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يحتل  الذي  المرض  لمكافحة  برنامج حكومي  تأسيس  األردنيات منذ  بين  الثدي  الوفيات بسرطان  تنخفض نسب  لم 
المرتبة األولى بين السرطانات األكثر شيوعًا، ما يكشف أن إجراءات التوعية التي يركز عليها البرنامج محدودة الفاعلية

فشل في تخفيض نسب الوفيات باألردن

مكافحة 
سرطان الثدي

عّمان ـ أنصار أبوفارة

الرياشات،  موسى  الطبيب  يصف 
ــاء مــرضــى  رئـــيـــس جــمــعــيــة أصــــدقــ
ــّمــــان، اإلجـــــــراءات  الـــســـرطـــان فـــي عــ
املتخذة في سبيل تخفيض الوفيات بسرطان 
 ذلك 

ً
»غير الكافية«، معلال الثدي ومكافحته بـ

بــعــدم تــســجــيــل انــخــفــاض فـــي عــــدد الــوفــيــات 
بــــاملــــرض الـــــــذي يـــحـــتـــل املــــرتــــبــــة األولــــــــى بــن 
الــســرطــانــات األكـــثـــر شــيــوعــا بـــن األردنـــيـــن، 
خــالل الــســنــوات العشر املــاضــيــة، »وهـــذا يعّد 
فــي ظــل وجــود برنامج وطني موجه  إخفاقا 
الــوفــيــات بــهــذا املـــرض، وهو  لتخفيض نسب 
الــبــرنــامــج األردنــــي ملكافحة ســرطــان الــثــدي«، 

على حد قوله.
وتثبت إحصائيات السجل الوطني للسرطان 
لــــــوزارة الــصــحــة األردنــــيــــة، أن نسبة  الــتــابــع 
الوفاة بسرطان الثدي بن السيدات املصابات 
سنويا تراوح بن 10% إلى 12% من إجمالي 
اإلصــابــات الجديدة املسجلة كل عــام، وتصل 
نسبة الوفاة بن جميع النساء املصابات في 
شــتــى األعـــــوام إلـــى 24%، ولـــم تــنــخــفــض تلك 
النسب منذ عام 2008 وحتى 2016، وهو آخر 
عمر  للدكتور  وفقا  إحصائياته،  تتوافر  عــام 
الـــنـــمـــري، مــديــر الــســجــل الــوطــنــي لــلــســرطــان، 
الذي أوضح أن تحليل البيانات يتطلب وقتا 
إعــالنــهــا. وبلغ عــدد الحاالت   ويتأخر 

ً
طــويــال

الثدي، 1174 حالة في عام  املصابة بسرطان 
بينما   ،2015 فــي  حــالــة   1145 وكــانــت   ،2014
ارتفع إلى 1263 حالة عام 2016، وفق بيانات 
ص سنويا 

َّ
شخ

ُ
السجل الوطني للسرطان. وت

1000 إلــى 1200 ســيــدة بــهــذا املـــرض، بحسب 
ــــي ملــكــافــحــة ســرطــان  مـــديـــرة الــبــرنــامــج األردنــ
تشير  التي  العجلوني،  ريــم  الدكتورة  الثدي، 
مقارنة  الثدي  إجمالي نسبة سرطان  أن  إلــى 

بسرطانات النساء يشكل %40.

ما مهام البرنامج؟
األردنـــيـــة  الــصــحــة  وزارة  أســســت   ،2007 عـــام 
برنامج مكافحة سرطان الثدي، بالشراكة مع 
للسرطان )غير حكومي وغير  الحسن  مركز 
ربــحــي(، وكــان الــهــدف األســاســي مــن تأسيس 
عن  املبكر  الكشف  خــدمــات  تقديم  الــبــرنــامــج، 

في شهر أكتوبر/ تشرين األول، شهر التوعية 
العاملي سنويا باملرض، لكن ال يعني ذلك أن 
نشاطات التوعية تتوقف على مدار العام، بل 

