
ورقة سياسة عامة
طرٌق وأساليُب فعالٍة للكشف 

المبكر وتشخيص سرطان 
الثدي في إمارة رأس الخيمة

سلمان محمد البيشان، مارتن ماكي، زكية حسين، و باتريك برينان 

تمهيد

اإلمارات  شهدت  املاضية  القليلة  العقود  يف 

واجتامعيٍة،  اقتصاديٍة،  تغرياٍت  املتحدة  العربية 

أسلوب  يف  ملحوٍظ  تغريٍ  إىل  أدت  كبريٍة  وثقافيٍة 

حياة الفرد من األسلوب التقليدي إىل أسلوب حياٍة 

اإلصابة  معدالت  أن  من  بالرغم  غريب.  طابع  ذات 

اإلمارات  دولة  يف  أقل  الثدي  برسطان  والوفاة 

تصاعدياً  ازدياداً  أن هناك  إال  الغربية،  بالدول  مقارنًة 

اإلماراتيات  النساء  بني  املعدلني  كال  يف  ملحوظاً 

شدة،  أكرث  لديهن  الثدي  رسطان  يكون  الاليت 

وبالتايل  نسبياً،  صغريٍ  عمٍر  يف  يشخصن  ما  وغالباً 

فيجب  الثدي  رسطان  عبء  تخفيض  أريد  ما  إذا 

معدالت  مع  فعالٍة  مبكٍر  كشٍف  اسرتاتيجيات  تطبيق 

ومع  املبكر،  الكشف  فحوصات  يف  عاليٍة  مشاركٍة 

الوقائية  االسرتاتيجيات  هذه  تصميم  ينبغي  ذلك 

بناًء عىل ما  الحتياجات ومامرسات املرأة اإلماراتية. 

سبق فقد تم تنفيذ املرشوع الحايل يف الفرتة ما 

الخيمة،  رأس  إمارة  يف  2016م(   -  2015( عامي  بني 

والذي يهدف إىل دراسة املعتقدات واألفكار تجاه 

رسطان الثدي وطرق فحصه، ويهدف املرشوع أيًضا 

للتأكد من  الثدي وتحديد مستوياتها  لدراسة كثافة 

)املاموجرام(  للثدي  اإلشعاعي  التصوير  فعالية 

يف الكشف املبكر عن رسطان الثدي. وتقدم هذه 

الورقة خمس توصياٍت من أجل رفع مستوى الوعي 

والثقافة الصحية تجاه رسطان الثدي، وزيادة نسبة 

املشاركة يف فحوصات الكشف املبكر، وجعلها أكرث 

مالمئًة ملجتمع رأس الخيمة.

أبريل 2018 ورقة سياسة عامة رقم 25  

املقدمة 

وقد   ،)1( املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  شيوعاً  الرسطانات  أكرث  من  الثدي  رسطان  يعترب 

خصائص  ثالث  هنالك   .)2( 2002م،  العام  منذ  ملحوٍظ  بشكٍل  املرض  بهذا  اإلصابة  حاالت  ازدادت 

ما  غالباً  والتي  الحاالت،  عدد  يف  امللحوظة  الزيادة  أوالً:  اإلمارات،  دولة  يف  الثدي  لرسطان 

واملعتقدات  التقاليد  ثانياً:  الوفيات.   عدد  يف  زيادٌة  عنه  ينجم  مام  متأخٍر،  وقٍت  يف  تشخص 

السلبية السائدة عن رسطان الثدي والتي متنع النساء من املشاركة يف اسرتاتيجيات الكشف 

املبكر الفعالة.  ثالثاً: ظهور رسطان الثدي يف سٍن مبكرٍة مام يجعل تصوير الثدي عن طريق 

أشعة املاموجرام أكرث صعوبًة لزيادة كثافة الثدي بني النساء يف األعامر املبكرة. وفقاً لذلك 

تشري هذه العوامل الثالثة إىل أن هناك حاجًة ملّحًة التباع نهٍج أكرث فعاليًة للكشف املبكر عن 

رسطان الثدي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف الوقت الحايل يتم تنفيذ العديد من برامج الفحص املبكر لرسطان الثدي يف العديد من 

اإلمارات، مبا يف ذلك إمارة رأس الخيمة، ومع ذلك ليك تكون هذه الربامج ناجحًة وفعالًة يجب 

الثدي  لفحص  املستخدمة  األجهزة  أن  من  التأكد  يجب  األوىل:  أساسيتني.  مسألتني  من  التأكد 

مثل أجهزة التصوير اإلشعاعي عن طريق )املاموجرام( الذي تم تطويره واختباره يف البلدان 

الثانية:  واملسألة  الخيمة.  رأس  إمارة  يف  للنساء  بالنسبة  الثدي  لفحص  مناسباً  يعد  الغربية 

تشمل توفري املعلومات الالزمة عن قابلية النساء للمشاركة يف برامج الفحص املبكر لرسطان 

الثدي ومعتقداتهم تجاهه -والذي يعد أمراً رضورياً للغاية؛ ألنه يلعب دوراً كبرياً يف الكشف 

من  ويقلل  املرض  هذا  من  الوقاية  عىل  بالتايل  يساعد  -مام  مبكٍر  بوقٍت  الرسطان  مرض  عن 

حاالت الوفاة. إن هذه الفجوة الحالية يف املعرفة تعني أن هناك حاجًة ملّحًة إلجراء املزيد من 

البحوث حول رسطان الثدي وبرامج الكشف عن اإلصابة بهذا املرض يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. 

بناًء عىل ما تقدم فإن الهدف من ورقة العمل هذه هو وضع حجر األساس لتشجيع الباحثني 

نحو  السعي  وكذلك  الرسطان،  مبرض  املتعلقة  والدراسات  البحوث  من  املزيد  إجراء  عىل 

الوعي داخل املجتمع حول هذا  لزيادة  الفعالة  التأكد من تطبيق مجموعٍة من االسرتاتيجيات 

املرض الخطري، وتشجيع النساء يف إمارة رأس الخيمة عىل املشاركة يف املامرسات الصحية 

املطلوبة التي ينجم عنها الكشف عن هذا املرض بوقٍت مبكٍر، ويساعد أيًضا يف معالجة املرض 

نتائج  عىل  الورقة  هذه  تعرج  الوفاة.  حاالت  من  الحد  بالتايل  يضمن  مام  األولية  مراحله  يف 

دراستني، األوىل تم فيها التعرف عىل تصورات ووجهات نظر 102 مشاركٍة تجاه رسطان الثدي 

)اختباراٌت خاصٌة بالكشف املبكر(، والدراسة الثانية قامت بدراسة كثافة الثدي لدى 366 مشاركًة 
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ممن يسكنون يف إمارة رأس الخيمة، بعد ذلك تقوم ورقة العمل 

هذه برفع التوصيات واملقرتحات املبنية عىل األدلة العلمية بهدف 

زيادة الوعي حول رسطان الثدي، وزيادة التوعية بني أفراد املجتمع 

حول أهمية الكشف املبكر، واملشاركة يف فحوصات رسطان الثدي، 

كام تقدم الورقة مجموعًة من التوصيات حول )طرق( تصوير الثدي 

املثىل للنساء يف إمارة رأس الخيمة، استناداً إىل مستويات كثافة 

أنسجة الثدي.

