
 
 ردد مزمنتکنیک اهی کنترل 

 مدرییت ردد

 

 

 

 1010 -018فرم شماره 

اطالع رسانی بیشتر در سایت دکتر رضا سلمان 

                   : روغنی

www.Salmanroghani.ir 

 

 

 :مقدمه

درد مزمن یکی از مشکالت مهم سالمت محسوب 

می شود که بر استرس و اضطراب تاثیر منفی می 

تضعیف روح و روان، روابط  با  درد مزمن .گذارد

 این درد .آشفته می کندرا  و دیگران میان فرد

و  ، کج خلقیباعث سستی افکارمی تواند 

کنترل درد مزمن ،و یا . شودهمچنین افسردگی 

استراتژی های مقابله ای برای مدیریت درد 

ممکن است به تنهای و یا با سایر درمان های 

 .دیگر انجام شود

دردمزمن  تطابق با های  تکنیک آل، درحالت ایده

به بیمار کمک می کند که شخص کمتر احساس 

درد و درماندگی کند در واقع باعث می شود که 

کارکرد بیمار افزایش و اعتماد به نفس بهبود پیدا 

البته اولین  .کند و قادر به کنترل درد خود باشد

گام برای مقابله با دردهای مزمن یا انواع دیگر 

یک ارزیابی دقیق پزشکی برای تعیین علت  دردها

در برخی شرایط مانند فتق دیسک . درد می باشد

در ستون فقرات ممکن است با توجه به سطح و 

نوع درد آن را به عنوان یک سیگنال 

 .هشداردهنده از آسیب محتمل بکار گرفت

منشا درد مزمن ممکن است در بدن، و یا در مغز 

وار است و اغلب توسط درمان دشو   یا نخاع باشد

داروهای  .انجام می شودیک تیم مدیریت درد 

مختلف نیز بسته به اینکه آیا منشا    غیر مخدر

و یا نوروپاتیک است  است درد از آسیب بافت

درمان های روانشناختی از جمله  .کاربرد دارند

 ،درمان شناختی رفتاری و پذیرش و تعهد درمانی

برای بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتال با درد 

  .می باشندمزمن موثر 

استراتژی های موثری برای مقابله با 

 .دردهای مزمن وجود دارد

 :این تکنیک ها شامل

شامل تمرکز و تنفس عمیق  :آموزش آرامش

عضالت  درتنش  کاهش و آهسته که به آرامش و

به موسیقی مناسب . و تسکین درد کمک می کند

 .شما کمک کند که این مهارت ها را یادبگیرید

Biofeedback:  Biofeedback توسط 

خاص  با استفاده از دستگاه های یک متخصص

، کنترل عملکرد های بدن یادگیری برای کمک به

مانند ضربان قلب و تنش عضالنی تدریس می 

می توان برای تقویت را  Biofeedbac .شود

پس  .کرداستفاده  (آموزش آرامش) اعصاب تمدد

می توان آن را بدون  بر تکنیک مربوطه تسلط از 

 .انجام داد تخصصیاستفاده از دستگاه های 

این تصاویر شامل تمرکز بر : تصاویر دیداری

روی تصاویر ذهنی از صحنه های دلپذیر و یا 

حوادث و یا تکرار کلمات ذهنی و یا عبارات مثبت 

نیز به  موسیقی مناسب. برای کاهش درد است

شما کمک می کند که مهارت های تصاویر بصری 

حواس خود را از تصاویر منفی یا  .را بیاموزید

دردناک دور کرده و تمرکز خود را به افکار مثبت 

این ممکن است شامل فعالیت . دهیدذهنی سوق 

تماشای تلویزیون : های تا حد امکان ساده مانند

یا گوش  یا فیلم های مورد عالقه ، خواندن کتاب

دادن به موسیقی و یا صحبت کردن با یک 

 .باشد تدوس

خود )هیپنوتیزم می توان به دو روش :هیپنوتیزم

به منظور کاهش ( هیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم

در هنگام خود . درد استفاده کرد   حس

هیپنوتیزم شخص می تواند به وسیله تلقین، 

تغییرات مثبتی را در کردارو روحیات خود 

یک روش از آموزش   خود هیپنوتیزم. وردپدیدآ

عده ای از محققین . تمدد اعصاب است

پذیری  تلقین و تلقین  دگرهیپنوتیزم را نتیجه 

روش  در این .افرادی بخصوص دانسته اند

 . نیاز به همکاری سوژه می باشد  هیپنوتیزم 
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