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La “FONDAZIONE  
ALFREDO, AURELIO 
E LEONIDA ALITTI” 
è stata fondata nell’anno 
1993 in forza del 
testamento olografo del 
Dott. Leonida Alitti il 
quale, grazie alla sua 
disponibilità e alla sua 
generosità, ha designato 
larga parte dei suoi beni 
mobili alla erigenda 
Fondazione, le cui 
rendite fossero utili 
al conseguimento delle 
finalità istituzionali.
La Fondazione non 
ha scopo di lucro e 
persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà 
sociale nei settori 
dell’assistenza socio-
sanitaria, dell’istruzione 
e della formazione.  
Tali attività saranno 
rivolte a migliorare 
la qualità della vita di 
persone svantaggiate, 
con particolare 
riferimento ai malati 
in fase terminale.

Per l’esplicazione 
delle proprie attività 
la Fondazione potrà 
stipulare convenzioni 
con istituti, enti, 
organismi pubblici 
e privati.
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أحــد المخــاوف الشــائعة لــدى مــن يتوجــب عليهــم تنــاول أدويــة 
ــح المــرء معتمــًدا عليهــا أو –أســوأ-  ــم هــو أن يصب مضــادة لألل
"مدمنـًـا". إنــه خطأ! مــن المفيد معرفة أن بعــض األدوية المضادة 
لأللــم لهــا تأثيــر مباشــر علــى الجهــاز العصبــي المركــزي.
شــعور  إعطــاء  خــال  مــن  أيًضــا  تؤثــر  فهــي  وبالتالــي 
فقــط  مدمنًــا  المــرء  يصبــح  لكــن  بالصحــة.  محبــب 
مختلفــة. ألغــراض  األدويــة  تلــك  يســتخدم  عندمــا 
الشــبيهة  األخــرى  واألدويــة  المورفيــن  بــأن  ونذكــر 
أعدهــا  التــي  المســتقبات  علــى  تؤثــر  بالمورفيــن 
نفســها. أجســامنا  تنتجهــا  مــواد  أجــل  مــن  مســبقًا  الخالــق 

تناول أدوية مسكنة 
لأللم ال يعني أن 

يكون المرء مدمنًا
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بعض الخرافات الخاطئة التي يجب التخلص منها

الحق في عدم 
المعاناة من األلم 

غير المفيد

للمــرض  رفيــق  األلــم  بــأن  تقــول  منتشــرة  فكــرة  توجــد 
مــع  تقريبًــا.  "معتــاد"  حــدث  يمثــل  وأنــه  منــه،  فــرار  وال 
معــارف  اكتســاب  تــم  األخيــرة  الســنوات  هــذه  فــي  ذلــك 
دقيقــة حــول الميكانيكيــات التــي ينتــج عنهــا األلــم، وتوجــد 
فيــه. التحكــم  تتيــح  التــي  التدخــل  وســائل  مــن  الكثيــر 

يفرضهــا ال تخجل من األلم التــي  الحيــاة  قيــود  تكــون  مــا  أحيانًــا 
الشــخصية. لقــوة  بشــدة  مضــرة  المزمــن  األلــم 
إلــى  مكانــه  يتــرك  قــد  التفــاؤل  فــإن  الحالــة  هــذه  فــي 
بعــض  لــدى  خــاص  بشــكل  واإلحبــاط،  التعاســة 
لهــذا. مســبق  اســتعداد  لديهــم  الذيــن  المرضــى 
فــي  بالتنــاوب  دائًمــا  الدمــوع  بعــض  تخــرج  قــد 
الغضــب.  وســرعة  القلــق  مــع  األحيــان  مــن  كثيــر 
تــردد. دون  بشــدته  طبيبــك  وأخبــر  األلــم  بقيــاس  قــم 

تناول 4-5 أقراص 
في اليوم ال يعني 
"تدمير الصحة"

