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المحتويات والبيانات العلمية التي يتضمّنها هذا الدليل تعكس الوضع الحالي في وقت 
اإلعداد )أنظر ظهر الصفحة(. هذه المعلومات ينبغي أن تعطيك إنطباع أولي عن هذا 

الموضوع. ولكنها ليست بديال عن االستشارة الطبية. يرجى دائما قراءة النشرة المرفقة 
1 أي ضمان أو  A Pharma GmbH بالعبوة بعناية. لألسباب المذكورة ال تتحمل شركة

مسؤولية عن المحتويات أو المعلومات التي يتضمّنها هذا الدليل.

طالما أشار الدليل إلى مواقع إلكترونية/روابط فإن المؤلف يصرح بأنه لم يالحظ 
أي محتويات مخالفة للقانون لحظة إدراجها في الدليل. فليس للمؤلف أي تأثير على 

التصميمات/المحتويات الحالية والمستقبلية لهذه المواقع. لذلك يُصرّح حرفيا أنه ينآ بنفسه 
عن كلّ محتويات المواقع المشار إليها. وال يتحمل أي مسؤولية تنجم عن ذلك.
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ما هي اآلالم؟

1

05

السيدة القارئة، السيد القارئ،

هل تُعاني من اآلم؟ بهذا الدليل نودّ أن نزوّدكم بمعلومات عن موضوع 
»األلم«. حيث ستحصلون على نصائح وإرشادات. بمساعدتها يمكنكم 
التخلص من اآلمكم. أو تتعلّمون كيفية التعامل معها على نحو أفضل.

إذا كنت تعاني من اآلم يرجى التوجه إلى طبيبك الخاص في أسرع 
وقت ممكن. وهذا يسري على كلّ أنواع االآلم، سواء كانت في 

األطراف أو صداعاً يدوم لفترة طويلة أو كانت صداعاً نصفياً أو اآلما 
بعد اإلصابة بحروق. ما هي المسببات؟ كيف يمكن عالج األلم؟ كيف 

يمكنك المساهمة بنفسك في العالج؟ هذا ما سيتوصل إليه طبيبك 
معك. وسيساعدك هذا الدليل في ذلك.

تمنياتنا لكم بالشفاء.

مع أطيب التحيات
1 A Pharma  فريق

ما هي اآلالم؟

االآلم هي إشارة إنذار. فمثلما يحذرنا كاشف الدخان من الحريق، 
تحمينا اآلالم من األخطار المهدّدة للصحة. فاأللم يقول لنا: »لقد 

تعرّضت لضرر جسدي أو نفسي.« فاآلالم هي إذن شيئاً مفيداً. فهي 
تحمي جسمنا من التأثيرات السيئة أو حتى الخطيرة منها. وتُجنّبنا بذلك 

األضرار. األلم يزيد من فرصنا في البقاء على قيد الحياة.

ما هي أنواع اآلالم الموجودة؟
في العموم نُفرّق بين نوعين من اآلالم:

اآلالم الحادة  
اآلالم المزمنة  
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ما هي اآلالم؟

1

ما هي اآلالم الحادّة؟

إذا تضررت األنسجة، تظهر آالم حادّة - »مباشرة« -. أمثلة عن ذلك:
الحروق  

الجروح القطعية  
الكدمات  
اإلجهاد  

نشعر باأللم الحاد عادةً في الموضع الذي تضرّرت فيه األنسجة مثال: 
إذا أصيب ساقاً بكسر فال نشعر بألم إالّ في السّاق. وال تختفي اآلالم، إالّ 

إذا شُفيت اإلصابة.

ماهي اآلالم المزمنة؟

اآلالم المزمنة -أي التي تستمر لمدة طويلة- فقدت إلى حدّ كبير وظيفتها 
كإشارة إنذار. حيث تصبح معناةً دائمة وتعيق كثيرا الحياة اليومية. وهكذا 

ينشأ مرضاً مستقالً، وهو.»مرض األلم«. العديد من الشكاوي تتسبب 
في آالما مزمنة. نذكر من بينها:

أمراض العمود الفقري والمفاصل  
الصداع الناجم عن التوتر  

اآلالم العصبية، مثل الهربس النطاقي  
اضطرابات الدورة الدموية  

األورام  

تستمرّ اآلالم المزمنة حتى إذا شُفيت اإلصابة أو المرض الحقيقي. 
السبب: أنّ الدماغ قد »حفظ« األلم، ونشأ ما يطلق عليه »ذاكرة 

األلم« وحتى المهيجات غير الضارة قد ينتج عنها آالما فيما بعد.

