الحقيقة الثامنة

تعليم طب األلم ف البلدان المحدودة الموارد
مشاكل عالج األلم ف البلدان المحدودة الدخل مازالت سببا لذهول منهم ف العالم المتقدم .عندما يستهلك مواطن الدول النامية اقل
مبحة و ل يتمكن معظم سكان هذه الدول
من عش الميلليجرام من المورفي لكل فرد ف العام و يموت الماليي وهم يعانون من اآلم ر
من الوصول للرعاية الطبية الالزمة لعالج األلم ،و ل تتوفر العقاقب والعالجات الالزمة لعالج األلم .تشب معظم التقديرات اىل أن %35
من األشخاص يعيشون العاقة نتيجة لأللم المزمن الممكن العالج ( .)1منذ خمسة عش عاما ،كان واضحا أن تعليم طب األلم و عالجه
ف البلدان النامية يتخلف كثبا عن ماهو عليه ف الدول المتقدمة .و عىل الرغم من التعرف عىل سبب المشكلة و توفب مبادرات تمويل
لمناهج التعليم من الرابطة الدولية لدراسات طب األلم (أ.د.د.أ) ،مازالت المشكلة قائمة و الحاجة للمزيد من التمويل مازال مطلبا (-2
.)4
صعوبة توفي العالج المناسب لأللم ف الدول النامية:
أوجه القصور ف تعليم طب األلم و توفي التدريب
الطن ف الدول النامية .فقلة المعرفة ،و
الحقل
ف
للعاملي
المناسب
التدريب
توفر
أكب عائق لتوفب العالج المناسب لأللم هو عدم
ر
ر
الفهم الغب كاف لأللم ،و كذلك التحبات من قبل البعض ،وعدم كفاية التحضب أدى جميع ذلك اىل عدم عالج األلم بالشكل المطلوب.
فمن الصعب التعامل مع األلم كمرض عوضا عن عرض مع القصور الموجود ف عملية تقييم األلم و عالجه من أوجه مختلفة .القصور
ف التدريب و المخاوف من طرق العالج و األعراض الجانبية الناتجة منها كاألفيونات مثال و حصول الدمان عليها ،أدى اىل حرمان
العديد من المرض من المسكنات المناسبة حن مرض األورام الشطانية ألن العاملي ف الحقل الصح اما مشغولي بأمور أخرى أو
غب مهتمي باأللم و عالجه أو غب مستعدين لالستجابة الفورية لمعاناة مرض األلم.
محدودية الموارد
ان القيود المفروضة و النقص الحاد ف عدد الممارسي الصحيي و المعدات الطبية و التمويل الماىل يؤدى اىل نقص ف المرافق الطبية
المعنية بعالج األلم ف العديد من الدول النامية .ان نقص الموارد المالية وقلة المهارات الطبية يحول دون توفب فرق للعناية باآللم
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الحادة و مراكز و عيادات لعالج اآللم المزمنة و غبها من خدمات توفرها الدول المتقدمة للتحكم ف اآللم من خالل طرق العالج
الطن و المصادر العلمية المتوفرة لتحليل أي مشكلة طبية.
المبنية عىل ر
الباهي و البحاث العلمية و التعليم ر
نقص المسكنات األفيونية
تتطلب اآللم متوسطة الحدة و الشديدة اىل األفيونات كمسكنات لأللم ،وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة ،و مع ذلك تركز
معظم الدول النامية من خالل مخاوفها و سياساتها عىل منع األدمان .ف عام 1996م  ،اوصت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
بضورة توفب المواد األفيونية ( .)5ولكن لالسف التقدم ف هذا المجال مازال بىطء الخىط .فف القارة األفريقية كان استهالك المواد
األفيونية ثابتا ف الفبة من  1980و حن  2006م ،بمعدل  0.5ميلليجرام للفرد مع زيادة بسيطة بدءا من عام 2006م  ،بينما استهالك
الفرد ف القارة الهندية مازال ثابتا عند  0.5ميلليجرام (.)6
اختالل السياسات و األولويات الحكومية
السياسات الحكومية ه حجر الزاوية لتنفيذ أي برنامج للرعاية الصحية لخدمة السكان ،و تلك السياسات غالبا ماتغيب ف الدول
النامية ذات الموارد المحدودة .و من هنا ليمكن توفب عالج فعال لأللم ال اذا قامت الحكومات بتضمي عالج األلم ضمن الخطط
العالجية الوطنية ،و قامت بتعليم األطباء ،و بتوفب انظمة للتحكم ف األفيونات و غبها من األدوية الضورية.