مــع  تتناســب  وهــي  فائدتهــا،  دائًمــا  لهــا  العاجــات  كافــة 
ــي ال  ــي فه ــض، وبالتال ــا المري ــي منه ــي يعان ــات الت االضطراب
ــح  ــن الصحي ــد م ــا. بالتأكي ــي حــد ذاته ــرة" ف ــا "كثي ــر مطلقً تعتب
يتنــاول  نفســه  يجــد  قــد  لأللــم  يتبــع عــاج مســكن  مــن  أن 
فقــط  منهــا  القليــل  فــإن  ذلــك  مــع  األقــراص،  مــن  العديــد 
المناســب إضافــة  مــن  بالفعــل  يكــون  قــد  لأللــم.  مخصــص 
فــي  التحكــم  أو  النــوم  يســاعد علــى  أو  المعــدة  دواء يحمــي 
ــه. ــم نفس ــكن لألل ــاج المس ــة بالع ــات المرتبط ــض اإلضراب بع
تأثيرهــا  يكــون  األدويــة  مــن  فالكثيــر  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
الضــروري  مــن  يكــون  فــد  وبالتالــي  وجيــزة،  لفتــرة 
عــدد  دائًمــا  حافــظ  اليــوم.  فــي  مــرة  مــن  ألكثــر  تناولهــا 
يوميًــا. الطبيــب  بهــا  ينصــح  التــي  التنــاول  مــرات 
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	يعــزز مــن وجــود عاقــة مســتمرة بيــن الطبيــب والمريــض
	 يتيــح ألي طبيــب آخــر يتــم اســتدعائه للطــوارئ تقييــم ســير

األلــم، وتقديــم النصــح بشــأن التعديــل المحتمــل للعــاج

أعلــم الطبيــب المعالــج حــول األدوية التي تتناولهــا في الوقت ( 1
الحالــي )حتــى وإن كان مــن وصفهــا طبيب أخصائــي آخر(.

أخبــر بكافة األعــراض الجانبية المترتبة علــى أدوية تناولتها ( 2
فيمــا ســبق فضــًا عن أنــواع الحساســية المعروفــة المحتملة.

ال تتناول مطلقًا أية أدوية مســكنة دون وصـ من كالطبيب، ( 3
حتــى وإن بــدت فعالــة مــع أحــد األقــارب أو المعــارف.

الطبيــب ( 4 أســأل  جديــد  دواء  وصـــ  حالــة  فــي 
الــدواء  تنــاول  ومواعيــد  الجرعــات  عــدد  عــن 
األخطــاء. تجنــب  أجــل  مــن  مكتــوب  بشــكل  وهــذا 

أكتــب علــى كل علبــة دواء الجرعــة ومواعيــد تنــاول العقار.( 5
أســأل الطبيــب إذا كان يجــب تغييــر جرعــة الــدواء وتوقيــت ( 6

ــك. ــاء نفس ــن تلق ــة م ــر الجرع ــب تغيي ــك، وتجن ــام بذل القي
و ( 7 أ ــة  لصحي ا ــة  ل لحا ا فــي  ــر  تغي ي  ــأ ب لطبيــب  ا ــر  خب أ

ظهــور أعــراض جانبية.
األدويــة.( 8 تنــاول  أثنــاء  الكحــول  تشــرب  ال 
ــن.( 9 ــال والمراهقي ــاول األطف ــن متن ــًدا ع ــة بعي ــظ األدوي أحف

وأســأل ( 10 لألدويــة،  التوضيحيــة  النشــرة  أقــرأ 
شــكوك. وجــود  حالــة  فــي  الشــرح  عــن  الطبيــب 

الوصايا العشر 
للمريض قيد العالج 

باألدوية المسكنة 
لأللم

كما هو الحال بالنسبة 
لألدوية األخرى، يجب 

التخلص من األدوية 
منتهية الصاحية في 
الحاويات المخصصة 

الموجودة في 
الصيدليات. الجرعات 

المتبقية في عبوات 
األدوية من أشباه 

األفيونيات يجب أال 
يتم إلقائه مع المخلفات 

العادية، لكن يجب 
إعادتها إلى الصيدلي.
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لألدوية األخرى، يجب 
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الموجودة في 
الصيدليات. الجرعات 
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العادية، لكن يجب 
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آثار العالج

ــار العــالج مــع  فحــص آث
ــب الطبي

جدول.

