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التربية العالجية للمريض

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

المقدمة

 soins( أحد اإلسرتاتجيات األساسية للرعاية الصحية األولية )éducation pour la santé( يعترب التثقيف من أجل الصّحة

الصّحة  تعزيز  اتجاه  إثر ذلك يف  املآتا، طورته  العاملية يف ترصيحها مبدينة  الصحة  de santé primaires( حسب منظمة 

)promotion de la santé( املجتمعية عرب توجيه املحدّدات الصحيّة )déterminants de la santé( سنة 1986 ثم نحو 

املزمنة  األمراض  مكافحة  يف  التحّكم  لرتشيد  وذلك   1998 سنة  للمريض   )éducation thérapeutique( العالجية  الرتبية 

)maladies chroniques(. إّن املواظبة العالجية )observance thérapeutique( عىل تنفيذ الربنامج الصحّي من طرف 

املرىض وإلزامية تغيري منط الحياة والتأثري الكبري لألمراض املزمنة عىل جودة الحياة، عوامل أساسيّة ساهمت كثريا يف توجيه 

األنظار إىل الرتبية العالجية للمرىض كخيار مركزّي ملكافحة رشيدة وناجعة لألمراض املزمنة.

مشروعية التربية العالجية

الوبائية  التغيريات  الصحية لعوامل طبية واقتصادية حتمتها  العالجيّة حاليّا اسرتاتيجيّة مركزية لكل األنظمة  الرتبية  تعترب 

والتحّوالت املجتمعية ورضورات الترصّف يف اقتصاد الرعاية الصحية. ومن أهّمها:   

حجم وباء األمراض املزمنة: يقّسم العبئ العام للمراضة )charge globale de morbidité( )السنوات العمرية املفقودة 

تجّسد املوت املبّكر أو ضعف جودة الحياة( إىل ثالث أصناف: األمراض الّسارية )maladies transmissibles(، األمراض الغري 

سارية )maladies non transmissibles(، الّصدمات )traumatismes( الناتجة عن الحوادث والحروب. وتنتج ثالث أرباع 

العبء العام للمراضة عن األمراض املزمنة والتي من أهّمها أمراض القلب والرشايني، الرسطان، السكري واألمراض التنفسية 

كالّربو. وتتجاوز انعكاسات األمراض املزمنة املجال الحيوي إىل فضاءات الحياة كالتحصيل العلمي، العمل، الواجبات العائليّة 

الدوايئ  املعقد،  العالجي  الربنامج  والخطرية ويف  العديدة  الصحية  املضاعفات  املزمنة يف  األمراض  وتتجىّل مخاطر  والرتفيه. 

وغري الدوايئ، ويف إلزاميّة العالج مدى الحياة. وتعتمد بروتوكوالت الّرعاية الصحية لهذه األمراض املزمنة عىل أدوية متعّددة 

ذات آثار جانبيّة غري محّددة وعىل تغيري جذري يف منط الحياة )الحمية، النشاط البدين، الحد من استهالك امللح والتدخني 

والكحول...( وكذلك االلتزام التام بقواعد حفظ الصحة )hygiène( األّولية.

رضورة مشاركة املريض و عائلته: تعترب مشاركة املريض وعائلته يف برنامج الرعاية الصحية حتمية وذلك العتامد العالج عىل 

املعارص،  االتصال  لتطّور وسائل  املعالج واملريض. وكنتيجة  التقنية بني  العمودية  العالقة  تؤّمنها  تغيري سلوكيات حياتيّة ال 

أصبح املريض خبريا يف مرضه ويف املعطيات العالجية الحديثة ماّم قد يجعله يف بعض األحيان متقّدما عن اإلطار الصحي. 

ويتفق جميع الخرباء أّن املستشفى مل يعد ساحة العالج املركزيّة الوحيدة، فصّحة املريض اليوم يف صحن طعامه ويف فضاء 

األستاذ أحمد بن عبد العزيز

أستاذ جامعي في الطب الوقائي و طب 

المجتمع بكلّية الطب بسوسة )تونس(

مدير نظم المعلومات بالمستشفى 

الجامعي سهلول بسوسة. 

