الحقيقة الرابعة

دمج مناهج الرابطة الدولية لدراسات طب األلم (أ.د.د.أ) وطرق تعلم تداخالت
األلم ف التعليم الطن المهن
مناهج أ.د.د.أ .متوفرة و موىص بها لطالب الصيدلة و علم النفس و العالج الطبيع و العالج المهن والتمريض و الطب و طب األسنان
والعمل االجتماع و المنهج المتداخل بي التخصصات .تساعد الخطوط العريضة لكل منهج ف اعداد دورات تدريبية لآلالم الحادة و
المزمنة و اآلالم الرسطانية لكل المراحل من بكالوريوس و دراسات عليا .تم تحديث الخطوط لجميع المناهج ف عام  2017لتتماش مع
السنة الدولية للتمي ف تعلييم األلم.
منهج االتحاد األوروب لطب األلم و المستخدم ف الدبلوم األورب ( )2016يطالب المتدربي بتطويرمستواهم التعليم من خالل تطوير
الذات و الخية العملية المستمدة من مكان العمل و الخيات التعليمية األخرى الن يتلقونها خالل الممارسة و من حضور المبادرات
التعليمية المقدمة من االتحاد األوروب لأللم و مدارس األلم.
بينما تتناول مناهج أأللم ف امريكا الشمالية و الن ساهم بها فيرسمان و آخرون ( )2013المفهيم األساسية لأللم و اليكيبة المعقدة
لأللم ،كيفية تشخيص األلم و تقييمه ،خيارات العالج و مساهمة كل تخصص ف ذلك ،تحديد القدرات من خالل الممارسة عىل مدى
الحياة ،نماذج المرىص و نماذج فرق الرعاية و عالج األلم .هذه المناهج تتضمن العديد من القيم و المبادىء التوجيهية داخل كل مجال.
هذه القيم تشكل االسس لتعري وتطوير المنهج وكذلك عند مراجعة المناهج ،كما يمكن استخدامها لعقد االنشطة التعليمية
للتخصصات المختلفة لضمان عالج أفضل لأللم.
كيفية االندماج:
قم بالبحث عن الخطوط العريضة لمحتوى المنهج و كيفية قياس الكفاءات و القدرات للمتدربي و من ثم يسهل عليك ايجاد الفجوات
و النواقص ف المنهج و تعمل عىل تحسينها.
شجع مطوري مناهج طب األلم ف جميع التخصصات عىل تقييم المحتوى التعليم للمنهج و تقييم الخطوط الرئيسية للمنهج و طرق
التقييم و اختبار الكفاءات و القدرات.
اضافة فرص تعليمية و انشطة علمية اىل جميع مراحل تعليم و تدريب الطالب لتطوير مهاراتهم المستقبلية.
_____________________________________________________________________________________________

حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية لدراسات طب األلم (أ.د.د.أ 2018 ).م
أ.د.د.أ .تجمع العلماء واألطباء والممارسي الصحيي و صانعوا القرار لدعم و تحفيدراسات طب األلم و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادة
الوع و المعرفة باأللم بغية تحسي عالج أأللم ف مختلف بقاع العالم

حث الهيئات المحلية و الوطنية للياخيص الطبية و االعتماد و المعنية بالتعليم و باصدار القواعد و النظم عىل دمج كفاءات و تعليم
.طب األلم عند وضع معاييهم الخاصة
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)التعليم المبن عىل المشاركة الجماعية ( الصف المنعكس
تحت اشاف المعلم تقوم مجموعات صغية باعداد و تعليم
 و تبتعد عن.مجاميع أكي خالل الفصل الدراش و خارجه
.الحقائق للتطبيقات العملية

انشطة التعليم المتداخلة
تمكن من دمج مجموعات من تخصصات مختلفة ف حل
معضالت مرضية و التعلم منها
الخيات الرسيرية
مالحظة و عالج المرىص المنومي و مراجع العيادات
الخارجية و التعلم من خالل ذلك

طرق أخرى
االطالع عىل الدوريات و المراجع خاصة تلك المبنية عىل
الياهي و التعلم منها ف كيفية عالج األلم

التدريب المبن عىل األفالم و اليامج المرئية
طريقة أخرى لتعلم االعراض المرضية و المهارات الرسيرية

)التعلم من خالل الشبكة العنكبوتية (االنينت
ه طريقة متعددة االمكانيات كالتعلم من خالل األفالم و
المحاضات المرئية و المناقشات المبنية عىل الياهي و غيها
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المشاركة ف المجموعات المختلفة المعنية بعالج مختلف
انواع األلم لالستفادة من خيات المعالجي و االستماع
لتجارب المرىص و مناقشة المواضيع معهم

:المصادر

IASP Curricula Outlines
European Federation of International Chapters (EFIC) Curriculum for Pain Medicine
U.S. National Institute of Health (NIH) Centers of Excellence in Pain Education Case-Based Modules
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المؤلفي
 الواليات، واشنطن، سياتل، جامعة واشنطن، برنامج هاربرفيو لعالج األلم المتكامل، المدير المساعد ف التخدير و طب األلم، التمريض،ديب جوردن
.المتحدة االمريكية
، مدير مركز عالج األلم، الباحث الرئيس المشارك ف مركز التعليم الخاص بطب األلم، جامعة تافت، كلية الطب، استاذ مساعد قسم التخدير،أنتيج م بيريفارلد
 الواليات المتحدة األمريكية،  ماساشوستس،  ويليسىل-  مستشق نيوتن، قسم نيوتن ويليسىل للتخدير، اخصاب التخديرمنتسب،خدمات استخدام المواد
المراجعي
. اليازيل، سو باولو، جامعة دي باهبا الفيدرالية، الحاسبات و اليكي، دكتوراة ف علم الرياضيات،ابراهو فانتيس باتيستا
 استاذ، المركز الوطن لألورام، كبي االستشاريي و رئيس قسم الرعاية التلطيفيية، سنغافورة، كلية الطب، مركز لي للرعاية التلطيفية، استاذ مشارك،سنسيا جوه
. سنغافورة، الجامعة الوطنية ف سنغافورة،مشارك شيري

®الرابطة الدولية لدراسات طب األلم
. ه المنتدى العلم الرائد للعلم و التعليم و الممارسة الطبية ف مجال األلم.أ.د.د.أ
.عضوية الرابطة مفتوحة لجميع المهتمي بالببحث العلم و ف تشخيص و عالج األلم
يشيك ف عضوية الرابطة ر
 فصل وطن90  دولة و تحتوي عىل133  عضو من7000 أكي من
. مجموعة اهتمام20 و
م ف2018  سبتمي16-12  ف الفية من، لطب األلم17 سارع بالمشاركة ف المؤتمر العالم
.مدينة بوسطن بوالية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية
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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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