يف  الثدي  رسطان  عن  تاريخية  ملحة 
دولة اإلمارات

االمارات  دولة  يف  شيوعاً  األمراض  أكرث  من  الثدي  رسطان  يعترب 

دولة  يف  الثدي  رسطان  انتشار  أن  من  بالرغم  املتحدة،  العربية 

اإلمارات يعترب أقل نسبياً مقارنًة بالدول الغربية، إال أن حاالت اإلصابة 

به تتزايد بشكٍل رسيعٍ ومضطرٍد عىل مدى عرش سنواٍت )من العام 

2002 إىل العام 2012م( ازداد عدد الحاالت املسجلة برسطان الثدي 

من 19.4 حالًة لكل 100,000 امرأٍة يف عام )2002م( )3( إىل 19.4 حالًة 

لكل 100,000 امرأٍة يف عام )2012م( )1(، ويتزامن هذا االتجاه التصاعدي 

مع ازدياٍد ملحوٍظ يف العديد من عوامل خطر اإلصابة برسطان الثدي 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك السمنة، والتدخني، 

وقلة النشاط البدين ومامرسة الرياضة، وقلة اإلنجاب )2(.

بفارق  اإلمارات  دولة  يف  النساء  تشخيص  يتم  أنه  الدراسات  تظهر 

يف  بنظرائهن  مقارنًة  سنًة(   49 اإلصابة  عمر  )متوسط  سنواٍت  عرش 

الدول الغربية )متوسط عمر اإلصابة 60 سنًة( )٥,4(، وعالوًة عىل ذلك، 

برسطان  املصابات  النساء  من   )%6٥ )تقريبا  العظمى  الغالبية  فإن 

عندما   ،)6( املرض  من  متقدمة  مرحلة  يف  تشخيصهن  يتم  الثدي 

تكون نسبة العيش والنجاة من املرض أقل احتامالً، مام يعني زيادًة 

متوقعًة يف حاالت الوفاة )٧,٥(، وقد أظهرت تقارير منظمة الصحة 

العاملية بأن )24.2٪( من جميع أسباب الوفاة بني النساء يف دولة 

اإلمارات نجمت عن اإلصابة مبرض رسطان الثدي، مقارنًة بـ)1٥.٧٪( من 

الوفيات بني النساء األسرتاليات )1(.

التي  شيوعاً  الرسطانات  أكرث  من  يعد  الثدي  رسطان  أن  من  بالرغم 

يتم تشخيصها يف العامل، إال إنه باإلمكان معالجة هذا املرض إذا تم 

اكتشافه يف وقٍت مبكٍر )٨,9(، تعزى معدالت النجاة وقلة الوفيات 

من رسطان الثدي يف الواليات املتحدة وغريها من الدول الغربية 

الفحص  أجل  من  الدول  هذه  يف  للنساء  الروتينية  الزيارات  إىل 

والكشف املبكر، باإلضافة إىل التدخل الطبي )عالجياً أو جراحياً( يف 

يف  املشاركة  معدالت  انخفاض  فإن  لذلك   ،)٨,9( املناسب  الوقت 

فحوصات الثدي للنساء تستدعي القلق.

)دولة  العني  مدينة  يف  سابقاً  أجريت  دراسٍة  نتائج  أوضحت  فقد 

اإلمارات العربية املتحدة( بأن )4٨.6٪( من املشاركات يف الدراسة 

للفحص  خضعن   )٪49.4( و   ،)BSE( للثدي  الذايت  الفحص  مارسن 

اإلشعاعي  الفحص  بعمل  قمن   )٪44.9( و   ،)CBE( للثدي  الرسيري 

يف  املشاركة  معدالت  عىل  يدل  وهذا   ،)6( للثدي  )املاموجرام( 

هذه الفحوصات بني النساء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب 

محدودًة، وقد بينت بعض الدراسات أن انخفاض معدالت املشاركة قد 

 ،)10,11( الثقافية، والنفسية، والشخصية  بالعوامل  تتأثر إىل حٍد كبريٍ 

تحول  التي  والعوائق  املعدالت  هذه  كانت  إذا  املعلوم  غري  ومن 

دون عدم املشاركة يف فحوصات الثدي ذات صلٍة أيًضا بنساء إمارة 

الفجوة املعرفية  الخيمة، فلذلك من الرضوري معالجة هذه  رأس 

قبل أن يتم تطوير وتطبيق اسرتاتيجياٍت فعالٍة لضامن مشاركٍة عاليٍة 

يف فحوصات الثدي.

إىل  الحاجة  وهي  السياق؛  هذا  يف  أخرى  مهمٌة  قضيٌة  وهناك 

املستهدفني.  للسكان  مالمئًة  تكون  للثدي  تصويٍر  طريقة  اختبار 

من املعلوم أن التصوير اإلشعاعي للثدي عن طريق )املاموجرام( 

لكن  الثدي،  لتصوير  رسيريًا  املثبتة  التصويرية  التقنيات  من  يعد 

الصغرية  األورام  عن  الكشف  يف  فعاليٍة  أقل  تصبح  التقنية  هذه 

ويحدث   ،)12( كثيفًة  الثدي  أنسجة  فيها  تكون  التي  الحاالت  يف 

األشعة  امتصاص  عوامل  أن  بسبب  التصوير  دقة  يف  االنخفاض  هذا 

مستويًة  تكون  الكثيفة  األنسجة  و  الرسطانية  لألنسجة  السينية 

يعيق  مام   ،)13( السينية(  األشعة  صورة  يف  بيضاء  تصبح  )جميعها 

فعالية  حول  نعرفه  ما  معظم  الثدي.  لرسطان  املبكر  االكتشاف 

فحص التصوير اإلشعاعي للثدي عن طريق )املاموجرام( مأخوٌذ من 

دراساٍت أقيمت يف الدول الغربية، فلذلك من املهم دراسة كثافة 

املثىل  الطريقة  لتحديد  غربيٍة  غري  مجتمعاٍت  يف  الثدي  أنسجة 

لتصوير الثدي )14,1٥(.

نتائج  عىل  تستند  هذه  السياسة  ورقة  فإن  تقدم،  ما  كل  عىل  بناًء 

-201٥( عامي  بني  ما  الفرتة  يف  سيدين  جامعة  أجرتهام  دراستني 

القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  مع  بالرشاكة  2016م( 

الطبية  للعلوم  الخيمة  رأس  وجامعة  الخيمة،  رأس  ومستشفى 

والصحية، وسيتم عرض النتائج هاتني الدراستني عىل أربعة أجزاء:

يتعلق  فيام  األوىل  الدراسة  نتائج  الورقة  من  األول  الجزء  يناقش 

باملعتقدات واألفكار والسلوكيات تجاه رسطان الثدي، وطرق فحصه 

لدى 102 مشاركٍة من إمارة رأس الخيمة، ويشمل ذلك الفحص الذايت 

عن  للثدي  الشعاعي  والتصوير  للثدي،  الرسيري  والفحص  للثدي، 

طريق )املاموجرام(.

