هُوَالشافي
مراقبت هاي خاص بيماراني كه درد دارند

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
كودكان ،افراد مسن،اشخاصي كه مشكالت تندرستي جدا از سرطان دارند و افرادي كه با مسائل تكان دهنده عاطفي يا بيماري
هاي روحي د ست به گريبانند ،وقتي با سرطان و درمان درد روبرو مي شوند نيازهاي خا صي پيدا مي كنند .ا ستفاده غلط از
هرچيز -داروها يا الكل -مبارزه خاصي را براي كنترل درد سرطان مي طلبد .مضافا اينكه ،تجربيات هرفرد را بايد دركنترل درد
سرطان در نظر گرفت .در اين فصل ،ما نگاهي به نيازهاي خاص و چگونگي معرفي آنان خواهيم داشت.
كودكان و درد سرطان
امكانات تسكككين كامل درد را براي كودكان فراهم نمي كنند .افراد مسككن درباره كودكان و درد آنظا نظرات اشككتباهي دارند،آنظا
معتقد هسككتند كه كودكان ،مخصككوصككا نو زادان ،درد را احسككان نمي كنند و امكان خ ر بسككيار باعي اعتياد آنظا وجود دارد،
داروهاي م سكن باعث م شكالت تنف سي مي شوند و ابزار مي شود كه كودكان درد را به ياد نمي آورند.بع ضي از مردم معتقدند
كه كودكان قادر نيستند به ما بگويند كه كجاي بدنشان درد مي كند و سريع تر ازافراد بزرگسال ،دردشان درمان مي شود .اين
نظريه ها ،واهي و بي اسككان هسككتند .همه كودكان در سككنين مختلن دوران كودكي درد را احسككان مي كنند آنان بي از
بزرگسككاعن در معرخ خ ر اعتياد قرارندارند .و احتمال اعتياد بزرگسككاعن ،هنگامي كه به دزهاي فراوان داروهاي مخدر و بي
حس كننده تحت درمان ه ستند كمتر از 1در صد ا ست).اگر م صرف اين داروها متنا سب با وزن بيمار با شد خ ر بروز م شكالت
تنفسككي كم مي شككود .در مورد كودكان و اطفال بايد گفت كه درد حتي زندگي آنان را تظديد مي كند .وقتي كه يد كود يا
نوزاد براي مدتي وطوعني مي گريد ،تامين اكسكككي ن براي مغز و بافت ها به ميزان خ رناكي كاه مي يابد .م العات وي ه،
ثابت مي كند كه كودكان مي توانند به ما بگويند كه كجاي ندنشان درد مي كند.
آنظا ممكن اسككت درهمان مقيان زماني بزرگسككاعن ،از درد نجات يابند ولي كنترل كمتري روي درد و حتي شككناخت بسككيار
ناچيزي از اين عارضه دارند .تجربه كردن درد براي كودگان هولنا تر است .بنابراين توجه وي ه اي را طلب مي كند .كاري غير
اخالقي خواهد بود اگر بزرگساعن كودكان را از امكان تسكين درد محروم كنند .نوزادان هم قابليت درمان دارند و بايد دردشان
تسكين يابد.
مراقبت صككحيا از كودكاني كه د رد دارند به آگاهي ،توجه و مظارت خاص كارشككناسككان مراقبت از تندرسككتي نياز دارد .كنترل
كردن بعضي از دردهاي خاص كودكان دشوار است .درچنين حالتي بايد براي پيشرفت طرح درمان ،متخصصين درد كودكان
را به كمد طلبيد .به كارگرفتن تمام روش هاي شناخته شده كنترل درد ،زندگي بظتري را براي كودكاني كه سرطان دارند ،به
همراه خواهد داشت.
كنترل درد ناشي از معالجه سرطان
هميشكه نمي توان درد سكرطان كودكان را با درد سكرطان در بزرگسكاعن مقايسكه كرد .درد حاصكل از معالجه و مراحل آن در
كودكان يد چيز عادي ا ست .در بزرگ ساعن ،درد اغلب درارتباط با خود سرطان ا ست) اين تفاوت به نوع سرطان هايي كه
نوزادان و كودكان دارند ،مربوط مي شككود .و با وجود آنكه معالجه بسككياري از سككرطان هاي دوران كودكي با كاه سككريع درد
پايان مي پذيرد اما ماهيت معالجه و معاينات پي در پي ،بيانگر اين موضككوع اسككت كه كود در سككراسككر دوره بيماري ،مراحل
دردناكي را طي خواهد كرد.
روش هاي تشككخيد درد كودكان باشككيوه هاي شككناخت درد بزرگسككاعن متفاوت هسككتند ،راه هاي خاصككي براي ارزيابي درد
كودكان وجود دارند :بعضي ها درنگ هايي را بكارمي برند كه كود بتواند آنظا را به درد ربط دهد .ديگران ازنقاشي هاي ساده
صورت ،كه نشانگر چگونگي احسان كود هستند،استفاده مي كنند .كودكان نظير بزرگساعن مي توانند به ما بگويند كجاي

