


 ندوة

 مرض السرطان ... بني اإلصابة ... واألمل "" 
 اليوم األول :

 السرطان ..بين الخوف واألمل

افق: االثنين يوم ��  هـ ١٤٤٠/  ٣/  ١١ املو

 -تشمل املحاور الرئيسة التالية :

 املحور األول :

 مفهوم سرطان الثدي ... أعراضه ... وطرق تشخيصه" .

 املحور الثاني :

 العوامل التي تسهم في حدوثه ) الصحية واالجتماعية واالقتصادية ( .

 املحور الثالث :

 األساليب العالجية الطبية والشفائية والذاتية ملرض سرطان الثدي .

 املحور الرابع :

دور املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعودية في التوعية من خطورة اإلصابة بمرض 

 سرطان الثدي بين الطالبات .

 املحور الخامس :

أكثر أنواع اإلصابة بمرض سرطان الثدي بين املواطنين ) ذكور ، وإناث ( في اململكة العربية 

 السعودية .

 ضيوف الندوة :

 منالسعادة الدكتورة  -١

 يعقوب يوسف الزيد

 سعادة االستاذة هدى ثامر السعدون  -٢

 املزروع خالد بن مها د:  الندوة إدارة مديرة��

 

 

 



 

 

 

افق:اليوم األول االثنين  هـ١٤٤٠/٣/١١املو

املحوراألول:

مفهومسرطانالثدي...أعراضه...وطرقتشخيصه.

املحورالثاني:

العواملالتيتسهمفيحدوثه)الصحية،واالجتماعية،واالقتصادية(.

املحورالثالث:

األساليبالعالجيةالطبيةوالشفائيةوالذاتيةملرضسرطانالثدي.

املتحدثةعنهذهاملحاورالثالثةسعادةالدكتورةمناليعقوبيوسفالزيد

➖➖➖➖➖➖➖
املحورالرابع:

دوراملؤسساتالتعليميةفياململكةالعربيةالسعوديةفيالتوعيةمنخطورةاإلصابة

بمرضسرطانالثديبينالطالبات.

املحورالخامس:

أكثرأنواعاإلصابةبمرضسرطانالثديبيناملواطنين)ذكور،وإناث(فياململكةالعربية

السعودية.

االستاذةهدىثامرالسعدون.املتحدثةعنهذيناملحورينسعادة

 

 

 

 

 

 

 



 الزيد منال الدكتورةاملحور األول :مفهوم سرطان الثدي : 

هومرضالسرطانالذييكونمنشأةمنأنسجةالثدي،ذوقابليةعاليةللتكاثرموضعياأو   

الرجالأقلاالنتشارخارجحدودالثديوالعقدالليمفاويةاالبطية.يصيبالسيداتبشكلعامو

إصابة.

أعراضه:

وجودكتلةفيالثدياواالبط.-

تغيرفيالجلدالخارجيللثدي)قشرةالبرتقال،تقرحات،نتؤاتجلديةاواحمرارمزمن(.-

تغيرفيالحلمةاوافرازات-

-المموضعيفيالثديبنسبةضئيلة

قديكونبالأعراضويتمتشخيصهباالشعة.-

ض ىيتمتشخيصهمبأعراضاالنتشار:صداعشديدمزمن،المفيالجهةاليمنىمناعلىبعضاملر-

البطن،المفيالظهر،اصفرارالعين،ضيقفيالتنفساوكحةشديدة.

طرقتشخيص:

التاريخاملرض يوالفحصالسريري.

الفحوصات:-

وقصوتية(وفيبعضالحاالتأشعةاشعةالثدي:املاموجرام،أشعةالسونار)الفحصباملوجاتف-

الرنيناملغناطيس يللثدي.

اشعةالجسم:فيحالةاالشتباهباالنتشار،يجبفحصالجسمكامالباألشعةاملقطعيةللصدر،-

البطنوالحوضوأشعةنوويةلفحصالعظام.