يوميــات  لمفكــرة  مثــال 
األمــل لرصــد 

ــاج  ــن الع ــر م ــع المنتظ ــر الناف ــض األث ــدرك المري ــب أن ي يج
ومدتــه التــي ترتبــط فــي العمــوم بنــوع األلــم. فــي بعــض الحــاالت 
يكــون مــن الضــروري العــاج لفتــرة طويلــة. فــي حــاالت أخــرى 
يكــون العــاج لفتــرة قصيــرة كافــي كمــا يمكــن أن يحــدث بالنســبة 
ــال الرضــوض(. بهــدف تجنــب  ــى ســبيل المث ــآالم الحــادة )عل ل
ــة  ــة الموصوف ــة األدوي ــة لجرع ــر المائم ــة غي ــات الذاتي التعدي
ــن  ــون م ــد يك ــه( ق ــاج نفس ــة الع ــزع فعالي ــا تنت ــًرا م ــي كثي )الت
ــن  ــه ع ــدة ألم ــاس ش ــة قي ــى كيفي ــض إل ــاد المري ــب إرش المناس
ــم" المكونــة مــن 11 نقطــة )0 يعــادل  طريــق أحــد "مقاييــس األل
عــدم وجــود ألــم و10 أقصــى ألــم محتمــل( مــع تســجيل الدرجة في 
مفكــرة يوميــات. فــي العمــود الُمســمى "ماحظــات" يمكــن ذكر ما 
يحتمــل مــن آثــار غيــر مرغوبــة لمشــاركته مــع الطبيــب المعالــج 
مــن أجــل تقييــم عاقتــه مــع العــاج نفســه، وتنفيــذ عــاج الدعــم.

شدة األلماليوم

)يتم قياسها بمقياس رقمي 
*)10 -0

العالج

)عدد األقراص التي تم 
تناولها(
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30
*)0= ال يوجد ألم؛ 10= أقصى ألم(
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آثار العالج

ــار العــالج مــع  فحــص آث
ــب الطبي

جدول.

يوميــات  لمفكــرة  مثــال 
األمــل لرصــد 

ــاج  ــن الع ــر م ــع المنتظ ــر الناف ــض األث ــدرك المري ــب أن ي يج
ومدتــه التــي ترتبــط فــي العمــوم بنــوع األلــم. فــي بعــض الحــاالت 
يكــون مــن الضــروري العــاج لفتــرة طويلــة. فــي حــاالت أخــرى 
يكــون العــاج لفتــرة قصيــرة كافــي كمــا يمكــن أن يحــدث بالنســبة 
ــال الرضــوض(. بهــدف تجنــب  ــى ســبيل المث ــآالم الحــادة )عل ل
ــة  ــة الموصوف ــة األدوي ــة لجرع ــر المائم ــة غي ــات الذاتي التعدي
ــن  ــون م ــد يك ــه( ق ــاج نفس ــة الع ــزع فعالي ــا تنت ــًرا م ــي كثي )الت
ــن  ــه ع ــدة ألم ــاس ش ــة قي ــى كيفي ــض إل ــاد المري ــب إرش المناس
ــم" المكونــة مــن 11 نقطــة )0 يعــادل  طريــق أحــد "مقاييــس األل
عــدم وجــود ألــم و10 أقصــى ألــم محتمــل( مــع تســجيل الدرجة في 
مفكــرة يوميــات. فــي العمــود الُمســمى "ماحظــات" يمكــن ذكر ما 
يحتمــل مــن آثــار غيــر مرغوبــة لمشــاركته مــع الطبيــب المعالــج 
مــن أجــل تقييــم عاقتــه مــع العــاج نفســه، وتنفيــذ عــاج الدعــم.

شدة األلماليوم

)يتم قياسها بمقياس رقمي 
*)10 -0

العالج

)عدد األقراص التي تم 
تناولها(

1
2
3

30
*)0= ال يوجد ألم؛ 10= أقصى ألم(

مســاعدة المقيــاس ومفكرة اليوميات توفــر مزايا مختلفة للمريض:

	 ــت بشــكل ــرور الوق ــاج بم ــار الع ــم آث ــب تقيي ــن للطبي يمك
أفضــل، وبالتالــي إجــراء تعديــل الجرعــة بمــا يناســب

آثار العالج

ــار العــالج مــع  فحــص آث
ــب الطبي

جدول.

