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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في احلضارة العربية وغيرها من احلضارات في 
املجاالت الصحية والطبية.

العلوم  مجاالت  في  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  حركة  وتشجيع  دعم  ــ 
الصحية.

الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 
العربية في الوطن العربي.

قاعدة    وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  جتميع  ــ 
معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع اخلطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقدمي خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية )اأكملز(
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املقدمة
يأتـي مـفهـوم »دار إيواء املرضى« من الكلمة الالتينية )Hospitium(، وهذا يعني الضيافة، 
لوصف  املتوسط  األبيض  البحر  ومنطقة  أوروبا  في  الوسطى  العصور  في  يستخدم  وكان 
مكان للراحة للمسافرين واحلجاج. ولقد كان اليونانيون في القرن السادس ميارسون عالج 
ثابتة  أماكن  استخدام  بدأوا  ثم  املنزلية  الرعاية  خدمات  يقدمون  متنقلة،  بعيادات  املرضى 
لضيافة ورعاية املرضى املسافرين. وقد اختفت هذه الدور لفترة من الوقت، لكنها ظهرت من 
جديد في القرن احلادي عشر باململكة املتحدة وفرنسا بشكل خاص، بهدف رعاية املرضى 

امليؤوس من شفائهم.

الفريق  استشارة  يتم  حيث  احلالي  الوقت  في  التلطيفية،  الرعاية  مفهوم  تطور  لقد 
التلطيفي منذ بداية تشخيص األمراض املزمنة التي يصاحبها أعراض تتسم بالتفاقم، وتهدد 
التلطيفية  الرعاية  للمرض، ومتتد  الفعال  العالج  فترة  وتستمر اخلدمة طوال  املريض  حياة 
إلى مرحلة ما بعد الوفاة لتقدمي الدعم النفسي والروحي ألسرة املريض. أثبتت الدراسات 
أن التدخل املبكر لفريق الرعاية التلطيفية بالنسبة ملرضى األمراض املزمنة التي تهدد احلياة 

يحسن من جودة حياة املرضى مقارنة بالذين ال يتلقون الرعاية التلطيفية. 
يحتاج األطباء غير املتخصصني بالطب التلطيفي في مختلف التخصصات إلى التدرب 
التلطيفي كعالج األلم وباقي األعراض وعالج املريض بشكل شامل  الطب  واإلملام مببادئ 
للجوانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية. ولقد أوصت منظمة الصحة العاملية بإدخال منهج 
الطب التلطيفي من ضمن مناهج كليات الطب في العالم حتى يتخرج الطبيب وهو ملم مببادئ 
الطب التلطيفي ومميز للحاالت التي حتتاج استشارة املتخصصني في هذا املجال من أجل 

تخفيف معاناة املريض.
نأمل أن يحقق هذا الكتاب الهدف املرجو منه، وأن يكون مفيدًا لكل من يطّلع عليه.

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/  عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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التمهيد
عّرفت منظمة الصحة العاملية الطب التلطيفي بأنه نهج يعني بتحسني جودة حياة املرضى 
وأسرهم ممن يواجهون مشكالت ترتبط بأمراض تهدد حياتهم من خالل تخفيف معاناتهم 
ومعاجلة اآلالم وباقي األعراض سواء كانت بدنية أو نفسية. ويتألف الطب التلطيفي من عدة 
جوانب، أولها الرعاية البدنية التي تتألف من ثالثة جوانب هي، عالج األلم من خالل حتديد 
مصادره، ومن ثم تخفيفه باستعمال بعض األدوية التي تتراوح ما بني املسكنات البسيطة أو 
املتوسطة أو القوية، وكذلك عالج األعراض املصاحبة لبعض األمراض مثل القيء، الغثيان، 
اإلسهال واإلمساك، وثاني اجلوانب هي الرعاية الـنفسية التي تركز على معاجلة االكتئاب 
واحلزن ومشكالت الـصحة العقلية الـتي قـد حتتـاج عالجاً دوائيـًا. واجلانب الثالث هو الرعاية 

الروحية التي تشمل دعم رجال الدين للمريض وأسرته.
لقد شهدت األوساط الطبية اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من الطب، وحددت منظمة الصحة 
العاملية عدة جوانب ال بد أن تتوافر في فريق الرعاية التلطيفية منها، امتالك الفريق خبرات 
متكنهم من معاجلة اآلالم واألعراض املختلفة، وامتالكهم مهارات خاصة للتواصل مع املرضى 

وذويهم ومنحهم الوقت الكافي للحديث عن املشكالت التي تواجههم.
يحتوي الكتاب الذي بني أيدينا على ثمانية فصول، يعرض الفصل األول مفهوم الطب 
التلطيفي، ويتحدث الفصل الثاني عن حتسني جودة حياة املريض، ويتضمن الفصل الثالث 
احلديث عن األلم ومسبباته وأنواعه، ويشير الفصل الرابع إلى التدبير العالجي لأللم، ويشرح 
الفصل اخلامس تقبل املعاناة لدى املريض وأفراد أسرته وكذلك مقدمي الرعاية، ويستعرض 
الفصل السادس العناية باحملتضرين، ويناقش الفصل السابع التعامل مع احلاالت الطارئة 
في الطب التلطيفي، وأخيراً ُيختتم الكتاب بفصله الثامن باحلديث عن األدوية املستخدمة في 

الطب التلطيفي.
نأمل أن يستفيد القارئ من كل ما قدمناه من معلومات احتوت عليها فصول هذا الكتاب.

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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املؤلف في سطور

د. أمينة محمد أحمد األنصاري

• كويتية اجلنسية.	

• حاصلة على بكالوريوس الطب واجلراحة - كلية الطب - جامعة الكويت - 2001 م.	

• حاصلة على البورد الكويتي وزميل الكلية امللكية لطب العائلة - 2007 م.	

• حـاصـلة عـلى زمـالـة الـطـب الـتلطيفي - مـسـتشفـى الـمـلـك فـيـصل الـتخـصـصي ومـركـز 	
األبحاث - 2013 م.

• تعمل حاليًا استشاري طب تلطيفي - مركز الرعاية التلطيفية - دولة الكويت.	
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مقدمة الكتاب

موقعها  على  منشور  هو  ملا  وفقًا  العاملية،  الصحة  منظمة  تصفه  كما  التلطيفي   الطب 
اإللكتروني عبر اإلنترنت، بأنه نهج يعنى بتحسني جودة حياة املرضى وأسرهم ممن يواجهون 
مشكالت ترتبط بأمراض تهدد حياتهم عبر منع وتخفيف معاناتهم بالكشف املبكر والتقييم 
ومعاجلة اآلالم وباقي املشكالت سواء كانت بدنية، نفسية وروحية. يبدأ الطب التلطيفي من 
اليوم األول بتشخيص األمراض السرطانية وغير السرطانية، وهو ُيعد من أرقى التخصصات 
وتخفيف  وأسرته  املريض  لعالج  األهمية  بنفس  اجلوانب  جميع  على  لتركيزه  وذلك  الطبية 
معاناتهم. إن إصابة املريض بأحد األمراض املزمنة التي تهدد حياته حتدث شرخًا عميقًا 
في حياته وتهز كيانه من األعماق وجتعله غير قادر على االستمتاع باحلياة وال ميكنه وضع 
مخطط واضح حلياته على ظروف مرضه وهذا ما يسمى باملعاناة. ينطلق الطب التلطيفي من 
بداية تشخيص األمراض املزمنة  التي تهدد احلياة كالسرطان وغيرها من األمراض املزمنة، 
مثل داء السكري والفشل الكلوي املزمن وهبوط عضلة القلب املزمن، وضيق الشعب الهوائية 
املزمن وغيرها من األمراض وبالذات في املراحل األخيرة عندما يعجز األطباء املباشرون لهذه 
احلاالت عن التحكم في هذه األعراض باألدوية املعتادة، هنا يأتي دور الرعاية التلطيفية. فال 
يخفى على أحد أن املريض املصاب بهذه األمراض يعاني من العديد من األعراض كاآلالم، 
وصعوبة التنفس والقيء والغثيان والقلق واالكتئاب وغيرها من األعراض، ويحتاج املريض 
بعدها إلى املسكنات القوية والعقاقير املخدرة للسيطرة عليها،  ويتم التركيز أيضًا على تأثير 
هذه األعراض على حياة املريض ونفسيته وأسرته ويتم العالج عن طريق فريق عمل متكامل 
لشمول جميع هذه اجلوانب وتتزامن مع العالج األساسي للمرض وتشمل اجلانب اجلسدي 
حتّمل  على  وأسرته  املريض  مساعدة  الوقت  ذات  وفي  واالجتماعي،  والروحاني  والنفسي 
املرض ومضاعفاته وآالمه من خالل العالج التلطيفي، ومن هذا املنطلق نأمل أن يغدو الطب 
التلطيفي شيئًا فشيئًا أن يكون جزءًا ال يتجزأ من اخلدمات الطبية  املقدمة ملرضى السرطان 

واألمراض املزمنة.

والله ولي التوفيق،،،

د. أمينة محمد األنصاري
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مفهوم الطب التلطيفي

الطب التلطيفي هو عبارة عن مجموعة اخلدمات التي يقدمها أطباء متخصصون في 
الذين  لألشخاص  األخرى  التخصصات  مختلف  من  فريق  مع  بالتعاون  التلطيفي  الطب 
يعانون من أمراض مزمنة قد تهدد حياتهم، تقدم خدمة الطب التلطيفي إما من متخصص 
بهذا املجال، أو من باقي األطباء الذين حصلوا على تدريب في مجال الطب التلطيفي مثل 
الرعاية  أخرى، وحتترم  واألطفال، وتخصصات  والباطنية،  األولية،  والرعاية  األورام،  أطباء 
فة اختيارات املرضى، وتساعد أسرهم على التعامل مع النواحي العملية، مبا في ذلك  امللِطّ
مواجهة مشاعر الفقدان واحلزن طوال فترة املرض وفي حالة الوفاة. ال يحتاج جميع املرضى 
املصابني بأمراض مزمنة إلى الرعاية التلطيفية املتخصصة بل األمراض املزمنة التي تهدد 
حياة املريض، ولكن جميع مرضى األمراض املزمنة يحتاجون ملبادئ الطب التلطيفي لتخفيف 

آالمهم املصاحبة للمرض وباقي األعراض.
يحتاج األطباء غير املتخصصني بالطب التلطيفي في مختلف التخصصات إلى التدرب 
التلطيفي كعالج األلم وباقي األعراض وعالج املريض بشكل شامل  الطب  واإلملام مببادئ 
للجوانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية. أوصت منظمة الصحة العاملية بإدخال منهج الطب 
التلطيفي من ضمن مناهج كليات الطب في العالم حتى يتخرج الطبيب وهو ملم مببادئ الطب 
التلطيفي ومميز للحاالت التي حتتاج التحويل أو استشارة املتخصصني في هذا املجال وذلك 

لتخفيف معاناة املريض.

املهام املطلوبة من الطبيب املتخصص في الطب التلطيفي
األعراض . 1 لتقييم  املرضى  على  اليومي  املرور  املرضى:  تنومي  أجنحة  في  العمل 

ومتابعة نتيجة األدوية املوصوفة للمرضى وتقدمي الدعم النفسي لهم.
الوقاية من األعراض: وذلك بدراسة كل حالة على حدة ووضع تصور للمرحلة املقبلة . 2

من حياة املريض واالستعداد ملعاجلة أي عرض متوقع وبقدر اإلمكان جتنب حدوثه.
استغالل أفضل اإلمكانيات واألدوية لعالج األعراض لدى املرضى.. 3
التحلي بالصدق واألمانة والصبر مع املرضى وذويهم.. 4

الفصل األول
مفهوم الطب التلطيفي 
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الطب التلطيفي

التعاون مع الزمالء و باقي أفراد فريق العمل.. 5
تطوير مستواه العلمي عن طريق:. 6

- حضور احملاضرات و املؤمترات وورش العمل.
- االطالع على األبحاث اجلديدة.

- عمل البحوث و الدراسات باستمرار.
تقدمي االستشارة للمرضى في مختلف املستشفيات.. 7
تقدمي الرعاية املنزلية للمرضى.. 8

مفهوم الرعاية التلطيفية 
الرعاية التلطيفية )املأخوذة من الكلمة الالتينية Palliare معناها: التغطية(، وقد عرفتها 
منظمة الصحة العاملية بأنها اخلدمة التي تعتني بتحسني جودة حياة املرضى الذين يعانون 
معاناة  تخفف  وكذلك  معاناتهم،  تخفيف  وذلك عن طريق  تهدد حياتهم،  مزمنة  أمراض  من 
وعالجها،  عنها  والبحث  واالجتماعية  والنفسية،  العضوية  األعراض  حدوث  بتوقع  أسرهم 

والتركيز على اآلالم املزمنة. 

الصــيادلة

شكل )1( : فريق الرعاية التلطيفية

األطـــباء

الـممرضـون

اختصاصيو 
العالج 
الطبيعي

اختصاصيو 
العالج 
املهني

االختصاصي 
النفسي

اختصاصي 
التغذية

فريق الرعاية 
التلطيفية

غيرهم حسب 
احتياجات 

املريض

رجل الدين 
الروحاني
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سوف يالحظ القارئ استخدام مصطلح الرعاية التلطيفية أكثر من الطب التلطيفي وذلك 
لشموليــة املعنــى أواًل، ثانيــًا ال ميكن تقديــم اخلدمــة الكاملــة وحتقيــق الهـــدف املــرجـــو إال 
بتضافـــر جهود الطبيــب املتخصص بالطب التلطيفي وفريق الرعاية التلطيفية الذي غالبًا ما 

يشمل: 
• األطباء.	
• املمرضني.	
• الصيادلة.	
• اختصاصي العالج الطبيعي.	
• اختصاصي العالج املهني.	
• االختصاصي النفسي.	
• اختصاصي التغذية.	
• رجل الدين الروحاني.	
• وغيرهم حسب احتياجات املريض.	

تاريخ نشأة وتطور الطب التلطيفي 
نشأ مفهوم الرعاية التلطيفية مع بداية دور إيواء املرضى. مفهوم »دار إيواء املرضى« 
من الكلمة الالتينية )Hospitium(، وهذا يعني الضيافة، وكان يستخدم في العصور الوسطى 
في أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط لوصف مكان للراحة للمسافرين واحلجاج. في 
يقدمون  وكانوا  متنقلة،  بعيادات  املرضى  عالج  ميارسون  اليونانيون  كان  السادس  القرن 
خدمات الرعاية املنزلية ثم بدأو استخدام أماكن ثابتة لضيافة ورعاية املرضى املسافرين. 
املتحدة  باململكة   11 القرن  في  ولكن ظهرت من جديد  الوقت،  لفترة من  الدور  اختفت هذه 
وفرنسا بشكل خاص، ومرة أخرى بدأت ترعى املرضى امليؤوس من شفائهم، وأيضًا توفر 

أماكن اإلقامة لهم.

»سانت  دار  افتتاح  مع   1167 عام  في  بدأ  اإليواء  دور  ملفهوم  االستخدام احلديث  إن 
كريستوفر« في لندن التي أنشأتها الدكتورة »دام سيسلي سوندرز« في القرن ال 20، حيث 
كان هناك وعي متزايد بتقدم الطب، والتوجه لعالج الكثير من األمراض، مما أدى أيضًا إلى 
األصل  في  دام سيسلي سوندرز، هي  إن  الذين ال ميكن عالجهم.  املرضى  هؤالء  جتاهل 
ملواجهة هذا  املطاف  نهاية  في  الطب  ودرست  اجتماعية،  ثم أصبحت متخصصة  ممرضة، 
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التحدي، للتخفيف من معاناة املرضى امليؤوس من شفائهم. كان أسلوب عملها في بناء دار 
العاطفي  )الدعم  باقي األعراض متعدد األبعاد من  إيواء سانت كريستوفر لعالج األلم مع 

والنفسي والروحي( ليشمل املرضى وأسرهم.

مت استخدام »الرعاية التلطيفية« كمصطلح ألول مرة من قبل اجلراح الكندي بلفور، في 
مستشفى رويال فيكتوريا الكندي، حيث قام بتغيير مسمى املالجيء بسبب السمعة السيئة 
التي اكتسبتها هذه األماكن مع الوقت إلى الرعاية التلطيفية، وتغير مفهوم الرعاية التلطيفية 
في الوسط الطبي من رعاية ما قبل الوفاة إلى حتسني جودة حياة املرضى. في نفس العام 
وأخذت  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  إاليواء  دور  وإنشاء  التلطيفية  الرعاية  حركة  نشطت 

بالتوسع والتركيز على رعاية املرضى املنزلية.
في  دار  أول  وكانت  جديدة،  إيواء  دار  بتمويل  للسرطان  الوطني  املعهد  قام  كذلك 
الواليات املتحدة األمريكية. وكانت تقدم الرعاية التلطيفية باملنزل للمرضى املشارفني على 
توفر  لعدم  نظرًا  بطيء  ولكن بشكل  عامليًا،  باالنتشار  التلطيفية  الرعاية  مفهوم  الوفاة.أخذ 
بطريقة  العيش  على  املريض  يساعد  الذي  الرائع  املجال  بهذا  الوعي  لقلة  وكذلك  األدوية 

حتقق له الراحة.

مبادئ الرعاية التلطيفية اإلكلينيكية
• ُيعد املريض و أفراد أسرته وحدة واحدة يستلزم رعايتها.	

• يجب تقييم األعراض باستمرار ومعاجلتها بشكل فعال.	
• يجب مراعاة أخالقيات املهنة عند اتخاذ قرار خطة العالج.	
• يجب أن يكون تقدمي الرعاية التلطيفية من قبل فريق متعدد التخصصات.	
• تقدم الرعاية التلطيفية خدمة متواصلة ومترابطة.	
• الرعاية 	 من  األساسي  والهدف  اإلنسان،  حياة  مراحل  من  طبيعي  جزء  املوت  إن 

التلطيفية هو جودة ضمان احلياة.
• تقدم الرعاية التلطيفية الدعم الديني واجلانب الروحاني الذي يزيد من تعلق املريض 	

وأسرته بالله تعالى.
• ال تهدف الرعاية التلطيفية لتأجيل الوفاة وال التعجل بالوفاة.	
• متتد رعاية أسرة املريض لفترة ما بعد وفاته ومساعدتهم لتخطي الفجيعة واحلزن.	
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أسس الرعاية التلطيفية
تقوم الرعاية التلطيفية على ثالثة أسس رئيسية وهي 

1. التقييم املناسب حلالة املريض, حيث ينبغي التركيز على األمور التالية 
• التأكــــد من تشــخيص املرض، وذلك بالرجوع إلى التحليالت املخبريــة والنسيجية 	

واإلشعاعية السابقة والتأكد من مطابقتها للمعلومات املدونة في أوراق حالة املريض.
• التأكد من املرحلة التي وصل إليها املرض، وفي حاالت السرطان هل هو منتشر أال، 	

وإذا كان منتشرًا فما مدى انتشاره؟.
• االطالع على املعاجلات السابقة التي قدمت للمريض سواء كانت جراحية أو كيميائية 	

أو إشعاعية أو غير ذلك.
• إعطاء املريض مقدمة تعريفية مبسطة عن مفهوم الرعاية التلطيفية، وما الذي ميكن 	

أن تقدمه.
• االستماع إلى التاريخ املرضي من املريض ومن رافقه خالل فترة املرض، والتركيز 	

على املشكالت واألعراض التي تؤرق املريض، وتقدمي اخلدمة الشاملة التي تعتني 
باجلوانب اجلسدية والروحية والنفسية واالجتماعية.

• الفحص اإلكلينيكي بحسب احلاجة التي يتطلبها كل مريض.	

2. وضع خطة العالج املالئمة حلالة املريض, وينبغي هنا أن تعرض اخليارات العالجية 
املتاحة للمريض، ويتم النقاش بشأنها مع بيان السلبيات واإليجابيات التي من خاللها ميكن 
املفاضلة بني اخليارات املتعددة إن وجدت. وبعد االتفاق على اخلطة العالجية يجدر بالفريق 
الصحي التأكد من فهم املريض، ومن يرافقه من أفراد أسرته خلطة العالج. ومن املناسب هنا 

التذكير بأن ما يبدوا مناسبًا للفريق الصحي قد ال يكون كذلك بالنسبة للمريض أو عائلته. 
3. املتابعة املستمرة, وينبغي هنا اإلشارة إلى املدة التي يحتاجها الفريق الصحي ملتابعة 
املريض من خاللها بشكل دوري وهي من بضع دقائق أو ساعات إلى بضعة أيام أو أسابيع 
بناء على حاجة كل مريض. واألصل أن يتابع هؤالء املرضى بانتظام وخالل فترات قصيرة 
نسبيًا، نظرًا إلمكانية حدوث تغييرات سريعة في أحوالهم، مما يستدعي حتوير خطط العالج 

مبا يناسب ذلك.

الوقت املناسب لتقدمي الرعاية التلطيفية
ببداية ظهور الرعاية التلطيفية مت التعامل معها على أنها العناية باملرضى امليؤوس من 

عالجهم أو احملتضرين، ومتتد لفترة بعد الوفاة ألسر املرضى املتوفني.
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بداية  التلطيفي منذ  الفريق  يتم استشارة  التلطيفية، حيث  الرعاية  تغير حديثًا مفهوم 
املريض  حياة  وتهدد  بالتفاقم،  تتسم  أعراض  يصاحبها  التي  املزمنة  األمراض  تشخيص 
وتستمر اخلدمة طوال فترة العالج الفعال للمرض، ومتتد الرعاية التلطيفية إلى مرحلة ما 
التدخل  أن  الدراسات  أثبتت  املريض.  ألسرة  والروحي  النفسي  الدعم  لتقدمي  الوفاة  بعد 
املبكر لفريق الرعاية التلطيفية بالنسبة ملرضى األمراض املزمنة التي تهدد احلياة يحسن من 
جودة حياة املرضى حيث إنهم يعيشون بطريقة فضلى عن املرضى الذين ال يتلقون الرعاية 

التلطيفية. 

املعنيون بالرعاية التلطيفية 
تهدف برامج الرعاية التلطيفية إلى تقدمي رعاية شاملة لفئة خاصة من املرضى وأفراد 

عائالتهم الذين يشاركونهم املعاناة، يندرج حتت هذه الفئة عدد من األمراض أهمها:

أمراض السرطان .. 1
أمراض الفشل الكلوي املزمن في مراحله املتقدمة.. 2
األمراض الصدرية والقلبية املزمنة في مراحلها املتأخرة .. 3
بعض األمراض العصبية املتصفة بالتفاقم املستمر أو املراحل املتأخرة .. 4
أمراض الدم املزمنة كفقر الدم املنجلي، الثالسيمية.. 5
املرضى املصابون بعوز مناعي.. 6

فة األمراض غير السارية  امللِطّ الرعاية  إلى  التي قد تكون في حاجة  وتشمل احلاالت 
املزمنة مثل األمراض القلبية الوعائية، وداء االنسداد الرئوي املزمن، وأمراض الكبد املزمنة، 
والتصلب املتعدد، وداء باركنسون، والتهاب املفاصل الروماتويدي، واألمراض العصبية، وداء 

ألزهامير، واخلرف، والشذوذات اخللقية، واألمراض املعدية. 

احلاجة للرعاية التلطيفية 
تقدير  يجب  هذه احلاجة  ولتحديد  أساسي،  أمر  التلطيفية  للرعاية  إن حتديد احلاجة 

احلاالت التي حتتاج هذه الرعاية .

كيفية تقدير احلاجة للرعاية التلطيفية
• بشكل عام يتراوح معدل الوفيات بني )3-15( شخصًا/ 1000 شخص.	
• يتم ضرب معدل الوفيات احلالي لكل مليون شخص بالعدد الكلي للسكان باملنطقة.	
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• يؤخذ 60 % من العدد الناجت وهو العدد التقريبي لألشخاص الذين يحتاجون إلى 	
الرعاية التلطيفية .

• الرعاية 	 من  سيستفيدون  أنهم  يعتقد  الذين  األشخاص  عدد  للرقم  يضاف  بعدها 
التلطيفية منهم أسر )6( مرضى. ويضاف إلى ذلك عدد العاملني على رعاية املرضى 

الذي يكون )2( تقريبًا. 

ملاذا نحتاج إلى الرعاية التلطيفية ؟

• كثرة األعراض في نهاية احلياة.	

• التمكن من السيطرة على األلم.	
• عدد املرضى املشخصني بالسرطان املتقدم كبير، ومنهم من يشخص في نهاية احلياة.	

الرعاية التلطيفية حق لكل مريض

فيما يتعلق بالرعاية التلطيفية، أشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
إلى أن الدول ملزمة بإتاحة فرص متكافئة جلميع األشخاص للحصول على اخلدمات الصحية 
الوقائية والعالجية واحلق في ذلك يقُرّ به دستور منظمة الصحة العاملية، والعديد من الصكوك 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان مثال: العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
إلى خدمات  أن نحو مليون شخص يحتاجون  إلى  العاملية  تقديرات منظمة الصحة  وتشير 
فة. وتشير التقديرات إلى أنه من بني عشرين مليون شخص الذين يحتاجون إلى  الرعاية امللِطّ
البلدان منخفضة الدخل  فة في نهاية حياتهم، هناك 80 % منهم يعيشون في  الرعاية امللِطّ
ومتوسطة الدخل؛ ونحو 67 % منهم من كبار السن الذين جتاوزوا عمر الستني، في حني أن 

6 % منهم من األطفال.

العالم من آالم وأعراض أخرى، وال ميكنهم  مليون شخص حول   30 يعاني أكثر من 
تلقي الرعاية التلطيفية، وهذه املعاناة من غير املقبول وجودها في عصرنا احلالي مع وجود 
باملجتمع،  الوعي  نشر  طريق  عن  معاناتهم  برفع  يسهم  الذي  التلطيفية  الرعاية  تخصص 
وتشجيع املتخصصني لتقدمي هذه اخلدمة لتلبية احلاجات امللحة بالعالم. بالرغم من اجلهود 
هناك  زال  ما  أنه  إال  الطبية،  الرعاية  تقدمي  نطاق  لتوسيع  السابقني  العقدين  في  املبذولة 
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أشخاص ال ميكنهم احلصول على اخلدمة لذا نحتاج إلى نشر الوعي باملجتمعات فيما يحض 
الرعاية التلطيفية من حيث أهميتها وتوافرها، وكيفية احلصول عليها، ودمج الرعاية التلطيفية 

مع باقي اخلدمات الطبية األخرى لتلبية احلاجة املاسة إلى هذه اخلدمة.

تدابير األساس للرعاية التلطيفية
الـنـظـام  تـحت  التـلطيفية  الـرعاية  تـوافـرهـا إلدراج  يـجـب  ركـائز أسـاسـيـة  أربـع  هـنـاك 

الصحي بأية دولة:

1. السياسة التشغيلية, من الضروري بالبداية وضع سياسة واضحة تناسب ظروف 
وموارد املنطقة.

