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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

التربية العالجية 
لمرض الربو

مستقاة من أطروحة بعنوان 
التربية العالجية للمريض 
اقتراح منهاج للتدريس  

منهاج لمريض الربو

طه بعيز 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة محمد الخامس الرباط

تحت ارشاف األستاذ جامل الدين 

البورقادي، أستاذ األمراض الصدرية 

املستشفى الجامعي ابن سينا 

الرباط

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ محمد العدناوي، عميد 

كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقدمة
50 باملائة فقط، هو نسبة مواظبة املرىض املزمنني عىل دوائهم ما ينذر بارتفاع نسب الوفيات و التعقيدات الخطرية 

والكلفة الدوائية)2(. هذا األمر دفع منظمة الصحة العاملية إىل اعتبار الحل املفرتض لهذه املعضلة مبثابة أكرب اكتشاف 

طبي يف القرن الحايل. 

يف سياق ما يعيشه األطباء مع األمراض املزمنة، حيث يبقى ضعف املواظبة عىل الدواء و توايل التعقيدات العنوان 

األبرز لالستشارات الطبية، استحدثت الرتبية العالجية كمقاربة شاملة و فعالة.

تهدف الرتبية العالجية إىل مساعدة املرىض عىل اكتساب قدرات التعايش مع األمراض املزمنة. إنها مقاربة شاملة 

توعية  منها  الهدف  تثقيفية،  و  اجتامعية  و  نفسية  أنشطة  .تشتمل عىل  الدوائية  املقاربة  مع  متاما  تندمج  ودامئة 

املريض مبسببات مرضه و إرشاكه مع محيطه يف خطة العالج.

و ميكن تطبيق هذه املقاربة يف كافة األمراض املزمنة كالربو، الحساسية، الضغط، الرسطانات، و اإلعاقات...

يوجد يف العامل أكرث من 235 مليون مصاب مبرض الربو. فهل تشكل الرتبية العالجية الجواب املنتظر ؟
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التربية العالجية لمرض الربو

ما مدى فعالية التربية العالجية

أكر  شمل  دراسة   500 ل  شامل)4(  تحليل  يظهر 

الدراسات  نصف  من  أكر  أن  مريض   54000 من 

تظهر فعالية الرتبية العاجية يف التحكم يف األمراض 

املزمنة األكر انتشارا. 

نتائج جد مشجعة بخصوص مرض الربو

متت مقارنة)5( تأثري التحكم الذايت يف الربو من خال 

الكاسيكية  الدوائية  املقاربة  مع  العاجية  الرتبية 

 4500 من  أكر  شملت  دراسة   36 مستوى  عى 

مريض من مختلف األوساط و أظهر ذلك النتائج 

التالية )جدول 1( :

من خال دراسة أخرى)6(، يتبني مدى التوفري املرجو 

الربو. حيث خضع 70  العاجية ملرض  الرتبية  من 

كلفة  خفض  من  مكنت  لحصص  مصاب  طفا 

سنتني  خال  أورو   44715 من  بأكر  االستشفاء 

)جدول 2(.

أن  كام  اإلحصائية:  الناحية  من  معتربة  معطيات 

القصور  أمراض  بخصوص  إيجابية  جد  النتائج 

الكلوي و ارتفاع الضغط و أمراض الجهاز الهضمي 

و أمراض السكري يضيق املجال للتفصيل بها)1(.

سيرورة التربية العالجية)7()8(

يف مرض الربو كام بصفة عامة، تتم العملية برشاكة 

مع املريض عرب 6 مراحل: 

1. املرحلة األوىل: تهيء املناخ املناسب باالبتسامة 

الصادقة و االستعامل الفعال للغة الجيد)9(، يرشح 

رغبة  ملدى  بإمعان  يستمع  ثم  بتبسيط  الطبيب 

الحوار  إنه  التغيري،  يف  رشيكا  يصبح  أن  املريض 

التحفيزي. يوقع املريض عى استامرة املوافقة، ثم 

يخترب الطبيب مدى إملامه باملوضوع.

ترتكز  العمل  خطة  صياغة  الثانية:  املرحلة   .2

مامرساته  للمريض،  الصحية  الوضعية  تحليل  عى 

إنها الحصيلة  املتعلقة باملرض.  الخاطئة وحاجياته 

الرتبوية.