يوميــات  لمفكــرة  مثــال 
األمــل لرصــد 

ــاج  ــن الع ــر م ــع المنتظ ــر الناف ــض األث ــدرك المري ــب أن ي يج
ومدتــه التــي ترتبــط فــي العمــوم بنــوع األلــم. فــي بعــض الحــاالت 
يكــون مــن الضــروري العــاج لفتــرة طويلــة. فــي حــاالت أخــرى 
يكــون العــاج لفتــرة قصيــرة كافــي كمــا يمكــن أن يحــدث بالنســبة 
ــال الرضــوض(. بهــدف تجنــب  ــى ســبيل المث ــآالم الحــادة )عل ل
ــة  ــة الموصوف ــة األدوي ــة لجرع ــر المائم ــة غي ــات الذاتي التعدي
ــن  ــون م ــد يك ــه( ق ــاج نفس ــة الع ــزع فعالي ــا تنت ــًرا م ــي كثي )الت
ــن  ــه ع ــدة ألم ــاس ش ــة قي ــى كيفي ــض إل ــاد المري ــب إرش المناس
ــم" المكونــة مــن 11 نقطــة )0 يعــادل  طريــق أحــد "مقاييــس األل
عــدم وجــود ألــم و10 أقصــى ألــم محتمــل( مــع تســجيل الدرجة في 
مفكــرة يوميــات. فــي العمــود الُمســمى "ماحظــات" يمكــن ذكر ما 
يحتمــل مــن آثــار غيــر مرغوبــة لمشــاركته مــع الطبيــب المعالــج 
مــن أجــل تقييــم عاقتــه مــع العــاج نفســه، وتنفيــذ عــاج الدعــم.

شدة األلماليوم

)يتم قياسها بمقياس رقمي 
*)10 -0

العالج

)عدد األقراص التي تم 
تناولها(

1
2
3

30
*)0= ال يوجد ألم؛ 10= أقصى ألم(

مســاعدة المقيــاس ومفكرة اليوميات توفــر مزايا مختلفة للمريض:

	 ــت بشــكل ــرور الوق ــاج بم ــار الع ــم آث ــب تقيي ــن للطبي يمك
أفضــل، وبالتالــي إجــراء تعديــل الجرعــة بمــا يناســب 11



للمعرفــة العميقــة باآلثــار غيــر المرغوبــة المحتملــة لــدواء محــدد 
مســكن لأللم يلزم قراءة النشــرة التوضيحية المرفقة بعبوة الدواء، 
وفــي حالة وجود شــكوك يجب التحدث عنهــا مع الطبيب الخاص.
األكثــر  المرغوبــة  غيــر  اآلثــار  يلــي  فيمــا  ســنذكر 
وهــو  الممكنــة،  المضــادة«  و»التدابيــر  فقــط،  شــيوًعا 
المعالــج: الطبيــب  مــن  دائًمــا  مشــاركته  يجــب  مــا 

	 اســتخدام علــى  يترتبــان  قــد  والقــيء:  الغثيــان 
العــاج  مثــل  أخــرى  وعاجــات  األفيونيــات،  أشــباه 
الوقايــة  ويمكــن  الكيميائــي.  والعــاج  اإلشــعاعي 
للغثيــان«. »مضــادة  أدويــة  باســتخدام  منهمــا 

	 فقــدان الشــهية: يمكن أن يترتب علــى األدوية المضادة لأللم
أو المــرض نفســه. مــن األفضــل تناول وجبــات صغيرة على 
مــرات عديــد أثنــاء اليــوم مــع اختيــار األطعمة األكثــر قبواًل.

	 ــي ــام غذائ ــق نظ ــن طري ــه ع ــة من ــن الوقاي ــاك: يمك اإلمس
غنــي باألليــاف والخضــروات والحبــوب والكثيــر مــن الماء. 
ــام  ــة أي ــن أو ثاث ــن يومي ــر م ــاك لك4أكث ــتمر اإلمس إذا اس
ــة  ــة شــرجية معالج ــتخدام حقن ــن المناســب اس ــون م ــد يك ق
طبيًــا، وتنــاول مســتحضرات مــن شــأنها تســهيل اإلخــراج.