آنظا درد مي كند :شايد با ا شاره به ق سمت هايي از بدن شان ،ن شان دادن نقاطي روي يد عرو سد يا خرن ا سباب بازي ،يا با
اشاره به نقاط دردنا روي يد طرح ترسيم شده از بدن.
به كود اطمينان بدهيد كه مرحله ابتدايي عمل،ترسككي ندارد .اين كار به او براي مواجه شككدن با مراحل دردنا بعدي كمد
خواهد كرد .كود و خانواده اش بايسكككتي بدانند كه از هر مرحله اي چه انتظاراتي دارند .با نظايت توان ،بايد درد و نگراني را
كنترل كرد .اطاق عمل بايد تا حد امكان دلپذير باشد.
كرم بي ح سي  EMILAمي تواند به هنگام فرو كردن سوزن ها براي گرفتن خون يا د ستر سي به يد مدخل ،محل سوزن
زدن به مغز اسككتخوان ،يا محل سككوزن زدن در مظره كمراز شككدت دردبكاهد.كرم به محل و جايي كه سككوزن داخل مي شككود
ماليده ،و با پانسمان خاصي پوشيده مي شود براي حداقل  60دقيقه)  .اين كار كمد مي كند كه كرم به داخل پوست جذب
شود .آن قسمت حدود  4ساعت بي حس خواهد بود .كرم EMLAبراي محل فرو كردن سوزن هايي كه براي بعضي از روش
هاي شيمي درماني بكار برده مي شوند مورد استفاده قرار نمي گيرد ،زيرا اثرش ،رفتن مواد شيميايي به داخل وريد را با ترديد
روبرو مي سازد.
يكي از روشظاي كنترل درد كه مخصوص كودكان است«بي حسي هوشيارانه» مي باشد.
آكادمي امراخ كودكان ،شيوه بس حسي هوشيارانه را اين طور تعرين مي كند :بخ بسيار كوچد ناتوان شده اي از احسان
هوشكيار بيمار اسكت كه دوباره توانايي بيمار را به ان برمي گرداند تا به شكيوه اي مسكتقل و مداوم به ابقاي حالتي محسكون و
آ شكار توانمند گردد كه در برابر تحريكات فيزكي يا فرمان هاي عملي واكن ن شان دهد ».به عبارت ديگر ،كود خواب آلود
اسككت ليكن به خوبي و به اراده خودش نفس مي كشككد و دسككتورات را دنبال مي كند .بي حسككي هوشككيارانه با تركيب نمودن
چندين دارو براي دسترسي به اثر م لوب انجام مي شود .داروها از راه دهان ،يا اگر كود ميل كته تر ) طوعني مدت در بدن
دارد به و سيله تزريق وريدي به او داده مي شود .هدف،جلوگيري از درد فرو كردن سوزن و دلواپ سي و نگراني نا شي از جريان
عمل مي باشد.
اكثر كار شنا سان روش بي ح سي هو شيارانه را به هنگامي كه كود اولين تزريق مظره كمر ك شيدن شيره ستون فقرات هم
ناميده مي شود)يا عمل ك شيدن مغز ا ستخوان را دارد ،سفارش مي كنند و معتقد ه ستند كه نگراني كود را به هنگام عمل
كه اغلب تكرار خواهد شككد،كاه مي دهد .وقتي كه كود عصككبيت يا نگراني خاصككي داردو مرحله درد بي از پانزده دقيقه
طول مي ك شد ممكن ا ست از روش بي ح سي هو شيارانه براي كنترل درد و نگراني كود ا ستفاده شود .دريد بيمار ستان
مجظز كودكان ،ازهر ه شت نفر كودكي كه مايع ستون فقرات شان ك شيده مي شود يكي شان نياز به روش بي ح سي هو شيارانه
دارد .در اين بيمار ستان عمل ك شيده مايع ستون فقرات معموع كمتر از  15دقيقه طول مي ك شد.براي اين زمان كوتاه ،روش
هاي ساده تر كنترل درد بيشتر متداول هستند.
بكاربردن داروها و ساير روش هاي كنترل درد
مقدار دارو و روش م صرف آن در مقاي سه با بزرگ ساعن ،براي كودكان فرق مي كند .دز صحيا دارو بر ا سان وزن كود و نوع
درد او تعيين مي شود .اكثر كودكان داروهايي را ار راه دهان م صرف مي كنند ،گرچه ممكن ا ست بع ضي ها نخواهند اين كار را
بكنند .اين كودكان به چيزهاي خوردني يا نوشككيدني فورا مشكككو مي شككوند .شككايد كنترل زياده ازحد آنچه آنظا مي خورند،
آخرين كنترلي با شد كه آنظا دارند.در اين شرايط  ،به كارگيري روش معمولي تزريق وريدي دليل خوبي ا ست .بي شتر داروهاي
خوراكي به شكل شربت ه ستند ،يا تو سط دكتر داور ساز با يد مايع مخلوط مي شوند .داروها را ميتوان خرد كرد مگراينگه
د ارو به طور همزمان حل شكككود) و مقداري مايع يا غذاي نرم ريخت .زماني كه اين كار امكان پذير نباشكككد ،كودكان مي توانند
داروهايشان را همانند روش بزرگساعن دريافت كنند.
ف صل چظارم،دارو چگونه داده مي شود ،صفحه  90را مالحظه كنيد).مثال كودكان  5ساله،آموخته اند كه ازپمپ هاي كنترل
بي حسي بيمار )PCAاستفاده كنند.
پر ستاران امراخ كودكان به ما مي گويند كه كودكان ،خ صو صا نوجوانان ،شنيده اند كه «فقط به داروها بگوييد نه » .بنابراين
حتي اگر درد هم داشته باشند .ممكن است بترسند از اينكه دارو بخورند .بحث درباره تفاوت بين دارو هاي بد كه در موردشان