الرعاية  مجال  في  استخدامًا  وأكثرها  األدوية  أهم  من  األفيونات  األدوية,  توفر   .2
التلطيفية، لذا توافر هذه األدوية، وغيرها من األدوية أمر ضروري مع وضع السياسات 

اخلاصة باستخدامها والتحكم بصرفها.

3. التعليم, من املهم البدء بالتعليم ونشر ثقافة الطب التلطيفي لدى األطباء واملمرضني 
املجتمع،  أفراد  لدى  بالوعي  االهتمام  ثم  األولى،  بالدرجة  الصحي  املجال  في  العاملني 

وباقي التخصصات كاخلدمات االجتماعية والنفسية واملتطوعني وغيرهم.

4. التطبيق، إنشاء قسم للطب التلطيفي يرأسه متخصص في مجال الطب التلطيفي.
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مفهوم جودة حياة املريض
تقديرات  وتشير  طبيعي,  بشكل  اليومي  بنشاطه  االستمتاع  على  املريض  قدرة  هي 
منظمة الصحة العاملية إلى أن نحو 20 مليون شخص يحتاجون الرعاية التلطيفية سنويًا, وأن 
هناك عددًا مماثاًل من األشخاص يحتاجون الرعاية التلطيفية خالل العام السابق لوفاتهم 
وبذالك يكون املجموع السنوي لهؤالء األشخاص 40 مليون شخص تقريبًا. إن الغاية من 
الرعاية التلطيفية هي حتسني جودة حياة املرضى من خالل احلد من أعباء املرض, وذلك 
عن طريق تقدمي اخلدمات املتكاملة لألعراض التي تعيق املريض عن ممارسة حياته اليومية 
بشكل طبيعي وُتستغل جميع اإلمكانيات املتاحة, ويتم االستعانة بالعمل التطوعي في بعض 

األحيان للوصول لهذه الغاية السامية.

الفصل الثاني 
 حتسني جودة حياة املريض 

شكل )2( : جوانب معاناة مريض السرطان
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اجلوانب التي تهتم بها الرعاية التلطيفية 
عند أخذ معاناة مريض السرطان كمثال فإن معاناة املريض املتقدم لديها عدة جوانب 
متداخلة مع بعضها البعض, ولتخفيف املعاناة يجب مراعاة جميع اجلوانب والتركيز عليها 

للوصول إلى الهدف وهو تخفيف معاناة املريض وأسرته. 

أواًل، اجلانب اجلسدي 

يهتم الطب التلطيفي بعالج أعراض املرض التي تؤثر على حياة املريض, وميثل األلم 
وتعد  التلطيفية.  للرعاية  احملتاجون  املرضى  منها  يعاني  التي  األعراض  أكثر  من  واحدًا 
واأللم  السرطان,  لدى مرضى  إلى احلاد  املعتدل  األلم  لعالج  األفيونية ضرورية  املسكنات 
األلم  حاالت  وتتواتر  سرطانية.  غير  متقدمة  أخرى  بأمراض  املصابني  املرضى  في  احلاد 
بصفة خاصة في املراحل النهائية للمرض, فعلى سبيل املثال يعاني نحو 80 % من مرضى 
السرطان واإليدز و 67 % من املصابني باألمراض القلبية الوعائية, وداء االنسداد الرئوي 
املزمن من األلم املعتدل إلى احلاد في نهاية حياتهم.وال تقتصر الرعاية التلطيفية على التدبير 
التنفسية  الضائقة  مثل,  األخرى  املزعجة  األعراض  من  عددًا  تشمل  بل  للمرض  العالجي 
التي تتسم باخلطورة, وشدة التواتر لدى املصابني باألمراض التي تهدد حياتهم. باإلضافة 
التهيج,  وحاالت  واإلمساك,  والغثيان,  النوم,  كقلة  أخرى  أعراض جسدية  هناك  األلم  إلى 
وااللتباس, خصوصًا لدى مرضى السرطان املتقدم واملنتشر نتيجة إفراز اخلاليا السرطانية 

ملواد تؤثر على األعضاء الداخلية للمريض فتنتج عنها هذه األعراض.

ثانيًا، اجلانب النفسي 

إن األمراض املزمنة التي ال تبرأ حيث ُتعرض املريض خلطر اإلصابة باألمراض النفسية 
املختلفة نتيجة طول املعاناة و اآلالم املصاحبة لها, وكذلك قلة الدعم النفسي للمريض سواء 
من األسرة أو املجتمع أو الطاقم الطبي. مثال على ذلك مرضى السرطان املتقدم حيث تزيد 

لديهم فرصة اإلصابة باألمراض النفسية مثل االكتئاب والتوتر. 

هناك عوامل خطورة تزيد من احتمال إصابة مريض السرطان باالكتئاب منها.
العيش وحيدًا بال أسرة.. 1
بعض أنواع السرطان, مثل سرطان البنكرياس والدماغ.. 2
وجود إعاقة جسدية.. 3
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وجود تاريخ مرضي باالكتئاب.. 4
وجود آالم غير متحكم بها أو ضغوط نفسية حادة. 5

التداخل على وضع  هذا  فهم  ويساعد  النفسي واجلسدي,  بني اجلانب  تداخل  هناك 
خطة عالج متكاملة للمريض, فطول املعاناة اجلسدية يؤدي إلى مشكالت نفسية لدى املريض. 
والغضب  املعاناة  تقبل  عدم  إلى  الروحاني  اجلانب  وضعف  االجتماعي,  الدعم  قلة  يؤدي 

واإلحباط مما يسوق اإلنسان إلى حاالت التوتر واالكتئاب و حتولها إلى مرض معضل.

ثالثًا، اجلانب االجتماعي 
يدعم فريق الرعاية التلطيفية اجلانب االجتماعي للمريض وأسرته بهدف حتسني جودة 
حياة املريض وأسرته . يشجع فريق الرعاية التلطيفية األهل, ومن هم على صلة باملريض على 
زيارة ودعم املريض. وتسهل هذه األمور لهم بفتح باب الزيارة لفترات أطول وتوفير املكان 
املالئم للزوار. إن دعم املريض وحل املشكالت األسرية واملادية أمر بالغ األهمية, تتضافر 
املريض  ملساعدة  احللول  أفضل  إلى  والوصول  املهمة  الناحية  هذه  لتشمل  العاملني  جهود 
التي منها االستعانة باللجان اخليرية, أو الشركات, أو املؤسسات, أو املتطوعني. تأتي هنا 
أهمية دور املتطوعني في مساندة مرضى الرعاية التلطيفية, ودعمهم املادي واملعنوي, خاصة 

املرضى الذين يعيشون مبفردهم, وليس لديهم أسر أو أصدقاء.

رابعًا، اجلانب الروحاني 

 إن الروحانية لديها العديد من التفسيرات, وتشمل املعتقدات الفردية, واملوقف جتاه 
الله, وبالنسبة للمسلمني, يعتقد أن قراءة القرآن الكرمي ينتج عنها راحة البال والطمأنينة, 
وقد أظهرت األبحاث التمريضية أن البعد الروحي للرعاية يتداخل مع جميع جوانب الرعاية 
التمريضية. وحتتاج ممرضات الرعاية التلطيفية احلصول على معلومات عن اجلوانب الدينية 
لكل مريض كجزء من الرعاية امللطفة, يحتاج كل مريض سواء كان مسلمًا أو غير مسلم للدعم 
الروحاني عن طريق رجال الدين أو الواعظني حتى يتم تعزيز هذا اجلانب املهم في حياة كل 

مريض.

دور كل قسم في فريق الرعاية التلطيفية 
دور الطبيب

• فحص و متابعة املريض منذ التشخيص و تقدمي العالج الالزم وفق أحدث ما توصل 	
إليه العلم.
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• األعراض 	 حتديد  املطلوب,  بالشكل  اخلطة  سير  من  والتأكد  العالج  خطة  وضع 
والكشف عنها مبكرًا وعالجها قبل أن تتفاقم.

• إليها 	 التي يسعى  العامة  األهداف  التلطيفية مبا يخدم  الرعاية  فريق  تنسيق جهود 
الفريق الصحي.

• فريق 	 ضمن  أكانوا  سواء  الصحيني,  والعاملني  األطباء  وتدريب  تعليم  على  العمل 
التلطيفية واالرتقاء  الرعاية  التلطيفية أو خارجه, وذلك بهدف ترويج مفهوم  الرعاية 

بجودة اخلدمات املقدمة في هذا املجال.
• عمل أبحاث و دراسات بشكل مستمر.	

دور املمرض/ املمرضة 
• تقدمي الرعاية التمريضية للمرضى, ويعد ذلك من أهم األدوار التي يقدمها الفريق 	

الصحي, حيث يقضي املمرض مع املريض داخل املستشفى فترة زمنية أطول مما 
يقضيه أي عضو آخر من أعضاء الفريق الصحي.

• تلمس حاجات املريض واطالع أعضاء الفريق الصحي عليها بحسب اختصاصاتهم, 	
لكي يتسنى لهم تقومي احلالة والتعامل معها بالشكل املناسب.

• تنفيذ الزيارات املنزلية في حال وجود برنامج للرعاية املنزلية.	
• املشاركة في تثقيف املريض وعائلته.	
• العمل على تعليم وتدريب اآلخرين بهدف ترويج املفاهيم الصحيحة للرعاية التلطيفية.	
• املشاركة في األبحاث العلمية.	

دور املختص االجتماعي
• تقومي احلالة االجتماعية للمريض وحتديد األولويات التي ينبغي التركيز عليها لتخفيف 	

معاناة املريض وعائلته من الناحية االجتماعيه.
• مساعدة املريض وعائلته وأفراد الفريق الصحي في وضع خطة العالج املناسبة.	
• املشكالت 	 أن تساهم في حل بعض  التي ميكن  العالقة  ذات  التنسيق مع اجلهات 

االجتماعية أو املادية التي يواجهها املريض وعائلته.
• الفريق 	 وأعضاء  وعائلته  املريض,  تضم  التي  االجتماعات  تنسيق  في  املساعدة 

الصحي.
• ناجح 	 بشكل  املستشفى  من  املريض  إخراج  لعملية  التخطيط  في  الفعالة  املساهمة 

ومريح للمريض وأفراد أسرته .
• املشاركة في تعليم وتدريب اآلخرين بهدف ترويج املفاهيم الصحيحة للرعاية التلطيفية 	

واملشاركة في األبحاث العلمية.
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دور مختص التغذية
• تقومي احتياجات املريض الغذائية واستعراض البدائل املناسبة في كل حالة.	
• املساهمة في وضع اجلوانب املتعلقة بالتغذية في خطة العالج الشاملة.	
• تدريب املريض وأفراد عائلته على جتهيز الوجبات اخلاصة للمريض وكيفية تناولها.	
• املشاركة في األبحاث العلمية.	

دور اختصاصي العالج الطبيعي
• تقومي احتياجات املريض العضلية احلركية واملساهمة في وضع خطة لتحسني حالة 	

املريض العضلية احلركية إلى أفضل وضع ممكن .
• تدريب املريض وعائلته للتعامل مع احلاجات اليومية مثل األكل واالغتسال ودخول 	

اخلالء بأفضل طريقة ممكنة.
• الناحية 	 من  املريض  تساعد  أن  التي ميكن  املساعدة  واألجهزة  بالوسائل  التوصية 

العضلية واحلركية ومن ثم تدريب املريض وعائلته على كيفية استخدامها والتعامل 
معها .

• املشاركة في األبحاث املتعلقة بالعالج الطبيعي.	

تقدمي الرعاية التلطيفية
• كريستوفر 	 ملجأ  إنشاء  مع  التلطيفية  الرعاية  لتقدمي  اجلديد  النظام  بدأ  املالجئ, 

باململكة املتحدة, ومن ثم مت انتشار الرعاية التلطيفية تدريجيًا. في كثير من الدول 
التلطيفية مستقلة وتقدم الرعاية للمرضى وذويهم في مبنى أو مكان  تكون الرعاية 
منفصل ومصمم خصيصًا لهذا الغرض, وبدأت اململكة املتحدة بتطبيق نظام الفرق 
املتعددة لعالج مرضى الرعاية التلطيفية وتدريب باقي املتخصصني لتقدمي خدمات 

متكاملة للمرضى وذويهم.
•  فريق الدعم, هو فريق متخصص يضم عدة تخصصات مجتمع[ لتقدمي االستشارة 	

وعادة ما يشمل: طبيب وممرضة ومتخصص اجتماعي أو معالج طبيعي أو معالج 
نفسي وقد يكون معهم أشخاص آخرون. يحدد فريق الدعم من الزيارة األولى خطة 
أو املستشفى ومتابعة خطة العالج  باملنزل  املتكاملة و مكان تقدميها سواء  العالج 

لضمان راحة املريض و ذويه.
• فريق الرعاية املنزلية, مت إنشاء أول فريق رعاية منزلية ملرضى السرطان في لندن 	

من قبل ملجأ كريستوفر, وفي البداية كان يقتصر على خدمة مرضى السرطان فقط, 
ولكن مع الوقت وشمول الرعاية التلطيفية اشتملت اخلدمة مرضى األمراض املزمنة 
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املنزلية من طبيب متخصص وممرضة وفي  الرعاية  تهدد احلياة.يتكون فريق  التي 
بعض األحيان يرافقهم املرشد الروحاني أو املعالج النفسي أو املتطوعون.

•  وحدة الطب التلطيفي، هي وحدة متخصصة ملرضى الطب التلطيفي, وتشمل 	
عددًا من األسرة املخصصة, وتكون هذه الوحدات إما في مراكز عالج السرطان أو 
في املستشفيات العامة, تشمل الوحدة على األقل )10 - 12( سريرًا وعلى األكثر 
)25 - 30 ( سريرًا ويحتاج كل مريض ممرضة أو ممرضتني, وتكون مدة اإلقامة 

املتوسطة )10 - 12( يومًا ملعاجلة األعراض املعقدة.
• وذويهم ومن مميزاتها 	 للمرضى  تقدم خدمة االستشارات  العيادات اخلارجية،   

أنها مبواعيد منظمة وميكن ألغلب املرضى الوصول إليها وتقدم خدمات أخرى كذلك, 
مثال الدعم النفسي عن طريق إشراك أحد املعاجلني النفسيني مع الطبيب في العيادة 

وكذلك باقي التخصصات.
• خدمة رعاية هل ليوم واحد؟ يقدم هذه اخلدمة الطبية املعالج املهني فريق الدعم في 	

بعض املراكز التي تضم أطباء من مختلف التخصصات لعالج األعراض املستعصية 
التي حتتاج إلى عالجات تداخلية.

النسبة املئوية العرض  العرض النسبة املئوية

 %49 اضطراب النوم  %84 األلم

 %41 االكتئاب  %69 اإلجهاد
 %38 الكحة  %66 الضعف العام
 %36 الغثيان  %66 فقد الشهية
 %24 القلق  %57 جفاف الفم
 %21 الهذيان  %52 اإلمساك
 %18 صعوبة البلع  %50 ضيق التنفس

 %11 الصداع  %50 فقدان الوزن

اجلدول )1( : األعراض األكثر شيوعًا لدى مرضى الرعاية التلطيفية.
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األعراض التي يتم التعامل معها في الطب التلطيفي
إن مرضى الرعاية التلطيفية لديهم أعراض عديدة قد تكون نتيجة املرض نفسه أو نتيجة 
استخدام دواء أو جراحة معينة. إن الطبيب املسؤول عن املرضى في املراحل املتقدمة من 
املرض يجب عليه أن يتوقع حدوث األعراض, ويبدأ بالوقاية والعالج املبكر لها حتى ال تتفاقم. 
إن األلم من أكثر األعراض التي متت دراستها وعمل بحث علمي عليه. يعد اإلجهاد وقلة 
الشهية من أكثر األعراض شيوعًا في نهاية احلياة عند املرضى الذين يعانون من السرطان 
وغيرها من األمراض املزمنة التي تهدد احلياة. في آخر 48 ساعة من احلياة تكون هناك 
أعراض تنبىء قرب املريض من مرحلة االحتضار وهي زيادة الضعف العام, وقلة االستمتاع 

باحلياة, وقلة األكل والشرب, وصعوبة بالبلع والنعاس.

األلم 

وأعضائه  اجلسم  أنسجة  على  املرض  لتأثير  نتيجة  احلاالت  معظم  في  األلم  يحدث 
واملعاجلة  كاجلراحة,  العالجية  التدخالت  لبعض  نتيجة  يحدث  أن  ميكن  ولكنه  املختلفة, 
اإلشعاعية أو الكيميائية واألدوية. أكثر من 80 % من مرضى السرطان املتقدم يعانون من 
األلم, لذا بدأ الطب في السنوات األخيرة االهتمام بعالج األلم ومسبباته وأصدرت منظمة 

الصحة العاملية بروتوكواًل خاصًا بعالج ألم السرطان .

اإلجهاد والتعب 
يعد اإلجهاد والتعب من األعراض املهمة واملهملة في نفس الوقت, حيث إن الكثير من 
العكس ففي  الدراسات  التي ال ميكن عالجها, وأثبتت  أنها من األعراض  األطباء يعتقدون 
بداية املرض ميكن عالج اإلجهاد والتعب باألدوية وعالج اجلانب النفسي لدى املريض, ولكنه 
يصبح أكثر صعوبة في مراحل املرض املتقدمة في األمراض غير السرطانية مثل التصلب 
العصبي املنتشر والفشل الكلوي, وال تقاس حدة املرض بحدة أو شدة اإلجهاد, ولكن األمر 
مختلف مع مرضى السرطان, حيث يزداد لديهم اإلجهاد مع تقدم املرض, وميكننا تشخيص 

اإلجهاد لديهم في ثالث مراحل مهمة من السرطان وهي 
عند تلقي املعاجلة الكيميائية أو اإلشعاعية.. 1
بعد فترة العالج والتشافي .. 2
في مراحل السرطان املتقدم في نهاية احلياة.. 3
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لتشخيص اإلجهاد الناجت عن السرطان نحتاج إلى املعايير التالية

• وجود األعراض التالية بشكل يومي تقريبًا ملدة أسبوعني في الشهر 	
• وال 	 مبررة  غير  وتكون  الراحة,  إلى  احلاجة  زيادة  أو  الطاقة  نقص  أو  حاد  إجهاد 

تتماشى مع الوضع العام.
• من 	 أسبوعني  يومي خالل  بشكل شبه  التالية  األعراض  من  أكثر  أو  وجود خمسة 

الشهر 
الشكوى من الضعف العام أو ثقل باألطراف.. 1
ضعف التركيز واالنتباه .. 2
قلة االستمتاع بأمور احلياة اليومية.. 3
قلة النوم أو كثرته.. 4
النوم يكون غير مريح وال ينشط بعده املريض. . 5
اضطراب حاد باملشاعر )حزن, غضب(. 6
صعوبة في إجناز املتطلبات اليومية نتيجة اإلجهاد.. 7
وجود مشكلة في الذاكرة القصيرة.. 8
إجهاد يستمر لساعات بعد أي مجهود عضلي.. 9
• اإلجهاد ينتج عنه اضطراب قوي في النواحي االجتماعية واملهنية .	
• يعاني 	 املريض  أن  الفحوص وهي  أو  املرضي  التاريخ  من  هناك مؤشرات واضحة 

السرطان واإلجهاد مرتبط به.
• اإلجهاد غير مرتبط بأمراض نفسية مشخصة مثل االكتئاب أو الهذيان.	

قد يشعر املريض بالتعب والضعف واإلجهاد نتيجة لتضافر عوامل عدة أهمها املرض 
األساسي الذي استدعى تلقي املريض للرعاية التلطيفية كما قد تساهم عدة عوامل في حدوث 

اإلجهاد والتعب منها: 
فقر الدم.. 1
سوء التغذية.. 2
األعراض النفسية كاالكتئاب والقلق.. 3
عالج األورام السرطانية باملعاجلة الكيميائية أو اإلشعاعية ويبدأ اإلجهاد الناجت عن . 4

املعاجلة الكيميائية عادة بعد بضعة أيام من اجلرعة ثم يزول تدريجيًا إلى ما قبل 
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اجلرعة التالية, أما اإلجهاد الناشئ عن املعاجلة اإلشعاعية فإنه يبدأ تدريجيًا خالل 
األسبوعني أو األسابيع الثالثة األولى من بدء العالج, ويزداد مع تواصل اجلرعات 

ومن ثم قد يستمر ملدة ثالثة أشهر بعد انتهاء جرعات العالج.

لدى  والتعب  اإلجهاد  سبب  عن  كامل  غير  بشكل  لكن  و  دراستها  نظرية متت  هناك 
مرضى السرطان, حيث وضحت أن الورم السرطاني يفرز مواد تسمى بالسيتوكني تؤثر على 
نشاط اإلنسان, ويكون مستوى هذه املواد بالدم لدى مرضى السرطان أعلى من اإلنسان 

العادي.

عالج اإلجهاد والتعب 

قد تساعد الوسائل التالية في التعامل مع بعض حاالت اإلجهاد والتعب. 
• عالج فقر الدم إن وجد.	
• التقليل من عدد األدوية التي يتعاطاها املريض إن أمكن وخاصة تلك التي ميكن أن 	

تسبب اإلجهاد كأثر جانبي عند استخدامها.
• تصحيح دورة النوم واليقظة لدى املريض, بحيث يستطيع أن يأخذ قسطًا كافيًا من 	

النوم بالليل فيخف شعوره باإلجهاد خالل النهار.
• اإلجهاد 	 حدوث  في  احملتمل  تأثيرها  لتخفيف  والنفسية  اجلسدية  األعراض  عالج 

والتعب.
• التقليل من األنشطة التي تسبب التعب واإلجهاد للمريض.	
• طاقة 	 لتوفير  وذلك  العائلة  أفراد  إلى  اإلجهاد  تسبب  التي  األعمال  بعض  تفويض 

املريض.
• حث املريض على أداء أنشطة أقل إجهادًا كالصالة واجللوس في حديقة.	
• إيجابي في شعور املريض 	 أثر  لها  التي قد يكون  الطبيب بعض األدوية  قد يصف 

بالنشاط مثل الكورتيزون, وبعض املنشطات مثل ميثيل فنيدات .

فقدان الشهية والدنف

الدنف هو متالزمة معقدة تضم, 
فقدان الوزن.. 1
تكسر الدهن.. 2
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تكسر العضالت.. 3
تكسر بروتني األحشاء الداخلية.. 4
فقدان الشهية.. 5
الغثيان املزمن.. 6
الضعف العام.. 7

يحدث الدنف وبشدة لدى مرضى السرطان املتقدم, أو مرضى متالزمة العوز املناعي 
املكتسب وكذلك املرضى الذين يصابون بأمراض ميكن عالجها, حيث يعالج عندهم الدنف 
عند القضاء على املرض املسبب. أكثر من 80 % من مرضى السرطان أو مرضى متالزمة 
لديهم  الذين  املرضى  فإن  الوفاة. بشكل عام  قبل  بالدنف  املكتسب يصابون  املناعي  العوز 
أورام صلبة معرضون لإلصابة بالدنف. يعد مرضى السرطان من األطفال وكبار السن أكثر 

عرضة من غيرهم لإلصابة بالدنف.

تقييم الوضع الغذائي للمريض

نظرًا إلى طبيعة مرض السرطان املزمن فإن تشخيص الدنف يكون سهاًل وواضحًا. 
يكفي التاريخ اإلكلينيكي للمريض ووجود نقصان مستمر في الوزن لتشخيص الدنف وبدقة 
لدى مرضى السرطان. دائمًا يكون مستوى األلبومني في البالزما منخفضًا. يساعد قياس 
طية اجللد في منطقة الذراع وحتت لوح الكتف على التشخيص وكذلك تعتبر مقارنة القياسات 
من حني آلخر أمرًا ضروريًا ملعرفة مستوى الدنف وتطور فقدان الوزن لدى مرضى السرطان 
املناعية  التحاليل  حتى  الدنف,  لتشخيص  متخصصة  مخبرية  لتحاليل  نحتاج  ال  املتقدم. 

وغيرها ال تكون نتائجها دقيقة لدى مرضى السرطان لتأثر اجلهاز املناعي باملرض.

ما سبب الدنف لدى مرضى السرطان ؟

إن املسبب الرئيسي للدنف هو اخللل في عمليات االستقالب باجلسم, ويضاف إليها 
قلة الطعام واضطرابات امتصاص الطعام, فكلها عوامل مجتمعة تؤدي إلى الدنف واآلثار 

املترتبة عليه وهي,
تهديد حياة املريض.. 1
زيادة فرصة اآلثار اجلانبية للعالج مثل العالج اجلراحي أو اإلشعاعي أو الكيميائي.. 2
الضعف العام.. 3
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الغثيان.. 4
اآلثار النفسية للمريض وذويه.. 5

قلة تناول الطعام 

الطعام  تناول  قلة  إن  الدنف.  حاالت  جميع  بني  املشترك  العامل  هو  الشهية  فقدان 
وانخفاض مستوى السعرات احلرارية التي يتم تناولها بالطعام تكون أشد في حالة صعوبة 
البلع نتيجة اآلالم الناجتة من سرطان الرأس والرقبة أو البلعوم أو املريء, كذلك يزداد فقدان 

الشهية لدى مرضى االكتئاب ووجود الغثيان املزمن والتهابات الفم. 

اخللل في عمليات االستقالب

في القدمي كان يعتقد أن الدنف هو نتيجة استهالك الورم السرطاني للسعرات احلرارية 
في اجلسم للنمو وإفراز الورم ملواد تؤدي إلى فقدان الشهية وهذا التفسير يساوي في معناه 

أن عالج الدنف هو إعطاء املريض كمية كبيرة من الطعام و سعرات حرارية أكثر.
ظهرت نظرية جديدة و دراسات حديثة تنص على أن الدنف الذي يحدث لدى مرضى 
السرطان يكون نتيجة لالضطرابات احلادثة في عمليات االستقالب. إن اضطراب عمليات 
السرطاني  الورم  لوجود  فعل  كردة  للسيتوكني  املناعي  اجلهاز  إفراز  عن  ناجت  االستقالب 
باجلسم, كما أن الورم السرطاني يفرز الهرمونات احلالة للشحم, مما يؤدي إلى تكسير كبير 

في شحم اجلسم و فقدان الشهية.

أسباب فقدان الشهية

عسر الهضم.. 1
الغثيان والقيء.. 2
اإلمساك.. 3
الشبع املبكر, وقد يكون من أسبابه االستسقاء البطني أو تضخم الكبد أو سرطان . 4

املعدة أو استئصالها.
شلل املعدة وبطء إخراجها حملتوياتها.. 5
جفاف الفم والتهابه واختالل حاسة التذوق.. 6
األلم الشديد.. 7
اإلجهاد والتعب والروائح الكريهة التي قد تنبعث من القروح ونحوها.. 8
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نسبة . 9 ارتفاع  مثل  اجلسم  فـــي  احليويـــة  الكيميائيــــة  االضطرابـــات  بعــض  حــدوث 
الكالسيوم أو اليوريا وانخفاض نسبة الصوديوم بالدم.

