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  اعداد كبار السن
 
  هذه المجموعات )العالم يواجه تزايد مطرد ف

 
(. اثبتت 2، و من المعروف أن معدل الشكوى من األلم ه  األعىل ف

  و اسع أن حدوث األلم يزداد مع تقدم العمر، و أن االناث 
ة و تقييم ميدان  الدراسات المنهجية الحديتة المبنية عىل عينات دراسية كبي 

عرضة لأللم من الذكور. أكير أنواع األلم شيوعا ه  اآلالم الناتجة عن خشونة مفاصل الركبة و الفخذ و تلك الناتجة عن اآلم أسفل أكير 

قق الع ظام أو تلك الظهر. و هناك اجماع عىل أن معظم اآلالم ه  تلك الناتجة من مشاكل الجهاز العظم  العضىل  كاآلالم المصاحبة لير

(. االناث أكير 8(. فالشيخوخة و مايصاحبها من اعاقة تزيد من احتمالية حدوث اآلالم المزمنة )13ة المفاصل )الناتجة عن خشون

  و زمالئه 
  دراسة مكارنر

ك مع االصابة بالسمنة ) كما ورد ف  ( . 2013، و بتيل و زمالئه 2009عرضة لآلالم المزمنة و غالبا ما تشير  

  الحسبان زيادة نسبة
ة حدوث المضاعفات الناتجة  المعاناة من األلم المصحوبة بقلة القدرة عىل التعامل مع األلم اذا ما أخذنا ف  و كير

وجب أن تعامل كواحدة من المجموعات األكير عرضة لأللم و األقل قدرة عىل التعامل مع عن األلم عند هذه المجموعة من كبار السن 

ها عند نزالء دور رعاية المسني   ) األلم. كما أن نسبة حدوث اآلم االعتالل العصب   ه    األلم المعاناة من(. كل هذا يجعل 15أعىل من غي 

ى عند كبار السن.   مشكلة كي 

ك األلم و المعاناة منه   السن  ،غالبا ما يير
الفرد منهكا ضعيفا، و ذلك الوضع هو أكير سوءا عند كبار السن. عوضا عن ذلك فالتقدم ف 

عىل المريض مضاعفة و اليحمد عقباها. معظم كبار السن عرضة لألمراض  فتكون النتيجة يعرض الشخص الخطار و امراض عدة

(، و عليه 1)ه  األعىل عند كبار السن و االصابات اليومية (. كما أن نسبة العمليات الجراحية و التداخالت الطبية 3المصاحبة باأللم )

  تلك ا
  المستشفيات ه  األعىل ف 

(. كما أن رسعة الشفاء تتباطء عند كبار السن مما يزيد من 12لمجموعة )تكون الحاجة للتنويم ف 

(. 10خطورة االصابة باآلالم المستمرة )  

تزيد من نسبة تعرضهم لأللم و عدم القدرة عىل التعامل معه، فاألمراض النفسية كالخرف، و األمراض الجسدية،  قد  أخرى عواملناك ه

لطبيع  للتعامل مع األلم يزيد من اعراض األلم السلبية و عدم القدرة عىل التعامل و الضعف و الوهن، و فقدان االحتياط الجسدي ا

 معه. 

% من كبار 63(, عىل سبيل المثال 7) استخدام عدة عقاقي  و االصابة باكير من مرض قد تحد من امكانية عالج االلم بالطرق المثىل

  دراسة ميدانية شملت % من البا54السن يعانون من الخرف و اآلالم المزمنة مقارنة 
  7609لغي   المصابي   بالخرف، هذا ما جاء ف 

(. 5مريض )  

اته و اسبابه و عواقبه عن   باأللم و تأثي 
  األبحاث العلمية البر تعب 

  برامج عالج األلم المخصصة للكبار  و ف 
د كبار كما أن النقص النوع  ف 

  االبحاث العشوائية المضبوطة و المجراة  ،السن
ات طويلةو كذلك ف    ندرة االدلة المبنية عىل (، قد ساهم 9) عىل كبار السن و لفير
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اهي   و البر تساعد الممارس الصح  عىل عالج األلم عند كبار السن و التقليل من آثاره. هناك بعض األوراق العلمية البر تعب   الي 

  هذه الفئة العمرية )
 
  عند كبار السن. ( و البر ا6،14باالعتماد عىل الذات لعالج األلم ف

جريت لمحدودية العالج الدوان   

ات انعدام عالج األلم عليهم مازال نقص عالج األلم  ايد لنسبة حدوث األلم العالية عند كبار السن و لتأثي  هو عىل الرغم من ادراكنا المير 

  هذه المجموعة. فالمفاهيم الخا
و بعض المرض  مازالت عائقا امام اعطاء  الصحيي   طئة واسعة االنتشار بي   بعض الممارسي   السائد ف 

  
  ورقة علمية مقدمة من سيلك  و مجموعته ف 

  بعض االحيان. ف 
خرافات عن عالج األلم و كبار  4، وضح 2012العالج المناسب ف 

  السن
  السن، الثانية أنه يسوء مع التقدم ف 

تعتمد عىل  ، الثالثةالسن واسعة االنتشار: االوىل أن األلم هو جزء طبيع  مصاحب للتقدم ف 

  يحض عىل تحمل المشقة و األلم،الر 
ة أن مسكنات األلم تسبب االدمان واقية كمذهب فلسف  بدرجة عالية. قام الباحثون  و األخي 

  الحقيقة ثابت عند كل األعمار و أن الت
قدم بدراسة جميع الخرافات و وصلوا اىل أن األلم ليس امرا طبيعيا ينتج عن تقدم السن و انه ف 

  السن ال يزيد من تحمل األلم. اضافة اىل ذلك بينت الورقة العلمية أن 
% من كبار السن المصابي   بخشونة مفاصل الركبة يرغبوا  80ف 

  الحصول عىل معلومات أشمل عن تطور المرض و أن ثلثهم فقط تحصل عىل تلك المعلومات. 
 ف 

ة   ة نحن نعلم أن األلم يشكل مشكلو فالنهاية اىل أين نمض   ن نسبة حدوثه ه  األعىل بينهم و أن هناك العديد عند كبار السن و أكبي 

  حاجة اليجاد اساليب لتثقيف من العوائق البر تعيق التواصل معهم عوضا عن المفاهيم الخاطئة بي   الممارسي   
. نحن ف   الصحيي  

لنعمل عىل تغيي  معتقدهم أن األلم جزء من الشيخوخة  الصحيي   بهذا الجانب لضمان عالج أفضل لأللم , و المرض  و الممارسي   

 يجب التعايش معه اىل امر ال عالقة له بالشيخوخة. 
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من  و األكير عرضة لأللم طة ف 

ترجمتها . هذه الحقائق متاحة عىل موقع الرابطة و تمت و األكير عرضة لأللم الحقائق المتعلقة بعالج األلم عند الفئات المستضعفة

  مجانا. 
ون  يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكير  اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و تي  

www.iasp-pain.org/globalyear for more information 

 معلومات عن الرابطة الدولية لدراسة األلم

أ.د.د.أ هي المنتدى المهني الرائد لدراسة و عالج وتعليم طب األلم. تضم الرابطة 

 20جمعية و طنية و  90دولة  باالضافة الى  133عضو من  7000أكثر من 

 مجموعة علمية مهتمة بأنواع األلم.

ين المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث جميع الممارسعضوية الرابطة متاحة ل

 األلم.

 


