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 مراكز تلطيف األلم عنوان املرفق

 

 مراكز تلطيف األلم

 التعريف:

 األلم املزمن مراكز خدمات تلطيف األلم هي عبارة عن منشآت مستقلة للرعاية الصحية تعمل على تشخيص -

هو حالة طويلة األجل يعاني فيها املريض من ألم مستمر أو )واأللم املزمن  ومعالجته مع توفير الدعم النفس ي والسلوكي

 .(نوبات متكررة من األلم املتقطع، وهي حالة في حد ذاتها أو تمثل جزًءا من حاالت أخرى طويلة األجل

خيص وإدارة اضطرابات األلم املعقدة من خالل نهج متعدد األلم املتخصصة إلى تشتلطيف وتهدف مراكز  -

أو اضطرابات أو من املحتمل /أي ألم مرتبط بإعاقة كبيرة و: "التاليويتم تعريف األلم املعقد على النحو . التخصصات

يعانون من  هذه املراكز تقدم خدمة تتمثل في التدخل املاهر في الوقت املناسب لألفراد الذين. كما أن أن يتسبب فيها

أو تمكين املرض ى من إدارة آالمهم مع تلقيهم /آالم مستمرة تعيقهم وذلك للحد من أسباب األلم أو القضاء عليها و

 . الدعم النفس ي والسلوكي

 

 : أهداف هذه املراكز فيما يلي

 .توفير أعلى جودة ممكنة من الحياة للمرض ى الذين يعانون من آالم مستمرة -أ

 التشخيص الدقيق  -ب

 األطباء في عنصر إدارة األلم من بين عناصر رعاية املرض ى دعم -ت

 التدخالت املباشرة للحد من األلم أو القضاء عليه أو إدارته -ث

تقديم التدخالت النفسية والسلوكية التي تدعم املرض ى ومقدمي الرعاية في إدارة األلم مما يمكنهم من التمتع  -ج

 . اإلعاقةبحياة طبيعية بشكل أكبر مع تراجع نسبة 

مشاكل إدارة األلم ذات التعقيدات الطبية والنفسية العالية وكذلك الذين يعانون من تقديم الدعم للمرض ى  -ح

 .فيما يتعلق باستخدام العقاقير الخاضعة للرقابة

الحد من تكرار قبول املرض ى بشكل غير مناسب وغيرها من خدمات الرعاية الصحية من خالل تعزيز اإلدارة  -خ

 . أللمالذاتية ل



 

زيادة األداء االجتماعي والبدني والتشجيع على العودة للعمل باإلضافة إلى الحفاظ على اإلنتاجية من خالل  -د

 التوظيف

نظم لإلدارة الذاتية واالستفادة مما يصاحب ذلك  -ذ
ُ
تعزيز استقاللية املرض ى وراحتهم من خالل تقديم الدعم امل

 .غير املناسبة وإعادة قبول املرض ىمن مزايا تتمثل في قلة عدد املواعيد الطبية 

تحسين تجربة املرض ى الناجين بعد فترة طويلة من إصابتهم بالسرطان وغيره من األمراض التي تقلل من عمر  -ر

 .املريض

 

 الخدمات التي تقدمها مراكز تلطيف األلم: 

 : من املتوقع أن يتم فحص آالم املريض عند إحالته مما يسفر عن واحد من ثالثة أمور 

 عدم وجود سبب لأللم   -أ

 .  تحديد السبب دون إمكانية تقديم عالج خاص أو عدم وجود عالج مقبول  -ب

 . فشل العالجات في تخفيف األلم -ت

 

 : املرض ى الذين تجب إحالتهم

 . املرض ى الذين يعانون من آالم مستمرة أو متكررة وال يتم إدارتها بشكل مالئم في الرعاية األولية .1

ا لإلرشادات الوطنية مثل اإلرشادات الخاصة بجمعية أبحاث األلم البريطانيةاملرض ى املوص ى  .2  .بإحالتهم وفقً

 .املرض ى الذين يسبب لهم األلم اضطرابات كبيرة أو ضعف في وظائف الجسد .3

الكحول لتخفيف /املرض ى الذين يعانون من مشاكل سوء استخدام املسكنات أو يتعاطون املخدرات الترفيهية .4

 . يكون ذلك بالتعاون مع مراكز اإلدمان ربما -األلم

مثل الخوف املرتبط باأللم )املرض ى الذين يعانون من مشاكل نفسية ومشاكل نفسية اجتماعية متعلقة باأللم  .5

زيد من تعقيد أعراض األلم أو إعادة التأهيل( والقلق واالكتئاب التفاعلي وضعف في وظائف الجسم وهؤالء . تُ

 .تعدد التخصصات إلدارة األلم يقدمه أخصائي أو إلى خدمة متخصصة إلدارة األلماملرض ى بحاجة إلى نهج م

املرض ى الذين هم في حاجة إلى إجراءات خاصة كجزء من خطة إدارة األلم التي تهدف إلى تحسين الوظائف وجودة  .6

 .الحياة

ات تقدم خدمات متخصصة الذين يعانون من آالم كبيرة إلى جه( عاًما 18أقل من )يتطلب األمر إحالة الشباب  .7

