هُوَالشافي
تشريح درد دربيماران سرطاني

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
كار شنا سان سالمتي فكر مي كردند كه همه دردها دركل يك سان ه ستند .درد نا شي از جراحي ،شك ستن ا ستخوان ها ،ورم
مفاصل و سرطان همگي به يك روش درمان مي شدند .اكنون ما مي دانيم كه درد سرطان متفاوت است و تسكين درد سرطان
با تسكككين انواد ديگر دردها تفاوت دارد .درد سككرطان ميتواند همي ككه و يا اينكه فزم در زمان هاي مايني وار شككود .و ت
واقاي درد ممكن است شناخته شده يا ناشناخته باشد .درد سرطان براي هر كسي فرق ميكند .شناخت هرچه بي تر فردي كه
درد دارد موجب بهتر اداره كردن درد او مي ود.
داستان مري يك چيز وادي است .بسياري از بيماران درد را بازگو نمي كنند و دكترها و پرستاران هم امكان دارد سوال كردن
از آنها را فراموش كنند .تو صيف درد آ سان ني ست .گاهي اوقات پيدا كردن لغات براي بيان آن م كل ا ست وگاهي اوقات مردم
واقاا به اين سخنان گوش نمي دهند .با ضي زبان ها حتي يك لغت براي «درد» ندارند ،ت ست ها يا آزماي ات نه درد را ن ان
مي دهند ،نه اينكه توضيح درباره چگونگي احساس درد مي دهند.امكان دارد درد دقيزه به دقيزه و روز به روز تغيير كند.
توضككيح يك فرد درباره درد -ازجايي كه درد ميكند وزماني كه شككرود مي ككود ،و چيزي كه آن را تسكككين ميدهد -راهنماي
شناخت درد سرطان مي با شد .فزم شخ صي كه درد دارد دقيزا مي داند كه آن چگونه ا ست .اگر يك فرد دردش را تو ضيح
ندهد ودرد تو سم دكتر يا پر ستار به شيوه اي وادي ت سكين يابد ،درمان درد سرطان با شك ست روبرو مي ود .فردي كه درد
دارد مي تواند به كمك ديگران سهم ومده اي در تسكين درد داشته باشد.
تشخيص درد
كار شنا سان مراقبت از سالمتي ،واژه « ت خيص» را براي تو ضيح و آگاهي بي تر درباره شما و دردتان بكار مي گيرند .انتظار
مي رود در هر مالقاتي دكتر يا پرستار در مورد درد و تسكين آن سئوال نمايد .اگر آنان سوال نكنند شما با تجربه اي كه از درد
داريد ،به آنان بگوييد .هر نود تغييري را ازآخرين مالقات خود شككرد دهيد .توضككيح دادن كامل درد ،چگونگي اثر آن برزندگي
شما و فااليت هايتان ،و اشاره به اينكه چه چيزي آن را تسكين ميدهد ،باوث مي ود كه ديگران بهتر و آسان تر به شما كمك
كنند.
اطالوات الزم را در مورد دردتان و چيزي كه به تسككككين آن كمك مي كند ،را يادداشكككت نماييد وآن را به دكتر يا ك ينيك
بدهيد .بسياري از بيماران ازد ادن اطالوات به دكتر ها يا پرستاران احساس خطر مي كنند؛ از آن م كل تر ؛سوال كردن درباره
طرد هاي مراقبتي ا ست .مارگارت گو س ين به ونوان روان ناس باليني و ك سي كه از سرطان جان سالم بدر برده مي گويد« :
شما بيمار و در حال حا ضر غمگين ه ست يد .حاال بايد از خودتان بي تر از قبل دفاد كنيد .دراينجا چيزهاي ب سياري براي به
خطر انداختن وجود دارند! اين مهم است .همه چيز به زندگي كردن و حيات مربوط مي ود».