مشاركة  من  تحد  التي  شيوعاً  األكرث  العوائق  يحدد  الثاين  الجزء 

وخصوصاً  الثدي  رسطان  عن  املبكر  الكشف  فحوصات  يف  النساء 

الفحص الرسيري والتصوير اإلشعاعي، ويوضح هذا الجزء أيًضا إىل 

العوامل املحفزة للمشاركة يف مثل هذه الفحوصات.

تحديد  عىل  ركزت  والتي  الثانية،  الدراسة  نتائج  الثالث  الجزء  يقدم 

كثافة الثدي لدى 366 حالٍة من أجل املساعدة عىل تحديد الطريقة 

املثىل لتصوير الثدي.

يناقش الجزء الرابع واألخري عىل اآلثار العامة لنتائج البحث عىل نساء 

، وعىل أهمية املحافظة عىل صحة  إمارة رأس الخيمة بشكٍل خاصٍّ

الثدي، كام تم رفع بعض التوصيات واملقرتحات لجعل طرق الكشف 

رأس  إمارة  يف  النساء  بني  الثدي  رسطان  عن  والتوعية  املبكر 

الخيمة أكرث فاعليًة.

مستوى املعرفة، واملعتقدات، 
والسلوكيات تجاه رسطان الثدي وطرق 

فحصه

منهجية البحث وطرق جمع البيانات:

بني  )مسحيٍة(  استقصائيٍة  دراسٍة  إجراء  عىل  املنهجية  اشتملت 

كُّن  الدراسة  يف  املشاركات  201٥م  العام  من  ويوليو  يناير  أشهر 

سكنهن  عىل  مىض  اللوايت  أكرث(  أو  سنًة   30( العمرية  الفئة  من 
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تطبيق  وتم  سنواٍت،  عرش  عن  يقل  ال  ما  الخيمة  رأس  إمارة  يف 

لتحديد عينة  الشبكية  بالعينة  أو مبا يسمى  الثلج  طريقة عينة كرة 

املشاركات يف الدراسة.

معلوماٍت  بورقة  الدراسة  يف  املشاركات  تزويد  تم  البداية  يف 

حول محتوى الدراسة والغاية منها، ومن ثم التوقيع عىل موافقٍة 

خطيٍة حول املشاركة يف املقابلة، وتضمنت الدراسة إجراء مقابلٍة 

من  الطلب  خاللها  تم  التي  مغلقٍة  أسئلٍة  ذات  استامرٍة  باستخدام 

املشاركات اإلجابة عىل 64 سؤاالً، ومتحورت املقابلة عىل ما يتعلق 

الثدي  رسطان  تجاه  والسلوكيات  واملعتقدات،  املعرفة،  مبستوى 

وطرق فحصه.

الصحية  الطب والعلوم  أربع طالباٍت من كلية  قام فريٌق مكوٌن من 

يف إمارة رأس الخيمة وموظفٌة من مستشفى رأس الخيمة بإجراء 

املقابالت مع املشاركات وجهاً لوجٍه، وقد تم تدريب هؤالء الباحثات 

حول كيفية إجراء املقابالت وكيفية جمع املعلومات الخاصة باملسح 

والدراسة.

النتائج

بلغ عدد املشاركات يف الدارسة 102 امرأًة، وكان متوسط  أعامرهن 

41.6 سنة، والغالبية العظمى من املشاركات كن متزوجاٍت )٪91.2(، 

مسلامٍت )99٪(، موظفاٍت )٧٥.٥٪(، ويحملن مؤهالً جامعياً )2.٧٨٪(، 

أن  أيًضا  الدراسة  وأوضحت   ،)٪٧2.٥( اإلماراتية  الجنسية  ويحملن 

أو  أنها »جيدًة«  الصحية عىل  )٧2٪( من املشاركات وصفن حالتهن 

»ممتازًة«، يف حني أفادت )26.٥٪( من املشاركات بأن لديهن تاريٌخ 

)43٪( من  أفادت حوايل  الثدي، كام  باإلصابة مبرض رسطان  عائيٌل 

20,000 درهم  أكرث من  الدخل الشهري ألرستهن هو  بأن  املشاركات 

إمارايت، يف حني رفضت )3٨٪( من املشاركات عن اإلفصاح عن دخل 

أرسهن الشهري، أو  مل يكّن عىل معرفة بذلك.

املعتقدات، واألفكار، والسلوكيات تجاه رسطان 
الثدي وطرق فحصه:

مختلفٍة  وأفكاٍر  معتقداٍت  لديهن  املشاركات  أن  الدراسة  أوضحت 

بإخبارهن  يرغنب  النساء  من   )٪٧0( أن  فبالرغم  الرسطان،  مرض  تجاه 

 )٪22.٥( نسبته  ما  كان  تشخيصهن،  تم  حالة  يف  املرض  وجود  عن 

فقط يعتقدن أنه ميكن الوقاية من رسطان الثدي، من جهٍة أخرى 

أكدت معظم املشاركات بأن اإلصابة مبرض الرسطان هو نتيجة القدر 

أوبسبب منط حياٍة غري صحيٍة، أو يرجع إىل عوامل وراثيٍة ،أيًضا بينت 

عالقة  يهدد  قد  الثدي  برسطان  اإلصابة  تشخيصهن  أن  الدراسة 

أقل  وكان   ،)٪49( الحالية  بوظيفتهن  أو   )٪63( بأحبتهن  املشاركات 

من ثلث املشاركات اعتقدن أن إصابتهن بالرسطان قد يهدد عالقتهن 

الزوجية، وأمانهن املايل )انظر الشكل رقم 1 و 2(.

الوعي واملشاركة يف مامرسات وطرق فحص 
الثدي:

أكرث من )٧0٪( من املشاركات كُّن عىل درايٍة مبامرسات الكشف عن 

الذايت والرسيري،  الفحص  الذايت،  الكشف  الثدي، خصوًصا  رسطان 

من حيث املشاركة فقد بينت الدراسة أن )٥0٪( قد سبق لهن إجراء 

سابقاً،  رسيرٍي  لفحٍص  خضعن   )٪٥4.٨( و  للثدي،  الذايت  الفحص 

)املاموجرام(.  للثدي  سينيٍة  أشعٍة  عمل  لهن  سبق  قد   ٪3٧.6 و 

بشكٍل عاٍم كانت املشاركة يف مامرسات الفحص املبكر أكرث شيوعاً 

العمر، ممن ال يحملن  األربعني من  تجاوزن سن  اللوايت  النساء  بني 

الجنسية اإلماراتية، وغري ربات البيوت.

لتصوير  خضعن  اللوايت  النساء  أن  أيًضا  الدراسة  هذه  أوضحت  كام 

تعليٍم  مستوى  عىل  حصلن  قد  كُّن  )املاموجرام(  إشعاعيًا  الثدي 

متدٍن )ال يحملن الدرجة الجامعية(، أو الاليت وصفن حالتهن الصحية 

بأنها ال بأس بها أو ضعيفًة، وبالرغم أنه من املفرتض بشكٍل عاٍم أن 

تتمتع النساء األكرث تعليامً بوعٍي أكرب حول أهمية إجراء الفحوصات 

إال  الفحوصات،  بهذه  املتعلقة  واملامرسات  للثدي  اإلشعاعية 

بأن  تقرتح  السابقة  الدراسات  مع  تتفق  والتي  الحالية  الدراسة  أن 

مستوى الوعي حول مرض الرسطان ، يعد هو القوة الدافعة وراء 

مشاركة النساء الفعالة والنشطة يف عمليات الفحص املبكر للثدي 

وليس مستواهن التعليمي )10,16(.