أغلب أنواع اآلالم المزمنة هي:
الصداع  

آالم الظهر  
آالم األعصاب  
آالم المفاصل  

الصداع
من ال يعرف تلك اآلالم الحادّة في الرأس؟ كل ثاني شخص بالغ 

يعاني من الصداع. الطبيب وحده هو من يكتشف السبب الحقيقي. 
حيث أن ما يسمى بآالم الرأس »الثانوية« أو »العرضية« »ترافق« 

مرضا آخر. فقد يكون هذا المرض زكاما أو التهاب األسنان أو ارتفاع 
ضغط الدّم. وقد تظهر آالم الرأس الثانوية كآثار جانية غير مرغوب فيها 

عند تناول األدوية.
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ما هي اآلالم؟

1

آالم الرأس األولية – التي تظهر في البداية- هي مرض مستقل. 
وأكثرها شيوعا الصداع النصفي والصداع النّاجم عن التوتر.

الصداع النّاجم عن التوتر

يصف المرضى الصداع الناجم عن التوتر بخفيف إلى متوسط الشدة 
وضاغط إلى ساحب ويظهر في جهتي منطقة الصدغ أو في مؤخرة 

الرأس أو يكون موزعا على الرأس بأكمله. يشعر به بعض األشخاص 
بعد ذلك مثل »غطاء«، ويتحدثون عن شعور مرافق بالتوثّر والدوار. وال 

يشكون عادة من الغثيان واضطرابات الرؤية - بخالف مرضى الصداع 
النصفي.

الصداع النصفي

يعود الصداع النصفي في فترات منتظمة، ويظهر في شكل نوبات 
مرضية مفاجئة. يعاني مرضى الصداع النصفي من الغثيان والقئ، 
وغالبا ما يسبق ذلك أيضا أعراض، كاضطرابات الرؤية والكالم أو 

شعور بتنميل في الذراعين أو الساقين أو الوجه. ويزيد اإلجهاد 
الجسدي في العموم من آالم الصداع النصفي الذي يستمرّ لساعات 

عدّيدة، وأليام أيضا. تختلف مسببات الصداع النصفي من شخص آلخر، 
مثل اإلجهاد أو االعتالل المناخي أو التأثيرات الهرمونية، مثل الطمث أو 

تناول حبوب منع الحمل.

آالم الظهر
ثمانية من بين عشرة ألمان يعانون مرة في حياتهم على 
األقل من آالم الظهر. فقد تكون هذه اآلالم حادّة جداً. 
ويتم الشفاء منها غالبا في فترة وجيزة نسبيا، كما هو 

الحال في حالة الشدّ العضلي بعد إجهاد خاطئ أو 
إجهاد زائد.

 ولالستبعاد من البداية أن تكون أمراض خطيرة هي 
السبب، يتعين عليكم زيارة طبيبكم عند الشعور بآالم 

في الظهر.

آالم األعصاب
من كان شديد الحساسية ضدّ المالمسة، فهو يعاني غاليا من آالم 

األعصاب. آالم األعصاب في الغالب شديدة وحارقة. ويصفها بعض 
المرضى على أنها »الذعة، كما هو الحال بعد صدمة كهربائية«. وحتى 
األمراض الخطيرة، مثل الجلطة الدماغية أو الشلل النصفي أو التصلّب 

المتعدد أو الهربس النطاقي من شأنها أن تسبب آالم األعصاب. ويعاني 
منها بعض المصابون لسنوات عدّة. في هذه الحالة يعمل العالج في 

المقام األول على تخفيف األلم بفعاليّة وعلى مدى طويل. إذا كنت 
تشعر كمريض بعالمات آالم األعصاب، فعليك زيارة الطبيب في أقرب 

وقت.
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ما هي مسببات اآلالم؟

2

آالم المفاصل
تظهر اآلالم في المفاصل الذي يتمتع عادة بالعافية عند اإلجهاد الزائد 

فقط. فعندما نقوم بثني الكاحل نشعر بألم. وقد يسبب ذلك آالما 
حادة جداً بسرعة البرق. في مثل هذه الحالة يرسل المفصل للدماغ 

رسالة »مثيرة لأللم«. هنا أيضا يتدخّل نظام اإلنذار البشري. فهو يتعيّن 
عليه أن يحمينا من إجهاد غير عادي للمفاصل.