فشل طرق توعية و تعليم العامة
ان منهج اسباتيجية الصحة العامة كما ف الرعاية التلطفية يتطلب تضمي المعرفة المستجدة و المهارة المكتسبة اىل تداخالت مبنية
الباهي و قليلة التكلفة  .لألسف لم يحدث هذا ف عالج األلم .بل بالعكس قد ل يتفهم المرض مشكلتهم المتعلقة باأللم بوضوح
عىل ر
و قد يعتقدون أن األلم سيالزمهم مدى الحياة و عليهم تحمل ذلك كجزء من شيخوختهم و مرضهم.
ما ه الحلول العملية ؟
ان اختالف المشاكل والمواقف الواقعة ف الدول النامية تستبعد وجود حل أوحد لجميع المشاكل .مع ذلك نحن نعلم أن بعض
التداخالت الساسية قد تكون فعالة ف حل تلك المشاكل .فمن المرجح أن تحسي طرق عالج اآللم الحادة و المزمنة قد يكون نتيجة
برامج تدريبية فعالة و استخدام وسائل متعددة لعالج األلم و الوصول اىل امداد مستمر و موثوق من العقاقب المسكنة لأللم.
برامج التدريب الفعال
ان تعليم الكوادر الطبية طرق تقييم األلم و كيفية استخدام الساليب الدوائية و الغب دوائية لعالج األلم يمكن أن يحد من تفاقم
مشكلة األلم .ان السباتيجيات الهادفة لعالج األلم و استخدام األفيونات لذلك الغرض و تضمينها ف المناهج التعليمية الخاصة
بالطباء و بالتمريض و غبهم ف المراحل األوىل للتعليم كمرحلة البكالوريس ه اسباتيجيات فعالة قد تساعد ف الستخدام األمثل
لألفيونات.
الطن و اصحاب القرارو صانع السياسة والعامة قد تتحكم ف الطرق المستخدمة لعالج
الحقل
ف
العاملي
و
المرض
مواقف
علما بأن
ر
البامج التوعوية العامة
األلم .فمعظم العامة تنقصهم المعرفة و الوع بما يخص عالج األلم و العقاقب المستخدمة لذلك .فيما قامت ر
البامج التعليمية و التثقيفية
بتثقيف العامة فيما يخض األمراض الجنسية و مرض نقص المناعة .و عليه يصعب الحكم ان كانت ر
المتعلقة باأللم ستقوم بدورها ف تغيب مواقف العامة حيال األلم أم ل.
قامت العديد من المنظمات بانتاج حزم تعليمية شاملة لتثقيف الخاصة و العامة بطب األلم و كذلك وضع قواعد و مبادىء لتنظيم
الممارسة الصحية لعالج األلم بما فيها الرابطة الدولية لدراسات طب األلم ( .)2فقد تم عقد ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان
"اساسيات عالج األلم" من قبل كلية اطباء التخدير السبالية و النيوزلندية و قد حظيت بتقدير كبب ( .)7كما قامت جمعية الشطان
الكبى بافريقيا ( .)8و ه
المريكية بتطوير مشوع يشمل ثالثة عش اسلوب يتطرق لمدى توفر األفيونات ف منطقة جنوب الصحراء ر
تتطرق اىل استخدام اسباتيجيات قليلة التكلفة ،مقبولة من المجتمع لتحسي نوعية الحياة و تخفف األلم.
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التنسيق بي الطرق الدوائية و الغي دوائية لعالج األلم
تقييم األلم
يعد تحفب و تعليم الممارسي الصحيي طرق تقييم و عالج األلم من خالل مبادىء و قواعد معتمدة هو الجزء األهم ف هذه الخطوة.
فف عالم مثاىل يجب تقييم األلم بنفس الطريقة الن نقيس بها النبض و ضغط الدم فقياس شدة األلم كعالمة حيوية خامسة هو األمر
المطلوب ( .)9فادوات تقييم األلم عادة ماتتصف بالسهولة و امكانية التطبيق عىل الرغم من النقص ف الجهاز التمريض ،كما يمكن
تعديل ادوات تقييم األلم لتتماش مع الثقافات المختلفة للمجتمعات (.)11 ،10
طرق عالج األلم
يجب تضمي طرق عالج األلم الغب دوائية ف برامج التدريب المختلفة .كما يجب وصفها للمرض بشكل فعال لعالج األلم و تضمينها
العالجات التقليدية عند الحاجة و المتماشية مع الثقافات المحلية.