سواالتی كه درمورد تشخيص درد وجود دارد:
مردم دردشان را به طرق مخت ف بيان مي كنند؛ باضي مي گريند .برخي ساكت مي مانند ،وده اي مي كوشند كه درد را تحمل
نمايند بدون اينكه به آن وانمود كنند ،باضي هم با اخم آنرا آشكار مي سازند ،برخي هم به نظر غمگين مي آيند .روش ما براي
ن ان دادن درد هرگز به ديگران نمي گويد كه چه احساس ناگواري است .به والوه دردي كه براي يك زمان طوالني دوام داشته
با شد ( دردمزمن) با دردي كه زمان آن كوتاه ا ست ( درد حاد) تفاوت دارد .در درد حاد ،بدن يا تغييراتي درف ار خون و ضربان
ق ب همراه ا ست .در درد مزمن ،واكنش هاي بدن تغيير مي كند :شخص ممكن ا ست ن انه هاي درد را بروز ندهد .تنها فردي
كه درد دارد ميتواند درد را تميز دهد و بگويد كه به چه چيز شباهت دارد.

ت خيص درد كمك مي كند به تجسم درد و تسكين آن ،به طوري كه براي همه درك شود :خود شما ،دكتر ،پرستار و هرفرد
ديگري كه دركنترل كردن درد نزش دارد .چنانچه شيوه ت خيص درد هربار يكسان باشد ،اطالوات حاصل از آن به آساني قابل
فهم است .اينجا سواالتي وجود دارند كه به ت خيص كامل درد كمك مي كنند .به آنانن بگوييد.
درد شما چگونه دردي ا ست؟ تو ضيح دهيد چگونه آن را حس مي كنيد؟ چزدر درد شما شديد ا ست؟ آيا ب سيار دردناك مي
باشد؟ سوزش دارد؟ شما را جريحه دار مي كند؟ مي آزارد؟ بيش از حد شديد است؟ كسل كننده است؟ يا حالت ديگري دارد؟
فهر ست ذيل شامل با ضي از واژه هاي كاربردي براي تو ضيح دادن درد است .اگر اح ساس درد به يكي از مااني ك مات مندرج
درفهر ست ،شباهت ندارد ،ك مات خودتان را به كار ببريد .با اطمينان به كار شنا سان مراقبت از سالمتي بگوييد كه واژه ديگري
غيراز « درد» رابراي ت ريح آن چيزي كه اتفاق مي افتد بكار مي بريد .بسياري از بيماران ك ماتي مانند « آسيب» ،واه -واه»،
« ناراحت» و « دردناك» را براي ت ريح آن به كار مي برند ،كه امكان دارد تمامي مز صود شما را نر ساند .هيچ واژه انگ ي سي
نمي تواند ذهن دكتر ها يا پرستاران را براي نفهميدن زباني كه صحبت مي ود ،مضطرب نمايد.
بعضی واژه هاي كاربردي براي توضيح درد:
كسل كننده
شديد
دردناك
سوزن سوزن كردن
سوزناك داغان
سوزش
جريحه دار
زخم
تيرك يدن
زق زق كردن
ضربه زدن
حالت گره داشتن وميق
انزبا
پخش شدن
داري ف ار
سطحي
شكننده
حالت ني گون
سفت
آزاردهنده
تپيدن
برق گرفتگي
توضيح دادن آسان نيست .يكي از بهترين روش هاي اندازه گيري درد و تسكين درد استفاده ازيك مايار سنجش است.
به كار بردن فهر ست زير مايارهايي را براي اين كار ن ان ميد هد .كاربرد آن ساده ا ست و به محض م خص شدن درد مي
توانيد آن را به كار ببريد .سنجش درد ،درك آن را براي ديگران آسان تر و حتي درد را « قابل رويت» مي سازد.
.1

معيار هایی برا ي سنجش درد و ارزیابی ميزان تسكين آن

.1
مثال
مايار  0تا  10فرد درد را ازصككفر (  ) 0اندازه گيري مي كند .صككفر بدين ماني اسككت كه او درد ندارد ،تا ده ( )0كه به ماناي
شديدترين درد است .نمودار تغييرات «  0تا  »5يا «  0تا  »100هم شايد به كار برده شود.
مايار شماره اي

.2

ارزیابی چهره

مثال:
شخص به تصوير چهره اي كه كامال ن ان دهنده درد اوست ،اشاره مي كند.
اين ارزيابي براي افراد  3سال و باالتر توصيه مي ود.