العالج اإلشعاعي أو الكيميائي.. 10
القلق واالكتئاب.. 11

عالج ضعف الشهية

السرطان  والهزال املصاحبة حلاالت  الشهية  أن متالزمة ضعف  بالذكر   من اجلدير 
املتقدم لم يثبت أنهما يتأثران بالتغذية التعويضية عن طريق األنابيب, ولذلك فاألولى في مثل 

هذه احلاالت أن تتبع النصائح التالية:
 جتنب إكراه املريض على الطعام والشراب.. 1
 احلد من كمية الوجبة مع زيادة عدد الوجبات إلى ست وجبات أو أكثر في اليوم . 2

والليلة.
 جتنب األطعمة ذات الرائحة التي ال يقبلها املريض.. 3
 تقدمي الطعام والشراب في الوقت الذي يطلبه املريض .. 4
 التغير في أنواع الواجبات بني احلني واآلخر.. 5
جتنب بعض األطعمة واملشروبات التي تسبب الغازات .. 6

قد ينصح الطبيب أحيانًا باستخدام األدوية احملفزة للشهية لفترة محدودة مع متابعة . 7
نتائج  إلى  تؤد  لم  إذا  أسابيع  إيقافها خالل  يتم  بحيث  لها,  املريض  مدى استجابة 
إيجابية حسب تقومي املريض, علمًا بأن النتيجة املرجوة هي حتسني شهية املريض 
وليس بالضرورة حتسن وزنه. ُيعد الكورتيزون من األدوية املستخدمة لفتح الشهية, 

حيث أثبتت الدراسات فعاليتة في فتح الشهية لدى مرضى السرطان املتقدم. 

يوضح الشكل رقم )3( الطبق ممتلئ في هذه احلالة املريض املصاب بفقدان الشهية 
سوف يصاب باإلحباط ألنه لن يتمكن من إنهاء الكمية املقدمة له, أما في الشكل رقم )4(

فهم  خالل  ومن  بالرضى.  والشعور  إنهائها  للمريض  ميكن  قليلة  الطبق  في  الطعام  كمية 
عملية التقويض الناجتة عن مرض السرطان, وأنها مستمرة طاملا لم يتم عالج أو إزالة الورم 
السرطاني من اجلسم, فإن فكرة إعطاء املريض الطعام بالقوة بالفم أو عن طريق الوريد لن 

تنفع مريض السرطان واملخرجات ستكون عقيمة بل قد تعود عليه بنتائج سلبية.
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جفاف الفم 

إن جفاف الفم من األعراض الشائعة التي يعاني منها املريض في املراحل املتقدمة من 
املرض و تزداد في األيام األخيرة من حياة املريض. إن قلة إفراز اللعاب )اإللعاب( تؤدي إلى 
بالكالم وتؤثر على وظائف األسنان  مضاعفات عديدة مثل صعوبة مضغ الطعام وصعوبة 
االصطناعية وتضاعف فرصة تسوس األسنان وأمراض اللثة, كما تزيد من فرصة حدوث 

االلتهابات الفطرية وغيرها بالفم.

فيزيولوجيا جفاف الفم

الودي. إن عملية اإللعاب معقدة ومتر  الودي ونظير  اللعاب اجلهاز  إفراز  يتحكم في 
بعدة خطوات. وجود خلل في أية خطوة يؤدي إلى نقص في إفراز اللعاب, أكثر عامل يؤدي 
إلى نقص في إفراز اللعاب هو استخدام األدوية مثل األدوية مضادة الفعل الكوليني وأدوية 
القلب واألدوية املناهضة للجهاز الودي واألفيونات. إن املعدل الطبيعي إلفراز اللعاب في الفم 
من )3-5 ملي/دقيقة(, عندما يقل إفراز اللعاب عن)1 ملي /دقيقة( ُيعد ذلك قصورًا في إفراز 

اللعاب.

األمراض التي يصاحبها جفاف الفم أو نقص اللعاب

التهاب املفاصل الروماتويدي املزمن.. 1
متالزمة شوجرن.. 2

شكل )4( : وجبة معتدلةشكل )3( : وجبة دسمة
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تشمع الكبد.. 3
داء السكري.. 4
الثالسيمية.. 5
اجلفاف العام.. 6
الفشل الكلوي.. 7
اإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري.. 8
التهاب الكبد.. 9

التهاب البنكرياس املزمن.. 10
اإلصابة بالداء البطني.. 11
متالزمة داون.. 12
قلة الشهية.. 13

عالج جفاف الفم

• يعتمد عالج جفاف الفم على عالج املسبب الرئيسي, مثاًل إذا كان جفاف الفم نتيجة 	
األدوية ميكن استبدالها وتقليل اجلرعة إن أمكن.

• عندما تكون احلالة نقص في إفراز اللعاب أو انخفاض في معدل اإلفراز يستفيد املرضى 	
من بعض األدوية مثل :بيلوكاربني.

• من املهم العناية باألسنان واللثة لدى مرضى نقص إفراز اللعاب وتقدمي برنامج متكامل 	
للعناية بالفم لتجنب تسوس األسنان و االلتهابات.

اضطرابات النوم
اإلنسان  .يدخل  معني  بنمط  مرحلة  كل  تتميز  مراحل  عدة  من  الطبيعي  النوم  يتكون 

الطبيعي في مرحلة النوم بداية من املرحلة األولى إلى الرابعة كالتالي:
املرحلة األولى، النوم اخلفيف يتضمن حركة العني البطيئة وارتخاء العضالت .

املرحلة الثانية، توقف حركة العني وبطـء موجات الدماغ مع ومضات سريعة.

املرحلة الثالثة، انخفاض موجات الدماغ بشكل كبير.

املرحلة الرابعة، سيطرة موجات دلتا على الدماغ .
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حتدث اضطرابات النوم عند وجود خلل في هذه املراحل وتكون على شكل 

• صعوبة في بدء النوم.	
• صعوبة في احلفاظ على تواصل النوم.	
• تقطع بالنوم.	
• قلة النوم في آخر الليل.	

فيزيولوجيا قلة النوم

هناك نظريتان تفسران قلة النوم تشمالن إما أسباب نفسية, أو فرط الوعي واإلدراك 
مقارنة بالنوم الطبيعي. يعرف اضطراب النوم بداية الليل, بتأخير وطول الفترة التي يحتاجها 
النوم ويصاحبه توتر وقلق عادة.  النوم وزيادة النشاط اجلسدي قبل  اإلنسان للدخول في 
إن دورة النوم مراحلها معقدة ويتحكم بها العديد من الناقالت العصبية مثل النورأدرينالني, 
هرمون  أمينوبوتيريك,  ألفا  حمض  الهيستامني,  الدوبامني,  كولني,  األسيتيل  السيروتونني, 

الغدة النخامية, وهرمون امليالتونني.

العالمات املهمة لتشخيص قلة النوم

 صعوبة الدخول بالنوم ألكثر من 30 دقيقة, صعوبة االستمرار بالنوم أكثر من 30 . 1
دقيقة, صعوبة الرجوع إلى النوم ,النهوض باكرًا من النوم, تعب في فترة النهار, غفوة 

بالنهار, كوابيس.
يحدث اضطراب النوم على األقل ثالث ليالي في األسبوع.. 2
 يؤثر اضطراب النوم على نشاط اإلنسان اليومي وجودة احلياة .. 3

عالج اضطراب النوم

إن خطة العالج معقدة وتعتمد على التاريخ املرضي املفصل لنمط النوم والتاريخ الطبي 
للمريض واألدوية التي يستخدمها املريض وتفاصيل عمل املريض, مثال انتقال إلى مركز 
عمل جديد أو منصب جديد, كذلك عمل مدونة عن تفاصيل نومه. في الطب التلطيفي يعد 
البنزوديازيني هو األفضل لعالج قلة واضطراب النوم, وكذلك مضادات االكتئاب ومضادات 

الهيستامني.
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هناك عالجات غير األدوية تساعد في عالج اضطراب النوم منها 
	•العالج السلوكي, تغير املعتقدات اخلاطئة عن النوم .

	•العالج الضوئي, استخدام الضوء االصطناعي لضبط أوقات النوم .
	•االسترخاء, تعلم كيفية االسترخاء وطرق االسترخاء .

	 االبتعاد عن العوامل التي تؤثر على جودة النوم. 
	 تقنيني فترة املكوث في الفراش, يكون املكوث في الفراش فقط وقت النوم .

	•الرياضة, حتسن من جودة النوم وحتسن من صعوبة الدخول في مرحلة بداية النوم .
	•تدفئة اجلسم, تساعد على حتسني موجات املخ أثناء النوم.

اجلرعة الدواء

(  ملجرام 1-0.5(

(  ملجرام 4-0.5(

( ملجرام 2-1(

 مجموعة البنزوديازيني

البرازوالم
لورازيبام
ميدازوالم

(  ملجرام 100-25(

(  ملجرام 30-15(

مجموعة مضادات االكتئاب

أميتريبتيلني 
ميرتازابني

(  ملجرام 50-25(

مجموعة مضادات الهيستامني

دايفينهيدرامني

اجلدول )2( : األدوية املستخدمة لعالج اضطراب النوم وجرعتها.

اإلمساك 
اإلمساك هو أن يكون التبرز غير منتظم, ويكون بصعوبة والبراز يكون صلبًا. تساعد 
عوامل عديدة في حدوث اإلمساك عند املرضى املعنيني بالرعاية التلطيفية, فباإلضافة إلى 
املرض ذاته, فإن قلة احلركة وقلة األكل والشرب تعد عوامل مسببة لإلمساك أيضًا, كما أن 
األدوية ومن أهمها املسكنات األفيونية تعد من أسباب حدوث اإلمساك, فيجب على الطبيب 

املعالج وصف امللينات في نفس الوقت الذي يصف فيه األفيونات.



- 25 -

حتسني جودة حياة املريض

األعراض املصاحبة لإلمساك 

•  انتفاخ البطن.	
•  ألم بالبطن.	
•  الشعور بعدم استكمال خروج البراز.	

اآلثار املترتبة على طول فترة اإلمساك

• قلة الشهية.	
• غثيان و قيء.	
• التهاب املسالك البولية.	
• الهذيان.	

• خروج السوائل بشكل ال إرادي من الشرج, حيث تتجمع السوائل فوق البراز املتحجر 	
الى توسع جدار األمعاء ونزول هذه السوائل وقد يكون ال  في األمعاء, مما يؤدي 
إراديًا من فتحة الشرج, وفي كثير من األحيان يشتكي املريض من هذه النوبات على 

أنها إسهال.

لتخليص  وذلك  يدويًا,  املستقيم  إلفراغ  الطبيب  يضطر  الشديد  اإلمساك  حاالت  في 
املريض من البراز الصلب العالق باألمعاء الذي يسبب االنسداد الكامل لها.

تسكني اآلالم

إمساك

آالم في البطن

اإلسهال الفيضي احتباس بولي

  سلس فيضي

شكل )5( : اآلثار املترتبة على اإلمساك
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وسائل عالج اإلمساك والوقاية منه 

 شرب كمية مناسبة من السوائل يوميًا.. 1
 أكل األطعمة الغنية باأللياف مثل اخلضراوات والفواكه.. 2
التمرين البدني يوميًا, وإذا كان هذا صعبًا, ميكن أن يقوم املريض و هو في سريره . 3

األطراف  وحتريك  مرارًا,  وبسطها  البطن  عضالت  قبض  مثل  احلركات  من  بعدد 
انقباضًا وانبساطًا عدة مرات.

 محاولة التبرز في األوقات املعتادة للمريض, حيث يفضل كثير من الناس الذهاب إلى . 4
اخلالء بعد تناول اإلفطار عادة.

 إذا أحس بالرغبة في التبرز ينبغي أن يبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن.. 5
 تناول األدوية امللينة حسب وصف الطبيب, وتزداد أهمية هذه األدوية إذا كان املريض . 6

تناول أدوية أخرى تسبب اإلمساك.

األدوية امللينة املستخدمة في الطب التلطيفي

بجرعة . 1 نبدأ  املوفيكول  و  الديكوسيت  مثل  اخلروج,  ليونة  على  تساعد  التي  األدوية 
واحدة, ومن ثم تزيد عدد اجلرعات حسب احلالة. حتتاج األدوية )12( ساعة حتى 

يبدأ مفعولها الواضح .
نبدأ . 2 البيساكوديل والسيناكوت  التي تساعد على حتفيز حركة األمعاء, مثل  األدوية 

بجرعة واحدة و تضاعف حسب احلاجة. حتتاج هذه األدوية من )6- 12( ساعة حتى 
يبدأ مفعولها.

التحاميل الشرجية, يستخدم في حالة اإلمساك الشديد الذي لم يستجب للعالج بالفم.. 3

االلتباس

الهذيان وااللتباس من األعراض الشائعة بني املرضى املعنيني بالرعاية التلطيفية وخاصة 
في املراحل املتأخرة, تصل نسبة الهذيان في نهاية احلياة إلى 80 %, وميكن أن حتدث حالة 
االلتباس على شكل نوبات تطول أو تقصر, وُيعد االلتباس حالة من اختالل وظيفة الدماغ التي 
قد تظهر بشكل حاد أحيانًا, وفي أحيان أخرى بشكل متدرج ومتذبذب ويكون االلتباس عادة 
مصحوبًا بضعف االنتباه ورمبا بتهيج أو نعاس وهذيان وأوهام وقد ُيكثر املريض من األنني 
والتملل, مما يجعل أهله أو رمبا الفريق الصحي يحتارون فيما إذا كان ذلك ناشئًا عن زيادة 
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في األلم أم أنه جزء من أعراض االلتباس. وقد تؤدي هذه احليرة إلى إعطاء املريض جرعات 
زائدة من املسكنات قوية مما قد يزيده هيجانًا.

أنواع االلتباس

 التباس يتميز بالتهيج و كثرة احلركة مع الهذيان.. 1
 التباس بتميز بالهدوء واالنسحاب مع عدم التركيز وقد يشخص في كثير من األحيان . 2

باالكتئاب أو التعب الشديد.
 التباس مختلط.. 3

أسباب االلتباس

 أنواع مختلفة من األدوية .. 1
 االلتهابات اجلرثومية.. 2
التغيرات التي حتدث باجلسم بشكل مصاحب لألورام السرطانية, حيث تفرز األورام . 3

السرطانية موادًا معينة يتفاعل معها اجلسم وتؤثر على وظائف الدماغ.
 اجلفاف.. 4
 فشل في بعض األجزاء احليوية باجلسم كالكلى أو الكبد .. 5
 أورام الدماغ.. 6
 فقر الدم أو نقص األكسجني بالدم.. 7
 اإلمساك الشديد.. 8

عالج االلتباس 

التقييم اإلكلينيكي واملخبري املناسب حلالة املريض.. 1
عالج األسباب إذا اكتشفت .. 2

ُتعد األدوية املهدئة من أهم األدوية املستخدمة لعالج الهذيان. دواء الـهالوبيريدول هو 
األفضل ولـقد أثـبتت الــدراسـات فاعليته في السيطرة على الهذيان وااللتباس, تـبـدأ الــجرعة 
بــ )1( ملجرام بالفم أو حقنة وريدية أو حتت اجللد, تعطى اجلرعة مرتني باليوم, ومن ثم تزيد 

حسب احلالة .
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العضالت  وتيبس  املرض  من  الهالوبيريدول  دواء  يزيد  قد  باركنسون  داء  فـي حاالت 
عندها يـفضل اسـتخدام أدويـة أخـرى أقـل تـأثـيرًا عـلى املـرض مـثـل األوالنـزبني والـكواتـيـبني. 
تضاف األدوية املهدئة مثل امليدازوالم واللورازيبام ملساعدة املريض على النوم, خاصة في 

الليل لتهدئة حاالت التهيج املصاحبة للهذيان.

ضيق النفس 

ُيعد ضيق النفس من األعراض غير امللموسة, وال تقاس شدتها بالفحص اإلكلينيكي أو 
بالتحاليل أو عمل األشعة بل يسأل املريض بشكل مباشر عنها, ويحدث ضيق النفس لدي 
حوالي )30 - 75 %( من املرضى الذين يعانون من السرطان املتفاقم. ويحدث أكثر لدى 
املرضى الذين يعانون من سرطان الرئة األولي عن املرضى الذين يعانون من االنتشار الرئوي 

للسرطان في أماكن أخرى.

الفيزيولوجيا املرضية لضيق النفس لدى مرضى السرطان في مراحله املتقدمة معقدة, 
وتنطوي على العديد من العوامل و املستقبالت الكيميائية املركزية و الطرفية واملراكز القشرية 
واملستقبالت الرئوية, حيث تصل اإلشارات إلى الدماغ فيستقبل حالة عدم التوازن بالنفس 

ويترجمها بضيق النفس.

أسباب ضيق التنفس 

أسباب تتعلق بالسرطان.. 1
 فقر الدم.. 2
 القلق.. 3
 أمراض القلب.. 4
 أمراض اجلهاز التنفسي مثل الربو.. 5
 الضعف العام و اإلجهاد.. 6
 االلتهاب الرئوي.. 7
 وذمة الرئة.. 8
 تليف الرئة الناجت عن العالج الكيميائي أو اإلشعاعي.. 9

 جلطة الرئة.. 10
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عالج ضيق النفس

ومعاجلة  للمريض  الدم  بنقل  الدم  فقر  مثل  التي ميكن عالجها  املسببات  أواًل, عالج 
االلتهاب الرئوي باملضادات احليويه وهكذا.

ثانيًا، يتم إعطاء املريض األكسجني في حالة نقصه عن 10 % بالدم , ال تتعلق شدة 
ضيق النفس لدى مرضى السرطان املتقدم  دائمًا بنسبة األكسجني بالدم, وقد ال تتحسن 

بعض حاالت سرطان الرئة املتقدم بإعطاء األكسجني.
ثالثًا، أثبتت الدراسات فعالية املواد األفيونية لتقليل الشعور بضيق النفس. إذا كان 
لضيق  اجلرعات  نفس  استخدام  فيمكنه  األلم  لتسكني  املورفني  من  جرعات  يأخذ  املريض 
النفس, أما إذا لم يستخدم املريض األفيونات من قبل, فيحتاج جرعة مورفني شراب تتراوح 
من )2٫5 - 5( ملجرام عند اللزوم, وتثبت اجلرعة كل 4 ساعات إذا زاد احتياج املريض. ميكن 

إضافة املهدئات للتقليل من التوتر الناجت عن ضيق النفس والتخفيف من الشعور بالضيق.
رابعًا، يساعد املساج واالسترخاء واستخدام اإلبر الصينية على التخفيف من ضيق النفس, 
املريض حتى  قريبًا من وجه  املروحة  فعالية استخدام  أثبتت  التي  الدراسات  وهناك بعض 
الطريقة حتفيز  بهذه  يتم  حيث  النفس,  بضيق  الشعور  فيخفف  إليه  الهواء  باندفاع  يشعر 

العصب ثالثي التوائم بالوجه.

السعال
إزالة  والرئتني عن طريق  الهوائية  الشعب  فيزيولوجية طبيعية حتمي  آلية  السعال هو 
املخاط وامللوثات من احلنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية. ُيعد السعال من األعراض 
املزعجة لدى مرضى السرطان, فهو مؤلم لهم ويسبب اضطراب النوم, لذا فإن التركيز على 

عالج السعال أمر ضروري وعالجه يسهم في تخفيف املعاناة لدى مرضى السرطان.

أسباب السعال 

األسباب غير السرطانية . 1

• العدوى احلادة باجلهاز التنفسي العلوي .	
• أمراض الشعب الهوائية, الربو, وداء االنسداد الرئوي املزمن.	
• ارجتاع املريء.	
• التصلب املتعدد.	
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 األسباب السرطانية. 1

• سرطان الرئة.	
• االنصباب اجلنبي.	
• النقائل الرئوية املتعددة.	
• شلل احلبال الصوتية نتيجة العالج اإلشعاعي.	

عالج السعال 

نتيجة  الكحة  أما  العارضة,  األمراض  أي  السبب  عالج  على  السعال  عالج  يعتمد 
ملجرام   30 من  الكودين  الكودين.تبدأ جرعة  أو  املورفني  مثل  باألفيونات  فتعالج  السرطان 
وترفع اجلرعة حسب احلاجة, من أهم األعراض اجلانبية للكودين هو اإلمساك, لذا يفضل 
إعطاء املريض امللينات عند وصفه. إذا لم يستجب املريض للكودين يستبدل باملورفني الشراب 

وتبدأ اجلرعة من )2.5- 5 ( ملجرام أو حسب حالة املريض.

في بعض األحيان, ال تتحكم املواد األفيونية وحدها في السعال املستمر, وميكن أن يفيد 
استنشاق الكروموجليكات في هذه احلالة وقد تفيد مثبطات السعال مثل ديكسترومثورفان 

بجرعة 30 ملجرام كل أربع ساعات في عالج السعال اجلاف املستمر.

القيء والغثيان

القيء و الغثيان من األعراض املزعجة والشائعة لدى مرضى السرطان, حيث يعاني 
معاجلة  الطبيب  على  ويجب  والقيء,  الغثيان  من  املتفاقم  السرطان  مرضى  من   %  70

األعراض بشكل فعال وعدم إهمالها حتى ال تتفاقم احلالة.

املواد التي حتفز منطقة القيء بالدماغ

أدوية مثال األفيونات. 1
 الرواسب و األمالح العالية نتيجة الفشل الكلوي.. 2
ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم. 3
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 جرعة بداية العالج
النموذجية

أمثلة املسببات املسبب

 هالوبيريدول, بجرعة 1.5
 ملجرام مرتني باليوم أو 5

 ملجرام حتت اجللد كل 24
ساعة

 املواد األفيونية, الديجوكسني,
 واملضادات احليوية, السموم,

.ارتفاع الكالسيوم بالدم

املواد الكيميائية

 ميتوكلوبراميد, بجرعة 10
 ملجرام ثالث مرات باليوم

 أو 40 ملجرام حتت اجللد كل
24 ساعة

 املواد األفيونية, مضادات
 االكتئاب, االستسقاء, تضخم
الكبد, خلل الوظائف التلقائية

تأخر تفريغ املعدة

اجلدول )3( : أسباب القيء والغثيان وطرق عالجهما.

وسائل التخفيف من أعراض الغثيان والقيء

عالج األسباب التي ميكن عالجها مثل األدوية املسببة للغثيان واإلمساك واأللم الشديد . 1
وارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم والقلق الشديد, وغير ذلك مما ميكن عالجه في الغالب.

باختالف . 2 يختلف  قد  الدواء  إن  والقيء, حيث  الغثيان  لعالج  املناسب  الدواء  وصف 
أسباب الغثيان و القيء.

أو . 3 بالغة احلالوة  أو  بالفلفل والبهارات  أو املشبعة  املقلية  أو  الدهنية  جتنب األطعمة 
امللوحة.

أدعى . 4 هي  إذ  الساخنة  األطعمة  وجتنب  الباردة  أو  احلرارة  معتدلة  األطعمة  تناول 
النبعاث رائحة الطعام التي قد تهيج الشعور بالغثيان.

 العناية بنظافة الفم واألسنان.. 5
 اجللوس أو رفع اجلذع قلياًل في حال االستلقاء قد يخفف من الشعور بالغثيان.. 6
 تهوية املكان تهوية جيدة وتهيئة اجلو النفسي حول املريض ليساعد على االسترخاء, . 7

كما أن تسلية املريض بتجاذب أطراف احلديث الهادىء معه قد يساهم في حتويل 
تفكيره بعيدًا عن الشعور بالغثيان.
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 االكتئاب والتوتر 

من اخلطأ اعتبار االكتئاب والتوتر من ردود األفعال الطبيعية لدى املرضى الذين يعانون 
أمراضـًا مزمنة. تتداخل أعراض االكتئاب والسرطان مما يؤدي إلى إهمال الناحية النفسية 
وقلة  اخلمول  مثال:  املعتاده  السرطان  أعراض  من  أنها  على  معها  والتعامل  املريض  لدى 
االستمتاع بالنشاط اليومي وأمور احلياة واضطراب النوم و فقدان الشهية واالنسحاب من 
احلياة االجتماعية, فهذه األعراض املشتركة يصعب في بعض األحيان تشيخص ما إذا كانت 

نتيجة االكتئاب أو السرطان أو االثنني معًا!

 هيوسني بيوتيل برروميد,
 بجرعة 60 ملجرام حتت

 اجللد أكثر من  24 ساعة
 أو سيكليزين, بجرعة 150

 ملجرام حتت اجللد على
 مدى 24 ساعة

 أوندانسيترون, بجرعة 8
 ملجرام مرتني أو ثالث مرات

 باليوم

 انسداد األمعاء

 التهاب القولون أو املعاجلة
اإلشعاعية الكيميائية

 مشكالت اجلهاز
الهضمي

 سيكليزين, بجرعة 50
 ملجرام ثالث مرات أو

 150 ملجرام حتت اجللد
 خالل  24 )باالشتراك مع

ديكساميثازون(ا

 ارتفاع الضغط داخل الدماغ
     على سبيل املثال نتيجة ورم أو

  نزف

مشكالت الدماغ

 سيكليزين, بجرعة 50 ملجرام
 ثالث مرات باليوم أو  150

 ملجرام حتت اجللد خالل 24
ساعة

مشكالت األذن التهاب العصب الدهليزي

تابع/اجلدول )3( : أسباب القيء والغثيان وطرق عالجهما.

 جرعة بداية العالج
النموذجية

أمثلة املسببات املسبب
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إن تغير العواطف واإلدراك لدى مرضى السرطان املتقدم يعكس التأثير النفسي للوضع 
الصحي والعالجات املستخدمة للمريض. إن اآلثار النفسية عند تشخيص مرض السرطان أو 
انتكاس وضع املريض بعد العالج يترتب عليها اخلوف واحلزن والغضب, وتستمر األعراض 
والنفسي  االجتماعي  العون  تقدمي  وعند  أسابيع,  ملدة  املريض  مع  ما  موقف  عن  املنعكسة 
منهم   )%  20  -  10( بينما  املرحلة,  هذه  تخطي  املرضى  من  الكثير  يستطيع  والروحاني 
يصابون باألمراض النفسية التي حتتاج تقدمي خطة عالج مناسبة لهم .من املهم تقييم وعالج 
لديه  إلى معاناة كبيرة  فالتأخر في عالج املريض يؤدي  النفسية في وقت مبكر,  األمراض 
العاطفي  االضطراب  إن  األمراض.  من  وغيره  السرطان  عالج  بخطة  التزامه  من  ب  ويصعَّ

والنفسي قد يصيب األهل وحتى الطاقم الطبي ألنهم يتأثرون بالوضع العام للمريض.
األعراض اإلكلينيكية

من الصعب من خالل مقابلة املريض ألول مرة حتديد ما إذا كانت احلالة النفسية التي 
مير بها هي ردة فعل طبيعية ملوقف صعب أم أنها فعاًل مرض نفسي وله أبعاد ويحتاج خطة 

عالج محددة بناء على تقييم املتخصص باحلالة. 

