الحقيقة الثالثة

ى
ى
المصابي بالخرف
المرض
تقييم األلم عند
المصابي بالخرف ر
ن
أكث عرضة للمعاناة من األلم دون غثهم فقدرتهم عىل التعرف عىل ألمهم و طلب المساعدة و
يعد االشخاص
الشكوى محدودة عوضا عن صعوبة تقييم األلم عندهم ( )3،4و نتيجة لذلك تستدع الحاجة ايجاد طرق بديلة لتقييم لأللم ال تعتمد
ن
المرض.
عىل القدرة عىل االبالغ عن األلم خاصة مع ازدياد اعداد هذه المجموعة من

تقييم األلم عند ى
الذات:
مرض الخرف المعتمدة عىل االبالغ
ي
عىل الرغم من أن قدرة مريض الخرف عىل االبالغ عن األلم تتناقص مع تطور المرض ،فه مازالت طريقة مناسبة لالفصاح عن األلم نف
المراحل األول من الخرف فالمريض مازال قادرا عىل التعرف عىل األلم و طلب المساعدة ( .)10و مع ذلك عند االعتماد عىل االبالغ
ن
اللفظ و اعادة السؤال و ر
الشح فيما يخص ذلك
الذات عن األلم عند مريض الخرف يجب استخدام اساليب مبسطة كجدول الوصف
الجدول و اعطاء المريض الوقت ن
الكاف للرد عىل كل سؤال ( .)10عالوة عىل ذلك يجب معاملة كل مريض عىل حدة مع مراعاة حالته
النفسية و الذهنية  ،فضعف الذاكرة و عدم القدرة عىل الكالم و التعبث أضافة اىل محدودية مصادره المعرفية كل هذا يمكن تشخيصه
من خالل اجراء فحص عصب و نفس مبسط .لالسف عند تقدم الخرف لمراحل متوسطة و شديدة يكون االبالغ الذات عن األلم مغيبا
( .)7فعىل األطباء ادراك تلك الحالة و عدم اعتبار عدم القدرة عىل االبالغ عن األلم لدى ن
مرض الخرف نف مراحله المتقدمة دليل عىل
غياب األلم.

تقييم األلم عند ى
مرض الخرف ،جداول و مقاييس لمالحظة األلم:
الماضيي ،تم تطوير العديد من مقاييس تصنيف األلم و سلوكه عند ن
ن
مرض الخرف مثال ذلك :
عىل مدى العقدين
)]( PACSLAC [2], PAIC [1], MOBID2 [6], DOLO-Plus [9], PAINAD [11
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اللفظ  .يرج االطالع عىل المرجع 12 ،5
تتضمن هذه المقاييس عدة عنارص مبنية عىل مراقبة تعابث الوجه و حركات الجسم و التعبث
لزيادة المعرفة  .كما يجب استخدام مقاييس مالحظة األلم عندما يكون المريض مرتاحا و مراقبته عند ذلك لعدة دقائق و كذلك خالل
قيامه بنشاطه اليوم فمراقبة المريض عند الراحة قد اليتضح معها وجود األلم مما يتطلب مراقبته عند قيامه بنشاطه اليوم او عندما
يتحرك (.)6
عىل الرغم من العدد الكبث من المقاييس الب تم تطويرها نف األونة األخثة  ،إال أن هذه المقاييس ال تتم االستفادة منها نف الممارسة
الشيرية .فهناك العديد من العوائق الب تحول دون ذلك كغياب الحوافز و ضيق الوقت و صعوبة مراقبة السلوك المرتبط باأللم خالل
القيام بعالج المريض ،اضافة اىل كيفية القيام بالقياس و االفادة من تلك األرقام .و عليه يجب بذل المزيد من الجهد الستخدام تلك
المقاييس بشكل مستديم عند عالج ن
مرض الخرف لزيادة التعرف عليها و التعود عىل استعمالها.

تقييم األلم عند ى
مرض الخرف ،باستخدام انظمة قياس األلم التلقائية و المصورة:
التطورات األخثة الب طرأت عىل انظمة الكشف عن األلم التلقائية ر
تبش أن هذه األنظمة من الممكن استخدامها كأدوات تكميلية
تساعد الممارس عىل تقديم أفضل الخدمات الصحية .معظم المحاوالت الب تهدف اىل تطوير أجهزة للكشف عن األلم كانت تعتمد
ن
المرض ( .)8رغم أن هذا التطور نف أجهزة الكشف عن األلم يثث االعجاب اال أن تطبيقها نف المجال
عىل تحاليل تعابث الوجه عند
ن
ن
العمىل مازالت تشوبه العديد من العقبات .ولكن مازال األمل موجود ،فالتطور الشي ع ف المجال التقب يأكد امكانية استخدام هذه
التقنيات نف القريب العاجل.

التوصيات النهائية:
يجب أن يعتمد تقييم األلم عند ن
مرض الخرف عىل شكوى المريض و عىل مالحظات الفريق المعالج .و اذا ما تقدمت الحالة و ساء
ر
المؤشات السلوكية ه اداة التقييم .كما أن الفحص العصب و النفس قد يساهم نف اختيار االداة المناسبة لتقييم األلم
الخرف كانت
عند كل مريض بصفة شخصية.
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المبب عىل المالحظة نف اوقات الراحة و عند ممارسة النشاط اليوم من حركة أو تنقل و ليعتمد عىل الترصف
يجب تقييم األلم
.السلوك
ن
يجب اعتماد مقاييس تقييم األلم عند عالج جميع ن
.المرض
مرض الخرف و التأكد من تطبيقها هو المعيار المعتمد لعالج هؤالء
مستقبال يمكن استخدام مقاييس األلم التلقائية للكشف عن األلم عند ن
مرض الخرف و اعتبارها اداة تكميلية للخدمات الصحية
ن
.لمرض الخرف
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معلومات عن الرابطة الدولية لدراسة األلم
أ.د.د.أ هي المنتدى المهني الرائد لدراسة و عالج وتعليم طب األلم .تضم الرابطة
أكثر من  7000عضو من  133دولة باالضافة الى  90جمعية و طنية و 20
مجموعة علمية مهتمة بأنواع األلم.
عضوية الرابطة متاحة لجميع الممارسيين المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث
األلم.

كجزء من انشطة الرابطة نف عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفة  ،قامت الرابطة بانتاج سلسلة من الحقائق المتعلقة بعالج
األلم عند الفئات المستضعفة .هذه الحقائق متاحة عىل موقع الرابطة و تمت ترجمتها اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و ن ن
تثيل جميع
المعلومات من خالل الرابط االلكث ن
وت مجانا.
www.iasp-pain.org/globalyear for more information
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