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 الوقاية من األلم عند االفراد األكثر عرضة له

[. المسبب الرئيسي لأللم عالميا هي االصابات و الحوادث و 1الوقاية من األلم هي أولوية صحية عالمية بسبب كثرة المعانين من األلم ]

عات.استمرار األلم عقب االصابات و العمليات الجراحية يشكل هاجسا للمجتم  

 [3] [. تعرف منظمة الصحة العالمية الفئات األكثر عرضة2المرضى  الضعاف أكثر عرضة لألمراض من غيرهم ]من المعروف أن 

المعانين من سوء التغذية و المصابين بنقص المناعة. هذه االقليات غالبا ماتكون كبار السن و األشخاص الحوامل و على أنهم األطفال و

ج، و عليه يجب االهتمام بالوقاية من األلم كعامل فعال عند العناية بتلك الفئات. من الفقراء الغير قادرين على طلب العال  

نتيجة لتأثيرات األلم المنهكة و المعاناة المستمرة. فمن الواضح أن له الى جانب ذلك قد يصبح المعانين من األلم من الفئات األكثر عرضة 

[. و مع هذا اليقتصراألمر على كبار السن فغيرهم كالعاجزين على التواصل قد 4] يعاني كبار السن من األلم أكثر من غيرهم من البالغين

[.5مهم ]آلير عن اآلمهم للحصول على التقييم و العالج األفضل البيصعب عليهم التع  

بالغين و أكثرهم سببا جة عن الجهاز الهيكلي العضلي كاآلم أسفل الظهر أو اآلم الرقبة من أكثر اآلالم شيوعا بين التتعتبر اآلالم النا

شخص من كبار السن المنخرطين  7609[. في دراسة تضمنت 7] [. بينما تزيد كال من االعاقة و الشيخوخة من اآلالم المزمنة6لالعاقة ]

% من البالغين الذين 54% من كبار السن المعانين من الخرف يعانون من اآلم مزمنة مزعجة مقارنة بـ 63في المجتمع، وجد أن 

يعانون من الخرف، و كانت اماكن األلم األكثر تأثرا هي الركبتين و الوركين و أسفل الظهر و كل ذلك مرتبط بالتهاب المفاصل و ال

هشاشة العظام. علما بأن زيادة اآلم الجهاز العضلي الهيكلي مرتبطة بزيادة االصابة بأمراض القلب و االوعية الدموية عند كبار السن و 

ممارسة نشاط بدني منتظم و اعتماد مؤكدة ل [. الوقاية من األلم  و الحد من االعاقة هي نتيجة7الوقوع و حتى الوفاة ] كذلك زيادة خطر

  [.9اسلوب حياة صحي ]

 تعد الوقاية من اآلالم المزمنة عند هذه الفئات أكثر صعوبة, فمسببات األم أكثر تعقيدا مما يصعب معه التعرف على السبب الرئيسي لأللم

[. مع هذا قد يوجد بعض العوامل المرتبطة بتطور اآلالم المزمنة عند تلك الشريحة من السكان مما يسهل عملية الوقاية منها. العوامل 9]

م طئة حول األلم لها تأثير كبير على كيفية التعامل مع اآلالالخا اتالنفسية كاالكتئاب و القلق و القدرة على التعامل مع المصائب و االعتقاد

[. باالضافة الى ذلك فان كبار السن قدرة تحمل األلم لديهم تقل مع تقدم السن خاصة المصابين بالخرف، بينما يزداد تحملهم 10المزمنة ]

[.5لأللم لعدم مقدرتهم على التعبيرو التعرف على األلم و بالتالي هم أكثر عرضة لعواقب األلم ]  

نهم أكثر عرضة لآلالمالتوصيات للوقاية من اآلالم الحادة عند م  

 تناول طعاما صحيا و حافظ على الوزن الصحي لتضمن استمرارية عمل العظام و العضالت بكفاءة.

لضمان بناء القوة و المرونة البدنية المطلوبة.استمر في الحركة و ممارسة التمارين   

 تحرك جيدا و تجنب األوضاع الخاطئة و المجهود العالي كحمل األوزان الثقيلة.