أخذعينةلفحصأنسجةالثديوالعقدالليمفاوية.-

 الزيد منال الدكتورةلتي تسهم في حدوثه: املحور الثاني :العوامل ا

أغلبالسيداتاملصاباتبسرطانالثديلمتكنلديهمعوامواضحةادتلإلصابة..لكناالبحاث

اشارتلعواملمحددةكعواملخطورة:

السيداتأكثرعرضةلإلصابةمنالرجال.-

العمرفوقسنالخامسةواالربعين.-

ملنطقةالصدرفيالطفولة.التعرضلالشعاع-

التاريخاملرض يفيالعائلة:وجودفرداواكثرمنالدرجةاالولىمصاببسرطانالثدياواملبيض.-

وجودرجلفيالعائلةمصاببسرطانالثدي.-

كونالسيدةمناصولعرقيةمعينة.-



 استعمالبعضالعالجاتالهرمونيةومحفزاتاملبيض.-

 

 منال الدكتورةالثالث :األساليب العالجية الطبية والشفائية والذاتية ملرض سرطان الثدي . املحور 

 الزيد

كمافيغيرهمنانواعأمراضالسرطان،يعتمدعالجسرطانالثديعلىمرحلةاملرضأثناء

التشخيص.

العامة.غالبا،يتموضعخطةالعالجحسباملرحلةأخذابعيناالعتبارعمراملريضوصحته

يكونعالجسرطانالثديبالتعاونبينتخصصاتمتعددة:

الجراحةوتشمل:-١

جراحةالثدي:استئصالكاملأوجزئيمعإمكانيةإعادةبناءوترميمالثديفيذاتالوقتاوالحقا

بعداتمامجميعالخطوات.

يةاالبطيةاوإزالتهاكاملةفيحالةجراحةالعقدالليمفاوية:وتشملاخذعينةمنالعقدالليمفاو

اإلصابة.

عالجاالورامالدوائيويشمل:-٢

العالجالكيميائي،العالجالهرمونيوالعالجاملناعي.

يتمتحديدنوعالعالجبعدتقييمالحالةمنقبلالطبيباملختص.



العالجاإلشعاعي:-٣

ددهاوالجرعةاملناسبةمنقبلالطبيباملختص.ويشملجلساتمتعددةيتمتحديدالحاجةلها،ع

املحور الرابع :دور املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعودية في التوعية من خطورة 

 أ:هدى ثامر السعدون  :اإلصابة بمرض سرطان الثدي بين الطالبات

بسمهللاالرحمنالرحيم                                            

اليوجددورفعالومخططلهفياملؤسساتالتعليمهللتوعيهبمرضسرطانالثدي

والايجههاخرىحتىوزارهالصحهدورهاضعيفوغالبالقاءاتوندواتونشراتفيشهراكتوبرمن

كلعام

فياملدارسعبارهعننشاطمدرس يفيهذاالشهرموكلللمشرفاتالصحياتواالجتماعياتفيهذا

الشهر

والحقيقهاناملدارسالثانويهوالجامعاتهيالفرصهللتوعيهوالفحصاملبكرلووضعتخطط

لذلكعددكبيرفيمكانواحد



هذااملرضفيظلالنسبهاملرتفعهلالصابهاضافهلوجودشراكهبينوزارهالصحهوالتعليمللتثقيفل

بمرضسرطانالثديفيالسعوديه

فيالرياضهناكمشاركهبسيطهلجمعيهزهرهلسرطانالثديفياملدارسوغالباماتكونفياكتوبرالن

املدارستفعلهذاالشهر

وطبعاعدداملدارسقليللقلهالعددمناملتطوعاتلهذاالعمل

هبسرطانالثديااكثراالصاب

للسيدات

الرجالارتفعتالنسبهكذلك

فيالرجالغيرواضحهالصوروالسببعدماالفصاحالنهيعتبرمرضنسائيالسف

املشكلهفياصابهالنساءوعدماالكتشافاالفياملراحلاملتاخره

عدمالوعيبهذااملرضلدىشريحهكبيرهمنالسيدات١

جداالخطاءوهذاسببرئيس يومهم٢

فيالتشخيصلعدمتوفرادواتالفحصمناشعهصوتيهوممجراموقلهخبرهاالطباءالفاحصين

وخاصهفياملناطقالبعيده

اقترحانيكونفحصسرطانالثديمنضمنفحوصاتماقبلالزواجالننيفيعمليالتطوعيتقول

املريضهجاتنيعينبعدزواجي

ذاتيلمتشعراالبعدالزواجوتغيرالهرموناتبدليلعندمااسألهلالحقيقهلجهلهابالفحصال

فحصتيقبلدلكاالجابهال

نحتاجلبرنامجصحيوطنيتشاركوتمولهاطرافكثيره

للتثقيفوللتثقيفوانيكونالفحصمتوفرومتاحلكلسيدهفيقريهاومدينهاوهجره

هذااملرضصامتوتحفهثقافهالعيبفليسممكنانيفحصطبيباكثرالنساءفيحالتعثروجد

طبيبه

نتائجهكبيرهومفجعه

امااملوتاواثرباقيفيالجسدمدىالحياه

واهمنقطهانيكونالترميم

فيصلبخطهالعالجفياملستشفياتالحكوميهفيظلارتفاعتكلفهعملياتالترميم

وتلزمشركاتالتامينالصحي





املحور الخامس :أكثر أنواع اإلصابة بمرض سرطان الثدي بين املواطنين ) ذكور ، وإناث ( في اململكة 

