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مقـــــاالت

تعريف األلم

 )AIED( األلم  لدراسة  الدولية  اجلمعية  تعرف 
وعاطفية  حسية  "جتربة  بكونه  األلم   )IASP( أو 
لألنسجة"  محتمل  أو  فعلي  بتلف  مرتبطة  مزعجة 

.)dommage tissulaire(

هذا التعريف يتطرق للمكونات املتعددة احلسية منها 
األلم.  صيرورة  في  املتدخلة  واملعرفية  والعاطفية 
ويبقى األلم مبثابة إنذار يحذر الشخص من خطر يهدد 

سالمته اجلسدية.

أنواع األلم

ميكن تصنيف اآلالم حسب :

▪ .)aigue ou chronique( مدته :حاد أو مزمن

▪  mécanisme( املرضية  الفيزيولوجية  آليته 
الضارة،  املهيجات  كثرة   :)physiopathologique

عصبية.

▪  mécanique ou( التهابية  أو  ميكانيكية 
.)inflammatoire

▪  type de pathologie en( نوعية املرض املسبب

.)cause

 la douleur aigue( املزمن  األلم  و  احلاد  األلم   .1
: )et la douleur chronique

احلاد  � األلم   :  )douleur aigue( احلاد  األلم 
هو ألم حاد سريع، آني و وجيز عموما. وهو ناجت عن 
حتفيزات ضارة باجلسم، مثل تلف نسيجي، والتي قد 
تكون على شكل محفز حراري )كي اجللد بالنار( أو 

ميكانيكي )قرصة، ضربة(.

األلم  �  :  )douleur chronique( املزمن  األلم 
عدة  أيام،  عدة  طويلة:  لفترة  يدوم  ألم  هو  املزمن 
حد  إلى  يطاق  ال  ألم  وهو  سنوات.  حتى  أو  أشهر 
يصعب  إذ  وكذلك شدته،  فترته  لطول  نظرا  كبير 

التعايش مع ألم خفيف لكن طويل املدى.

 les deux( األلم  لنشوء  الرئيسيتان  اآلليتان   .2
 grands mécanismes de genèse de la

 :)douleur

�  la douleur par excès de( مسببات األلم
:)nociception

: و هو ناجت عن  األلم الناجت عن كثرة املهيجات الضارة 

األلم الحاد

ذ. مصطفى هرندو
أستاذ التعليم العالي )اإلنعاش و التخذير(

رئيس قسم إنعاش األم و الطفل، املستشفى اجلامعي احلسن الثاني بفاس

امللحق اللغوي :

األلم العصبي
 douleur par excès de

nociception
األلم امليكانيكي و االلتهابي

 douleur mécanique et
inflammatoir

Myalgie آالم عضلي

céphalée آالم الرأس

dorsalgie آالم الظهر

hépatalgie آالم الكبد

névralgie آالم عصبية

coxalgie آالم مفصل الورك

سلم التقييم الذاتي
Echelles d’auto-

évaluation
سلم التماثلية البصرية

 Echelles visuelle
analogique

الترويض الطبي
Kinésithérapie

La douleur aigue
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يحصل  ما  هذا  و  لأللم.  الفسيولوجية  العصبية  املسارات   تدخل 
تلف  ذلك  عن  ينتج  و  املسمار.  عوض  باملطرقة  يدك  تضرب  عندما 
املنقولة  األملية  السياالت  في  زيادة  يسبب  مما  احمليطية  األنسجة  في 

بواسطة جهاز عصبي سليم .

� la douleur neurogène (désafférentation (األلم العصبي

يشعر به املريض كصدمات كهربائية،وخز، حروق في مجال األعصاب 
الشبح )الطرف  األطراف  الذي يحسه مبتورو  األلم  و كذلك  املصابة 

.)membre fantôme

 la douleur mécanique et( امليكانيكي و االلتهابي 3. األلم 
:)inflammatoire

الليل عندما يكون تركيب الكورتيزول  تزداد حدته مساء و في بداية   
ضعيفا، و تتقص أو  تختفي بعد نشاط عضلي و التخلص من التيبس. 
األلم امليكانيكي : هو ألم ثابت تزداد حدته مع كل مجهود و ال يتغير 

في املساء و بداية الليل و تنقص عندما تتوقف احلركة .