و التاي شي و التأمل و حافظ على ذلك. قلل من التوتر و القلق، تعلم طرق االسترخاء واستراتيجيات التأقلم كممارسة اليوغا  

 التوصيات للوقاية من اآلالم المزمنة عند منهم أكثر عرضة لآلالم
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:استخدم جميع التوصيات للوقاية من اآلالم الحادة باالضافة لما يلي  

اآلالم الحادة بطريقة فعالةتأكد من معالجة   

 االعتراف بأن تطور اآلالم المزمنة مشكلة صحية عامة

 التقييم و العالج

و االنظمة  هناك أوقات يصعب فيها منع حدوث األلم، وعندها يكون التقييم و العالج هو الخطو التالية. يوجد العديد من االرشادات

األلم عند الفئات الضعيفة و األكثر عرضة. تركز عشرة منها على األقل على األلم عند  المطورة في مختلف بالد العالم و المعنية بعالج

، 20، 19، 18، 17، 15، 14كبار السن و طرق تقييمه و عالجه، وعن اآلالم الحادة والمزمنة وعن اآلالم الناتجة من خشونة المفاصل ]

21.]  

و هي محدودة من بعض الدول ومن منظمة الصحة دة و المزمنة و السرطانية اما بالنسبة لألطفال فتركز االرشادات على اآلالم الحا

[. اما بخصوص الناجين من االضهاد و التعذيب فهناك بعض االرشادات و لكنها تركز على االضطراب 25، 24، 23، 22العالمية ]

[.5لأللم عند هؤالء ][ عوضا عن األلم. و مع هذا هناك بعض المنشورات التى تطرقت 26النفسي في غالبيتها ]  

. غالبا ماتمنع االنظمة و القواعد المهنية تطبيق هذه االرشادات، فيكون تثقيف العامة والمرضى و زيادة الوعي بينهم هو الطريقة البديلة

الصحي قادرا يحول التدخل المبكردون حدوث األلم و يقلل من تبعاته على المريض و االسرة و المجتمع. و عليه يجب أن يكون الممارس 

دقائق تمنع  7، على سبيل المثال في المملكة المتحدة زيارة الطبيب العام لمدة على استخالص تاريخ األلم من المريض و التعامل معه

ه أن النقاش ؤتاي سيل و زمال د. هي قيود تنظمية يجب التعايش معها. و في دراسة مماثلة وجد ا،كبار السن من وصف اآلمهم، و مع هذ

[.13] لديه دقائق و التى غالبا ماتتأثر بطريقة التواصل و بجنس المريض و بالنواحي الثقافية 3-2األلم يستغرق من  حول  

و النظم و القواعد التعجزية تحول دون التطبيق االمثل لعالج األلم و علينا أن تعايش معها ما أمكن و  مكاننام زو مع ذلك مازلنا نل

ارشادات و معدات لعالج المرضى. عتمدين على العامل االنساني في عالج األلم و استغالل ما يتوفر لدينا من االلتفاف عليها ما أمكن، م

عرضة لأللم، فلنركز على احتياجاتهم. على كثر قادرين على التعرف على هذه الفئة الضعيفة األ 2020 -2019على األقل نحن في عام 

[.14ند كبار السن المصابين بالخرف، بعضها يستعمل أكثر من بعض ]أداة لتقييم األلم ع 12سبيل المثال هناك   

 المراجع

[1] Goldberg DS, McGee SJ. Pain as a global public health priority. BMC public health. 2011 Dec;11(1):770. 
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/770 
[2] Campbell LC, Robinson K, Meghani SH, Vallerand A, Schatman M, Sonty N. Challenges and opportunities in pain 
management disparities research: Implications for clinical practice, advocacy, and policy. The Journal of Pain. 2012 Jul 
1;13(7):611-9. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2012.02.004  
[3] World Health Organisation https://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/ 
[4] Schofield P. Rev Pain 2007 Aug; 1(1): 12–14. https://doi.org/10.1177/204946370700100104  
[5] International Association for the Study of Pain. Global Year Against pain in vulnerable populations (2019) 
https://s3.amazonaws.com/rdcms-
iasp/files/production/public/1_Guidelines_for_the_Management_of_Pain_in_Vulnerable_Populationsedited.pdf  



