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 الحقيقة الثانية 
 

 الوضع الراهن لعالج األلم وتحديات التصحيح
 

   جميع مناهج التعليم الصحية رغم تأكيد  العديد  من البحوث العلمية عىل 
مازال طب األلم و  عالج األلم من المواضيع المهملة ف 

   زيادة نسبة المراضاة و  
ات األمراض العالمية أن اآلالم المزمنة ه   سبب مهم ف     عام 2016 م أثبتت دراسة تأثير

ورة عالج األلم.  ف  ض 
   العالم أجمع ]9[.  فاأللم هو  العامل الدافع لمعظم المرض   لمراجعة الخدمات الطبية، و  عليه من الواجب تعليم و  تأهيل 

االعاقة ف 
 جميع الدارسيير   والممارسيير   الصحيير   ليكونوا  قادريير   عىل عالج األلم ]3، 4، 10[. 

 التحديات
   الدول المتقدمة ، و  

   المناهج المستخدمة ف 
يعد  محتوى الدراسات الطبية ماقبل الرسيرية حول األلم دون المستوى المنشود  حت   ف 

   العديد  من الدراسات و  األبحاث و  االستبيانات المحوكمة و  المحققة ]2، 7، 8، 12[.  وضع التعليم المتعلق بعالج 
ذلك أمر  قد  أثبت ف 

   بذلك ]6[.  رغم 
ورة بذل الجهود  للرف     يشير  اىل ض 

   الدول النامية محدودة الدخل غير  معروف لكن واقع عالج األلم المتدن 
األلم ف 

   تلك المناهج أمر  يسير  ببطء.  ومازال معظم الممارسيير   
تطور  و  تنوع مصادر  المناهج التعليمية الطبية، مازال تضمير   عالج األلم ف 

للطب يحصلون عىل معلوماتهم حول األلم و  عالجه من طرق أخرى ال  عالقة لها  بالتعلييم الطت    مبنية عىل وجهة نظر  مجتمعية توصم 
   عالج األلم. 

 عالج األلم بالعار  و  تؤدي اىل القصور  ف 
مازال شعور  معظم الممارسيير   الصحيير   بعدم مقدرتهم عىل عالج األلم خاصة الحاالت  المعقدة منه المستدعية لعدة تدخالت هو  
   ]11[.   كذلك لم تكن المقدرة عىل عالج األلم احد  متطلبات الحصول عىل ترخيص مزاولة المهنة لدى العديد  من التخصصات 

الطاغ 
 الطبية ]13[. 

  مناهج التعليم الطت    لمنهاج يتناول األلم و  طرق عالجه.  
   و  آمن لأللم هو  نتيجة تضمير 

و  من هنا   كان ضمان الحصول عىل عالج حرف 
   
   مناهج التعليم الطبية، خاصة ف 

و  عليه هناك سؤاالن يتطلبان االجابة:  ماه   العوائق الت   تحول دون وجود  معلومات عن األلم ف 
 المراحل األوىل من بكالوريوس و  مايعادله؟ و  ماه   المصادر  المتوفرة لتحقيق ذلك؟

 
 مصادر  و  اليات التخطيط

التحديات الت   تحول دون اعتماد  و  تنفيذ  منهاج طب األلم ضمن المناهج العامة للطب مازالت غير  معروفة، لكن لعل احد  اهم 
   
ات ف  اخيص الالزمة لمزاولة المهنة ]11[.  التغيير العوامل المؤدية لذلك هوعدم وجود  معايير  تقييم الكفأة قبيل الحصول عىل الي 

   المعايير  التنظيمية لللمهنة ]1[.  و  
ا  عن التقدم الحاصل ف     التعليم الطت    الخاص بطب األلم تخلفت  كثير

تراخيص مزاولة المهنة و  ف 
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   الفصول الدراسية و  التدريب الرسيري عىل المرض   واحدة من أهم العقبات لطب األلم.  فالنماذج المستخدمة 
 
تبق   تحديات التعليم ف

   تعليم طب األلم، و  
 
  التشتمل عىل األلم و  عالجه، و   كذلك ندرة الكادر  الطت    المتخصص ف

   المناهج الطبية، واألولويات الصحية الت 
 
ف

   مقدرتهم عىل عالج األلم، و  قلة الفرص المتاحة لتعلم طب األلم من قبل اعضاء التخصصات المختلفة، 
 
انعدام الثقة عند  البعض ف

كير   عىل المنظمات الصحية 
ح د.  فيشمان و  د  يونغ هو  الي  جميعها  معوقات    تعد  من التحديات الت   تواجة األلم و  عالجه ]11[.  مقي 

صاحبة النفوذ  الت   تستطيع ادراج طب األلم ضمن محتوى مناهج العلوم الصحية ]3[.  لعله من الممكن من خالل  وثيقة السنة 
   الحهات المختصة.  

