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 الحقيقة الثالثة
 

 نماذج لتنفيذ  منهاج طب األلم و  طرق التنفيذ
 

اعتب   العديد  من جمعيات طب األلم و  المنظمات المعنية باأللم أن "عالج األلم حق من حقوق االنسان" ]8[.  رغم ذلك اثبتت العديد  
من األبحاث و  عىل مر  العقود  أن عالج اآلالم الحادة مازال دون المطلوب،  كما  أن الدراسة  العالمية عن عبء األمراض وضحت أن 
   العالم أجمع ]13[.  لن تتغيب   هذه الحقائق دون أن يجعل تعليم طب 

   زيادة المراضاة و  االعاقة ف 
اآلالم المزمنة ه   عامل اساس   ف 

.  علما  بأن دمج محتوى طب األلم من     عالج األلم متطلب ألي خري    ج من خريح    القطاع الصح 
األلم من األولويات،  كما  ان الكفأة ف 

 ضمن مناهج التعليم الصح   يعد  نوعا  من التحدي، اال  أن استخدام الموارد  المتاحة قد  يسهل من ذلك االجراء. 
   المجاالت  االر بعة لمنهاج طب األلم و  المعد  من الرابطة الدولية لدراسات طب 

بناءا  عىل متطلبات المناهج الدراسية، يجب النظر  ف 
 األلم: 

 طبيعة األلم متعددة األبعاد
 طرق تقييم األلم

 عالج األلم
 التطبيق الرسيري لتلك المعلومات عىل المرض  

ورة  عالوة عىل ذلك، عالج األلم من عدة جوانب و  من تخصصات مختلفة يتوجب اعتبار  ذلك عند  تعليم األلم ليتعلم الممارسون ض 
 التعاون فيما  بينهم لعناية أفضل بمرض   األلم ]4، 7، 14[. 

 
 :  يتضمن تصميم  منهج طب األلم التال 

 اهداف محددة و  اسس واضحة لتعليم األلم للطالب
وع لضمان استمرارية النجاح    المرسر

اك الغب   ف   اشر
 التأكد  من أن المحتوى و  نهج التعلم و  اساليب التقييم ممكنة و  مجدية لتتماسر  مع الموارد  ]9، 14[. 

 
اتيجيات التالية:   تطبيقات المنهج تتطلب اعتباراالسير

ته  مستوى الطالب و  خب 
 اهداف التعليم المتسلسل
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 التققيم المستمر  للتأكد  من الحصول عىل المعلومات و  المهارات المطلوبة
   توفب   الوقت و  الجهد

 
اتيجيات قائمة و  تم استخدامها  قد  يساهم ف  استخدام مناهج و  نماذج و  اسبر

 
 الموارد

 
  )المرحلة الجامعية و الدخول للحياة المهنية(:  1

خيص المهن  ة ما قبل البر   فبر
 
افية و البي   تخصصية ف

المناهج االحبر  

ا نت( مناهج احبر فية و مهنية و يقدم موقع الرابطة الدولية لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ( عىل الشبكة العكبوتية )انبر

بي   تخصصية يمكن تطبيقها بطرق مختلفة تراع  التخصصات المختلفة و االحتياجات االقليمية والمرض  المطلوب 

 دراستهم و عالجهم. 

كفاءات عالج األلم المبنية عىل مناهج الرابطة الدولية لدراسات طب األلم تضمن أن جميع الخريجيي   مهنيي   و 

[. 7، 6، 5عاية للمرض  و عالج األلم بطريقة آمنة ]قادريي   عىل تقديم أفضل ر   

  كلية الطب، بجامعة جونز هوبكب   تتضمن أنشطة 
 
دورة عالج األلم النر تستمر لمدة أربعة أيام لطالب السنة األوىل ف

ستجابات الطالب لصور مختلفة من األلم من خالل األعمال مرتدة  للطالب مثل "محفظة حاالت األلم" الموضحة ال 

  الطب ]ا
 
[. 12، 11لفنية و الوح الفنية، تجارب األلم الشخصية، و دور التعاطف مع المرض  ف  

  
المخطط التفصيىل  لمحتوى منهج األلم و اساليب التدريس المبنية عىل التعاون بي   التخصصات المستخدم ف 