جروح المفاصل تشفى عادة. ولكن في بعض الحاالت تتسبب في 
مشاكل إضافية طويلة األمد في المفاصل. وقد يكون السبب وراء ذلك 

التآكل المفصلي )»الفصال العظمي«( أو التهاب في مفصل أو في 
العديد من المفاصل )»التهاب المفاصل«(. وهي شائعة في العديد من 

األمراض الروماتيزمية أو مرض النقرس.

تساعدنا اآلالم على التّعرف على أنفسنا وعلى العالم المحيط بنا، 
بالضبط مثل حاسّة الشّم أو التدوّق أو السمع. لماذا نشعر باأللم بسبب 

إصابة مثال؟ الجرح يتولد عنه تهيج ينتقل مباشرة إلى الدماغ عبر 
األلياف العصبية والخاليا العصبية. يقوم الدماغ بتحليل األلم: أين 

يوجد؟ ما هي شدته؟

الدماغ

األلم

تنتقل إشارات األلم من 
موقع حدوثها إلى 
الدماغ.

11

ما هي مسببات اآلالم؟
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كيف يتم تشخيص اآلالم؟

3

كلّ شخص يشعر باأللم بشكل مختلف. لهذا السبب تسبب بعد 
المؤثرات الخارجية لدى شخصاً معيناً آالماً حادة، وال تسبب إالّ آالماً 

بسيطة أو ال تسبب أي ألم لدى أشخاص آخرين. وحتى األمراض 
الشديدة، مثل الجلطة الدماغية أو الشلل النصفي، قد تسبب آالماً 

)»ثانوية«( مرافقة. أما سبب األلم بالضبط فيختلف من شخص آلخر.

أمثلة عن مسببات اآلالم:
مؤثرات خارجية )مثل الحوادث(  

ضغوطات نفسيّة  
األمراض الخطيرة  

لتحديد مسبب األلم والعالج الناجح، سيطرح عليك طبيبك أسئلة محددة:
أين موضع األلم؟  

كيف أشعر باأللم؟  
منذ متى أشعر باأللم؟  

في أي ظرف تشعر باأللم  
ما شدة األلم؟  

أيضاً تاريخك المرضي حتى اآلن هو أمر يهمّ الطبيب.

من المهم وصف األلم بدقّة بقدر اإلمكان. لهذا الغرض تتوفر وسائل 
متنوعة مثل مقياس األلم ومذكرة األلم. استفسر عن ذلك لدى طبيبك 

عند أول زيارة أو في الصيدلية. مقياس األلم يشبه مسطرة، حيث تحدد 
شدّة األلم الحالي بين النقطة النهائية »ال يوجد ألم« )0 نقطة( و »أشد 

 ألم« )10 نقاط(.

13

كيف يتم تشخيص اآلالم؟
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4

قم بتدوين هذه القيم بانتظام في 
مذكرة األلم. عند بدء العالج أضف 
األدوية التي يتم تناولها والجرعة. 

باإلضافة إلى ذلك، سجل بيانات حول 
الشعور بالراحة والنوم والهضم. 

يساعد مقياس األلم ومذكرة األلم 
طبيبك أيضا على مراقبة نجاح العالج. 
لذلك يرجى إحضار المذكرة عند كلّ 

زيارة للطبيب.

 كيف تشعر؟
 كيف كان نومك؟

كيف كان هضمك؟

كيف يمكن عالج اآلالم؟

الخبر السّار هو أنّ اآلالم قابلة للعالج. ونظرا الختالف مسببات األلم 
والشعور به من شخص آلخر، تختلف أيضا إمكانيات العالج من شخص 

آلخر. في هذه الحالة يتوافر لطبيبك إمكانيات عديدة للعالج الدوائي 
وغير الدوائي )ما يدعى ب »العالج البديل«(. ويمكن في الغالب أيضا 
الجمع بين طرق عالج مختلفة. تحدث مع طبيبك للتوصّل لنوع العالج 

المناسب.

