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التربية العالجية 
لسرطان الثدي

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

متت تنمية الرتبية العالجية بادئ األمر بالنسبة لألمراض املزمنة كالسكري والربو. ويعد الرسطان حاليا مرضا مزمنا 

أيضا بفضل التطورات التشخيصية والعالجية التي مكنت من إطالة أمد الحياة، ولهذا متثل الرتبية العالجية منهاجا 

جديدا يف ميدان طب الرسطان. يهدف هذا املنهاج إىل تقوية إدماج املريض يف تسيري مرضه وتحسني جودة عيشه.

الدميوغرايف  بالتحول  واملتعلق  املالحظ،  الوبايئ  التحول  بسبب  العمومية  للصحة  أولوية  املغرب  الرسطان يف  مُيثل 

وبتغري املناخ وكذا تغري منط العيش.

مير تطبيق الرتبية العالجية يف طب الرسطان بأربعة مراحل: 

املرحلة األوىل هي التكوين واكتساب املعارف من طرف األطباء العامني. 

املرحلة الثانية تتمثل يف وضع أهداف بيداغوجية بني املريض والطبيب العام لتحديد املهارات والترصفات التي عىل 

املريض اكتسابها.

املرحلة الثالثة تهم إعداد خطة عمل تضم املنهجية واألدوات البيداغوجية الالزمة للوصل إىل األهداف. 

املرحلة الرابعة تتجىل يف تقييم تأثري املنهج عىل املريض.

من خالل عرضنا هذا، سوف نركز أساسا عىل املرحلة األوىل التي تتمثل يف تجزيء مختلف املعارف التي عىل الطبيب 

العام اكتسابها. كام يجب عىل الطبيب العام أيضا امتالك معارف حول املعطيات الوبائية للرسطانات يف املغرب، 

فحسب سجل الرسطان للدار البيضاء الكربى، فإن النسبة املوحدة للرسطان عند الرجل تقدر ب 120 حالة جديدة 

بكل مائة ألف نسمة يف السنة، وعند املرأة ب 115 حالة جديدة بكل مائة ألف نسمة سنويا، وحسب ترتيب الرتدد 

عند املرأة، نجد رسطان الثدي يف املرتبة األوىل بنسبة %34، يليه رسطان عنق الرحم ب %13.3 ثم رسطان الغدة 

الدرقية %6.5 ثم رسطان القولون واملستقيم.

أما عند الرجل، فإن أول رسطان هو رسطان الرئة بنسبة %22.1، متبوعا برسطان املوثة )الربوستاتا( %10.15 ثم 

رسطان القولون واملستقيم يف املرتبة الثالثة.

وقد اخرتنا كموضوع للرتبية العالجية يف طب الرسطان، حالة رسطان الثدي: يجدر بنا أن نذكر أنه أول رسطان عند 

املرأة يف املغرب بنسبة 36 حالة جديدة بكل مائة ألف نسمة سنويا، وأن هاته النسبة تجاور النسب املذكورة يف 

سجالت دول املغرب العريب وتبقى أقل ثالث مرات من نسب الدول النامية كفرنسا والواليات املتحدة األمريكية.

ويهيمن عىل عوامل اإلصابة برسطان الثدي عامل السن، وخصوصا العامل الهرموين املتمثل يف ارتفاع االسرتوجينات 

إما كامً أو كيفاً، وال متثل العوامل الوراثية سوى 5%.

وليك يتمكن الطبيب العام من املشاركة يف الرتبية العالجية ملريضة مصابة برسطان الثدي، عليه االستعانة بحد أدىن 

من املعارف األساسية حول تدبري رسطان الثدي.
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

عالج رسطان الثدي متعدد الوسائط ويرتكز عىل عالج موضعي مصحوب 

املرض  تعقيم  أجل  من  عام  وعالج  باألشعة،  والعالج  بالجراحة  غالبا 

املستهدفة  العالجات  الكياميئ،  العالج  من  كل  عىل  يرتكز  امليكرونقييل 

عالج  تدبري  مرحلة  خالل  املريض  مرافقة  وألجل  الهرمونية.  والعالجات 

للعالجات  الجانبية  األعراض  معرفة  خصوصا  العام  الطبيب  عىل  املرض 

وكيفية الوقاية منها. وعىل سبيل اإليضاح، يف حالة العالج الكيميايئ تهم 

املضاعفات األكرث شيوعا الدم والجهاز الهضمي وتتم مالحظتها يف أغلب 

األدوية. ميكن مالحظة مضاعفات أخرى تكون يف الغالب خاصة بنوع أو 

نوعني من األدوية. 

يعد األمل عرضا جد شائع يرافق الرسطان، ويجب أن يكون لدى الطبيب 

العام تكوين مالئم من أجل تدبري األمل وتسيري املسكنات حسب مستويات 

منظمة الصحة العاملية.

أخريا، وللوصول إىل األهداف، يجب إنجاز خطة عمل باتفاق مع املريض 

للعالج  تحسيسية  مجموعات  وكذلك  إعالنية  نرشات  منشورات،  تضم 

والرتبية. ال ميكن حرض تدخل الطبيب العام يف الرتبية العالجية يف طب 

إطار  يف  وراثية  أو حتى  غذائية  نصائح صحية  إعطاء  بإمكانه  الرسطان، 

الوقاية من الرسطان.

وختاما يجب وضع أدوات التقييم من أجل تقييم أثر الرتبية العالجية عىل 

تدبري املرض و خاصة عىل جودة العيش مستعينني يف ذلك مبعايري تقييم 

جودة العيش قبل و بعد الرتبية العالجية.
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