 -3ارزیابی واژه ها
مثال ها:
درد اندام -يك كمي درد -مزدار زيادي درد -درد خي ي زياد
.1
ضايف -متوسم -شديد
.2
فرد واژه يا واژه هايي را انتخاب مي كند كه درد را به بهترين شكل ممكن توضيح دهد.
 -4ارزیابی بصري قابل قياس
مثال:

فرد با والمت گذاشتن روي خم ن ان ميدهد كه درد در كجاي خم قراردارد.
 .5طرح رنگ
فرد ،رنگي را انتخاب مي كند .اين بهترين شيوه براي ابزاركردن درد است .رنگ سفيد اغ ب براي « درد ندارم» و قرمز براي «
درد وذاب دهنده» به كار مي رود .رنگ هاي ديگر هم در بين اين دو رنگ قرار دارند .فرد همچنين ميتواند خودش رنگ هايي
را براي بيان منظور « درد دارم» و « درد ندارم» انتخاب كند.
هنگامي كه شماره هاي  0تا  10را به كارمي بريم بايد بدانيم كه براي بي تر بيماران ،فال و انفااالت درد از  5يا بي تر آغاز
مي شود .براي شناخت تسكين درد به كارگيري چنين مايارهايي اهميت دارد .تاريخ ،زمان ،شدت درد ،ميزان تسكين و اينكه
شما چه كمكي گرده ايد ،همه را بنوي سيد .برآورد درد و ت سكين آن ا ست كه برنامه كنترل درد تا چه حد موثر مي با شد .براي
مثال ،اگر ن سبت درد ( ارزيابي آن برا ساس اوداد  0تا  )10باد از م صرف داروهاي تجويز شده بر روي  9توقف كند ،دارو اثر
نكرده است .اگر درد بر روي  9بوده و دارو منجر به تنزيل آن به  2شد ،ن انه تاثير دارو مي باشد.
در ارزيابي درد با ك مات ،گاهي واژه ها « ضايف»  « ،متو سم» و « شديد» براي تو ضيح درد به كاربرده مي وند .اين واژه ها
براي بيماران مخت ف ،مااني متفاوتي دارند .درد ضككايف يك فرد ممكن اسككت براي ديگري دردي متوسككم يا شككديد باشككد .به
همين دليل ،واژه ها بايد تاريف شككوند :هركسككي بايد واژه مناسككب همان درد را به كار برد و ماناي آن را بداند .دركل « ،درد
ضايف» شماره هاي  « ،3،2،1دردمتوسم» 6،5،4 ،و «دردشديد»  7 ،8 ،9يا  10را شامل مي ود.
ياداشت هاي روزانه يا ژورنال هاي به توضيح آن چيزي كه به درد و تسكين آن ارتباط دارد ،كمك مي كند .اطالوات مي تواند
شامل ،روز ،زمان،اقدامات شما ،كارهايي كه براي ت سكين درد كرده ايد ،كيفيت آنها ،هر نود اثر جانبي و هر تف سيري ديگري
در ارتباط با درد با شد .پي گيري شناخت درد و ت سكين آن به دكتر يا پر ستار كمك مي كند كه همه چيز را بفهمند .هنگامي
كه شما در منزل يا در محل كار ه ستيد و تحت مراقبت آنان قرار نداريد چه اتفاقي برايتان مي افتد .اين به آنها كمك مي كند
تا بدانند چه زماني برنامه هاشا ن را به خاطر كنترل بهتر درد ،تغيير دهند.
به كجا صككدمه مي زند؟ آيا درد از يك محل به محل ديگرحركت مي كند؟ دقيزا بگوييد درد را چگونه احسككاس مي كنيد؟ آن
طوري اح ساس مي شود كه در داخل بدن شما ست؟ يا اينكه به نظر مي ر سد خارج از بدن شما ست؟ نزاطي را كه آزار مي
رسانند ،م خص كنيد .اگر درد از نزطه اي به نزطه ديگر حركت مي كند ن ان دهيد آن محل ها كجا هستند .طرحي از بدن
رسكم كنيد و جاهايي را كه متالم هسكتند ،م كخص نماييد .با اطمينان تمامي نزاط درد را – نه فزم نزطه اي را كه بي كترين
آسيب را مي رساند -ن ان دهيد.