 
ة لتعزيز  تعليم طب األلم بمهنية" ]الرابط[ مناقشة الموضوع مع اصحاب المصلحة و  النفوذ  ف الدولية "اصدار  نرسر

اجيات لمساعدة الهيئات المنظمة و  الجهات المرخصة و  لجان االعتماد  عىل فهم اهمية اعتماد  منهاج طب  فهذه الوثيقة تتضمن اسي 
.  فمعايير  لجان األعتماد  للمستشفيات غالبا  ما  تحتوي عىل رسالة  األلم ضمن مناهج العلوم الصحية و  ايجاد  الطرق لتقييم الممارسيير 
كة لالعتماد  )ج س       معايير  اللجنة المشي 

 
ورة تثقيف مقدم   الخدمات الطبية عىل الثقافة الالزمة حول األلم  كما  جاء ف واضحة عىل ض 

أي( ]1[.  التأثير  عىل الهيئات المهنية للتأكد  من شمولية محتوى المناهج الصحية عىل طب األلم و  ايجاد  طرق لتقييم الممارسيير   
الصحيير   و  التأكد  من  كفاءتهم عىل عالج األلم قبيل الحصول عىل تراخيص مزاولة المهنة، قد  يكون العامل األساس   لتعليم طب األلم  

 و  ممارسة ذلك رسيريا  ]13[. 
   تغيير  االنطباع التقليدي لأللم من عرض لمرض.  واعتبار  األلم  كمنتج للجهاز  العصت    الحس   و  

 
الموارد  المناسبة للمناهج يساهم ف توفير

كير   عىل عالج مسبب األلم سيؤثر  ايجابيا  عىل عالج األلم الرسيري و  التجربة االنسانية المصاحبة للمعاناة من األلم. 
 الي 

   انشاء مناهج العلوم الصحية 
 
تطويرواختبار   كفاءة مناهج تدريس األلم األساسية سيساهم و  يسهل استخدامها   كقاعدة يبت   عليها  ف

 المختلفة. 
اعداد  المناهج يتطلب فحص و  اختبار  محتوى  كل منهج يمكن المدربير   من تدريس طب األلم و  التعرف عىل النواقص و  تجنب التكرار  
   مناهج الطب البيطري تأكد  

و  التاكد  من ترابط العملية التعليمية بير   مختلف المستويات.  و  لعل مقارنة المناهج مع تلك المستخدمة ف 
 حصول الحيوانات االليفة عىل رعاية افضل فيما  يخص األلم من ممارسيير   مؤهليير   و  حاصليير   عىل التدريب األمثل ]13[. 

   المقدرة عىل تدريس محتوى األلم ، فمازال وصفهم عىل أنهم 
عىل الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس لم يشعروا  بالكفاءة الالزمة ف 

"الموارد  النهائية لجميع المؤسسات التعليمية" و  "وكالء نقل المعرفة و  القدوة المثىل للطالب" ]4[.   كما  أن حضورالمؤتمرات العلمية، 
   دمج محتوى طب األلم  كمكون 

   مجاالت  معينة والتعاون مع اآلخريير   سيسهم ف 
المناقشات و  المشاركات المهنية والتوظيف ف 

 لمواضيع اخرى  كاضطرابات األيض أو  أمراض القلب واألوعية الدموية ، يعززمن تعليم األلم. 
   االوساط االكاديمية و  الرسيرية يشجع عىل فهم افضل لأللم و  يقدم نموذج أفضل للطالب.  عىل 

ان تعزيز  العالقات مع  الزمالء ف 
   هذا  المجال اىل عناية أفضل باأللم و  بتعلم األلم و  يضمن نتائج 

   عالج األلم و  بطل ف 
المستوى المحىل   يعد  العثور  و  التعامل مع خبير  ف 

 ايجابية لهذا  التعاون. 
اجيات تطوير  منهج     تطوير  اسي 

   ايجاد  االشخاص الفاعلير   ممن يمكن االعتماد  عليه ف 
قد  يساعد  نموذج اصحاب النفوذ  و  المصلحة ف 

امج واالطباء و  المرض   قد  يكونوا  من اصحاب النفوذ.  اء األلم و  مصمم   الي     المناهج و  امناء المكتبات و  خي 
 األلم.  فالعمداء و  منسق 

ة  كل منهم لعالج األلم، لذا  من المجدي انشاء فرص تعاون بير   مختلف  يتطلب العالج الفعال لأللم تضافر  جهود  الجميع بما  يفوق خي 
   بينهم. 

   عالج األلم و  التعاون البيت 
 التخصصات لخلق فرص تعلم أكي   للطالب و  التأكد  من مشاركة الجميع ف 

 
 أمثلة عىل الموارد

ك بير   التخصصات و   كفاءات عالج األلم األساسية: 
 أ( منهج األلم المشي 

 منهج الرابطة الدولية لدراسات طب األلم )2017( رابط منهج  أ.د.د.أ. 
مان ، يونغ، أروود، وآخرون، طب األلم 14، ص  الكفاءات االساسية لعالج األلم، نتاج توافق األراء بير   التخصصات من تأليف فيرسر

 .981-971 
خيصية و  هيئات االعتماد.  اتجيات لتشجيع الهيئات التنظيمية و  الي   ب( اسي 