	 قــد األفيونيــات  أشــباه  مــن  األدويــة  بعــض  النعــاس: 
تــؤدي بشــكل خــاص فــي بدايــة العــاج إلــى الشــعور 
يجــب  كان  مــا  إذا  تقييــم  قبــل  اليــوم.  أثنــاء  بالنعــاس 
ــب. ــى رأي الطبي ــتماع إل ــد االس ــن الجي ــة م ــل الجرع تقلي

اآلثار غير 
المرغوبة المحتملة 

والتحكم فيها
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المرغوبة المحتملة 

والتحكم فيها
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أين تؤثر أشباه 
األفيونيات

المورفيــن واألدويــة الشــبيهة بالمورفيــن تؤثــر بالفعــل علــى 
ــة  ــن نفســها. فالمســتقبات بمثاب ــة لألندروفي المســتقبات الطبيعي
»أزرار« صغيــرة موجــودة فــي الخايــا ويجــب »الضغــط« 
عليهــا )بمــادة ينتجهــا الجســم بشــكل طبيعــي أو دواء قــادر 
علــى محــاكاة المــادة التــي ينتجهــا الجســم( إلعطــاء تأثيــر 
إلــى  يــؤدي  أعــاه  المذكــورة  المســتقبات  تنشــيط  محــدد. 
بيــن  مــن  األلــم.  تســكين  أولهــا  كثيــرة ومتنوعــة،  تأثيــرات 
ــد  ــن والعدي ــرف المورفي ــر يُع ــة التأثي ــات مركزي ــباه األفيوني أش
ــي  ــن، وه ــل للمورفي ــر المماث ــرى ذات التأثي ــة األخ ــن األدوي م
تناولهــا. وطريقــة  مفعولهــا  ومــدة  قوتهــا  بحســب  تختلـــ 
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	عن طريق الغشاء المخاطي للفم
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من األفيون 
الخام المنتج من 

الخشخاش يتم 
استخراج المورفين 

والهيروين
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استخراج المورفين 

والهيروين

كيیفيیة االتناوولل 

ل تناوولل ااألددوويیة عن ططريیق االفم. فهھكذاا يیتم اامتصاصهھا  في االغالب يیُفضَّ
أأبطأ٬، لكنهھا تستمر لفترةة أأططولل مقاررنةً بتلك االتي يیتم حقنهھا (على سبيیل 
االمثالل االحقن ددااخل االعضالتت). لهھذاا ووألسبابب أأخرىى يیتم ااستخداامم االحقن 

فقط بشكل ااستثنائي في عالجج ااأللم على االمدىى االطويیل. 
ططريیقة أأخرىى غيیر ااجتيیاحيیة لتناوولل ااألددوويیة تتمثل في تناوولهھا عن ططريیق 

ااألددمة٬، أأوو بوضع ضماددااتت تطلق االماددةة االفعالة عن ططريیق االجلد. 
تعتبر االضماددةة نظامم عملي لمقدمم االرعايیة٬، فهھي بسيیطة في االتناوولل بشرطط 
ووضعهھا بصوررةة سليیمة ووبالجرعة االصحيیحة وومع ووجودد االفحص بكثرةة 

من جانب االطبيیب. 
يیمكن أأنن يیكونن أأيیًضا من االمفيید تناوولل ااألددوويیة عن ططريیق ااألنف٬، نظًراا 
ألنن االماددةة االفعالة يیتم اامتصاصهھا بسرعة٬، وويیمكن ااحتوااء ااأللم في ددقائق 
قليیلة (حالة ططاررئة يیتم االنظر إإليیهھا في حاالتت أألم ااألوورراامم االشديید االذيي يینشأ 

سريیًعا ووبصوررةة غيیر متوقعة). 
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مكافحة األلم

ما هي أشباه 
األفيونيات

أشباه األفيونيات
فــي حالــة إذا مــا كان األلم معتدل أو شــديد، أو لم ينتهي تماًما يلزم 
اللجــوء إلــى أدويــة أكثــر فعاليــة مثــل مشــتقات األفيــون. مــن بيــن 
تلــك األدويــة يوجــد الكثير من المواد ذات القــدرات المتفاوتة على 
التخديــر، النمــوذج األولــي لتلــك األدويــة يتمثــل فــي المورفيــن.
ــن المخــاوف المرتبطــة  ــد م ــد العدي ــد يول ــر ق ــدواء األخي ــذا ال ه
ــر دواء  ــم يعتب ــه بتوظيفــه ضــد األل بالمخــدرات، لكــن اتضــح أن
مثــل العديــد مــن األدويــة األخــرى، وهــو قــادر علــى تقليــل 
ــض. ــب المري ــن جان ــة م ــال عالي ــة احتم ــة وبدرج ــم بفعالي األل