 .معترف بها على الصعيد الوطني



 

 .املرض ى الذين يعانون من السرطان والذين قد يستفيدوا من اإلدارة املشتركة مع الرعاية التلطيفية .8

مثل الجراحة والعالج الكيميائي أو العالج )أي مرض ى السرطان الذين خضعوا للعالج " الناجون من السرطان" .9

 . يعانون من ألم مستمرولكنهم ( اإلشعاعي

ال . يجب النظر في إحالة املرض ى الذين ال يستجيبون لخدمات األلم املتخصصة إلى مراكز متخصصة إلدارة األلم .10

ويعد وجود فريق متعدد التخصصات .  يعد تقديم االستشاري بمفرده لخدمات األلم نموذًجا مالئًما إلدارة األلم

ذج األمثل ألفضل املمارسات السائدة حالًيا في مجال تقديم الرعاية يعمل بمشاركة استشاري عن كثب النمو 

 . للمرض ى ويجب تطبيقه على كافة مراكز إدارة األلم في جميع الجهات

 .ال يمكن ملمارس يعمل بمفرده في معزل عن اآلخرين أًيا كان تخصصه أن يزعم إدارته لعيادة أو مركز إلدارة األلم .11

تخصص استشاري ذو كفاءة وخبرة في طب األلم املتقدم على النحو الذي تحدده الكلية يوجد بمركز إدارة األلم امل .12

أو حاصل على شهادة صادرة عن البورد األمريكي للتخصصات الطبية أو ( باململكة املتحدة)امللكية للتخدير 

 . خبرات سابقة وتراخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويتلقى تدريبات ناجحة

والفريق متعدد التخصصات هو عبارة عن . أن تكون مراكز إدارة األلم املتخصصة متعددة التخصصاتيجب  .13

مجموعة عمل متكاملة يتمتع كل من أعضائها بمستوى عالي من الخبرة في مختلف جوانب إدارة املرض ى الذين 

عالج طبيعي وممرضات  ويجب أن يشمل الفريق أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين. يعانون من آالم معقدة

 . متخصصات مع إمكانية الوصول إلى متخصصين آخرين مثل الصيادلة وأخصائيي العالج الوظيفي

كما يجب أن تتوافر مشاركة متخصصين في مجاالت أخرى مثل الطب النفس ي والطب التلطيفي والتخصصات  .14

 التأهيل وذلك على النحو الالزم الجراحية والطبية وأمراض النساء وطب األطفال وطب األعصاب وطب إعادة

 . إلدارة حالة املريض

يجب أن تشارك مراكز خدمة إدارة األلم في أنشطة الحوكمة السريرية والتدقيق والتدريب والتعليم على  .15

ا ألفضل املمارسات  .الصعيدين املحلي والعاملي وفقً

تقييم بيولوجي نفس ي اجتماعي شامل بما في يجب أن يوجد بمركز خدمة إدارة األلم ما يكفي من العاملين إلجراء  .16

 . ذلك تقييم االحتياجات الكاملة للصحة البدنية والذهنية والظروف االجتماعية

يجب أن يعكس مزيج األخصائيين الصحيين العاملين باملركز وعددهم أنواع املرض ى ومجموعة العالجات  .17

 .املستخدمة

 

 :إدارة النتائج وتسجيلها



 

األنشطة والفعالية أحد العناصر األساسية ملعايير مركز إدارة األلم حيث يساعد قياس يجب أن يكون تقييم 

ولتحقيق هذا . ونشر املعلومات املتعلقة بالنتائج الصحية على تحسين جودة الرعاية التي يتلقاها املرض ى

 : سيةالغرض، سيحتاج مركز إدارة األلم إلى استخدام مؤشرات نتائج مالئمة في خمسة مجاالت رئي

 .منع املوت املبكر للمرض ى ●

 . تحسين جودة حياة املرض ى الذين يعانون من حاالت طويلة األجل ●

 .مساعدة املرض ى على التعافي من نوبات املرض ●

 .ضمان إيجابية تجربة الرعاية الخاصة باملرض ى ●

 . عالج املرض ى ورعايتهم في بيئة آمنة وحمايتهم من الضرر  ●

 

 العاملين في مراكز تلطيف األلم: 

طبيب نائب تخصصصصصصصصصصصصصصص طب  1طبيب نائب تخصصصصصصصصصصصصصصص األلم، عدد  1يجب أن يتوفر في املركز كحد أدنى )عدد  .1

 تمريض(. 3أخصائي نفس ي، عدد  1اسرة، عدد 

 صائي عالج وظيفي، أخصائي اجتماعي(يمكن ان يعمل في املركز كل من: )أخصائي عالج طبيعي، أخ .2

 

 املركز:تجهيزات 

 مكتب استقبال للمراجعين. .1

 غرفة لقياس املؤشرات الحيوية. .2

 الطبية.كحد أدنى مجهزة حسب اشتراطات تجهيز العيادات  ادةعي 2عدد  .3

  .غرفة مجهزة حسب تجهيزات العيادات النفسية .4

 

 