األعراض اجلسدية 

غالبًا ما تكون هناك أعراض جسدية مير بها املريض نتيجة املرض النفسي.

مثال :االكتئاب قد يصاحبه الشعور باأللم في مكان محدد وغير مفسر سببه, ويكون 
األلم موجودًا طوال الوقت, كذلك التوتر قد يأتي في صورة غثيان أو ضيق بالنفس كلما زادت 
احلالة النفسية اضطرابًا وسوءًا. يجب على الطبيب البحث عن أسباب االكتئاب والتوتر عندما 

ال تتماشى األعراض مع طبيعة املرض أو عندما ال يستجيب املريض للعالج .

األعراض النفسية 

تختلف األعراض النفسية باختالف شدة وفترة األعراض. ينتاب املريض شعور بالذنب 
لكونه مريضًا وتشكل رعايته عبئًا على اآلخرين. يعتمد تشخيص االكتئاب على أعراض معينة 

يشترط تواجدها .

مزاج مكتئب أو تعكر املزاج أكثر من يوم, كل يوم تقريبًا, كما هو مبني من قبل أي . 1
تقرير شخصي )على سبيل املثال, يشعر باحلزن(  )على سبيل املثال, يظهر باكيًا(.
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انخفاض االهتمام أو املتعة في معظم األنشطة.. 2
تغيير كبير بالوزن أو تغير في الشهية.. 3
اضطراب بالنوم.. 4
تغيير بالنشاط.. 5
التعب أو فقدان الطاقة.. 6
الشعور بالذنب.. 7
تقلص القدرة على التفكير أو التركيز, أو أكثر التردد.. 8
أفكار املوت أو االنتحار.. 9

عالج االكتئاب

الدعم النفسي للمريض من ذويه ومن الطاقم الطبي, مع تلقي جلسات من طبيب نفسي . 1
ملساعدة املريض على التخلص من االكتئاب والتوتر.

إعطاء املريض األدوية املضادة لالكتئاب, ويظهر تأثيرها بعد أسبوعني تقريبًا, لذا يحتاج . 2
املريض جرعات منتظمة من املهدئات حتى يبدأ مفعولها. هناك نوعان من األدوية املضادة 
لالكتئاب: أدوية االكتئاب املضادة للسيروتونني, ومضادات االكتئاب ثالثية احللقات. 
في األيام األخيرة من حياة املريض يفضل استخدام الدواء ثالثي احللقات ألن مفعوله 
-25( ملجرام قبل  البدء بجرعة )10  التوتر, وميكن  النوم وإزالة  سريع في حتسني 
إذا  املريض, ويجب أن توصف األدوية  تدريجيًا, حسب حالة  النوم وزيادة اجلرعة 
مت التأكد وحتديد شدة االكتئاب عند املريض أو في حالة فشل إحباط نوبة االكتئاب 
املؤقتة بعد بضعة أسابيع. يتأخر تأثير مضاد االكتئاب عدة أسابيع بعد بدء العالج 
استجابة  احللقات  ثالثية  االكتئاب  مضادات  تعطي  أسبوعني.  بعد  املفعول  يبدأ  عادة 
جديرة باالهتمام في حوالي 80 % من املرضى, و لديه عدة خصائص مثل تسكني األلم 
العصبي ومزيل للقلق و حتسني النوم. األميتريبتيلني هو الدواء القياسي من بني املجموعة 
وتبدأ اجلرعة 10 ملجرام مرة واحدة قبل النوم في حاالت اضطراب النوم, و 25 ملجرام 

عند النوم في حاالت ألم األعصاب واالكتئاب أو التوتر.

األعراض اجلانبية الشائعة ملضادات االكتئاب ثالثية احللقات 

• جفاف الفم.	
• رؤية غير واضحة.	
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االحتياطات  معدل اجلرعة
الفعالة

جرعة البدء الدواء

• مضاد لآلثار املشتركة 	
)التخدير, والهذيان, 

واحتباس البول, 
انخفاض ضغط الدم 

االنتصابي(.
• مفيد لعالج االعتالل   	

العصبي.

)25ا-100( 
ملجرام

)10ا-25( 
ملجرام

أميتريبتيلني

• قد يتسبب في حدوث 	
جفاف الفم, والتعرق,   
واإلمساك وقد يساعد 
في عالج ألم االعتالل 

العصبي.

i60ملجرام )30ا-60( 
ملجرام

دولوكستني

• جرعة في الصباح 	
وعند الظهر لتجنب 

اضطراب النوم.

)10ا-20( 
ملجرام

i)5-2.5(

ملجرام

ميثيل فنيدات

• يعطى عند النوم 	
بسبب اآلثار املهدئة .

• قد يزيد الشهية.	

)15ا-45( 
ملجرام

)7.5ا-15( 
ملجرام

ميرتازبني

اجلدول )4( : األدوية املستخدمة لعالج االكتئاب وجرعتها.

• اإلمساك.	
• احتباس البول.	
• النعاس.	
• زيادة الشهية, مما يؤدي إلى زيادة الوزن.	
• إلى 	 يؤدي  مما  الوقوف,  إلى  اجللوس  من  االنتقال  عند  الدم  ضغط  في  انخفاض 

اإلحساس بالدوار.
• فرط التعرق.	
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يتم نقل األلم إلى الدماغ عن طريق العصبونات احلسية نتيجة إصابة فعلية أو محتملة 
باجلسم. ومع ذلك, األلم هو أكثر من مجرد اإلحساس, أو الوعي املادي لأللم, حيث يتضمن 
باملكان  األلم  عن  معلومات  بالدماغ  األلم  وإدراك  التصور  يعطي  كما  واالنزعاج,  اإلدراك, 

وطبيعته.

انتشار األلم لدى مرضى السرطان
يعاني حوالي )60 - 80ا%( من مرضى السرطان املتقدم من األلم. تكون شدة األلم 
لديهم متوسطة إلى شديدة وتعيق لديهم نشاطهم اليومي والتمتع باحلياة. يحدث األلم لدى 
مرضى السرطان في كل املراحل ويزداد كلما زاد انتشار الورم وتقدم املرض. املرضى الذين 
يعانون من انتشار السرطان بالعظم أكثر عرضة للمعاناة من اآلالم احلادة من الذين لديهم 
انتشار السرطان باألنسجة. املرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس والعظام والدماغ, 
وسرطان الغدد اللمفاوية والرئة والرقبة لديهم مـعـدل أعـلـى النـتـشـار األلـم مـن غـيرهـم. مـن 
85 % من آالم مرضى السرطان هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للسرطان و 15 % من 

اآلالم نتيجة لآلثار اجلانبية للعالج املستخدم للسيطرة على السرطان.

أسباب األلم لدى مرضى السرطان
أسباب تتعلق بالسرطان 

• ورم خبيث بالعظام.	
• النقائل باألنسجة الرخوة.	
• النقائل احلشوية.	
• انسداد األمعاء اخلبيث.	
• كسر بالعظام نتيجة السرطان.	
• نزف بالورم.	
• ألم األعصاب املرتبطة بالورم.	

الفصل الثالث
 األلـــم.... مسبباته وأنواعه
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أسباب ناجتة من استخدام عالجات السرطان
• الهرموني, والعالج 	 املناعي, والعالج  العالج  الكيميائي,  العالج  اآلثار اجلانبية من 

اإلشعاعي.
• آالم ما بعد العمليات اجلراحية.	

أسباب أخرى غير سرطانية
• اإلمساك.	
• التهاب الوريد اخلثاري.	
• عوامل نفسية واجتماعية لم تعالج.	
• تشنج املثانة أو املستقيم.	
• قرحة الفراش.	
• محدودية حركة املفاصل الناجتة عن قلة احلركة.	
• االلتهابات بأنواعها.	
• آالم أسفل الظهر واملفاصل.	

معنى األلم الشامل
إن ألم السرطان من اآلالم املبرحة التي تتسم بالتفاقم واحلدة مع تطور املرض, يختلف 
للعالج وهي  تؤثر على شدته واستجابته  له عدة جوانب  بأن  باقي اآلالم  ألم السرطان عن 

اجلوانب العضوية النفسية واالجتماعية والروحانية.
عند عالج ألم السرطان يؤخذ باالعتبار جميع هذه اجلوانب حتى يتم السيطرة على 
األلم. ال توجد هناك عالقة واضحة بني تلف األنسجة و الشعور باأللم فبعض املرضى يكون 
لديهم آالم حادة ومصدر األلم غير معروف وال يوجد تلف واضح باألنسجة. ألن األلم يعد من 

األعراض غير امللموسة ويتفاوت من شخص آلخر. ميكننا تعريف األلم كالتالي:
األلم، هو جتربة مير بها الشخص, وتستمر طاملا يشتكي الشخص من وجود األلم, 

وشكوى الشخص من األلم هي املؤشر الوحيد القوي والدال على وجوده.

أنواع األلم 
1. األلم احلسي

ينتج عن استثارة مستقبالت اآلالم باألنسجة وينقسم إلى نوعني 
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• تكون 	 حيث  به  بالتحديد  األلم  نقطة  ال ميكن حتديد  بكونها  تتصف  األحشاء:  آالم 
املنطقة املشمولة واسعة, يظهر األلم على صورة مغص.

• آالم جسدية: محددة املكان, ونوعها مؤلم ومبهم .	

2. األلم العصبي
ينتج األلم عن تلف أو خلل باجلهاز العصبي احمليطي أو املركزي, يوصف بالصدمة

الكهربائية أو احلرقان. توجد منه عدة أنواع منها:
• آالم مركزية.	
• آالم طرفية.	

اجلدول )5( : مقارنة بني  نوعي األلم الرئيسيني.

األلم العصبي األلم احلسي

هو الناجت عن معاجلة غير طبيعية 
للمدخالت احلسية عن طريق اجلهاز 
العصبي املركزي أو الطرفي. يعالج 
عادة باألدوية املساندة مع املسكنات.

أ- اآلالم املركزية:
نتيجة تلف باجلهاز العصبي 

املركزي أو الطرفي
ب - اآلالم الطرفية:

- ألم طرفي متعدد.
- ألم طرفي وحيد.

يحدث نتيجة استثارة ويسبب تلف 
األنسجة الطبيعية, عادة يستجيب 

للمسكنات غير األفيونية أو األفيونية.
  اآلالم اجلسدية: في العظم أو 

املفاصل أو العضالت أو األنسجة 
الضامة.  

   آالم األحشاء: في األحشاء مثل, 
الجهاز الهضمي والبنكرياس وتقسم 

إلى 
أ- ورم ممتد لغشاء األحشاء ويسبب 

ألمــًا مبهمـًا محدًدا في مكانه.
ب- انسداد في األحشاء املجوفة 
ويسبب األلم  المتقطع والمغص 

ويصعب تحديد مكانه.
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مصطلحات متداولة في عالج األلم 
اإلدمان, هناك منط من تعاطي املخدرات القهري يتميز باستمرار احلنني لتعاطي املواد 
وليس  )النشوة(  اجلانبية  آلثارها  األفيونية  املواد  استخدام  إلى  املريض  ويحتاج  األفيونية 

لتخفيف اآلالم .
مسكن مساعد، دواء له دواعي استخدام أخرى غير تسكني األلم على سبيل املثال 

األدوية املضادة لالكتئاب )ولكن أيضًا مسكن لبعض الظروف املؤملة(.
نالبوفني,  بنتازوسني,  املثال,  سبيل  على  األفيونية  املواد  من  أنواع  هناك  ناهض، 

بوتورفانول تستخدم لتسكني األلم.
آالم أخرى, يشعر املريض بآالم نتيجة استثارة غير مؤملة على الرغم من األنسجة التي 

تظهر
طبيعية؛ شائعة في ألم االعتالل العصبي.

سقف املسكن األعلى، اجلرعة التي لم يتم احلصول بعدها على تسكني إضافي.
جرعة السقف، هي اجلرعة التي ال ينتج عنها أي تغيير في تسكني األلم.

فرط التألم، ألم مبالغ فيه.

تقييم األلم 
إعادة  وتكرار  للمريض  الشامل  التقييم  هو  األلم  على  السيطرة  في  الزاوية  إن حجر 
التقييم. ينبغي أن يتضمن التقييم األولي لكل مريض بالسرطان أسئلة لتحديد وجود األلم. 
ينبغي االستمرار في السؤال عن األلم ملرضى السرطان في كل زيارة مع متخصص الرعاية 
الصحية. يجب أخذ التاريخ الكامل لأللم وعمل الفحص البدني, مع التركيز على أعراض 

املريض  مبا في ذلك معلومات عن :
 موقع األلم )منتشر, متركز في مكان واحد(.. 1
 خصائص األلم )مثل حرق, أو خفقان, أو حاد, أو مؤلم(.. 2
 توقيت األلم )البداية ومدتها, والتباين, والنمط(.. 3
 شدة األلم.. 4
العوامل التي تفاقم الشعور أو تخففه.. 5
 التاريخ املرضي, مبا في ذلك االستجابة لألدوية )واآلثار الضارة(.. 6
 فعالية األدوية التي تستخدم حاليًا لتسكني األلم واألدوية التي مت استخدامها من . 7

قبل.
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 األعراض املصاحبة )الغثيان, القيء, اإلمساك, التعرق, والتعب(.. 8
 الضعف املعرفي, والعجز في الذاكرة.. 9

 وجود الشدة النفسية, والعوامل األخرى التي تؤثر على األلم.. 10
 األسرة, واملعتقدات واملمارسات الدينية التي تؤثر على األلم.. 11
 التاريخ االجتماعي )التأثير النفسي لأللم في األسرة والعمل واحلياة االجتماعية(.. 12
 تاريخ األسرة )األمراض النفسية, وإدمان الكحول(.. 13
 كيف أثر األلم في )املزاج, وأمناط النوم, والتركيز الذهني(.. 14
 املخاوف, حول األلم واألدوية. . 15

أواًل، شدة األلم
مت  التي  األلم  تصنيف  جداول  تتيح  درجته.  خالل  من  األلم  شدة  قياس  ميكن 
الرعاية  مقدمو  يتمكن  املرضى حتى  آالم  قياس  الزمن  من  عقد  من  ألكثر  استخدامها 
مت  الرقمي.  التصنيف  مقياس  هو  شيوعًا  األكثر  العالج.  فعالية  حتديد  من  الصحية 
تصنيف األلم على مـقـيـاس مـن )0 - 10 ( حـيث يـكـون: )8 - 10( ألم شـديـد, )4 - 7( ألـم 

معتدل,  و )1 -3( ألم خفيف.  

شكل )6( :  مقياس التصنيف الرقمي لقياس  شدة األلم

ألم شديد جدًا

ال يوجد ألم
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التصنيف  ومقياس  البصرية  التناظرية  مقياس  ذلك  في  مبا  أخرى,  مقاييس  هنالك 
السلوكي, لقياس األلم لدى املريض. كل من هذه املقاييس لديها مزايا محددة في مساعدة 
املرضى على التعبير بشكل فعال عن شدة آالمهم. ومبجرد أن يتلقى املريض العالج, ميكن 
الطبيب  يحدده  ما  أو حسب  يوميًا  ومتابعته  األلم  االستفادة من حجم  األلم من خالل  تتبع 

املعالج. كما يسمح هذا النهج بإجراء تقييم موضوعي لفعالية العالج.
إن حدوث ألم شديد يحتاج إلى تكرار املسكنات عند اللزوم ويجب متابعته بشكل دقيق, 
فعند ازدياد حاجة املريض على مدى اليوم للمسكنات يجب إبالغ الطبيب املعالج لعمل الالزم 
وتغيير اجلرعات, حيث إن بعض املرضى ال يرغبون في االعتراف بزيادة األلم ألن هذا قد 

يترافق مع تطور املرض الكامن. 

ثانيًا, مكان اآلالم
يتم البحث عن مكان األلم على وجه التحديد فذلك يساعد على حتديد نوع وطبيعة األلم. 
األلم املتمركز في مكان واحد يرجح أكثر أن يكون أملًا جسديًا ومؤشرًا النتشار املرض في 
املكان. عندما يكون األلم غير متمركز أو يصعب حتديد مكانه, فإنه قد يكون أملًا عميقًا حشوًيا 
تساعد إشارة املريض بإصبعه على مكان األلم الطبيب على حتديد نوع األلم الذي يعاني منه 

املريض.

ثالثًا, عوامل الشدة و عوامل التخفيف

إن معرفة العوامل التي تزيد أو تقلل من شدة األلم تسهم في عالج األلم وحتديد فعالية 
الدواء. األلم الذي يزداد مع احلركة, وخاصة إذا كان في الطرف املتحرك فقط غالبًا ما يدل 

شكل )7( : تعابير الوجه التي تدل على وجود األلم و حتدد أيضًا شدة األلم

زيادة شدة األلم
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على سرطان عظمي في ذلك الطرف. األلم الذي يكثف في موقف راقد قد يعني االشتراك في 
العمود الفقري, وينبغي اتخاذ إجراءات فورية. األلم الذي يزداد سوءًا مع ملسة خفيفة كما هو 

معروف في اآلالم اجللدية, ميكن أن يكون متسقًا مع آالم األعصاب.

رابعًا، وصف األلم

يجب على الطبيب مساعدة املريض في وصف نوع األلم لديه بتقدمي املصطلحات املعبرة 
عن نوع األلم حتى ميكنه اختيار ما هو مناسب للتعبير عن نوع األلم. األلم الذي يوصف بأنه 
حرق,  غالبًا ما يكون ألم األعصاب. غالبًا ما يوصف األلم اجلسدي بأنه حاد ومؤلم وثابت 

ويسوء مع احلركة. األلم احلشوي ميكن أن يكون عميقًا, ويظهر في صورة مغص.

شكل )8( : وصف األلم العصبي وأنواعه

الشعور باحلرقان أو وجود نار من 
أسفل الرجل

الشعور بالوخز أو جتمد الرجل

الشعور كطعنة سكني أو جرح الشعور كالكهرباء تشك الرجلني أو األطراف

خامسًا، التوقيت

األلم الذي يزيد في أوقات معينة من اليوم يشير عمومًا إلى أن جرعة الدواء غير كافية. 
وينبغي إعادة النظر لالستخدام املتكرر أو التغيير في األدوية طويلة املفعول. إذا كان األلم 
يحدث فقط مع حركة معينة أو مع األكل أو مع أي عامل محفز فإن اجلرعة األساسية للمسكن 
ال تزيد وذلك ألن نوبات األلم تكون مرتبطة بعامل مثير. قد يحدث ألم السرطان بشكل تلقائي 

أي بدون استثارة, وعند ازدياد عدد النوبات هذه نحتاج لرفع جرعة املسكن األساسية.
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إن توقيت حدوث األلم مهم جدًا في بعض احلاالت مثل, في حاالت سرطان الدماغ, 
وعند حدوث ارتفاع بالضغط داخل الدماغ ويصحب ذلك صداع وتزيد شدته في الصباح 

الباكر.

سادسًا، انتشار األلم 

السرطان  مكان  يحدد  األعصاب  توزيعات  مع  أو  اجللد  على  ينتشر  الذي  األلم  إن 
انتشار اخلاليا  ينتج عن  بالعظم.  السرطان  انتشار  األلم.مثال,  نوع  معرفة  على  يساعد  و 
السرطانية بالعظم ألم يتميز بأنه مستمر, ومبهم, ومتركز في مكان وجود الورم ويزداد مع 

الوقت.

أوصت منظمة الصحة العاملية لعالج ألم سرطان العظم باملورفينات جنبًا إلى جنب مع 
العالجات املساعدة مثل البايوفسفونيت, الكورتيزون, واملعاجلة اإلشعاعية, ميكن في كثير 
من األحيان السيطرة على األلم املستمر الناجت عن سرطان العظام. ألم سرطان العظام شائع. 
في املرضى الذين يعانون من سرطان الثدي املتقدم والبروستاتة وسرطان الرئة, عند انتشار 
هذه األورام في العظم تزيد احتمالية الرقود في الفراش والوفاة, وذلك نتيجة اخللل في شكل 

العظم, واأللم الناجت عن االنتشار وفقر الدم وزيادة احتمالية حدوث الكسور.
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وضعت منظمة الصحة العاملية ) ثالث خطوات تسمى سلم عالج األلم( لتحسني إدارة 
األلم في جميع أنحاء العالم.

اخلطوة 1، في حالة األلم اخلفيف: يعطى األسيتامينوفني أو األدوية الالستيرودية املضادة 
لاللتهاب مع أو بدون أدوية مساعدة.

اخلطوة 2، في حالة اآلالم اخلفيفة إلى املعتدلة: تعطى األفيونات اخلفيفة مع األسيتامينوفني 
أو األدوية الالستيرودية املضادة لاللتهاب مع أو بدون أدوية مساعدة.  

اخلطوة 3، في حالة اآلالم املتوسطة والشديدة: تعطى األفيونات األقوى مع األسيتامينوفني 
أواألدوية الالستيرودية املضادة لاللتهاب مع أو بدون أدوية مساعدة.

كما أوصت منظمة الصحة العاملية أنه في حالة تخفيف آالم السرطان، تعطى األدوية 
وفقًا لإلطار التالي،

1. عن طريق الفم 

يعطى الدواء عن طريق الفم وهي وسيلة فعالة وغير مكلفة للمرضى، ويجب استخدامها 
عندما يكون ذلك ممكنًا. من السهل تعيير األدوية التي تعطى عن طريق الفم، وبالتالي فهي 

األسلوب املفضل للتحكم باأللم.

2. على مدار الساعة

ينبغي إعطاء املرضى املسكنات بشكل منتظم إما بحساب اجلرعة اليومية و تقسيمها 
القنيات  باستخدام  متواصل  بشكل  الدواء  املريض  بإعطاء  أو  منتظمة  ساعات  عدد  على 
واملضخة، وهذا يسمح بتخفيف األلم املستمر، ويقلل من نوبات األلم التي يعاني منها املريض 

طوال فترة 24 ساعة.

الفصل الرابع
التدبير العالجي لأللم
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3. تتبع خطوات سلم العالج

األلم  عالج  سلم  نهج  باستخدام  وذلك  األلم،  لشدة  وفقًا  األدوية  أنواع  تغيير  يجب 
الصادر  عن منظمة الصحة العاملية كدليل لتحقيق أقصى قدر من تخفيف األلم، وذلك بدءًا 

بالدرجة املناسبة لأللم و اختيار الدواء املناسب.

5. معاملة املرضى على أساس فردي 

ينبغي أن يعامل كل مريض على حدة. قد يتطلب املرضى جرعات أو تدخالت مختلفة 
من أجل حتقيق تخفيف الآلالم.

6. االهتمام بالتفاصيل 
يحتاج املرضى إلى رصد دقيق لفعالية التدخل وظهور اآلثار اجلانبية أثناء العالج. وقد 
اتخذت منظمة الصحة العاملية مبادرة الدعوة إلى عالج األلم بقوة وتركيز. وأوصت املنظمة 
ممارسي عالج األلم أن تكون أنظمتهم متفردة لكل مريض على حدة، ميكن السيطرة على 

األلم بشكل عام باالستخدام املالئم لألفيونات.
لعالج  التوجيهية  املبادئ  مؤخرًا  الشامل  السرطان  ملكافحة  الوطنية  الشبكة  أصدرت 
آالم السرطان. وشددت على أهمية إجراء تقييم شامل وإعادة تقييم األلم باستمرار، توصي 
هذه املبادئ التوجيهية باستخدام أدوية وجرعات محددة تعتمد على شدة األلم. بالنسبة لكل 
من األلم املعتدل واحلاد، ينصح باستخدام املواد األفيونية قصيرة املفعول ملعايرة اجلرعات 
ذلك  في  مبا  الشامل  العالج  املستحسن  فمن  ذلك،  إلى  باإلضافة  دقيقة.  بصورة  األولية 

األنشطة التعليمية والدعم النفسي واالجتماعي.
الذين  املرضى  لدى  األلم  على  للسيطرة  األساسية  الدعامة  هي  األفيونية  املواد  ُتعد 
يعانون من أمراض متقدمة، فهي فعالة في عالج معظم أنواع األلم. وتستخدم املواد األفيونية 
األدوية  بني هذه  يتم اجلمع  ما  كثيرًا  البداية.  في  والهيدروكودون  الكودين  مثل  "الضعيفة" 
)2 قرص( كل 4 ساعات. من املهم الوعي باآلثار اجلانبية احملتملة، خاصة وأن العديد من 
املرضى يتلقون املواد األفيونية ألول مرة لديهم. استخدام األسيتامينوفني بحذر لدى املرضى 

الذين يعانون من خلل وظائف الكبد.

إذا لم تعد املواد األفيونية الضعيفة فعالة، البد من النظر في تغييرها إلى املواد األفيونية 
األقوى )كبريتات املورفني أوالهيدرومورفون(. ميكن استخدام اجلرعات العالية من دون آثار 
سامة محتملة إذا مت تعييرها بشكل سليم. وغالبًا ما يشار إلى املورفني "باملعيار الذهبي" في 
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مجال الرعاية امللطفة ألنه فعال وغير مكلف، وسهل املعايرة، باستخدام العديد من الطرق مبا 
في ذلك الفم، احلقن، حتت اجللد، عند البدأ باستخدام املورفني فإنه ُيعطى بجرعة منخفضة 

عن طريق الفم. جرعة البداية النموذجية هي )2.5 -5( ملجرام كل 4 ساعات. 
يفضل البدء باستخدام جرعات قليلة من املسكنات و زيادة اجلرعة ببطء خاصة عند 
السرطان من  العظمى من مرضى  الغالبية  تعاني  الكلوي.  القصور  أو مرضى  السن  كبار 
األلم، واالستخدام السليم للمواد األفيونية، واألدوية املساعدة ميكن أن يوفر التخفيف الكافي 
لأللم في معظم احلاالت. وجدت الدراسات أن )75 - 85 %( من املرضى متت السيطرة على 
آالمهم عند إعطائهم األدوية عن طريق الفم، وعبر اجللد. يبدأ العالج باملواد األفيونية عند 

فشل األدوية الالستيرويدية املضادة لاللتهابات و األسيتامينوفني.
واحلبل  بالدماغ  محددة  مبستقبالت  تتحد  عندما  لأللم  تسكني  األفيونية  املواد  تنتج 
النخاعي. يجب اتباع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، باستخدام األدوية األفيونية 
الضعيفة في البداية، ومن ثم معايرة الدواء والوصول تدريجيًا للمواد األفيونية األقوى. ومن 
املريض،  املتكررة آلالم  التقييم  إعادة  املواد األفيونية  للنجاح في استخدام  املهمة  العناصر 

واالنتباه إلى الوقاية من اآلثار اجلانبية، والتواصل الفعال.
األفيونية.  باملواد  العالج  بدء  عند  املرضى  جميع  مع  امللينات  باستخدام  البدء  يجب 
تضاف منشطات األمعاء والتحاميل إذا دعت احلاجة إلى ذلك. وينصح املرضى أيضًا بأن 
يكونوا على بينة باآلثار اجلانبية احملتملة مثل الغثيان هو القيء أو التخدير. على الرغم من أن 
45 % هذه اآلثار اجلانبية عابرة بشكل عام، إال أنه ميكن إضافة أدوية معينة للتغلب عليها. 
وينبغي أن يتبع أي تغيير في جرعة املواد األفيونية بإعادة تقييم خالل 24 ساعة للتأكد من 

فعالية العالج واستباق أي تأثير سلبي.
إن الهدف من العالج الفعال لأللم هو تقليل ألم املريض، وتكون احلاجة إلى الدواء عند 
اللزوم فقط. عندما يرتاح املريض على نظام اجلرعات املنتظمة، يجب حتويل املريض إلى دواء 
مديد املفعول. بذلك تكون جرعات املورفني للمريض "على مدار الساعة" مما يوفر له تسكني 
مستمر لأللم على مدار اليوم، ويتم تزويده باملورفني عند اللزوم، وتكون اجلرعة 10 % من 

مجموع اجلرعات التي يحتاجها املريض بانتظام خالل 24 ساعة.