رئيس الشبكة المغاربّية لتطوير البحث 

والنشر في علوم الصحة
ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com

دراسة حالة

صالح، مريض يبلغ من العمر 55 سنة، يشتغل إطارا بنكيّا ويعاين من ارتفاع ضغط الدم منذ خمس سنني، يراجع طبيب 

الحي الذي وصف له أدوية مخفضة لضغط الدم. يدّخن صالح يوميا ويتناول غذاءه كأقرانه يف مطعم لألكالت الرسيعة 

مجاور للبنك. أصيب صالح بجلطة دماغيّة نقل عىل إثرها إىل قسم املستعجالت. كان ضغطه الدموي حينئذ مرتفعا جّدا.

هل تعترب الجلطة الدماغية التي أصيب بها صالح دليال عىل فشل املقاربة العالجية لطبيب الحي؟

هل كان باإلمكان تفادي الجلطة الدماغية؟

هل يتحمل الطبيب مسؤولية أخالقية يف فشل املقاربة العالجية؟
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

واملُعالَج  املُعالِج  بني  أفقيّة  إرساء عالقة  نحو  التوّجه  إّن  ونقاوة محيطه.  بيته 

أصبح اليوم إلزاميّا. فالعالقة العموديّة التي طّورها الطب يف القرنني األخريين 

ملكافحة األمراض السارية، مل تعد متالمئة مع أمراض العرص العتامدها أّوال عىل 

مبدأ "الطبيب يصف الدواء واملريض يتناوله يف املستشفى" وثانيا عىل قاعدة 

"الطبيب يعلم واملريض ال يعلم". وهاتان القاعدتان تعتربان الغيتان واقعيا هذا 

اليوم. إّن ضعف املواظبة الدوائية دليل ساطع عىل تهافت العالقة العموديّة يف 

مكافحة األمراض املزمنة. فالعالقة األفقية تحتاج إىل رشاكة بني املُعالِج واملُعالَج 

عالجيّة  قدرات  من  املريض  متكني  يستوجب  ماّم  الصحي،  املشكل  لَِحلَْحلة 

وتفويض جزء كبري من الربنامج العالجي له ولعائلته.

ماهية التربية العالجية

أّن  الصحيّة  للخدمة  املنظمة  والترشيعات  املرىض  مواثيق حقوق  تؤكد جميع 

الرتبية العالجية حق للمريض وعائلته. فاإلعالم والتثقيف الصحي ودعم القدرة 

املراجعون  املرىض  بها  يتمتع  أساسية  حقوق  اليوم  هي  الذايت  التداوي  عىل 

التنظيمية  اللوائح  وتشري  املتقّدمة.  بالبلدان  الصحيّة  املنشآت  يف  واملقيمون 

للمهن الصحية أّن الرتبية العالجية من واجبات العاملني يف القطاع الصحّي التي 

ال تشمل فقط املهام العالجية العاديّة من تشخيص ووصف أدوية ومتابعة، بل 

أيضا مهاما أخرى لعّل من أهمها التواصل الفّعال مع املرىض وعائالتهم قصد 

متكينهم من الكفاءات الالزمة لجعلهم رشكاء يف العملية العالجية. 

مكّونا  للمرىض  العالجية  الرتبية  أصبحت  والعرشين  الواحد  القرن  ومع مطلع 

الصحية  املرجعيات  عجز  الدراسات  آالف  أكّدت  إذ  الصحية  للرعاية  أساسيا 

التشخيصية والعالجية عن التحكم يف املراضة وضامن التعايف. فاملواظبة العالجية 

التحفيز عرب  عادة ما تكون ضعيفة يف معظم األمراض املزمنة، مام يستوجب 

التثقيف واملرافقة. 

املهارات  اكتساب  من  وعائالتهم  املرىض  متكني  إىل  العالجية  الرتبية  تهدف 

الصحية الالزمة لتحقيق التعايف واالندماج االجتامعي، إذ تساعدهم عىل تفّهم 

تكوينهم  وذلك عرب  الصّحي  الفريق  مع  والتعاون  العالج  مع  والتكيّف  املرض 

الكتساب خربة كافية تحقق التوازن بني الحياة االجتامعية والتحكم األفضل يف 

املرض. وتشمل الرتبية العالجية للمريض جميع األنشطة املنظّمة من تحسيس 

وإعالم وتعليم ومرافقة نفسية واجتامعية متعلقة باملرض والعالج والتعامل مع 

الفريق الصحي.