من جهٍة أخرى وفيام يتعلق »بالوضع الصحي« للمشاركات، أفادت 

الشكل رقم 1. معتقدات املشاركات ومواقفهم حول أسباب رسطان الثدي

كالنعم

الرسطان هو مرٌض معٍد

نسبة املؤيدات )٪(
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قلة الرضاعة الطبيعية

منط حياٍة غري صحي

عوامل وراثيٌة

القدر
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الشكل رقم 2. آراء املشاركات حول اآلثار الجانبية عند اإلصابة برسطان الثدي وتأثريه عىل حياتهن العامة والشخصية

نسبة املؤيدات )٪(
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كالنعم

نتائج العديد من البحوث بأن النساء العربيات ميلن إىل زيارة األطباء 

عندما تظهر لديهن أعراض املرض )عىل سبيل املثال عندما يشعرن 

باملرض أو يعانني من أمٍل معنٍي( بدالً من زيارة الطبيب ألسباٍب وقائيٍة 

وروتينيٍة منظمٍة إلجراء الفحوصات الطبية مثل فحص رسطان الثدي 

)1٧(. وهذا ميكن أن يفرس السبب وراء ارتفاع نسبة فحص الثدي بني 

النساء اللوايت أفدَن بأن صحتهن »ضعيفٌة أو غري جيدٍة«.

مستوى معرفة املشاركات بأعراض رسطان الثدي 
الوقت املناسب لفحص الثدي:

باملؤرشات  علٍم  عىل  يكّن  مل  املشاركات  غالبية  أن  الدراسة  بينت 

خروج  الثدي،  يف  )كتلة  ومنها:  الثدي،  رسطان  ألعراض  الشائعة 

يف  نقراٌت  الحلمة،  احمرار  تقرحاٌت،  تقرشاٌت،  الحلمة،  من  إفرازاٍت 

الثدي، ورٌم تحت اإلبط، وورم الثدي، ومتكن ما نسبته )1٥.2٪( فقط 

من املشاركات بتحديد جميع املؤرشات الستة السابقة، وكانت عالمة 

األكرث   )٪٥3.٥( اإلبط  ٍيف  وورم   ،)٪6٥.٧( الثدي  يف  ورٍم  وجود 

معرفًة بني املشاركات.

لفحص  التوجيهية  الضوابط  حول  النساء  مبعرفة  يتعلق  فيام 

من  فقط  صغريًة  نسبًة  فإن  )املاموجرام(،  السينية  باألشعة  الثدي 

املشاركات )1٥.٧٪( كُّن عىل درايٍة بأنه يجب إجراء التصوير الشعاعي 

عند  )املاموجرام(  للفحص  الخضوع  ينبغي  وأنه  عامني،  كل  للثدي 

بلوغ سن األربعني عاماً فأعىل )٪4(.

أيًضا أفادت )٧0٪( من املشاركات أنهن عىل درايٍة مبامرسات الكشف 

الرسيري  والفحص  للثدي  الذايت  )الفحص  الثدي  لرسطان  املبكر 

هذه  مارسن  قد  املشاركات  من   )٪٥٥( من  أقل  ولكن  للثدي(، 

اللوايت  النساء  أن  بالذكر  الجدير  من  سابق.  وقت  يف  الفحوصات 

بالتوصيات  التزامهن  الفحوصات قد أوضحن بعدم  شاركن يف هذه 

إجراء  إعادة  عىل  تنص  التي  الدولية  املنظامت  بعض  من  الصادرة 

الفحص الذايت للثدي -مرًة كل شهر-والفحص الرسيري للثدي -كل 

ثالث أشهر- بالنسبة للنساء دون سن عمر )40 سنًة(، وكل عاٍم بالنسبة 

للنساء اللوايت تجاوز عمرهن 40 سنة، وإجراء فحص املاموجرام كل 

سنتني. )1٨(.

هذه النسب السابقة تشري إىل أن حمالت التوعية الصحية عن رسطان 

الثدي وطرق فحصه يف دولة االمارات العربية املتحدة مل تحقق 

فحص  مامرسات  يف  النساء  مشاركة  حيث  من  املرجوة  النتائج 

النساء  مشاركة  عدم  وراء  السبب  أن  القول  وميكن  الثدي،  رسطان 

يف هذه الفحوصات الروتينية قد يرجع إىل قلة املعرفة والوعي، 

أو بسبب عوائق أخرى سيتم التطرق لها يف الجزء التايل.

العوامل املحفزة والعوائق املانعة 
للمشاركة يف اختبار الفحص الرسيري 

للثدي والتصوير اإلشعاعي للثدي 
)املاموجرام(

للثدي،  الرسيري  الفحص  عمل  يف  رغبتهن  مشاركًة   ٥3 أوضحت 

وأيًضا كان هناك 4٨ امرأًة يرغنب بالخضوع لفحص أشعة )املاموجرام( 

لفحص الثدي يف األشهر 12 املقبلة.

الفحوصات  تلك  لعمل  تحفزهن  التي  العوامل  أن  املشاركات  بينت 

كانت بسبب رغبتهن يف االهتامم بصحتهن، أو ألن الطبيب أوصاهن 

عىل القيام بذلك، أو ألنهن يِخفَن من اإلصابة برسطان الثدي.

عمل  يف  رغبتهن  املشاركات  من   32 أوضحت  فقد  أخرى  جهٍة  من 

بالخضوع  يرغنب  ال  مشاركًة   40 هناك  وأن  للثدي،  الرسيري  الفحص 

املقبلة   12 األشهر  يف  الثدي  لفحص  )املاموجرام(  أشعة  لفحص 

أن  من  خوفهن  هي  الفحوصات  هذه  لعمل  املانعة  العوامل  كانت 

أثناء  املحتملة  اآلالم  من  والخوف  الثدي،  برسطان  تشخيصهن  يتم 

القيام بالفحص، أو عدم وجود توصيٍة من قبل الطبيب.

يف  النساء  لدى  الثدي  أنسجة  كثافة 
إمارة رأس الخيمة

منهجية البحث وطرق جمع البيانات:

تناولت الدراسة الثانية التي أجريت كجزٍء من هذا البحث، بحث معدل 

دراسة  خالل  من  الخيمة  رأس  إمارة  يف  النساء  لدى  الثدي  كثافة 

التأثري السلبي عىل األمن
املايل

التأثري السلبي عىل الزواج 
أو العالقة املهمة

التأثري السلبي عىل 
املهنة/ الوظيفة

التأثري السلبي عىل 
العالقة مع من نحب
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 info@alqasimifoundation.rak.ae الرجاء إرسال بريٍد إلكرتويٍن إىل )BI-RADS( 1 للمزيد من املعلومات واألمثلة حول كثافة تصوير الثدي يف فئات

من أجل الحصول عىل نسخٍة أكرث شموالً ومزودًة بصوٍر توضيحيٍة.

