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ات الطفيفة البادية عىل التعبي   هم، فالتغي   و األفراد من ذوى االعاقة العقلية و الذهنية غالبا مايعانون من األلم بطريقة مختلفة عن غي 

فتفاعل الجسم مع األلم و ردة فعل الجهاز العصب   لأللم و كذلك التعبي  عن األلم غالبا ما يعتمد (. 8السلوك قد تكون دليال عىل األلم )

ها عىل مختلف مناط ن عقليا  جميع فكرة خاطئة ان تنتج(. من هذا كله 4المخ ) قعىل مدى االعاقة العقلية و عىل تأثي  المعاقي 

هم ) تهماستجاب (. 1لأللم متشابهة وأنهم أقل احساسا باأللم من غي   

ن ذهنيا  التعرف عىل األلم عند المعاقير

ن ذهنيا عن األلم بطر  هم، مما يجعل التعرف عليه امرا صعبا  مختلفة عن قيعي  االفراد المعاقي  ات غي  لفظية ال  غي  يعتمد عىل مؤشر

ات السلوكية و الجسدية ه  واحدة من  ، و ذلكيمكن تحديدها بسهولة ه. ولعل التغي  لتفرد كل مريض باعراض مختلفة عن غي 

ات الدالة عىل األلم ) مما يستدىع ايجاد العديد من االساليب و االدوات  (. 31(. و هذا كله يحد من فعالية ادوات قياس األلم )13المؤشر

لقياس األلم البى تتوافق مع قدرة كل مريض. ومن خاللها يمكن اجراء قياس أوىل لأللم و متابعة ذلك بشكل دورى و جعله جزءا من 

ن ) الحرص عىل الفحص السنوى لكل مريض و  ن الصحيي  األلم : االبالغ الذاتى (. من أساليب قياس 14استخدام ذلك من قبل الممارسي 

  الوظائف الحيوية، 
ات فن ات السلوكية، التغي  ية و هذا عن األلم، التغي  ، اضافة يختلف من مريض آلخر بناءا عىل قدراته العقلية و التعبي 

(. 22السعادة )اىل ذلك قد يكون التعبي  عن األلم من خالل اساليب غي  معتادة كاصدار بعض االصوات أو الضحك أو  االثارة أو حبى 

ن ذهنيا االطفال  دة عند مبعض االمثلة عىل طرق التعرف عىل األلم المعت ات الوج27مقياس األلم الرقم  ) : المعاقي  و  ه(، مقياس تغي 

ن و الحركة و البكاء المعدل ) (. 15( و مقياس األلم عند األطفال الموسع )32الساقي   

ن ذهنيا تستخدم ادوات ق ن الغي  قادرين عىل التواصل )بالنسبة للكبار المعاقي  ، (19ياس األلم المعتمدة التالية: مقياس األلم عند البالغي 

و  مختلفة أدواتاستخدام عدة األلم ب ميقيت(. 26(، و أداة تقييم مدى االعاقة )7(، مقياس األلم الغي  لفظن )2مقياس الضيق و األلم )

ن  قبل معتمدة و منلكنها  الختبار صالحية أي  تلك األدوات مما يجعل استخدام ةقاربتو م ةموثوق جيؤدى اىل نتائاشخاص مختلفي 

ورة تستدىع قياس األلم 28، 20، 15مقياس مستحدث امرا مقبوال ) (. بالرغم من و جود العديد من ادوات قياس األلم اال أن الضن

ية بل حبى الغي  اختفائه. و تحديد جميع الن عند وجود األلم و حال باستخدام جميع نواىح المقياس واىح الحيوية و الحركية و التعبي 

وري للتعرف عىل األلم و عالجه ) (. 25طبيعية، هو أمر ضن  

ن ذهنيا  عالج األلم عند المعاقير
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بغية عالج األلم يجب التعرف عىل األلم و تقييمه بشكل جيد. فاالسباب المؤدية لحدوث اآلالم الجسدية الحادة كالكسور و اآلم 

ن عقليا )10ب التعرف عليها )االسنان يج ء و 9(. االرتجاع المعدي المريبى هو سبب آخر لأللم عند المعاقي   
(، و غالبا ما يصاحب بالقى

جاع و شدته و باستخدامها 5االلتهاب الرئوى و مشاكل االسنان و جميع ذلك يسبب األلم ) (. تتوفر ادوات معتمدة لقياس مدى االسيى

جاع مب (، للحيلولة دون حدوث األلم. اىل جانب اآلالم الجسدية يشتىك البعض من اآلم 3كرا  وعالجه )يمكن الكشف عن االسيى

. االعتالل العصب     

، و اعراضه تشتمل عىل األلم الناتج عن األ ألم االعتالل العصب   هو    الجهاز الجسدي الحس 
لم المزمن أو المتكرر الناجم عن  اصابة فن

، فه  تسيجيب  محفزات غي  مؤلمة، و قد يشبه ، و عادة ما يصعب عالج اآلم االعتالل العصب    
االحساس بالحرق أو الماس الكهرباتى

