
يُعد نقص االختصاصيين المدربين في مجال 

الرعاية الصحية أحد أكبر العقبات التي نواجهها 

في الوقت الحالي فيما يتعلق بتقديم الرعاية 

الجيدة لمرضى السرطان. 

ومن ثم، فإّن معالجة هذه الفجوة هي أوضح 

طريقة إلحراز تقدم في الحد من اإلصابة 

بالسرطان. 

نقص المهارات

في أجزاء كثيرة من العالم وخاصة في المناطق النائية والريفية، يوجد 

نقص حاد في مقّدمي الرعاية الصحية لمرضى السرطان )وخاصة 

اختصاصيي األورام وممرضات األورام(. وفي الواقع، ال يوجد لدى بعض 

البلدان اختصاصيين عاملين في مجال األورام السريرية لتوفير الرعاية 

الالزمة للمرضى. 

وإضافة إىل النقص في اختصاصيي األورام العموم، يوجد أيًضا 

نقص في اختصاصيي األورام المتخصصين، مثل اختصاصي األورام 

المتخصصين في أمراض النساء من ذوي المهارات والخبرات في 

سرطان المبيض وسرطان عنق الرحم وسرطان المهبل وغيرها، وكذلك 

في طب أورام األطفال، حيث أّن عدد األطباء والممرضين المتخصصين 

في رعاية مرضى السرطان من األطفال قليل للغاية. 

يخلّف تزايد عدد حاالت اإلصابة بالسرطان واتساع الفجوة في المهارات 

ضغوًطا عىل العاملين في مجال الرعاية الصحية والنظم الصحية، وهو ما 

يؤثر عىل جودة الرعاية المقدمة للمرضى ويزيد تفاقم التباينات الصحية 

الموجودة بالفعل بالنسبة للسرطان.

الفجوة في المهارات 

يُعد التعليم غير الكافي لمقّدمي الرعاية الصحية أحد أكثر القضايا إلحاًحا 

في تقديم الرعاية الجيدة لمرضى السرطان وحصولهم عليها. ولضمان 

التشخيص الدقيق والعالج ذي النوعية الجيدة، يجب علينا معالجة 

الفجوة الحالية في المهارات. وللقيام بذلك، هناك عدة طرق يمكن 

استخدامها؛ من بينها تدريب مقّدمي الرعاية الصحية في جميع مراحل 

رعاية مرضى السرطان. 

كما يمكن تدريب مقّدمي الرعاية الصحية عىل مالحظة العالمات 

واألعراض المبكرة، وفهم تدابير الكشف المبكر المناسبة، وضمان اإلدارة 

السليمة واآلمنة لعالجات السرطان بما فيها العالج الكيميائي والعالج 

اإلشعاعي والجراحة، والقدرة عىل تقديم الرعاية الملّطفة، والتعامل مع 

آالم المرضى وأوجاعهم. 
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ما الذي نستطيع فعله؟ 

 الدعوة لتوفير مزيد من الموارد في التدريب، وبالتالي زيادة عدد   

العاملين في مجال الرعاية الصحية في طب األورام.

 معالجة السياسات المتعلقة باستراتيجيات استبقاء العاملين   

المهرة في مجال الرعاية الصحية.

 يُمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية دعم تطوير مواد   

مكّيفة محلًيا ومراعية لالعتبارات الثقافية من أجل تحسين نقل 

المعرفة. 

 يمكن للمعلّمين زيادة استخدام التكنولوجيا المحمولة والمتاحة   

عىل اإلنترنت لمعالجة أوجه النقص في الطرق التقليدية. 

 يمكن للمستشفيات والعيادات والحكومات تعزيز المواد   

وشبكات التدريب والبنية التحتية الحالية؛ قدر المستطاع.

 يمكن إشراك أخصائيين تقليديين ال عالقة لهم بالسرطان   

-مثل العاملين في مجال الصحة المجتمعية ومساعدي الصحة 

السريرية والممرضين واألطباء- في مهام رعاية مرضى السرطان 

)مثل إجراء فحوصات الثدي السريرية الفعالة، والفحوصات 
التشخيصية(. 

 worldcancerday.org/keyissues للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة
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