   ]رابط[
اف  ة اعالمية تدعو  لتعليم األلم االحي   نرسر

اتجيات للتعرف عىل اصحاب النفوذ  و  المصلحة و  ايجاد  طرق للتغيير   ج( اسي 
 مثال يبير   القدرة العملية لتغيير  المجتمع و  األنظمة فيما  يخص األلم

 .  د( تعزيز  تعلييم األلم و  طرقه باستخدام برنامج ) س م ا  ر  ت( الهادف لتعزيز  التغيير
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   مؤسستك عىل األقل لمدة ثالث 
 
لتجتمع بشخص مسؤول عن التعليم ف

 دقائق للتعرف عىل األولويات المطلوبة لتعليم األلم
   االشهر  الثالثة القادمة

 
 ف

   مؤسستك و  
 
لتقض   ساعة واحدة عىل األقل مع زمالئك الذين يدرسون ف

   المنهج المدرس و  الثقافة 
 
لتناقش معهم امكانية تضمير   محتوى طب األلم ف

 العامة للمؤسسة

اتصل بصديق لوضع خطة للتعاون التعليم   بير   المؤسسات و  اتاحة الفرصة 
 لتدريس مواضيع األلم

   تعليم طب األلم.  و  لتكن 
 
 حضورمؤتمر  تعليم طت    الكتساب لغة التخاطب ف

افية  القابلة  حصيلة هذا  الحضور  هو  ايجاد  فرص لتدريس المهارات االحي 
كة، مهارات التواصل الت   تركز  عىل  للتحوير   كالمقدرة عىل اتخاذ  القرارات المشي 

 المريض، دراسة نماذج األمراض المزمنة و  وصف العقاقير  اآلمن. 

   األشهر  الستة التالية
 
 ف

ه البعض عبئا  و  لو  لساعة واحدة و  لكن نتائج  قم بتدريس موضوع قد  يعتي 
   عالج األلم مثال ذلك:  اآلم الحوض المزمنة أو  اآلم 

 
تدريسه ايجابية خاصة ف

 الصدر  الغير  قلبية

   
   نفس المجال من أجل العصف الزهت 

لتناقش مع أحد  الزمالء ممن يدرسون ف 
   المناقشات الت   يقوم بها  األخرون و  

و  لتحاول ايجاد  فرص لتضمير   األلم ف 
 لتتعرف عىل المناهج الت   يدرسها  األخرون بنجاح 

   التدريس )كالمحاكاة أو  
حدد  مصدرين اساسيير   الستخدام اساليب جديدة ف 

لحظات مخصصة للتعليم( و   كذلك للتقييم )كالتوافق النض   أو  طرق تقييم 
( و  شارك ذلك مع زمالئك ثالثة أو  أكي      عالج األلم أو  التوافق النض 

 الكفا ءة ف 

   السنة التالية
 ف 

األطالع و  دراسة توصيات و  معايير  تعليم طب األلم:   كتوصيات الرابطة الدولية 
كة و   لدراسات طب األلم أ.د.دزأ.، منظمة الصحة العالمية، اللجنة المشي 

هم.  لتكتب مساهمة عن األلم من خالل وسائل االعالم الخاصة  غير
 بمؤسستك، او  لتكتب تغريدة، أو  قم باجراء مقابلة اعالمية 

   طب األلم و  لتطلب التوجيه و  النصح من شخص 
ف عىل تدريب اثنير   ف  لترسر

   التدريس
ة و  أقدم تجربة ف    خي 

 أكي 

استخدام عدة اساليب للتقييم للتعرف عىل الناتج و  تحديد  النجاح و  الحاجة 
 الستخدام اساليب أخرى للتعليم

   تعليم األلم، عالج األلم 2013، 3)5(، ص 57-351. 
 مقتبس من وات- واطسون، مورنسون، التحديات ف 
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 الرابطة الدولية لدراسات طب األلم®

  مجال األلم. أ.د.د.أ. ه  المنتدى العلم  الرائد للعلم و 
 
التعليم و الممارسة الطبية ف  

  تشخيص و عالج األلم. 
 
عضوية الرابطة مفتوحة لجميع المهتمير  بالببحث العلم  و ف

  عضوية الرابطة أكي  من 
 
ك ف    90دولة و تحتوي عىل  133عضو من  7000يشي 

فصل وطت 
مجموعة اهتمام.  20و   

  المؤتمر العالم  
 
ة من لطب األ 17سارع بالمشاركة ف   الفي 

 
  2018سبتمي   16-12لم، ف

 
م ف

 مدينة بوسطن بوالية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية. 
 



_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                      م 2018 )أ.د.د.أ.( األلم طب لدراسات الدولية للرابطة محفوظة الطبع حقوق        
 
 

دراسات و  لدعم القرار  صانعوا  و  الصحيي    والممارسي    واألطباء العلماء تجمع أ.د.د.أ.   لزيادة الالزمة العلمية المادة ترجمة و   األلم طب تحفي  
   أأللم عالج تحسي    بغية باأللم المعرفة و  الوع  

 
  العالم بقاع مختلف ف

 

 
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. 
 

 