 : أ:هدى ثامر السعدون العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اليوم الثاني :

 رحلة العودة ...والتشافي

افق الثالثاء يوم ��  : املو

 هـ ١٤٤٠/  ٣/  ١٢

 الساعة : الثامنة والنصف مساء  

 املحور األول :

 " الفحص املبكر ملرض سرطان الثدي ومستجدات عالجه الجراحية " .

 املحور الثاني :

 " البيئة وامللوثات والتغذية وعالقتها في حدوث املرض والوقاية منه " .

 املحور الثالث :

 سرطان الثدي ... كما في حديث املجالس .

 ابع :املحور الر 

 " الحقوق الصحية ملرض ى السرطان " ويشمل :

 الحق بمعرفة التشخيص . -١

 الحق بالعالج وتلقي الرعاية الطبية . -٢

افقة على العالج الطبي والجراحي . -٣  الحق باملو

 حقوق مرض ى السرطان في نظام العمل . -٤

 الحق بعمل الفحوصات الوراثية . -٥

 نجاب . "حقوق تتعلق بالخصوبة وعدم اإل  -٦

 ضيوف الندوة :

 سعادة االستاذة الدكتورة سامية محمد عبدالرحمن العمودي . -١

 سعادة االستاذة الدكتورة خولة بنت سامي الكريع . -٢

 سعادة الدكتورة لولوة عبدهللا الريس . -٣

 إدارة الندوة :

 سعادة الدكتورة نوال نصار النصار

 

  

 



 : اليوم الثاني يوم الثالثاء املوافق

 هـ ١٤٤٩/  ٣/  ١٢

 املحور األول :

 " الفحص املبكر ملرض سرطان الثدي ومستجدات عالجه "

 املتحدثة :

 سعادة االستاذة الدكتورة خولة سامي الكريع

➖➖➖➖➖➖➖ 
 املحور الثاني :

 " البيئة وامللوثات والتغذية وعالقتها في حدوث املرض والوقاية منه "

 املحور الثالث :

 ... كما في حديث املجالس "" سرطان الثدي 

 واملتحدثة في هذين املحورين :

 سعادة الدكتورة لولوة عبدهللا الريس

➖➖➖➖➖➖➖ 
 املحور الرابع :

 " الحقوق الصحية ملرض ى السرطان "

 ويشمل :

 الحقوق بمعرفة التشخيص . -١

 الحق بالعالج وتلقي الرعاية الطبية . -٢

افقة على العالج الطبي  -٣  والجراحي .الحق باملو

 حقوق مرض ى السرطان في نظام العمل . -٤

 الحق بعمل الفحوصات الوراثية . -٥

 حقوق تتعلق بالخصوبة وعدم اإلنجاب . -٦

واملتحدثة سعادة االستاذة الدكتورة سامية محمد عبدالرحمن العمودي

 

 

 

 





 املحور األول :" الفحص املبكر ملرض سرطان الثدي ومستجدات عالجه "

 املتحدثة :سعادة االستاذة الدكتورة خولة سامي الكريع



معاملحوراألولمنهذةالندوةالندوةالفحصاملبكرملرضسرطانالثدىومستجداتعالجةتلقى

الضوءعليةدخولةالكريع

أنأكثرالطرقفعاليةفيمكافحةسرط
ا

انعلىالرغممنتطوراألبحاثوالحلولالعالجيةاملتاحةِإال

ر.
ّ
الثديوالتيلمتتغيرهيالفحصاملبك

جميعاألبحاثالطبيةتتفقوتؤكدأنهكلمااستطعناأننكتشفالورمفيوقتمرحلةمبكرهكلماكانت

فرصةالقضاءعليهوشفائهأعلى.



إلىتوغلإذاولكن،٪٩٨سرطانالثديإذاتماكتشافهفيمراحلهاألولىفإننسبةشفائهتصلإلى

.٪٢٠فإننسبةالشفاءتهبطإلىمايعادلمتقدمةمراحل



وإذاكانالفحصاملبكربهذهاألهميةللنساءعلىاختالفأعراقهموأماكنهمفإنهبالنسبةللمرأةفي

منطقتناالعربيةوفياململكةيعتبرضرورة،

لنساءأقلبكثيرمقارنةحيثتشيراإلحصاءاتواألبحاثالوطنيةأنمعدلعمراإلصابةلدىا

بالنساءبالدولاألوربية.