الشكل رقم 3. توزيعات كثافة التصوير الشعاعي للثدي باستخدام نظام الجمعية األمريكية لتقييم كيافة الثدي )BI-RADS( يف 
إمارة رأس الخيمة.

عىل  االطالع  تضمنت  األوىل:  املجموعة  البيانات.  من  مجموعتني 

امللفات األرشيفية لصور )املاموجرام( لعينٍة مكونٍة من 2٥٧ حالٍة 

الدميوغرافية  املعلومات  جمع  تم  الخيمة،  رأس  مستشفى  من 

العينة  لهذه  االجتامعية(  والحالة  والوزن،  الطول  الجنسية،  )العمر، 

أيًضا. املجموعة الثانية: تضمنت إجراء مقابالٍت مع 109 امرأًة، وجمع 

معلوماٍت دميوغرافيٍة، وإنجابية مثل )العمر عند الزواج، والعمر عند 

بعد  )املاموجرام(  فحص  عمل  وتم  األطفال(  وعدد  األوىل،  الوالدة 

إدراج  تم  الخيمة.إجامالً  رأس  مستشفى  يف  املقابلة  من  االنتهاء 

بيانات 366 حالة )ماموجرام( يف هذه الدراسة لحساب أنسجة كثافة 

الثدي.

قبل  من  الثدي  كثافة  وحساب  األشعة،  صور  قراءة  تم  ذلك  بعد 

 )BI-RADS ،ACR( أخصايئ األشعة باستخدام نظام الطبعة الخامسة

املطور من قبل الكلية األمريكية للتصوير اإلشعاعي للثدي. )19(.

)أ  أربعة فئات  الثدي  إىل  )BI-RADS( بتقسيم كثافة  ويقوم نظام 

الثدي دهنياً يف  للفئة األوىل »أ«، يكون فيه نسيج  بالنسبة  د(.   –

الثدي متناثرًة،  الثانية »ب« تكون أنسجة كثافة  الفئة  الغالب، ويف 

ويف الفئة الثالثة »ج«، يكون نسيج الثدي كثيفاً بشكٍل غري متجانٍس، 

»د«،  الرابعة  الفئة  ويف  الصغرية،  األورام  اكتشاف  يحجب  قد  مام 

التصوير  قدرة  من  يحد  قد  مام  للغاية  كثيفاً  الثدي  نسيج  يكون 

اإلشعاعي )املاموجرام( للكشف عن األورام الصغرية.

النتائج

أوضحت نتائج الدراسة أن متوسط أعامر املشاركات كان )4٥.٨ سنة( 

وكان معدل السمنة منترشاً بينهم مبؤرش كتلة جسم 2٧ كجم/م2.

النساء  بني  الثدي  كثافة  أنسجة  توزيع   3 رقم  الشكل  يوضح 

الفئة  و   )٪43( »ب«  الثانية  الفئة  أن  الدراسة  وأوضحت  املشاركات، 

بينام  الدراسة،  مجتمع  يف  شيوعاً  األكرث  كانت   )٪2٥( »ج«  الثالثة 

)الفئة  للغاية  كثيفًة  ثدي  أنسجة  لديهن  كانت  النساء  من   )٪11(

كُّن من املواطنات   )٪2٧.3( النساء تقريباً  الرابعة »د«( أكرث من ربع 

اإلماراتيات، يف حني كانت )19.٨٪( من العربيات، )14٪( من األفارقة، و 

)1٧.6٪( من اآلسيويات، و )12.2٪( من العرقية الغربية.

لوحظ أن هناك تبايٌن يف كثافة التصوير اإلشعاعي للثدي بني النساء 

من مختلف األعراق )انظر الشكل رقم 4( حيث إن كثافة أنسجة الثدي 

األوىل  )الفئات  قليلًة  كانت  والعربيات  اإلماراتيات  املشاركات  لدى 

الغربيات واآلسيويات كانت  النساء  أن  والثانية »أ« و »ب«( يف حني 

لديهن أنسجة ثدٍي كثيفًة )الفئات الثالثة والرابعة »ج« و »د«(.

وبينت الدراسة أن سبب انخفاض كثافة الثدي بني النساء اإلماراتيات 

النساء  الجسم بني هؤالء  لزيادة وزن  والعربيات يرجع إىل حٍد كبريٍ 

اإلماراتيات  النساء  من   ٪41 و  اإلماراتيات  من   ٪62( مانسبته  إن  حيث 

من  يعانون  اللوايت  فئة  من  أنهن  عىل  تصنيفهم  تم  والعربيات 

زيادة يف الوزن والسمنة(.

ملخص

بشكٍل عاٍم تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن كثافة أنسجة الثدي لدى 

معظم النساء اللوايت يعشن يف إمارة رأس الخيمة بغض النظر عن 

املرجعية العرقية للمشاركات، تبدو متشابهًة أو أقل إىل حٍد ما من 

قريناتهم من النساء يف الدول الغربية، فلذلك تدل هذه الدراسة  

أن فحص الثدي عن طريق أشعة )املاموجرام( التي تعترب الطريقة 

أيًضا  تعترب  الغربية،  البلدان  الثدي يف  للكشف عن رسطان  الرئيسة 

العربية، خصوصاً  البلدان  الثدي يف  طريقًة مناسبًة لفحص رسطان 

بالنسبة للنساء اإلماراتيات والعربيات واإلفريقيات، ألن كثافة أنسجة 

الثدي لديهن منخفضٌة نوعاً ما )20,21(، مام يجعل من السهل قراءة 

فإن  وبالتايل   ،)22,23( األشعة  طبيب/ة  قبل  من  الصور  وتفسري 

بها  املعمول  )املاموجرام(  طريق  عن  الثدي  رسطان  فحص  برامج 

لرفع  لكن  هناك حاجٌة ماسٌة   و  اإلمارات ستكون فعالًة،  يف دولة 

كام  العوائق  إلزالة  والسعي  الفحص،  أهمية  عن  الوعي  مستوى 

وضحنا سابقاً لضامن مشاركة النساء يف برامج الفحص املبكر.

الحالية  الفحص  مامرسات  ترويج  يجب  أنه  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 

اسرتاتيجية  مع  يتامىش  مبا  للثدي  الشعاعي  التصوير  باستخدام 

املعرفة  يف  الحالية  الفجوات  معالجة  بهدف  العامة  التوعية 

أنسجة الثدي دهنيٌة يف الغالب )فئة أ(

كثافة أنسجة الثدي متناثرٌة )فئة ب(

كثافة أنسجة الثدي غري متجانسٍة )فئة ج(

كثافة أنسجة الثدي عاليٌة جداً )فئة د(



6

مة
خي

 ال
س

ة رأ
مار

ي إ
ي ف

ثد
 ال

ن
طا

سر
ص 

خي
ش

وت
كر 

مب
 ال

ف
ش

ك
لل

ٍة 
عال

ُب ف
لي

سا
وأ

ٌق 
طر

واملعتقدات التي ال أساس لها داخل املجتمع، والواضحة يف نتائج 

الدراسة رقم 1.