األدوية املسكنة غير األفيونية 
• األسيتامينوفني.	
• األسبرين.	
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ال يؤثر األسيتامينوفني على وظيفة الصفيحات الدموية، ونادرًا ما يسبب تهيج للجهاز 
الهضمي. وميكن إعطاؤه للمرضى الذين لديهم أرجية من األسبرين، أو مضادات االلتهاب 
الالستيرودية األخرى. ومع ذلك، قد يسبب األسيتامينوفني سمية الكبد، ويجب أن يستخدم 
بحذر لدى املرضى الذين يستهلكون كميات من الكحول. التوصية أن اجلرعة يجب أن ال 
الكبد،  )سمية  لألسيتامينوفني  اجلانبية  اآلثار  تشمل  24 ساعة.   / ملجرام   4000 تتجاوز 
الغثيان، والتقيؤ، والهذيان، آالم بالبطن، اليرقان( وهذه األعراض أكثر احتمااًل لدى املرضى 

الذين يعانون من،
• اختالل وظائف الكبد.	
• االستخدام املنتظم للكحول.	
• نقائل الكبد، سرطان الكبد.	
• تعاطي املخدرات.	
• املرضى من كبار السن )أكبر من 60 عامًا(. 	

استخدام  جتنب  أو  الكلية  اليومية  اجلرعة  من  احلد  يجب  املرضى  لهؤالء  بالنسبة 
األسيتامينوفني.

األدوية الالستيرودية املضادة لاللتهابات
تعمل على تخفيف األلم من خالل آليات متعددة، مبا في ذلك اجلهاز العصبي املركزي، 
والطرفي. يثير تلف األنسجة مجموعة معقدة من األحداث التي تؤدي إلى تفعيل األعصاب 
إنتاج  في  التدخل  طريق  عن  األلم  املسكنات  تخفف  باأللم.  الشعور  وبالتالي  احلسية، 
البروستاجالندين، حيث تقلل من إفرازها في جميع أنحاء اجلسم، وهذا قد يسبب ضرر 
للطبقة املبطنة للجهاز الهضمي و ينتج عنه قرح ونزف ويعتبر ذلك من أشهر اآلثار اجلانبية 

لألدوية املضادة لاللتهاب الالستيرودية.

األفيونات

األفيون )بالالتينية: Opium( )هو مادة مخدرة، تستخرج من نبات اخلشخاش( وطبقًا 
كذلك  عليه  لألفيون.يطلق  األول  املصدر  حاليًا  أفغانستان  تشكل  املتحدة،  األمم  ملصادر 
اخلشخاش أو أبو النوم. عصيره به مادة األفيون التي تستخدم لتسكني اآلالم وتسبب اإلدمان. 
وعادة يصنع األفيون علي هيئة قوالب أو عصى أو أقماع. وأجود أنواعه اليوغسالفي ألن 
به نسبة عالية من املورفني املسكن لآلالم، ويستخرج األفيون من كبسولة النبات عن طريق 
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تشريطها في الصباح الباكر، وهي على الشجرة لتخرج منها مادة لبنية لزجة تتجمد وتغمق 
في اللون. ومن املورفني يحضر الهيروين.

آلية عمل األفيونات

مع  التفاعل  خالل  من  الذاتية  األفيونية  الببتيدات  عملها  في  األفيونية  املواد  تشبه 
املستقبالت املوجودة في العصبونات بالتحديد في منطقة قبل املشبكي وبعد املشبكي باجلهاز 
القنوات  القنوات التي تنظم دخول الكالسيوم وتفتح  العصبي. تعمل األفيونات على إغالق 
الداخلية املعتمدة على الكالسيوم. كما أنها تقلل أحادي فسفات األدينوزين احلقلي داخل 

اخلاليا الذي ينظم إطالق النواقل العصبية املسبب لأللم .

اآلثار اجلانبية لألفيونات

تتشابه جميع األفيونات تقريبًا من حيث آثارها اجلانبية ، وذلك ألن جميع األفيونات 
لقابلية  لألفيونات  اجلانبية  اآلثار  بني  بسيط  تفاوت  وجود  مع  "ميو"  مستقبالت  على  تعمل 

البعض التأثير على مستقبالت أخرى مثل كابا أو دلتا أو غيرها.
اآلثار اجلانبية الشائعة لألفيونات،

• التخدير، والدوخة.	
• الغثيان، والقيء.	
• اإلمساك.	
• االعتماد اجلسدي.	
• تثبيط اجلهاز التنفسي.	

اآلثار اجلانبية األقل شيوعًا

• تأخر إفراغ املعدة.	
• فرط التألم.	
• خلل باملناعة وخلل هرموني.	
• تصلب العضالت.	
• رمع عضلي.	
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اآلثار اجلانبية األكثر شيوعًا 

• اإلمساك	
•  الغثيان. 	

هذان العرضان يصعب التحكم فيهما وينطبق ذلك بشكل خاص على اإلمساك. وميكن 
أن تكون األعراض شديدة بحيث تتطلب وقف املواد األفيونية، تقليل اجلرعات، وبالتالي عدم 
كفاية التسكني. الفحص السليم للمريض، والتعليم، والعالجات الوقائية من العوامل التي قد 
تساعد في حتقيق أقصى قدر من الفعالية مع احلد من شدة اآلثار اجلانبية وآثارها السلبية. 
القيء  أدوية  كذلك  األفيوني،  املسكن  فيه  يصرف  الذي  الوقت  نفس  في  امللني  يصرف  لذا 
والغثيان عندما يكون املريض عرضة لها أو لديه جتربة سابقة مع الغثيان أثناء استخدام 

بعض العالجات.

موانع استخدام األفيونات

األلم  عالج  سلم  اتباع  مت  إذا  خاصة  األفيونات  استخدام  ملنع  قاطع  سبب  يوجد  ال 
املوصى به من قبل منظمة الصحة العاملية، حيث يتم البدء بجرعات منخفضة، وتزيد اجلرعة 

بشكل بطيء ومدروس حسب استجابة املريض واألعراض اجلانبية. 

هناك بعض األفيونات التي ال تعتمد على وظائف كلى املريض إلزالة جزيئاتها غير الفعالة 
ومن هذه األفيونات الفينتانيل وامليثادون، لذا في حاالت الفشل الكلوي يفضل استخدامهم 
امليثادون ميكن استخدام باقي األنواع مع  أو  الفينتانيل  يتوفر  لم  إذا  عن باقي األفيونات. 

مراعاة زيادة الوقت بني اجلرعات وتقليل اجلرعة. وفيما يلي تقسيم ألنواع األفيونات

أواًل، األفيونات الضعيفة 

فعالية  تعادل  األلم،  مسكنات  سلم  في  ثانية  كخطوة  الضعيفة  األفيونات  تستخدم 
األفيونات الضعيفة فعالية جرعة بسيطة من املورفني. تستخدم األفيونات الضعيفة في حاالت 

األلم اخلفيف إلى املتوسط.
الكودين

لإلسهال.  ومضادة  للكحة  وله خاصية مضادة  الطبيعية،  األفيونات  من  الكودين  ُيعد 
البول. مير  منه بشكل بسيط عن طريق  التخلص  يتم  255 ساعة،  للكودين  املتوسط  العمر 
الكودين بعملية االستقالب في الكبد ويفكك إلى مركبات أيضية توازي في فعاليتها 1:10 
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مورفني شراب، أي أن كل 1 ملجرام مورفني يساوي 10 ملجرام كودين. يتوفر منه الشراب 
واحلبوب وتوجد منه أنواع يتم فيها خلطه مع األسيتامينوفني. اجلرعة األقل هي 15 ملجرام 
كل 6 ساعات و يتم رفعها حسب حاجة املريض. احلد األعلى للكوديني هو 240 ملجرام/

اليوم.

  الترامادول 

األفيونية.  األفيونية وغير  األفيونات املصنعة، ويحمل اخلصائص  الترامادول من  يعد 
الوريد.  طريق  عن  أو  بالفم  اجلرعة  تناول  بعد  ساعات   6 حوالي  للدواء  املتوسط  العمر 
تتحقق ذروة مستوى الدواء في بالزما الدم بعد 3 ساعات من تناول اجلرعة يقارب التوافر 
للترامادول 100 % بعد تناوله عن طريق الفم. يتخلص اجلسم من الترامادول  البيولوجي 
بشكل رئيسي عن طريق البول. يتحول الترامادول في الكبد إلى مركب فعال أيضي. )-%10

5( من األشخاص البيض في أوربا لديهم نقص في اإلنزمي الذي يحول الترامادول إلى مركب 
فعال لذا ال يكون الترامادول في بعض املرضى له تأثير على األلم. الترامادول له تأثير قليل 
على التنفس وأقل من باقي األفيونات في تثبيط التنفس. وألن تأثيره بسيط على حركة األمعاء 
املرضى  لدى  بحذر  الترامادول  استعمال  يجب  لإلمساك.  تسببًا  أقلها  فهو  املعدة  وتفريغ 
للبدء  السيروتونني.  أو مضادات  نوعية ثالثية احللقات  الذين يعاجلون مبضادات االكتئاب 
بالترامادول تستخدم جرعة 50 ملجرام كل 8 ساعات للدواء سريع املفعول وكل 12 ساعة 
للدواء مديد املفعول، و ترفع اجلرعة على حسب احلاجة. احلد األعلى للترامادول هو 400 
الترامادول بجرعات أكبر من  ملجرام/اليوم، ومن احملتمل حدوث تشنجات عند استخدام 

400 ملجرام/اليوم.

ثانيًا، األفيونات القوية 

تأتي األفيونات القوية في الدرجة الثانية من سلم التحكم باأللم ، و تستخدم في حاالت 
اآلالم املتوسطة إلى الشديدة وذلك لتأثيرها القوي في تسكني األلم. مازال هناك حتفظ لدى 
وبعض  لها  اجلانبية  لآلثار  جتنبًا  وذلك  األفيونات  استخدام  من  العالم  في  األطباء  معظم 

االعتقادات اخلاطئة عنها .

املورفني

به  يوصى  الذي  األول  وهو اخلط  القوية  األفيونية  املواد  بني  الذهب  معيار  املورفني  ُيعد 
لعالج اآلالم املتوسطة والشديدة لدى مرضى السرطان. وال يوجد سقف أعلى جلرعاته في 
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مجال الطب التلطيفي. ويتحقق امتصاصه جيدًا من خالل اجلهاز الهضمي، ولكن التوافر 
البيولوجي له متغير االستقالب )15 - 65 %(، وذلك بسبب تأثير اخلطوة األولى التي تعتمد 
-4( ساعات   3( بني  للمورفني  النصف  عمر  فترة  تتراوح  بالكبد.  االستقالب  على سرعة 
وهذا يحدد طريقة إدارة اجلرعات. يعد املورفني النموذج املعتمد لألفيونات، حيث يتكون من 
خمس حلقات متشابكة ومغلقة فيما بينها وتأخذ شكل الصليب ثالثي األبعاد مما يجعله مهيأ 

للتفاعل مع مستقبالت األفيونات.
التوافر  يتراوح  الدهن.  في  الذوبان  وقلة  املاء  في  الذوبان  خاصية  املورفني  يحمل 
تفكك  نتيجة  الفم  طريق  عن  اجلرعة  أخذ  عند   )% 65  -  15( بني  ما  للمورفني  البيولوجي 

املورفني بنسبة )90 %( .
تعتمد فترة عمر النصف للمورفني على كيفية أخذ اجلرعة،

• ساعة ونصف عند أخذه بالوريد أو حتت اجللد.	
• ساعة ونصف إلى أربع ساعات ونصف عند أخذه عن طريق الفم.	

في حال تعطل وظائف الكلى يتراكم املورفني بالدم وحتدث األعراض اجلانبية وتثبيط 
اجلهاز التنفسي. يتوفر املورفني بصور متعددة وجرعات مختلفة. ميكن إعطاء املورفني عن 

طريق الفم، أو الوريد أو حتت اجللد، كما ميكن إعطاؤه عن طريق الشرج أو املهبل.
عند البدء بإعطاء املورفني للمرضى الذين لم يستخدموا األفيونات من قبل ينصح بإعطاء 
املورفني سريع املفعول كل أربع ساعات مع جرعة عند اللزم، ويتم تعيير اجلرعات الثابتة 
يوميًا حسب األعراض اجلانبية ومدى التحكم باأللم. بعد ثبات اجلرعة والتحكم باأللم يتم 

االنتقال إلى احلبوب مديدة املفعول.

الدايامورفني

الدايامورفني أو الهيروين هو الدواء املساعد للمورفني. يتحول الدايامورفني بسرعة إلى 
مورفني في الكبد والكلى والدماغ والدم. يتم التخلص منه عن طريق البول على هيئة مورفني 
مقترن. لم يعد استخدام الدايامورفني شائعًا لتوافر أنواع أخرى أكثر أمانًا منه من حيث 

اإلدمان.

امليثادون 

امليثادون من األفيونات القوية التي حتتاج إلى طبيب متخصص لتعييره. ُيعد امليثادون  
الشرج.  أو  الفم  تناوله عن طريق  عند  امتصاصه بشكل جيد  يتم   ، الرخيصة  األدوية  من 
يختلف استقالب امليثادون من مريض آلخر و هذا ما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات، إن 
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فهم هذا االختالف والتمكن من تعيير امليثادون يقلل من نسبة حدوث أي مضاعفات. يذوب 
امليثادون بسرعة في الدهن، ويتم امتصاص )41- 97 %( من الدواء عند اخذه عن طريق الفم. 
بالرغم من أن التخلص من امليثادون يعتمد على درجة باهاء البول، إال أن اخللل في 
وظائف الكلى ليس له دور فعال في تصفية امليثادون من اجلسم. للميثادون فترة فاعلية طويلة 
ومتفاوتة من )8 - 80( ساعة مما ينتج عنه تراكم الدواء وحدوث املضاعفات الشديدة التي 
ميو وبعض مستقبالت  امليثادون على مستقبالت  يعمل  التنفسي.  تثبيط اجلهاز  أهمها  من 
دلتا وتزيد فاعليته على تسكني األلم لقدرته على االرتباط مبستقبالت N- ميثيل- D- حمض 
االسبارتيك ويثبط اقترار السيروتونني في اجلهاز العصبي. يستخدم امليثادون في احلاالت 

التالية،
• حدوث املضاعفات من باقي األفيونات.	
• عدم التحكم باأللم.	
• يوصى باستخدامه في حاالت آالم األعصاب. 	

األفيونات  بني  التحويل  من  بكثير  أصعب  امليثادون  إلى  األفيون  من  املريض  حتويل 
الباقية.

للتحويل من املورفني الشراب إلى امليثادون اختلفت اآلراء في النسبة، الطريقة املعتمدة 
الغالبة هي كالتالي،

• أقل من 100  وحدة مورفني تعادل 3 وحدات ميثادون.	
• )100-300( وحدة مورفني تعادل 5 وحدات ميثادون.	
• )300-600( وحدة مورفني تعادل 10 وحدات ميثادون.	
• )600-800( وحدة مورفني تعادل 12 وحدة  ميثادون.	
• )800-1000( وحدة مورفني تعادل 15 وحدة  ميثادون.	
• أكثر من 1000 وحدة مورفني تعادل 20 وحدة ميثادون.	
• للتحويل من امليثادون الشراب إلى احلقن الوريدية أو حتت اجللد تقسم اجلرعة على 	

2 أي النسبة 1:2.

األوكسيكودون

املورفني.  تشبه  خصائص  ويحمل  املصنعة،  شبه  األفيونات  من  األوكسيكودون  ُيعد 
يستخدم في حالة عدم توافق األفيونات األخرى مع املريض، يتم متثيل األوكسيكودون عن 

.P-450 طريق إنزمي السيتوكروم
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أطول  مفعوله  أي  ساعة   )5.6  -  3.5( من  تتراوح  لألوكسيكودون  النصف  عمر  فترة 
يتوافر  والكبد.  الكلى  طريق  عن  منه  والتخلص  الدواء  تصفية  ويتم  الشراب.  املورفني  من 
األوكسيكودون في شكل سريع وبطيء املفعول، وكذلك يتوفر منه الشراب واحلبوب واإلبر 
والتحاميل الشرجية. أثبتت بعض الدراسات أن األوكسيكودون أفضل بقليل من املورفني من 

ناحية األعراض اجلانبية لدى بعض املرضى.
بوبرينورفني

والدهن،  املاء  في  الذوبان  قابلية  له  املصنعة.  شبه  األفيونات  من  البوبرينورفني  ُيعد 
الفعالية  وضعيف  كابا  ملستقبالت  جزئيًا  وناهضًا  ميو  مستقبالت  على  جزئيًا  فعااًل  وُيعد 
لالستخدام  كبرى  فرصة  أعطاه  منه مما  جلد  تصنيع الصقات  ومت  دلتا،  مستقبالت  على 
على  اإلنزميات  لتأثير  األمعاء  من  أفضل  بالفم  امتصاصه  املتقدم.  السرطان  مرضى  لدى 
امتصاصه. يصفى ثلث البوبرينورفني في البول والثلثان اآلخران عن طريق اخلروج. لذا ُيعد 
استخدامه آمنًا في حاالت الفشل الكلوي، ولكن في حاالت فشل الكبد يجب تقليل اجلرعة. 

يشابه البوبرينورفني امليثادون في تفاوت فترة الفاعلية لذا يجب احلذر عند استخدامه.
الهيدرومورفون

الهيدرومورفون هو دواء مسكن لأللم املركزي وهو من األفيونات القوية. ال يوجد هناك 
فارق كبير بني املورفني والهيدرومورفون من حيث كفاءة تسكني األلم أو األعراض اجلانبية.
لدى الهيدرومورفون تركيب جزيئي مماثل للمورفني وله خصائص دوائية مماثلة وتتم عملية 
وهذا  جلوكورونيد،   -  3- املورفني  مركب  هو  الرئيسي  االستقالب  ناجت  بالكبد.  استقالبه 
املركب ليس لديه أي نشاط مسكن ولكنه يتراكم لدى مرضى الفشل الكلوي مسببًا األعراض 

اجلانبية.
كما  اجللد.  الشرج، وحتت  الدم،  متعددة عن طريق  الهيدرومورفون في صور  يعطى 
يتوافر في صورة حقن مركزة للغاية يجعلها مثالية لالستخدام الوريدي أو حتت اجللد .نسبة 
التحويل املوصى بها هي 1: 7.5 )1.5 ملجم هيدرومورفون يعادل 10 ملجم من املورفني(، 
كما تتراوح نسبة التحويل )1: 4( عند حتويل الهيدرومورفون الذي يؤخذ عن طريق الفم إلى 

حتت اجللد.
الفنتانيل 

يعد الفنتانيل واألفيونات األخرى سريعة الذوبان بالدهن مثل سوفينتانيل، ألفينتانيل 
ورمييفينتانيل، ولوفنتانيل من املسكنات االصطناعية الفعالة التي تتميز ببداية سريعة ومدة 
عـلى  قدرة  لديها  وكلها  األـفيونية.  مـيو  ملسـتقبالت  قـوي  ناهض  وهـو  الـعمل.  مـن  قـصيرة 
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اخـتراق اجلهاز الـعصبي املـركزي مـقارنة باملورفـيـن، كـما أنـهـا أكـثر فعالـية مـن املـورفـني 
بـحوالـي ) 100- 150( مرة.

يتم التخلص من الفنتانيل بصورة أساسية عن طريق األكسدة بالكبد وحوالي%20 
يتم التخلص منهم عن طريق الكلى، ووجد أن نصف عمر الفنتانيل في مصل الدم يتراوح 
من )2.5 - 3.5( ساعة سواء في حالة وظائف الكلى الطبيعية، أو في حالة الفشل الكلوي 
األشكال  من  واسع  طيف  يتوفر  الكلى.  وظائف  قصور  حالة  في  املفضل  الدواء  ُيعد  لذا 
الصيدالنية للفنتانيل. إن انخفاض الوزن اجلزيئي، والذوبان في الدهون، يجعل الفنتانيل 

مثاليًا الستخدامه عبر اجللد. 
مسحه  يتم  الذي  سيترات  الفينتانيل  من  آخرًا  شكاًل  الفينتانيل  مص  أقراص  ُتعد 
على األنسجة املخاطية بداخل الفم )داخل اخلد وعلى اللسان وحتته وعلى اللثة( لتحرير 
الفينتانيل بشكل سريع ليتم امتصاصه عبر األغشية املخاطية إلى الدورة الدموية، ويوفر 
هذا املنتج التسكني السريع مع التأثير ملدة قصيرة. أيضًا توجد البخاخات األنفية كشكل 
صيدالني آخر من الفينتانيل سيترات الذي لديه توافر بيولوجي ويؤدي أيضًا إلى استجابة 

سريعة. وتعطى األشكال الصيدالنية األخرى عن طريق احلقن.
هناك أدلة تشير إلى أن الفنتانيل يسبب اإلمساك بنسبة أقل من املورفني. هذا قد يكون 
مرتبطًا بطبيعته سريعة الذوبان في الدهون التي تتيح له النقل السريع في اجلهاز العصبي 

املركزي مع تأثير موضعي أقل على مستقبالت املواد األفيونية في اجلهاز الهضمي.

كيفية البدء باألفيونات والتحويل من نوع آلخر

هناك مبادىء مهمة يجب أخذها باحلسبان عند استخدام األفيونات والبدء بها، 
• البدء باملورفني.	
• معايرة اجلرعة.	
• التنبؤ باآلثار اجلانبية.	
• استخدام الدواء مديد املفعول.	
• االنتقال من الدواء الفموي إلى اجلرعات الوريدية.	

إلى جرعة  املريض  يتحول  األلم  استقرار  بعد  ثم  املفعول  الدواء سريع  مع  البدء  يتم 
الدواء مديد املفعول، ويفضل إعطاء اجلرعات عند اللزوم وبعد مرور 24 ساعة حتسب جميع 
اجلرعات التي احتاجها املريض وتقسم على 2، وتعطى كل 12 ساعة أو أكثر حسب الدواء 
املستخدم. يعطى املريض 10 % من اجلرعة الكاملة خالل 24 ساعة كجرعة إنقاذ أي عند 
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اللزوم، وعندما يحتاج املريض إلى أكثر من )3 -4( مرات باليوم كجرعة إنقاذ تزيد اجلرعة 
األساسية بنسبة )30 - 50 %( حسب شدة األلم.

 من املهم عند البدء باستخدام األفيونات مناقشة اآلثار اجلانبية احملتملة واالستراتيجيات 
مع املرضى مثل، 

• اإلمساك، يحدث في غالبية املرضى وال يزول عفويًا ويستخدم ملني. 	
• الغثيان، يحدث لدى حوالي )2 - 3( من املرضى، ولكن عادة ما يهدأ في غضون 	

)3 - 7(أيام ويستخدم مضاد للقيء.
• النعاس / التخدير، يحدث بصورة مؤقتة لبضعة أيام، ننصح املريض بعدم التوقف 	

عن إعطاء املواد األفيونية، أو تبديل املواد األفيونية.
• التنفس، هبوط النفس عن 8 أنفاس /الدقيقة.	
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إن تقبل املرض واملعاناة من األمور الهامة التي تساعد املريض على التعايش بشكل 
أفضل مع املرض وتسهم في التزامه بخطة العالج و تقبل االقتراحات التي تساعده لتخفيف 
معاناته, لذا يسعى فريق الرعاية التلطيفية لتفهم وضع املريض ومدى تقبله للمعاناة و تقدمي 
الرعاية الشاملة للمريض وذويه. يتم بالبداية اختبار مدى تقبل املريض واألهل ومن ثم يتم 

البدء في مساعدتهم بالقدر املطلوب لألخذ بأيدهم ملرحلة القبول والرضا.

إنكار الوضع الصحي
ُيعد اإلنكار من ردود األفعال الشائعة وهو يعد مرحلة من مراحل التأقلم لدى املرضى 
وعدم  املرير  الواقع  من  الهروب  على  املرضى  هؤالء  اإلنكار  يساعد  املوت.  على  املشرفني 
مواجهة املعلومات واحلقائق املتعلقة بحالتهم. اإلنكار كذلك وسيلة للتأقلم مع القلق و لتقليل 
الضغط النفسي, واستعادة توازن املشاعر لدى املريض. يحدث اإلنكار في الالوعي, ويشوه 

الواقع ليسهل على املريض التعامل معه.

عندما يستخدم اإلنكار بشكل كبير تتعطل القدرة على التفرقة بني الواقع والالواقع لدى 
املريض. أشارت األكادميية األمريكية ألطباء العائلة أن املرضى الذين يشارفون على املوت 

ميرون مبشاعر معقدة منها:
• الشعور بفقد السيطرة.	
• الشعور بفقد املسؤولية وتضاؤل الدور في احلياة.	
• اخلوف.	
• الغضب.	
• الوحدة واالنعزال.	
• نوبات روحانية.	
• يتأقلم املرضى مع املشاعر املختلفة التي تعتريهم اعتمادًا على جتاربهم الشخصية 	

لتلقي  حاجزًا  يشكل  ألنه  كبير  بشكل  القرار  أخذ  على  اإلنكار  يؤثر  احلياة.  في 
املعلومات الالزمة التخاذ القرار.

الفصل اخلامس
 تــقـبل املـعـانـاة
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اإلنكار لدى األهل واملريض

ميكن أن يحدث اإلنكار لدى املريض أو األهل أو مقدمي اخلدمة الطبية. عند املريض 
يجب التفرقة بني اإلنكار املتكيف واإلنكار املختل.

• اإلنكار املتكيف، مؤقت ويتم رفض املعلومات أثناء عملية التأقلم.	
• اإلنكار املختل، مزمن, ويكون نتيجة عوامل عدة.	

في أغلب األحيان يكون صاحب القرار هو أحد أفراد أسرة املريض و ليس املريض 
القرارات  اتخاذ  على  كثيرًا  يؤثر  وهذا  احلالة,  لتقدم  إنكار  املرافق  هذا  لدى  ويكون  نفسه 

اخلاصة باملريض ويؤثر كذلك على التأقلم بعد فقد املريض.