ن ) بتالي  ن عقليا  من اصابات ذاتية نتيجة عضهم لبعض  (. 12، 11لعقاقي  الجابابنتنويد و  مضادات االكتئاب كاالمييى يعاتن بعض المعاقي 

ب   ار بالنفس الرأس بشدة و قد يك هماجزاء جسدهم أو ضن ون جلد الذات هذا لجذب االنتباه لمعاناتهم من األلم. قد تصل نسبة االضن

ن بالتوحد اىل  ار بالذات )50عند االطفال المصابي    نسبة بسيطة  منهم كان األلم هو الدافع لالضن
(. و مع هذا فألم االعتالل 23%، و فن

ار بالذات ) (. 29، 24العصب   هو أحد دوافع االضن  

ف عىل األلم و تقيمه من الواجب وصف الدواء المسكن الفعال و باستخدام الجرعة المناسبة. يمكن الرجوع اىل سلم عالج بعد التعر 

  اختيار العالج المناسب ) األلم المعتمد من منظمة الصحة العالمية
(. غالبا ما يكون  عالج األلم صعبا يتطلب تقييم األلم بشكل 33فن

(. يتلقى معظم مرضن االعاقة العقلية عالجا غي  30جعة و تقييم الجرعات قبيل الوصول اىل نتيجة فعالة )مستمر و  وصف الدواء و مرا

ن ذهنيا يتلقون جرعات غي  كافية من االفيونات مقارنة 18، 17كاف لأللم كما بينت دراستان بأثر رجع  ) (، فمعظم االطفال المعاقي 

  دراسة ثالثة قام بها 
  و أخرون )باالطفال االصحاء. فن

ن أن 21ميلقن % من االطباء يميلون اىل وصف جرعات أقل من المسكنات 89( تبي 

 لمرضن االعاقة الذهنية. 

ن عقليا و عليه فان مضادات الضع توصف لمعظمهم مدى الحياة  )مثل الفيناتوين، يعد الضع من االمور الشائعة عند المعاقي 

، الفينوباربيتال( و غالبا ما ت ن يمات الكربامازبي  ن ن األدوية فه تزيد من عملية األيض من خالل تحريض ايين ة اىل تفاعل بيبن بي  ؤدى األخي 

الكبد. لهذا يجب أن يكون برنامج عالج األلم متكامال يشمل جميع التخصصات، معتمدا عىل الوسائط الدوائية و الغي  دوائية من عالج 

  و حرك  ليشم
يجب كما (.  6ل جميع نواىح األلم من ادراكية و وظيفية و عاطفية و سلوكية )نفس  و روىح  و طبيع  و اجتماىع  و عاطقن

و توثيق ذلك جيدا. مراعاة مسبب األلم و خصائص كل مريض و المفضل له من العالج عند وضع الخطة العالجية لأللم   
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ن ذهنيا يجب استخدام نهج لعالج األلم متعدد الوسائط م ببن عىل تقييم مستمر لأللم و بعد نظرا لتعقيدات عالج األلم عند المعاقي 

اك أفراد االشة و  ذلك يقاس مدى فعاليته من خالل التحسن الملموس عىل جوانب الحياة و ليس تخفيف األلم فقط. كما ينبعن اشر

  الخطة العالجية. نمقدم  الع
ن
ن ذهنيا بل حبى المرضن أنفسهم ف اية للمعاقي   

 النقاط الرئيسية

ن ذهنيا العديد من االعتبارات فصعوبة تقييم األلم و معاناة المريض من امراض اخرى عدة و حاجته يتضمن عالج األلم عند  -1 المعاقي 

 الستعمال عدة عالجات. 

عند مرضن االعاقة الذهنية، لذا يجب استخدام أكير من اداة لقياس األلم تتناسب  التقييم الفعال لأللم هو حجر الزاوية لعالج األلم -2

ض و مدى قدرته عىل التفاعل. مع حالة المري  

ه من العقاقي   -3 عند وصف أي دواء يجب مراعاة مدى تأثي  الدواء عىل البدن و تأثي  البدن عىل الدواء و تفاعالت الدواء مع غي 

 كمضادات الضع عىل سبيل المثال. 
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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 

ة بأنواع األلم.مجموعة علمية مهتم  

ين المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث عضوية الرابطة متاحة لجميع الممارس

 األلم.

 



 

حادية عشرالحقيقة ال  

ن عقليا من غير  ن بالخرفعالج األلم عند المعاقير المصابير  

_____________________________________________________________________________________________   

  

                                                   م2019حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية لدراسات طب األلم  

  

ن سالعلماء  و األطباء  و الممار  تجمع . أ.د.د. أ   ن الصحيي    الطبية العلمية لزيادة المعرفة واد القرا ر لدعم دراسات طب األلم  و ترجمة الم و صانع  ي 

  توفر   ضمانولو ثقافة األلم 
ن
 مختلف بقاع العالم   عالج أأللم   ف

   

 
 

  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
ن
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من  و األكير عرضة لأللم طة ف

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

  مجانا. 
وتن يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكيى ن  اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و تين

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


