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  : صـملخال
 / B  لتهاب الكبد الفيروسـي، االتيفويد( األمراض المتنقلةالتحول من وبائي من خالل  تغييربمرحلة في السنوات األخيرة تمـــر الجزائــر  

C ،( هـي األمـراض المزمنــة ألمــراض غيـر المنتقلـة  وتسـمى بـأمراض الرفاهيـة والثـروة ، و إلـى ا، والتـي تسـمى بـأمراض الفقـر، )..،السـيدا
الذي يطلق عليه اسـم الخليـة المتمـردة الـذي فتـك ن بين هذه األمراض مرض السرطان و م، و ...)؛السرطان ، السكري ، الضغط الدموي 

، حيـث سـيتم توضـيح هـذا التحـول الوبـائي مـن خـالل دراسـة حالـة و على الجزائر بشكل خاص بشكل عامكان العالم بحياة العديد من س
 .إنتشار كل من هذه األمراض في والية الجزائر العاصمة و تأثيره على زيادة التكاليف الصحية

  
 –إنتشـار األمـراض المتنقلـة  –إنتشـار السـرطان   -األمـراض المتنقلـة  –مـرض السـرطان  –التحـول الوبـائي  :ةـــالمفتاحي الكلمات

  .التكاليف الصحية
Abstract: 
 
     In recent years, Algeria has been undergoing a phase of epidemiological change through 

the transition from mobile diseases (typhoid, hepatitis B / C, AIDS, etc.), which are called 
diseases of poverty, to non-communicable diseases, called diseases of well-being and wealth, 
(Such as cancer, diabetes, blood pressure, etc.), among which are cancer, the so-called rebellious 
cell that has killed many people in the world in general and Algeria in particular. During the study 
of the case of the spread of each of these diseases in the state of Algiers and its impact on the 
increase Health costs     .  

Keywords: Epidemiological transformation - Cancer - Mobile diseases - Spread of cancer - 
Spread of communicable diseases- Health costs. 
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  :دتمهي

أمراض األطفال المعدية ، السل ( تمر الجزائر بمرحلة تحول وبائي حددت من خالل تواجد األمراض المتنقلة       
. اإلجتماعية المهمشة هي تمس بالدرجة األولى الفئات، والتي تسمى بأمراض الفقر و ...)اض المتنقلة عبر المياه ؛األمر / 

ف ــــيمكن تعريهي األمراض المزمنة فسمى بأمراض الرفاهية والثروة، و إضافة إلى تلك هناك بروز لألمراض غير المتنقلة و ت
ل المرضية أو ــــوامـــؤدي العــــت ثـــا في التوازن الصحي، حيــا مفاجئـــالمرض الذي يسبب انقطاع أنهن ــرض المزمــالم

اه نحو ـــــرع باالتجـــا يســـاة، ممـــات حفظ الحيـــالتي تأخذ مكانها داخل الجسم إلى تدمير عملية و ـــــات المميتــــيالعمل
  .اةــــاد المعانــــاء وازديــــالموت أو بتأخير الشف

الزمني الطويل أو  ية حالة مرضية تتصف باالمتدادأإن مفهوم األمراض المزمنة في الوقت الحاضر يرتبط ب        
يختلف المرض المزمن عن المرض الحاد في كونه غير  .)1(األوجاع المصاحبة لإلصابات أو اإلعاقة أو أمراض الشيخوخة

قابل للشفاء التام وضرورة عالجه المستمر وإعاقته وظيفيا للمصاب به، إضافة إلى األعباء النفسية واالجتماعية 
راض المزمنة بإعتباره خطير جدا ي هذه الورقة البحثية سننطرق للمرض السرطان ضمن األمو ف .واالقتصادية المترتبة عليه

شر بكثرة حيث زادت عدد االصابات خالل السنوات األخيرة، كما أن المصاب به درجة شفاءه تعد جد ضعيفة و تمنو 
ذل الدولة جهود للوقاية منه و بووجب دق ناقوس الخطر . على المجتمع الجزائري بصفة خاصةمرض فتاك هذا ما جعله 

  .  توفير التغطية الصحية الالزمة لتتطوير طرق العالج للشفاء منه و 
لكن قبل التفصيل في مرض السرطان بالجزائــر وجب التطرق أوال لألمراض المتنقلة بإعتبارها األكثر إنتشارا و       

  . من قبل في الجزائـــر
ن الجزائر عملت منذ االستقالل على وضع مبادئ أساسية تقوم عليها السياسة الصحية ال شك أ: ةــــراض المنتقلـــاألم -1

فلقد كانت . الذي اعتبر مكسبا ثورياالدساتير و العالج، كما نصت عليه المواثيق و ، سعيا منها لتجسيد حق المواطن في 
ري يعاني الفقر و الحرمان ومختلف لجزائالوضعية الصحة العمومية للجزائر قبل اإلستقالل متردية حيث كان الشعب ا