 )siège de douleur( مكان األلم
تتغير تسمية األلم حسب مكانه:

▪   .)myalgie( آالم عضلي

▪ .)migraine( مثال الصداع النصفي: )céphalée( آالم الرأس

▪ .)dorsalgie( آالم الظهر

▪ .)hépatalgie( آالم الكبد

آلم  ▪ )مثال  )névralgie(: ألم في مجال العصب  آالم عصبية 
عصبي ثالثي التوأم(.

▪ .)coxalgie( آالم مفصل الورك

 )conséquence de la douleur( نتائج األلم
يوجد مستويان : فيزيولوجي و نفسي.

يكون   : )conséquences psychologique( نتائج نفسية   .1
ذلك   إلى  يضاف  و  ينام جيدا.  ال  و  قلقا  األلم  من  يعاني  الذي  املريض 
القلق املرتبط باجلراحة و األمراض األخرى، مما يؤثر سلبا على التغذية، 
أن  ميكن  و  الصحية.  الرعاية  طاقم  و  األقارب  مع  العالقات  و  التنقل 

تكون آالم املزمنة سببا في التثبيط و االكتئاب.

 cardiovasculaires( الوعائية  القلبية  النتائج   .2
conséquences( : يتسبب األلم في إفراز الكاتيكوالمينات التي تؤدي 
إلى زيادة الصبيب و التردد القلبي، و الضغط الدموي و ارتفاع املقاومة 
الوعائية و ارتفاع استهالك األوكسجني في عضلة القلب. وميكن لهذه 

الظواهر أن تكون ضارة للمريض ذوي القصور القلبي.

3. النتائج التنفسية )conséquences respiratoires( : تؤدي 
اجلراحة الباطنية في السرة و جراحة الصدر إلى نقص السعة احليوية، 

الغازية  التبادالت  وفق  احلجابي  احلراك  و  املتبقية  الوظيفية  السعة 
وكذلك انخماص )atélectasie( و التهابات رئوية.

يؤدي   :  )conséquences digestives( الهضمية  النتائج   .4
املعوية،  احلركة  نقص  إلى   )sympathique( الوحُدي  الضغط  فرط 

.)sphincters( وارتفاع ضغط املَصرات

)conséquences hormonales( : إفراز  5. النتائج الهرمونية 
الكاتكوالمينات، الكورتزول، األلدوستيرون، الهرومون املضاد إلدرار البول 

و ارتفاع نسبة السكر في الدم كرد هرموني للجراحة.

 )évaluation de la douleur( تقييم األلم
1. ملاذا؟ 

من أجل قياس حدته و تتبع تطوره عبر الزمن و استجابته للعالج.

2. كيف ؟

�  :)echelles d’auto-évaluation( الذاتي  التقييم  سلم 
سلم لفظي بسيط من 5 نقط تظهر شدة األلم:

كيف هو مستوى األلم لديك في هذه اللحظة ؟

□ 1  ليس هناك ألم 
□ 2  ألم ضعيف 

□ 3  معتدل
□ 4  شديد

□ 5  شديد للغاية 

� )échelle numérique( سلم رقمي

هل ميكنك إعطاء نقطة من 0 – 10 حتدد بها شدة أملك ؟

�  Echelles Visuelle Analogique( سلم التماثلية البصرية
:)EVA

السطر املوجود أسفله ميثل "مقياس " لأللم. 
- اجلانب األمين ميثل عدم وجد ألم. 

- اجلانب األيسر مبثل " ألم شديد ال ميكن تخيله". 
أرسم على السطر خطا يظهر مستوى األلم الذي تشعر به في هذه 

اللحظة:

األلم الحاد

ͳ ."النقطة 0 تدل على "عدم وجدود ألم
ͳ  ألم شديد ال " 10 تدل على  النقطة 

ميكن تخيله" 
ͳ  10 – 0 أعطي نقطة من

بالنسبة لأللم الذي حتسه اللحظة

ألم شديد ال يمكن تخيلهعدم وجود ألم
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 :)Echelles d’hétéro-évaluation( سلم التقييم املغاير  �
يستعمل في حالة :