تبقى مستمرة، حسب قولها.
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة تــكــويــن الــوعــي على 
أهــمــيــة الــفــحــص املــبــكــر ملــحــاربــة املــــرض، لكن 
التي تساعد  البيئة  تهيئة  إلــى  األمــر يحتاج 
السيدات على ترجمة وعيهن إلى أفعال، وفقا 
الــذي يؤكد أن 60% من األردنيات  للرياشات 
الفحص  إجــراء  بأهمية  الوعي  لديهن  أصبح 
املـــبـــكـــر، لــكــنــهــن ال يــقــمــن بــالــفــحــص. هــــذا ما 
تكشفه نتائج مسح السكان والصحة األسرية 
لعامي 2017 و2018 بأن 21% فقط من النساء 
املــتــزوجــات فــي األردن أجــريــن فحوصا ذاتية 
الثدي، خالل األشهر  أو متخصصة لسرطان 
فيما خضعت %9  املسح،  السابقة على  الـــ12 

منهن فقط لتصوير ماموغرام.
وتــتــطــابــق نــتــائــج املـــســـح مـــع اســتــطــالع رأي 
غير قياسي أجرته معدة التحقيق، شمل 100 
ســيــدة، وكــانــت إجــابــة 76 ســيــدة مــن الــلــواتــي 
 العينة، بأنهن لم يجرين أي فحص 

ّ
شملتهن

مــامــوغــرام(،  أو  )ألــتــراســاونــد  للثدي  شعاعي 
بينما بلغ عدد من أجرينه 24 سيدة فقط، 15 
منهن أجرينه في مركز أو مشفى خــاص، و9 

سيدات في مشفى حكومي.

كلفة باهظة
أجابت 77 سيدة شاركن في االستطالع بأنهن 
لــم يقمن به  الــفــحــص، 15% منهن  لــم يجرين 
 ال يمتلكن تأمينا صحيا، 

ّ
ألسباب مادية، فهن

 لم يجرين الفحص لعدم وجود 
ّ
و41% منهن

أعراض، وكان السبب لدى 13% أن املشافي التي 
يتوافر فيها الفحص بعيدة عن مكان إقامتهن.

وتــــــراوح تــكــلــفــة الــفــحــص فـــي مـــراكـــز األشــعــة 
واملشافي الخاصة بن 35 إلى 40 دينارًا )50 
و57  دوالرًا(، وفق ما وثقته معدة التحقيق في 
6 من تلك املشافي واملــراكــز، وتجري بعضها 
خصومات رمزية في أثناء حملة التوعية في 
أكتوبر من كل عام، وهو ما تعتبره العجلوني 
ثمرة تشبيك البرنامج األردني مع املؤسسات 
الــصــحــيــة املــخــتــلــفــة، وحـــثـــهـــا عـــلـــى تــشــجــيــع 

السيدات على فحص املاموغرام.
وما زالت محدودية القدرة املالية تشكل عائقا 
رئيسيا أمام إجراء الفحص، وهو ما لم يسمح 
لــأربــعــيــنــيــة أمــيــنــة نــــور املــقــيــمــة فـــي الــعــقــبــة 
املاموغرام،  تكاليف  بتغطية  األردن،  جنوبّي 
قائلة: »ليش أضل أدفع طاملا ما عندي أعراض 

غريبة، وخاصة ما عندي تأمن صحي؟«.
ــر الـــعـــجـــلـــونـــي إلــــــى وجـــــــود عـــيـــادتـــن  ــيـ وتـــشـ
ملدة  تستقران  للبرنامج،  تابعتن  متنقلتن 
6 أشهر في مناطق غير مخدومة بالفحوص 
ــرام، وتـــقـــدم  ــ ــوغـ ــ ــامـ ــ ــة املـ ــاصــ اإلشـــعـــاعـــيـــة، وخــ
األقــل  املناطق  فــي  للسيدات  مجانا  خدماتها 
أمــا التي تمتلك  حظا من غير املؤمنات فقط، 
إلـــى مشفى  الــتــوجــه  تــأمــيــنــا صــحــيــا، فعليها 
يــؤمــن لها الــفــحــص، وقــد يــكــون أقـــرب مشفى 
في محافظة أخــرى، ما يحتم عليها االنتقال 
ملــســافــة طــويــلــة وانــتــظــار دور أطــــول، وفــقــا ملا 

وضحته نور.

