
 ما الذي یمكنني القیام بھ؟

 ما ھي األسئلة التي ینبغي أن أطرحھا على طبیبي العام؟
ھل أنا بحاجة إلى دواء؟

ما ھي العالجات التي أحتاجھا؟ 
ما ھو نوع العالج الطبیعي الذي أحتاجھ؟ 

ھل ینبغي أن أمارس الریاضة، وما ھي التمارین الریاضیة التي ینبغي أن أمارسھا؟ 
ما ھي التغییرات التي یجب أن أجریھا على نمط حیاتي؟ 

ما ھي وسائل الدعم المتاحة لألشخاص الذین یعانون من ألم مزمن؟ 

 ما ھي وسائل الدعم المتاحة؟

 ھل ترید الحصول على المزید من المعلومات؟

 إخالء مسؤولیة
 ھذه المعلومات مخصصة لیطلع علیھا األشخاص الذین تم

 تشخیصھم من قبل طبیبھم. وھي لیست مصممة لیتم
استخدامھا لتشخیص حالة أو كبدیل للرعایة الطبیة المستمرة

 أوراق المعلومات الصادرة عن دلیل الموارد
 الصحیة معتمدة من قبل اللجنة االستشاریة
 المجتمعیة التابعة لشبكة الصحة األولیة في

جنوب غرب سدني واألطباء العامین المحلیین

إذا كنت ترغب في قراءة المزید عن التعامل مع األلم المزمن، یمكن أن تساعدك قائمة الموارد التالیة :
 painmanagement.org.au :(Australian Pain Management Association)   جمعیة إدارة األلم االسترالیة • 

 chronicpainaustralia.org.au: األلم المزمن أسترالیا (Chronic Pain Australia) •  
nps.org.au :نشرة الخدمة الوطنیة للوصفات (NPS) حول األلم المزمن •

paintoolkit.org :The Pain ToolkitApp تطبیق •   
 aci.health.nsw.gov.au  : (Agency for Clinical Innovation Pain Bytes Series)  وكالة االبتكار السریري • 

ورقة معلومات للمرضى
األلم المزمن

التعامل مع األلم المزمن
 (Pain Service ) یمكن أن تقدم خدمة التعامل مع األلم  في مستشفى لیفربول الدعم المخصص لمساعدتك على التعامل مع األلم المزمن  

تحدث مع طبیبك العام حول ما إذا كانت اإلحالة إلى ھذه الخدمة ستساعدك.
صعوبة التعامل مع األلم

 إذا كنت تجد صعوبة في التعامل مع األلم المزمن، یمكنك االتصال بالخط الساخن للجمعیة االسترالیة إلدارة األلم
- (Australian Pain Management Association Pain Link Hotline)على الرقم  357 340 1300

  painmanagement.org.au:  أو زیارة الموقع 
مجموعات دعم األلم

 تقدم مجموعات الدعم الصداقة والمعلومات والعروض التقدیمیة ومحاضرین لألشخاص الذین یعانون من آالم مزمنة. یمكنك العثور على مجموعات الدعم من خالل
(Australian Pain Management Association)  جمعیة إدارة األلم االسترالیة     

myjointpain.org.au: وعلى الموقع  

:إلعطاء نفسك أفضل فرصة للتعامل مع األلم المزمن، من المھم أن
تتبع نظام غذائي صحي - بما في ذلك الكثیر من الفواكھ والخضروات الطازجة         

تحصل على قسٍط كاٍف من النوم – حاول أن تنام لمدة ثماني ساعات كل لیلة 
تبذل جھدك لتبقى على تواصل اجتماعي - اقض بعض الوقت مع العائلة واألصدقاء

تحافظ على صحة عقلیة جیدة – الضغط النفسي یمكن أن یزید األلم
تشرب الكثیر من الماء – ابق جسمك منتعشاً بالماء طوال الیوم 

ال تتجنب جمیع األنشطة التي تسبب األلم - فذلك یمكن أن یجعل عملیة الشفاء أصعب بالنسبة لك مع مرور الوقت 
تتبع خطة إدارة األلم - وتحدث مع طبیبك العام إذا كان ھناك أي شيء غیر واضح بالنسبة لك