آیا بيشتر ازیك نقطه بدن تا درد می كند؟
شما ممكن است بيش ازيك نود درد داشته باشيد -.باضي به سبب سرطان ،برخي هم به و ت شيوه هاي مخت ف درمان ،ايجاد
مي شككون د .باضككي هم (براي مثال ،آرتروزها ،ف ككار سككردرد) به سككرطان ارتباطي ندارند .مهم اين اسككت كه هر دردي را درنود
خودش به تفضيل شرد دهيد.
دردچه موقاي اتفاق مي افتد؟ چه مدت طول مي ك كككد؟ آيا درد مي آيد و مي رود؟ يا تمام مدت آنجاسكككت؟ اين درد جديد
است؟ آيا قبال اين درد را د اشته ايد؟ چه موقع شرود مي ود؟ چه وقت تمام مي ود؟ توضيح درد بدين طريق درشناخت بي تر
آن به ديگران كمك مي كند.
آیا درد ،شما را از انجام هر آنچه كه می خواهيد باز می دارد؟
درد ممكن ا ست شخص را از حركت ،قدم زدن ،از پ ه هاي باال رفتن ،حمام كردن ،بازي يا گردش ،بازدارد .گاهي اوقات درد با
فكر كردن و تمركز تداخل پيدا ميكند .درد ما را از نزديك شده به ديگران بازمي دارد .تو ضيح دادن اينكه درد چگونه شما را
درمحدوديت قرار مي دهد به دكتر يا پرسككتارتان كمك مي كند تا در جهت از بين بردن درد ،اقدامات ككان را با وضككايت شككما
هماهنگ كنند.
آیا درد ،خواب شما را قطع می كند؟ آیا حال شما را دگرگون می سازد؟ بر روي اشتهاي شما اثر می گذارد؟

وقتي درد با خواب ،حوص ك ه ،يا اشككتهاي شككما تداخل پيدا مي كند ،ميتواند برروي همه زندگي شككما اثر بگذارد .اولين هدف از
درمان ،اطمينان حاصككل كردن از خواب راحت شككبانه اسككت .هنگامي كه شككما اسككتراحت خوبي داشككته باشككيد ،براي بهبود و
سككالمتي ،مصككاحبت با ديگران ،لذت بردن از زندگي و انجام آن كارهايي كه براي شككما اهميت دارند ،انرژي بي ككتري خواهيد
داشككت .درد همچنين باوث مي ككود كه شككما احسككاس غم يا كسككالت كنيد ،خصككوصككا هنگامي كه براي زمان طوالني دوام د
اشككته باشككد .درد ،روش غذا خوردن شككما و حتي ديگران را تغيير مي دهد .توضككيح دادن درباره چگونگي تاثير درد به ديگران
كمك خواهد كرد تا در مورد دردتان وچگونگي درمان آن آگاهي بي تري داشته باشند.
شما فكر ميكنيد علت درد چيست؟
اكثر بيماران سرطاني از آن بيم دارند كه وجود درد به ماناي انت ار سرطان يا بازگ ت آن با شد .اين همي ه صحت ندارد.
ممكن اسكت درد به يبوسكت ،نداشكتن حركت و يا به داليل ديگري مربوط شكود كه ارتباطي به سكرطان ندارد .دردهاي جديد
ميتوانند باوث نگراني و دلواپ سي شوند .دكتر يا پر ستار شما بايد بداند كه ت خيص خود شما درباره آن چيزي كه اتفاق مي
افتد ،چي ست .دكترها و پر ستاران و ت درد را ج ستجو خواهند كرد .حتي اگر و ت درد ت خيص داده ن ود ،باز قابل درمان
است.
چه چيز باعث بهتر شدن و چه چيز باعث بدتر شدن درد می شود؟
مردم چيزهايي را برا ي ت سكين درد امتحان مي كنند .با ضي ها موثر واقع مي شوند و برخي ممكن ا ست اثري ندا شته با شند.
گاهي به هنگامي كه شككما دريك مسككير م ككخص حركت مي كنيد اتفاقي برايتان مي افتد .توقف و ماندن دريك حالت ،تحمل
درد را آ سان تر مي كند .صحبت كردن با دكتر يا پر ستار درباره اين چيزها آنها را دركنترل كردن سريع دردتان ياري خواهد
كرد.