 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

[6] Booker.SQ., Haedtke (2017) Controlling Pain & Discomfort: Assessment in Non-Verbal older adults. Nursing. 2016 May; 
46(5): 66–69. 
[7]  Molton I, Cook KF, Smith AE, Amtmann D, Chen WH, Jensen MP. Prevalence and impact of pain in adults aging with a 
physical disability: comparison to a US general population sample. Clin J Pain. 2014 Apr; 30(4):307-15. doi: 
10.1097/AJP.0b013e31829e9bca. 
[8] Hunt LJ, Covinsky KE, Yaffe K, Stephens CE, Miao Y, Boscardin WJ, Smith AK. (2015) Pain in Community-Dwelling Older Adults 
with Dementia: Results from the National Health and Aging Trends Study. J Am Geriatr Soc. 2015 Aug;63(8):1503-11. doi: 
10.1111/jgs.13536. Epub 2015 Jul 22. 
[9] Shega JW, Andrew M, Kotwal A, Lau DT, Herr K, Ersek M, Weiner DK, Chin MH, Dale W. Relationship Between Persistent Pain 
and 5‐Year Mortality: A Population‐Based Prospective Cohort Study. Journal of the American Geriatrics Society. 2013 
Dec;61(12):2135-41.  
[10] Skillgate. E et al (2017) Healthy lifestyle behavior and risk of long duration troublesome neck pain or low back pain among 
men and women: results from the Stockholm Public Health Cohort. Clin Epidemiol. 2017; 9: 491–500. 
[11] Blyth FM, Van Der Windt DA, Croft PR. Chronic disabling pain: a significant public health problem. American Journal of 
Preventive Medicine. 2015 Jul 1;49 (1):98-101.  
[12] Ramírez-Maestre C, Esteve R. The role of sex/gender in the experience of pain: resilience, fear, and acceptance as central 
variables in the adjustment of men and women with chronic pain. The Journal of Pain. 2014 Jun 1;15(6):608-18.  
[13] Tai-Seale.M., Management of chronic pain among older patients: Inside primary care in the US. European Journal of Pain 
2011. Nov 15(10) 
[14] Schofield PA., et al (2018) The assessment of pain in older people: UK National Guidelines. Age & Ageing. Volume 47, Issue 
suppl_1, March 2018, Pages i1–i22 
[15] Hadjistavropoulos T. Pain in older persons. Pain Res Manag. 2007;12(3):176. 
[16] Rahman MM, Kopec JA, Anis AH, Cibere J, Goldsmith CH. Risk of cardiovascular disease in patients with osteoarthritis: a 
prospective longitudinal study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013 Dec;65(12):1951-8.  
[17] Singh JA, Furst DE, Bharat A, et al. 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the 
use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 
(Hoboken). 2012;64(5):625–639. doi:10.1002/acr.21641 
[18] American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers 
Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015;63(11):2227–2246. 
[19] Australian and New Zealand College of Anaesthetists. Recommendations on monitoring during anaesthesia. ANZCA 2013. 
http://www.anzca.edu.au/documents/ps18-2013-recommendations-on-monitoring-during-ana 
[20] Arnstein P and Herr KA. Persistent pain management in older adults. The University of Iowa. 2015. 
[21] Cornelius R, Herr KA, Gordon DB, and Kretzer K. Acute pain management in the older adult. The University of Iowa. 2016. 
[22] The Royal College of Emergency Medicine. Best Practice Guideline: Management of Pain in Children. 2017. 
https://www.rcem.ac.uk/docs/RCEM%20Guidance/RCEM%20Pain%20in%20Children%20-
%20Best%20Practice%20Guidance%20(REV%20Jul%202017).pdf 
[23] National Institute of Health & Care Excellence. Chronic pain: assessment and management. 2018. 
https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ng10069/documents/final-scope 
[24] World Health Organization. Persisting pain in children package: WHO guidelines on the pharmacological treatment of 
persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization. 2012. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44540 
[25] Royal College of Nursing. The recognition and assessment of acute pain in children. 2009. 
https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/269185/003542.pdf 
[26] Amris K and Williams AC. Managing chronic pain in survivors of torture. Pain Manag. 2015:5(1):5-12. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

المؤلفون   

 

 
Margaret Dunham PhD 
Faculty of Health & Wellbeing 
Sheffield Hallam University, UK 
 
Pat Schofield PhD 
Professor of Pain & Ageing 
Sheffield Hallam University, UK 
 

 المراجعون

Professor Denis Martin 

Centre for Rehabilitation, Exercise and Sports Science 

Teesside University 

Middlesbrough, United Kingdom 

Professor Gisèle Pickering, MD, PhD, DPharm,  

Clinical Pharmacology Department  

University Hospital CHU 

Clermont-Ferrand, France   

 الترجمة

Abdullah M Kaki, MB ChB, FRCPC,  

Professor of Anesthesiology and Pain Medicine, Faculty of Medicine,  

King Abdulaziz University. Director of Pain Center,  

King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia. 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

 