األدوية المساِعدة
فــي حالــة إذا مــا تطلــب عــاج األلــم االســتخدام المتزامــن ألكثــر 
ــمى  ــذا تُس ــم )له ــى األل ــر عل ــكل مباش ــرون بش ــن دواء ال يؤث م
أدويــة مســاِعدة(. وأكثرهــا شــيوًعا الكورتيــزون والمهدئــات.
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كيیفيیة االتناوولل 

ل تناوولل ااألددوويیة عن ططريیق االفم. فهھكذاا يیتم اامتصاصهھا  في االغالب يیُفضَّ
أأبطأ٬، لكنهھا تستمر لفترةة أأططولل مقاررنةً بتلك االتي يیتم حقنهھا (على سبيیل 
االمثالل االحقن ددااخل االعضالتت). لهھذاا ووألسبابب أأخرىى يیتم ااستخداامم االحقن 

فقط بشكل ااستثنائي في عالجج ااأللم على االمدىى االطويیل. 
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ااألددمة٬، أأوو بوضع ضماددااتت تطلق االماددةة االفعالة عن ططريیق االجلد. 
تعتبر االضماددةة نظامم عملي لمقدمم االرعايیة٬، فهھي بسيیطة في االتناوولل بشرطط 
ووضعهھا بصوررةة سليیمة ووبالجرعة االصحيیحة وومع ووجودد االفحص بكثرةة 

من جانب االطبيیب. 
يیمكن أأنن يیكونن أأيیًضا من االمفيید تناوولل ااألددوويیة عن ططريیق ااألنف٬، نظًراا 
ألنن االماددةة االفعالة يیتم اامتصاصهھا بسرعة٬، وويیمكن ااحتوااء ااأللم في ددقائق 
قليیلة (حالة ططاررئة يیتم االنظر إإليیهھا في حاالتت أألم ااألوورراامم االشديید االذيي يینشأ 

سريیًعا ووبصوررةة غيیر متوقعة). 
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ــوم  ــوان أو »رس ــا أل ــس تثريه ــن المقايي ــرى م ــكال أخ ــد أش توج
ــدأ  ــر يب ــرات الوجــه«(. هــذا األخي ــاس تعبي ــل »مقي ألوجــه« )مث
ــل  ــة، ويمث ــديد التعاس ــه ش ــى الوج ــام إل ــديد االبتس ــه ش ــن الوج م
أفضــل تغيــرات شــدة األلــم. ويمكــن اســتخدامه أيًضــا مــع األطفــال. 
ــورة  ــار الص ــه باختي ــم ألم ــخص بتقيي ــوم الش ــة يق ــذه الحال ــي ه ف
ــم. ــن األل ــه م ــعر ب ــا يش ــتوى م ــل مس ــورة أفض ــل بص ــي تمث مقياس تعبيرات الت

الوجه

المقيــاس اللفظــي يتلخــص فــي الســؤال "فــي وجــود مقيــاس 
ألــم  وجــود  عــدم  الصفــر  يمثــل  حيــث   10 إلــى   0 مــن 
ألمــك؟" شــدة  تقيــم  فكيـــ  تخيلــه،  يمكــن  ألــم  أقصــى  و10 
بيــن  رقــم  إلــى  مشــيًرا  الشــخص  يجيــب  الحالــة  هــذه  فــي 
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كيفية قياس األلم

لمــاذا يجــب قيــاس 
ــم األل

والنوعيــة  الشــدة  تحديــد  هــو  األلــم  قيــاس  مــن  الهــدف 
األكثــر  العــاج  اختيــار  المعاييــر  هــذه  تتيــح  والمــدة. 
الوقــت. بمــرور  العــاج  فعاليــة  تقييــم  وأيًضــا  تناســبًا، 