شما براي تسكين دردتان چكار كرده اید؟
درد هاي متفاوت به درمان هاي مخت ف نياز دارند .ممكن ا ست قبال چيزهايي را پيداكرده با شيد كه براي ت سكين درد ب سيار
موثر بوده با شند .شما امكان دارد ا ستراحت ،تمركز فكر ،گرما ،سرما يا ورزش ماليم را امتحان كرده با شيد .اينها ممكن ا ست
انواوي از درد را تسكين بدهند ،در آن صورت ،دكتر يا پرستار شما خواستار استفاده از اين امور دربرنامه درمان شما خواهد بود.
همچنين شككايد شككما چيزهايي را  - ،همانند دارو -كه تسكككين دهنده درد نيسككتند ،امتحان كنيد .دكتر يا پرسككتار بايد از اين
موضود مط ع شود تا ازكار شما كه باوث تاخير در درمان مي ود ،ج وگيري نمايد.
دكتر يا پرسكتار همچنين نيازدارد از داروهايي كه بدون نسكخه مصكرف مي كنيد يا داروهاي كه توسكم دكتريا پرسكتار تجربي
ديگري براي شما تجويز شده اند خبر دا شته با شد .با ضي از داروها را با هم نبايد م صرف كرد .برخي داروها هم گرچه نامهاي
مخت ف دارند ولي داراي تركيبات شيميايي م ابه اندو مصرف زيا د آنان زيان آور است.
درحال حاضر شما چه داروهایی را مصرف ميكنيد؟
تمام داروهايي را كه درد دو ،سه روز اخير براي درد امتحان كرده ايد ،نام ببريد .لي ستي هم از همه داروهاي م صرفي ديگرتان
تهيه كنيد .نام ،مزدار دارو ،زماني كه دارو مصرف شده ،مزدار تسكين و ووار آنها را در آن ذكر نمايئد.
چگونه ازداروهاي مسكن استفاده می كنيد؟
گاهي با ضي از داروها كه در گذ شته موثر نبوده اند به خاطر تغيير در روش م صرف شان موثر واقع مي شوند .چگونگي و زمان
دقيق دروهايي را كه اكنون مصرف مي نماييد توضيح دهيد .اگر شما داروها را به گونه اي متفاوت با آنچه كه روي شي ه دارو
نوشته شده است مصرف مي كنيدبايد دكتريا پرستار را مط ع سازيد.
تو ضيح دهيد چه مدت زمان طول می كشد تا دارو اثر كند ،مدت زمان دوام تسكين درد چه قدر ا ست؟ آیا تمامی
درد بعد از مصرف دارو از بين می رود؟ آیا درد قبل از مصرف مقدار معين بعدي به سراغ شما می آید؟
جواب دادن به تمامي اين سوالت رسيدن به برنامه تسكين درد را آسان تر مي كند.
آیا ازداروهایی كه مصرف ميكنيد دچار عوارض جانبی شده اید؟ آیا شما آلرژي دارید؟

داروهاي مربوط به دردهاي شديد باوث يبو ست مي شوند .سروكار دا شتن با يبو ست بخش مهمي از طرد كنترل درد ا ست.
انتظار داشته باشيد كه در هر ويزيت در مورد چگونگي قضاي حاجت از شما سوال شود .ودم قضاي حاجت به مدت دو روز ،به
هنگ امي كه بي ترين داروها را براي درد شديد مصرف مي كنيد يك زمان خي ي طوالني است .همچنين درمورد ووار جانبي
ديگر كه م كالتي ببار مي آورند ،با دكتر تان صحبت كنيد .بسياري از اين ووار به آساني درمان مي شوند.
درمورد آلرژي هايتان نسبت به داروها وديگر چيزها گفتگو كنيد .توضيح دهيد كه چگونه آلرژي خودش را ن ان مي دهد وچه
زماني براي اولين بار متوجه آن شده ايد.