بينما،سنة٦٥سنفوقالجديدةالثديسرطانحاالتمن٪٥٠ففيالوالياتاملتحدةاألمريكية

٥٠سنتحتتحُدثالسعوديةاملرأةلدى
 
.عاما

بمراحلتشخيصهايتمالسعوديهاملرأةلدىالثديسرطاناتحاالتمن٪٧٠وكذلكلألسف

أخرة.ممايقللفرصةالعالجوالشفاءمقارنةباملرأةالغربية،حيثأنمعظمالحاالتومتمتقدمة

لديهميتماكتشافهافيمراحلمبكرة،وهذايعودإلىزيادةالوعيبالفحصاملبكر.

عالجيةأفضلبكثيرمناإلكتشاف
 
املتأخر.العفوواالكتشافاملبكرللمرضيعطينتائجوفرصا

ملعاييرجمعيةالسرطاناالمريكيةيكوناالكتشافاملبكروفقاآلتي:
 
-ووفقا

تصويرالثديباألشعة)ماموقرام(السيداتمنسناألربعينومافوقيجبأنيعملناملاموقرام--١

كلسنه.

املاموقرام)أشعةالثدي(



بعدةأوضاعواتجاهاتمناألعلىلألسفلومنهيمجموعةصورمناألشعةالسينيةتصورالثدي

الجانبمعالضغطالخفيفللثديوذلكإلظهارالثديبأوضحصورةممكنةوللتأكدمنتصويركافة

أجزاءالثدي.

املاموقرامقادرعلىاكتشافالتغيراتالصغيرةوالدقيقةلألنسجةالتيقدتتحولإلىورمخبيثإذالم

ر.
ّ
تعالجفيوقتمبك

وغيرمؤلم،وقدتشعراملرأةببعضاالنزعاجأثناءالضغطعلىالثديولكنه-
 
املاموقرامآمنجدا

،كماأنهينصحبعملاألشعةمنبعداليومالخامسللدورةالشهريةحتىيزول
 
لفترةقصيرةجدا

احتقانالثدييناملصاحبللدورةالشهرية.

الشهرية.

االتالحمن٪٩٠هذاالفحصيكشف

بعدتعلمالطريقةالصحيحةلعمل٢٠بدايةمنسن-الفحصالذاتيللثدي:--٢
 
سنهُيعملشهريا

ذلكعلىيدطبيبةأوممرضة،بذلكتكوناملرأةعلىعلمبطبيعةثديها.بالتالييسهلعليهامعرفةأي

تغيراتتطرأعلىثديهاعندفحصهالهواكتشافهبسهولة.

العاشرمنالدورةالشهريةوذلكعندمايكون-لثديينكلشهربيناليومالسابعالفحصالذاتيل

أوفينفساليوممنكلشهرفيحالانقطاعالطمث،هذاالفحصيكشف
 
٢٥الثديأقلاحتقانا

.الحاالتمن٪

للفترةبينالعشرين-فحصالثدياإلكلينيكي:-٣
 
يجباجراءفحصعلىيدطبيبمختصسنويا

للماموقرام.الفحصالدوريللثديينعند
 
واألربعين،ثمعنداألربعينومافوقيتمالقيامبهمزامنا

.الحاالتمن٪٤٠طبيبةأخصائيهيكشف

أمابالنسبةللنساءاللواتيعندهنعواملخطورةعاليةلإلصابةللسرطانأواحتمالإصابتهن

جودأحدهذهالعوامل؛بسرطانالثديأعلىمناملعدلالطبيعيلو

وجودتاريخبإصابةسابقةلسرطانالثدي:-١

وجودتاريخلدىاملرأةفياإلصابةبالسرطانفيثديواحدقديزيداحتمالإصابتهابالسرطانفيالثدي

اآلخر.

وجودتاريخعائليلإلصابةبسرطانالثدي.-٢

سنه٥٠األمأواألختوخاصةفيعمرأقلمنيزداداحتمالاإلصابةبسرطانالثديفيحالإصابة

فهذاقديشيرإلىأسبابوراثيةوجينيةقدتزيدمنخطراإلصابةبسرطانالثدي.