ومع ذلك، هناك عدد من النساء اللوايت لديهن كثافة ثدي إشعاعية 

خصائص  تحديد  يف  نتائجنا  ساعدت  وقد  »د«(،  و  »ج«  )الفئات  عالية 

النساء يف هذه الفئات. كانت كثافة التصوير الشعاعي للثدي أعىل 

 4٥ العمر  من  بلغن  اللوايت  العازبات،  فئة  من  اللوايت  النساء  لدى 

سنة أو أقل، اللوايت كانت لديهن مؤرش كتلة جسم 2٧ كجم/م2 او 

ذات  املعلومات  هذه  تكون  أن  ميكن  غربية.  عرقية  أصول  من  أقل، 

أهمية عالية إلجراء تصوير شعاعي بديل او إضايف للتأكد من فاعلية 

الثدي  التي تكون فيها كثافة تصوير  الحاالت  التشخيص األمثل يف 

عالية.

االنعكاسات العامة ملرشوع البحث 
الحايل عىل النساء والرعاية الصحية 

يف إمارة رأس الخيمة

العامة  للصحة  املقلقة  األمراض  أهم  من  الثدي  رسطان  يعترب 

تلعب  أن  وميكن  عام،  بشكل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  يف 

مامرسات فحص رسطان الثدي للكشف املبكر عن هذا املرض دوراً 

تشخيص  فيها  يتم  التي  الحاالت  عدد  من  الحد  يف  للغاية  مهامً 

رسطان الثدي يف مراحل متقدمة .)24(.

السابقة  البحوث  نتائج  مع  ومتاشياً  دراستنا،  نتائج  إىل  واستناداً 

)10,11(، هناك حاجٌة ملّحٌة لتطوير برامج فحص  يف املنطقة العربية 

تراعي عادات وتقاليد وقيم املجتمع املحيل  التي  الثدي  رسطان 

التي تتضمن حمالت توعيٍة عامٍة وتثقيفيٍة فعالٍة يف جميع قطاعات 

مجتمع إمارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة عموماً، 

وبالتايل سوف يكون باإلمكان تطبيق هذه التوصيات التالية:

برامج التعليم والتوعية

رفع مستوى الوعي )محو األمية الصحية( باستهداف الفتيات 	. 

باإلصابة  الخطر  عوامل  حول  وتوعيتهن  املراهقة  سن  يف 

ينبغي  التي  الجسدية  )املؤرشات(  واألعراض  الثدي،  برسطان 

والكشف  املبكر  الكشف  مامرسات  إجراء  وأهمية  لها،  االنتباه 

التصوير  إىل  باإلضافة  الرسيري   ، الذايت  )الفحص  الرسيري 

حول  الصحيحة  املعرفة  تعزيز  بهدف  للثدي(  اإلشعاعي 

الوقت  يف  الثدي  فحوصات  إجراء  وأهمية  الثدي،  رسطان 

حول  مبكٍر  عمٍر  يف  الفتيات  توعية  طريق  عن   ،)11( املناسب 

أهمية فحوصات رسطان الثدي، وسوف يساعد عىل التزامهن 

العمر  فيه  يبلغن  الذي  الوقت  بحلول  املامرسات  هذه  بعمل 

زيادة  عىل  الرتكيز  يجب  وأيًضا   ،)11( للفحص  فيه  املوىص 

الثدي  رسطان  فحص  مامرسات  يف  النساء  مشاركة  معدالت 

)مثل  التي تشجعهن عىل املشاركة  العوامل  تعزيز  من خالل 

توصيات األطباء(، وإزالة العوائق الحالية كام أوضحنا سابقاً.

يف 	.  والعاملني  النساء  توعية  تتطلب  املبكر  الكشف  فحوصات 

استجابٍة  وجود  لضامن  سواٍء  حٍد  عىل  الصحية  الرعاية  مجال 

تثقيف  خالل  من  الثدي،  يف  ملحوظٍة  تغرياٍت  ألية  رسيعٍة 

الرعاية  مقدمي  مراجعة  عىل  وتشجيعهن  النساء  وتوعية 

أو  الثدي،  أية تغرياٍت يف  إذا تم مالحظة  الفور  الصحية عىل 

يف الحاالت التي يتم فيها مالحظة أية أعراض لرسطان الثدي 

ومن  مبكٍر،  وقٍت  يف  الثدي  رسطان  عن  الكشف  املمكن  من 

مدربني  الصحية  الرعاية  مقدمي  أن  من  التأكد  أيًضا  املهم 

صحيٍح،  بشكٍل  الثديية  التغريات  هذه  تقييم  عىل  كاٍف  بشكٍل 

عن  املبكر  الكشف  يف  تساعد  التي  العوامل  أحد  أيًضا  وهو 

رسطان الثدي )2٥(.

املامرسون الصحيون

الشكل رقم 4. توزيعات كثافة أنسجة الثدي وفقا لجنسية املشاركات.

اإلماراتيات العربيات األفريقيات اآلسيويات الغربيات 

الجنسية 

ت
ال

حا
ال

د 
د

ع

اإلماراتياتالعربياتاألفارقةاآلسيوياتالغربيات
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تشجيع املتخصصني يف الرعاية الصحية عىل اتخاذ دوٍر إيجايٍب من 

خالل املساهمة يف  تعزيز مامرسات الكشف املبكر.

مبقدمي  وثقن  املشاركات  من   )٪6٥( بأن  الدراسة  هذه  وجدت 

اإلشعاعي  التصوير  فحص  بإجراء  سيقمن  وأنهن  الصحية،  الرعاية 

للثدي إذا ما نُصحن بذلك وتم توجيههن من قبل مامرسني صحيني، 

إمارة  يف  الصحية  الرعاية  يف  املتخصصني  أن  يبدو  ال  ذلك  ومع 

الثدي  تثقيف وترويج صحة  الخيمة يشاركون بشكٍل نشٍط يف  رأس 

الرعاية  تقديم  لضامن  تتغري  أن  يجب  املسألة  وهذه  النساء،  لدى 

توصلنا  التي  النتائج  أن  من  وبالرغم  النساء،  لهؤالء  املثىل  الصحية 

الرعاية  مقدمي  قبل  من  املقدمة  النصائح  أن  إىل  تشري  إليها 

فحص  مامرسات  تغيري  يف  األساسية  العوامل  من  تعترب  الصحية 

رسطان الثدي، )٥0.٥٪( من املشاركات قد سبق أن أطباءهن تحاوروا 

املامرس  دور  يكن  مل  الثدي،  رسطان  مبرض  يتعلق  فيام  معهن 

الصحي مثالياً حيث بينت دراستنا أن وسائل اإلعالم كانت هي املصدر 

الرئييس للمعلومات عن رسطان الثدي والصحف واملجالت )٥٨.٥٪( 

يليها   )٪4٧.1( الورقية  واملنشورات   )٪4٥.9( الراديو  و  والتلفزيون 

من  األخري  املقام  ويف   ،)٪49( العائلة  أفراد  قبل  من  املعلومات 

قبل املامرسني الصحيني األطباء )33.3٪( مسئولو الرعاية الصحية، 

)1٧.6٪(. توضح االسرتاتيجيات  الطبي )24.٥٪( واملمرضات  والتثقيف 

فحص  مامرسات  يف  النساء  مشاركة  تحسني  ميكن  كيف  التالية 

رسطان الثدي من قبل املامرسون الصحيون:

