر   ثرم  نیکجتمر  لر  ر  و  نمر   ر د و دررد ررک تر  ب  کرک لر  ر  نممکهر  

 د د    ر ر ک و  ن  کرد  

 دنم ه ویر د  وه  ت  ر     ر س ککن  د د کمر  ثیقکده کرد؟  هک  ج     تک  ر ییر

تبمرر ز کمرررد د  ررک  ثضکثرر  راررع  پررکهیر رمررک نمررر ه  ثررا   ثضکثرر  نررکس راررعن ،   ورر   د  تر  رر  

س ت ی   رک ور     رک   ر  تکر  تکنمر  تکثرکک،  ه ی ی رر،  رب ثر جن  و  رور  تر   د ده رر پکثر  تر   وتیک

ن     ررکس نررک   ی  و د د کمررو ترر  نمکهمرر   وترر  د  تر  رر  سرر ه   یمررک س دنمرر  و  رر هر ررریررب  ررک کررک

تمیر  ثا  یر   رک د  ونرکس ت ریر وقیر  نیرا پکثر   ن نر  و پاسرو ت حر    کسر  ت ریر نرکس  ر س و 

 ت    ر  ها نمکه   
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