أنظمة قياس األلم

المرئــي  المقيــاس 
ســي لقيا ا

ــال  ــة. مث ــة أو لفظي ــس رقمي ــتخدام مقايي ــم باس ــاس األل ــن قي يمك
نموذجــي للمقيــاس هــو ما يُعرف باســم المقياس المرئي القياســي 
»VAS«، وهــو عبــارة عــن خــط مســتقيم بســيط مكــن مــن 10 
ــم  ــم" و"أقصــى أل ســم ولــه طرفيــن وهمــا يعــادالن "ال يوجــد أل
ممكــن". يمكــن أن يســأل الطبيــب: "فكــر فــي األلــم الــذي شــعرت 
ــل هــذا  ــى الخــط تمث ــه األســبوع الماضــي وحــدد أي نقطــة عل ب
ــم  األلــم حيــث فــي أقصــى يســار الخــط يوجــد عــدم الشــعر باألل
وأقصــى اليميــن أقصــى ألــم ممكــن". ومــن ثــم فالشــخص يضــع 
عامــة علــى النقطــة التــي تتوافــق بصــورة أفضــل مــع شــعوره.

أقصى ألم ال يوجد ألم    

10 المقياس الرقمي بطــول  الموجــود  الخــط  هــذا  إلــى  أُضيـــ  إذا 
هــو  كمــا  ســنتيمتر  كل  فــي  تصاعــدي  رقــم  ســنتيمترات 
رقمــي. مقيــاس  لدينــا  ســيكون  التقليديــة  المســطرة  فــي 
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ــم األل
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ــاب المفاصــل(، واألورام، وأمــراض  المفاصــل )الفصــال والته
ــى  ــدرة عل ــة الق ــي قل ــم يعن ــذا. اإلحســاس باألل األعصــاب، وهك
ــاس  ــوم، واإلحس ــى الن ــدرة عل ــدم الق ــا، وع ــة أو انعدامه الحرك
باإلرهــاق وســرعة الغضــب واإلحبــاط، والعمــل بشــكل ســيء، 
ــاة اجتماعيــة، وتجنــب األصدقــاء  وعــدم الرغبــة فــي وجــود حي
واألقــارب. فــي هــذه الحــاالت يمكــن فقــدان متعــة الحيــاة.

ــى  ــاد«، وعل ــمى »ح ــه يُس ــرة فإن ــرة قصي ــم لفت ــتمر األل إذا اس
العكــس إذا اســتمر لفتــرة طويلــة )حتــى فــي وجــود فتــرات راحــة 
ــن«. ــمى »مزم ــه يُس ــم( فإن ــتداد األل ــل اش ــع مراح ــاوب م بالتن

عنــد  الحــال  هــو  )كمــا  الحــاد  األلــم  أن  الواضــح  مــن 
منهــا  الهــدف  دفاعيــة  وظيفــة  لــه  بجــرح(  اإلصابــة 
األلــم  يكــون  وبالتالــي  خطيــرة.  جديــدة  محفــزات  تجنــب 
مــرض. عــاج  إلــى  ينبهنــا  َعــَرض  خــاص  بشــكل  الحــاد 

ــا  ــا. فرســالته فعليً ــه مرًض ــي حــد ذات ــم المزمــن ف ــل األل ــد يُمث ق
فقــدت وظيفتهــا كَعــَرض، ولــم تعــد تفيــد فــي جعلنــا نهــرب 
يجــب عاجهــا. مشــكلة  نفســه  هــو  وأصبــح  الخطــر،  مــن 
ــاف  ــديد االخت ــون ش ــن أن يك ــم يمك ــاج األل ــإن ع ــك ف ــع ذل م
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معرفة األلم

تعريف األلم 
ووصفه من حيث 

المظاهر الجسمانية 
والنفسية

األلــم عبــارة عــن شــعور غيــر محبــب يصــدر عــن أحــد أماكــن 
جســمنا حيــث توجد مشــكلة. يتم إرســال هذا "اإلنــذار" على الفور 
إلــى نــوع مــن "مركــز العمليــات" )الجهــاز العصبــي المركــزي( 
عــن طريــق نظــام مــن األســاك الكهربائيــة )أألليــاف العصبيــة(، 
لكــي يتــم فــك شــفرة الرســالة ومعالجتهــا بشــكل واعــي بصــورة 
أو بأخــرى مــن أجــل تنفيــذ التدابيــر األكثــر تناســبًا لحــل المشــكلة.

