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  تشخيص و عالج 
 
  جميع تخصصات طب األطفال، فه  وسيلة مهمة تساعد ف

 
تقييم األلم لدى األطفال هو حقيقة علمية معتمدة ف

 الحالة الصحية. 

  سلوك الطفل و تتم مالحظته و مراقبته و عالجه من قبل ايحتوى تقييم األلم لدى األطفال عىل الج
 
نب االجتماع  للطفل حيث يبدو ف

عدم القدرة عىل التعرف عىل األلم أو تقييمه قد تؤدى اىل التفسي  الخاىطء لالعراض و من ثم التشخيص الخاىطء و  المعالج. الطبيب 

  العالج. 
 عدم عالج األلم او وصف العالج الغي  مناسب أو االفراط ف 

عىل ذلك. اما االطفال الغي  قادرين عىل التعبي   الطريقة المثىل للتعبي  عن االلم ه  افصاح المريض عنه و طلب المساعدة اذا كان قادرا 

  الوالدة و الرضع و صغار السن(، أو الصابتهم باعاقات عصبية و ذهنية ، أو عدم قدرتهم عىل التواصل 
عن األلم اما لصغر السن )حديث 

مقارنته بما جرت العادة عليه أو نتيجة تدخالت طبية كحاالت التخدير. عندها يعتمد التعرف عىل األلم عىل مالحظة سلوك الطفل و 

ات الطارئة عىل الوظائف الحيوية نتيجة لأللم.   من خالل الوالدين أو بمالحظة  التغيي 

: مجاالت أبعاد و يجب أن يعتمد تقييم األلم عند األطفال عىل عدة   

. حثى  الموضع  و األلم واسع النطاقموقع األلم: يساعد عىل تحديد مصدر األلم سواءا كان مرضا أو اصابة ، كما يفرق بي   األلم 

؟".   
 االطفال الصغار و المعاقي   عقليا قد يستطيعوا االشارة اىل موقع األلم "أين يؤلمث 

طبيعة األلم و نوعيته: توفر وصفا نوعيا لخصائص األلم و طريقة االحساس به مما يساعد عىل التفريق بي   اآلالم الجسدية و تلك 

وية الدموية. و هنا قد يواجه بعض االطفال صعوبة عند وصف األلم. الناتجة عن اعتالل االعص   اليى
اب و المصاحبة لنقص ف   

  و االج
ات األلم: تمكن من التعرف عىل المدى الذى يتدخل به األلم مع اداء النشاط البدن  ماع  للطفل خالل اليوم. هنا قد تتأثي 

  االجابة عىل هذا السؤال. 
 يستفاد من الوالدين ف 

  التعامل مع األلم و عالجه.  األلم:  سياق
التعرف عىل الظروف و األحداث و االعدادات الثى تؤثر عىل تجربة األلم و تساعد ف   

حدة األلم: التعرف عىل شدة األلم و تحديد المقياس األوىل  لأللم و من ثم تقييم فعالية عالج األلم بعد التداخالت الطبية و عند 

 الشفاء. 
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س تقييم األلم المستخدمة عند األطفال الغي  قادرين عىل االبالغ عن األلم: بعض ادوات و مقايي  

تم تصميم هذه االدوات من خالل مراقبة تعابي  الوجه و تحليل البكاء و الصوت و التغي   الطارىء عىل وضع الطفل أو عضالته أو 

 حركاته. 

ي الوالدة والرضع و االطفال الصغار )
(1،2حديثر  

  نسبة تشبع س األلم للمو مقيا
بات القلب و ف    ض 

ات ف    الوالدة و الرضع ) و هو يرصد التغي 
لودين قبل أوانهم، و مقياس األلم لحديث 

  الدم 
  مرحلة ماقبل الذهاب للمدرسة، و مقياس األلم المعتمد (األوكسجي   ف 

، مقياس األلم عند األطفال بعد العمليات الجراحية ف 

  
   الوجه  وف 

ات ف    الحركة )و س ح ص(. عىل التغي 
  الصوت و ف 

  الساقي   و ف 

(3،4،5،6األطفال الذين يعانون من اعاقة عصبية و عقلية )  

مقياس و س ح ص المنقح يمكن الممارس الصح  من تحديد الممارسات السلوكية لأللم عند األطفال من خالل مراقبة سلوك الطفل. 