متكن استامرة التشخيص الرتبوي للربو من اإلملام 

مبختلف جوانب املوضوع:

كلامت تقدميية تشجيعية للمري. �

الحالة العامة : كيف تشعر؟ ما الذي يشغلك  �

يف صحتك يف الوقت الراهن؟

املرض: �

ͳ ما اسم املشكل التنفيس الذي تعاين منه؟ ما 	

هي أعراض املرض؟ يف أي ظروف تكر النوبات؟

ͳ ما تأثري املرض عى أعاملك اليومية يف البيت/	

العمل/الهوايات ؟

ͳ حالة 	 يف  املرض  تطورات  هي  ما  تعلم  هل 

عدم التداوي الصحيح ؟

ͳ األوىل 	 األعراض  عى  التعرف  تستطيع  هل 

لألزمات العادية و األزمات الخطرية ؟ ما الذي تقوم 

به عادة عند حدوث أزمة ؟

بعض األسئلة ملعرفة مستوى التحكم:

جدول 1

معطيات إحصائية        فعالية الرتبية العالجية عىل الربو

باملقارنة باملقاربة التقليدية

عدد الدراسات

املحللة

املعيار

à 0,82  0,50  %95 ; 0,64  اختطار نسبي  -36% 18 اللجوء اىل االستشفاء

  0,82 ; 95% 0,73 à 0,94 -18% 20 اللجوء اىل املستعجات

  0,68 ; 95% 0,56 à 0,81 -32% 11 العيادات غري املربمجة

0,79 ; 95% 0,67 à 0,93 -21% 16 التغيب عن املدرسة أو العمل

  0,67 ; 95% 0,56 à 0,79 -33% 7 األزمات الليلية

- االنحراف املعياري 0.29 10 مقياس جودة الحياة

- 16 ال تأثري معترب الوظيفة الرئوية

 بعض الدراسات ال تبني تأثريا و أخرى تبني العكس أفضل نتيجة مسجلة

-64%

4 اللجوء إىل الكورتيكويد

تجمع الدراسات عى خفض التكاليف غري املبارشة و دراستني عى خفض التكاليف املبارشة أيضا 4 التكاليف

تأثري سلبيبدون تأثريتحسن

مبيان يبني نسبة الدراسات التي تظهر فعالية الرتبية العالجية عىل األمراض املزمنة



يوليوز 2017عدد 17 40

عدد النوبات الليلية –مرتني يف األسبوع/ أو أقل/	 

أو أكر.