ومن أهم خصائص الرتبية العالجية الناجعة: "املركزة" عىل املريض واالستناد إىل 

املضامني واألساليب  و"التطّور" يف  العالجي  الربنامج  و"االندماج" يف  "التكيّف" 

و"الشمولية" لجميع املرىض وجميع األمراض وجميع املهن الصحيّة. كام تتلّخص 

مراحل إنجازها يف العيادات الخارجية مثال يف خمس محطات ميكن تلخيصها ب 

"5 أ": أرّحب، أصغي، أطمنئ، أُعلم، أقيّم.

الخاتمة

رغم مرور عرشين سنة عىل نشأة مفهوم الرتبية العالجية للمريض وتجربتها 

يف كّل البلدان املتقدمة باختالف أنظمتها الصحية، مازالت هذه األداة العالجية 

وال  الصحية  بالكلّيات  تدرّس  ال  فهي  الكبري.  املغرب  ببلدان  االغرتاب  تعيش 

تحدث لها أقسام استشفائية يف املؤّسسات الصحية ماّم يؤّدي إىل تفاقم العبئ 

العام للمراضة الناشئ عن األمراض املزمنة وارتفاع التكلفة االقتصادية للرعاية 

الصحية، واتساع الهّوة بني مقّدم الخدمة الصحية ومتلقيها. إّن تحديّات مكافحة 

األمراض املزمنة وتكلفتها الباهظة وتأثريها عىل التوازنات الصحية وكذلك تطّور 

الوعي املجتمعي بالحق يف اإلعالم الصحي واملرافقة الصحيّة، هي عوامل تفرض 

بـإدراج  اإلرساع  واألهلية،  واملهنية  األكادميية  املجاالت  يف  القرار،  صّناع  عىل 

مقّرر أكادميي لتعليم مبادئ وتطبيقات الرتبية العالجية للمريض لكل الشعب 

الصحيّة وإحداث شهادات تخصص )ماجستري( للرتبية العالجية، مفتوحة لكل 

املهن الصحيّة وتوفري فضاءات إلزامية داخل كل املنشآت الصحية التخصصية 

ألنشطة الرتبية العالجية.

تعليقات على دراسة الحالة
يف  اليومية  باملشاهدات  التبسيطية  املعادلة  هذه  وتصطدم  و"العالج".  "التشخيص"  حاصل  هي  العالجية  املخرجات  أّن  الصحيني  العاملني  من  الكثري  يعتقد 

املستشفيات والتي تبني أن الفشل العالجي يف التعامل مع األمراض املزمنة، كثريا ما يحدث رغم مصداقية التشخيص وفعالية األدوية املوصوفة. وهكذا نستنتج 

حتمية وجود عامل ثالث لتصحيح هذه املعادلة الرياضية. فاملخرجات هي حاصل "التشخيص" و"العالج" و"الرتبية العالجية" والتي يفرس غيابها كليّا أو عدم 

حرفيّتها، إخفاق إسرتاتيجية مراقبة األمراض املزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والرصع والربو. إن الرتبية العالجية اليوم هي حق للمريض وواجب مهني صحي 

ميكن مساءلة العاملني الصحيني واملستشفيات اإلستشفائية عن عدم إسدائه: أخالقيا ومهنيا وقانونيا. لقد آن األوان للتخيل نهائيا عىل "املقاربة البيوطبية" يف 

التدريس واملامرسة والتي تتمركز عىل عالج األعضاء املريضة واستبدالها مبقاربة "نفسية اجتامعية" تهدف إىل تحقيق الرعاية الصحية الشمولية للمريض اإلنسان. 

إن الرتبية العالجية للمريض هي الخطوة األوىل إىل أنسنة العلوم الصحية واملصالحة بني "الطب" و"الناس".
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