إجراءات طاردة 
في المشافي العامة

تتوافر وحـــدات املــامــوغــرام فــي 26 مشفًى و8 
مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة األردنية، 
وفقا للعجلوني، مؤكدة أن الفحص السريري، 
بواسطة  )فحص  واأللتراساوند  واملاموغرام 

مجانا  فيها  متاحة  الصوتية(  فــوق  األمـــواج 
ـــنـــات يــحــصــلــن على  ــنــات، وغـــيـــر املـــؤمَّ لــلــمــؤمَّ
دوالرات(،   8.46( دنانير   5.5 مقابل  الفحص 
دوالر(   2,82( ديــنــاريــن  مبلغ  إلـــى  بــاإلضــافــة 
كشفية لــلــعــيــادة الــتــي تــجــري الــتــحــويــل على 

قسم األشعة. 
لكن إجراءات الفحص الطويلة طاردة لطالبي 
املواعيد  بسبب  العامة،  املشافي  فــي  الخدمة 
إلجــراء  السيدة  عليها  تحصل  التي  البعيدة 
في  التحقيق  ُمــعــّدة  ملــا وثقته  وفــقــا  الفحص، 
تجربتها إلجراء الفحص الوقائي في مشفى 
الجامعة األردنــيــة في عمان، إذ حصلت على 
موعد في العيادات الخارجية التابعة للمشفى 
عقب 20 يوما من طلبها، ثم أحيلت على قسم 
 ،2019 الثاني  نوفمبر/تشرين   7 فــي  األشــعــة 
ــــذي حــــدد لــهــا مـــوعـــدًا إلجـــــراء ألــتــراســاونــد  الـ

للثدي في 27 إبريل/ نيسان 2020.
وتــقــّر الــعــجــلــونــي بــالــتــحــديــات الــكــبــيــرة التي 
ــا  تــــواجــــه مـــكـــافـــحـــة ســــرطــــان الـــــثـــــدي، أبــــرزهــ
الصحة  وزارة  مــشــافــي  عــلــى  الكبير  الــضــغــط 
َعّد أكبر مزود لخدمة املاموغرام، قائلة: 

ُ
التي ت

»نحن نعلم بذلك، لكن نحاول تذليل العقبات 
في حدود املستطاع«.

االفتقار إلى استراتيجية
لمكافحة المرض

يـــرى األمــــن الــعــام للمجلس الــطــبــي األردنــــي 
الصحية(  الــخــدمــات  لتطوير  مستقلة  )إدارة 
الــصــحــة  بــــــوزارة  ومـــديـــر إدارة املــســتــشــفــيــات 
سابقا، الدكتور مصطفى برماوي، أن مكافحة 
بــوضــع استراتيجية  تــنــجــح  الــثــدي  ســرطــان 
وطــنــيــة ملــكــافــحــة الــســرطــان بــكــل أنـــواعـــه على 
لها،  الالزمة  املوازنة  اململكة، ورصــد  مستوى 
للسيدات  املــامــوغــرام  توفير فحص  أن  مؤكدًا 
فعلية على طريق  أول خــطــوة  كــافــة، سيكون 
تــخــفــيــض نــســبــة الــــوفــــاة بــســبــب هــــذا املـــرض 

نتيجة االكتشاف املتأخر.
ويوافقه الرياشات بالقول إن األصل أن تجعل 
فحصن  واملاموغرام  األلتراساوند  الحكومة 
مثل فحوص  تماما   ، مــعــنَّ عمر  عند  ملزمن 
الزواج، مع تكفلها بتوفير التسهيالت الالزمة 
لــذلــك، وجــعــل الفحص دوريـــا، وهــكــذا يصبح 

باإلمكان السيطرة على املرض.
ويرد النمري بأن توفير الفحص املجاني كان 
هدفا منذ تأسيس البرنامج األردني ملكافحة 
ــق حتى 

ّ
ــم يــتــحــق ــذا لـ ــان الــــثــــدي، لــكــن هــ ســـرطـ

ــوزارة الصحة  اآلن، بسبب الــعــوائــق املــالــيــة. فـ
تخصص مــا اليقل عــن 250 ألــف ديــنــار )352 
ما  إلــى جانب  للبرنامج،  دوالر( سنويا  ألــف 
يــحــصــل عــلــيــه مـــن الــتــبــرعــات والـــهـــبـــات. لكن 
البرنامج حصال على بعض  الـــوزارة وفــريــق 
كتخفيض سعر  املــجــال،  هــذا  فــي  املكتسبات 
املاموغرام في مشافي وزارة الصحة، وشموله 
بــالــتــأمــن، والــحــصــول عــلــى الــدعــم مــن بعض 
األطباء والقطاع الخاص، وخاصة خالل شهر 