هل تحد النوبات من األنشطة العادية؟	 

ما عدد مرات لجوء املريض إىل البخاخ؟	 

ما عدد النوبات النهارية؟	 

ما عدد زيارات املستعجات بسبب الربو؟	 

ما مستوى قياس التنفس؟	 

ͳ كيف تنظر اىل مرضك؟هل تتقبله أم ترفضه 	

؟ما هي النتائج اإليجابية للمرض عى حياتك؟

ͳ اإلضافية 	 املعلومات  بعض  معرفة  تود  هل 

تتأثر  الدائم؟هل  بالتعب  حول مرضك؟هل تشعر 

بالتدخني و هل تدخن؟

ͳ ما هو األمر الذي يزعجك يف تعاملك مع هذا 	

املرض؟

الدواء: �

ͳ ما هو الدواء الذي وصفه طبيب الربو؟ هل 	

ميكنك أن تريني كيف تستعمله؟

ͳ ما هي األمراض األخرى التي تعاين منها وما 	

دواؤها؟

ͳ ما رأيك يف هذا الدواء ؟ هل هو فعال؟ هل 	

أو  استعامله  يصعب  هل  جانبية؟  أعراض  لديه 

تتبعه؟ هل تشعر بالراحة بعد استعامله؟

ͳ تستعمل 	 هل  ؟  غذائية  حمية  تتبع  هل 

أعشاب طبية؟

ͳ هل لديك أسئلة بخصوص الدواء؟ هل تعرف 	

عى  التعرف  ميكنك  هل  الدواء؟  اشتغال  طريقة 

أعراض الستعامل الزائد أو غري الكايف للدواء؟

ͳ هل تستطيع التعرف  عى الفرق بني أنواع 	

الدواء؟

املحيط العائي و املهني: �

ͳ هل يعلم أفراد عائلتك أو أصدقاؤك املقربون 	

مبرضك؟

ͳ لك 	 أصدقائك  و  عائلتك  بدعم  تشعر  هل 

و أين يتجى ذلك؟ ما الذي تتمناه أو ترجوه من 

أصدقائك يف مواكبتك يف مرضك؟

ͳ هل حدث تغيري ما يف ارتباطاتك الشخصية 	

أو املهنية بسبب املرض؟

ͳ ما هو تأثري الربو عى انتاجك املهني ما هو 	

تأثري الربو عى حياتك  العاطفية و الجنسية؟

ͳ تأثرك مبا 	 للمرض؟ ما مدى  صف يل نظرتك 

يقوله الناس عنك؟ هل تتشبث بالشفاء كثريا؟

املشاريع الشخصية: �

ͳ هي 	 ما  الحياة؟  يف  األسمى  هدفك  هو  ما 

الشخصية  الحياة  مجاالت  يف  الكربى  مشاريك 

واملهنية؟

ͳ املقبلة؟ 	 سنوات  لخمس  مشاريعك  هي  ما 

وما الذي يشد انتباهك لألسابيع و األشهر القليلة 

القادمة؟

ͳ هل تخىش من أن مينعك مرضك من تحقيق 	

أهدافك؟

االنتظارات و األسئلة: �

ͳ هل لديك أسئلة حول مرضك؟ هل ترغب يف 	

التعرف أكر عى محتويات هذا الربنامج؟

ͳ و أخريا ما الذي تنتظره من هذه االستشارة 	

ومن انخراطك يف برنامج للرتبية العاجية؟

تلخيص املقابلة: �

الطبيب  فيه  يستعمل  الذي  الحوار  خال  من 
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جدول 2

P= سنة بعد بداية الحصص سنة 1 قبل بداية الحصص

0.0002* 11 32 عدد االستشفاءات

0.3328 49 58 عدد العيادات يف املستعجات

0.0223* 223 177 عدد العيادات مبوعد

0.0204* 40073 84788 تكلفة االستشفاء

جدول 3

التعامل الصحيح للطبيبالتعامل العادي للطبيبمثالاملريضالطور

مساندة املريض و مواكبته ليتموقع مع املرضإعطاء الكثري من املعلومات" ال أفهم جيدا، ال أستوعب"مفاجئة و خوفالصدمة

إنكار
مستقل عن املشكل، يهون 

من املشكل، و ال يستمع 
للمعلومات

" ال ميكن ، هناك خطأ ما "
" هناك مشاكل أصعب"

خلق جو من الثقة، و معرفة مخاوف املريض يحاول اإلقناع بحقيقة األمر
الحقيقية

ثورة – مترد
"هذا خطأ ال..."عنف و احتجاج

"هذا خطئي"
" هذا ليس عدال"

احتواء الغضب، و استبيان أسباب الغضبيعترب نفسه مهاجام، يواجهه بالغضب

مساومة
يتعامل مع الطبيب و 

يتفاوض و رشوط العاج و 
قد يتحكم يف ذلك

يناقش، لكن فقط األمور املكملة و الثانويةمنزعج، تحدي"لن أقبل بدواء آخر غري.."

االكتئاب
"ال قيمة يل.."حزن، خوف، تراجع

"سيؤثر مريض عى عائلتي.."
غري مركز عى املريض

غري مهتم
االستامع الجيد، تفهم األحاسيس و بداية 

إدخال فكرة مرشوع جديد

استقالة
"أنا بني أيديك أيها الطبيب، افعل يب سلبي، انصياع

ما يناسب" 
تفادي أن تصبح هذه العاقة مزمنةاإلخاص للمريض

شبه قبول
قليل الحيلة، يهدد املريض بتداعيات "أرفض أن أكون معاقا"رفض ال شعوري للمرض

املرض
يجب اللحاق باملستوى النفيس للمريض

تشجيع انخراط املريض يف العملية الرتبويةيشعر باملكافأة" أتعايش مع مريض بسعادة"هادئ و متعاونقبول تام
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إعادة  و  كالرتداد،  مهمة  ديداكتيكية  تقنيات 

الصياغة، واالستامع النشيط. تنعكس بعض الردود 

النفسية التي يستوجب عى الطبيب التعامل معها 

ذلك  عى  يساعد  مبسط  جدول  ييل  فيام  بحذر. 

