
Health Topic: Pain - Arabic 

 األلم
 األلم ھو شعور أو إحساس مزعج یعطي مؤشًرا على خطر تعرض جسم اإلنسان لإلصابة أو المرض.

 یة.األلم ببساطة ھو الشعور بالوجع. وتعتبر أغلب حاالت األلم بمثابة رسالة تتیح لألفراد معرفة وجود خلل ما بأجسادھم وأنھم بحاجة للرعا

 قیاس األلم

الصغار إخبار أطبائھم وممرضاتھم أنھم یشعرون باأللم، أو ما إذا كان دواء عالج األلم الذي یتناولونھ یؤدي إلى نتائج ال یستطیع الُرضع واألطفال 
 جیدة. ولھذا السبب تم إعداد مقاییس لمساعدة مقدمي الرعایة على تحدید مدى شعور األطفال باأللم.

 ) مقاییس األلم التالیة:Cincinnati Children's Hospital Medical Centerویستخدم مركز مستشفي سینسیناتي لألطفال الطبي (

لتقییم مستویات األلم.  )Neonatal Infant Pain Scale - NIPS، ُیستخدم مقیاس األلم لدى األطفال حدیثي الوالدة (بالنسبة للُرضع •
ھو مجموعة من السلوكیات التي یمكن لألطباء والممرضات البحث عنھا لمعرفة ما إذا كان  NIPSومقیاس األلم لدى األطفال حدیثي الوالدة 

 ). Neonatal Intensive Care Unitالرضیع یعاني من األلم. وُیستخدم ھذا المقیاس في وحدة العنایة الُمركزة الخاصة بحدیثي الوالدة (
 ) (Face, Legs, Activity, Cry, and Consolability – FLACCترضاءالوجھ، الساقان، النشاط، البكاء، االس وُیستخدم مقیاس •

ناء ثلتقییم مستویات األلم لدى األطفال من لحظة الوالدة فصاعًدا. ویمكن استخدام طریقة القیاس ھذه مع المرضى المصابین بتأخر النمو؛ باست
قیاس مبني على المالحظة وُیستخدم مع المرضى الذین ال یكون المرضى المصابین بالشلل أو التشنج أو من یعانون من مرض وراثي. إنھ م

 بوسعھم تحدید شعورھم باأللم. 
إلى  0. ویعرض ھذا المقیاس الوجوه بأرقام من FACES-Rعاًما، یمكن استخدام مقیاس  18و  4بالنسبة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •

 بناًء على درجات األلم المختلفة. ویشیر الطفل إلى صورة الوجھ الذي یشعر أنھ یعكس الحالة التي یشعر بھا.  10
 وھو مقیاس التقییم الرقمي10 إلى  0سنوات حتى البلوغ، ُیستخدم مقیاس من  6وبالنسبة لألطفال من عمر  •

)Numeric Rating Scale - NRS(أعلى درجات األلم التي یمكنھم تخیلھا.  10ما تعني . حیث یعني صفر عدم وجود ألم بین 
لتحدید ما إذا كانوا  )COMFORTالراحة (وبالنسبة لألطفال فاقدي الوعي الموضوعین على أجھزة التنفس الصناعي، ُیستخدم مقیاس  •

 یشعرون بالراحة كما ینبغي. 
بحیث ال یستطیع اإلجابة، فسوف ُتسأل أنت عن ما یشعر بھ طفلك. سوف ُیسأل طفلك عن ما یشعر بھ. وإذا كان صغیًرا للغایة أو معاًقا  •

 وبوصفك والد/والدة الطفل، یكون رأیك حول راحة طفلك مھًما للغایة.

  یرجع الشعور باأللم إلى عدة أسباب منھا المرض والجراحة والفحوصات واإلصابة. وفي بعض األحیان، ال یمكن معرفة سبًبا لأللم.

 وأعراضھعالمات األلم 

 ویصف األطفال شعورھم باأللم بعدة طرق. یمكن استخدام كلمات مثل مؤلم، موجع، سیئ، یشبھ الصدمة الكھربائیة، حارق، نابض، شبیھ بالضغط أ
 الوخز لمساعدة طبیب الطفل على تحدید الدواء المناسب لعالج األلم.