يمكن استخدام العالج النفس كاسلوب آخر من أساليب عالج األلم .كما يجب تشجيع جميع برامج التدريب عىل تضمي طب األلم
كجزء من الرعاية الشاملة للمريض .فالشح المبسط لسبب األلم و المدة المتوقعة له سيسهم بشكل فعال ف مقدرة المريض عىل
التأقلم مع األلم ،حن اذا لم توجد طرق تداخلية أخرى لعالج األلم .و عليه تعليم الممارسي ضورة لضمان قيامهم بتعليم المرض.
من الضوري سهولة وصول المرض لممارسي صحيي متمكني من عالج األلم و وصف الدواء المناسب لهم و كذلك مهبطي لآللم
المصاحبة للعمليات الجراحية حن ل تتحول اآللم اىل اآلم مزمنة.
طرق تعليم الوصول اىل مسكنات لأللم موثوقة
طرق توفي الدواء و وصفه للمريض
توفب ادوية عالج األلم أمر ضورى ( ،)12كما أن حقيقة كون عقار المورفي و غبه من مسكنات األلم القوية ،أدوية خاضعة للرقابة قد
أدى اىل مجموعة من المشاكل من أهمها صعوبة توفبها ،خاصة مع صعوبة انشاء أنظمة امنة لتوريد و توزي ع تلك األدوية ف الدول
النامية خاصة مع وجود قواني مكافحة المخدرات الن تصعب المهمة عىل األطباء عند وصف تلك العقاقب و كذلك تقبل المرض
لتلك الوصفات المخدرة و لكلفة سعرها العالية رغم تكلفة النتاج المنخفضة.
القواني المنظمة لالدوية الخاضعة للرقابة
بسبب حدوث الدمان نتيجة سوء استخدام هذه األدوية ،يتم تنظيم استعمالت كيفية استخدام المورفي و أشباه من مسكنات األلم
قوية المفعول بموجب التفاقية الموحدة لستخدامات المخدرات و بموجب اللوائح و القواني الوطنية لمكافحة المخدرات (.)13
مما يعن أن تصنيع المواد األفيونية و استبادها و تصديرها و توزيعها و ضفها ل يتم ال من خالل الجهات الحكومية المسؤولة و
بمتابعة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
توريد و توزي ع االدوية الخاضعة للرقابة
حثت منظمة الصحة العالمية جميع الدول عىل انشاء نظم لمداد و توزي ع و ضمان تدابب توفب الدوية الخاضعة للرقابة لجميع
المرض و تمنع قواني تحول دون ذلك ( .)5بموجب اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات ،فان جميع البلدان ملزمة بضمان
توفبالموارد الكافية من األدوية الخاضعة للرقابة و تمنع اساءة استخدامها او تحويل استخدامها لغراض غب صحية.

_____________________________________________________________________________________________

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
.

الخطة المستقبلية :التعليم ،التطبيق العمل و مبادرات التعريف
التعليم
بدءا من عام  2002م  ،قامت مجموعة العمل الخاصة بالبلدان النامية ف الرابطة الدولية لدراسات طب األلم بانشاء برنامج منح
تعليمية لمواطن تلك الدول ،تصل قيمته اىل  10000دولر سنويا لكل منحة ( .)4رغم ضامة شوط و طلبات المنح ال أنها قد منحت
 100منحة تقريبا تم توزيعها عىل أكب من  30دولة .تهدف المنح اىل تغطية عدة مشاري ع منها التعليم الساش لطب األلم ،برامج
التعليم عن بعد ،التعليم المتعلق بانواع مختلفة من األلم (كعالج اآلآلم الشطانية أو اآللم المصاحبة للولدة) .كما تم تقديم منحتي
لتعليم و تثقيف مستخدم األدوية الخاضعة للرقابة عىل طرق تخزينها و توزيعها للمرض ف كل من مض و نيجبيا (.)7
التطبيق العمل
كان الهدف الرئيس لمجموعة الدول النامية ف أ.د.د.أ .هو تحسي تعليم األلم و لكن ضورة ربط ذلك بالتطبيق العمىل استدع انشاء
مراكز تدريب تابعة للرابطة كمركز التدريب المقام ف بانكوك و الذى تم تمويله بالتعاون مع األتحاد العالم لجمعيات التخدير و كذلك
برامج زمالة طب األلم ف دولة جنوب افريقيا و الن مولت من ذات المصدر .كما قامت الرابطة بتمويل مدارس لطب األلم ف كل من
الهند و امريكا الجنوبية.
