الحقيقة الثالثة عشر

عالج اآلالم المزمنة نتيجة االضطهاد و التعذيب
غالبا ما يؤدى التعذيب اىل عدة عواقب صحية ،من أهمها اآلالم المستمرة و اآلالم الناتجة عن االعاقة ( .)11 ،8 ،4لهذا عند عالج
ن
الناجي من التعذيب يجب عالج األلم و تبعاته.
لذلك من ن
ن
الصحيي المشار ن
ن
ن
الناجي من التعذيب باأللم و بالتغيات الحيوية المصاحبة لأللم و
كي نف عالج
الممارسي
الضورى أن يلم
ن
ن
بالعوامل النفسية و المجتمعية المساهمة ف األلم و بآخر المستجدات ف عالج األلم ،حادا كان أو مستمرا ،و خاصة المبنية عىل
الي ن
اهي.
ر
ن
الوظيف و اىل تأثيات نفسية تشمل العامل الشخص و
فاآلالم المستمرة ال تسبب االعاقة فقط بل تتعدها اىل التأثي عىل االداء
ن
االجتماع .مع هذا فمعظم االبحاث العلمية و الدوريات المنشورة المتعلقة باعادة تأهيل الناجي من التعذيب تركز عىل التأثيات
الناجمة عىل صحة العقل دون االشارة اىل األلم أو اعتباره أحد اسباب االعاقة و االضطراب (.)15 ،9
ن
ن
ن
الصحيي باساليب
الممارسي
الناجي من االتعذيب نفس اساليب عالج األلم عند غيهم .فمن المهم أن يلم
يتطلب عالج األلم عند
التعذيب المختلفة و عواقبها الجسدية .عند مراجعة ابحاث و مراجع اعادة التأهيل ال نجد فيها أي بحث يتعلق بالتدخالت الطبية
ن
للناجي من التعذيب ( .)10 ،6القليل من االبحاث الضعيفة تقيم نتائج عالج األلم ( ،)5 ،2و اليمكن االعتماد عليها نف وضع
الالزمة
ن
المعانيي من ن
ن
اضار و خيمة (.)2 ،1
.
التوصيات لذا اليوجد أي توصيات تقود طرق عالج أمثال هؤالء المرض
سبب آخر يستدع القلق أن األلم و طرق تقييمه و عالجه لم يتطرق له ،مع العلم أن اآلالم المزمنة قد تكون السبب نف العديد من
المشاكل الصحية األخرى كالقلق و اضطرابات النوم ،وهذا يعيق الحصول عىل مهارات شخصية تتحكم نف األلم .و عليه يجب اعتبار
ن
الناجي من التعذيب و عدم اعتباره عرضا ناتجا عن االصابة الناتجة عن التعذيب و اهمال عالجه
األلم و عالجه متطلبا اساسيا لعالج
ن
ن
العصب الناتجة عن تعليق الذراعي أو ضب الفلكة يجب تقيمها و عالجها عىل الفور.
( ،)1فاآلم االعتالل
ر
ن
الوظيف او عالج االعاقة ،فتفاعل
اعادة تأهيل االلم يجب أن تهتم بنواىح األلم النفسية و االجتماعية و عدم قضها عىل اعادة االداء
الفرد مع بيئته قد يؤثر عىل تجربة األلم و تؤثر فيه و نف كيفية العالج (.)14
ر
ن
الناجي من التعذيب يعانون من عدة مشاكل نفسية و اجتماعية باالضافة لأللم و االعراض الصحية األخرى مما
االعياف بأن
يجب
.
يعقد الصورة الشاملة للمرض و طرق التقييم و العالج فأمور كعدم الحصول عىل االقامة ،و عدم توفر السكن ،و انعزال االرسة عن
المجتمع و االصدقاء ،و قلة الثقافة ،و عدم القدرة عىل العمل و التحصيل تؤثر عىل األلم (.)13 ،3
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ن
الناجي من التعذيب من قبل عدة تخصصات و باستخدام عدة وسائط ،مع
كما هو معمول به نف عالج اآلالم المزمنة ،يعالج األلم عند
ن
ر
الي ن
ن
الوظيف و مشاركة المريض نف الخطة العالجية .يمكن أن يشمل عالج اعادة التأهيل جلسات مستقلة مع
تحسي االداء
كي عىل
المريض أو من خالل رارساكه نف مجموعات عالجية نفسية بوجود المعالج أو دون وجوده.
ن
للناجي من التعذيب بما نف ذلك طبيعة
لتعزيز العالج و االرساع نف عودة المريض لممارسة انشطته اليومية ،يجب ادراج عالج األلم
ن
اآلالم المزمنة و التدخالت النفسية ر
البدن و
الب تستهدف المعرفية و السلوكية لكيفية التعامل مع األلم ،العالج الطبيع العادة النشاط
بناء الجهاز العضىل العظم ،اىل جانب العالج الدوان لأللم.
ن
الناجي من التعذيب قبول استمرارية األلم الذى هو نتاج التعذيب و التخىل عن كل أمل للشفاء و تقبل أن
قد يكون من الصعب عىل
ن
التحسن نف النشاط اليوم و تهبيط األلم و عودة الحياة االجتماعية اىل طبيعتها هو الهدف المنشود من خالل العالج الفييان و
الناجي من التعذيب مع بداية اعادة التأهيل و ررسح كيفية حدوث األلم من غي احداث أي ن
ن
اضار،
النفس .لذا يجب مناقشة توقعات
ن
بل و اعادة صياغة النظرة المتشائمة اىل أخرى متفائلة تضمن تحسن االداء الوظيف و تعيد طريقة التفكي اىل تغيي السلوك لتسهيل
اعادة التأهيل .من المهم أن يتفهم جميع النا ن
جي من التعذيب عالقة األلم بالعامل النفس (.)7
ن
الناجي من التعذيب .اذن كما هو الحال مع اآلالم المزمنة األخرى
ال يوجد أي دراسات منهجية حول العالج الدوان لأللم المستمر عند
ر
يجب أن يستند العالج الدوان لهذه الفئة عىل تقييم شامل لأللم و التعرف عىل االسباب المؤدية لأللم .كما يجب الحرص عىل رسح
العصب فقد ررسح فيما سبق.
االعراض الجانبية للدواء للتأكد من استمرارية العالج .أما ما يخص عالج اآلم االعتالل
ر
ن
ن
ن
تسكي األلم بل يمتد اىل
المرض و أن ال يقتض التقييم عىل
ينبع تقييم فوائد عالج األلم من قبل عدة تخصصات عىل هذه الفئة من
التحسن الملحوظ عىل جودة الحياة ،بما نف ذلك النشاط اليوم و العودة للحياة االجتماعية ( .)12كما يجب ادراج النتائج ر
الب يتطلع
لها الناجون النفسهم نف التقييم.
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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 الممارسين المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث
األلم.
كجزء من انشطة الرابطة نف عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفة و ر
األكي عرضة لأللم ،قامت الرابطة بانتاج سلسلة من
الحقائق المتعلقة بعالج األلم عند الفئات المستضعفة و ر
األكي عرضة لأللم .هذه الحقائق متاحة عىل موقع الرابطة و تمت ترجمتها
االلكي ن
ر
اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و ن ن
ون مجانا.
تييل جميع المعلومات من خالل الرابط
www.iasp-pain.org/globalyear for more information
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