ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آراﻣﺶﺑﺨﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ،
ﻣﯿﺰان درد ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ -
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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ درد ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐﻠﻤﺎت آراﻣﺶﺑﺨﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ درد

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ .ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺣﺴﺎﺳﺎت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺘﺼﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از

ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺖ؟

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ  ۳۸۵ﺑﯿﻤﺎر در رده ﺳﻨﯽ  ۱۸ﺗﺎ  ۷۰ﺳﺎل در
 ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ  ۱ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ  ۱۹۱ﺑﯿﻤﺎر و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ۱۹۴

ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ،درد ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از

داروﻫﺎ در ﻃﯽ ﺟﺮاﺣﯽ در دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮﻓﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻤﺎران  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮت را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ،ﯾﮏ ﻧﻮار ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان درد ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ،ﺳﻄﺢ درد در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
اول ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان درد در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ۲۵درﺻﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺴﮑﻦ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ
از ﻋﻤﻞ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ۱۲۱ﻧﻔﺮ
از  ۱۹۱ﺑﯿﻤﺎر ) ۶۳درﺻﺪ( ﺑﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵۵از  ۱۹۴ﻧﻔﺮ
) ۸۰درﺻﺪ( ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۷درﺻﺪی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐﻠﻤﺎت آراﻣﺶﺑﺨﺶ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮﻓﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻤﻦ ،ﻋﻤﻠﯽ ،ارزان و ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ درد ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ
و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ روش را در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮ و دردﻧﺎکﺗﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ،
ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