غياب ة ألغلبية الجزائريين من جهة، و هذه األمراض التي كانت ناتجة عن الظروف المعيشية السيئاألمراض الوبائية و 
م العالج الوقائي،  التغطية الصحية من جهة أخرى، حيث عملت الدولة جاهدة لمكافحة هذه األمراض عن طريق تعمي

لجدول الموالي يبين او . فلقد كانت الحماية هدف أساسي للسياسة الصحية بالجزائر. إلخ...،حيطكالتلقيح، نظافة الم
  ).2015- 2005(انتشار بعض من هذه األمراض خالل الفترة 

  ةيوضـح تطور إنتشـار بعض األمـراض المتنقل): 01(الجدول رقـم 
  السنـوات

 
2005 2006 2008 2010 2014 2015 

Tetanos 15 5 10 0 0 0 

Diphtérie 3 31 0 1 0 0 
Coqueluche 55 171 47 78 8 0 

  : من إعداد الباحثة باإلعتماد على المراجع التالية  :المصدر
1-MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE, 

DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION.ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE, "RAPPORT DE 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  EVOLUTION DES INDICATEURS PERIODE 2000-2015", P 5-7. 
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  ، و )2010-2005( كان مرتفع في الفترة   يظهر جليا من خالل الجدول أن درجة إنتشار  بعض األمراض المنتقلة
األمـراض ، و لكـن سـرعان مـا بـدأت هـذه األمـراض هذا يعود لعدم نظافـة المحـيط و لعـدة أسـباب أخـرى تـؤدي لزيـادة هـذه 

اءات متــوفرة لــدى وزارة بإعتبارهـا أخــر إحصـ) 2015-2011(صــابات معــدوم خـالل الفتــرة إفـي التالشــي حتـى وصــلها لعـدد 
تهــا، مــن خــالل تعمــيم هــذا يعتبــر مؤشــر إيجــابي للــتخلص مــن أمــراض الفقــر، فيعــود هــذا لجهــود الدولــة فــي محاربالصــحة، و 
، و تطـوير الوضـع المعيشـي للفـرد الجزائـري ممـا ...االهتمام بنظافة المحيط و القضاء على السكانات العشوائية و التلقيح، 

لدولـة تسـعى جاهـدة للقضـاء إال أن هنالـك بعـض األمـراض المنتقلـة الزالـت ا. الوقايـة مـن هـذه األمـراض المنتقلـةيمكنه مـن 
  .لكنها في ارتفاع في وقنا الحالي عليها و 

  : كــــــح ذلــــــوالي يوضـــــــل المــــــالشكو 
  األمـراض المتنقـلة األكثر إنتشرا فـي الجزائر): 01(الشكل رقم 
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   :من إعداد الباحثة باإلعتماد على المراجع التالية   :المصدر

1-MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 
HOSPITALIERE, DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION.ET DE LA PROMOTION DE 
LA SANTE, Op.Cit,P9-10.     

ـــر لعـــدد حـــاالت االصـــابة بمـــرض  ـــاك إرتفـــاع كبي ـــرة  VIH/SIDAيظهـــر مـــن خـــالل الجـــدول أن هن خـــالل طـــول فت
ه بارتفـاع مسـتمر ، و يليـه مـرض الـذي يحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد Hépatite virale Bعلـى غـرار مـرض  )2000-2015(

Hépatite virale C 2015-2000(لألمراض المتنقلة األكثـر إنتشـارا فـي الجزائـر خـالل الفتـرة   في المرتبة األخيرة( ، 
  . و هذا يعكس صعوبة القضاء النهائي على هذه األصناف من األمراض المنتقلة في الجزائر 

لـيس مرضـا جديـدا وإنمـا هـو موجـود منـذ القـدم يهـاجم ضـحاياه مـن السـرطان إن مـرض  :السـرطان وم مـرضـمفهـ -2
المصـريون القـدماء أول مـن  ، كمـا أنالكتب الهنديـة المقدسـةحيث ذكر قديما في بني االنسان و من الحيوان على السواء 

م كشــف تشــريح عــدد مــن الموميــاوات إلــى وجــود إصــابات بســرطان العظــام باالضــافة إلــى أورا  حيــث وصــف هــذا المــرض
  . سرطانية أخرى