وجودالعديدمنالطفراتالوراثيةللعديدمناملورثاتاملعروفةوخاصة-عواملجينيةأووراثية:-٣

بسرطانالثدي.تزيدمناحتمالإصابةاملرأةBRCA2وBRCA1جين



تأخرسناليأس.-عدماإلنجاب-التقدمبالعمر-عواملأخرى:-٤

قدتزيدمنخطراإلصابةبسرطانالثدي.

هؤالءالسيداتالالتيلديهنأحدهذهالعواملالتيتزيدمنزيادةاحتمالاإلصابةبسرطانالثدي

يكونالفحصاملبكرلديهم:

سنه.٣٠راممعأشعةمغناطيسيةبدايةمنعمربعملأشعةالثدياملاموق



املتحدثة د.لولوه  املحور الثاني :" البيئة وامللوثات والتغذية وعالقتها في حدوث املرض والوقاية منه "

 عبدهللا الريس

محورياالولوهوالبيئةوالتغذيهوعالقتهابسرطانالثديوالوقايهمنه.

هيكلمايحيطباإلنسانمنجامداوحي.لكيأستطيعاناربطسرطانالثديالبيئةعلمياولغويا

بالبيئةيجبانأربطهبقراراتالسيدةوكيفتختارأنتعيشحياتها.البوجودملوثبيئيمرتبط

بحدذاتهبسرطانالثديمثلالعالقهاملوجودهبينعوادمالسياراتوأدخنهاملصانعبأمراضالرئهأو

طعمةاملدخنهبسرطاناملعده.هذيالعالقهالسبيبيهلمتتحققفيسرطانالثدي.األ

خياراتالحياهاملرتبطهبسرطانالثديهيالسمنه،التدخينوشربالكحول.

الخمولوالكسلوالحالهاالجتماعيهواالقتصاديهاملرتفعةتتزامنمعحدوثسرطانالثدي.

ظمهالصحهالعامليهاقرتانالنساءالعامالتنوباتعملليليهاكثرعرضهاملفاجىءكماانهمؤخرامن

لألصابهبسرطانالثدياكثرمنغيرهم.

كذلكاستخداممنعماتالشعربالنسبةللنساءذواتالشعراالكردوصبغاتالشعرالغامقةللنساء

مرتبطبالحالهاالجتماعيه.ذواتالشعراألشقرمتزامنمعاألصابهبسرطانالثديوهذاقديكون

كلهذيعواملمتالزمةمعسرطانالثديوتزيدمناحتمالياتخطراالصابهعلىاملدىالبعيد.وقد

تكوناحدىالعواملاملساهمةإلصابتهابمرضالسرطان.

التغذيهوسرطانالثدي.

٪منجميعأنواع٤٠٪إلى٣٠العلماءالتغذيهيعتقدونأنالنظامالغذائيمسؤولجزئياعنحوالي

السرطان.لكنمنغيراملرجحأنيكونالنظامالغذائيوحده"السبب"أو"الشفاء"منالسرطان.

ديزيدمناحتمالياتاالصابهبسرطانالثدي. نقصفيتامين 

االكلالصحييجعلجسمكأكثرصحةويعززنظاماملناعة،ويساعدفيالحفاظعلىخطراإلصابة

بسرطانالثديعندأدنىمستوىوقدتساعدبعضالخياراتالغذائيةفيعالجالسرطانبشكلأكثر

فعاليه.

حافظعلىوزنجسمك.



أكوابفياليوم(.٥تناولالكثيرمنالخضاروالفاكهة)أكثرمن

يوم،والحد٪منإجماليالسعراتالحراريةفيال١٠حاوليالحدمنتناولالدهوناملشبعةإلىأقلمن

ا.٣٠منتناولالدهونإلى ايومي  جرام 

حافظعلىمستوىفيتاميند

تجنبالدهونغيراملشبعةواللحوماملصنعةواألطعمةاملشويةأواملدخنة.

وبذورالكتان٣تناولالصوياوأوميجا

يكونلهدورفياألطعمةاملحتويهعلىليكوبنمثلالطماطموالبطيخوبعضأنواعالجريبفروتقد

الوقايهمنسرطانالثدي.

فيالنهايهأقولانخياراتنافيالحياهلهاتبعاتالتقلخطورهعنالسرطانمثلالسكروالضغطو

ارتفاعالدهونوامراضالقلب.

وتجنبالتدخينيقللمناصابتكبكثيرمناألمراضودايمنذكرانهالاالكلالصحيوالرياضه

أفراطوالتفريط.

اإلشاعات:

سرطانالثديدائمامتعلقبعدهأسبابوالتوجدعالقهبينسرطانالثديواشعهاملاموجرام،

حماالتالثدي،مضاداتالتعرق،الضربات.

