Cơn đau mãn tính

Chronic Pain / Vietnamese

Chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị và con quý vị để phòng ngừa và giảm thiểu chứng đau đến mức tối
đa có thể được.

Đau mãn tính là gì?

Khi một cơn đau kéo dài qúa lâu và thường không còn có tác dụng như một dấu hiệu
cảnh báo giúp cơ thể phòng tránh tổn thương, thì đó là tình trạng đau mãn tính.
Cảm giác đau phát sinh từ các tương tác giữa não và phần còn lại của cơ thể. Nếu
cơ thể bị đau lâu dài thì não có thể tiếp tục phát tín hiệu đau cho dù cơ thể không còn
bị tổn thương mô hay bất kỳ vấn đề nào khác. Đến lúc đó, đau không còn là triệu
chứng của một bệnh trạng nào đó—đau chính là bệnh trạng cần được điều trị.

Cam kết của
chúng tôi

Chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị và con quý vị để phòng ngừa và giảm thiểu chứng
đau đến mức tối đa có thể được. Bằng cách kiểm soát thành công cơn đau, con quý
vị có thể được giảm đau, tăng khả năng hoạt động và hưởng chất lượng đời sống
tốt hơn.

Đau mãn tính
được điều trị
bằng cách nào?

Các yếu tố gây đau mãn tính rất phức tạp nên cách chữa trị tốt nhất là sử dụng kết
hợp các phương pháp sau đây:

Tập thể dục

Con quý vị cần tập thể dục thường xuyên. Các môn tập thể dục có động tác nhẹ và
đòi hỏi hít thở nhiều, thí dụ như bơi, đạp xe hay chạy máy elliptical có thể giúp ích
cho tất cả mọi người nhưng sẽ đặc biệt giúp ích cho con quý vị. Tập thể dục không
những giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn tăng phản ứng giảm đau của não.

Thuốc

Đối với một số dạng đau mãn tính, bệnh nhân có thể dùng thuốc để giảm đau. Các
loại thuốc opioid (là chất có tác dụng giống với thuốc phiện) thường được dùng để trị
đau cấp tính nhưng ít khi được dùng để trị đau mãn tính.

Cải thiện tâm trạng
hoặc cảm xúc

Các vấn đề về tâm trạng không gây đau, nhưng khi kết hợp với chứng đau thì có thể
thành một vòng luẩn quẩn khiến cho tình trạng trở năng tệ hơn. Nếu con quý vị
thường cảm thấy bất an, lo lắng hoặc bị trầm cảm thì có các phương pháp điều trị có
thể giúp giảm các tình trạng này.

Duy trì các hoạt động
bình thường

Đi học, làm việc nhà và tham gia các hoạt động xã hội là những việc rất quan trọng.
Không nên ngừng lại hay cho miễn các nhiệm vụ thường ngày như vậy khi con quý vị
bị đau.

Vật lý trị liệu

Cảm giác đau thường khiến người ta hoạt động ít hơn, và hoạt động ít hơn lại dẫn
đến đau nặng hơn. Khi con quý vị cải thiện được khả năng hoạt động thì cơn đau sẽ
giảm dần theo. Các trị liệu viên chuyên giúp giảm đau sẽ hướng dẫn con quý vị các
bài tập thể dục nhằm tăng cường sức lực, độ dẻo và khả năng di chuyển cũng như
giúp các bộ phận cơ thể giảm mẫn cảm.
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Thủ thuật y tế

Đôi khi có thủ thuật y tế có thể giúp giảm đau, bao gồm ức chế dây thần kinh và các
phương pháp khác do bác sĩ chuyên gây mê/tê thực hiện.

Các phương pháp tự
kiểm soát như hít thở
sâu

Với sự hướng dẫn, trẻ có thể thay đổi cách cảm nhận cơn đau bằng cách dùng các
phương pháp như hít thở và tưởng tượng. Phương pháp tự thôi miên hay phản hồi
sinh học cũng có thể giúp ích cho một số trẻ.

Ngủ nhiều hơn

Con quý vị có thể khó đi vào giấc ngủ hoặc hay thức giấc giữa đêm. Việc đi ngủ đúng
giờ, và trong một số trường hợp cho uống thuốc nữa, có thể giúp con quý vị ngủ
ngon hơn. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên cho con đi ngủ cùng giờ mỗi đêm và
thức dạy cùng giờ mỗi buổi sáng. Chỉ cho con dùng giường để ngủ mà thôi. Còn khi
làm những việc khác, như làm bài tập về nhà hay xem TV, nên cho con ngồi ở chỗ
khác.