شنيده اند و جنبه ها و تاثيرات خوب داروهاي تسكين دهنده درد ،مي تواند براي جلب اعتماد يد بزرگسال يا احتماع كودكي
كه با درد سروكار دارد ،مفيد باشد.
همراه داروها ،بعضي از روش هاي ديگر كنترل درد كه درفصل پنجم به آنظا اشاره شده است ،مي توانند براي اطفال و كودكان
موثر واقع شوند .اطفال ،آرام را در تغذيه از پستان،
مكيدن پسككتاند ،و درحركت گظواره احسككان مي كنند .آنظا نسككبت به تمركز زدايي مهني ،موسككيقي و حضككور شككادي بخ
والدين واكن مثبت نشان مي دهند .كودكان را مي توان ماساژ و مال داد .گرما و سرما را ميتوان به كاربرد .كودكان جوان و
نوجوانان مي توانند ازت صوير گرايي ،تمدداع صاب ،حيات بخ شي دوباره ،مو سيقي ،هنر ،هيپنوتيزم ،و «خوخوابي» براي ت سكين
دردشان استفاده كنند.
پيري و درد سرطان
پيري ،سزاوار و نيازمند ت شخيد و كنترل درد ا ست .با وجود اين ،افراد م سن مبتال به سرطان به چندين دليل همواره تحت
درمان مي باشند .بعضي ها فكر مي كنند كه افراد مسن نسبت به درد حسان نيستند ،درد را نسبت به جوان ترها بظتر تحمل
مي كنند،يا آنكه درد يد بخ طبيعي از دوران پيري است .اغلب به افراد مسن داروهاي ضعين تر داده مي شود به دليل آنكه
دكتر يا پرسككت ار اسككتباها مي پندارند كه مسككن تر ها قدرت تحمل مواد مخدر را ندارند و بعضككي از افراد مسككن پريشككان خاطر
هستند و نمي توانند در مورد دردشان چيزي به ديگران بگويند.
در حقيقت ،افراد م سن ممكن ا ست ن سبت به جوانان درد بي شتري دا شته با شند .آنان اغلب عالوه بر سرطان به بيماري هاي
ديگري هم مبتال هستند و بيشتر ازيد درد دارند.بسياري ازآنظا چندين نوع دارو به كار مي برند كه با همديگر خوب عمل نمي
كنند و باعث عوارخ جانبي زيان آور و درد مي شوند .اغلب اين افراد ازلحاظ بينايي و شنوايي م شكالتي دارند ،كه برقراركردن
ارتباطات را مشكل تر مي سازد .اشخاصي كه فراموشكار هستند امكان دراد قادر به بيان مجدد جزئيات دردشان نباشند – زمان
شككروع و علت بدتر شككدن و عوامل بظبود آن را ندانند .گزارشككان آنان درباره درد ،ممكن اسككت اغلب ب ور سككريع تغيير كند.
درنتيجه ،نياز دارند كه دردشان به دفعات ،نسبت به افراد جوان ،بيشتر كنترل شود.
همزمان با پيرشدن ،وظاين اعضاي بدن تغيير مي كنند .اين تغييرات عادي و آنظا كه ناشي از بيماري ها هستند بايد به هنگام
تجويز دارو درنظر گرفت شوند .افراد م سن عموما آب بدن شان كم ا ست،بافت ع ضالني آنظا كمتر ،و چربي بدن شان بي شتر ا ست.
بعضي داروها براي اثر بخشي به آب ،عضله،چربي و پروتئين بدن نياز دارند .گذشته ازاينظا ،بيشتر داروه از ميان كبد و كليه ها
عبور مي كنند .ازآنجايي كه وظاين كبد و كليه متناسب با سن متغيراست ،روش هاي بدن ،واكن ها ونحوه رهايي آن از دارو
تغيير مي كند.
اين تغييرات بدي ن معنا ست كه افراد م سن ن سبت به اثر داروهاي معيني ،ح سا سيت بي شتري دارند ولي در راب ه با داروها ي
ديگر كمتر حسككان هسككتند .افراد كظنسككال به داروهاي بدون الكل و ضككد التظاب و تورم ،)NSAIDSمخدرها ،و بعضككي از
داروهاي ديگر مثل «داورهاي كمكي » كه براي دمان درد سككرطان به كار مي روند بسككيار حسككان مي باشككند .اين بدين معنا
ني ست كه اين داروها نباي ستي تو سط افراد م سن ا ستفاده شوند .اما م صرف كنندگان اين داروها و مراقبين آنان بايد دقيق و
محتاط باشند .جدول شماره يد بعضي از نگراين هاي مربوط به داروهاي مصرفي بزرگساعن را خاطر نشان مي سازد.
طرح موفق كنترل درد از تمام اطالعت مربوط به داروهاي مسكن و همه تغييرات جسمي و رواني شناخته شده كه خاص دوران
پيري ا ست ،سود خواهد ج ست .يد طرح سنجيده مراقبت از سالمتي باعث ت سكين كامل درد مي شود و راحتي زندگي فرد
كظنسال را آن ور كه شايسته اوست ،تامين مي كند.
جدول شماره :1
مواد نگران كننده

