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   ،م 2050عام بحلول سيتضاعف  ن الستي   تى تزيد أعمارهم عمن المتوقع أن تعداد السكان ال
 
. مع زيادة (11) مختلف ارجاء العالمف

، اضافة  ة المشاكل الصحية كالفشل الكلوي أو القلت   أعمار البشر سيعان  العديد منهم من أمراض عدة، عوضا عن الضعف و الوهن و كثر

تماعية كفقدان المقربي   و االعتماد عىل األخرين. جسيعان  البعض من ضغوطات نفسية و ااىل ذلك   

 ما هي الرعاية التلطيفية؟

تهدف الرعاية التلطيفية اىل الحفاظ عىل نوعية الحياة و تحسينها و الحد من المعاناة، و ذلك من خالل الكشف المبكر عن األعراض و 

يكون الجمع بي   طب الشيخوخة و الرعاية التلطيفية الجراء تقييم شامل يجمع و عند كبار السن  . (4) لالتقييم المستمر و العالج الفعا

 بي   جميع العوامل المؤثرة من روحانية و اجتماعية و بيئية. 

من للعالج المبت  عىل اراء جميع التخصصات. األ  وصفو ال يتطلب ذلك فهم شامل لجميع اسباب االعتالل،   

  صنع القرار، و تجنب المعضالت االخالقية. صل التعىط األولوية للتوا
جيد،  و البعد عن التكرار، و المشاركة ف   

  
  دور المسني   و ف 

  مراكز الرعاية الممتدة و ف 
ل و ف    المث  

  حاالت االستقرار حال وجودهم ف 
يقتض  ذلك العمل مع كبار السن ف 

  حال التنقل )كذلك المستشفيات، و  
(. 7ف   

 تقييم األلم

(. بينما 2ار السن مع األلم من خالل عدة عوامل نفسية و اجتماعية بما فيها الرواقية مما يؤدى اىل عدم االفصاح عن األلم )يتعامل كب

، ومحور العاطفة و 3يعد االبالغ عن األلم العامل الذهت   لتقييم األلم ) : المحور الحس  (. يتضمن تقييم األلم ثالثة محاور اساسية ه 

(. 8لم )آخرهم هو تأثث  األ  

 الخرف و الضعف الذهنن 

قد يكون االبالغ عن األلم امرا  صعبا عند كبار السن ممن يعانون من الخرف او ضعف االدراك او امراض الجهاز العصت   او الجلطات 

  التعميم فهناك العديد من مرض  الخرف ممن  حتى الدماغية او 
نتيجة عوامل ثقافية او لصعوبة التواصل بسبب اللغة. و هذا اليعت 
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(. و مع هذا يجب اكمال الصورة من خالل أخذ المعلومات عن المريض من اآلخرين و 12لم بشكل موثوق )يستطيع االبالغ عن األ

ة و استخدام مقاييس و ادوات تقييم األلم التى تم التأكد من فعاليتها ) (. 9االعتماد عىل المالحظة المباشر  

ات )  (3تعتمد الجمعية االمريكية للشيخوخة عىل عدة مؤشر  

  المؤشر  المثال

ات الوجه العبوس  1 تعبث 

 2 الكلمات و األلفاظ أني   و آهات

 3 حركة الجسم حماية جزء معي   من الجسم

  الصفات الشخصية العزلة و العدوانية
ات ف   4 التغث 

ات االنشطة اليومية المعتادة   االنشطة المعتادة فقدان الشهية و اضطراب النوم و تغث 
ات ف   5 التغث 

الحزن و البكاءالهذيان و  ات الحالة العقلية   6 تغث 

 

ات )   حاالت الخرف 1(. كمقياس آبت   لأللم )1معظم ادوات و مقاييس تقييم األلم تحتوى عىل بعض هذه المؤشر
(، و مقياس األلم ف 

(. 5(، و قائمة تقييم األلم عند كبار السن الغث  قادرين عىل التواصل )10المتقدمة )  

األلممبادىء عالج   

خاء ) ات  2تعتث  طرق عالج األلم الغث  دوائية كالتمارين الرياضية و استخدام أجهزة المساعدة و طرق االسثى ( أو حتى المستحض 

ودية و المستخدمة آلالم العضالت و العظام ه  الخط األو ل لعالج كبار السن. الموضعية  بما فيها مضادات االلتهاب الغث  ستث   

. فاعتماد المر استخدام     لأللم عند كبار السن يعد تحديا للممارس الصح 
ض عىل عدة ادوية و تفاعل جسمه مع الدواء يالعالج الدوان 

  القدرة عىل التخلص من الدواء قد يزيد من المضاعفات و األعراض الجانبية. لذا كانت التوصيات التالية للتقليل من 
و القصور ف 

: (2ة )المضاعفات و األعراض الجانبي  

 االعتماد عىل سلم عالج األلم لمنظمة الصحة العالمية عند وصف الدواء 

(http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/). 
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طء بغية الوصول للتأثث  الفعالالبدء بجرعة منخفضة من أي عقار و زيادة الجرعة بب  

را العطاء الدواء للمريض استخدام الطريقة االقل ض   

الحظاتالم  الدواء دواع  االستعمال 

 باراسيتمول/ اسيتامينوفي    اآلم العظام و العضالت و اآلم المفاصل مسكن آمن و فعال

نسبة عالية لحدوث االعراض الجانبية 
يف الجهاز الهضم  و ارتفاع ضغط  كث  

الدم و الفشل القلت   و تفاقم امراض الكىل 
 المزمنة

مفاصل اآلم العظام و العضالت و اآلم ال
 عندما يكون الباراسيتمول غث  فعال

مضادات االلتهاب الغث  ستوريدية كعقار 
 نابروكسن و ايبوبروفي   

التهدئة، الهذيان، الهلوسة، الغثيان و 
ء، االمساك، احتباس البول، التعرض   

القى
 للسقوط و الكسور،. 

يجب عدم استخدام لصقات الفنتانيل أو 
الغث  مستخدمي   البوبرونيورفي   للمرض  

 الفيونات من قبل

افيونات ضعيفة توصف لآلالم المتوسطة 
 الحدة

 كودين

م افيونات قوية المفعول توصف لآلال
ة سواءا شطانية أو غث  شطانيةيدالشد  

أوكس  كودون ، فينتانيل ،مورفي     

، احتباس  انخفاض ضغط الدم الموضع 
بات القلب، ارتفاع  البول، اضطراب ض 

العي   ) الجلوكوما(، واضطراب ضغط 
 االدراك

بتالي    اآلم االعتالل العصت     اميثى

 بريجابلي   ، جابابنتي    اآلم االعتالل العصت    مهدىء و مزيل للقلق

 

 التوصيات

أشته لوضع ة مراجعة االعراض و كيفية العالج بشكل دوري و مناقشة كيفية العالج مع المريض و يفيطلتتضمن مبادىء الرعاية الت

  اخر أيامه )المريض الحاجة لنقل  خطة مستقبلية للتعامل مع األلم و طرق عالجه و التدخالت الالزمة مما قد يحد من
(. 6خاصة ف   

 الرعاية التلطيفية تعت  باأللم ككل فالناحية النفسية و عالجها قد يقلل من األلم و تبعاته. 
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من  و األكثر عرضة لأللم طة ف 

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

  
ون  يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكثى مجانا.  اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و تث    

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  133من عضو  7000أكثر من 

 مجموعة علمية مهتمة بأنواع األلم.

ن المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث عضوية الرابطة متاحة لجميع الممارسي

 األلم.

 


