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ما هي؟ 
يوجد نوعان رئيسيان من األلم هما األلم الحاد واأللم الُمزمن. 

يبدأ الشعور باأللم الحاد بشكل مفاجئ، وعادًة ما يدوم لفترة قصيرة. ويمكن أن تتراوح شدته من خفيفة إلى شديدة، وقد يعود إلى أسباب كثيرة 
ومختلفة. وال يعني األلم الحاد بالضرورة أن يكون األلم شديًدا، بل يعني أنه قصير األمد )يستمر لبضع لحظات أو أيام أو أسابيع(. وُينبهك هذا 

النوع من األلم إلى تعرض جسمك لإلصابة بطريقة ما. 

وكرد فعل، فإنك تحمي المنطقة المتضررة وتطلب المساعدة لمعالجة العامل الُمسبب لأللم. وعندما يتعافى جسمك، يخف األلم الحاد عادًة أو 
 يزول.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
سيعتمد عالجك على نوع األلم الذي تعاني منه. وسيعتمد أيًضا على العامل 

الكامن الُمسبب لأللم. وسيهتم الطبيب بأي إصابة أو حالة مرضية متعلقة باأللم 
 الحاد الذي تشعر به.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
سيوصيك الطبيب العام بتقليل جرعة الدواء تدريجًيا أو إيقافه بمجرد أن يبدأ 

األلم في التحّسن أو الشفاء. 

إذا لم يتحسن األلم الحاد، فقد ينصحك طبيبك بتغيير الدواء أو تعديل الجرعة. 

في بعض األحيان، يمكن أن يتحول األلم الحاد إلى ألم ُمزمن. وفي هذه الحالة، قد 
يقوم الطبيب بالتالي:

 مناقشة الخيارات المختلفة للسيطرة على األلم الُمزمن	 
 توضيح كيف يمكن أن تكون بعض األدوية مناسبة لعالج األلم الحاد، لكنها 	 

ليست آمنة وفعالة لعالج األلم الُمزمن 
 إحالتك إلى عيادة متخصصة، إذا لم تنجح العالجات في السيطرة على األلم	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
إليَك ما يمكنك فعله للمساعدة في السيطرة على األلم الحاد:

 عدم زيادة جرعة الدواء، ما لم يوجهك األخصائي الصحي إلى ذلك	 
 إخبار الطبيب إذا كنِت حامالً – فقد تنتقل بعض مسكنات األلم إلى الطفل 	 

وقد تسبب له ضرًرا
 عدم تناول أي دواء إضافي من دون وصفة طبية قبل استشارة الطبيب أو 	 

الصيدلي
 عدم تناول الدواء لفترة أطول مما أوصى بها الطبيب، ألن بعض مسكنات األلم يمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها لفترة طويلة	 

خيارات عالج األلم الحاد باألدوية

نشرة معلومات عن حالة صحية
كتوبر/تشرين األول 2020 صدرت في أ

األدوية الرئيسية المستخدمة في عالج األلم 
الحاد هي: 

الباراسيتامول 	 
 مضادات االلتهاب غير الستيرويدية 	 

)NSAID( – وهي األدوية التي 
ُتستخَدم لتخفيف األلم وتقليل 

االحمرار والتورم )مثل اإليبوبروفين(
 المسكنات األفيونية – وهي األدوية 	 

التي يقتصر استخدامها على عالج 
األلم بالغ الشدة، وُتستخدم على 

المدى القصير فقط )مثل الترامادول 
والمورفين واألوكسيكودون(

بعض أنواع مضادات االكتئاب	 
 بعض أنواع األدوية المضادة للصرع	 

يمكن لطبيبك العام أن يزودك بمزيد من 
المعلومات حول خيارات مسكنات األلم 

المتاحة لك 

 األدوية المستخدمة
لعالج األلم الحاد



خيارات األدوية المستخدمة لعالج األلم الحاد

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص 
من طبيبهم، وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارة 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب 
غرب سيدني والممارسين العموميين  المحليين

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	 betterhealth.vic.gov.au :)األلم وكيفية السيطرة عليه( Better Health Channel – pain and pain management موقع
 	nps.org.au :)األدوية التي تساعد على تخفيف األلم( medicines for pain relief –  National Prescribing Service موقع

ما اآلثار الجانبية لألدوية التي أتناولها؟

كيف لي أن أعرف أنني بحاجة إلى استخدام مسكنات لأللم؟

ماذا لو ما زلت أشعر باأللم؟

إلى متى يجب عليَّ تناول الدواء؟

ماذا يحدث إذا لم ُيجِد الدواء نفًعا؟

ما األدوية التي يمكنني تناولها إذا كنت حامالً؟

كون على علٍم بها؟ ما المخاطر التي يجب أن أ

ما األسئلة التي يمكنني طرحها على طبيبي؟