حميدةاوانتشارالسرطانوعلىعكسمايعتقدالبعضهيعيناتالثديالتسببتسرطناألورامال

خطوهأساسيهللوصولللتشخيصواملساعدهفيوضعالخطهالعالجيةالناجحة.

العالجيكونبطرقمتعددةونرجونصحاملرض ىبزيارةطبيبمتخصصوسماعنصيحته.

 لولوة عبدهللا الريس د." سرطان الثدي ... كما في حديث املجالس "واملتحدثة املحور الثالث :

 

 

 

 

 



 سامية الدكتورة االستاذة سعادة واملتحدثة املحور الرابع :" الحقوق الصحية ملرض ى السرطان "

 العمودي عبدالرحمن محمد

 



والدوليةاملحليةاملنظماتأولتهاالتيالصحيةاملشاكلأحدالسرطانمرضالسرطانمرض ىحقوق

وحتىواملجتمعيةوالنفسيةالصحيةتبعاتهلهمرضفهواهتمام،كل

منتبدأاملريضوحقوق،فردمرضالعائلةمرضأنهكما،االقتصادية

.وفاتهحتىوتستمرفيهاتشخيصهيتمالتياللحظة

:التشخيصبمعرفةالحق 1-

التشخيصعناإلفصاحويعتبرالتشخيصلحظةمنالصحيةالحقوقتبدأ

تطلبعندماوخصوصا،األخالقيةاملسائلمنالعديدتواجهالتيالعالجيةللجهاتبالنسبةمعضلة

ثقافةبسببهذاويحدثبالتشخيص،املريضإبالغعدمعلىوتصراملرضإخفاءاملريضأسرة

فيللمرأةخاصةالذكوريةالوصايةعلىتعتمدالتي،املجتمعيةوالعواملالدينية،والخلفيةاملجتمع

خاصةالسعوديةالعربيةاململكةوفيعامة،العربيةمجتمعاتنا

إبالغفإنذلكمنالرغموعلىوحساسا،محرجاموضوعابمرضهالسرطانمريضإخبارويعتبر

الطبيبعالقةضمنالثقةلبناءمطلوباأخالقياأمرافقطيعتبرالبالسرطان،بإصابتهاملريض

منحقهوبلبمريضه،

يؤثرقداملعلوماتهذهعناإلفصاحأننفهمأناملهممنوبالطبع.كذلكللمريضالصحيةالحقوق

سلبيةتأثيراتإلىيؤديقدوالذي،املريضعناألمرإخفاءذلكمناألسوأولكن،املريضنفسيةعلى

بخطةوااللتزامالعالجتقديمإلىبالنسبةأكبر

والذيالسرطان،ملريضبالنسبةاالختيارحقحجبإلىباإلضافةالعالج،

منيعتبر

.األساسيةالصحيةالرعايةعناصربأهمتتعلقوالتياإلنسانحقوقأبسط

يكفلهماوهذالهم،مجاناالعالجتوفيرالسرطانرض ىمليحق:الطبيةالرعايةوتلقيبالعالجالحق 2-

التحويلحقلهمالنظاميكفلكماالسعودية،العربيةباململكةالصحيةالرعايةنظام

 

