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دور الممرض في التربية 
العالجية للمريض

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

ميثل ارتفاع نسبة األمراض املزمنة تحديا حقيقا للمنظومات الصحية يف العامل أجمع . ولهذا فقد التزمت الدول بخطة العمل 

العاملية 2013-2025 ملواجهة األمراض الغري املعدية للوصول إىل تقليص نسبي ب %25 للوفيات عن أمراض القلب والرشايني، 

الرسطانات وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة )م، ص، ع 2014(.

ال يختلف حال املغرب عن باقي الدول حيث وصلت نسبة األمراض املزمنة إىل %18.2 سنة 2011 بينام كانت تراوح 13.8% 

يف 2014 ، أي بارتفاع بلغ %4.4. هذا و تعترب الساكنة البالغة 60 سنة فام فوق األكرث عرضة لإلصابة بهذه األمراض )57.5%( 

.)ENPSF 2011 ( )14.5% سيام النساء )%21 باملقارنة مع الرجال

ومتثل األمراض املزمنة أحد أهم أسباب الوفيات لدى البالغني 30 إىل 70 سنة يف بلدنا. ففي سنة 2008 تسببت أمراض القلب 

والرشايني وداء السكري يف 214 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، يليها الرسطان ب 127 حالة ثم األمراض التنفسية ب 23 

حالة وفاة، )وزارة الصحة 2012(.

التمدن الرسيع  الساكنة، تأثري  بحسب )JACQUAT. 2010( يعزى تطور األمراض املزمنة إىل عدة أسباب منها شيخوخة 

والعوملة، وكذا التغيري الهام يف سلوكيات األفراد وتحول بعض األمراض املعدية إىل أمراض مزمنة.

املقنعة يف غالب األحيان وذلك أن املرىض ال يحرتمون  الجودة  تفتقر إىل  فإنها  ناجعة لهذه األمراض  ورغم توفر عالجات 

التوصيات وال يلتزمون بالعالج، فنصف املرىض ال يتبعون العالج بشكل صحيح. إضافة إال أن أغلبهم يجهل مرضه وقلة منهم 

يحظون مبساعدة يف تدبري عالجهم.

ويعود هذا الخلل يف عالج املرىض إىل عدة عوامل منها شح الوقت، غياب الوعي برضورة الرتبية العالجية والتكوين األويل 

ألغلب املعالجني )م ص ع 1998(. بيد أن الرتبية العالجية للمرىض تعد عامال أساسيا يف إسرتاتيجية العالج ملجموعة من 

األمراض املزمنة. فهي متكن من تلقني املرىض االعتامد عىل أنفسهم يف تدبري وتكييف العالج لنوع املرض الذي يعانون منه 

كام تخولهم التتبع اليومي لحالتهم . 

كام أنها تساهم يف تقليص كلفة العالج للمريض وللمجتمع )Kelliher. 2013( ومن هذا املنطلق يجب تدريب املعالجني 

لتأمني هذه الرتبية العالجية بحسب اختصاصاتهم وبحسب الهيئة العليا للصحة )HAS(. يشارك يف الرتبية العالجية طاقم 

متنوع من األطباء يضطلعون بدور هام يف توجيه ومتابعة املرىض: معالجني نفسيني يقدمون الدعم والتحفيز، اختصاصيني 

بالتغذية يهتمون بالجانب الغذايئ، صيادلة ينشطون ورشات خاصة باألدوية، مدلكني معالجني فيزئيائيني ومدربني رياضيني 

يدربون املرىض ويقدمون لهم نشاطاً بدنيا مالمئا وأخريا املمرضني الذين يتواجدون يف قلب هذه املجموعة لتنشيط الربامج 

.)Burlet. 2011( الخاصة بالرتبية العالجية والتنسيق بني مختلف الفاعلني

عىل هذا األساس فإن الفدرالية الوطنية للمرضني بفرنسا تنوه بأن الرتبية العالجية تعد من املهام املنوطة باملمرض واملسجلة 

مبرسوم املهارات الخاصة به، كام توضح الفيدرالية بأن املمرض هو األنسب لتأمني هذه الرتبية حيث يتوفر عىل املهارات 

الالزمة مبا أنه عىل تواصل شبه يومي مع املريض.

ولقد أظهرت عدة دراسات أهمية دور املمرض إلنجاح الرتبية العالجية للمريض وذلك بتعاون كامل مع الطبيب حيث أظهر 

وسام المشطاني اإلدريسي

ممرضة

مدرسة بالمهد العالي لعلوم التمريض 

وتقنيات الصحة  بالدار البيضاء
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

HANEFELD ومعاونيه يف أملانيا الرشقية سنة 1995 تحسنا يف السيطرة عىل 

نسبة السكر يف الدم، ضغط الدم، مع انخفاض يف استهالك أدوية السكري عند 

مرىض السكري بفضل الرتبية العالجية املؤمنة من طرف أطباء عامني وممرضني 

و ذلك خالل خمس سنوات.