اإلنكار لدى مقدمي اخلدمة الطبية 

النقاط التالية مهمة في حال إنكار مقدمي اخلدمة الطبية 

عدم القدرة على التعامل مع بعض احلاالت املشارفة على االحتضار, مما يترتب عليه . 1
خطورة استخدام بعض األدوية وإجراء أي تدخل طبي إلطالة حياة املريض وزيادة 

معاناته, كاإلنعاش القلبي الرئوي وأجهزة التنفس االصطناعي.
هناك اعتقاد اجتماعي أن االمتناع عن تقدمي اإلنعاش القلبي الرئوي يشرك الطبيب . 2

في التواطؤ إلنهاء حياة املريض بشكل سريع.
يحتاج مقدمو اخلدمات الطبية محاولة الوصول للربط بني اتخاذ القرار وأخالقيات . 3

املهنة والقانون حتى يتفادون العواقب املترتبة على اتخاذ القرارت الصعبة.

العوامل التي حتدد اإلنكار
•  املواقف املتزاحمة مبعنى كثرة األخبار السيئة في وقت واحد.	
• اخلبرة مبواقف صادمة من قبل.	
•  الثقافات املختلفة.	
•  اتفاق العائلة على التزام الصمت مع املريض وعدم إشراكه في القرارات أو التدخل.	
• منط الشخصية.	
• عوامل نفسية وعضوية.	
•  العالقة بني الطبيب واملريض.	
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معاجلة اإلنكار

تهدف معاجلة اإلنكار إلى تسهيل عملية التأقلم مع الوضع على املدى القصير والطويل 
حتى يلتزم املريض واألهل ومقدم اخلدمة الطبية بخطة العالج والوصول إلى راحة املريض 
لتحقيق التوازن العاطفي عند الصدمة وجتاوز اإلنكار إلحداث التغيير والعالج عندما يكون 

اإلنكار مرضيًا .

طرق العالج نوعان

أواًل، تدخالت عامة تعتمد على العقالنية األخالقية عندما يكون اإلنكار ردة فعل طبيعية 
وليست مرضية ويكون العالج النفسي فعااًل في هذه احلالة.

ثانيًا، تدخالت متخصصة عند الوصول للحظة اإلعالن عن إيقاف العالج الفعال للمرض 
يجب معرفه مدى وعي املريض بتقدم مرضه و وضعه احلالي و سيكون هناك ثالثة ردود أفعال 

محتملة:
قد يحتاج املريض إلى تأكيد احلقيقة وتقدمي الشرح الوافي له.. 1
قد يبدي املريض عدم رغبته في إدراك الوضع الذي مير به وأنه يتوجه إلى اإلنكار . 2

لتجنب التفكير باملرض ومن املمكن أن تكون هذه احلالة مؤقته أو مزمنة.
من  ُتعد  إنها  أمر ضروري حيث  املريض  فعل  رد  احترام  املؤقتة،  احلالة  في  العالج 
الفعل أنها طبيعية عندما يتقبل املريض تلقي  لتلقي الصدمة. وتعرف رد  املراحل الطبيعية 

العالج والسير على خطة العالج املقدم له دون التأثر بالقلق وغيره من االضطرابات.
العالج في احلالة املزمنة، عندما تخلط مشاعر القلق والتوتر مع اإلنكار يعتمد العالج 
على املواجهة الصريحة لإلنكار, وقد يحتاج املريض لبعض اجللسات النفسية وإعطاء بعض 

األدوية إلزالة القلق.
قد يكون املريض متأرجحًا بني الوعي واإلنكار, وفي هذه احلالة يكون العالج عن . 3

طريق اختبار وعي املريض بشكل متكرر من خالل استشارات متعددة, وجتنب إعطاء 
املريض معلومات أكثر من الالزم, كما يجب إدراك أن املريض في بعض األحيان يكره 

اإلسهاب باملوضوع.

مهارة إيصال األخبار السيئة للمريض 
مهارة إيصال األخبار السيئة هي مهارة أساسية يجب أن يتحلى بها األطباء, الكثير منهم 
يجدون صعوبة في نقل املعلومات السيئة, خصوصًا عندما ينطوي ذلك على تهديد حلياة 
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املريض. يشعر بعض األطباء باستعداد غير كاف أو عدمي اخلبرة. ويخشى آخرون أن األخبار 
ستكون محزنة وتؤثر سلبًا على املريض واألسرة, أو اخلطة العالجية.

بروتوكول اخلطوات الست إليصال اخلبر السيء
مت تصميم هذه البروتوكول مبثابة دليل منهجي إليصال األخبار السيئة. ومع ذلك, قد 

ينظر إليه بشكل عام على أنه منوذج إليصال أية معلومات مهمة. 

اخلطوة 1, البدء والتحضير

قبل البدء بإيصال أي خبر, يجب اإلعداد لهذا املوقف مسبقًا عن طريق النظر في النقاط 
التالية :
• التحضير املسبق باملعلومات الصحيحة والوافية عن املريض وتاريخه املرضي, إذا 	

شعر الطبيب أن املعلومات غير كافية ميكنه البحث أكثر.
• يجب التحضير للمقابلة عن طريق خلق بيئة مالئمة للتواصل الفعال.	
• ضمان اخلصوصية وتوفير املكان املناسب.	
• التأكد من وجود علبة محارم ورقية الستخدامها عند احلاجة )مثل بكاء املتلقي للخبر 	

السيء(.
• تخصيص الوقت الكافي للمناقشة, وجتنب مقاطعة املتحدث, ووضع الهاتف صامتًا, 	

أو إغالقه إن أمكن.
• ميكن السماح ألحد أفراد األسرة أو أحد أفراد فريق العمل باملستشفى باحلضور 	

أثناء املقابلة مبوافقة املريض.

اخلطوة 2, اختبار مدى معرفة املريض بحالته

يبدأ النقاش بسؤال املريض عن الوضع الصحي له, وكذلك املرافق له, والتأكد إذا كان 
املريض واألسرة سوف يقدرون على فهم األخبار السيئة.

وميكن أن تشمل األسئلة:
• ماذا تفهم عن مرضك ؟	
• كيف تصف الوضع الطبي اخلاص بك ؟	
• هل لديك قلق حول مرضك أو األعراض ؟	
• ماذا قال لك األطباء اآلخرون عن حالتك ؟	
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• ما الذي أخبرك به الطبيب ؟	
• هل تعتقد أن شيئًا خطيرًا كان يحدث عندما ...؟	

في بعض األحيان حتدث حالة من الصمت لدى املتلقي فيجب على الطبيب هنا التوقف 
يكون  احلالة  هذه  وفي  املوقف,  وهضم  مشاعره  عن  للتعبير  فرصة  وإعطاؤه  احلديث  عن 
املريض غير مستعد متامًا أو غير قادر على االستجابة. لتهدئة الوضع وحتفيز النقاش ميكن 
سؤال املريض عن حالته أو التاريخ الطبي له والفحوص األخيرة. إذا كان التحفيز غير فعال 
وبقي املريض صامتًا, أو إذا كان املريض يتطلب املزيد من الدعم, قد يكون من األفضل إعادة 

جدولة االجتماع لوقت آخر.

اخلطوة 3, ما قدر املعلومات التي يحتاجها املريض ؟

يجب حتديد كمية املعلومات التي يريد معرفتها املريض, فتقبل املعلومات واألخبار السيئة 
الدينية والطبقة االجتماعية واالقتصادية.  والثقافة  ثقافة املرضى وعرقهم  يختلف باختالف 
كل شخص له حرية التحكم بقدر املعلومات التي يريد معرفتها أو اختيار من ينوب عنه لتلقي 

املعلومة. الختبار قدر املعلومات التي يريد معرفتها املريض ميكن طرح األسئلة التالية:
• في حالة تبني أن املرض قد يكون خطيرًا, هل تريد أن تعرف ؟	
• هل تريد مني أن أقول لك التفاصيل الكاملة حلالتك؟ إذا لم يكن كذلك, هناك شخص 	

آخر للتحدث معه ؟

اخلطوة 4، تبادل املعلومات

• يفضل 	 املعلومة  إعطاء  عند  مباشرة.  ولكن  حساسة  بطريقة  املعلومات  تقدمي  يتم 
التوقف قلياًل قبل إعطاء املعلومة التي تليها, و جتنب إعطاء جميع املعلومات دفعة 

واحدة.
• الكالم 	 الطبية خالل  البسيطة وعدم استخدام املصطلحات  اللغة  يراعى استخدام 

ويجب التأكد من مدى فهم املريض للمعلومات املتلقاة. يفضل استخدام لغة اجلسد 
التي تساعد في توصيل املعلومة.

• ال حتاول التقليل من أهمية ووقع اخلبر السيء ففي بعض األحيان يدخل املتلقي في 	
حالة التباس.
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اخلطوة 5، ردة الفعل واملشاعر 

تكون  االستجابة  بعض  السيئة.  األخبار  ذويهم جتاه  و  املرضى  أفعال  ردود  تختلف 
آخرون  القوية.  املشاعر  من  وغيرها  والقلق  واحلب  واحلزن  والغضب  الدموع  بني  عاطفية 
أو اخلجل.  أو الشعور باخلسارة  بالذنب, واخلوف,  واللوم, والشعور  يشعرون باحلرمان, 

البعض يشعر بالرغبة باالنسحاب أو الهروب من الغرفة.
يجب إعطاء املريض و ذويه وقتًا للرد حتى يكون الطبيب على استعداد لتقدمي الدعم من 
خالل تقييم ردود الفعل. هناك بعض العبارات التي تساعد الطبيب للتعبير عن فهمه ملشاعر 

املريض 
• أتصور هذا هو اخلبر الصعب ... 	
• يبدو أنك غاضب. ميكنك أن تقول لي ما كنت تشعر؟	
• أخبرني املزيد عن كيفية شعورك حول ما قلته للتو. 	
• ما يقلقك أكثر؟ 	
• ماذا يعني هذا اخلبر لك؟	
• سأحاول مساعدتك. 	
• هل هناك أي شخص ترغب في االتصال به؟	
• تذكير املرضى بأن ردود فعلهم طبيعية. 	
• النظر في ملس املريض في الوقت املناسب, بطريقة مطمئنة.	
• توفر شربة ماء, كوب من الشاي, أو أي شيء آخر قد يكون مهدئًا.	

خطوة 6، التخطيط واملتابعة

يجب على الطبيب وضع تصور خلطة العالج أو اخلطوة التالية في عالج املريض, األمر 
الذي يحتاج إلى جمع معلومات إضافية أو القيام مبزيد من االختبارات. يليه شرح للخطة 
ومناقشة االحتماالت, باإلضافة إلى الدعم العاطفي من الطبيب وغيره مثل األسرة واألصدقاء 

واملعالج الروحي واالجتماعي.
من املهم أن يبدي الطبيب املعالج استعداده للدعم واستمرارية تقدمي املساعدة للقضاء 
على  للرد  استعداد  على  ويكون  املريض,  حياة  جودة  وحتسني  املزعجة  األعراض  على 
التساؤالت.في نهاية اللقاء يتم حتديد موعد قادم للمتابعة. تسلسل اخلطوات بالترتيب أمر 
مهم أثناء املقابلة, ليس بالضروري استخدام جميع اخلطوات في كل مقابلة لتبليغ األخبار 

السيئة.
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تعرف رعاية نهاية احلياة على أنها الرعاية التي تقدم للمريض في آخر مرحلة من حياته 
عندما يكون من الواضح أن هناك تدهورًا في حالة املريض. إن العناية باحملتضرين هي جزء 
من الرعاية التلطيفية. يعاني مرضى الرعاية التلطيفية العديد من األعراض الساعات الثماني 
واألربعني األخيرة من حياتهم ومنها الضعف العام، وانعدام احلركة، وقلة الوعي، وصعوبة 

البلع، وبالتالي فقدان االهتمام بالطعام والشراب.

عادة ما تكون هذه املرحلة من املراحل املتوقع حدوثها، وذلك نظرًا لتطور املرض وكونه 
إلى  باإلضافة  وذويهم،  للمرضى  مؤملًا  يكون  قد  املفاجئ  التدهور  أن  إال  للشفاء  قابل  غير 
العديد من املشاعر السلبية املصاحبة مثل القلق والتوتر، من هنا كان االهتمام بالسيطرة على 
األعراض املصاحبة للمرض، وتقدمي الدعم واملساندة للمرضى وذويهم من األولويات في هذه 

املرحلة املتقدمة.

التعّرف على مرحلة ما قبل الوفاة
تقدم الطب احلديث في القرن العشرين، وكان التركيز على عالج املرض للقضاء عليه، 
وفي  الوفاة،  املريض مبعاناته حتى  ُيترك  وإن حدث  مقبواًل  يكن  لم  العالج  الفشل  في  أما 
حاالت السرطان املتقدم واألمراض املزمنة املستعصية يهمل املريض بشكل غير الئق لكرامة 
اإلنسان. حتى أتت »دام سيسلي« التي تعد من املميزين واألوائل في مجال الطب التلطيفي 
وأخذت على عاتقها رعاية هؤالء املرضى املشارفني على الوفاة وتقدمي أقصى درجات الرعاية 

الطبية لهم.

مرحلة املشارفة على الوفاة واالحتضار مرحلة مهمة في حياة كل مريض وهناك 
أربعة أنواع من مراحل قبل الوفاة

• املوت فجأة بدون سابق إنذار.	
• تقدم مستمر في تدهور حالة املريض.	

الفصل السادس
العناية باحملتضرين

الفصل األول
مفهوم الطب التلطيفي 
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• تقدم بطيء في تدهور حالة املريض.	
• تقدم طويل في تدهور حالة املريض.	

تظهر عالمات محددة في نهاية احلياة لدى مرضى األمراض املزمنة املتقدمة تنذر بقرب 
موعد الوفاة. بعض هذه العالمات واألعراض ميكن عالجها، وتشمل ما يلي:

• مالزمة الفراش أو وجود صعوبة شديدة في النهوض من الفراش نتيجة الضعف 	
العام الشديد.

• وهن شديد.	
• قلة الرغبة واملتعة بالطعام والشراب.	
• صعوبة بالبلع.	
• زيادة النوم والنعسان.	

أما في األيام القليلة ما قبل االختالل والوفاة فالعالمات التالية تظهر على املريض وهي
• زيادة برودة اجللد تبدأ من األطراف.	
• زيادة نداوة اجللد.	
• اجللد حول الفم واألطراف يتحول لونها إلى اللون األزرق.	
• يقل كمية البول.	
• يقل الوعي.	
• صعوبة في التنفس.	
• ارتخاء عضالت الوجه وبروز األنف.	

باعتبار طاقم التمريض الراعي األقرب اليومي للمريض، فيمكنه متييز هذه العالمات. 
عند إدراك هذه املرحلة سوف تتغير خطة العالج والتركيز على راحة املريض، وعدم عمل أي 

تدخالت قد يكون عبئًا على املريض بدون مخرجات متوقعة.

األساسيات واملبادىء للسيطرة على األعراض في مرحلة ما قبل الوفاة
يعتمد فريق الرعاية التلطيفية على أساسيات للسيطرة على األعراض في هذه املرحلة 

وهي:
• وليس 	 اإلكلينيكية  النتائج  على  اعتمادًا  لألعراض  املستمرة  واملتابعة  التحليل 

الفحوص أو التحاليل.
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• مراجعة كامل األدوية املستخدمة من حيث األولوية وطريقة االستخدام على سبيل 	
مضادات  أو  السكري  وداء  الدم  ضغط  فرط  لعالج  املستخدمة  األدوية  املثال، 

االكتئاب حيث يقل استخدامها في هذه الفترة .
إن  األدوية، حيث  اإلكلينيكية ونوع  املريض  األدوية على حالة  تعتمد طريقة استخدام 
أغلب املرضى اليستطيعون تناول الدواء عن طريق الفم، مما يتطلب اللجوء الى إعطاء الدواء 
عن طريق الوريد أو حتت اجللد. يعتمد تعديل اجلرعات املقدمة وتغيرها على مراقبة العرض 
ودرجة السيطرة على اآلثار اجلانبية لألدوية عن طريق احملافظة على التواصل الفعال مع 
النفسية  املساندة  تقدمي  جانب  إلى  العالج  خطة  إيضاح  مع  وأسرهم،  أمكن  إن  املرضى 

والطمأنينة لهم مما يؤثر إيجابيًا على تخطي هذه املرحلة.

األعراض وكيفية التحكم بها
1. األلم 

ميكن التحكم باأللم بنسبة قد تصل إلى 80 % باستخدام املسكنات في سياق خطة 
والفحص  املريض  وصف  خالل  من  األلم  سبب  وحتديد  تقييم  يتم  حيث  معتمدة،  عالجية 
اإلكلينيكي، ومن ثم وصف املسكنات بجرعات مناسبة مع املتابعة املستمرة حتى يتم السيطرة 
على األعراض. قد يعاني املريض نوبات من اآلالم احلادة التي يتم التعامل معها بشكل سريع 
ومناسب، وتختلف طرق استخدام املسكنات باختالف حالة املريض فيمكن إعطاؤها عن طريق 
الفم إن أمكن أو بالوريد أو حتت اجللد ومن أكثر هذه املسكنات استخدامًا املورفني، حيث 
ميكن إعطاؤه عن طريق مضخة وريدية على مدار 24 ساعة، كما ميكن خلطة مع بعض األدوية 
األخرى كاملهدئات ومضادات القيء ومضادات االختالل. ويفضل استخدام األدوية املخدرة 
قصيرة املدى، بينما ينصح بعدم استخدام األدوية مديدة املفعول خاصة قبل الوفاة حيث 
يصعب تغييرها مثل لصقات الفينتالني. إذا كان املريض يعتمد على أدوية األلم من قبل فغالبًا 
ما يتم االستمرار عليها مع مراعاة اجلرعة املعطاة وتعديلها حسب احلالة املرضية . يجب 
األخذ في االعتبار أن هناك بعض اآلالم التي يصعب السيطرة عليها باستخدام األفيونات 
ومنها آالم العظام التي ميكن التحكم بها عن طريق استخدام األدوية الالستيرودية املضادة 

لاللتهاب والكورتيزون ويتم التحكم في آالم العضالت باستخدام امليدازوالم.
املرتبات  استخدام  مثل  اآلالم  بعض  من  التخفيف  على  تساعد  قد  أخرى  هناك طرق 
يقلل  الفراش باستمرار مع استخدام مخدر موضعي  الهوائية وتغيير وضعية املريض في 
من اآلالم الناجتة عن قرح الفراش، كما أن احملافظة على ترطيب الفم والعناية به قد يقلل من 
اآلالم الناجتة عن جفاف الفم، وأيضًا تركيب قثطار بولية تساعد على تخفيف آالم انتفاخ 

وامتالء املثانة.
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2. ضيق النفس 
• بضيق 	 الشعور  ويخفف  احلاالت  بعض  في  يساعد  أن  وميكن  األكسجني،  أواًل 

النفس.
• ثانيًا معاجلة السبب، هناك بعض األسباب التي تؤدي إلى ضيق النفس مثل فشل 	

عضلة القلب ووذمة الرئة وميكن معاجلتها باستخدام مدرات البول.
• ثالثًا األفيونات والبنزودايازيبني، يستخدم املورفني قصير املدى بجرعات صغيرة 	

محددة للتحكم في الشعور بضيق النفس، فإذا كان املريض يتناول املورفني لعالج 
األلم ميكن إعطاؤه جرعة إضافية لعالج ضيق النفس، كما يستخدم امليدازوالم 

لتقليل الشعور بالتوتر والقلق املصاحب لضيق النفس.
• لعالج 	 األدوية  هذه  تستخدم  واجلليكوبيرونيوم،  هيدروبروميد  الهيوسني  رابعًا 

مرات  ثالث  إلى  مرتني  ملجرامم   ،2 اجلليكوبيرونيوم  جرعة  الزائدة،  اإلفرازات 
باليوم ويستخدم الشراب أو اإلبر.

• خامسًا، استنشاق محلول ملحي بتركيز 9 % يساعد في حاالت السعال، ولكن 	
يجب جتنبه في احلاالت املصاحبة بضيق النفس.

3. األرق 
كثيرًا ما يصاب املريض باألرق في هذه املرحلة من املرض، وخاصة هؤالء الذين يعانون 

التوتر أو فقدان الوزن الشديد.

أسباب األرق 
•  بعض األدوية، كاألفيونات والكورتيزون ومضادات الذهان.	
•  أسباب عضوية، مثل اآلالم احلادة وخلل اجلهاز العصبي نتيجة األورام والتجلطات، 	

خلل وظائف بعض األعضاء كالكبد والكليتني.
•  خلل بعمليات االستقالب، كنقص األكسجني أو زيادة الصوديوم.	
•  القلق والضيق قد يسببان االضطراب للمريض.	

عالج األرق 

• توفير الراحة واملناخ املناسب للمريض مثل الهدوء والضوء اخلافت مع مراعاة أن 	
يساعد  قد  ذلك  كل  واألصدقاء،  كاألسرة  له  املعروفني  باألشخاص  املريض  يحاط 

املريض على تخطي هذه املرحلة.
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• األدوية، 	 بعض  السبب  كان  إذا  املثال  سبيل  على  وعالجها  األسباب  على  التعرف 
فيجب مراجعة وتعديل اجلرعات أو استبدالها بدواء آخر.

األدوية التي ميكن استخدامها 

تكرارها كل  الفم، وميكن  ملجرام عن طريق   )3 - بجرعة )1.5  الهالوبيريدول،   -
ساعة وميكن استخدام الدواء حتت اجللد.

- امليدازوالم، يستخدم في عالج التوتر، واالختالل بجرعة )2.5 - 5( ملجرام حتت 
اجللد.
• ميكن استخدام الهالوبيريدول و امليدازوالم معًا في بعض احلاالت مع مراعاة اجلرعة 	

حتى ال يصل املريض إلى التخدير الكلي.
• أو 	 املريض  ألسرة  واإليضاح  الشرح  مع  املعنوية  واملساندة  الطبية  املشورة  تقدمي 

مقدمي الرعاية له
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تعني احلاالت الطارئة احلاالت التي حتتاج إلى تدخل طبي طارئ و سريع لتفادي تهور 
احلالة وحدوث املضاعفات. في مجال الطب التلطيفي نادرًا ما يحدث هذا األمر وإن حدث 
يعالج املريض من قبل طبيبه املعالج مع احتمالية طلب املساعدة من طبيب من تخصصات 

أخرى.

تشمل احلاالت الطارئة النزف احلاد وارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم وانضغاط احلبل 
النخاعي وانسداد الوريد األجوف العلوي.

1. ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم
يتراوح املعدل الطبيعي للكالسيوم فى الدم بني )2.12 -2.57( ملي مول/ لتر, أغلب 
الكالسيوم بالدم متحد مع بروتني األلبومني أي أنه إذا تأثرت نسبة بروتني األلبومني في الدم 

تغيرت معها نسبة الكالسيوم بالدم باملعدل التالي :

لكل 1 جرام /ديسي لتر تغير في األلبومني بالدم يعادله 8, ملجرام/ديسي لتر تغير في 
الكالسيوم بالدم. هذه املعلومة مهمه خصوصًا لدى مرضى السرطان ألنهم يعانون في أغلب 

احلاالت من انخفاض مستوى بروتني األلبومني بالدم.

أسباب ارتفاع نسبة الكالسيوم العامة 

• نشاط الدريقات.	
• نشاط الغدة الدرقية.	
• 	.D تسمم بفيتامني
• الكالسيوم 	 ارتفاع  يحدث  ولكن  األغلب,  على  الصلب  بالورم  ميتاز  الذي  السرطان 

أيضًا في حاالت سرطان الثدي والرئة و امليالنوم.

الفصل السابع
 التعامل مع احلاالت الطارئة في الطب التلطيفي
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أعراض ارتفاع نسبة الكالسيوم 
• كثرة التبول وكثرة شرب املاء.	
• غثيان وقيء.	
• اجلفاف.	
• إمساك.	
• عدم انتظام ضربات القلب.	
• فقدان الوعي والغيبوبة.	

 عالج ارتفاع نسبة الكالسيوم لدى مرضى السرطان

• يستخدم الكورتيزون في احلاالت التي تستجيب للكورتيزون مثل اللمفومة وامليالنوم 	
خلفض الكالسيوم بالدم بجرعة )40 - 100( ملجرام من البريدنيزولون يوميًا.

• طريق 	 عن  ملحي  محلول  الكالسيوم  بارتفاع  املصابني  املرضى  إعطاء  املهم  من 
الوريد لعالج اجلفاف و حماية الكلى.  

يعالج ارتفاع الكالسيوم في الطب التلطيفي في حالتني:
- معدل الكالسيوم أكثر من 3 ملي مول/ لتر.

- معدل الكالسيوم أقل من 3 ملي مول/ لتر, ولكنه مصاحب باألعراض.

2. انسداد الوريد األجوف العلوي

إن أغلب حاالت انسداد الوريد األجوف العلوي تكون بسبب سرطان املنصف )منتصف 
الصدر( 75% من سرطان القصبات الهوائية, و 8 % ملفومة نادرًا ما يكون الوضع خطيرًا 
ويؤدي إلى الوفاة, وهو ال ُيعد من احلاالت التي حتتاج إلى تدخل سريع في نفس اللحظة, 

ثلث املرضى تتطور األعراض لديهم خالل أسبوعني.

يحدث انسداد الوريد األجوف العلوي لدى
•  50% من حاالت سرطان الرئة )اخلاليا غير الصغيرة(.	
•  25% من حاالت سرطان الرئة )اخلاليا الصغيرة(.	
•  10 % من حاالت املفومة.	
•  15% أسباب أخرى.	
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شكل )9( : متدد األوردة السطحية بالصدر

أعراض انسداد الوريد األجوف 
العلوي

• انتفاخ بالوجه والكتفني والذراعني.	
• ازرقاق الوجه.	
• ضيق النفس.	
• كحة.	
• متدد األوردة السطحية بالصدر. 	
• صداع.	
• عدم تركيز وقلة الوعي.	
• غيبوبة.	

إن شدة األعراض مهمة لتحديد خطة العالج املناسبة للمريض, وشدة األعراض تعتمد على سرعة 
حدوث االنسداد. يشخص السبب بإجراء الرنني املغناطيسي, وإن لم يتوافر فمن املمكن إجراء 
يصاحب  عندما  واألورام.  األوردة  لتحديد  الصبغة  إعطاء  مع  احملسوب  املقطعي  التصوير 
انسداد الوريد األجوف العلوي جتمع سوائل باجلنب الرئوي ينصح بسحب السوائل لتقليل 

معاناة املريض.