سفارش

دارو
 NSAIDSافزاي ت حركككات معككده · ،به هنگام مصكككرف اين داروها درمورد روش هاي مراقبت ازمعده از
مشككككالت كليه ،يبوسكككت دكتر سئوال كنيد.
هرگونه عالئم آشفتگي معده را گزارش دهيد.
·
وسردرد
گاه و بيگاه براي آگاهي از كار كليه ،خونتان را آزماي كنيد.
·

كاه

اگر مشكالتي بروز كرد ممكن است توسط دكتر يا پرستار نياز به
دز دارو باشد.

مخدرها

اين داروها درافراد كظن سال حالت گيجي يا ت سكين را گزارش دهيد ،مخ صو صا زماني كه مخدرهاي
سكككريع تر و طوعني تر اثر طوعني مدت مصرف مي كنيد.
ميكنند .به دليل اينكه كار
كل يه و ك بد آ نان ك ندتر
اسككككت و بدن نمي توا ند
سككريع از اين داروها رهايي
يابد.

بي حسكككي
هاي مو قت
موضكككك عي
ل يدو كائين
يا مخدرها)

امكان دارد درمهن و حافظه ازعبور آب ،قضككاي حاجت و هرگونه تغيير در حاعت مهني اگاه باشككيد.
تغييراتي ايچاد كند و باعث تغييرات را به پرستار يا دكتر گزارش دهيد.
ادرار ،يبوست و انسداد روده
فراخ شود.

ضكككككككككد ممكن است باعث گيچي به
وي ه هن گام بيرون آ مدن از
افسردگي
رختخواب ) و بي حسكككي
شكككود ،شكككخد در معرخ
خ ر زمين خوردن باشد.

اگر اين اتفاق رخ داد به دكتر يا پرسكككتار اطالع دهيد .پي از اينكه از
رختخواب بلند شويد و بيرون بياييد براي يد يا چند لحظه بن شيند .از
چوب د ستي ،ع صا يا واكر ا ستفاده ،يا از يد نفر بخواهيد به شما كمد
كند.

تقريبا نيمي از افرادي كه سرطان دارند ،خ صو صا آناني كه از درد رنج مي برند ،م سايل رواني و عاطفي را به هنگام با بيماري
شان تجربه مي كنند .مسايلي كه نياز به يد روانپزشد را ايجاب مي كند ،اغلب طي مرحله نظايي بيماري اتفاق مي افتد .حال
يد فرد و شخصيت او در اثردردهاي مزمن و شديد تغيير مي كند؛ رهايي از درد ممكن سا سبب از بين رفتن اين عوارخ شود.
بعد از كنترل درد ،حاعت رواني بيمار بايد دوباره مورد ارزيابي قراربگيرد .اگر مشككككل هنوز وجود دارد ،آن را مي توان برطرف
كرد.
اح سان نااميدي ،بي ارز شي ،گناه و انتحار از عوارخ اف سردگي ه ستند .شخد اف سرده مي تواند از رونپز شد ،روان شنان ،يا
پر ستار بظدا شت رواني كمد بگيرد .آنظا ت شوي و نگراني را كه اغلب با سرطان توام ا ست به خوبي در مي كنند .اف سردگي
فرد مبتال به سرطان را مي توان مثل اف سردگي هاي معمولي با روان درماني ،بظ ضي روش هاي خود مراقبتي ،و داروهاي ضد
اف سردگي معالجه كرد.هنگام م صرف داروهاي ضد اف سردگي ،مخ صو صا زماني كه داروهاي م سكن درد هم م صرف مي شوند،
مراقبت وي ه اي عزم ا ست .م صرفت داروهاي آرام بخ  ،همراه بع ضي از داروهاي اف سردگي ،عكس العمل هاي شديدي را به
همراه دارد.
گرچه تعداد انگ شت شماري از بيماران سرطاني به انتحار روي مي آورند اما اگردرد كنترل ن شود خ ر خودك شي افزاي مي
يابد .تر ساز درد كنترل نشده ،عامل عمده تقاضاي بيماران از دكترها ،براي مردن است .اين عمل كمد به انتحار يا مرگ آسان
ناميده مي شود.از سوي ديگر ،بسياري از بيماران كه به خودكشي عقيده دارند وقتي درد آنظا كنترل مي شود ،افكار شان تغيير
مي كند .رهايي سكككريع ازدرد و عوارخ ناراحت كنند ديگر ،براي بيماراني كه با خ رخودكشكككي روبرو هسكككتند از اولويت
برخورداراست.
هذيان گويي براي افرادي كه سرطان ديررن دارند يد حالت عادي ا ست .درهذيان ،فرد مي تواند يد دقيقه هو شيار با شد و
بعد خواب آلود .فكر كردن  ،حافظه اش ،توجه اش ،و رفتارش ار حالت طبيعي خارج مي شكككود و دوباره به حالت اول برمي
گردد .هذيان گويي ممكن ا ست از اثر م ستقيم سرطان بر روي مغز عارخ شود .همچنين امكان دارد نا شي از اثرات داروها،
عفونت ،عدم توازن در مايعات و مواد شيميايي بدن ،يا از ناتواني يد ارگان يا سي ستم حياتي با شد .بع ضي از داروهاي ضد