Tôi có thể làm gì
để giúp con tôi đối
phó với cơn đau
mãn tính?

Quý vị có thể cảm thấy rất khổ khi phải chứng kiến con mình bị đau. Quý vị có thể lo
lắng thêm nữa khi thấy cơn đau bắt đầu trở thành trọng tâm trong cuộc sống và ảnh
hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của cháu. Các bậc phụ huynh cần điều
chỉnh phù hợp sao cho vừa thông cảm với con mình mà vẫn đặt ra các giới hạn hợp
lý và khuyến khích cháu đối phó theo cách có lợi cho sức khỏe hơn.
Sau đây là một số khuyến nghị:

Không chú ý nhiều đến
cơn đau

Khi con quý vị kêu bị đau, không nên chiều chuộng hay thể hiện sự thông cảm quá
nhiều. Thay vào đó, hãy khuyến khích con tìm cách giải quyết vấn đề và đối phó tích
cực để vượt qua cơn đau.

Luôn có thái độ tích cực

Để ý và khen con quý vị khi thấy cháu tham gia vào các hoạt động thường ngày. Nên
khen các hành vi cụ thể để nhấn mạnh các phương cách đối phó hiệu quả. Bằng
cách này quý vị có thể giúp con mình tập trung vào các khía cạnh lành mạnh hơn
trong cuộc sống thay vì tập trung vào sự đau ốm.

Khuyến khích con quý
vị tự kiểm soát cơn đau

Khi con quý vị kêu đau, hãy khuyến khích cháu tự giải quyết vấn đề và sử dụng các
phương pháp đối phó đã học.

Dùng các phương pháp
khác thay vì chỉ ỷ vào
thuốc

Thuốc có tác dụng đặc hiệu, hạn chế trong việc điều trị đau mãn tính và chỉ được
dùng đúng theo hướng dẫn trên toa. Thay vì dùng thuốc, con quý vị cần tập luyện
các phương pháp khác để đối phó khi bị đau nhiều hơn. Tất cả các phương pháp này
đều nhằm giúp con quý vị đóng vai trò chủ động hơn.

Quý vị chính là người hiểu con mình hơn ai hết. Chúng tôi khuyến khích
quý vị tích cực tham gia vào quá trình phục hồi của cháu. Hãy trao đổi
với nhóm chăm sóc sức khỏe về cách con quý vị biểu lộ sự đau đớn và
những cách dỗ dành hiệu quả nhất.

Cơn đau mãn tính

Quá trình phục hồi
sẽ diễn ra như thế
nào?

Các vấn đề dài hạn đòi hỏi giải pháp dài hạn. Nhiều khi bệnh nhân bị đau mãn tính
trong nhiều ngày tháng trước khi bắt đầu được điều trị. Do đó, khó mà có thể phục
hồi được trong một sớm một chiều. Điều chúng tôi mong đợi là bệnh nhân tiến bộ
dần dần và đều đặn, chứ không mong là khỏi ngay.
Đa số trẻ em bắt đầu cảm thấy giảm đau khi trở lại hoạt động bình thường. Khi quý vị
thấy con mình tham gia các hoạt động hàng ngày nhiều hơn thì sẽ biết rằng cháu
cảm thấy khỏe hơn. Nếu để ý thì rất có thể quý vị sẽ thấy độ dài, tần suất và cường
độ của các cơn đau cũng thay đổi.

Có thắc mắc?

Tất cả các thành viên trong nhóm chăm sóc đều tận tâm hợp tác với quý vị và con để
giúp giảm đau. Hãy cho nhóm chăm sóc biết nếu quý vị có thắc mắc hay muốn góp ý
kiến phản hồi vào bất cứ lúc nào.

Bệnh viện Nhi đồng Seattle cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các bệnh nhân, thành viên gia đình và đại diện hợp pháp bị điếc, khiếm thính hay không
biết nói tiếng Anh. Bệnh viện Nhi đồng Seattle sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng hình thức khác tùy theo yêu cầu. Hãy gọi Trung tâm Trợ giúp Gia đình
(Family Resource Center) theo số 206-987-2201. Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh viện Nhi đồng Seattle kiểm tra lại. Tuy nhiên, con quý vị
có thể có những nhu cầu riêng. Trước khi quý vị làm theo hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của con mình.
© 2020 Bệnh viện Nhi đồng Seattle, Seattle, Washington. Bảo lưu mọi quyền.
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Chronic Pain
We partner with you and your child to prevent and relieve pain as completely as possible.