هم. لردة فعلهم لأللم مختفاالطفال المصابي   باعاقة عصبية غالبا ما تكون  فة عن غي   

ات السلوكية لدى الطفل  و الموصوفة من الوالدين  مقياس تقييم األلم الرقم  يمكن تخصيصه لكل طفل من خالل اضافة التغي 

. 10-0للتقييم الرقم    

ضطراب ا)مثال تجنب تناول الطعام، االستعانة بملف لتعريف األلم عند االطفال  يشمل المالحظات البدنية و النشاط الوظيف  للطفل 

ها( يمكن االستعانة :   النوم، و غي 

www.ppprofile.org.uk 

سنة و المصابي    18-3قائمة الكشف عن األلم عند االطفال الغي  قادرين عىل التواصل: ه  قائمة بمراجعة سلوكيات االطفال من 

 باعاقة عقلية تؤثر عىل االدراك و التواصل. 

(7) قادرين عىل التواصل اما لتخديرهم أو تقييدهم االطفال  الغث    

بات القلب و ضغط الدم  مقياس الراحة: يعتمد عىل قياس ض 
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 الوظائف الحيوية
 
ات ف  سلوك الطفل خالل الراحة: اليعتمد عىل التغي 

(8) األلم تقييم عتبارات تؤثر عىلا  

ات  الناتجة عن األلم  ات الحيوية لدى معظم مقاييس األلم ال تفرق بي   التأثي  من تلك الناتجة عن خوف الطفل  أو الناتجة عن التغي 

. الطفل  

  الدم( 
بات القلب أو نسبة تشبع األوكسجي   ف  ات الحيوية )معدل ض  نتيجة األلم لكنها اقل دقة  ف  الداللة عىل األلم من قد تتأثر التغي 

ات السلوكية للطفل و ال يعتمد عليها.   التغي 

ات الحيوية و النفسية و االجتماعية و نمو الطفل فد تؤثر عىل  يجب االعتماد عىل ات عند اتخاذ أي قرار لعالج األلم فالتغي  جميع التغي 

 األلم. 

  نقاط مقياس األلم منفردة التخاذ القرار فيما يخص عالج  األلم فذلك قد يؤدى اىل نقص أو زيادة جرعة 
ال يمكن االعتماد عىل التغي  ف 

 الدواء. 

  سلوك الطفل ن االعتماد عىل يمك
ات ف    مقياس األلم اضافة اىل التغي 

ات ف    للطفل التخاذ أي التغي 
و االستجابة للعالج و االداء الوظيف 

 قرار يخص عالج االلم. 

 عند االطفال الغي  قادرين عىل االفصاح عن األلم قد يكون محدودا، 
اال أن بعض رغم أن تطبيق بعض مقاييس األلم أو االداء الوظيف 

  النوم أو تفاعل الطفل مع المجتمع يمكن مراقبته من 
المالحظات البسيطة كعودة الشهية أو عودة نشاط الطفل المعتاد أو التحسن ف 

ة أو بسؤال الوالدين.   المالحظة المباشر

  المراح
ة من اظهار أي  للألسف اليستطيع االطفال ف  استجابة لعالج األلم أو باداء المتقدمة من المرض أو المصابي   بامراض خطي 

ات سلوكية مستديمة.   تغي 
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 التوصيات: 

 عرضة لأللم و الغي  قادرين عىل التعبي  عن  ذكورةماالساليب الرسيرية القد تساعد 
  هذه الحقيقة عىل تقييم األلم عند االطفال األكي 

 
ف

ورى اال  دى و د. ماك قراس يريان أنه " من الض  ات الحيوية و ذلك. اال أن كال من د. بي  عتماد عىل الجمع بي   شكوى المريض و التغي 

ى للوصول اىل صورة كاملة عن المريض ت الوظيفية لدى المريض  و المختير
القرار العالجر  و التداخالت  سي  باالضافة اىل الفحص البدن 

(". 9الطبية )  
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفة كجزء من انشطة الراب
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من و األكي  عرضة لأللمطة ف 

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

  مجانا. 
ون  يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكيى  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 

مهتمة بأنواع األلم. مجموعة علمية  

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

 األلم.

 


