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. عبارة عن طرق و قواعد تساعد االطباء و المرضن عالمبادىء التوجيهية الرسيرية ه     و ىل اختيار افضل المتاح لرعاية المرضن
تقتضن

ن المبنية اهي    بعض الحاال  المثالية  أن تبنن تلك المبادىء عىل البر
ن و  عتمد عىل االجماع العامن ت عىل األدلة و لكن فن ن الصحيي  للممارسي 

  ) القرارات الرسمية عىل
لحل المعضالت  و الطرق أفضل االرشادات تلك المبادىء تقدم عادة ما (. 2007ليفس  و نون دراسة ورد فن

ن الص لبيةفغا الطبية.  ن حالممارسي  هان و لكن مازالت قد اتفقوا  يي   المعتقدات و الممارسات بعض عىل المبدىء العالجر  قوي البر

   يةالصح
ن و لكن قد  . عند البعض العالج كيفية  القديمة تتحكم فن اهي  اء عىل الطريقة العالجية المثىل المبنية عىل البر غالبا ما يتفق الخبر

.  ولكن عند  الحديث عن عالج األلم لدى المجموعات األكبر عرضة لأللم و   تطعن بعض الممارسات القديمة عليها عند عالج المرضن

ممن وصل اىل أرذل العمر و أصيبوا بالخرف، أو مجموعة األطفال و الرضع ممن اليقدر عىل ككبار السن   : هاالفصاح عن ىلالغب  قادرة ع

هاد و التعذيب مما يحول دون ابدأ شكواهم، طالتواصل و الشكوى، أو مرضن االعاقات العقلية و الذهنية، أو أولئك الذين تعرضوا لالض

هم، نجد أن الحاجة تستدع     حقائق عالج األلم لهذا العام  و غب 
ن تلك  . م 2019شموليتهم فن و لكن اختالف تجربة األلم بي 

منهم يستدع  ايجاد أكبر من طريقة و برهان  و صعوبة التواصل مع بعضهم و الفرق الشاسع عند عالج كل مجموعة المجموعات 

 لعالج كل فئة بما يالئمها. 

ن ات الفهناك أكبر من عرس   اهي   عالج األلم عند كبار السن، و كيفية تقييم اآلالم الحادة و المزمنة لديهم و طرق عالجها لتتطرق النى بر

  ذلك حنى  اآلالم الناتجة عن خشونة المفاصل
  دراسة هر  تم شملها فن

، و هاجتيسبولوس 2018، و شوفيلد و مجموعته 2011)ورد فن

  توصيات الكلية األمريكية لل2007و زمالئه 
م ، و فن ن رابطة  و توصيات، 2015، و توصيات الجمعية االمريكية لكبار السن 2012روماتب 

الية ونيوزيلندية   توصيات ،و  2015مديري المراكز الطبية األمريكية  ، كما يمكن  2016،  2015، وجامعة أيوا  2013كلية التخدير األسبى

  ملخص المبادئ التوجيهية المتاحة لتقييم األ
ن بالخرف عند هاجتيسبولوس العثور عىل ذلك فن ( و 2017لم لدى كبار السن المصابي 

ن و الطرق المتعلقة بعالج األلم عند تلك الفئة محدودة طرقعند الت اهي  ن ذهنيا و عقليا نجد أن البر اء قد جدا  لفئة المعاقي  . فالخبر

  دراسة دودي و بيىل  طرق تقييم األلم لدى األطفال لتقييم األلم عند تلك المجموعة )يلجاؤوا الستخدام 
رغم محاولة ( 2017كما ورد فن

ن عقليا و الغب  قادرين عىل التواص ن المعاقي  ن ذهنيا )كمقياس اآلالم المزمنة عند البالغي  ل، البعض اليجاد طرق لتقييم األلم عند المعاقي 

. 2011لعام لتقييم األم عند تلك الفئة (، كما أن هاجتيسبولوس و مجموعتة البحثية قد قاموا بنقاش النهج ا2009بركيت و مجموعته   
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حنى بينما تعد المراجع المتعلقة باألطفال أكبر شمولية بكل ما يتعلق باأللم و الطرق المتاحة لعالجه سواءا اآلالم الحادة أو المزمنة أو 

  توصيات الكلية لتطرق لها من خالل منظمة الصحة العالمية و حنى عىل مستو اآلالم المصاحبة لألورام الخبيثة. تم ا
ن
ى الدول ) ورد ف

  الرعاية الصحية  2017الملكية لطب الطوارئ 
ن فن   للتمب 

، جمعية األلم  2012، منظمة الصحة العالمية  2018، المعهد الوطنن

يطانية  ن ومجموعته البحثية  ،(، )طرق تقييم وعالج األلم عند الرضع تطرق لها  2009البر ت النى ( . أما ما يخص المجموعا2011رسكي 

و طرق عالج االضطرابات النفسية و  غالبا ما يتعرض للجانب النفس   . وهو تعرضت للتعذيب و االضطهاد فما نرس  حول ذلك محدود 

  دراسة أمريس و ويليامز عن تغافل ي
( و مع ذلك هناك القليل من األبحاث المنشورة النى تعرضت 2015األلم و طرق عالجه )ورد فن

سون 2010لدراسة من ويليامز و فولكمان لذلك الموضوع كتلك )ا (. 2012، و أخرى من  بريب و بب   

فمقاومة  ،يواجه تطبيق أي طرق أو قواعد لعالج األلم بالعديد من التحديات سواءا من االفراد أو حنى المؤسساتجرت العادة أن 

  
قد ال يكون االلمام  (. 2013دراسة قاقنون و آخرون  التغيب  و محدودية المصادر و انعدام الدعم غالبا مايعيق ذلك التطبيق )ورد فن

ن من كل بيئة  ات الالزمة فهناك حاجة اليجاد ابطال حقيقي  ن كافيا الجراء التغيب  اهي  بالموضوع و ال التثقيف المستمر حيال الطرق و البر

حه و دراسة مخرجاته من خالل قياس متابعة ذلك التطبيق و التأكد من نجايقوموا ب يحرصوا عىل تطبيق تلك القواعد بطرق سلسة و 

  دراسة هاجتيسبولوس و آخرون 
ات الجودة ) ورد فن (. 2016مؤش   
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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 

 20جمعية و طنية و  90دولة  باالضافة الى  133عضو من  7000أكثر من 

أنواع األلم.مجموعة علمية مهتمة ب  

ن المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث عضوية الرابطة متاحة لجميع الممارسي

 األلم.
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من الحقائق  األكبر عرضة لأللم طة فن

. هذه الحقائق متاحة عىل موقع الرابطة و تمت ترجمتها اىل عدة االكبر عرضة لأللم المتعلقة بعالج األلم عند الفئات المستضعفة

  مجانا. 
ونن يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكبى ن  لغات و يمكن استخدامها و تبن

www.iasp-pain.org/globalyear for more information 


