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التربية العالجية : 
مقترحات عملية

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

تهدف الرتبية العالجية حسب املنظمة العاملية للصحة إىل مساعدة املرىض عىل الحصول عىل الكفاءات و املهارات الالزمة 

أن  التالية:"ميكننا  املقولة  يف  تلخيصه  ميكن  ما  هو  و  مضني  مزمن  ومرض  طبيعية  عادية  حياة  بني  التوفيق  من  للتمكن 

نساعدكم من أجل حياة أفضل باعتامدكم الوسائل التالية "،  وانطالقا من هذا الهدف نعرف الرتبية العالجية عىل أنها: أداة 

إضافية داخل الرتسانة العالجية للمريض مؤطرة من طرف الطبيب املعالج، وهي طريقة مشخصنة )personnalisée( حسب 

احتياجات املريض، مستوحاة من مقاربة متعددة االختصاصات )مهنيي الصحة وجمعيات املرىض(. 

هذا ومتكن مقررات الرتبية العالجية املريض من اكتساب مهارات متعددة تجعله ينخرط بشكل فعال يف إدارة املرض بحيث 

يستطيع من خاللها اكتساب فهم أعمق و أشمل للمرض وبالتايل تقبله والتعايش معه بشكل طبيعي، كام تجعله يطلع بشكل 

أفضل عىل أدوار ومزايا العالجات املختلفة وأعراضها الجانبية املحتملة، ومتكنه أيضا من االطالع عىل وسائل الوقاية املمكنة 

)البيئية والدوائية(، ومعرفة أعراض التفاقامت )signes d’aggravation( املحتملة للتحرك يف الوقت املناسب قبل استفحال 

الحالة املرضية، والعوامل التي قد تسبب يف نوبات حادة من املرض قصد تجنبها )facteurs de poussées aigues(، وبالتايل 

تسهل عليه إدارة املشاكل اليومية املرتبطة باملرض من أجل حياة أفضل.

كام تتوجه الرتبية العالجية لجميع الفئات العمرية دون استثناء ولجميع األمراض املزمنة، بحيث ميكن البدء يف املقرر يف 

جميع مراحل املرض ابتداء من لحظة إخبار املريض مبرضه. وميكن يف إطار املقررات املختلفة إدماج بعض أقارب املريض 

أو أصدقائه إذا طلب ذلك. كام تجرى الدورات يف املراكز االستشفائية أو الصحية أو مراكز بعض الجمعيات ومتر عموما عرب 

ثالث مراحل رئيسة : 

املرحلة األوىل التشخيص الرتبوي للمريض )le diagnostic éducatif(، هاته املرحلة بالغة األهمية بحيث متكن من تعميق 

معرفة املريض ومحيطه من طرف الطاقم الطبي املعالج، وتساعد يف معرفة االحتياجات املطلوبة من املريض مع تحديد 

املهارات املقرتحة املساعدة عىل إدارة املرض. ثم املرحلة الثانية تتمثل يف تكييف عموميات املقرر حسب الحالة الخاصة 

الثالثة  املرحلة  اقرتاح حصص خاصة عوض حصص داخل فريق من املرىض. وأخري  للمريض واحتياجاته بحيث ميكن مثال 

لتقييم االستيعاب والنتائج باستمرار، لإلضافة و التصويب. 

تجربة الجمعية المغربية للتواصل الصحي

وعيا من الجمعية املغربية للتواصل الصحي بأهمية املوضوع ورغبة منها يف املساهمة يف تحسني مقررات الرتبية العالجية 

املوجودة ببلداننا املغاربية، والتي الزالت يف بدايتها وتحتاج إىل مجهوادات جبارة لرتتقي إىل املستوى املطلوب الذي يخدم 

إدارة مرضه،  الفعال يف  االنخراط  املريض عىل  امليدان ويشجع  الفاعلني يف  الصحي ملختلف  األداء  العامة ويحسن  الصحة 

ارتأت الجمعية التفكري يف بلورة بعض أدوات مقررات الرتبية العالجية القرتاحها عىل االختصاصات املختلفة قصد إدماجها 

يف املقررات املوجودة أو املزمع إنشاءها، وإميانا من الجمعية بأن محور التواصل مير عرب اللغة وأن أغلب أدوات املقررات 

والوسائل البيداغوجية املوجودة يف بلداننا تستعمل اللغة األجنبية، كان خيارنا استعامل اللغة العربية يف األدوات املقرتحة 

بني  ومن  املقررات.  يف  االنخراط  تشجيعه عىل  وبالتايل  ترجمة  دون  مبارشة  املريض  من طرف  واالستيعاب  الفهم  ليسهل 

األدوات البيداغوجية التي متزج بني البساطة والتشويق :

الدكتور الحبيب بنعدية

أخصائي في طب الجهاز الهضمي

األستاذ سيدي عادل اإلبراهيمي

أخصائي في طب الجهاز الهضمي

أستاذ مبرز بكلية الطب و الصيدلة

عميد كلية الطب و الصيدلة بفاس
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.)le pied diabétique, prévention et traitement( املثال األول: القدم السكري، وقاية وعالج

.)L’hépatite C, dépistage et prise en charge ( املثال الثاين: االلتهاب الفريويس الكبدي "س":  إجراءات كشف املرض و العالج

التي  أثبت نجاعتها واإلقبال عليها يف مختلف املجاالت  التي  القصص املصورة 

استعملت فيها بحيث يسهل االستيعاب عرب املشاهدة من خالل الرسوم والقراءة 

من خالل النص املكتوب.

تكون  أال  عىل  الفرنسية  باللغة  موجود  هو  ما  برتجمة  البدء  تقرر  كانطالقة 

الرتجمة حرفية، ولكن مع إدخال تغيريات يف النص املكتوب والرسوم ليك تتالءم 

فرنسية  رشكة  مع  بالتعاون  األمر  هذا  تم  وقد  املغاريب،  واملجتمع  البيئة  مع 

الجزائر  من  مغاربية  مختصة  طبية  جمعيات  وكذلك  املوضوع  يف  متخصصة 

كخطوة  ونطمح  كبداية،  الثالثة  الدول  يف  املنتوج  توزيع  عىل  واتفق  وتونس، 

الحقة إىل إنتاج محيل يف املواضيع التي تشغل الصحة العامة املغاربية.

ونعرض أمامكم مناذج من املواضيع التي متت ترجمتها :
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.)Colopathie fonctionnelle(املثال الرابع: مرض القولون العصبي

.)Vous allez passer une coloscopie( املثال الخامس: سوف تخضع لعملية تنظري القولون
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)le reflux gastro-oesophagien( املثال الثالث: االرتجاع املعدي املريئي
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.)l’apnee du sommeil( املثال السادس: توقف النفس النومي

إن األدوات البيداغوجية املختلفة املدمجة داخل مقررات الرتبية العالجية ال ميكن أن تؤدي مهمتها إال من خالل اللغة و البيئة املألوفة للمريض و هذا يحتم علينا 

العمل الدؤوب  إلنتاج أدوات محلية تستجيب الحتياجات مرضانا. يستدعي استدراك التأخري الذي تعرفه بلداننا املغاربية يف هذا املجال تظافر الجهود و تبادل 

التجارب وكذلك التنسيق بني الهيئات و الجمعيات العلمية و الطبية القرتاح األفضل واألصلح واألنسب للمرىض.

www.fmp-usmba.ac.ma .موقع كلية طب والصيدلة بفاس
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