سرطان در بروز حالت هذيان گويي نق دارند .بي حسي كننده هاي مخدردار،در بيماران ،خصوصا افراد كظنسال و آنظايي كه
پايان عمر خود را مي گذرانند ،باعث گيجي مي شود .تمام علت هاي ممكن پي از اينكه درما صحيا آغاز گردد نياز به بررسي
دارند .بعضي ازهذيان گويي ها را مي توان ازبين برد ،ليكن هنگامي كه چندين عضو بدن ناتوان شدند،هذيان گويي ممكن است
نشانه آخرين روز يا دو روز آخر عمر باشد.
سوء استفاده از دارو
درمان سرطان روي افرادي كه درگذشته مرتكب سوء استفاده از دارو شده اند يا آن كساني كه هم اكنون در حال سوءاستفاده
هستند  ،اثر ميگذارد و معموع درهر دو زمينه سوء استفاده از دارو و درد سرطان ،نياز به يد متخصد دارد .تعارضات اين گروه
ازافراد ،به هرحال،آنان را از مراقبت اصولي سرطان يا كنترل درد محروم نمي كند .دكتروپرستار بايد مسئله سوء استفاده از دارو
را درطرح تسكين درد مورد مال حظه قرار بدهند .آنظا درهر شراي ي بايد به اصول كلي كنترل درمان درد سرطان وفادار باشند.
در طي مرحله تشخيد عزم است بيمار سوء استفاده كننده را در يكي ازاين سه دسته قراردهند -1:معتاداني كه هنگام درمان
درد سككرطان شككان از داروها سككوءاسككتفاده مي كنند؛ -2معتادان قديمي،كه ديگر سككوءاسككتفاده از دارو را ادامه نمي دهند؛-3
معتاداني كه در برنامه هاي مربوط به ابقاي داروي متادون شركت دارند.
اشخاصي كه درحال سوء استفاده از داروها هستند احتماع در برابر مصرف داروهاي مخدر نوعي مصونيت دفاعي پيدا كرده اند.
آنان ن سبت به افرادي كه معتاد ني ستند به دزهاي باعتر و بي شتري نياز دارند .ب سياري از اين سوء ا ستفاده كنندگان فعال به
معالجات رواني ديگر هم نياز خواهند داشككت .افرادي كه در گذشككته ازداروها سككوء اسككتفاده كرده اند يا كسككاني كه دربرنامه
متادون قراردارند نسبت به مواد مخدر قاوم شده اند .آنان احتماع به دزهاي باعتر در فواصل زماني كوتاه تر نياز دارند.
بجز درچند مورد ،مصرف داروهاي مسكن درد براي اشخاصي كه سابقه سوء استفاده از دارو دارند ،يكسان است .بعضي ازانواع
داروهاي مسكن درد نبايد براي افرادي كه اين روزها از داروهاي مخدر سوء استفاده مي كنند ،تجويز شوند .اثر مخدرها را  ،بي
نتيجه مي سككازند،باعث برگشككت و افزاي درد مي شككوند .اين داروها پنتازوكسككين تالوين) -بوتوفانل -تارتريت -اسككتادول)-
ديزوكسين داكگان) -و نالبوفين – هيدروكلرايد نوبين) مي باشند.
تفاوت هاي فرهنگي
بيل و مالكولم هر دو  26ساله ه ستند .مالكولم معاون موفق باند ا ست و بيل ،يد بازيكن حرفه اي بيس بال .هردو زانو شان
مثل هم در ورزش آسكيب ديده بود .آنظا ديرور جراحي شكدند .بعد از جراحي ،مالكولم خيلي آرام بود .درد خود را بروز نداد .در
خانواده او ،ناله كردن چيز خوبي نبود .درحقيقت ،درتمام عمرش آموخته بود كه دردش را در درون نگاه دارد .زياد حركت نمي
كرد چون دردش خيلي زياد بود سككعي داشككت براي دور نگاه داشككتن فكرش از درد به چيزهاي ديگري بينديشككد .گاهي اوقات
عبادت مي كرد .همه تصككور مي كردند كه او درد ندارد .بيل مي ناليد و شكككايت مي كرد و حالت درد درصككورت نمايان بود.
نگران آن بود شايد ديگر هرگز نتواند بيس بال بازي كند .درد خيلي زياد او را تر سانده بود .اح سان مي كرد كه ممكن ا ست
بيكار شود .خانواده اش مي خواستند درباره چگونگي درد او بدانند .هرزمان كه كسي براي ديدن اش مي آمد ،به آنظا مي گفت
چقدر آسككيب ديده و عمل جراحي تا چه حد وحشككتنا بوده اسككت .آنان انتظار داشككتند كه او از درد گريه كند .همه براي او
ناراحت بودند و سعي مي كردند درد او را از بين ببرند.
بيل و مالكوكم دردي م شابه دا شتند ليكن به شكل هاي متفاوت آنرا بروز ميدادند .مالكولم دردش را تحمل مي كرد ،درحالي
كه بيل دردش را علني و ب ه كرات ن شان مي داد .چرا بيل و مالكولم ب سيار متفاوت عمل مي كردند؟ چه چيزي بر واكن افراد
نسبت به درد تاثير ميگذارد؟
درد ،يد تجربه شخ صي و پيچيده ا ست .اح سان آ سيب ديدگي ج سماني و واكن شخ صي ن سبت به درد ،با هم همراه
هستند .عوامل بسياري درچگونگي عكس العمل فرد نسب به درد و تسكين درد دخالت دارند.
مدرم ازهمان اوايل زندگي مي آموزند كه درد را آشكككارسككازند .خانواده ها و دوسككتان به ما ياد مي دهند درد را چگونه آشكككار
سازيم .بع ضي از مردم ياد گرفته اند درد را در درون نگه دارند؛ ديگران يا دگرفته اند كه آنرا بازگو يا گريه كنند .عقايد فرهنگي
و عقايد فاميلي در مورد واكن در مقابل درد به سن ،جنسيت ،حرفه،علت درد ،مقدار آن و طول زماني كه د رد را مي بايستي
تحمل كرد ،ب ستگي دارند .ما ياد مي گيريم چگونه ن سبت به درد واكن ن شان دهيم ،با چه ك سي درمورد آن گفتگو كنيم،چه