آیا شما در مورد مصرف داروهاي تسكين درد نگرانی ندارید؟
ب سياري از مردم درمورد م صرف داروها - ،خ صو صاً ن ئه آورها يا مخدرهاي م سكن درد -نگران ه ستند .نگراني آنان در مورد
اوتياد و ووار جانبي ديگر است .اوتياد در بيماراني كه داروها را براي رهايي از درد سرطان مصرف مي نمايند به ندرت اتفاق
مي افتد.بيماران ب سياري اين داروها را م صرف نمي كنند يا اينكه مي تر سند وكمتر ازمزدار مورد نياز شان م صرف ميكنند .الزم
ا ست كه دكتر يا پر ستار بداند كه شما در اين مورد چه اح سا سي داريد .آنان بايد تو ضيح بدهند كه اين مو ضود م ك ي به
ح ساب نمي آيد ( براي اطالوات بي تر در اين زمينه ،بخش سوم را مالحظه نماييد) .سوالتي را كه درمورد نگراني هاي ديگر
داريد ،بپرسيد.
تسكين درد تا چه حد باعث سهولت حركت شما می شود؟هدفتان از تسكين درد چيست؟
ممكن است از شما خواسته شود هدفي را براي تسكين درد م خص كنيد .هدف ،شايد يك مايار ارزيابي ( براي مثال ،ودد 2
در مايار  0تا  ،)10يا نود فااليت هاي مورد والقه شككما ( راه رفتن بدون درد ،قادر به انجام كار بودن) باشككد .منظور از برنامه
درمان ،تحزق اهدافي است كه شما براي تسكين درد داريد.
مراحل دیگر تشخيص
پيش بيني ت خيص درد در هر موقاي كه امكان پذير باشد شامل مااينه بدني است .آزماي ات خون ،اشاه ايكس و تست هاي
ديگر بايد تكرار شوند .تاريخچه مكتوب سالمتي شما در گذ شته و حال همچنان اهميت دارند .سوالت ديگر شامل تجربيات و
ايده هاي گذشته شما در خصوص درد و تسكين آن مي باشند .اگر پرداخت هزينه داروها براي شما مسئ ه است آن را با دكتر
يا پرسككتار در ميان بگذاريد ( .چنانچه) آنان سككوالت مربوطه را نپرسككيد با اطمينان كامل طالوات خود را به اظهاراتتان اضككافه
كنيد.
چه چيزي مانع تشریح درد می شود؟
ووامل بسياري وجود دارند كه در توضيح كامل درد و درمان آن اختالل ايجاد مي كنند .باضي از آنان در ذيل توضيح داده شده
اند.
دكتر یا پرستار درحين درمان درد سرطان آسوده خاطر نيست.
شايد اين نكته شما را متا جب سازد كه دكترها يا پر ستاران درباره درد وت سكين آن چيزهاي كمي در دان گاه مي آموزدند.
آنها ا سا ساً حين انجام كار اطالوات الزم را ك سب مي كنند .اين يادگيري نووي ري سك ا ست .مردم ممكن ا ست وقتي شاغل
ه ستند اطالوات خي ي خوبي را جمع كنند ،ولي آنها نظريات كهنه و من سوخ را هم كه به كنترل درد مربوط مي شوند ،فرا مي
گيرند .بر ا ساس گزار شات ن ريات تخ ص صي ،دكترها يا پر ستاران اغ ب با كمبود دانش سيا سي در مورد ت سكين درد روبرو
هسككتند .مطالاات ن ككان مي دهند كه درد سككرطان ،حتي زماني كه دكترها و پرسككتاران اطالوات صككحيحي هم داشككته اند با
نا رسايي درمان مواجه بوده است .شناخت درد كم كم تبديل به بخ ي از آموزش هاي پايه اي باضي از دكترها و پرستاران مي
شود ،اما اين اقدام به كندي صورت مي گيرد.درد سرطان را ميتوان كامالً درمان كرد.اگرفكر مي كنيد دكتريا پرستار ،درد شما
را ناديده گرفته اند و درمان ن ده ايد به پزشكان و پرستاران ديگري رجود كنيد.
دكتر و پرستار بطور منظم در مورد درد سوال نمی كنند .هربار هم سوالت آنها فرق می كند .بنابراین تشخيص درد
كامل نيست.