العالج الدوائي
خاصة في حالة اآلالم الحادة تستطيع األدوية المسكنة لآلالم أن تخفف 
اآلالم في الغالب في وقت وجيز أو تزيلها. بالنسبة لآلالم المزمنة، يجب 
على مسكنات األلم أن تؤدي مفعولها بشكل يعتمد عليه ولفترة طويلة 

بقدر اإلمكان. أيضاً موعد تناولها هو أمراً يحظى بأهمية خاصة.
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كيف يمكن عالج االالم؟
التاريخ:
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النوم
)يرجى وضع عالمة(

    

البراز
)يرجى وضع عالمة(
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4

ما مدى شدّة األلم الذي أشعر به؟

1312

مثال للتسجيل

20.05.
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كيف يمكن عالج اآلالم؟

4

يوجد في السوق العديد من األدوية لعالج اآلالم. أهم المجموعات 
الثالث تتمثل في:

مسكنات لأللم وااللتهاب  
أدوية عشبية  

أفيونات المفعول  

ال تستخدم هذه األدوية إالّ بعد استشارة طبيبك. اقرأ النّشرة المرفقة 
بالعبوة بعناية. انتبه إلى اآلثار الجانبية المحتملة، مثال في المعدة 

واألمعاء وفي حالة ضغط الدم أو األعصاب. إذا كنت تعاني من آثار 
جانبية، فيرجى زيارة الطبيب في وقت مبكر. استفسر لدى طبيبك أو 

الصيدلي عن المخاطر أو اآلثار الجانبية المحتملة.

مسكنات األلم وااللتهاب

بالنسبة لآلالم قصيرة األمد يلجأ العديد من األشخاص إلى ما يسمى ب 
»مسكنات األلم”. فهي تخفف في الغالب اآلالم. وتخفض حتى من 

الحمى المحتملة لدى بعض المرضى.

ولعالج اآلالم طوبلة األمد والمزمنة تتوفر مواد فعالة مخففة لاللتهاب. 
ربما حدثك طبيبك يوما عن »مضادات االلتهاب الالستيرويدية«. وتدعى 

.»NSAR« بشكل مختصر

17

تمنع مضادات االلتهاب 
الالستيرويدية أن يتم إخبار 

الدماغ باأللم، مثال في 
المرفق. وهي تمنع تكون 

وسيط كيميائي.
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كيف يمكن عالج اآلالم؟

4

وقد أثبتت مضادات االلتهاب الالستيرويدية فعاليتها الفائقة، خاصة في 
حالة األمراض التي تسبب التهابات في الجسم. االلتهاب المفصلي 

لمفصل أو مفصلين هو نموذج عن ذلك.

وتشكل ما تدعى ب »Coxibe«.بديال لألشخاص الذين يعانون من 
مشاكل في المعدة واألمعاء. حيث يتحملّها األشخاص المصابون في 

أغلب األحيان بشكل أفضل.

أما األشخاص الذين يعانون من ضعف القلب أو الفشل الكلوي 
فمضادات االلتهاب الالستيرويدية و Coxibe غير مالئمة لهم. حيث 

يتعين عليهم اختيار طريقة أخرى للعالج بعد التشاور مع طبيبهم.

األدوية العشبية

من شأن األدوية العشبية المصنوعة من نبات لحاء الصفصاف أو جدر 
نبات مخلب الشيطان أو أوراق القراص أن تخفف اآلالم. أحيانا يكون من 

 .NSAR المفيد تناولها كمُكمّل لمضادات االلتهاب الالستيرويدية
وبإمكانكم في بعض األحيان تخفيض جرعتها فيما بعد.

المفعول أفيونيات 

تعتبر ما تدعى ب »أفيونات المفعول« مسكنات ألم فعالة في حالة 
اآلالم الحادة والمزمنة الشديدة والشديدة للغاية. فهي تتغلغل عادة 

في الجسم بسرعة شديدة وتساعد بعد فترة قصيرة. فقد أثبتت 
جدارتها في حالة اآلالم الناتجة عن األورام. في هذه الحالة يصف 

الطبيب أفيونات المفعول القوية.

تخضع أفيونات المفعول لقانون المواد المخدرة. 
لذلك تسري على الطبيب تعليمات خاصة عند وصف 
هذه األدوية. وكما هو الحال بالنسبة للطبيب يتعين 
على الصيدلية االحتفاظ بنسخة معبأة للتّوثيق لمدة 

ثالث سنوات.