ͳ  .وجود مشاكل لغوية
ͳ  .فقدان الوعي
ͳ .مرحلة االنتعاش
ͳ .كبار السن

 Mc Gill Questionnaire( عبارة عن أسئلة من عدة محاور : مثال
.)MPQ

الوسائل العالجية
1. الوسائل الدوائية :

مستويات مسكنات األلم حسب منظمة الصحة العاملية

بعض القواعد العالج الفعال لأللم :
عالج السبب في غالب األحيان.. 1
احترام مستويات العالج املعتمد من طرف منظمة الصحة العاملية.. 2
في حال أخذ جرعة من الدواء بطريق سلمية و لم تأتي أكلها يتم  . 3

االنتقال إلى اجلرعة ذات مستوى أكبر.
الوقاية من األلم عن طريق أخذ مضادات األلم في فترات منتظمة . 4

عند الطلب.
استعمال التركيبات الدوائية التأزرية.. 5
استعمال املورفني.. 6
االستعمال السريع للمورفني في حالة ألم حاد. . 7
تقييم و تكييف الدواء بعد مدة كافية.. 8
إزالة األدوية الغير الفعالة.. 9

استعمال األدوية الوقائية و املعاجلة لألمراض اجلانبية. . 10
ضبط الوصفات حسب كل مريض. . 11
تفضيل مسكنات األلم املأخوذة عن طريق الفم.. 12

:)moyens non pharmacologiques ( 2. الوسائل الغير الدوائية

▪ .)méthodes de neurostimulation( طرق تهييج األعصاب

التهيج احلراري Stimulation thermique )البارد و الساخن(. ▪

▪ .)kinésithérapie( الترويض الطبي

املقاربة السلوكية املعرفية ▪
.)approche cognitivo-comportementale( 

▪ .)chirurgie( اجلراحة

التخدير املوضعي ▪
 Anesthésie locorégionale (péridurale au cours de

.)l’accouchement

الملحق اللغوي
douleur aigue :األلم احلاد

dommage tissulaire :تلف األنسجة
douleur chronique :األلم املزمن

mécanisme physiopathologique :آليته الفيزيولوجية املرضية
mécanique ou inflammatoire :ميكانيكية أو التهابية

type de pathologie en cause :نوعية املرض املسبب
 deux grands mécanismes de :األلم لنشوء  الرئيسيتني  اآلليتني 

genèse de la douleur
douleur par excès de nociception :األلم العصبي

 douleur mécanique et االلتهابي:  و  امليكانيكي  األلم 
inflammatoir

myalgie :آالم عضلي
céphalée :آالم الرأس

dorsalgie :آالم الظهر
hépatalgie :آالم الكبد
névralgie :آالم عصبية

coxalgie :آالم مفصل الورك
conséquence de la douleur :نتائج األلم

conséquences psychologique :نتائج نفسية
cardiovasculaires conséquences :النتائج القلبية الوعائية

conséquences respiratoires :النتائج التنفسية
conséquences digestives :النتائج الهضمية

conséquences hormonales :النتائج الهرمونية
echelles d’auto-évaluation :سلم التقييم الذاتي

echelles visuelle analogique :سلم التماثلية البصرية
moyens non pharmacologiques :الوسائل الغير الدوائية

méthodes de neurostimulation :طرق تهييج األعصاب
stimulation thermique locorégionale :التهيج احلراري

kinésithérapie :الترويض الطبي
املقاربة السلوكية املعرفية:

approche cognitivo-comportementale 
anesthésie locorégionale   : التخدير املوضعي

مستوى 2 
مسكنات األلم األفيونية 

الضعيفة

مستوى 1 
مسكنات األلم الغير 

األفيونية

التركيبات 	 
البارسطامول	 

+ كوديتيك
+ دكستربروبوكسيفني

ترامادول	 

البارسطامول	 
مضادات االلتهاب غير 	 

الستيروئيدية 
األسبرين 	 
نبفوبام	 

مضادات األلم املشاركة
Co-antalgiques

مستوى 3
مسكنات األلم أفيونية 

قورية

مضادات التشنج
مسببات االرتخاء

الكورتيركويد
اخملدرات املوضعية
مضادات االكتئاب

مضادات الصرع
مضادات القلق

فنتانيل
سوفنتانيل

مورفني
ناليوفينني

أوكسكوون
هيدروموغرفون

بيبرنورفني
ميتادون

مقـــــاالت
األلم الحاد