التوعية بحسب النمري.
عــلــى صاحب  املــســؤولــيــة  العجلوني  وتــحــيــل 
ــرار، مــعــتــبــرة أن الــوضــع األمــثــل أن يكون  ــقـ الـ
السيدات، لكن الوصول  الفحص مجانيا لكل 
إلــى هــذا الــهــدف بحاجة إلــى تيسير فحوص 
األمراض غير السارية وإتاحتها للجميع، وأن 
تعطى الرعاية الوقائية األولوية، حتى ال نصل 
إلى مرحلة تكون فيها جميع الحاالت الراقدة 
في املشافي متقدمة وتحتاج إلى تدخالت طبية 
املتأخر  االكــتــشــاف  بسبب  ومــتــعــددة،  مكلفة 

للمرض، كما هو الحال القائم.

ــثـــدي، مـــن أجـــل تــخــفــيــض مــعــدالت  ســـرطـــان الـ
الــوفــيــات الناتجة مــن هــذا املـــرض، مــن طريق 
املتأخرة  مراحله  فــي  تشخيصه  مــن  االنتقال 
)الثالثة والرابعة(، إلى تشخيصه في مراحله 
املبكرة )صفر - الثانية(، إذ تكون فرص الشفاء 
ومــعــدل الــنــجــاة أعــلــى، وتكاليف الــعــالج أقــل، 
للبرنامج.  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع  كما جــاء على 
أطلقت  الصحة  وزارة  فــإن  الــنــمــري،  وبحسب 
داخلية ودالئــل  بــروتــوكــوالت  وفــق  البرنامج 
إرشادية، وال يوجد قانون أو نظام خاص به.

ومــن ضمن مــهــام الــبــرنــامــج األســاســيــة، نشر 
ــبـــكـــر لـــلـــثـــدي،  ــرورة الـــفـــحـــص املـ ــ ــــضـ الــــوعــــي بـ
وتــحــســن إمــكــانــيــة تـــوافـــر خـــدمـــات الــكــشــف 
املــبــكــر وإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــيــهــا فـــي جميع 
أنحاء األردن، وال سيما املناطق النائية وغير 
مقدمي  وتــدريــب  تعليم  املــخــدومــة، وتحسن 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــهــدف 
بتخفيض نسب الوفيات بسرطان الثدي. لكن 
العقبات  أن  يوثق  الجديد«  »العربي  تحقيق 
ــلــــواتــــي يــســتــجــن  ــيــــدات الــ ــه الــــســ ــواجــ الـــتـــي تــ
للحمالت التوعوية ويتوجهن إلجراء الفحص 
املبكر تشكل عوامل طاردة تحول دون تحقيق 
الــهــدف مــن نــشــر الــوعــي والــتــثــقــيــف الصحي 
حول ضرورة الفحص، وأبرزها عدم مجانية 
الـــفـــحـــص، وارتــــفــــاع تــكــلــفــتــه فـــي املــؤســســات 
ــراءات  الــصــحــيــة الــخــاصــة، بــاإلضــافــة إلـــى إجــ
الفحص الطاردة في املشافي العامة، وضعف 
ذات  أو محافظات  نائية،  الخدمة في مناطق 

كثافة سكانية عالية ومرافق محدودة.

إحجام عن الفحص
تــــرمــــي الـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة الــــتــــي يــنــفــذهــا 
الــبــرنــامــج األردنــــــي ملــكــافــحــة ســـرطـــان الــثــدي 
وبالتعاون  للسرطان،  الحسن  مركز  بقيادة 
بفحوصات  التثقيف  إلــى  الصحة،  وزارة  مــع 
 
ّ
الــكــشــف املــبــكــر وتشجيع الــســيــدات بــعــد ســن

ــا، وخـــاصـــة  ــنـــويـ األربــــعــــن عـــلـــى إجـــرائـــهـــا سـ
ــواع صـــور األشــعــة  فــحــص املــامــوغــرام )مـــن أنــ
املساعدة،  الفحوصات  جانب  إلــى  السينية(، 
كــالــفــحــص الـــذاتـــي شــهــريــا، وإجـــــراء الفحص 
الــســريــري عــنــد الــطــبــيــب مـــرة ســنــويــا، بهدف 
اكتشاف املرض مبكرًا، وفقا للعجلوني، التي 
توضح أن البرنامج يكثف نشاطاته التوعوية 
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