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 مختلف بقاع العالم   عالج أأللم   ف

   

 
 

ة ن من التعذيب بنسبة كبي  (. ومع هذا 9و غالبا ما يصعب التخلص منها ) اآلالم المزمنة بما فيها اآلم االعتالل العصب   تصيب الناجي 

(. نظرا لحدوث األلم عند هؤالء من غي  وجود أي اصابة لألنسجة و األعضاء  أو 9، 6% )80يصعب حساب نسبة حدوثها لكنها تقارب 

  الجهاأي امراض مسببة وجب اجراء تقييم شامل لأللم لزيادة التعرف عليه. فالتعذيب قد 
ن
ات ف   يؤدى اىل تغي 

ن
 ز العصب   و المناع  و ف

  تجربة المريض الذاتية ) عمل
  طبيعة األلم الجسدية و فن

ات فن (. 8، 6، 2الغدد الصماء، و كل ذلك قد يؤدى اىل تغي   

ن الجهار العصب   المركزي نتيجة التعذيب قد ينتج عنها زيادة االحساس باأللم  اضافة اىل أعرض جسدية أخرى. فتعديل الرسائل  فتحفي 

ه. و التعذيب غالبا ما ينتج عنه شعور العصبية ال هابطة من المراكز العصبية العليا بغية التعامل مع األلم قد يتأثر بسبب التهديد و غي 

(. عىل هذا 5، 2ال اشارات األلم و يحد من عملية منعها )د يؤدى اىل سهولة انتققدائم بالتهديد )االجهاد الناتج عن االصابة( و األخي  

  يجب أن ال يعا
ات النفسية، بل من الواجب اعتباره مرضا يستوجب التمعن فن   نتيجة االجهاد أو نتيجة الـتأثي 

مل األلم كعرض عرضن

 جميع تفاصيله بما فيها التبعات النفسية و الجسدية. 

  أو مايصاحبه من ظروف صحية سيئة من قلة النظافة و ا
لجوع و العطش اليوجد أي أبحاث أو دراسات تتطرق لتبعات التعذيب البدنن

ات ممتدة ) و الحرمان من النوم  و التعرض لدرجات الحرارة القصوى من برودة و حرارة و مع كل ذلك الخوف المستمر  (. 3لفير  

عند تقييم األلم يجب مراعاة جميع النقاط البر ذكرت سابقا و السؤال عن ذلك اما وجها لوجه أو من خالل االتصال الهاتفن و ليكن 

  شد الوقائع خالل االستشارة الطبية )السؤال عن الت
ا فغالبا ما يبدأ المريض فن (. فبناء عالقة جيدة مع 4عذيب و التعنيف مباشر

 المريض و اكتساب ثقته ليس باألمر السهل و ليشمل التقييم مايىل: 

وب سوء المعاملة البر تعرض لها المريض، بغية تفهم حدوث  ه من ضن األلم بشكل أوضح. مع هذا اسئلة مفصلة عن التعذيب و غي 

  الفريق الطب   و االكتفاء باستسقاء المعلومة من المقابلة األوىل. 
 ينبعن أن اليطلب من المريض اعادة تلك المعلومات لكل عضو جديد فن

ن عىل الجهاز الع كي 
اعراض ظم  و العضىل  اىل جانب تفحص الجهاز العصب   بشكل مفصل لتحديد أي اجراء فحص كامل للمريض مع الير

، و ليكن ذلك مصحوبا بايضاح مفصل للمريض عن كل معلومة و أهميتها و  أو عالمات نتجت عن التعذيب سواءا سلبية كانت أو اجابية

حمالمرتج  منها اىل جانب  األلم المزمن له بالتفصيل.  شر  

( أو ألم الكتف ادراك المريض لأللم و عالقته بمواقع و اساليب التعذيب كألم القدم بعد التعذيب بال ن ب عىل باطن القدمي  فلكة )الضن

ن أو األلم التناسىل  بعد التعذيب الجنس  قد يكون محدودا أو  كله د   لجسشامال لبعد التعذيب من خالل تعليق الشخص من الذراعي 

(. 6و العظام أو الصداع أو اآلم اسفل الظهر )كاآلم العضالت   
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  االعتبار  
ن
القيام به عىل مراحل أو حبر تأجيله اىل جلسات مستقبلية، فلمس المريض أو كشف بعض  عند اجراء الفحص الطب  لنأخذ ف

اجزاء جسمه أو خلع مالبسه جزئيا أو كليا قد يعد أمرا مرفوضا يجب التمهيد له و سؤال المريض عن استعداده لقبول كل خطوة من 

 خطوات الفحص الطب  قبل القيام بها. 

