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  عام 
 
اف بالرعاية التلطيفية للمرض  من جميع األعمار بما فيهم االطفال ف    م، 2014تم االعتر

 
باعتبارها مكونا اساسيا  يجب توفره ف

ورة تسهيل الوصول اىل هذا التخصص نظرا لحاجة المرض  اليه ) (. و يمكن القول أنها حق من حقوق 1الرعاية الصحية لالفراد. مع ض 

ها )   مختلف ارجاء العالم يعانون من امراض معدية و غت   21(. هناك مايقارب 2االنسان يجب توفت 
معدية كمرض   مليون طفل ف 

وس نقص المناعة و مرض  الدرن المقاوم لالدوية المتعددة بدرجة شديدة أو متوسطة و يمكنهم االستفادة من خدمات الرعاية  فت 

  حاجة اىل رعاية تلطيفية متخصصة )% منهم يعيشون 98التلطيفية، 
  ظروف صحية محدودة و ثمانية ماليي   منهم ف 

اوح 3ف  (. تتر

  المملكة المتحدة )دولة ذات  10000طفل من كل  20عاما من  19-0طيفية عند األطفال ذوى األعمار للتالحاجة للرعاية ا
طفل ف 

( اىل    زامبيا )دولة ذات دخل منخفض( ) 10000طفل من كل  120دخل عاىل 
كما أن معدل حدوث االعاقات عند الفرد التر (.  3طفل ف 

  ازدياد نظرا لزيادة فرص بقائ
(. الرعاية التلطيفية عند االطفال 5(، و ه  أكتر حدوثا عند محدودي الدخل )4ه حيا )تحد من نشاطه، ف 

(. 4، 3% منها غت  رسطانية و ه  تختلف عن تلك التر تصيب كبار السن )80تقوم برعاية العديد من االمراض،   

 خصائص األلم

هم 50االطفال، فهناك  يعد األلم من اكتر االعراض التر يعان  منها مرض  الرعاية التلطيفية من % أو أكتر من المصابي   بالرسطان و غت 

(. 11، 10، 9، 6،7،8يشتكون من األلم )  

غالبا ما يرتبط األلم باعراض أخرى عند االطفال فمرض  الرسطان يعانون من القلق و االرهاق و التعب اىل جانب األلم، بينما يعان  

اضافة لأللم، مما يستدىع تركت   اكتر و مهارات متعددة لعالج مثل هذه طراب النوم اصحاب االمراض العصبية من فقدان الشهية و اض

(. 13، 12، 11الحاالت )  

  الرعاية التلطيفية يكون األلم المصاحب لالمراض الرسطانية أكتر حاجة للتقييم الرسي    ع و العالج الفعال عىل عكس اآلم مرض  
ف 

(. 11، 10و مزمنة و تتطلب عالج مطول قد يستمر اىل شهور بل سنوات )االعتالل العصتر  التر تشتمل عىل اآلم حادة   

  حاجة للرعا
ية تعد اآلالم الحادة و اآلالم الناتجة عن التدخل الطتر  و العالجر  امرا شائعا بي   االطفال المصابي   بامراض متقدمة و هم ف 

 التلطيفية. 

  او المركزى. اآل  خالفاآلالم الجسدية أكتر شيوعا بي   مرض  االورام عىل 
م االعتالل العصتر  الطرف   
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وس نقص المناعة كنتيجة للمرض ذاته أو للعالجات  اآلم االعتالل العصبية الطرفية الحسية غالبا ما تصيب االطفال المصابي   بفت 

(. 14المستخدمة لعالج المرض )  

  اآلم االحشاء )يعان  االطفال المصابون بامراض الجهاز العصتر  المركزي من اآلم االعتالل العص
 
(. 15تر  المركزية ومن زيادة ف  

 تقييم األلم

  الرعاية التلطيفية غالبا ما يعز األلم اىل أكتر من سبب، مما يتطلب تقييم شامل لأللم عند كل مريض عىل حدة و مشاركة ذلك مع 
ف 

 التخصصات األخرى. 