الرعايةتلقياملريضحقمن.ذلكإلىالحاجةعندوالتنقلالسكنوتوفير،املتخصصةللمراكز

يحق.مرضهبسببتمييزدونالالئقةاملعاملةومعاملتهخصوصيتهواحترامسريةفيالكاملةالطبية

لهويحقالصحي،بوضعهيتعلقماكلمنالصحيوالتمكناملعلوماتكافةعلىالحصولللمريض

.ذلكإلىحاجةارتأىإذاثانيرأيعلىوالحصولشافية،تقاريرعلىالحصول

عنالكاملةاملعلوماتعلىالحصولاملريضحقمن:والجراحيالطبيالعالجعلىاملوافقةحقوق 3-

الفهمسوءمنالكثيريوجدذلكمنالرغموعلىالعالج،أسلوبتحديدبغرضعالجهوطرقمرضه،

الرعايةبتقديميتعلقماعلىواملوافقةالقراراتخاذعلىاملريضةوقدرةللمرأة،الصحيةالحقوقعن



مثل،املتاحةوالطرقالعالجخياراتعلىوموافقتهااملستشفىمنوالخروجالتنويم،مثللهاالصحية

الخاصةالقراراتاتخاذإلىالحاجةعندأكثرهذاويتضحباألشعةوالعالجالكيميائيالعالج

قدوالذياألمرولييدفيالقرارتركحالةفيالصحيةالرعايةتقديمتأخيرإلىيؤديممابالجراحة،

تفاقمإلىيؤدي،مماالتداخالتهذهيرفض

لهاكفلتهمامعيتنافىوهذا.لذلكنتيجةالوفياتحتىوربمااملضاعفاتوزيادةالصحيةاملخاطر

العاقلةاملسلمةاملرأةحقعلىينصوالذيالصحة،وزارةنظاملهاكفلهوماحقوق،منالشريعة

أوقبولفيالبالغة

أوأبنهاأوزوجهاملوافقةتحتاجواللها،تقديمهايتمطبيةإجراءاتأيرفض

هـ١٤٠٤/٧/٢٩بتاريخالصادرم٢٤٢٨/٤/رقمامللكيللمرسومطبقا."موافقتهاإعطاءقبلأخيهاأوأبيها

كبارهيئةمنم،١٩٨٤فبراير٢٧املوافقهـ١٤٠٤/٥/٢٦بتاريخالصادر١١٩رقماملرسومبموجب

الراشداملريضموافقةاألمريتطلبجراحيةعمليةبأيالقيامأوالطبية،الرعايةتقديمقبلالعلماء

أوذكراكانأنسواءقانونيا

.السرطانوعالجالسرطانمريضعلىينطبقوهذاأنثى،

 

:العملفيالسرطانمرض ىحقوق 4-

/املوظفإصابةحالةوفيالسائدة،القوانينضمنجليبشكلالحقوقهذهالغربيةالدولأوضحت

مريضبحمايةالخاصةاالحتياجاتذويضدالتمييزمنالحمايةقانونيعملبالسرطاناملوظفة

أنهطاملااالمتيازاتوبقيةوالترقية،التعيينعمليةوتشملبالخدمةتتعلقتمييزحالةأيمنالسرطان

تحديدعلىيساعدهالعمل،لربللمريضالصحيةبالحالةاملتعلقةاملعلوماتتوفير-.العملعلىقادر

لذلكالعادلة،الفرصإتاحةأواملعينةالوظيفةلشغلمالئمتهمدى

معتتناسبالتيالوظائفعلىالحصولالسرطانمنللمتعافينيحق

التيالوظيفيةللمجموعاتضمهميتمأنالسرطانمنللمتعافينيحقكما-.ومؤهالتهمقدراتهم

يطلبأنالعمللربيحقال-.الخاصالصحيبالتأمينيتمتعواوأنالصحية،الرعايةبخططتتمتع

.هبعدموافقتإالللمريضالصحيةالحالةعنمعلومات

األبناءإلىاملرضانتقالفيمهمادوراالوراثيالعامليلعب-:الوراثيةالفحوصاتبعملالحق 5-

مثالالثديسرطانففيكبيراعامالليسولكنهالسرطانات،أنواعبعضفيواألقارب

.فقطالحاالتمن%١٠-٥حواليفيدوراالوراثيالعامليلعب

تضخيم،دونوبالنسبلهم،العواملهذهتوضيحاملريضحقمنوهنا -

أناملهممنلكنالوراثيةالعواملفحوصاتإجراءاملريضحقمنأنكما



سرطانحاالتفيذلكعلىمثالوراثيعاملوجودمعرفةستتبعالتيالخياراتفيقبلهامناقشتهتتم

خيارالثدي

إصابةلديهمملنبتفصيلالعائليواملرض يالتاريخأخذينبغيو-.عدمهمنالثدييناستئصال

العائلةأطرفألحد،أوسابقة

 

،الالزمةالوراثيةبالفحوصاتالقيامإلىالحاجةمدىوالخطورة،عواملتحديدعلىيساعدمما

التيالعواملهذهمناقشةللمرض ىيحقكذلك

عملفيتأخيرعليهيترتبقداملرض يالتاريخمناملهمالجانبهذاإغفالإن-.عليهمتؤثرقد

صحيةحقوقوألنهاووفيات،مضاعفاتحدوثحتىوربمااملبكروالتشخيصالالزمةالفحوصات

وراءالسببكانمنمقاضاةلهفيمكنللمريض

.املبكراالكتشافعدمأوالتشخيصتأخير

الحصوليجبولذاالخصوبةعلىالسرطانعالجاتتؤثر:اإلنجابوعدمبالخصوبةتتعلقحقوق 6-

املتعلقةاملعلوماتبكاملايضااملريضإفادةيجبو،املعالجةفيالبدءقبلاملالئمةاالستشاراتعلى