عالج انسداد الوريد األجوف العلوي
في بعض احلاالت يكون انسداد الوريد األجوف العلوي هو بداية أعراض السرطان 
لدى املريض, و في هذه احلالة يتطلب عمل عينة من الورم ملعرفة نوع السرطان, ووضع خطة 
العالج املناسبة له. في حاالت السرطان املتقدم يكون الهدف من العالج هو راحة املريض 
وعالج األعراض التي يعاني منها أهمها الشعور بضيق النفس نتيجة جتمع السوائل بالرئة 

مما يعطي اإلحساس بالغرق.
األخذ  وكذلك  الكورتيزون,  استخدام  يفضل  األعراض  في  السريع  التدهور  حالة  في 
بعني االعتبار العالج اإلشعاعي, حيث إنه يفيد في معظم حاالت السرطان. جرعة الكورتيزون 
املوصى بها هي 5 ملجرام /اليوم, أما في حاالت اجللطات أو أمراض جدار الوريد فوضع 
دعامات للوريد األجوف العلوي يساهم في تخفيف األعراض بشكل كبير. يستخدم العالج 
الكيميائي في بعض حاالت السرطان خاصة سرطان اخلاليا غير الصغيرة بالرئة, وكذلك 

سرطان اخلاليا الصغيرة, كذلك في حاالت اللمفومة.
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هناك توصيات تساعد على راحة املريض مثل
• رفع السرير من ناحية الرأس لتقليل التورم في منطقة الرأس.	
• في حالة انسداد دعامة الوريد يفضل نزعها والبدء باألدوية املسيلة للدم.	
• من املمكن استخدام مدر البول في بعض احلاالت, ولكنه لم يثبت علميًا فعاليته.	
• استخدام املورفني لعالج ضيق النفس واأللم بجرعة 1ملجرام/ 4 ساعات.	

3. انضغاط احلبل النخاعي
يحدث انضغاط احلبل النخاعي لدى نسبة 5% من مرضى السرطان. املشكلة الرئيسية 
في انضغاط احلبل النخاعي تأخر تشخيصه, ففي معظم حاالت السرطان املتقدم يشخص 
الطبيب الضعف في القدمني على أنه ضمن أعراض تقدم السرطان, وكذلك يشخص عدم 

التحكم بالبول أو اخلروج أنه نتيجة استخدام بعض األدوية.
تختلف األعراض العصبية من مريض آلخر, بعضها تشمل األعصاب احلركية العلوية 
خفيفًا  تأثرًا  يكون  والبعض  السفلية,  احلركية  األعصاب  أعراض  تشمل  اآلخر  والبعض 
باإلحساس, أما البعض اآلخر يشمل فقد اإلحساس متامًا. العالج الفعال والسريع مهم جدًا 
ويحدد مخرجات خطة العالج. فإذا بدأ العالج خالل )24 - 48( ساعة من بداية األعراض 

العصبية ميكن عالجها بشكل كامل.
الفقري فتضغط على  العمود  الورم من فقرات  نتيجة متدد  حتدث 85% من احلاالت 
احلبل النخاعي. أكثر منطقة تتعرض لالنضغاط بالعمود الفقري هي الفقرات الصدرية بنسبة 
70 % تليها فقرات احلوض بنسبة 20 %، ثم فقرات الرقبة بنسبة 10 % وفي بعض احلاالت 
احلبل  النضغاط  املبكرة  األعراض  من  الظهر  آالم  مستوى.  من  أكثر  في  االنضغاط  يكون 
النخاعي, وفي بعض األحيان يصاحبها أعراض تهيج اجلذور, حيث يشتكي املريض من ألم 

كالطوق حول اجلسم يزيد مع الكحة والسعال والضغط إلخراج البراز.
معظم املرضى يكون لديهم ألم ألسابيع أو أشهر قبل شعورهم بضعف في الرجلني, 
ويكون الشعور في البداية بتيبس أكثر من أنه ضعف وتنميل بالقدمني يبدأ من أسفل القدمني 

ويصعد تدريجيًا نحو احلوض.
مقارنة باأللم الذي ُيعد من األعراض بطيئة التطور فإن ضعف العضالت يكون سريعًا 
في حالة انضغاط احلبل النخاعي. عدم التحكم في البول أو تأخر البول مع الشعور بالتنميل 
النخاعي  زيادة الضغط على احلبل  نتيجة  املتأخرة جدًا  العالمات  الشرج من  حول منطقة 



- 73 -

التعامل مع احلاالت الطارئة في الطب التلطيفي

الذي تصاحبه إما زيادة أو نقصان باأللم. من خالل فحص املريض ميكن حتديد مستوى 
االنضغاط حسب املنطقة املشمولة, وفي بعض احلاالت ميكن أن يظهر عمل األشعة املستوى 
املتأثر وكذلك إذا ما كان هناك انهيار بفقرات العمود الفقري أو تآكل في العظم وحتى بعض 
األورام الكبيرة التي من املمكن رؤيتها باألشعة. يعد الرنني املغناطيسي من أفضل الفحوص 
لتشخيص انضغاط العمود الفقري, ألنه غير تداخلي ويظهر جميع الفقرات بوضوح وكذلك 

مكان الورم و املسببات األخرى بدقة .

عالج انضغاط احلبل النخاعي

بعد املعاجلة اإلشعاعية فإن 70 % من املرضى الذين كانوا ميشون بداية التشخيص 
التشخيص  بداية  الرجلني  ضعف  يعانون  الذين  األشخاص  من   % و35  للمشي,  يعودون 
يعودون للمشي مرة أخرى, و50 % فقط من املرضى الذين يعانون الشلل في بداية التشخيص 
يعودون للمشي مرة أخرى. من هذه النسب يتضح لدينا أهمية التشخيص املبكر قبل تتطور 
التبول  على  السيطرة  وفقدان  باألرجل  والتنميل  القدمني  ضعف  مثل  العصبية,  األعراض 

والتبرز.
يتم عالج انضغاط احلبل النخاعي عن طريق فريق متكامل من أطباء األورام وجراحة 
وباألخص  احلاالت  معظم  في  الطبيعي.  والعالج  والتمريض  اإلشعاعي  والعالج  األعصاب 
السرطان يستجيب املريض للعالج بالكورتيزون ومن املهم البدء بإعطاء املريض الكورتيزون 
خالل 24 ساعة األولى لتخفيف الضغط على العصب وجرعة الكورتيزون املوصى بها لعالج 
الضغط العصبي 16 ملجرام باليوم .يستخدم العالج اإلشعاعي في حاالت سرطان العمود 
الفقري واللمفومة للتخفيف من األلم واحلد من منو السرطان ملدة محدودة. في حالة وجود 
استخدام  حالة  في  وكذلك  اخللل  اجلراحة إلصالح  تستخدم  الفقرات  في  أو حترك  كسر 
العالج اإلشعاعي من قبل وحدوث االنضغاط العصبي مرة أخرى يتم اللجوء للجراحة في 
قد  احلاالت  بعض   . العمليات  بدخول  تسمح  املريض  حالة  كانت  إذا  خاصة  احلالة,  هذه 
تستجيب للعالج الكيميائي باألخص أورام األطفال. في حاالت السرطان املتقدم وفي حالة 

تدهور حالة املريض الصحية يستخدم فقط الكورتيزون لعالج انضغاط احلبل النخاعي.

4. النزف احلاد 
يحدث نزف حاد لدى مرضى السرطان املتقدم, وذلك إلفراز السرطان ملواد تؤثر على 

جتلط الدم, وتؤثر على وظائف الصفيحات الدموية فتفقدها وظيفتها.
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هناك عوامل أخرى تؤدي إلى النزف, 
• استخدام العالج الكيميائي, حيث يقلل من نسبة الصفيحات الدموية.	
• ارتفاع نسبة اليوريا بالدم وقصور وظائف الكبد.	
• استخدام األدوية الالستيرودية املضادة لاللتهاب وأدوية االكتئاب.	
• انفجار باألوعية الدموية.	

في حالة توقع حدوث نزف حاد, خاصة عندما يكون الورم مقاربًا ألحد األوعية الدموية 
الرئيسية باجلسم أو في اجلهاز الهضمي يجب االستعداد واتخاذ بعض اإلجراءات االحترازية 
وجتهز البطانيات اخلضراء وجتهيز دواء امليدازوالم. في حالة النزف احلاد يكون الوضع 
مخيفًا للمريض لذا يستوجب إعطاء املريض جرعة من امليداروالم لتهدئة املريض وتخديره 
قلياًل بجرعة تساوي 5 ملجرام ميدازوالم عن طريق الوريد, أو بالفم إذا كان املريض قادر 
على البلع وال يفضل إعطاء املريض اجلرعة حتت اجللد ألن الدورة الدموية تكون ضعيفة. 
تكرر اجلرعة حسب احلاجة, في حالة رعاية املريض في املنزل يعطى املريض دواء الديازيبام 
البداية عند توقع حدوث نزف يجب على  10 ملجرام. في  على شكل حقن شرجية بجرعة 

الطبيب شرح احلالة املتوقعة ألسرة املريض أو مرافقيه وإعالم طاقم التمريض بذلك.
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أواًل: أدوية اجلهاز الهضمي
1. مضادات احلموضة 

تؤخذ مضادات احلموضة عن طريق الفم ملعادلة حموضة املعدة مثل,

• ملح املغنيزيوم. ُيعد من امللينات القوية, وميكن أن يسبب اإلسهال, لذا يضاف إليه 	
ملح األملنيوم . تتفاوت اجلرعة من ) 100 - 200( ملي خالل 24 ساعة.

• للحموضة 	 معاكسة  فعل  ردت  الكالسيوم  كربونات  ُتدث  قد  الكالسيوم.  كربونات 
بعد مرور ساعتني من اجلرعة وكثرة استخدامها قد يسبب ارتفاع الكالسيوم بالدم 

• بيكربونات الصوديوم.	

2. مضادات املسكارين

واألمعاء  املثانة  مثل  الالإرادية  العضالت  في  العضلي  الشد  االستعمال,  دواعي 
وتستعمل لتجفيف اإلفرازات في اجلهاز التنفسي, ولتجفيف إفرازات األمعاء أثناء االنسداد 

املعوي الكامل. يشمل تأثير مضادات املسكارين باجلسم:
• العني, توسع حدقة العني.	
• القلب, خفقان القلب وعدم انتظام ضربات القلب.	
• اجلهاز الهضمي, جفاف الفم, حرقة املعدة, إمساك.	
• اجلهاز البولي, انحباس البول.	
• اجللد, قلة التعرق, تورد الوجه.	

اجلرعات, تستخدم مضادات املاسكارين كمضادات لالنقباضات ومضادات 
لإلفرازات. تعمل مضادات املاسكارين على التقليل من إفرازات األمعاء, ولها تأثير كذلك 
على التقليل من حركة األمعاء واملعدة وتكون فعالة جدًا في حاالت انسداد األمعاء الكامل 

في املراحل املتقدمة.

الفصل الثامن
األدوية املستخدمة في الطب التلطيفي
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اجلليكوبيرونيوم 

دواعي االستخدام, لتجفيف اإلفرازات في اجلهاز التنفسي واألمعاء والفم, في حاالت 
احلرارة  ارتفاع  أو  الزائد  التعرق  حاالت  في  املثانة,  مثل  الالإرادية  العضالت  تشنج 
الناجتة عن السرطان.امتصاص اجلليكوبيرونيوم في اجلهاز الهضمي قليل جدًا, لذا فإن 

إعطاءه عن طريق الوريد أو تت اجللد له مفعول أقوى.

اجلرعة املوصى بها, 200 مكروجرام.

وقت بدء مفعول اجلرعة, دقيقة بعد جرعة الوريد, )30 - 40 ( دقيقة بعد اإلبرة تت اجللد 
أو بالفم.

مدة عمله, سبع ساعات.

تذيرات استخدامه, مع امليتوكلوبراميد والدومبريدون.

آثاره اجلانبية, صعوبة البلع و تسس من الضوء وتهيج املنطقة مكان إعطاء اإلبرة.

أنواعه, شراب وحقن الوريد أو تت اجللد, تبدأ اجلرعة من 200 مكروجرام وتزيد حسب 
احلاجة إلى 1200 مكروجرام .

هيوسني بيوتيل بروميد

دواعي االستخدام, تشنج العضالت الالإرادية مثل تقلصات األمعاء, جتفيف اإلفرازات, 
لتسكني اآلالم وتخفيف اإلفرازات في حاالت انسداد األمعاء الكاملة, احلرارة املتواصلة, 

والتعرق املصاحب لبعض أنواع السرطان.

مع  يستخدم  وال  الزرق,  مرضى  لدى  الزاوية  ضيق  حاالت  في  استخدامه,  تذيرات 
امليتوكلوبراميد والدومبريدون. 

بروميد  بيوتيل  هيوسني  يستخدم  التلطيفي,  الطب  مجال  في  بروميد  بيوتيل  هيوسني 
لتخفيف مغص البطن وتخفيف إفرازات اجلهاز التنفسي العلوي قبل الوفاة .

اجلرعة املستخدمة, تبدأ من 20 ملجرام عند اللزوم وتأثيرها أسرع من اجلليكوبيرونيوم 
لتقليل إفراز اجلهاز التنفسي قبل الوفاة .



- 77 -

األدوية املستخدمة في الطب التلطيفي

وقت بدء مفعول اجلرعة, أقل من 10 دقائق عند إعطاء الدواء بالوريد أو إبرة تت اجللد, 
ساعة إلى ساعتني في حاالت إعطائه عن طريق الفم .

 مدة عمله, أقل من ساعتني .

آثاره اجلانبية, مذكور أعاله.

بدء اجلرعة, ) 10 - 20( ملجرام عند اللزوم ميكن تثبيتها كل ) 6 - 8( ساعات .

احلد األعلى اجلرعة, 300 ملجرام خالل 24 ساعة .

أنواعه, حبوب تعطى عن طريق الفم, أمبوالت للحقن الوريدي أو تت اجللد.

3. احملفزات احلركية 
هي التي تفز احلركة في اجلهاز الهضمي, ومنها

• مناهض الدوبامني, مثل الدومبريدون , امليتوكلوبروميد.	

ميتوكلوبراميد 

دواعي االستخدام, الغثيان والقيء املصاحب حلاالت ركود اجلهاز الهضمي أو انسداد 
األمعاء اجلزئي أو حاالت الغثيان الناجتة عن استخدام العالج الكيميائي أو اإلشعاعي, 

حرقة املعدة, والصداع النصفي, الفواق.

موانع االستخدام, وجود نزف باجلهاز الهضمي أو ثقب باجلهاز الهضمي.

آليه عمل امليتوكلوبراميد, يعمل على تفيز حركة األمعاء ويعمل من خالل التأثير على 
اجلهاز العصبي املركزي على تقليل الشعور بالغثيان, ولكنه يؤدي إلى آثار جانبية, مثل 
حدوث تقلصات غير طبيعية في العضالت. وتظهر اآلثار في األيام األولى من بدء اجلرعة 
وتختفي خالل 24 ساعة من إيقاف الدواء وتكون أكثر لدى املرضى صغار السن والنساء.

بداية مفعول اجلرعة, )10 - 15( دقيقة بعد إبرة العضل, )15 - 60( دقيقة بعد تناوله 
بالفم.

مدة مفعول اجلرعة, )2 - 3( ساعات .
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تذيرات, في حاالت الصرع يفضل عدم استخدامه, ألنه يزيد القابلية حلدوث االختالل.

اآلثار اجلانبية, تأثر اجلهاز العصبي املركزي, تهيج, اكتئاب, إسهال.

اجلرعات, تبدأ من 10 ملجرام ثالث مرات باليوم وتتراوح جرعة املغذي املتواصلة تت 
اجللد )40 - 60( ملجرام خالل 24 ساعة 

أنواعه, إبر للحقن بالوريد أو تت اجللد , حبوب تعطى بالفم.

دومبيريدون

دواعي االستخدام, الغثيان والقيء نتيجة اعتالل احلركة باجلهاز الهضمي, اجلزر املعدي 
املريئي, القيء املصاحب الستخدام األدوية املضادة لداء باركنسون .

تذيرات, ال يستخدم في حالة زيادة البروالكتني, وفي حاالت نزف اجلهاز الهضمي أو 
ثقب اجلهاز الهضمي.

طريقة عمله, يعمل كمناهض الدوبامني ولكنه ال يخترق احلائل الدموي الدماغي, لذا ليس 
لديه آثار جانبية عصبية مركزية, ولكنه يؤثر على منطقة الغثيان بالدماغ وكذلك يعمل على 
جدار املعدة. الدومبيريدون اختيار صحيح في حاالت الرعاش, ألنه ال يعطي آثارًا عصبية 

مركزية مثل امليتوكلوبراميد.ال يسبب النعاس والدوخة مثل املتيتوكلوبراميد.

بدء مفعول اجلرعة, بعد نصف ساعة .

مدة مفعول اجلرعة, )12 - 24( ساعة.

آثاره اجلانبية, التثدي لدى الرجال ,انقطاع احليض لدى النساء, صداع, طفح جلدي.

البدأ باجلرعة, 20 ملجرام عن طريق الفم مرتني أو ثالث مرات باليوم, تزيد حسب احلاجة 

احلد األعلى اجلرعة, 800 ملجرام باليوم .

أنواعه, حبوب أو شراب عن طريق الفم.
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امللينات

• املنشطات للحركة 	

السنا, مستخلص من األعشاب وال ميكن امتصاصه في األمعاء الدقيقة ولكن اجلراثيم 
املوجودة باألمعاء الغليظة تعمل على تليله, لذا فإن مفعوله يكون في األمعاء الغليظة وتبدأ 

اجلرعة من 15 ملجرام وتزيد إلى 30 ملجرام ثالث مرات باليوم .
البيساكوديل, يتحلل في األمعاء عن طريق إنزميات األمعاء لذا فإن مفعوله يكون في 
األمعاء الغليظة والدقيقة ويؤثر بشكل مباشر على جدار األمعاء, لذا ميكن إعطاؤه عن 
طريق الشرج لتنشيط حركة األمعاء. يؤخذ البيساكوديل, بجرعة تبدأ من 10 -20 ملجرام 
مرة وقت النوم, تزيد عند اللزوم إلى 20 ملجرام ثالث مرات باليوم.التحميلة الشرجية 

مرة واحدة باليوم .

• ملينات البراز	

الدوكوسات )مليني لسطح البراز( .

دواعي االستخدام, اإلمساك, البواسير, شق الشرج, االنسداد اجلزئي في األمعاء.

آلية العمل, يزيد من رطوبة البراز في األمعاء, و له تأثير ضعيف جدًا على حركة األمعاء, 
يقلل الدوكوسات من الضغط السطحي للبراز فيتخلله املاء والدهون, فيلني البراز الصلب 

املتواجد في األمعاء وكذلك يقوم بتحفيز إفرازات األمعاء الدقيقة والغليظة .

بداية مفعول اجلرعة, )12 - 72( ساعة .

اآلثار اجلانبية, إسهال, غثيان, ألم البطن, طفح جلدي.
اجلرعة املوصى بها, بشكل عام تبدأ اجلرعة 100 ملجرام مرتني باليوم وتزيد حتى 500 

ملجرام باليوم.

أنواعه, حبوب أو شراب ولكن الشراب له طعم مر غير مرغوب فيه لدى كبار السن, خاصة 
لذلك ميكن استخدامه عن طريق أنبوب املعدة أو األمعاء إلعطاء املريض اجلرعة الالزمة.
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الالكتولوز )ملني تناضحي( 

دواعي االستخدام, اإلمساك.

تذيرات, االنسداد الكامل لألمعاء, ارتفاع اجلاالكتوز بالدم .

طريقة عمله, في األمعاء يجمع كمية كبيرة من السوائل ويتحلل باإلنزميات املعوية فينتج 
عنه تفيز بسيط حلركة األمعاء. ال يؤثر الالكتولوز على مرض السكر واستخدامه أفضل 
من زيادة األلياف بالطعام ملرضى السرطان املتقدم ألنه ال يحتاج ألخذ كميات كبيرة منه .

بداية مفعول اجلرعة, 48 ساعة .

اآلثار اجلانبية, انتفاخ البطن, غازات البطن, غثيان, مغص.

اجلرعة املوصى بها, 15 ملي مرتني باليوم تزيد تدريجيًا.
أنواعه, شراب.

ماكروجول )ملني تناضحي( 

دواعي االستخدام, إمساك, انحباس البراز في األمعاء. 

آليه العمل, حيث ميتص السوائل ويجمعها في األمعاء, ويلني بعدها البراز ويزيد حجم 
البراز في األمعاء .

 بداية مفعول اجلرعة, )1-2( يوم في حاالت اإلمساك, )1-3( أيام في حاالت انحباس 
البراز.

اآلثار اجلانبية, انتفاخ في البطن, انخفاض الصوديوم بالدم, غثيان .

اجلرعة املوصى بها, ياتي املاكروجول على هيئة مسحوق معبأ في أكياس تخلط مع املاء 
ويتناولها املريض. تبدأ اجلرعة بكيس واحد )2-3( مرات ميكن و زيادة اجلرعة.

ملح املغنيزيوم 

دواعي االستخدام, اإلمساك.
آليه العمل, أيونات املغنيزيوم ال متتص في األمعاء, لذا لها خاصية تناضحية فتزيد نسبة 
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السوائل في األمعاء, ولكن تعيير اجلرعة املطلوبة لتليني البراز فيها صعوبة لتأثيرها القوي 
الذي يسبب اإلسهال الشديد.

تذيرات, قد يسبب ارتفاع املغنيزيوم خاصة لدى املرضى الذين يعانون تعطل وظائف 
الكلى .

ثانيًا: أدوية القلب 
فوروسيميد )دواء مدر للبول(

آلية عمله, مينع إعادة امتصاص الصوديوم في األنابيب الصاعدة بالكلى ويزيد من إفراز 
البوتاسيوم والكلوريد واملغنيزيوم.

بدء مفعول اجلرعة, )30-60( دقيقة بعد جـرعة الـفم, 30 دقـيقة بـعد إبرة تـحت اجللد, 
)2 - 5( دقايق بعد إبرة الوريد.

مدة مفعول اجلرعة, أربع إلى ست ساعات بعد جرعة الفم, ساعتان بعد إبرة الوريد, أربع 
ساعات بعد جرعة تت اجللد .

تذيرات, عند استخدامه بجرعات كبيرة )أكثر من 40 ملجرام ثالث مرات( ميكن أن 
يسبب الوفاة نتيجة عدم انتظام ضربات القلب ومينع استخدامه في حالة فشل الكلي.

آثاره اجلانبية, عسر الهضم, دوخة, ضعف عام, تقلصات في العضالت, مضاعفات أخرى 
مثل ارتفاع السكر وارتفاع اليوريا بالدم, نقص في الكالسيوم, البوتاسيوم والصوديوم .

جرعات, تبدأ جرعة الفم 40 ملجرام مرة واحدة تؤخذ صباحًا. تزيد اجلرعة تدريجيًا إلى 
40 ملي مرتني.

احلد األعلى للجرعة, 160 ملجرام / اليوم.

أنواعه, حبوب بالفم, إبر بالوريد.

سبيرونوالكتون
دواعي االستخدام, الوذمة الطرفية, فشل القلب االحتقاني, املتالزمة الكلوية.
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تذيرات, ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم, مرض أديسون, تعطل وظائف الكلى.

طريقة عمله, يشتغل على األنبوب البعيد في الكلى كمدر للبول في حاالت الوزمة, أثبت 
السبيرونوالكتون فعاليته على التخفيف من الوزمة.

بداية مفعول اجلرعة, 2-4 ساعات . 

مدة مفعول اجلرعة, أكثر من 24 ساعة .

هضم,  عسر  شهية,  وقلة  حرارة,  ارتفاع  صداع,  تركيز,  عدم  دوخة,  اجلانبية,  اآلثار 
غثيان, مغص البطن, ارتفاع البوتاسيوم ,التثدي لدى الرجال, ألم في الثدي.

اجلرعة, تبدأ اجلرعة من )100-200( ملجرام يوميًا صباحًا, إذا لزم األمر تزيد اجلرعة 
مبعدل 100 ملجرام كل )3-7( ايام. 

احلد األعلى اجلرعة, )400-600( ملجرام باليوم .

أنواعه, حبوب.

ثالثي نترات اجلليسيريل
دواعي االستخدام, الذبحة الصدرية, فشل البطني األيسر, شق الشرج, تشنج عضالت 

املريء .

تذيرات, يـحذر اسـتخدامـه فـي حـاالت هـبوط الضـغط الـحاد )الـضـغـط االنـقـبـاضـي أقل 
من 10(, ارتفاع الضغط الدماغي, أمراض القلب التالية: مثل, التهاب التأمور.

طريقة عمله, يعمل على ترخية العضالت باألوعية الدموية واجلهاز الهضمي لذا يساعد 
في حاالت صعوبات البلع. يعطى حبة تت اللسان, وكذلك ميكن استخدامه كلصقات 

على اجللد.
بداية مفعول اجلرعة, )1- 3( دقائق بعد حبة تت اللسان, )30 - 60( دقيقة بعد جرعة 

اللصقات اجللدية أو الدهان.

اآلثار اجلانبية, صداع, دوخة, خفقان بالقلب, غثيان, تورد الوجه.

اجلرعة, في حالة صعوبة البلع: تبدأ اجلرعة من )400-500( مكروجرام تت اللسان 
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مزمن  تقلص عضالت  هناك  يكون  عندما  الواحدة.  باجلرعة  ملجرام  واحد  وتزيد حتى 
تستخدم لصقات النترات.

•  في حاالت شق الشرج, يستخدم املرهم مرتني باليوم موضعيًا على مكان الشق. 	
• )5-10( دقيقة, 	 تكرر كل  اللسان  400 مكروجرام تت  الرئوية,  الوذمة  في حاالت 

ميكن إعطاؤه بالوريد بجرعة 10 مكروجرام/الدقيقة ويعاد كل )3-5( دقائق وتزيد 
اجلرعة تدريجيًا حتى احلد األعلى وهو 200 مكروجرام بالدقيقة.

الهيبارين )منخفض الوزن اجلزئيي(

التجلطات  لعالج   , العمليات اجلراحية  بعد  التجلطات  من  الوقاية  االستخدام,  دواعي   
الناجتة عن السرطان, في حاالت الذبحة الصدرية غير املستقرة. يستخدم لعالج حاالت 
اجللطات الوريدية وجتلطات الرئة وله مفعول طويل األمد, لذا يستخدم مرة واحدة باليوم 

مرضى السرطان لديهم قابليه للتجلطات ثالثة أضعاف أكثر من غير مرضى السرطان.

تذيرات, يحذر استخدامه في حاالت النزف احلاد, حاالت فرط ضغط الدم احلاد.

جرعة تت  بعد  ساعات  ثالث  الوريد,  جرعة  بعد  دقائق  اجلرعة, خمس  مفعول  بداية 
اللسان .

مدة مفعول اجلرعة, أكثر من 24 ساعة .

احلاالت  في  حاد  نزف  اإلبرة,  أخذ  مكان  بسيط  نزف  دوخة,  صداع,  اجلانبية,  آثاره 
اجلراحية, هبوط بالضغط, فقر الدم, غثيان, إمساك, دم مع البول .