مبادرات التعريف
مبادرات التعريف ه الطرق المستخدمة للتأثب عىل الرأي العام بجميع مستوياته بدءا بعامة الناس و انتهاءا بالمسؤولي الحكوميي .و
لتحسي التعريف باأللم وأثاره و طرق عالجه بل ولتوفب تلك الطرق للجميع بدأت أ.د.د.أ ف عام  2004م بالجتماع مع منظمة الصحة
األروب لعالج األلم تحت شعار "عالج األلم حق لكل انسان"  .و من هنا نشأت فكرة سلسلة السنوات العالمية
العالمية و التحاد
ر
للرابطة ،ثم اتخذت خطوة أخرى خالل المؤتمر العالم لأللم و المنعقد ف مدينة مونبيال ف عام 2010م عندما أجتمع أطباء عالج
األلم بالسياسي و مقدم الخدمات الصحية و مرض األلم لتشجيع التواصل الشبك بخصوص األلم ف حميع ارجاء المعمورة .ومنه
ولد اعالن مونبيال و الدعوة لعالج األلم كحق من حقوق النسان.
من خالل مشاري ع تعليم األلم ،قامت أ.د.د.أ .و غبها من المنظمات برفع مستوى الوع و الهتمام باأللم كما زادت المعرفة و المهارات
أكب عىل عالج
الشيرية بعالج األلم ف البلدان النامية .شجعت هذه الجهود مقدم الرعاية الصحية و الحكومات عىل البكب بشكل ر
األلم ،و اىل تخفيف القيود عىل استخدامات المواد األفيونية و غبها من أدوية ،بكلمة أخرى تم تكسب القيود الن تحول دون عالج
األلم ف البلدان النامية.
الطن و المرض بثقافة األلم ،و العمل الجماع لمختلف
و لكن مازالت الحاجة اىل المزيد من العمل لزيادة تثقيف العاملي ف المجال ر
التخصصات الطبية للوصول اىل عالج فعال لأللم ،و كذلك تضمي مناهج التعليم لطالب المراحل األولية و طالب الدراسات العليا
لطب األلم وتضمي ذلك ف المتحانات و ف برامج التعليم المستمر.
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. نيجبيا، زارايا، مستشف جامعة أحمدو بيلو التعليم، قسم التخدير،الببيث أوجوبوىل واسور
، بالتيمور، جامعة جونز هوبكن، مدير المركز الوطن الصح للتمب ف تعليم األلم، مدير ادارة تعليم األلم بجامعة جونز هوبكن، استاذ مشارك، هوجانس.بيت ب
. الوليات المتحدة المريكية،ماريالند
:المراجعي
. نيجبيا، أبادان، مدير مركز الرعاية التلطفية، أبادان، المستشف الجامع، استشاري التخدير و طب األلم و الرعاية التلطيفية،أوليتان سياناو
. كندأ، أونتاريو، ترونتو، زميل قديم لجامعة ماش ف ترونتو،بلومبغ للتمريض
. استاذ فخري من كلية لورانس س، دكتوراة، ماجستب، .ن. ر،واتسون-جودي وات
ر

®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
 فصل وطن90  دولة و تحتوي عىل133  عضو من7000 يشبك ف عضوية الرابطة أكب من
. مجموعة اهتمام20 و
م ف2018 سبتمب
16-12  ف الفبة من، لطب األلم17 سارع بالمشاركة ف المؤتمر العالم
ر
.مدينة بوسطن بولية ماساشوست بالوليات المتحدة المريكية
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 م2018 ).أ.د.د.حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية لدراسات طب األلم (أ
 تجمع العلماء واألطباء والممارسي الصحيي و صانعوا القرار لدعم و تحفيدراسات طب األلم و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادة.أ.د.د.أ
الوع و المعرفة باأللم بغية تحسي عالج أأللم ف مختلف بقاع العالم
.

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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