اآلن أصبح من المتوافر مجموعة من أفيونات المفعول األقل فعالية. 
وأنت كمريض تتناول مثل أفيونات المفعول الضعيفة التأثير دوما في 

نفس الساعة. 
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كيف يمكن عالج اآلالم؟

4

أفيونات المفعول متوفّرة في شكل حبوب أو بالستر أو 
كبسوالت. سيرى طبيبك معك ما الذي يالئمك. إذا لم 

تكن قادرا على بلع الحبوب والكبسوالت، فاستعض عنها 
ببالستر أفيونات المفعول. احترم تعليمات تناول الدواء 
واستخدامه. اطلب إجابة عن األسئلة العالقة مع طبيبك 

أو الصيدلي.

يرجى زيارة طبيبك في حالة ظهور آثار جانبية غير 
مرغوب فيها أثناء العالج. وقد تتمثل في غثيان وقيء 

وإمساك مثال. في بعض األحيان تحدث أيضا حكة 
وصعوبة عند التبول. ال تقلق، فهي تختفي من تلقاء 

نفسها في أغلب األحيان أو يمكن تخفيفها.

نصائح

يرجى االلتزام بالضبط بموعد تناول الدواء الذي حدده لكم 
طبيبكم. بهذه الطريقة فقط تحصلون على المفعول الدائم 

واألفضل.

العالج غير الدوائي
باعتبارك مريضا باأللم يمكنك فعل بعض األشياء في حياتك اليومية 

بنفسك لتخفيف األلم.

تعلم التخلص من األعباء النفسية والقلق.  
خذ القسط الكافي من النوم.  

احرص على توفير إيقاع حياة منتظم.  
  امنح نفسك بانتظام "فترة راحة" قصيرة لالسترخاء.

  تناول أغذية صحية ومتوازنة.
  قم بالمشي في الهواء النفي.

  اختر نوع من الرياضة يحقق لك المتعة. بعض األشخاص يحبون 
العدو، بينما يحب أخرون الرياضة البدنية الخاصة بهم. خاصة في 

حالة آالم الحركة كما هو الحال في حالة هشاشة العظام أو 
الفصال العضلي أو التهاب المفاصل، من شأن الحركة والنشاط أن 

تخفف اآلالم مع مرور الوقت.
  حاول أن تُرفه عن نفسك. التقي مع األصدقاء. المجتمع يغير 

أفكارك. وهذا يجعلك تشعر بآالم أقل حدة وأقل مضايقة.
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كيف يمكن عالج اآلالم؟

4

تجنب اإلرهاق ونمط الحياة السريع وضغط الوقت.  
تجنب وضعية الجسم الخاطئة، عند الجلوس على المكتب مثال.  

تخلى عن تناول الكحول والنيكوتين.  

‰
ALC

باإلضافة إلى ذلك، يوجد إلى جانب العالج الطبي العديد من إمكانيات 
العالج البديلة لتخفيف اآلالم أو تجنبها. في أحيان كثيرة يزيد نوعاً من 

العالج اإلضافي من نجاح تناول األدوية.

العالج الفيزيائي

ربما قد تكون زرت في أحد المرات معالجا فيزيائيا أو مدلّكا. فهو 
يستخدم العالج بالحرارة والتيار المستمر واألشعة تحت الحمراء 
واألشعة فوق البنفسجية. ولتدليك الجبهة والصدغين في الغالب 

مفعول مسكن لأللم، خاصة في حالة الصداع النصفي. يتم تخفيف 
الصداع لدى العديد من األشخاص بكمّادات باردة وبالزيوت العطرية 

المتوافرة في الصيدليات مثال. حيث يتسنى لكل شخص استخدمها في 
المنزل دون مساعدة خارجية.

العالج اليدوي

في هذه الحالة يعمل معالج فيزيائي أو معالج طبيعي.باليدين. 
أثبت العالج اليدوي نجاحه في حالة أمراض الجهاز الحركي على وجه 

الخصوص. فهو يعمل على استرخاء المجموعات العضلية المتصلبة أو 
على حلّ انحصار المفاصل. وبالتالي فهو يخفف آالم الحركة ويقلل من 

قيود الحركة.

الوخز باإلبر

الوخز باإلبر مصدره الطب الصيني التقليدي )TCM(. هنا يقوم المعالج 
بوخز إبر رفيعة في مناطق معينة من الجسم. حيث تُشفى بذلك 

األمراض وتخفّ اآلالم.
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كيف أحصل على مساعدة؟

أساليب االسترخاء

من يتعلّم أن يسترخي يساعد الجسم 
والروح. فالهدوء والقوة الداخلية والطمأنينة 

من شأنهم أن يحففوا اآلالم. أساليب 
االسترخاء المتعددة تساعد على ذلك. 