هذه 	.  تتضمن   .)26( الصحية  الرعاية  ملقدمي  املهني  التدريب 

وطرق  الثدي  رسطان  مجال  يف  خبرٌي  يقوم  أن  االسرتاتيجية 

الصحية  الرعاية  ملقدمي  املهني  التدريب  بتقديم  فحصه 

لآلخرين، ويشمل ذلك األطباء خصوصاً، الذين يتم تدريبهم عىل 

يدركون  والذين  الثدي،  رسطان  وأعراض  عالمات  عىل  التعرف 

تتضمن  أن  بالذكر  الجدير  الفحص والكشف املبكر، ومن  أهمية 

الرعاية  يف  املتخصصني  خربة  تعزيز  أيًضا  االسرتاتيجية  هذه 

الصحية، بحيث يراعون العادات والتقاليد املحلية للمجتمع.

استشاراٍت 	.  بتقديم  الصحية  الرعاية  خرباء  يقوم  أن  يجب 

وتوعيٍة للنساء يف إمارة رأس الخيمة أثناء زيارتهن الروتينية 

لالنخراط  املانعة  العوائق  إزالة  يتم  بحيث  الصحية،  للمراكز 

عىل  النساء  وتشجيع  الحالية،  الثدي  فحص  مامرسات  يف 

إجراء الفحوصات يف الوقت الصحيح واملطلوب، وكذلك زيادة 

أهمية  وتوضيح  الثدي،  رسطان  حول  النساء  لدى  الوعي 

أهمية  من  التقليل  ميكن  ال   .)1٨,2٧( املبكر  الكشف  وفائدة 

الرعاية  مقدمي  قبل  من  الوعي  ورفع  التفاعلية،  املشاركة 

الصحية للنساء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

زيادة املشاركة ومعدالت الفحص

داخل 	.  النساء  لدى  الثدي  صحة  أهمية  حول  املعرفة  تعزيز 

إمارة  يف  الدين  ورجال  املجتمع،  قادة  وخصوصاً  املجتمع 

رأس الخيمة، وتعزيز دورهم يف املساعدة عىل الوقاية من 

رسطان الثدي )11(.

يف  املشاركات  النساء  من  كبريًة  نسبًة  بأن  دراستنا  نتائج  توضح 

اإلصابة مبرض الرسطان  السبب وراء  القدر هو  بأن  اعتقدن  الدراسة 

)ما يقرب من ٨2٪ من املشاركات(، وألن الدين اإلسالمي يلعب دوراً 

رئيًسا يف حياة املرأة املسلمة؛ لذا ينبغي تشجيع رجال الدين عىل 

الفحوصات  بإجراء  النساء عىل املواظبة  لعب دوٍر نشٍط يف تحفيز 

أنفسهن  للثدي، ألن ذلك هو من صالح عائالتهن وكذلك  املنتظمة 

الدور  عىل  الضوء  تسلط  أعاله  إليها  اإلشارة  تم  التي  النتائج   .)10(

الدين، و قادة املجتمع املحليون من أجل  الذي يلعبه رجال  الهام 

الحث عىل الوقاية من رسطان الثدي.

عمليات 	.  يف  النساء  مشاركة  لزيادة  فعالٍة  أساليٍب  اعتامد 

بها،  املوىص  األعامر  يف  للثدي  اإلشعاعي  التصوير  فحص 

روتينٍي  بشكٍل  الفحوصات  إجراء  عىل  تذكريهن  ذلك  يف  مبا 

من خالل إرسال الرسائل النصية القصرية، والرسائل، واملكاملات 

الهاتفية، وعمل الحجوزات، مع توفري الفحوصات للنساء بشكٍل 

سهٍل وبدون تعقيداٍت )11(.

توعية الرجال بشكٍل عاٍم حول أهمية تشجيع زوجاتهم وبقية 	. 

الكشف املبكر  النساء يف أرسهم عىل االهتامم مبامرسات 

لرسطان الثدي )10(.

البحث العلمي

البحوث  وتعترب  األولية،  النتائج  لدعم  مستدامٍة  بحٍث  ثقافة  تعزيز 

رسطان  من  للوقاية  قويٍة  اسرتاتيجياٍت  لبناء  الركائز  أهم  إحدى 

الثدي من أجل االستفادة القصوى من نتائج هذا البحث توصلنا إىل 

أن هناك حاجٌة إىل إنشاء قاعدٍة للبيانات الشاملة ذات الصلة مبرض 

رسطان الثدي واملنشورات ذات الصلة )٧(.

طرٌق وأساليُب فعالٍة للكشف املبكر وتشخيص 

رسطان الثدي

من املهم تنفيذ إجراءاٍت ممنهجٍة وذات أسلوٍب تدرجٍي يف إمارة 

الثدي  رسطان  عن  املبكر  الكشف  يف  للمساعدة  الخيمة  رأس 

،وتوضح الدراسات أن برامج الفحص الوقائية مثل التصوير اإلشعاعي 

للثدي )املاموجرام( يتطلب مستًوى عاٍل من االلتزام، باإلضافة إىل 

 ،)2٨( واملتوقعة  املطلوبة  النتائج  لتحقيق  مرتفعٍة  مشاركٍة  نسبة 

أشعة  لعمل  يخضعن  العريب  العامل  يف  النساء  من  الغالبية  ولكن 

دافٌع  هناك  أن  أو  الطبيب،  قبل  من  توصيٍة  بسبب  إما  )املاموجرام( 

)10(، وبالرغم من أن خدمات فحص  ذايتٌ إلجراء فحص )املاموجرام( 

العربية  اإلمارات  دولة  ملواطنات  مجاناً  متاحٌة  للثدي  )املاموجرام( 

املتحدة )6(، فإن نتائج دراستنا كشفت بأن نسبة املشاركة بني النساء 

املعدالت  من  قريبٌة  وهي  البحث(،  عينة  من   ٪3٧( منخفضٌة  كانت 

املسجلة بني النساء يف الدول العربية األخرى )10(، وبالتايل تطبيق 

برامج الفحص املبكر كام هو معموٌل به يف الدول الغربية قد تكون 

غري فعالٍة، وبدالً من ذلك ميكن أن تشمل مامرسات الكشف املبكر 

تشجيع النساء عىل إجراء الفحص الذايت للثدي، والفحص الرسيري 

رأس  إمارة  يف  األولويات  من  تصبح  بحيث   ، دورٍي  بشكٍل  للثدي 

املبكر  الكشف  يف  فعالٌة  أنها  الدراسات  بعض  بينت  حيث  الخيمة، 

النساء الاليت يتم تشخيصهن يف  لدى  الثدي خصوصاً  عن رسطان 

مراحل متقدمٍة من املرض )29,30(، باإلضافة إىل ذلك من املوىص 

به أن يفكر صانعو القرار يف القطاع الصحي يف إمارة رأس الخيمة 

إجراء  عىل  النساء  تشجيع  عملية  تجاه  منظٍم  تدريجٍي  نهٍج  بتبني 

عىل  الفحص  ومامرسات  الثدي،  لرسطان  املبكر  الكشف  اختبارات 

 The Breast( النحو الذي اقرتحته لجنة مبادرة صحة الثدي العاملية

.)24,31( )Health Global Initiative

يوضح الجدول رقم 1 أربعة مستوياٍت لنرش التوعية العامة، وتطبيق 
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املتوقعة  والنتائج  املوارد  لتوافر  وفقاً  املبكر،  الكشف  فحوصات 