روش هايي را مي توان برا ي تسككككين آن بكارگرفت ،و چه نوع دردي نياز به توجه دارد .مذاهب و عقايد فرهنگي و عرف نق
مظمي را در آموزش چگونگي ابراز درد ايفا مي كنند .براي بعضي افراد،درد جزء ضروريات و سزاوار قدرداني است و مي بايستي
آن را تحمل كرد .براي ديگران ،درد بد و بدون مفظوم ا ست .بع ضي فرهنگ ها بيان كردن درد را مايه شرم و ن شانه ضعن مي
دانند.
من شا درد بر چگونگي واكن فرد ن سبت به درد تاثير مي گذارد .درد نا شي از دو ماراتن دوندگان را در و ضعيتي خ سته ولي
رضايت بخ قراد مي دهد،خصوصا اگر خوب دويده باشند .درد به سرعت از بين مي رود.تحمل دردي كه تندرستي را تظديد
مي كند سخت تر ا ست .درد سرطان مفظوم منفي ب سياري دارد .درد نا شي از سرطان باعث نگراني و نگراني هم سبب درد
بيشتري مي شود .بعضي از مردم درد سرطان را نشانه شكست مي دانند .ديگران احسان مي كنند كه عزمه بيماري سرطان
است.
ميزان تجربه فرد در درد و تسكككين آن در نحوه نگرش او به درد تاثير مي گذارد .هنگامي كه شككخد در اثر تجربه مي داند كه
درد را ميتوان ت سكين داد ،ديگر هران كمتري دارد .فردي كه با درد ب سيار وح شتنا و ت سكين نيافته اي روبرو ست ،همواره
خواهد ترسيد .ترسيدن،نگران بودن يا مايون شدن ،درد را وخيم تر مي كند.
هيچ روش صحيا يا غل ي براي واكن نسبت به درد وجود ندارد .اجازه دهيد ديگران نيازها و خواسته هاي شما را بشناسند،
خ صو صا اگر آنان جزو افراد معمولي ني ستند .در ميل ،لي ست مواردي كه عقايد و ارزش هاي شما را ن سبت به درد مورد توجه
قرار مي دهد،وجود دارد .ممكن است شما بخواهيد اين اطالعات را با دكتر وپرستار خودتان در ميان بگذاريد.
اعتقادات درباره درد چيست؟
·
درد را چگونه نشان مي دهيد؟چه كلماتي را به كار مي بريد؟
·
درد براي شما چه مفظومي دارد؟
·
شما معموع چگونه درد را درمان و با آن مقابله مي كنيد؟
·
آيا حضور يد شخد ديگر به هنگام معاينات بدني شما صحيا است؟
·
اطالعات را چگونه جمع آوري مي كنيد؟
·
چه مقدار اطالعات مي خواهيد؟
·
چه كسي در مورد سالمت شما تصميم گيرنده است؟
·
چه چيزي را مايليد آزماي كنيد؟
·
آيا نكاتي وجود دارند كه در طرح درمان درد ،براي موثرتر واقع شكككدن آن عادات ،رفتار ،ارزشكككظا ،اولويت هاي غذايي
·
وغيره) گنجانده شوند؟
آيا مواردي هسككتند كه شككما نخواهيد براي تسكككين درد غذاهاي ممنوع ،داروهاي وي ه ،ديگر درمان ها و غيره )...به كار
·
بروند؟
آيا اعتقادات ،آيين مذهبي ،يا منكرات ديني خاصي داريد كه به درد ارتباط داشته باشند؟
·
كار شنا سان تندر ستي اياعت متحده ،اغلب ن اد ،فرهنگ ،يا اعتقادات مذهبي را به عنوان ق سمتي از ا صول مراقبت از تندر ستي
بيمار به حسككاب نمي آورند .زيربراي بعضككي ها ،روش هاي كمكي معالجه و شككفا دهنده هاي ديگر و شككيوه هاي غير مرسككوم،
درحال حاضر غير قابل قبول هستند .اين عدم حساسيت به مسايل فرهنگي ممكن است به ارتباطات ناچيز ،درمان نام لوب و
اف زاي درد و رنج منجر شود .پيدا كردن يد كار شنان مراقبت ازتندر ستي كه م شتاق به كارگيري نظريات و روش هاي ديگر
هم باشككد ،دشككوار اسككت ،اما براي بسككياري از مردم ،طرحي كه به اعتقادات و تجربه هاي فردي بظا بدهد شككانس بظتري براي
موفقيت دارد.
استفاده از «ياداشت ها» براي پي گيري روش هاي مراقبت از خودتان
ياددا شت كردن جرئيات طرح كنترل درد باعث مي شود كه ديگران درباره موثر و كار سازبودن آن به سظولت نظر بدهند ،اين
كاراز بي نظمي برنامه هاي دارويي هم جلوگيري مي كند .نكات مظمي را يادا شت كنيد كه براي مراقبت از سالمتي شما مفيد
باشند .ت مام يادداشت ها براي يد فرد موثرنخواهد بود .اگر هيچ كدام از اين نوشته ها چاره ساز نيستند ،ازيد مجله ،يا داشت

