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همه ما در زندگی خود بارها با بیماری های 
گوناگون دست و پنجه نرم کرده ایم، اما آنچه 
در تمام این موارد مشترک بوده، تجربه حس 
ناخوشایندی به نام »درد« است. احساس 
درد عمومی ترین فشار روانی است که تمام 
همدیگر  با  نظر  این  از  زمین  روی  مردم 

یکسان هستند.
هر چند همه افراد آرزو می کنند هرگز درد 
اما در واقع احساس درد  را تجربه نکنند 
برای سالمت افراد سودمند است و کمك 
مي کند مشکل زودتر شناسایي و درمان شود. 
اما دقیقا به چه حسي »درد« مي گوییم؟ آیا 
تحمل درد براي همه یکسان است؟ چرا درد 
مي کشیم و در مقابل آن چه کار باید بکنیم؟

 
احساس درد 

توجه داشته باشید ناتوانی در احساس درد موجب 
می شود در مواقع لزوم افراد در پی مراقبت بهداشتی 
نباشند و در نتیجه مشکالت بهداشتی کوچک آنها 
به مشکالتی بزرگ تر تبدیل شود. برای مثال اگر 
فرد دچار دل درد شدید به موقع به پزشک مراجعه 
نکند، ممکن است این عارضه به پارگی آپاندیس 
او منجر شود. بر اساس نظر انجمن بین المللی 
مطالعه درد؛ درد از نظر طول مدت به درد حاد 

و درد مزمن تقسیم می شود.

درد حاد 
درد حاد، دردی شدید اما کوتاه مدت و عموما 
ناشی از آسیب به بافت یا بیماری است و به 
مرور زمان وقتی بافت، استخوان یا عضله بهبود 
یابد، برطرف می شود، مثل شکستگی استخوان 

یا درد زایمان. 

درد مزمن 
اما درد مزمن که بیش از 6 ماه طول می کشد و 

معموال به درد تهوع آور معروف است، دست کم 
تا اندازه ای ناشی از عوامل روان شناختی است 
و حتی پس از التیام موقت باز هم سراغمان 

مي آید و ادامه دارد.
سازمان بهداشت جهاني میانگین شیوع درد مزمن 
)کمردرد، سردرد، درد سرطانی، آرتریت و...( در 
جمعیت بزرگسال را 20 درصد و هزینه مستقیم 
یا غیرمستقیم کلي ساالنه آن را بیشتر از 3945 
بیلیون تخمین می زند و پیش بیني مي کند درد مزمن، 
اصلی ترین دلیل مرگ ومیر و ناتوانی های عمومی 

در سال 2020 میالدی خواهد بود.

عواقب درد هاي مزمن 
و  بهداشتي  هزینه هاي  از  غیر  به  متاسفانه 

رنج  مزمن  دردهاي  از  که  بیماراني  درماني 
مي برند، ناتواني هاي همراه با این نوع دردها 
مانند کاهش وضعیت کیفي زندگي و سطوح 
باالي پریشاني عصبی و رواني، غیبت از کار 
و غرامت هاي ازکارافتادگي هم از هزینه هاي 
چشمگیر دیگري هستند که مبتالیان این نوع 
بیماري متقبل مي شوند و به این ترتیب برای 
و  حاد  نیز مشکالت  کشور  اقتصادي  منابع 
چشمگیري به وجواد می آورند، به حدی که 
امروزه کمردرد مزمن پس از سرماخوردگی،  
دومین علت شایع مراجعه به مطب پزشکان و 
دلیل 12 درصد از کل مرخصی های استعالجی 
است. همچنین ساالنه 16 میلیارد دالر هزینه 
مستقیم بهداشتی را به خود اختصاص مي دهد.

آستانه تحمل درد
البته نتایج پژوهش های مختلف نشان مي دهد 
میزان ناراحتی و احساس ناتوانی افراد از یک 
جراحت یا بیماری معین از شخصی به شخصی 
دیگر متفاوت است. مثال بعضي افراد حتي با 
ابتال به دل درد ي ساده هم ترجیح مي دهند از 
رختخواب بیرون نیایند، در حالی که بعضي دیگر 
ممکن است چنین دردی را فقط اندکی آزاردهنده 
بدانند و به فعالیت های روزمره خود بپردازند؛ یعني 
آستانه تحمل درد در افراد مختلف متفاوت است.
این تفاوت ناشی از عواملی مثل توجه و حساسیت 
زیاد به رویدادهای ناگوار، برجسته سازی نشانه های 
فیزیکي، بررسی بیش از حد بدن، داشتن آستانه 
و سطح تحمل پایین در برابر درد، ویژگی های 

شخصیت)مانند کمالگرایی و برونگرایی( و حتی 
تجارب دوران کودکی و یادگیری است.