درد در هر مااينه و با م اهده هر گونه تغييراتي در آن ارزيابي مي ود .باد از هر درماني هم كه به درد منجر گردد ،ت خيص
ازهمه چيز مهم تر است .ت خيص وادي ومنظم ،هر بار شامل بكارگيري همان ابزار ومايارهاي قب ي مي باشد چون امكان دارد
اطالوات مربوط به مااينه و درمان دفاه قبل با دفاات مزايسه شود.
باورها و برخوردها در مورد درد ،صحيح نيستند.
بسياري از مردم در ذهن ان از بيماري كه گرفتاري درد « واقاي» هستند تصوراتي در ذهن دارند ،تصويري خالصه و وادي از
شخ صي كه گرفتار درد شديد ( حاد) ا ست ،چهره به هم بردن ،ف ار و ض ه ،جيغ و فرياد و ناليدن ن انه هاي رفتاري يك درد
حاد هسكككتند .دردحاد با تغييراتي درف كككار خون ،ضكككربان ق ب و تنفس همراه اسكككت .اين رفتارها و تغييرات در وظايف بدن،
همي ه -حتي زماني هم كه دردر شدت دارد -با درد طوالني مدت (دردمزمن يا مداوم) ،همراه ني ستند .در با ضي از افراد كه
درد مزمن دارند ،حالت م خص و تغيير شكل يافته چهره ،يك امر وادي به شمار مي رود .ممكن ا ست فرد آموخته با شد كه
غرغر نكند .صككحيح نيسككت كه فزم با نگاه كردن به آنها بگوييم شككخص درد دارد .همان طور كه مارگو مك كافري م ككاور
سر شناس ت سكين درد مي گويد « درد آن چيزي ا ست كه فرد دردمند اظهار مي دارد و همان موقاي اتفاق مي افتد كه بيمار
وقود آن را اوالم مي كند».
افرادي كه درد ناشي ازسرطان دارند شايد در مورد آن چيزي نگويند .باضي از داليل چنين واكن ي وبارتند از:
 ترسيدن و باور به اينكه درد رانمي توان درمان كرد.
 ساي بر اين دارند كه با صحبت نكردن درباره درد « مريض» خوبي باشند.
 فكر ميكنند با صحبت كردن درباره درد ذهن دكتر ازدرمان سرطان منحرف خواهد شد.
 فكر كردن به درد به ماناي بدتر بودن سرطان است.
 اوتزاد به اينكه اگر به درد توجه كنند درد بدتر خواهد شد.
 اوتزاد به اينكه درد يك تنبيه است و بايستي آن را تحمل كرد.
درد خودتان را تشخيص دهيد.
اوضاء خانواده و دوستان مي توانند به شما در شناخت دردتان كمك كنند .اگرشما قادر و يا ماتزد به يادداشت كردن چگونگي
درد خود نيستيد الاقل از ديگران تزاضاي كمك كنيد .به ديگران بياموزيد كه ارزيابي درد شما را درليست ،ذكر كنند ،به هنگام
مالقات با دكتر ،يك وضو خانواده يادوست را همراه داشته باشيد .اجازه دهيد آنان اطالوات الزم را درباره دردتان و تسكين آن
به ديگران بدهند.
براي تكميل ارزيابي دردتاتن از فرمي كه در آخر اين كتاب هست استفاده كنيد .در فاص ه مالقات ها ازفرم ارزيابي ،براي كنترل
درد و تسكين آن غافل نباشيد .هر بار كه دكتر يا پرستار را مالقات مي نماييد فرم ارزيابي را با خودتان ببريد .اگر ت فني با آنان
صحبت مي كنيد از آن براي تو ضيح اينكه چه چيزي اتفاق افتاده ا ست ،ا ستفاده كنيد .اگر فرم ارزيابي خي ي م كل ا ست،
يادداشككت هاي روزانه -مربوط به چگونگي درد را – پي بگيريد .سككاده ترين راه براي توضككيح درد را برگزينيد ،راهي كه ن ككان
بدهد هر روز دردتان تا چه حد تسكين يافته است .به ياد داشته باشيد فردي كه رنج ميك د در مورد درد و تسكين آن بي تر
از همه مي داند .آنچه را كه مي دانيد با ديگران درميان بگذاريد.
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