هاي روزانه ،يا نو شته هايي كه به درد ت سكين آن مي پردازند،ا ستفاده كنيد .دكترها و پر ستاران با بظره گيري ازاين اطالعات،
تغييرات موثري در طرح تسكين درد مي دهند.
از اين ياددا شت ها كپي بگيريد و آنان را براي پي گيري چگونگي درد و ت سكين آن به كار ببريد .هنگام مالقا دكتر يا پر ستار
آنان را همراه داشته باشيد .از آنا بخواهيد كه جزئيا ت درمان و داروهاي جديد را به اين ياد داشت ها اضافه كنند.
در فرم مخصككوص داروها و عوارخ جانبي آنظا نام همه داروهاي طرح كنترل درد مكر شككده اسككت .شككما مي توانيد داروهاي
ديگري را كه مصرف مي كنند به آن بيفزاييد .بعضي از بيماران دوست دارند هر روز براي نشان دادن زمان دقيق مصرف داروه
يد لي ست تظيه كنند .بعداز م صرف دارو ،در لي ست ،روي زمان م صرف خط بك شيد .اين لي ست مي تواند به شما در پي گيري
مصرف دارو در زماني كه داروهاي بسياري تجوير شده اند،كمد كند.
ياددا شت كردن درد و ت سكين در راهي براي پي گيري درد و ت سكين آن و گزارش دادن عوارخ جانبي داروها ست .درآن مي
توان جزئيات روش هاي ديگري را كه شما براي تسكين درد به كار مي گيريد ،يادداشت كنيد .اين فرم به دكتر يا پرستار نشان
مي دهد كه آيا طرح تسكين درد موفق بوده است يا نه .همچنين آنظا را از عدم كنترل عوارخ جانبي ،آگاه مي كند.
تشريا درد ،شكلي از ارزيابي است كه در توضيا دادن درمان درد براي ديگران موثر واقع مي شود .كامل كردن اين ارزيابي به
زما ن اندكي نياز دارد ،ليكن در در كردن درد شما به دكتر يا پرستار كمد مي كند.
بع ضي از معيارهاي ت شريا درد ،چندين روش متفاوت را براي ارزيابي درد و ت سكين آن ارائه مي دهند .هركدام از اين معيارها
تا زماني كه آن را براي اندازه گيري درد به كار ببريد ،موثر خواهد بود.
ليست داروهاي درمان درد و عوارخ جانبي آنظا
دزيا مقدار