)جدول 3(. 

3. املرحلة الثالثة: يعرض الطبيب الئحة من األهداف 

بناء  الستكامل  الربو  مبرض  املرجعية)1(  التكوينية 

الخطة. تشمل هذه األهداف الجانب املعريف )فهم 

اشتغال  طريقة  للجسم()فهم  بسيط  و  مخترص 

جهازي التنفيس/فهم أسباب الربو و أعراضه/رشح 

استعامل  عدم  األدوية/تعقيدات  ومفعول  املرض 

البخاخ،  )استعامل  املهارات  جانب  و  الدواء...( 

كذا  الصحيحة...(  املعلومات  عن  البحث  تقنيات 

يف  يتمثل  قد  )الذي  واالجتامعي  النفيس  الجانب 

القدرة عن التعبري الكامل عن األحاسيس املتعلقة 

بالربو، التغلب عى نظرة املجتمع ، مامرسة متارين 

هذه  تعالج  كام  الضغوط...(  مقاومة  و  االسرتخاء 

املريض من رشح  املريض )متكني  األهداف محيط 

املرض ملحيطه وتدريبهم عى مساعدته...( تحسني 

ملريض  السليمة  )التغذية  الربو  مريض  عادات 

الربو، طرق اإلقاع عى التدخني، برنامج ريايض...( 

جوانب مكملة )التعرف عى حقوق مريض الربو، 

والهيئات املتدخلة يف العاج...(.

تجميع  الطبيب  من  تستدعي  الرابعة:  املرحلة   .4

كذلك  و  محيطه  و  املريض  عند  القوة  نقاط  كل 

أطباء  الخطة:  تحقيق  عى  القادرة  الكفاءات 

التغذية،  اختصاصيي  نفسيني،  أطباء  معالجني، 

مدرب بدين، صيادلة... من أجل ذلك يجب اعتامد 

عى  يشتمل  الربو  ملريض  مشرتك)1(  تربوي  ملف 

املؤطرين)أبعاد  ماحظات  و  لألنشطة  ملخصات 

املتابعة  املريض،  مهارات  تطور  املريض،  شخصية 

الرتبوية و الطبية...(.

خال  من  الخطة  تنزيل  الخامسة:  مرحلة   .5

حصص فردية و جامعية، داخلية و خارجية، نظرية 

السلس  الطابع  التكوين  عى  تضفي  عملية.  و 

ألعاب  حوارية،  عمل،جلسات  )ورشات  والرتبوي 

لغوية  برمجة  مقاييس،  تربوية،  أفام  جامعية، 

عن  للتنفيس  األدبية  الكتابة  و  الشعر  عصبية، 

األحاسيس، القصة الرتبوية لألطفال...(.

6. تقييم الحصص و الربنامج الرتبوي ملرض الربو 

يف  املريض  رأي  املتدخلني:  و  املريض  مع  برشاكة 

العملية واملنهجية، مستوى التحكم يف الربو، تراجع 

استعامل البخاخات، تقديم إجابات شافية، الضغط 

مصادق  مقاييس  خال  من  ذلك  و  النفيس... 

عليها)1( و استبيانات شاملة من املهم أيضا تقديم 

ملريض  مرجعا  تشكل  إلكرتونية  و  ورقية  وسائط 

املريض  يرافق  الذي  الربو)1(  مريض  دليل   : الربو 

بخطوات بسيطة مقدمة بطريقة مسلية.

الرتبية  تعليم  أن  االنتباه  نلفت  الختام:  يف  و 

الصيادلة   و  املمرضني  و  األطباء  للطلبة  العاجية 

العاملية  الصحة  ملنظمة  املهمة  بالتوصيات  اقتداء 

شأنه  من  التواصلية،  التقنيات  عى  تدريبهم  و 

تدشني عهد جديد يف التعامل مع األمراض املزمنة 

الصحية  املعلومة  إن دمقرطة  املغرب. حقيقة،  يف 

لجودة  قوية  رافعة   و  الجامعي  الوعي  مفتاح 

العرض الصحي.

المصادر :
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