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 تعريف و معدل حدوث االعاقة الذهنية

  السلوك 
تتمي   االعاقة الذهنية )أ .ذ.( بمحدودية االداء الفكرى )عدم القدرة عىل التفكي  أو التعلم أو حل المعضالت( و بنقص ف 

(. 1قبل بلوغ سن التاسعة عشر )التكيف  و ذلك يؤثر عىل عدة مهارات عملية و اجتماعية بشكل يوىم.  غالبا ما تحدث تلك االعاقة 

، اضطرابات التوحد، البالهة المنغولية )متالزمة داون(، متالزمة اكس الهشة، مسببات االعاقة الذ هنية  عدة منها الشلل الدماغ 

ها. معدل حدوث االعاقة الذهنية لاالضطرابات الناتجة من الكحول عند األجنة،  االورام العصبية ال يفية، متالزمة برادر ويىل، وغي 

  البلدان متوسطة الدخل و منخفضة الدخل )% 2%، و يزداد ذلك المعدل اىل 1حواىل 
(. 2ف   

 مشكلة األلم عند مرضى االعاقة الذهنية

  تعريف األلم 
عند الرابطة الدولية لدراسات األلم، أن انعدام القدرة عىل التعبي  عن األلم شفهيا ال ينف  احتمال من المتعارف عليه ف 

  الحصول عىل العالج 
المناسب لأللم. لكن نظرا ألن األلم هو تجربة ذاتية فقد يتم التعبي  عنه بصورة تعرض الفرد لأللم و ال حاجتة ف 

  االدراك و التواصل. عند مرض  متالزمة داون، يحدث األلم بطريقة مختلفة 
غي  نمطية أو غي  مألوفة عند من يعانون من صعوبة ف 

المرض  المعاقيي   ذهنيا توصف لهم مسكنات لأللم بنسبة (. اثبتت بعض الدراسات أن 4ه )ت(، يصعب التعرف عليه و من ثم معالج3)

ا عن أقرانهم سليىم االدراك )   نسبة الوفيات، كان من الممكن تالفيها اذا ما لوحظ األلم و (. 5تقل كثي 
و أظهرت دراسات أخرى زيادة ف 

  الوقت المناسب )
(. 6تم عالجه ف   

ى ذهنيا  نسبة حدوث األلم عند االفراد المعاقي 

دة عوامل تزيد من نسبة حدوث اآلالم الحادة و المزمنة عند مرض  أ.ذ.، منها تعرضهم لالصابات أكير من أقرانهم، و عدم هناك ع

  القرارات الطبية، و نسبة عالية من التعرض لألمراض )كأمراض العظام و العضالت(، قلة استخدامهم لطرق 
مقدرتهم عىل المشاركة ف 

(. يصعب تحديد معدل اصابة هؤالء 7عند هؤالء االفراد خالفا لما هو سائد فيما مض  ) تقدم العمر عالج األلم، و عوامل مرتبطة ب

% كنسبة حدوث اآلالم المزمنة 13المرض  باآلالم المزمنة، فاالفصاح عن األلم شبه معدوم و مقدىم  الخدمات الطبية يرشحوا نسبة 

هم من العامة ) (. 8عند مرض   أ. ذ. مثلهم كغي   
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مرضى االعاقة الذهنية عىل األلم عند  التعرف  

يعتير التعرف عىل األلم و كذلك تقييم األلم عند مرض  االعاقة الذهنية من أكير التحديات، فالمريض ال يستطيع االفصاح عن ذلك و 

يتعرف غالبا ما يعتمد عىل مقاييس تقييم األلم. فمرض  أ.ذ. يصعب عليهم  التعبي  عن األلم أو تفهم مقياس األلم، عىل سبيل المثال 

  تعريف شدة األلم أو نوعية األلم )مرض  متالزمة د
(. تختلف المقدرة 9اون البالغي   عىل مكان األلم لكنهم يواجهوا شيئا من الصعوبة ف 

عىل فهم مقاييس األلم مع نوع مقياس األلم المستخدم و مستوى االعاقة الذهنية، فالمقاييس المعتمدة عىل الصور )كالوجوه و 

أكير من  ممن األل (. اثبت استخدام هذه المقاييس أن مرض  االعاقة الذهنية يعانون12، 11، 10االهرامات( تستخدم بشكل أكير )

هم عند تعرضهم ل دام أكير من مقياس استختستدغ ، متوسطة الشدة و عظيمة الشدةالصعوبة عىل التعبي  عند مرض  أ.ذ.  أللم. غي 

. لأللم و استخدام اساليب بديلة  

ات األلم، كالتغي  الملحوظ عىل الصوت أو تم تطوير العديد من ادوات ت قييم األلم، تمكن مقدىم  الرعاية الطبية من مراقبة و تقييم مؤشر

  العديد من االوراق العلمية )
ه العاطفية. تم وصف هذه األدوات ف    حركات المريض أو تعابي 

(. باالضافة اىل 14، 13تعابي  الوجه أوف 

ح لمقياس األلم المستخدم عند األط عند استخدام ادوات قياس األلم أتضح أن االطفال (. و 15فال الغي  قادرين عىل التواصل )شر

هم عند تعرضهم لمسببات األلم حتى أن ألمهم بدون مسببات األلم يفوق اقرانهم الغي    من غي 
المعاقي   ذهنيا يعانون من األلم أكير

ارات االحساس أثبتت أن مرض  االعاقة الذهنية يكون احساسهم باأللم (. كما أن الدراسات المستندة عىل اختب17، 16، 11مصابي   )

هم بناءا عىل اختبار االحساس و عىل سبب االعاقة الذهنية ) (. من ناحية أخرى تكون ردة فعل الغدد الصماء و 19، 18أعىل من غي 

(. و عليه 21، 20هنية عن االصحاء من االطفال )أبطء و أكير حدة عند مرض  االعاقة الذ ،اشارات المخ المستثارة نتيجة مسبب ألم

  
هم من االطفال االصحاء ف    االحساس به. يكون االطفال ذوى االعاقة الذهنية مماثلي   لغي 

   الشعور باأللم اال أنهم يفوقونهم ف 

 التوصيات

هم من االطفال، لكن قياس األلم و الت  االطفال من ذوى االعاقة الذهنية من األلم كغي 
عرف عليه عند هذه الفئة اصعب من ذلك يعان 

ة للتعرف عىل األلم. و لتالف  عواقب األلم عند مرض   ة و غي  مباشر عند االصحاء من االطفال و يحتاج اىل استخدام اساليب مباشر

  السلوك أو العاطفة مما يدل عىل معاناتهم من األلم 
و التدخل المبكر االعاقة الذهنية يجب مراقبتهم عن كثب لمالحظة أي تغي  ف 

 لعالج األلم لتجنب أي مضاعفات تنتج عن األلم. 
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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 

 مجموعة علمية مهتمة بأنواع األلم.

ين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث ين المهتمعضوية الرابطة متاحة لجميع الممارس

 األلم.
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفة كجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من و األكير عرضة لأللمطة ف 

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

  
ون  يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكيى مجانا.  اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و تي    

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