متي يكون األلم 
مفيًدا ومتي يكون 

غير مفيد

يكــون  البدايــة  فــي  األقــل  علــى  األلــم  أن  نقــول  أن  يمكننــا 
ال  »مــا  وجــود  إلــى  االنتبــاه  لنــا  يتيــح  ألنــه  مفيــد  دائًمــا 
يســير بشــكل صحيــح«، ويدعونــا إلــى البحــث عــن العــاج 
وأيًضــا التعامــل مــع المشــكلة فــي وقتهــا. مــع ذلــك يكــون 
بالمــرة. مفيــد  وغيــر  مضــر  األحيــان  بعــض  فــي  األلــم 
المثــال غيــر مفيــد عندمــا يترتــب علــى  فهــو علــى ســبيل 
تدخــات جراحيــة أو مــرض مزمــن تــم اكتشــافه بالفعــل. بشــكل 
عــام يعتبــر غيــر مفيــد فــي األشــكال األكثــر شــدة مــن أمــراض
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"EXCALIBUR" اكسكاليبور
لخدمات التصوير الصحفي

مقدمة 

يیمثل ااأللم إإحساسس مزعج٬، ووكثيیًراا ما يیكونن شديید أأوو 
متوااصل على مداارر االوقت لدررجة من شأنهھا ااإلخاللل 

بالحيیاةة االيیوميیة. 
يیميیل االمريیض إإلى ااإلخبارر ببعض ااألعرااضض٬، مثل ااررتفاعع 
ددررجة االحرااررةة ووصعوبة االتنفس ووااإلحساسس بزيیاددةة عددد 
نبضاتت االقلب ووهھھھكذاا٬، وودداائًما ما يیكونن ااألمر بدقة شديیدةة٬، 
لكن عندما يیخبر االطبيیب باإلززعاجج االناتج عن ااأللم فإنهھ 
يیشعر بعدمم ووجودد أأيیة صفة يیمكنهھا أأنن تعبر بالكامل عن 

معاناتهھ. 
كثيیًراا ما يیميیل االمريیض مباشرةةً إإلى عدمم ااإلخبارر بما يیعاني 
منهھ بصوررةة مزمنة٬، نظًراا لفقداانهھ ااألمل في ووجودد ددووااء 

قاددررةة على منحهھ االرااحة االتامة من ااأللم. 
أأيیًضا في االوقت االحالي يیوجد قانونن (ررقم 38 االصاددرر 
بتارريیخ 15 ماررسس/ آآذذاارر 2010) يیدعم حق كل موااططن في 

تجنب االمعاناةة غيیر االضروورريیة. 
يیمكن للطبيیب وواالمريیض مًعا أأنن يیكافحا ااأللم! وواالخطوةة 
ااألوولى في هھھھذهه االمعركة هھھھي ااستيیعابب ااأللم لكي يیتم فيیما 

بعد توفيیر االرعايیة بوعي أأكبر. 
وومن ثم فالمريیض وواالطبيیب حليیفانن ضد ااأللم٬، ووتمثل 
ااألددوويیة أأسلحتهھما. معرفة ططرقق االعالجج ووإإددااررتهھا يیساعد 

االطبيیب وواالمريیض على هھھھزيیمة ااأللم. 
 "Alitti" يیمثل هھھھذاا االكتيیب مساهھھھمة من مؤسسة أأليیتي
للمساعدةة على ""تخفيیف" معاناةة االمرضى ووأأعزاائهھم٬، 

ووكافة من يیرعونهھم وويیساعدوونهھم بتفانن. 
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مقدمة 
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Le lingue
Italiano

Español 

Français

Język polski

Pilipino

Русский

Român

Українська 

Questo opuscolo di 16 pagine contiene la 
traduzione in arabo del percorso rapido di 

lettura della versione italiana del volume “Conoscere 
il dolore”.
La versione completa del manuale “Conoscere 
il dolore” può essere scaricata dal sito della 
Fondazione.

Il volume è dedicato alla memoria  
di Gianfranco Baldassini e Antonio Gatti.

www.fondazionealitti.org

Dal sito della Fondazione potranno essere scaricate 
anche le versioni pdf degli ospuscoli nelle singole 
lingue e la normativa relativa alla Terapia del dolore.
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