 1.5  : التجلط  لعالج  يوميًا.  واحدة  جرعة  ملجرام   40 التجلطات,  من  كوقاية  اجلرعة, 
ملجرام/ كيلو جرام جرعة واحدة يوميًا ملدة )3-6 أشهر ( بعدها تقل اجلرعة إلى 40 

ملجرام في اليوم .

أنواعه, إبر تت اجللد.

مضادات حل الفيبرين 
دواعي االستخدام, لتجنب النزف في حالة استخدام املسيالت األخرى, النزف السطحي 

للورم املمتد للجلد أو نزف األنف أو احللق أو األعضاء املجوفة في اجلهاز الهضمي.
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تذيرات, وجود أمراض تسبب التجلطات.

طريقة عمله, يعمل على منع اتاد مولد البالزمني والبالزمني مع الفيبرين, لذا يعمل على 
منع حل مكونات تخثر الدم. يستخدم في حاالت النزف السطحي لوقف النزف.

بداية مفعول اجلرعة, )3-6( ساعات .

مدة مفعول اجلرعة, 24 ساعة .

اآلثار اجلانبية, غثيان, ألم بالبطن, إسهال, في بعض احلاالت يحدث عمى األلوان عندها 
يجب إيقاف الدواء. 

اجلرعة, 1 جرام ثالث مرات باليوم تزيد اجلرعة حسب احلاجة حتى جرامني اثنني وذلك 
ثالث مرات باليوم بعد مرور أسبوع, ومع توقف النزف ميكن إيقاف الدواء أما إذا استمر 
النزف ولكن بكمية قليلة ميكن إعطاء الدواء مدة أطول بجرعة 500 ملجرام ثالث مرات 

باليوم.

ثالثًا: أدوية اجلهاز التنفسي
سالبوتامول

دواعي االستخدام, الربو وحاالت ضيق الشعب الهوائية القابلة للعالج.

أهمية  وله  املفعول,  قصير  وهو  بيتا  ملستقبالت  ناهضًا  يعد  السالبوتامول  عمله,  آلية 
في عالج حاالت الربو املزمن وحاالت ضيق الشعب الهوائية املزمنة وحاالت تهيج كلتا 

احلالتني احلاد.

في حالة استخدام الدواء بجرعات قليلة يكون له مفعول جيد على توسعة الشعب الهوائية 
وفي نفس الوقت لن يؤثر على ضربات القلب, ولكن في حالة زيادة اجلرعة, فإنه يؤدي 
إلى سرعة نبضات القلب. في حاالت الربو املزمن يستخدم السالبوتامول فقط في حاالت 
تهيج الربو, لذا يستخدم عند اللزوم, استخدامه لفترات طويلة ال يساعد على عالج الربو.

بداية مفعول اجلرعة, 5 دقائق

مدة مفعول اجلرعة, )4-6( ساعات.
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التحذيرات, استخدام السالبوتامول يؤدي إلى هبوط في البوتاسيوم خاصة عند استخدامه 
مع الكورتيزون ومدارات البول والثيوفيلني.

اآلثار اجلانبية, رعاش في اليد, صداع, خفقان في القلب, تهيج في الفم والبلعوم.

اجلرعة, البخاخ )1-4( مرات باليوم.

أنواعه, بخاخ وسائل للجهاز التنفسي.

األكسجني 
دواعي االستخدام, في حالة نقص األكسجني احلاد أو املزمن, حاالت ضيق النفس مثال 

ضيق الشعب الهوائية املزمن, تليف نسيج الرئة, فشل القلب أو السرطان.

طريقة عمله, يستخدم األكسجني في حالة هبوط األكسجني في الدم لدى املرضى إلبقاء 
نسبة األكسجني ثابتة باألوردة.

تذيرات االستخدام, املرضى الذين يعانون ارتفاع الكربون بالدم الذين يعتمدون على 
نقص األكسجني إلبقاء اجلهاز التنفسي مستثارًا.

األعراض اجلانبية, االعتماد النفسي على األكسجني يزيد من الشعور بالتوتر والشعور 
بأنه مرتبط مبصدر األكسجني األمر الذي يحد من نشاطه اليومي.

استخدام اجلرعة, عند استخدام األنبوب األنفي يحتاج املريض إلى )2 - 6 ( لترًا بالدقيقة. 
مستوى  نزول  عند  بالدقيقة,  لترًا   )10  -  5( يستخدم  الوجه  قناع  استخدام  حالة  في 

األكسجني أقل من 85 % يحتاج املريض الى )10- 15( لترًا بالدقيقة.

إبراتروبيوم 
ُيعد من مضادات املسكارين وموسع للشعب الهوائية .

دواعي االستخدام, ضيق الشعب الهوائية باألخص ضيق الشعب الهوائية املزمن, الربو.
طريقة عمله, ُيعد من مضادات املسكارين ذات املفعول القصير ويعمل على ترخية عضالت 

الشعب الهوائية.

بداية مفعول اجلرعة, )3 - 30( دقيقة في حاالت الربو, 15 دقيقة في حاالت ضيق الشعب 
الهوائية املزمن.
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مدة مفعول اجلرعة, )4 - 8(  ساعات

تذيرات, في حالة مالمسة الدواء العني ميكن أن يسبب زرق العني للمرضى الذين لديهم 
قابلية للزرق .

اآلثار اجلانبية, صداع, دوخة, جفاف الفم, تهيج في منطقة البلعوم, كحة, الضيق في 
القلب,  خفقان  زيادة  الهضمي,  اجلهاز  حركة  في  اضطراب  غثيان,  الهوائية,  الشعب 

اضطراب في ضربات القلب.

وميكن  اللزوم  عند  رشتني(  إلى  )رشة  مكروجرام   )40 -  20( الفموي  البخاخ  اجلرعة, 
تكراره ثالث إلى أربع مرات باليوم. جهاز القناع التنفسي, )250 -500( مكروجرام عند 

اللزوم حتى )3-4( مرات باليوم.

أنواعه, بخاخ, سائل للجهاز.

أدوية لعالج الكحة أو السعال
برومهيكسني )طارد للبلغم وحال للمخاط(

تذيرات, وجود قرحة باملعدة من قبل.

طريقة عمله, يقلل من كثافة اإلفرازات التي تفرزها الشعب الهوائية, لذا فإنه يسهل عملية 
ملادة  والفيزيائية  الكيميائية  بتغيير اخلواص  تقوم هذه األدوية  البلغم منها, وكذلك  طرد 

املوسني فتجعلها أطرى وأقرب للطبيعية .

آثاره اجلانبية, عسر هضم, نزف باجلهاز الهضمي, طفح جلدي.

خامسًا, أدوية اجلهاز العصبي
مجموعة البينزودايازبني

دواعي االستخدام, قلة النوم ,القلق, والصرع ويعتمد اختيارها على الطبيب املتخصص, 
احلكة,  الغثيان,  العصبية,  اآلالم  العقلي,  والتهيج  االضطراب  العضالت,  تشنج  لعالج 

الفواق.

تذيرات, في حالة القصور الرئوي احلاد أو متالزمة انقطاع النفس النومي, فشل الكبد.
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الدايازيبام 

حاالت  والنفسي,  العقلي  التهيج  الهلع,  نوبات  التوتر,  النوم,  قلة  االستخدام,  دواعي 
الصرع املستعصية, لعالج تشنج العضالت, وحاالت انسحاب الكحول من اجلسم.

تذيرات االستخدام, قصور الرئة احلاد أو متالزمة انقطاع النفس النومي, فشل الكبد.

آلية عمله, في حالة استخدام جرعات عالية يقلل من االستقالب بالكبد حيث إن الدايازيبام 
لديه مفعول مديد باجلسم لدرجة أنه في بعض املرضى يصل منتصف العمر للدواء إلى 

120 ساعة. 

بداية مفعول اجلرعة, 15 دقيقة بعد جرعة الفم )1-5( دقائق بعد جرعة الوريد ،

 مدة مفعول اجلرعة, )3 - 30( ساعة.

الوهن  السيارة(,  قيادة  )صعوبة  احلركية  املهارات  اضطراب  النعاس,  اجلانبية,  اآلثار 
خاصة في فترة النهار, اضطراب في اإلدراك, ضعف العضالت.

اجلرعة, في حالة التوتر يعطى املريض من )2-20( ملجرام عن طريق الفم, في حاالت 
االختالج, يعطى املريض 10 ملجرام حقنة شرجية أو عن طريق الوريد.

أنواعه, شراب, حقن, حقن شرجية.

ميدازوالم

احلاد,  النفسي  التهيج  الهلع,  نوبات  التوتر,  النوم,  قلة  التخدير,  االستخدام,  دواعي 
الهذيان, لعالج تشنج العضالت, الغثيان, ألغراض انسحاب الكحول من اجلسم, احلكة, 

الفواق.

النومي, في حاالت   النفس  انقطاع  الرئة احلاد, في حالة  تذيرات, في حاالت قصور 
فشل الكبد.

طريقة عمله, ُيعد من مجموعة البنزودايزبني قصيرة املدى, وله قابلية للذوبان في املاء وهذا 
ما مييز امليدازوالم في استعماله في مجال الطب التلطيفي, ألنه ميكن أن يخلط مع العديد 
من األدوية ويستخدم تت اجللد وكذلك ميكن استخدامه تت اللسان. في حاالت ضيق 

النفس يستخدم امليدازوالم مع املورفني إلعطاء نتائج أفضل .
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بداية مفعول اجلرعة, )5 -10( دقائق بعد جرعة تت اجللد, )2 - 3( دقائق بعد اجلرعة 
الوريد, 15 دقيقة بعد اجلرعة تت اللسان .

مدة مفعول اجلرعة, من )2-4( دقائق قد تزيد في بعض األحيان حسب اجلسم .

اآلثار اجلانبية, نعسان, اضطراب في املهارات احلركية, اضطراب في اإلدراك, ضعف 
العضالت.

اجلرعة, تبدأ اجلرعة من 1 ملجرام عند اللزوم وتزيد حسب احلاجة وال يوجد هناك سقف 
أعلى للجرعة.

 أنواعه, شراب, حقن.

اللورازيبام 

االختالج,  احلاد,  النفسي  التهيج  الهلع,  نوبات  القلق,  النوم,  قلة  االستخدام,  دواعي 
الغثيان, ملعاجلة أعراض انسحاب الكحول.

اكتئاب,  النوم,  قلة  بالذاكرة,  اضطراب  بالنظر,  تشوش  وهن,  نعسان,  اجلانبية,  اآلثار 
صداع, زيادة خفقان القلب جفاف الفم, زيادة أو قلة الشهية, غثيان.

بداية مفعول اجلرعة, 5 دقايق بعد جرعة تت اللسان, ) 15-20 ( دقيقة بعد اجلرعة الفم. 

مدة مفعول اجلرعة,  72 ساعة 

اجلرعة, )0.5-1( ملجرام عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا وتزيد تدريجيًا. 

أنواعه, حبوب توخذ عن طريق الفم, إبر بالوريد.

مضادات الذهان
هالوبيريدول 

دواعي االستخدام, األعراض النفسية احلادة ,الفصام, التهيج, االلتباس .

آلية عمله, ُيعد من مضادات الذهان النموذجية, ميتاز الهالوبيريدول بأن ليس له طعم وال 
لون وال رائحة, ليس له خصائص مضادة للمسكارين ولكن له تفاعالت في خارج السبيل 

الهرمي. 
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بداية مفعول اجلرعة, )10-15( دقيقة بعد جرعة تت اجللد, أكثر من ساعة بعد اجلرعة 
الفم. 

مدة مفعول اجلرعة, تصل إلى 24 ساعة أكثر أو أقل حسب اجلسم.

تذيرات االستخدام, في حاالت الرعاش, الصرع, حيث إنه يزيد من احتمالية حدوث 
التشنجات.

اآلثار اجلانبية, التأثير في خارج السبيل الهرمي, انخفاض في احلرارة, نعسان هبوط 
في الضغط, اضطراب في ضغط الدم, تغير في وظائف الكبد.

اجلرعة, تبدأ اجلرعة من )1-2( ملجرام عند اللزوم وتزيد حسب احلاجة. ميكن تثبيت 
اجلرعة )2-3( مرات باليوم, على أن ال تزيد اجلرعة عن 30 جرام باليوم.

أنواعه, كبسوالت, حبوب توخذ بالفم, أمبوالت للحقن.

ليفوميبرومازين

املرضية  احلاالت  في  األلم  الفصام,  احلاد,  النفسي  االضطراب  االستخدام,  دواعي 
املتقدمة ,التهيج, الغثيان.

طريقة عمله, يعمل على عدة مستقبالت منها الدوبامني D2 -وألفا1-وألفا- 2 وهيستامني1. 
التلطيفي  الطب  في  أكثر  يستخدم  ولكنه  الكلوربرومازين,  ووظيفته  بتركيبه  يشابهه 
خصوصًا أنه ميكن اعطاؤه تت اجللد. يكثر استخدامه في مجال الطب التلطيفي في 

حاالت الهذيان وكذلك في حاالت الغثيان.

بداية مفعول اجلرعة, 30 دقيقة. 

مدة مفعول اجلرعة, 12-24 ساعة.  

تذيرات, في حاالت الرعاش, هبوط الضغط االنتصابي, الصرع.

اآلثار اجلانبية, نعسان, هبوط الضغط االنتصابي.

اجلرعة حسب  وتزيد  اللزوم,  عند  اجللد  حقنة تت  طريق  عن  ملجرام   6.25 اجلرعة, 
احلاجة وميكن استخدامه باحلقن املتواصل تت اجللد عن طريقة املضخة.
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باليوم  ملجرام   200 الوريد,  بالنسبة جلرعة  باليوم  ملجرام   100 للجرعة,  األعلى  احلد 
بالنسبة جلرعة الفم .

أنواعه, حبوب, أمبوالت للحقن.

أوالنزابني

دواعي االستخدام, األعراض النفسية احلادة, الهوس, االضطراب ثنائي القطب, الفصام, 
الهذيان, الغثيان, االكتئاب احلاد.

طريقة عمله, يعمل على سد مستقبالت الدوبامني D1 و D5 فيثبط التأثير املفرط للدوبامني.

بداية مفعول اجلرعة, ساعات إلى أيام .

 مدة مفعول اجلرعة, )12 - 48( ساعة اعتمادًا على حالة املريض. 

اآلثار اجلانبية, نعسان, زيادة بالوزن, جفاف الفم, إمساك.

اجلرعة, تبدأ من 2.5 ملجرام و تزيد تدريجيًا حتى تصل 20 ملجرام باليوم .

أنواعه, حبوب بالفم, أمبوالت للحقن.

الكواتيبني

دواعي االستخدام, األعراض النفسية احلادة, الهوس, اضطراب ثنائي القطب, التشوش 
الذهني, االكتئاب, الذهان املصاحب للرعاش.

طريقة عمله, يعمل الكواتيبني على مستقبالت الدوبامني D3, D2, ويستخدم الكواتيبني 
في  بشكل سريع  وميتص  الفم  طريق  عن  يعطى  والذهان.  الفصام  حاالت  في  أساسـًا 
اخليار  هو  لذا  الهرمي,  السبيل  التفاعالت خارج  على  تأثير  أقل  له  الهضمي.  اجلهاز 

املفضل بعد الهالوبيريدول.

بداية مفعول اجلرعة, ساعات إلى أيام في حاالت الهذيان, أيام إلى أسابيع في حاالت 
الذهان.

مدة مفعول اجلرعة, 12 ساعة أو أكثر.
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الضغط  هبوط  القلب,  خفقان  زيادة  إمساك,  الفم,  جفاف  النعسان,  اجلانبية,  اآلثار 
احلركي, الودمة اجلانبية.

إلـى  تـصل  تـدريـجـيـًا حتــى  وتــزيـد  بـالــيـوم  مـرتــيـن  مـلـجــرام   12.5 مـن  تــبــدأ  الـجـرعة, 
)300 - 400 ( ملجرام باليوم . 

مضادات االكتئاب 
األميتريبتيلني

ُيعد من مجموعة مضادات االكتئاب ثالثية احللقات ويعمل على تثبيط استرداد النورأدرينالني .
البول,  وسلس  العصبية,  واآلالم  الهلع,  ونوباب  والقلق,  االكتئاب  االستخدام,  دواعي 

وزيادة اإللعاب.

ملنع استرداد  العصبونات  املشبكية في  قبل  املستقبالت  يعمل على حجب  طريقة عمله, 
السيروتونني والنورأدرينالني وهذا املفعول يضاد االكتئاب واأللم. كذلك له خاصية مضادة 
للمسكارين, لذا يسبب النعاس. له تأثير على الشهية فيزيد الشهية ويساعد على زيادة 

الوزن.

بداية مفعول اجلرعة, )2-4 ( أسابيع. 

مدة مفعول اجلرعة, )12-24( ساعة.

اآلثار اجلانبية, النعسان, الهذيان, هبوط الضغط, نقص الصوديوم.

النوم وتزيد تدريجيًا,  ألم العصب واضطراب  10 ملجرام في حاالت  اجلرعة, تبدأ من 
في حاالت االكتئاب تبدأ من ) 50-75( ملجرام عند النوم وتزيد تدريجيـًا حتى تصل إلى 

)225( ملجرام باليوم.  

الدلوكسيتني

دواعي االستخدام, االكتئاب, القلق, نوبات الهلع, احلكة.

تذيرات االستخدام, حاالت الهوس كما أنه ميكن أن يزيد من التفكير, ومحاولة االنتحار 
في حاالت االكتئاب احلاد خصوصًا لدى املرضى أقل من 25 سنة.
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طريقة عمله, يعمل على منع استراد السيروتونني والنورأدرينالني, يستخدم في حاالت 
االكتئاب ولتخفيف األلم العصبي لدى مرضى داء السكري.

بداية مفعول اجلرعة, )2-3( اسابيع 

مدة مفعول اجلرعة, أكثر من 24 ساعة.

زيادة  إمساك,  نعسان,  النوم,  اضطراب  اجلنسية,  الرغبة  قلة  غثيان,  اجلانبية,  اآلثار 
بالتعرق, صداع, تغير في حاسة التذوق, إسهال, قلة شهية.

اجلرعة, تبدأ اجلرعة من 60 ملجرام وتزيد تدريجيًا.

أنواعه, حبوب.

ميرتازبني
دواعي االستخدام, االكتئاب, القلق, نوبات الهلع, احلكة, التسمم بالسيروتونني.

طريقة عمله, مفعوله املضاد لالكتئاب يعادل األدوية ثالثية احللقات ومثبطات استرداد 
مثبطات  مع  امليرتازبني  إضافة  يتم  احلاد,  االكتئاب  حاالت  في  يعطى.  السيروتونني. 

استرداد السيروتونني.

بداية مفعول اجلرعة, ساعات إلى أيام .

مدة مفعول اجلرعة, تختلف من مريض آلخر تصل في بعض األحيان إلى أيام.

اآلثار اجلانبية, زيادة في الشهية وزيادة في الوزن, نعسان, تأثر وظائف الكبد .

اجلرعة, تبدأ اجلرعة من 15 ملجرام وقت النوم وتزيد تدريجيًا حتى تصل إلى 45 ملجرام 
باليوم.

أنواعه, حبوب أو سائل يؤخذ عن طريق الفم.

املنبهات النفسية
امليثيل فينيدات

النعاس,  فرط  حاالت  في  النشاط,  فرط  مع  النقص  اضطراب  في  االستخدام,  دواعي 
األفيون,  املصاحب الستخدام  النعسان  املتقدمة,  املزمنة  األمراض  في  االكتئاب خاصة 

الوهن.
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تذيرات, في حاالت التوتر والقلق الشديد, عدم انتظام ضربات القلب.

طريقة عمله, يعمل على استثارة اجلهاز العصبي وله مفعول قصير املدى يتراوح ما بني 
)2-10( ساعات, كذلك يستخدم في حاالت االكتئاب لدى مرضى السرطان املتقدم.

بداية مفعول اجلرعة, بعد )20 - 40( دقيقة.

مدة مفعول اجلرعة, )2-6( ساعات.

اآلثار اجلانبية, توتر, اضطراب في النوم, صداع, دوخة, زيادة خفقان القلب, فرط ضغط 
الدم, ألم البطن, غثيان.

اجلرعة, تبدأ من )2.5 -5( ملجرام مرتني باليوم وتزيد حسب احلاجة حتى تصل إلى 20 
ملجرام مرتني.

أنواعه, حبوب عن طريق الفم.

مضادات الصرع
جابابينتني

دواعي االستخدام, تستخدم كمكمل ألدوية أخرى مضادة للصرع, لأللم العصبي, للحكة, 
حلاالت الفواق, متالزمة متلل الساقني.

طريقة عمله, يتحد اجلابابينتني مع مستقبالته في اجلزء قبل املشبكي وعمل على تنظيم 
ومنع دخول الكالسيوم للخليه, حيث إن الكالسيوم هو العنصر املثير للعصبونات. يستعمل 

في حاالت آالم العصب املركزية والطرفية, يعطى مع املورفني لتسكني األلم العصبي.

بداية مفعول اجلرعة, بعد )1-3( ساعات. 

مدة مفعول اجلرعة, )8 -12( ساعة وقد تكون أطول بكثير في حاالت الفشل الكلوي. 

ألم  باألطراف,  رعشة  وهن,  قلق,  نعسان,  باالنتحار,  التفكير  زيادة  اجلانبية,  اآلثار 
باملفاصل, آالم بالعضالت, وذمة طرفية, زيادة الوزن, جفاف الفم.

 اجلرعة, تبدأ اجلرعة من 300 ملجرام عند النوم ملدة )2-3( أيام ثم تزيد إلى مرتني باليوم 
حتى يصل إلى 900 ملجرام باليوم و هي اجلرعة املعتمدة لعالج ألم العصب, وميكن 

زيادة اجلرعة حتى 2400 ملجرام باليوم.
أنواعه, كبسوالت, حبوب.
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البريجابالني

دواعي االستخدام, اآلالم العصبية, كعالج مكمل في حاالت الصرع اجلزئي, وفي حاالت 
القلق.

حاالت  في  يومان  العصبي,  األلم  حاالت  في  24 ساعة  من  أقل  اجلرعة,  مفعول  بداية 
الصرع.

مدة مفعول اجلرعة, أكثر من 12 ساعة.

تذيرات, في حالة الفشل الكلوي تضبط اجلرعة حسب وظائف الكلى.

النوم, قلة التركيز, عدم وضوح  التباس, هوس, اضطراب في  اآلثار اجلانببة, نعسان, 
الرؤية, رعشة في األطراف, عدم توازن, زيادة الشهية, جفاف الفم, عجز جنسي, وذمة.

اجلرعة, تبدأ من 75 ملجرام مرتني باليوم وتزيد بعد ثالثة أيام.

احلد األعلى, 300 ملجرام مرتني باليوم.

سادسًا, مضادات اجلراثيم 
تستخدم مضادات اجلراثيم لتخفيف األلم. يعد مضاد اجلراثيم مهمًا في بعض احلاالت 
لتخفيف اآلالم الناجتة عن االلتهاب الناجت حول منطقة الورم السرطاني الذي ميكن التنبؤ به 
عندما تزيد حدة األلم بسرعة جدًا مع عدم االستجابة للمسكنات, ويكون عادة مصحوبًا باأللم 
اجلسدي العام وفي بعض احلاالت املتقدمة يصاحب االلتهاب حاالت االلتباس والتهيج. في 

أغلب احلاالت يكون هناك خليط من اجلراثيم الهوائية واجلراثيم غير الهوائية.

التهاب املرارة الصاعد
الرئيسي  الصفراء  مجرى  انسداد  حاالت  في  الصاعد  املرارة  التهاب  حدوث  ميكن 
املشترك, ويصاحب هذا االلتهاب أعراض وتفاعالت جسدية عامة, ويحتاج املريض للعالج 
الفعال وهو كما يلي: كو - أموكسيكالف بجرعة 1200 ملجرام بالوريد كل 8 ساعات, إذا 
كان للمريض أرجية من األموكسيل يستخدم السيفوركسيم بداًل منه بجرعة 1500 ملجرام 
بالوريد كل 8 ساعات. في حاالت الصدمة اإلنتانية يعطى املريض دواء اجلنتاميسني بجرعة      

5 ملجرام/كيلوجرام بالوريد ملدة )20-30( دقيقة.
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التهاب اجلهاز التنفسي لدى املرضى املشارفني على االحتضار
في مراحلة ما قبل االحتضار يضعف اجلسم بشكل عام وتخور قوى اجلسم حتى تبلغ 
إلى األهداب التي ال ترى بالعني املجردة في الشعب الهوائية, فتتراكم اإلفرازات وتصدر صوت 
يشبه القرقعة أثناء التنفس, اذا تغير لون اإلفرازات وصاحبها التهاب في الرئة يفضل البدء 
باستخدام مضاد اجلراثيم للتقليل من اإلفرازات. لعالج هذه احلالة يستخدم املضاد احليوي 
سيفتريكسون بجرعة ) 1-2 ( جرام تعطى جرعة واحدة عن طريق الوريد, السيفتريكسون 

ُتعد واسع املدى حيث يؤثر على أكثر من نوع من اجلراثيم وُيعد مديد املفعول.

التهاب املسالك البولية 
التهاب املسالك البولية من االلتهابات الشائعة لدى مرضى السرطان املتقدم خصوصًا 
في نهاية احلياة, أهم اجلراثيم املسببة لاللتهاب هي اإلشريكية القولونية, وهي أكثر حدوثًا 

لدى النساء عن الرجال .
العالج, ترميثيوبرمي بجرعة 200 ملجرام كبسولة مرتني باليوم, أو نتروفورانتوين بجرعة 

50 ملجرام كل 6 ساعات أو 100 ملجرام مرتني باليوم .

إذا كان املريض مرهقًا وال يستطيع تناول األدوية عن طريق الفم يعطى املريض الدواء 
عن طريق الوريد وميكن استخدام الكو - أموكسيكالف أو اجلينتاميسني .

سابعًا, مضادات الفطريات 
التهاب الفطريات الفموي 

ثلث األشخاص لديهم فطريات تعيش في أفواههم, ويعاني )50 -90 %( من مرضى 
السرطان املتقدم من التهاب الفطريات, والعوامل التالية تعرضهم اللتهاب الفطريات:

• الضعف العام.	
• جفاف الفم.	
• األسنان االصطناعية.	
• استخدام الكورتيزون.	
• حاالت هبوط عدد كريات الدم البيضاء.	
• حاالت نقص املناعة املكتسب.	
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الطب التلطيفي

عالجه, عالج املسبباب من أهم خطوات العالج, بعدها يأتي العالج املوضعي كالنيستاتني 
البلع ميكن  على  املريض  قدرة  عدم  أو  احلاد  االلتهاب  في حاالت  أما  فعال جدًا,  وهو 

استخدام إبر الفلوكونازول بالوريد لعالج الفطريات.

اآلثار اجلانبية لإلبر, صداع, نعسان, صعوبة في الهضم, غثيان, ألم في البطن, إسهال, 
طفح جلدي, حكة, هبوط في البوتاسيوم بالدم .

اجلرعة, 5 ملي كل 6 ساعات ملدة 7 أيام.
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