جنبه هاي رواني مقابله با درد  
در واقع زمانی که افراد بیش از اندازه شدت 
بیماری و جراحت خود را بزرگ می کنند یا 
باور دارند بیماری شان تا مدت ها ادامه خواهد 
داشت و پایان نمی یابد و همچنین در مقابل کنترل 
درد احساس کفایت نمي کنند، قطعا دردشان را 
همراه با اضطراب زیاد تجربه خواهند کرد که 
این اضطراب نیز در استمرار درد چندان بی تاثیر 
نخواهد بود؛ یعني مي توان گفت جنبه هاي رواني 
و قدرتمندي افراد از این لحاظ در تحمل بیشتر و 

بهتر درد بسیار مهم و تاثیرگذار است.

و  درد  کردن  تلقی  فاجعه آمیز  اوقات  اغلب 
شکست های پی در پی درمانی و در کل نداشتن 
احساس کارآمدی در مقابله با درد نه تنها به تشدید 
درد کمکي نمي کند، بلکه منجر به ایجاد اختالالت 
روان پزشکي عمده اي مثل افسردگي یا اضطراب 

و حتی خودکشی می شود.
 برای مثال میزان ابتال به افسردگي در بیماران 
مبتال به سرطان30 درصد تخمین زده شده است. 
به عالوه درصد بروز افکارخودکشي در افراد و 
اقدام واقعي آنها به این کار بین افراد مبتال به 
دردهاي مزمن در مقایسه با جمعیت عمومي 2 

تا 3 برابر بیشتر است. 
بسیاري از افراد به محض شنیدن خبر ابتال به 
بیماري هاي سخت در وهله نخست با هجوم 
افکار منفي مانند خودکشي و در واقع نوعي فرار 
از شرایط روبرو خواهند شد .بنابراین پرداختن 
بیشتر به جنبه هاي رواني این گونه افراد و کمک 
به مقابله آنها با درد براي خود و اطرافیانشان بسیار 

قابل توجه خواهد بود. 

اقدام هاي عملي در برابر درد
بنابراین با توجه به  ماهیت چندبعدی درد مزمن 
و همچنین پیامدهای روانی و اجتماعی آن به 
نظر می رسد عالوه بر درمان هاي جسمانی و 
دارویی موثر، بیماران مبتال به درد هاي مزمن باید 
از درمان شناختی رفتاری مدیریت درد بهره مند 
شوند که هدف آن به جای از بین بردن مستقیم 
درد، دستیابی به »خودمدیریتی« بیشتر، تغییر رفتار 

و شناخت است.
در واقع اگر افراد در مداخالت شناختی رفتاری، 
راهبردهای مقابله ای فعال مانند بازسازی شناختی 
)شناسایی و اصالح افکار و باورهای ناکارآمد 
مانند  )کارهایي  آرام سازی  و  درد(  به  مربوط 
ذهنی  تصویرسازی  شکمی،  تنفس  آموزش 
راهکارهایي  عضالنی(  آرام سازی  و  دیداری 
برای کاهش اجتناب از فعالیت را فرا بگیرند 
باعث انعطاف  پذیری بیشتر و احساس کفایت و 
باورپذیری در مورد توانایی هایشان در مقابله با درد و 

رسیدن به شیوه زندگی»سالمت محور« می شود.

چگونه با بيماري هاي سخت درمان مقابله كنيم؟

بهترین برخورد با درد
درد مزمن که 
بیش از 6 ماه 

طول می کشد و 
معموال به درد 

تهوع آور معروف 
است، دست کم 

تا اندازه ای 
ناشی از عوامل 

روان شناختی 
است و حتی 

پس از التیام 
موقت باز هم 

سراغمان مي آید 
و ادامه دارد

 دکتر سارا ساعدی
متخصص روان شناسی سالمت 

و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی


