الحقيقة األوىل

الفجوة بي المعرفة و التطبيق
يعان ماليي المرض ف العالم ف مراحل مخنلفة من حياتهم سواءا القانطي ف العالم المتقدم أو أولئك المنتمي للعالم
الثالث من اآلم مزمنة ( .)1لالسف لم يتمكن صانع القرار أو الممارسي الصحيي أو األداريي أو حت المرض من تفهم األلم
كثة االنفاق و ر
أو حت تبعات المعاناة من األلم .مما أدى اىل ر
كثة األعباء المالية ،من قبل المريض و أهله بل حت الحكومات
و دافع الضائب.
ف الواليات المتحدة األمريكية ،قيم المعهد الوطت للصحة النفقات المالية المثتبة عىل اآلالم المزمنة بما يثاوح بي -560
 635مليار دوالر أمريك سنويا .هذا المبلغ يفوق نفقات سته من االمراض المزمنة األخرى :أمراض القلب و ر
الشايي (309
مليار)؛ امراض األورام الشطانية ( 243مليار)؛ االصابات و حاالت التسمم ( 205مليار)؛ امراض الغدد الصماء و األيض
وسوء التغذية ( 127مليار)؛ امراض الجهاز الهضم (  112مليار)؛ و األمراض التنفسية ( 112مليار) (.)2
ف سنة  2012م  ،تضمن اعالن مونثيال للرابطة الدولية لدراسات طب األلم األن " أنه من أدن حقوق المواطنة الحصول
عىل التقييم األمثل و العالج األنسب ألي نوع من األلم من قبل ممارس صح محثف" .رغم هذا مازالت الفجوة شاسعة
بي ماهو متعارف عليه لعالج األلم و مايقدم للمريض من عناية عالجية و صحية .فاساليب التعليم المتعلقة باآلالم الحادة
و المزمنة و تلك المصاحبة لألورام الشطانية مازالت دون المستوى مختلف ارجاء العالم .فكان نتيجة ذلك معاناة المرض
من األلم و تبعات األلم و عدم معرفتهم بما هو متاح لعالج األلم.
فالتقصثف عالج األلم عند الصغاروالكبار كان نتيجة ذلك التقصثف التعليم ،و تعدد االسقاطات ف عالج األلم و بشكل
دائم كانت المحصلة النهائية .فكانت الخطة التصحيحية لمثل هذا القصوره البدء بتعليم الممارسي الصحيي و
الحكومات و األفراد بل حت المرض و ذوي هم و اطالعهم عىل الطرق المتاحة لعالج األلم .و كان واجبا عىل المجتمع الدوىل
العمل عىل تحسي تعليم طرق عالج األلم و اتاحة ذلك للجميع.
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الرابطة الدولية لدراسات طب األلم®
أ.د.د.أ .ه المنتدى العلم الرائد للعلم و التعليم و الممارسة الطبية ف مجال األلم.
عضوية الرابطة مفتوحة لجميع المهتمي بالببحث العلم و ف تشخيص و عالج األلم.
يشثك ف عضوية الرابطة ر
أكث من  7000عضو من  133دولة و تحتوي عىل  90فصل وطت
و  20مجموعة اهتمام.
سبتمث 2018م ف
سارع بالمشاركة ف المؤتمر العالم  17لطب األلم ،ف الفثة من 16-12
ر
مدينة بوسطن بوالية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية.

كجزء من نشاط السنة العالمية للتميز في تعليم األلم ،تقدم أ.د.د.أ .سلسلة من تسع حقائق علمية تقوم بتغطية مواضيع مختلفة ذات عالقة
بتعليم األلم .تمت ترجمة هذه الحقيقة لعدة لغات يمكن الحصول عليها من خالل الرابط:
www.iasp-pain.org/globalyear for more information.
Translation:
Abdullah M Kaki, MB ChB, FRCPC, Professor of Anesthesiology and Pain Medicine, Faculty of Medicine,
King Abdulaziz University. Director of Pain Center, King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi
Arabia.
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