ARABIC – Making sense of persistent pelvic pain

فهم ألم الحوض المسـتمر
ما هو ألم الحوض المستمر؟
نستخدم مصطلح "ألم الحوض المستمر" لوصف األلم في المنطقة الواقعة بين السرة وأعلى الساقين ،المتواجد لعدة
أشهر أو سنوات .وقد يكون األلم موجودا ً في العديد من األماكن في وقت واحد ،بما في ذلك البطن والحوض والظهر
والساقين واألرداف ،وقد يؤثر على الحالة المزاجية ومستوى الطاقة والنوم.
يمكن أللم الحوض المستمر أن يحد من قدرتك على المشاركة في الدراسة والعمل والرياضة والعالقات.

كيف يبدأ األلم؟
يمكن أن يحدث ألم الحوض المستمر بسبب إصابة أو مرض طبي (مثل بطانة الرحم المهاجرة أو التهابات المسالك
البولية) أو الجراحة أو الوالدة .ويبدو أحيانًا أنه ال يوجد تفسير واضح على اإلطالق .وفي حالة آالم الحوض المستمرة،
قد يستمر األلم حتى بعد التئام األنسجة المصابة وعالج المشكلة.

لماذا يجب أن أتعلم عن األلم؟
نحن نعلم أن فهم األلم يمكن أن يساعدك في النظر إلى ألمك بشكل مختلف .يمكن أن يجعل األلم أقل رعبا ،ويغير معناه،
ويساعدك على الحد منه .كما أن فهم األلم يمكن أن يساعدك على تغيير معتقداتك حول األلم ،والعودة إلى األنشطة التي
تستمتعين بها.

حقائق مفيدة
•
•
•
•
•
•

انت لست وحدك التي تعانين من األلم.
في أستراليا ،قد تعاني واحدة من كل خمس نساء من ألم مستمر في الحوض.
األلم إحساس حقيقي دائما ،وال يمكن أن تتوهميه.
األلم ضروري لبقاء اإلنسان ،وهو ليس شيئا ً سيئًا دائ ًما .فهو يجعلك تتوقفين وتنتبهين وتحمين نفسك.
يمكن أن تشعري باأللم دون أن يكون هناك تلف بالجسم ،أو حتى بعد اكتمال التئام التلف أو المرض.
إذا كنت تعانين من األلم لفترة طويلة ،فإن نظام األلم لديك يصبح أكثر حساسية ومفرطا ً في الحماية.

كيف يصبح نظام األلم مفرطا ً في الحماية؟
لدينا في أجسامنا نهايات عصبية كـ"كاشفات الخطر" .تتيح هذه الكاشفات للدماغ معرفة متى تكون هناك تغيرات في
درجة الحرارة أو تغيرات كيميائية أو ضغط من الضروري االنتباه إليه .ومن الضروري أن يقوم نظام األلم لديك
بتنبيهك عندما تلمسين سطحا ً ساخنا ً مثالً ،أو تخطين على زجاج مكسور.
ويجب على الدماغ أن يفهم المعلومات من "كاشفات الخطر" ،في ضوءاألفكار والمعتقدات الحالية وتجاربك السابقة.
وبعد معالجة كل هذه المعلومات ،فإن الدماغ (وليس "كاشفات الخطر") هو الذي يقرر أن كنت في خطر ،وأنك بحاجة
إلى الحماية .هذا هو الوقت الذي ستشعرين فيه باأللم.
وفي معظم األوقات ،يعمل نظام األلم بشكل جيد جدًا لحمايتك .ومع ذلك ،فعندما يكون لديك ألم مستمر ،يحدث تغيير
بالفعل في الخاليا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي والحوض ،وتصبح أكثر حساسية بمرور الوقت.