نام دارو

كاربري دارو

خصوصيات

زمككان مصكككرف عوارخ جككا ن بي
بككراي گككزارش
ظاهري
دادن

برگرفته ازكتاب « سرطان ناگزير از صدمه زدن نيست» چاپ ،1997اثر عمال .جي  .هي ع
هانترهاون.
دستورات
 -1فظرست هر دارو و مقدار مصرف آن را درهر وعده در فرم مورد نظر يادداشت كنيد.
 -2كاربري آن را بنويسيد مانند درد ،يبوست ،يا حالت تظوع)
 -3خصوصيات ظاهري دارو را يادداشت كنيد .مانند قرص ارغواني رنگ يا مايع زعل).
 -4زمان دقيق م صرف روزانه دارو بنو سيد .مثل ساعت  8صبا و ساعت  8بعد از ظظر .براي 2مرتبه در روز ،يا  8صبا12،
ظظر 4 ،بعد از ظظر 8 ،بعد ازظظر 12 ،نيمه شب و  4صبا ،هر  4ساعت يد بار).
 -5هرگونه عوارخ جانبي را كه مي بايسككتي گزارش دهيد در فرم مورد نظر ثبت كنيد .مانند بدون قضككاي حاجت،يا معده
ضعين).
ياداشت كردن درد و تسكين آن
و كارول .پي  .كورتيس ،انتشارات

تاريخ

زمان

ميزان درد

مككككيككككران عكككككوارخ توضيحات
داروي
داروي
جككانبي يككا
مصرف شده ديگري كككه تسكين
اثرات ديگر
و مقدارآن امككتككحككان
شده

برگرفته از«مركز تحقيقات و روش هاي مراقبت از تندرستي» ،كنترل درد سرطان:
راهنماي بيمار ،را ويل،ام دي  :اياعت متحده ،دپارتمان تندرستي و خدمات انساني ،مارن ). 1994از كتاب « سرطان ناگزير
ازصدمه زدن نيست» اثر پامال.جي .هي ع و كارول .پي كورتيس
دستورات
 -1ارزيابي درد :يكي از معيارهاي اندازه گيري فصل دوم را درنظر بگيريد.
 -2ارزيابي تسكين :مقدار تسكين را يد ساعت بعد از خوردن دارو با همان معيار اندازه گيري ،ارزيابي كنيد.
 -3چيزهايي ديگري كه امتحان كريد :هرچيزي را كه براي درمان درد امتحان كرده ايد درليسكككت بنويسكككيد مانند حرارت،
سرما،تمدد اعصاب يا بي حركت ماندن).
 -4عوارخ جانبي يا مشكالت ديگر :به قضاي جاجت خودتان توجه كنيد و هرگونه مشگلي را درليست ثبت كنيد.
 -5توضككيحات :هرچيزي ديگري را كه مي خواهيد با ديگران م رح شككود مانند محل درد يا وضككعيت شككما به هنگام بروز
آن) ،مشخد نماييد.
فرم ارزيابي و تشريا درد
 -1درد چگونه است؟
 -2چه زماني شروع شد؟
 -3آيا هميشه هست ،يا مي آيد و مي رود؟
 -4شدت آن چقدر است؟ يكي ازمعيارهاي اندازه گيري فصل دوم را بكار گيريد)
 -5كجاي بدن درد مي كند؟ با عالمت گذاري بر روي طرح بدن ،جايي را كه درد مي كند نشان دهيد).
 -6آيا درد ازيد نق ه به نق ه ديگر حركت مي كند؟ كجا مي رود؟
 -7آيا بي از يد نوع درد وجود دارد؟ هر كدام را جداگانه توصين كنيد.
 -8چه زماني درد داريد؟ تمامي اوقات؟فقط درشب؟ اوقات ديگر؟)
 -9درد چه مدتي دوام دارد؟
 -10اين درد جديد است؟
 -11درد شما را از انجام چه كاري باز مي دارد؟
 -12درد ،خواب شما را ق ع مي كند؟ آيا شما شب يا صبا ازشدت درد بيدار مي شويد؟ژ
 -13درد،حالت شما را تغيير مي دهد؟
 -14درد ،بر اشتظاي شما تاثير مي گذارد؟
 -15فكر مي كنيد چه چيز باعث اين درد است؟
 -16چه چيزي آن را از بين مي برد يا بظتر مي كند؟
 -17چه چيزي آن را بدتر مي سازد؟
 -18تازگي ها چه اقدامي براي درمان درد كرده ايد؟ چكار كرديد و تاثير آن چه بود؟
 -19درحال حاضر چه داروهايي را براي درمان درد مصرف مي كنيد؟
 -20داروها تا چه حد براي ازبين بردن درد را توضيا دهيد.
 -21هرگونه عوارخ جانبي ناشي از درد را شديدتر سازند ،داريد؟
 -22آيا مشكالت ديگري كه درد را شديدتر سازند،داريد؟
 -23آيا از بابت داروهايي كه مصرف مي كنيد ،نگران هستيد؟ اگر چنين است ،نگرني شما از چيست؟
 -24آيا درباره طرح درمان درد نگراني هايي داريد؟

 -25تسكين درد تا چه حد به شما امكان مي دهد كه راحت تر اين سو و آن سو رويد؟
 -26براي تسكين درد چه اهدافي را دنبال مي كنيد؟
روش هاي براي شناخت و تشريا درد
يكي از ابزارهايي را كه براي شما است برگزينيد .ازاين وسيله براي نشان دادن درد و قدارتسكين آن و ارزيابي چيزهاي ديگري
كه باعث كنترل دردتان مي شوند ،استفاده كنيد.
منبع مورداستفاده :سرطان ناگزير به صدمه زدن نيست
مترجم :سكينه مظري) خرازي
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