تتحرك بقدر ما تستطیع - بعد التحدث إلى طبیبك العام حول ما ھو مناسب 
تنتبھ ألي تغییرات في األلم - حتى تتمكن من معرفة الفرق بین األلم "العادي" واأللم الذي قد تكون مصدر قلق 

https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes
https://www.paintoolkit.org/
https://www.nps.org.au/consumers/chronic-pain-explained
https://chronicpainaustralia.org.au/
https://www.painmanagement.org.au/what-we-do/support/pain-support-groups.html
https://www.myjointpain.org.au/
https://www.myjointpain.org.au/
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 ما ھو؟

 ماذا سیفعل طبیبي العام اآلن؟

 ما الذي سوف یقوم بھ طبیبي العام في المستقبل؟

األلم المزمن

  األلم المزمن ھو األلم الذي یستمر لفترة أطول من المتوقع. وھو عادة ما یحدث بعد إصابة أو مرض
 األلم المزمن یمكن أن یكون مرھقا ً- عاطفیاً وجسدیاً، وقد یؤثر على أنشطتك الیومیة وحیاتك العملیة وحیاتك االجتماعیة وكذلك حیاتك األسریة. إذا كنت تعاني من

  األلم المزمن، ال تفقد األمل. ھناك العدید من الخطوات التي یمكنك اتخاذھا للتعامل مع األلم وتحسینھ. والكثیر من الناس الذین یعانون من آالم مزمنة یتحسنون
        ویستمرون في العیش حیاة طبیعیة ونشطة

 سیعمل معك طبیبك العام لتحدید سبب األلم ویساعدك علی بدء العالج. سیقوم أیضاً بوضع خطة
للتعامل مع األلم

وھذه الخطة المصممة ستساعدك على تحقیق أھدافك فیما یتعلق بصحتك الشخصیة ونمط حیاتك
تعد الخطة خطوة مھمة في عملیة التعافي، وستتضمن خطوات مثل

 • الفترات بین الزیارات إلى طبیبك العام  
  • اإلحاالت إلى أي اختصاصیین صحیین آخرین قد تحتاج لزیارتھم 

• كیفیة العودة إلى العمل، أو التعامل مع وضع العمل الحالي     
   • كیفیة التعاطي مع التحدیات األخرى التي قد تؤثر على حیاتك الیومیة 

  • أفضل طریقة للبقاء نشطاً    
 • متى وكیف تتناول األدویة 

 مع مرور األشھر، وحتى السنوات، سیقوم طبیبك العام بمراجعة خطة التعامل مع األلم بانتظام.
 ومع مرور الوقت، قد تجد أنك بحاجة إلى تعدیل خطتك واألدویة. قد یقوم طبیبك العام أیضاً

بإحالتك إلى طبیب اختصاصي أو أخصائي في مجال الخدمات الصحیة المتحدة
یشمل األخصائیون اآلخرون في القطاع الصحي الذین یمكن أن یشاركوا في رعایة ألمك المزمن

 اخصائي في وصف ممارسة النشاط البدني والتدریب الریاضي  - أخصائیون في مجال
الخدمات الصحیة مزودون بالتدریب المتخصص في وصف التمارین الریاضیة

 المعالج المھني - لمساعدتك على التعامل مع األمور التي تعرقل حیاتك الیومیة أو رعایتك
الذاتیة

المعالج الطبیعي - لمساعدتك على الحركة والتخلص من أي قیود
المعالج النفسي - لمساعدتك على إدارة القلق أو التوتر واستعادة ثقتك

 أدویة األلم المزمن

 في حین أن الدواء یمكن أن یخفف األلم، إال أنھ ال
 "یعالج" األلم. فھو جانب واحد فقط من خطة إدارة

األلم

 قد تشمل األدویة الشائعة التي قد یصفھا طبیبك العام ما
یلي

 - (Paracetamol) الباراسیتامول  
یساعد على تقلیل األلم والحمى

- (Codeine) الكودین
 وھو األفیون المستخدم لعالج األلم

 ا- العقاقیر غیر الستیرویدیة المضادة لاللتھابات
(المسكنات)

 ھذه  األدویة "المضادة لاللتھابات" تساعد في تخفیف  
األلم وااللتھاب

 - (Tramadol) ترامادول 
 وھو دواء لأللم أفیوني المفعول یعالج األلم المعتدل إلى

الشدید

 قد یقوم طبیبك العام أیضاً بوصف أدویة أخرى لحالة 
األلم المزمن الخاصة بك