What is chronic
pain?

Pain becomes chronic when it continues over a period of time and often no
longer serves as a warning signal to protect the body from harm.

Our commitment

We partner with you and your child to prevent and relieve pain as
completely as possible. Successful management of chronic pain should
reduce pain, increase function and improve quality of life.

How is chronic pain
treated?

Chronic pain is complex and is best treated by using a combination of the
following:

Exercise

Your child needs regular exercise. Non- or low-impact aerobic exercises like
swimming, bike riding, or using the elliptical machine are good for almost
everybody, but especially for your child. Exercise not only helps to improve
the immune system, it also improves the pain response in the brain.

Medicine

For some types of chronic pain, medicines may be used to reduce
discomfort. Opioids, which are used for acute pain, are rarely used to treat
chronic pain.

Help with mood or
emotions

Mood problems do not cause pain; however, they can cycle with pain to
make the situation worse. If your child has anxiety, worries, or a depressed
mood, treatment can help.

Keeping up normal
activities

Attending school, doing chores, and participating in social activities are
important. These daily responsibilities should not be stopped or excused
because of pain.

Physical therapy

Pain leads to less function which brings more pain. As your child’s function
improves so will their pain. Therapists trained in pain rehabilitation will
provide your child with exercises to improve strength flexibility, mobility
and work to make areas of the body less sensitive.

Pain signals come from interactions between the brain and the rest of the
body. If the body has been in pain for a long time, the brain may continue
sending pain signals even if there is no longer any tissue damage or
problems with the body. At this point, pain is no longer a symptom of
another problem—pain itself is the condition to be treated.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Pain Medicine
206-987-1520

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org

Chronic Pain

Medical procedures

Sometimes procedures may be done to help with pain. This includes nerve
blocks and other methods done by an anesthesiologist.

Self-regulation
techniques like deep
breathing

Children may be taught to change their experience of pain using techniques
involving breathing and imagery. For some children self-hypnosis or
biofeedback may also be helpful.

Getting more sleep

Your child may have a hard time falling or staying asleep. A regular sleep
schedule, and in some cases medicines, may help your child. We
recommended that your child go to bed at the same time each night and
get up at the same time each day. Your child should only use their bed for
sleeping. Homework or watching TV should be done in a separate place.

How can I help my
child with chronic
pain?

It is hard to see your child suffer with pain. You may have other concerns
when pain begins to play a central role in your child’s life and, interferes
with normal functioning. Parents need to strike a balance between being
sympathetic while also setting limits and encouraging healthier responses.
Here are some suggestions:

Limit attention to pain

When your child complains of pain, avoid giving excess attention or
sympathy. Instead, encourage problem solving and positive coping
behaviors.

Be positive

Notice and praise your child for participation in normal activities. Praise
should be specific, highlighting the effective use of coping. This will refocus
attention from pain and illness to healthier aspects of your child’s life.

Encourage your child
to manage pain on
their own

When your child reports pain, encourage them to problem solve and use
the coping strategies that have been learned.

Rely less on medicines
and more on other
strategies

Medicines have a limited and specific use in treating chronic pain and
should only be used as prescribed. Instead of medicines, your child needs to
learn to use other strategies to manage increased pain, all focused on your
child having a more active role.

You know your child best. We encourage you to take an active part
in your child’s recovery. Talk with your care team about how your
child shows pain and what works to comfort your child.

2 of 3

Chronic Pain

What to expect

A long-term problem requires a long-term solution. Chronic pain problems
have often gone on for weeks to months before treatment is started.
Expecting a sudden remission may not be realistic. We look for consistent,
steady progress, not quick solutions.
For most children, pain begins to go away as normal activities are resumed.
When you see an increase in day-to-day functioning you will know your
child is improving. You will likely then notice changes in the duration of
pain, as well as frequency of pain episodes and the intensity of the pain.

Questions?

All team members are committed to partner with you and your child to
improve pain. Let your care team know if you have questions or feedback at
any time.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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