كت   عىل دور األرسةيجب أن يقيم األلم من عدة تخصصات من مهني   ملمي   بطب 
. األطفال مع التر  

 ادوات تقييم األلم ه  احادية األبعاد و تؤدي دورا بسيط عند تقييم األلم كجزء من الرعاية التلطيفية متعددة الجهات. 

  جميع مراحل النمو )
(. 16ال يوجد اداة تقييم لأللم تناسب جميع األعمار و تستخدم ف   

  الوالدة و الغت  قادرين عىل التواصل اىل يوجد عدة ادوات و مقاييس لأللم مع
تدة و موثقة يمكن استخدامها لمختلف األعمار من حديتر

(. 17، 16المراهقي   )  

 عالج األلم

. يتطلب وجود فريق طتر  متعدد التخصصات ليقدم عالج األلم األمثل لكل مريض و لعائلته و يدمج بي   العالج الد  
  و الغت  دوان 

وان   

  الوالدة من االطفال )الطرق الغت  دوائ
(. 18ية متوفرة لعالج األلم عند حديتر  

ورى لوضع خطة عالجية و التقليل من القلق و المفاهيم  التواصل الجيد مع المريض و عائلته و بي   التخصصات المختلفة أمر ض 

 الخاطئة. 

  الرعاية التلطيفية متوفرة
:  المبادىء و التوجيهات المتعلقة بعالج األلم ف   

الية و النيوزلندية للتخدير( )لآلالم  )الكلية االستر (. 17الحادة و اآلالم المصاحبة للتدخل العالجر   
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(. 19آلالم المستمرة المزمنة الناتجة عن عدة امراض بما فيها اآلالم الرسطانية )منظمة الصحة العالمية( )ل  

  الجهاز العصتر  )االكاديمية االمريكي
 
ة ف ات كبت  (. 20ة لطب االطفال( )لالطفال المصابي   بتغيت   

 يجب مراقبة و تعديل أي عالج يتم البدء به بشكل دوري لزيادة الفائدة من العالج و تخفيف األلم. 

 .   بعض االحيان يصعب عالج األلم و عندها تقتض  الحاجة االستعانة بالمتخصصي  
 ف 

و لعالجات االدوية  

  تخ
  لأللم محدودة ف 

  العالج الدوان 
و صص الرعاية التلطيفية و معظم المعلومات مستمدة من المرض  االصحاء االبحاث المنشورة ف 

 البالغي   أو من مرض  الرسطان. 

يحيا و وظائفيا و حيويا، و األهم من ذلك    هذه الحاالت يجب أن يكون بحذر فاالطفال يختلفوا عن الكبار ترسر
عند استخدام القياس ف 

  الوالدة و الرضع ) ما تر استجابتهم لأللم و لمسكنات األلم ال
(. 20( و عند مرض  الجهاز العصتر  )18،21تعظم عند حديتر  

  الرعاية التلطيفية خاصة عند مرض  الرسطان. 
 تعد االفيونات ه  العامل االساىس لعالج األلم ف 

  معظم البلدان )
ا الستخدامها ف    الرعاية التلطيفية )(، و هذا يؤثر عىل عالج األ23، 22مازال الوصول اىل األفيونات عائقا كبت 

(. 24لم ف   
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 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 

ة بأنواع األلم.مجموعة علمية مهتم  

ين المهتمين بتشخيص و عالج األلم و ابحاث عضوية الرابطة متاحة لجميع الممارس

 األلم.
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  عام االهتمام بااللم عند الفئات المستضعفةكجزء من انشطة الراب
 
، قامت الرابطة بانتاج سلسلة من  لأللمو األكتر عرضة  طة ف

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

  
ون  يل جميع المعلومات من خالل الرابط االلكتر مجانا.  اىل عدة لغات و يمكن استخدامها و تت    

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