صحة  مبادرة  لجنة  اقرتحته  الذي  الرئييس  والهدف  مستوى،  لكل 

الثدي العاملية وهو ضامن الكشف عن رسطان الثدي يف املراحل 

املبكرة، ومع ذلك ال ميكن لربامج الكشف املبكر أن تكون فعالًة إذا 

مامرسات  وفائدة  ألهمية  مدركاٍت  غري  املستهدفات  النساء  كانت 

صحيٌة  برامج  الربامج،  هذه  تسبق  أن  يجب  ولذلك  املبكر،  الكشف 

تعليميٌة مصممٌة لتوعية املجتمع املحيل، كخطوٍة أوىل أساسيًة 

.)24(

وعموماً يعتمد تحقيق نتائج التوصيات املذكورة أعاله عىل التعاون 

فعندما  املصلحة،  أصحاب  جميع  بني  األصعدة  كافة  عىل  املشرتك 

املجتمعيني  القادة  مع  الصحية  الرعاية  يف  املتخصصون  يتعاون 

بصحة  االرتقاء  شأنه  من  هذا  القرار،  وصانعي  والباحثني  والدينيني 

النساء وأرسهن بشكٍل عاٍم يف إمارة رأس الخيمة.

طريقة )طرق( الكشف  الهدف املنشود التعليم والوعي العام مستوى املوارد

زيادة التوعية حول أعراض رسطان 

الثدي وعوامل الخطر، وأهمية 

تطبيق مامرسات الكشف املبكر

التاريخ املريض وفحص الثدي 

الرسيري

إنشاء حمالت توعيٍة عامٍة 

وتثقيفيٍة محليٍة تتامىش مع 

العادات والتقاليد السائدة يف 

املجتمع )برامج توعية الفحص 

الذايت للثدي(

 املستوى

 األسايس

رسطان  ظهور  من  والتقليل  الحد 

بني  املتقدمة  مراحله  يف  الثدي 

املرض  أعراض  تكون  عندما  النساء 

واضحًة

يف حالة الفحص الرسيري للثدي 

اإليجايب، عمل تصوير الثدي 

)املاموجرام( أو باألشعة فوق 

الصوتية استناداً إىل التقييم 

الرسيري

حمالت توعيٍة لتشجيع النساء بعمر 

إجراء  رضورة  عىل  وأكرث  سنًة   30

الفحص الرسيري،

الصحية  الرعاية  مقدمي  وإرشاك 

يعترب أمراً بالغ األهمية

املستوى املحدد

رسطان  ظهور  من  والتقليل  الحد 

املتقدمة  مراحله  يف  الثدي 

العمرية  الفئات  يف  النساء  بني 

املستهدفة

فحص  سنًة،   49  –  40 بعمر  للنساء 

)املاموجرام(  اإلشعاعي  الثدي 

 –  50 النساء بعمر  12 – 18 شهٍر  كل 

اإلشعاعي  الثدي  فحص  سنًة،   69

)املاموجرام( كل سنتني

حول  الصحية  التوعية  برامج  تعزيز 

رسطان  ذلك  يف  مبا  املرأة  صحة 

عىل  النساء  وتشجيع  الثدي 

اإلشعاعي  الثدي  بفحص  القيام 

)املاموجرام(

املستوى املحسن

رسطان  ظهور  من  والتقليل  الحد 

املتقدمة،  مراحله  يف  الثدي 

التدريجي  الخفض  عىل  والعمل 

بني  باملرض  اإلصابة  حاالت  وتقليص 

النساء يف جميع أنحاء البالد

سنًة   40 سن  يف  السنوي  الفحص 

لديهن  اللوايت  للنساء  بالنسبة 

برسطان  اإلصابة  لخطر  عاٍل  معدٌل 

الثدي ميكن النظر يف طرق فحٍص 

أخرى للثدي

الثدي  فحص  حمالت  ترويج 

للنساء  )املاموجرام(  اإلشعاعي 

يف جميع أنحاء البالد املستوى الشامل

ملحوظة: االختصارات: BSE : الفحص الذايت للثدي، CBE : الفحص الرسيري للثدي، US Ultrasonography : فحص املوجات فوق الصوتية. تم 
االقتباس من فحص رسطان الثدي: مراجعة الفوائد واألرضار، والتوصيات للبلدان النامية والبلدان املنخفضة الدخل. مجلة علم األورام الطبي من 

قبل)28(، بعد املوافقة من النارش الرئييس )24(.

  الجدول رقم 1. النهج  التدرجي املقرتح للكشف املبكر عن رسطان الثدي وفقاً لتوفر للموارد
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السيد سلامن البيشان هو باحث دكتوراٍة يف جامعة سيدين ومحارٌض يف جامعة امللك سعود )اململكة العربية السعودية( يركز بحثه 

عىل تحسني الكشف املبكر عن رسطان الثدي، وتشخيصه يف دول مجلس التعاون الخليجي ومتكني مشاركة النساء يف برامج فحص رسطان 

الثدي.

الدكتور مارتن ماكاي هو مساعد عميٍد ألبحاث التعليم ومدير الرشاكة الرشق أوسطيٍة يف كلية العلوم الصحية بجامعة سيدين، وهو عضٌو 

باحٌث يف وحدة أبحاث الشيخوخة والعمل واألبحاث الصحية والعلوم اإلكلينيكية، وإعادة التأهيل يف جامعة سيدين، وهو محقٌق رئييٌس 

مشارٌك يف الدراسة.

الدكتورة زكية حسني من كبار املحارضات يف جامعة سيدين، وهي تشارك يف مجموعٍة من األبحاث الصحية يف كٍل من أسرتاليا، ودوٍل 

أخرى يف العامل التي تركز عىل فهم معتقدات املرأة املسلمة، ومواقفها تجاه رسطان الثدي، كام تقوم ببحث طرٍق أكرث فعاليٍة لتحسني 

التوعية العامة حول رسطان الثدي بأقل التكاليف املمكنة، وهي أيًضا محققٌة رئيسيٌة يف الدراسة.

الربوفسور باتريك برينان هو رئيس فريق التصوير اإلشعاعي، والتحسني واإلدراك يف جامعة سيدين، شملت أبحاثه معظم طرق التصوير 

الرئيسية مبا يف ذلك األشعة السينية، والتصوير املقطعي املحوسب، واملوجات فوق الصوتية والتصوير بالرنني املغناطييس، مع الرتكيز 

بشكٍل خاٍص عىل تصوير الثدي والصدر، وهو كبري الباحثني يف الدراسة.
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