فهم نظام الحماية المفرط
تخيل نظام األلم لديك مثل "جهاز إنذار الحريق" الذي ينبهك إلى الخطر.
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خطرا حقيقيا ً عليك.
فمن الضروري أن ينبهك جهاز إنذار الحريق عند وجود دخان في منزلك ،الشيء الذي قد يشكل
ً
وبمرور الوقت ،يصبح جهاز إنذار الحريق أكثر حساسية ،ويحذرك من احتمال وجود خطر مع أدنى عالمة لوجود
دخان .ومع ذلك ،فليس من الضروري أو المفيد أن يستجيب جهاز إنذار الحريق في كل مرة تقومين فيها بتشغيل
المحمصة مثالً.
كثيرا ،مع أدنى تغيير يحدث .ولكن ،ليس من المفيد
لذلك ،عندما يكون لديك ألم حوضي مستمر ،فإن نظام األلم ينبهك
ً
أن يقوم نظام األلم بتنبيهك في كل مرة تقومين فيها باألنشطة اليومية.
ويستمر نظام األلم في التدريب على إنتاج األلم ،وكما هو معروف ،فعندما تتدربين على فعل شيء ما ،فإنك تتحسنين
في أدائه .و يصبح نظام األلم لديك جيدًا للغاية في إنتاج األلم .وهذا يفسر لماذا قد يصبح اللمس اللطيف أو القيام باألنشطة
العادية غير الضارة أمرا ً مؤل ًما .وهكذا تكون هذه عالمة على أن نظام األلم لديك أصبح مفر ً
طا في الحماية.
الخبر السار هو أن دماغك يمكنه تغيير نفسه ويمكن لنظام األلم شديد الحماية أن يغير نفسه .فمع العالج وبمرور
الوقت ،يمكنك إعادة ضبط "جهاز إنذار الحريق".

ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة في عالج نظام األلم ذي الحماية المفرطة ،لدي؟

وصبرا وتفه ًما ومثابرة .وسيعمل طبيبك معك للعثور
هناك طرق عديدة لمعالجة آالم الحوض .ويستغرق األمر وقتًا
ً
على األدوات المناسبة لك .ولكن تولي مسؤولية التعافي والقيام باألشياء بنفسك ،هما األكثر فعالية.

األشياء التي نعرف أنها يمكن أن تساعدك تشمل ما يلي:
• فهم أن األلم ال يعني بالضرورة أن هناك ضررا ً يحدث بجسمك.
• العلم بأنه يمكنك الحركة بأمان.
• المشاركة في التمارين التي تستمتعين بها .إذ يمكن للدماغ أن ينتج مواد كيميائية لتسكين اآلالم أثناء التمرين
• إن القيام بأشياء تجلب لك السعادة وتعطي معنى لحياتك يمكن أن يخفف األلم
• االسترخاء وتقنيات التنفس الهادئ ( )calm breathingوالتأمل ( )meditationواليقظة والتركيز
(.)mindfulness
• االعتناء بنفسك ــ كالتحكم في التوتر ،وتناول الطعام بشكل جيد ،والحصول على قسط كاف من النوم.

كيف يمكنك معرفة المزيد عن األلم
•
•
•
•
•
•

تحدثي إلى أخصائي العالج الطبيعي في صحة الميرسي.
شاهدي محاضرة "لماذا تؤلم األشياء" ( )Why Things Hurtعلى  TEDxــ محاضرة للوريمر موسلي.
تصفح موقع  Tame the Beastاإللكتروني.
اقرأ كتاب "شرح األلم"  Explain Painمن تأليف باتلر وموسلي .ويمكنك استعارته من أية مكتبة عامة.
استخدم كتاب أو تطبيق ( Protectometerمقياس الحماية) ــ بواسطة باتلر وموسلي . Butler & Mosley
تصفح الموقع اإللكتروني "مؤسسة ألم الحوض أستراليا" ،Pelvic Pain Foundation of Australia
والموقع "األلم أستراليا" .Pain Australia
للمزيد من المعلومات
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه المعلومات ،
فيرجى االتصال بـ:
قسم العالج الطبيعي
مستشفى الميرسي للنساء هاتف03 8458 4141 :
مستشفى ميرسي ويريبي هاتف03 8754 3150 :
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صد بها أن تحل محل طلب النصيحة من ممارس صحي مؤهل .فإن كانت لديك مخاوف فيما يخص
هذه النشرة ال تقدم إال معلومات عامة فقط ،وال يُق َ
صحتك ،فعليك أن تطلب النصيحة من ممارس مؤهل.