ة عن معتقداته حول ما نقوم به و هل هو صواب أم خطأ و ايضاح كل نقطة له من قبل الفريق المعالج.  يجب أن يسأل المريض مباشر

ح التفاصيل له خاصة ما يتعلق بالناحية النفسية و قد ال يكون المريض ملما بعالج األلم متعدد الوسائط و التدخالت لذا يجب  شر

 المجتمعية. 

د و سوء الغذاء و كما يجب سؤال المريض عن ظروفه المعيشية الح الية و عن احتمالية تعرضه ألي مخاطر فسوء االقامة و التشر

اب و العزلة عن المجتمع و  اضطرابات النوم   للطعام و الشر
أوضاع االقامة و  عدم الوضوح فيما يخص و عدم الحصول عىل المال الكافن

ها من المشاكل البر تواجهه.   الهجرة و غي 

ح و اال تتوفر ادوات و مقاييس األلم بجميع اللغات لكن  ستخدام أو تقييم تأثي  األلم عىل من الممكن استخدام مقياس لأللم سهل الشر

ات االجهاد و الضغوط ليست باألمر السهل و قد تستدع  ل تهحياته اليومية و تأديالمريض ل ممارسة  لوظائف المعتادة. تقييم تأثي 

ات أخرى.   االستعانة بخي 

و لألسف تقل المعرفة به  ،أن األلم هو النتيجة االساسية لتعرض االطفال للتعذيبعند تقييم األلم عند األطفال يجب األخذ باالعتبار 

الج األلم مستقبال. تصعب من عو  بعد ذلك  اىل و  وغلو بعالجه، مما يؤدى اىل عواقب نفسية و جسدية تستمر اىل سن الب  

ن عن مدى حدوثه، و ال عن  ال يعرف الكثي  عن األلم الناتج عن تعذيب االطفال و ال  األلم الناتج عن مشاهدة تعذيب اشخاص مقربي 

هم من افراد االشة أو المحتمع(.   للطفل )اآلباء واألشقاء و االصدقاء و غي 

  مثل هذه الحاالت. يمكن االستفادة من 
وريا للوصول اىل عالج فعال لأللم، لكنه يعد امرا معقدا و صعبا فن يعد تقييم األلم امرا ضن

(. االستقصاء 2019حقيقة تقييم األلم عند األطفال م عند االطفال ) للمزيد من االستفادة يمكن االطالع عىل و تقييم األل ادوات قياس

  معرفة ما اذا كان األلم نتيجة التعذيب أو نتيجة 
عن التاريــــخ المرضن لأللم الناتج عن التعذيب و اجراء الفحص الشيرى قد يساهم فن

ات السلوكية كبديل عن (. ال يمكن االعتماد عىل 1امر آخر ) بات القلب أو ارتفاع ضغط الدم( أو حبر التغي  ات الحيوية )كزيادة ضن التغي 

  عملية تقييم األلم. 
 محاكاة الطفل لتجربته المؤلمة حبر و ان ساهمت فن
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من و األكير عرضة لأللم طة فن

. هذه الحقائق متاحة عىل موقع الرابطة و تمت ترجمتها ة لأللمو األكير عرض الحقائق المتعلقة بعالج األلم عند الفئات المستضعفة

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

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

 معلومات عن الرابطة الدولية لدراسة األلم

ب األلم. تضم الرابطة أ.د.د.أ هي المنتدى المهني الرائد لدراسة و عالج وتعليم ط

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

 مجموعة علمية مهتمة بأنواع األلم.

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

 األلم.

 