تمكنون أحیاًنا من وصف األلم بشكل واضح. أما األطفال األصغر سًنا فربما یبكون أو یقول األطفال األكبر سًنا إنھم یشعرون بالوجع، غیر أنھم ال ی
د، أو ییبقون ساكنین جًدا ویحاولون عدم التحرك. وربما یعانون من ضعف الشھیة أو العصبیة الزائدة أو القلق. وربما ال یستطیعون النوم بشكل ج

 یرغبون في النوم لفترات طویلة للغایة. 

لتحدث ا یقوم األطفال الذین یشعرون باأللم بنفس األشیاء التي یقومون بھا حال عدم شعورھم باأللم. فربما یختارون عدم اللعب أو القراءة أو وعادًة ال
 معك أو مشاھدة التلفاز.
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 عالج األلم

 لماذا یعتبر عالج األلم أمًرا مھًما؟

قد یتخطى األمر ذلك، فیؤثر األلم على قدرة الطفل على التنفس بشكل جید أو التحرك أو ال یقتصر عالج األلم على تخفیف وطأة الشعور السیئ. حیث 
لى طفلك. إحتى تناول الطعام بشكل طبیعي. وربما یؤثر األلم على النشاط والنوم ومستویات الطاقة إلى جانب تغییر الحالة المزاجیة وصعوبة التحدث 

 فل إلى المنزل في وقت أقرب، وذلك من خالل إسراع وتیرة عملیة الشفاء.كما أن التحكم في األلم یساعد على رجوع الط

 كیف یتم عالج األلم؟

األلم  یًضاع أیتم عالج األلم بعدة طرق. وتعتمد أنواع العالج التي یتم اختیارھا لطفلك على أحوال الطفل وسبب األلم والحالة الطبیة والنفسیة. (راج
األلم الناتج عن  ،)متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط (لمرضى المقیمیناأللم الناتج عن إجراء جراحة ل ،)متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط (الناتج عن حالة طبیة

 .))متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط (ألم السرطانو )متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط (إجراء جراحة للمرضى الخارجیین

لذي طرأ من األھمیة بمكان أن ندرك أن عالج األلم ھو عملیة مستمرة. سوف یطلب منك طبیب أو ممرضة الطفل أنت وطفلك تحدید مدى التحسن ا
 على الحالة بعد تناول العالج وما إذا كانت ھناك أعراض جانبیة یجب التعامل معھا. 

تي اوسیخضع طفلك للفحص بشكل متواصل للتأكد من وجود األلم واألعراض الجانبیة المحتملة، ویتم تغییر العالج حسب الحاجة. في مستشفى سینسین
 تخفیف األلم بأقصى درجة ممكنة، مع تقلیل األعراض الجانبیة ألدنى درجة ممكنة. لألطفال، یحرص طاقم المستشفى على التأكد من

 العنایة بطفل یعاني من األلم

 .جاتصل بطبیب الطفل إن لم تخف وطأة األلم بعد تناول األدویة الموصوفة، أو إذا كنت تعتقد أن طفلك یعاني من أحد اآلثار الجانبیة للعال

الطفل آلیة عمل األدویة وغیرھا من طرق عالج تخفیف األلم األخرى. وسوف یساعدانك في استخدام كٍل من ھذه  سوف یوضح لك طبیب أو ممرضة
 األدویة وطرق العالج لجعل طفلك یشعر بالراحة قدر اإلمكان.

اح الطفل أو طبیب التخدیر حول كیفیة ال تحكم في األلم بعد الجراحة. ال یمكن من المتوقع أن یشعر الطفل باأللم بعد إجراء الجراحة. تحدث إلى جرَّ
 التخطیط لأللم الناجم عن اإلصابة أو المرض، وإنما یمكن عالجھ سریًعا بعد التأكد من سالمة الطفل.
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