  جامعة واشنطن مع التوصيات باضافة محتوى األلم ]
. [3مدرسة العلوم الصحية الستة ف   

  تصميم المنهج و تنفيذه من خالل االجابة 
  المتداخل" المستند عىل مجاالت أ.د.د.أ. يساعد ف 

"نموذج المنهج البين 

( من يجب أن تشارك لتضمن 2( لماذا محتوى األلم مهم فيالسياق الخاص بك؟ )1عىل االربعة االسئلة االساسية: )

( كيفية التنفيذ: منهج الزام  أم اختياري؟ تخصص  أو بي   4لة؟ )( مالمحتوى و الجدولة و الموارد المقبو 3النجاح؟ )

؟ ساعات محدودة أو دورة كاملة؟ ] [. 14تخصص   

  مناهج 
  المملكة المتحدة من خالل سبع تخصصات: تضمن عدة تحديات و  19تم دمج محتوى األلم ف 

جامعة ف 

[. 1نجاحات ]  

  المملكة المتحدة مدر  12و تم ادخال الدورة االساسية لعالج األلم اىل 
سة طبية ف   

  المهارات الرسيرية لدى الطالب و 
امج التعليم عن بعد و برامج التوجيه عن بعد اىل تحسن ملحوظ ف  االستعانة بب 

اهي   عىل فعالية    مقدرتهم عىل العالج، مازالت الب 
  معلوماتهم و ف 

، ف  عند األطباء العاميي   من خالل وصفهم للعقاقب 

[. 17، 16، 15د عىل اعدادات عالية التكاليف ]هذه الطرق تعتم  

  الرعاية الصحية 2
  البيئات الرسيرية للعاملي   ف 

التدخالت التعليمية ف   

استخدام محاكاة المرض  كبديل منخفض التكاليف لتعليم االطباء عىل تقييم األلم بعد العمليات الجراحية، خاصة  

  قد يقارب المحاكاة المرتفعة التكلفة ]
[. 10بعد التحسينات و التطور المعرف   

  
  وحدات األطفال و حدات حدين 

الوالدة أدت اىل تحسن  ورش العمل التثقيفية عن عالج األلم و المعطاة للتمريض ف 

  نتائج االختبارات بي   قبل و بعد الورشة. 
  معرفتهم باأللم و تحسن ف 

 ملحوظ ف 

 

  المستمر
 الدراسات العليا و التعليم المهن 

 أ.د.د.أ  مدارس و  دورات طب األلم 
ونية لفصول و  م{تمرات أ.د.د.أ  المواقع الكبر
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 المؤلفي   

 

   ترونتو، ترونتو، أونتاريو،  كندأ . 
 
غ للتمريض، زميل قديم لجامعة ماس   ف ، دكتوراة، استاذ  فخري من  كلية لورانس س.  بلومب   جودي وات-واتسون، ر.ن.  ، ماجستب 

   تعليم األلم، جامعة جونز  هوبكن، بالتيمور، 
 
   الصح   للتمب    ف

بيت ب.  هوجانس، استاذ  مشارك، مدير  ادارة تعليم األلم بجامعة جونز  هوبكن، مدير  المركز  الوطن 
 ماريالند، الواليات المتحدة االمريكية. 

، دكتوراة، كلية ال ف(، ماجستب  تا، كندا. اليوس س ج كار، البكالوريوس )مع مرتبة الرسر تمريض، جامعة كالجاري، البب   

  التخدير و طب األلم، برنامج هاربرفيو لعالج األلم المتكامل، جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، 
 
الواليات ديب جوردن، التمريض، المدير المساعد ف

 المتحدة االمريكية. 

 

http://doi.org/10.15766/mep_23748265.8129
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ميديلبورغز، المملكة المتحدة. جون هاجيس، وحدة عالج األلم، مستشف  جامعة جيمس كوك،   

، كينيا.  وب   ، نب  وب   ، جامعة نب  ين، قسم وظئف االعضاء الطن   ، كبب  المحاض   ن كاريوك 
 هيلي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 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 المهتمي   بالببحث العلم  و ف

  عضوية الرابطة أكب  من 
 
ك ف    90دولة و تحتوي عىل  133عضو من  7000يشبر

فصل وطن 
مجموعة اهتمام.  20و   

  المؤتمر العالم  
 
ة من  17سارع بالمشاركة ف   الفبر

 
  2018سبتمب   16-12لطب األلم، ف

 
م ف

الية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية. مدينة بوسطن بو   
 