ويف نفس اإلطار أظهرت دراسة أجرتها جمعية  الهيئات الداعمة للحياة والرتبية 

ثنائيات طبيب  فرنسية عن طريق  السكري )Asaved( يف ثالث مراكز  ملرىض 

العام وكذلك مستوى  املعيار  بليغة يف  تغريات  دولة خالل سنتني  عام/ممرض 

.)Foucaud et coll, 2010( " عيش املرىض يف مجموعة " الرتبية

وأظهرت دراسة إبدميولوجية أجريت يف وحدة األمراض املزمنة يف قليبية بتونس 

من  بعد ست حصص  أنه  السكري  مرىض  لدى  العالجية  الرتبية  نجاعة  حول 

الرتبية حول الصحة الجامعية تم تأمينها من طرف فريق مكون من طبيب عام 

وممرض يف الصحة العمومية فإن نسبة مرىض السكري املتوازنني تضاعفت من 

%33 إىل %68.2، إضافة إىل ذلك فقد تقلصت نسبة القلق الحاد من 39.8% 

إىل %12.5 مع تحسن يف نسبة الحضور من %46 إىل %76 مع نقص ملحوظ 

.)Jenhani et coll. 2004( 63.2% يف مؤرش الكتلة الجسمية من %36.7 إىل

وعىل خالف ذلك فإن الدراسةالتي أنجزت باملغرب يف عاملة وجدة أنكاد حول 

تطبيق الرتبية العالجية قد أظهرت صعوبات يجدها املمرض يف تطبيق املعايري 

الدولية للرتبية العالجية يف غياب تكوين أويل ومستمر للمعالجني.

وبالتايل فإن مهمة املمرض إلنجاح الرتبية العالجية مرشوطة بوجود تكوين أويل 

التكوين األويل املخصص للرتبية العالجية  حيث بينت "HAS" رضورة تدعيم 

يف مختلف مراحل التكوين نظرا ألهميته كام تضيف أن هذا التكوين يجب أن 

  .)Saout et coll, 2008( يوجه أوال ملهنيي الصحة املساعدين

يؤمن التكوين املخول لشهادة الدولة يف فرنسا املهارات الالزمة للممرض لتقديم 

وذلك  العالجية  للرتبية  نهج  إنجاز  يف  خاصة  ووقائية  تربوية  وإنجاز خدمات 

للتدريس  وحدات  أربعة  عىل  املهارات  هذه  تقوم  مهم.  كفاعل  دوره  إلمتام 

أي أكرث من 150 ساعة نظرية وعملية مقسمة عىل ثالث سنوات من التكوين 

.)CONI. 2010(

ومع ذلك وبالرغم من القوانني املوجبة فإن التكوين األويل يف الرتبية العالجية 

مستمر بشكل ضعيف يف فرنسا. حيث بني التحقيق الوطني حول تدريس الرتبية 

العالجية الذي تم إجراءه سنة 2005 يف 527 مؤسسة للتكوين األويل لعرش مهن 

أطباء  أطباء، صيادلة،  األطفال، مولدين،  التغذية، ممريض  )اختصاصيي  صحية 

األسنان، أطر صحية، مدلكني ومعالجني فيزيائيني، مطببي األرجل و ممرضني( 

أن %90 من هؤالء املدرسني يتطرقون باألساس إىل العالقة بني املُعالِج واملُعالَج 

ويف %89 لقضايا الرتبية العالجية وأن أهم املقاربات البيداغوجية املعتمدة من 

املوجهة )%86(، كام وضحت هذه  املحارضات )%96( واألعامل  طرفهم هي 

ميثالن   )57%( املؤطرين  تكوين  ونقص   )72%( املقررات  ضغط  أن  الدراسة 

 .)INPES. 2008( عقبتني حقيقيتني يف طرق توسيع الرتبية العالجية

الحديثة  الربامج  أو  القديم  بنظامه  سواء  املغرب  يف  املمرضني  تكوين  يهدف 

إىل   )ISPITS( الصحة  وتقنيات  التمريضية  للعلوم  العليا  باملعاهد  للتكوين 

عىل  تدخلهم  ومجال  اختصاصاتهم  حسب  قادرين  ليصبحوا  الصحة  تأهيل 

التخطيط، والتنفيذ وتقييم الخدمات التمريضية مبا فيها الرتبية يف مجال الصحة 

.)Descriptif de formation, 2014( لفائدة املرىض و عائالتهم وكذا املجتمع

ومع هذا ال توجد الرتبية العالجية كعنرص أو وحدة يف املنهج التكويني لطلبة 

إضافة  التكوينية.  األسدس  يف  وحدات  مجموعة  من  جزء  هي  بل  التمريض 

إىل ذلك فإن مواد أخرى، تعد رضورية إلنجاح الرتبية العالجية، يتم تدريسها 

كلغة التواصل وعلم النفس واإلجتامع دون أن ننىس فرص التدريب يف أماكن 

التدريب. 

بناء عىل كل ذلك ولالستجابة لتوصيات )م ص ع( حول الرتبية العالجية للمرىض 

من  فإنه  بالدنا،  يف  املزمنة  األمراض  نسبة  ارتفاع  مع  أهمية  أكرث  تغدو  التي 

الرضوري دراسة طرق إدماجها يف التكوين األويل واملستمر بدء بتكوين املدرسني 

يف ISPITS وكذلك وضع برامج الرتبية العالجية بالتنسيق بني مختلف مهنيي 

الصحة واملسؤولني، واعتبار الرتبية العالجية للمريض وحدة مستقلة يف تكوين 

لتحسني  أساسيني  فاعلني  لتحضري معالجني مكونني سيشكلون  املمرضني وذلك 

معالجة األمراض املزمنة ببالدنا .