مثلاملستقبلفيتطبيقهايمكنالتياملعالجةوخياراتبحالته،

اخرىمعلوماتوأيالبويضات،واملنويةالحيواناتتجميدو،اإلخصاببتقنياتاملتعلقةاألساليب

املريضةاواملريضلدعماألمريطلبهاقد

خياراتهمتفهمعلىومساعدتهم

علىتؤثرومتزوج،الغيرواملتزوجللمريضمهمةأموروهذه.املستقبليةالقراراتاتخاذفيومساعدتهم

عندلبعضهماالطرفينمصارحةمنالبدأيضاوللزوجينواضحةتكونأنمنبدوالالزواجقرارات

صحيةوحقوقأخالقيةشرعيةحقوقفهيزواج،نيةوجود

.أيضاوإنسانية









 التوصيات
 التوصية األولى :



نشرمفهومالتمكينالصحيالذييعملعلىتوفيراملعلومةالسليمةوتمكيناملرأةمنمعرفةحقوقها

الصحيةعبركافةوسائلاإلعالمووسائلالتواصلاالجتماعي.

 التوصية الثانية :

تعريفاملرض ىبحقوقهمالصحيةاإلنجابيةوتأثيرالعالجاتعلىالخصوبةووجودحلولودورهمفي

قشةالطبيبقبلالبدءفيالعالجات.منا

 التوصية الثالثة :

العملعلىتعديلاألنظمةالخاصةبقوانينالعمللتشملحقوقهذهالفئةخاللالعالجوبعدالتعافي

 التوصية الرابعة :

تأسيسجمعيةمناملتعافياتللدفاععنحقوقمريضاتالسرطان.

 التوصية الخامسة :

توفيرأجهزةالفحصاملبكرفيأماكنمتعددةفيكلاملراكزالصحيةعلىحسابالتعدادالسكاني

النسائيفيتلكاملنطقة.

 التوصية السادسة :

تمكينالسيداتمنالفحصالسريريوالتشخيصلكلسيدةلديهاشكبوجودورمحتىلوكانتأقل

ا. منأربعينعام 

 التوصية السابعة :

الشراكةبينوزارةالصحةووزارةالتعليملعملبرامجتوعويةملنسوباتها.تعزيز

 التوصية الثامنة :

إتاحةالجراحةالترميميةللثديلجميعاملريضاتوتكونمنضمنالخطةالعالجيةوخاصةلصغيرات

السن.

 التوصية التاسعة :

واملقروءةلتوعيةجميعفئاتاملجتمعبثحمالتإعالميةفيجميعوسائلاإلعالماملرئيةواملسموعة

وطرقالكشفاملبكربأعراضه،وطرقالوقايةمنه.

 التوصية العاشرة :

تشجيعوتمويلخططالبحثالعلميللحدمنانتشاراملرض.

 التوصية الحادية عشرة :

وضعخطةتطويريةمستقبليةلالكتشافاملبكروالوقايةمنمرضالسرطان.

 نية عشرة :التوصية الثا



نشرنتائجالبحوثواألنشطةالوطنيةواإلقليميةوالدوليةفيمجالاقتصادياتوأعباءأمراض

السرطان.

 التوصية الثالثة عشرة :

إطالقمركزوطنيإعالمييختصبكلمايتعلقبمرضالسرطان،ونشركلجديدمنأبحاثعلمية،

ودراساتحديثة.

 التوصية الرابعة عشرة :

ظيفجميعوسائلالتواصلاالجتماعيللتوعيةوالتثقيفبمرضالسرطان،للحدمنمؤشراتتو

الخطورةبهذااملرض.

 التوصية الخامسة عشرة :

واكتساباملهاراتالالزمةلتعديلالسلوكياتتقديمبرامجموجهةلتعزيزالصحةوتغييراالتجاهات،

غيرالصحيةودمجهاضمناملناهجفيجميعاملراحلالتعليمية.

 التوصية السادسة عشرة :

أهميهمعرفةوفهمحيويةالخالياالسرطانيةلتحديدالطرقالعالجيةاملناسبهلكلمريضعلىحدة.

 التوصية السابعة عشرة :

إقامةشبكاتتعاونواسعةبينالخبراءفيمجالمكافحةالسرطانعلىالصعيدالوطنيواإلقليميوالدولي

 لتبادلالخبراتفيهذااملجالونقلأفضلاملمارساتاملتبعةفيالدولاملتقدمة.

 مت حبمد اهلل