رياضة اليوغا واحدة منها فهي تحتوي على 
تمارين التنفس والتأمل، وكذلك تمارين 

الجسم. فاليوغا تولّد االسترخاء الجسدي 
والداخلي. إذ بإمكان بعض األشخاص تخفيض جرعة مسكن األلم 

الخاص بهم بفضل تمارين االسترخاء.

نصائح

جرّب أشكال عالج بديل مختلفة. إذا لم تكن إحدى هذه الطرق 
ناجحة، فتحلى بالصبر وجرب طريقة أخرى.

أين أحصل على مساعدة؟

.Deutsche Schmerzliga e. V جمعية

Frankfurt am Main 60570 • 23 01 74 صندوق البريد
069 هاتف: 13828022

)اإلثنين واألربعاء والجمعة من الساعة 9:00 إلى 11:00(
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de

مؤسسة خيرية مكونة من أكثر من 100 مجموعة دعم ذاتية إقليمية تحت 
سقف واحد. تساعد مجموعات الدعم الذاتية أعضاءها تحت إشراف 

متخصص على: كيف أتقبل مرض األلم؟ كيف أخفف من اآلالم؟

Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. جمعية

Alt-Moabit 101 b • 10559 Berlin
030 هاتف: 39409689-0

info@dgss.org • www.dgss.org

هنا تتوفر معلومات محايدة وعلمية من ما يزيد عن 40 متخصصا في 
األلم، باإلضافة إلى منشورات واضحة مع أسس نشأة اآلالم وعالج أهم 
أمراض األلم. كما تقدم الشركة األلمانية لأللم معلومات عن المساعدة 

الذاتية ومجموعات الدعم.
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.Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V جمعية

Lennéstraße 9 • 10785 Berlin
030 الهاتف: 8562188-0

info@dgschmerzmedizin.de • www.dgschmerzmedizin.de

دليل مراكز األلم في كافة أنحاء ألمانيا

جمعية .MigräneLiga e. V ألمانيا

Pfälzer Straße 16 • 69123 Heidelberg
06221 هاتف: 7594002

geschaeftsstelle@migraeneliga.de • www.migraeneliga.de

معلومات عن الصداع النصفي والتشخيص والعالج ونتائج األبحاث 
الجديدة ونجاحات العالج. االتصال بمجموعات الدعم. موجهة للمعنيين 

واألقارب والمعالجين واألطباء النفسيين والمربيين والناشرين 
والصحفيين.

SchmerzLOS e. V جمعية

Am Waldrand 9 a • 23627 Groß Grönau
04509 هاتف: 879308

info@schmerzlos-ev.de • www.schmerzlos-ev.de

اتحاد مستقل ألطباء األلم الناشطين في ألمانيا UVSD. تقديم 
معلومات واستشارة للمعنيين. تعاون مع المجتمعات المتخصصة الطبية 

والعالجية

1A Pharma خدمات إضافية من شركة

مذكرة األلم
تدوين بسيط

المرضى مذكرة 

Schmerz-Tagebuch – Arabisch

مقياس األلم

ألم شديد للغاية

  بدون ألم

مقياس األلم

www.1apharma.de

الرجاء تسجيل مستوى األلم الذي ثبت في مذكرة األلم
Schmerz-Skala – Arabisch
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مقياس األلم

ألم شديد للغاية

  بدون ألم

مقياس األلم

www.1apharma.de

الرجاء تسجيل مستوى األلم الذي ثبت في مذكرة األلم
Schmerz-Skala – Arabisch
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خدمات إضافية من شركة
1 A Pharma

1 )مادام المخزون يكفي(: A Pharma  متوفر بالمجان من
مذكرة األلم   

  مقياس األلم
  دليل األلم باللّغة األلمانية واإلنجليزية والفرنسية والتركية والعربية

 اطلب مذكرة الصداع ومقياس درجة األلم بالفاكس
089 أو على الموقع اإللكتروني 6138825-25

www.1apharma.de/service
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1 ذ.م.م A Pharma GmbH شركة
Keltenring 1 + 3

Oberhaching 82041

089 6138825-0 هاتف: 
089 6138825-25 الفاكس: 

www.1apharma.de
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