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أهمية التربية العالجية 
لألطفال المصابين بالربو 
وذويهم في طب األطفال

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

تهدف الرتبية العالجية إىل اكتساب املهارات الالزمة من طرف الطفل وذويه حتى يتمكنو من إدارة مثىل ملرض الربو. ويتطلب 

ذلك من قبل مهنيي الصحة تأسيس نظام تربوي عىل مراحل ومدمج يف عملية عالج الطفل املريض يشمل كذلك كل من له عالقة 

مبحيط املريض كارسته وأصدقائه ومدرسته. 

الرتبية العالجية عملية بناءة ومستمرة لكنها خاصة بكل حالة مرضية. وتعتمد هذه الرتبية العالجية عىل جودة العالقة بني 

مقدمي الرعاية والطفل وذويه. وميكن أن يكون التعليم العالجي عىل شكل جلسات فردية أو جامعية. والنهج التعليمي للطفل 

له خصوصية تراعي عمره ونضجه وقدراته عىل تحمل املسؤولية. كام تأخذ بعني االعتبار بيئة الطفل األرسية وخارج البيت وذلك 

حسب رشوط مختلفة:

عند الرضيع، الرتبية العالجية تخص أساسا اآلباء. �

بينام عند الطفل واملراهق يكون التعليم العالجي موجها نحو استقالليته وميكن ألولياء األمور يف هذه الحالة تأطري الطفل عن  �

بعد. لكن مهام كان عمر الطفل فإن عىل اآلباء اإللتزام مبسؤوليتهم يف الرتبية العالجية البنهم.

كل طفل يعاين من الربو يوىص له بالرتبية العالجية التي تأخذ بعني االعتبار حاجيات الطفل اليومية ومعتقدات أرسته. كام أن 

هذه الرتبية العالجية يجب أن تتأقلم مع شدة حالة الربو. ثم إن دمج الرتبية العالجية يف الرعاية الشاملة للطفل ووالديه مُيكن 

من تحقيق األهداف العالجية التالية:

ͳ	،غياب تام لألعراض أو وجود أعراض طفيفة

ͳ	،وظيفة رئوية عادية

ͳ	،متدرس عادي

ͳ	.أنشطة يومية ورياضية عادية

و ميكن اقرتاح طرق تعليمية فردية أو جامعية ويف حالة الطفل يستحسن اعتامد طرق ممتعة وتفاعلية لكن مهام كانت الطريقة 

املعتمدة فمن الرضوري تسخري تقنيات التواصل لبناء عالقة جيدة مع املريض بحيث يجب تحقيق متطلباته. ولهذا يجب عىل 

مهنيي الصحة أن يستمعوا جيدا للطفل وألرسته. ولتسهيل عملية التواصل يتم ذلك مبفردات خاصة باألطفال.

وتركز الرتبية العالجية عىل تحقيق أهداف للطفل ولوالديه. ففي مجال املعرفة يحرص مهنيي الصحة عىل أن يفهم الطفل 

وأرسته املرض وعوامل تفاقمه وخاصة املواد املسببة للحساسية والتلوث والتهابات الجهاز التنفيس وتأثريالتدخني وخطورة انقطاع 

العالج األسايس وأهمية النشاط البدين. كام تهدف هده الرتبية إىل متكني الطفل وأرسته من معرفة وسائل الوقاية من أزمات الربو 

ومعرفة عالمات خطورة األزمة وفهم متطلبات عالجه سواء يف عالج األزمة الحادة أو يف العالج املستمر.

أما يف مجال املهارات، فتهدف الرتبية العالجية إىل متكني الطفل من التحكم يف تقنيات التنفس واستعامل أجهزة وغرفة االستنشاق 

وحساب مقياس ذروة التدفق الهوايئ يف القصبات الهوائية. كام تشمل هذه املهارات التحكم يف التنفس يف مواقف مختلفة 

كالنشاط الريايض وحاالت اإلجهاد.
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وأما يف مجال السلوكيات فتهدف الرتبية إىل متكني الطفل من التعبري عن مرضه 

والتعرف عىل األعراض واتخاذ االجراءات املناسبة البسيطة من طرف أرسته ومعلمه 

ومتى يطلب تدخل املعالجني وفقا لحدة األزمة. فهذه السلوكيات ستمكنه إذا من 

تدبري مرضه وفق أنشطته ومشاريعه التعليمية والرتفيهية والرياضية.

ومن أجل تعليم الطفل املصاب بالربو تتوفر آليات مختلفة ميكن استخدامها وفقا 

لتوفرها واملستوى الثقايف ملحيطه لكن يجب دامئا األخذ بعني االعتبار سن الطفل 

وقدراته الفردية وسياق حياته.

وتحاول جلسات الرتبية العالجية تقييم االستعامل الصحيح ألجهزة االستنشاق 

والغاممات وغرف التنفس كام يتم خالل هذه الجلسات الطلب من الطفل وذويه 

معلومات عن نوعية املشاكل التي واجهها والطرق املعتمدة لحلها. وهكذا يتم 

تقييم مدى تحقيق األهداف املتفق عليها ومدى فهم وتطبيق التوجيهات حتى 

تقييم كيفية  استمرار  الالزمة. كام يجب  التعديالت  إجراء  الطبيب من  يتمكن 

االندماج الفردي للطفل يف تسيري مرضه.

الرتبية العالجية هي إذا عملية مستمرة بحيث تعترب كل استشارة طبية وكل جلسة 

تربوية فرصة للتحقق من األهداف املسطرة مسبقا مع الطفل وذويه وتحديد 

املدرسة  يف  العالجية  الرتبية  وتستمر  يحتاجها.  التي  العالجية  الجلسات  وثرية 

بالتنسيق مع الطبيب املدريس حتى ينعم الطفل بصحة جيدة و متدرس طبيعي.
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