) غــاز الخــردل(و قــد تــم اكتشــاف العــالج الكيميــائي للســرطان بمحــض الصــدفة نتيجــة دراســة تــأثير الغــازات الســامة 
المستعملة في الحرب العالمية األولى و الثانية فقد لوحظ أن ذلـك الغـاز يسـبب هبوطـا حـادا فـي عـدد كـرات الـدم البيضـاء 
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بنجــاح فــي عــالج ســرطانات الــدم و الغــدد الليمفاويــة ، و منــذ ذلــك التــاريخ توالــت  ، األمــر الــذي أدى اســتعمالهللمصــابين
  .2االكتشافات لمئات من األدوية الكيميائية ذات الفعالية الكبيرة في عالج السرطان 

تكـوين وحـدة " ، و الخليـة هـي " نمو غير طبيعي لخاليـا الجسـم "عبارة عن  هو  :ان ــــــرض السرطــــف مــــــتعري-1-1
التكــاثر ووظيفــة أخــرى تخصصــية تختلــف بــاختالف نــوع الخليــة قــد ، ، و لهــا وظيفتــين"األجســام الحيــة و الجســم البشــري 

عصــارة، أو غيــر ذلــك مــن الوظــائف " إفــراز"، أو "إنزيمــات"كمــا فــي العضــالت أو " حركــة"تكــون هــذه الوظيفــة التخصصــية 
قيــام الخاليــا بتكــاثر متزايــد و غيــر منــتظم " الســرطاني هــو عبــارة عــن و النمــو  .الحيويــة، فــي الجســم البشــري مكتمــل النمــو

ذلــك علــى حســاب الوظيفــة األصــلية و يــؤدي هــذا التكــاثر و النمــو  بــل و ينقلــب إلــى اإلضــرار بهــا ، و  يفــوق حاجــة الجســم
اك أورام محسوسـة و في بعض الحاالت كما في الدم مثال ال تكـون هنـر من األحيان إلى ظهور األورام و غير الطبيعي في كثي

، فالســرطان يمكــن أن يصــيب أي لــف األعــراض بــاختالف العضــو المصــابتختو  .إنمــا تتجــول الخاليــا الســرطانية مــع الــدم
ظهـور الـورم فـي أي عضـو لبوليـة أو الـرئتين وغيرهـا ، و جزء من جسم اإلنسان إذ يمكن أن يحدث في الثـدي أو المسـالك ا

 حـدث فـي الثـدي مـثال ظهـر علـى هيئـة ورم محسـوس، و قـد تصـاحبه إفـرازات، و فـييؤدي إلى ظهور ألعراض معينـة، فـإذا 
رئتين قــد فــي الــنزيــف بــولي، و   كمــا يــؤدي إلــى  .تغييــر لــون البــول ووجــود إفــرازاتالمثانــة يــؤدي إلــى كثــرة التبــول والحرقــان و 

  . 3العضو المصاب  هكذا تختلف األعراض بإختالفرازات التي قد تكون مصحوبة بدم و اإلفيؤدي إلى السعال و 
  4. أورام حميدة و أورام خبيثة : هناك نوعان من األورام   :أنواع األورام  -1-2

. ال تعــود فــي غالــب األحيــان راحيــة ، و تتكــون مــن خاليــا غيــر ســرطانية و يمكــن استئصــالها بعمليــة ج :دةـــــاألورام الحمي -
  .نادرا أن يكون لها تأثير خطير على حياة المصابورة لها و تؤثر في األنسجة المجا كما أنها ال تنتشر داخل الجسم و ال

و  .تتكـون مـن خاليـا سـرطانية ، تتكـاثر باالنقسـام و تـدمر الخاليـا و األنسـجة المجـاورة إذا لـم تعـالج :ة ـــــاألورام الخبيث -
األورام السـرطانية الصـغيرة . يتنتقل مع مرور الوقت إلى أنحاء متفرقة من الجسم بواسطة الدورة الدمويـة أو النظـام الليمفـاو 

ــا الســرطانية  .تكتشــف بواســطة الكشــف اليــدوي الجيــد أو بواســطة أشــعة أكــس أو األشــعة الصــوتية و ســبب تســمية الخالي
بالمرض الخبيث النقسام و تكاثر الخاليا بشـكل غيـر طبيعـي ، و هـذا االنقسـام و التكـاثر يحتـاج إلـى طاقـة ممـا يـؤدي إلـى 

  .التي يحتاجها التمام عمله الطبيعياستنفاذ طاقة الجسم 
لــــدى مــــرض الســــرطان مســــببات غيــــر معلومــــة بالتحديــــد لظهــــوره و لكــــن هنــــاك بعــــض  :مسببــــــات مــــــرض السرطـــــــان  -2

  5: المسببات المتعارف عليها أهمها 
ن الرئــة و مــن ســجائر و غليــون و تبــغ يســبب ســرطا مــن المعــروف و الثابــت طبيــا أن التــدخين بجميــع أنواعــه :التــدخين  -

يسـبب تـدخين الطبـاق أو يشـجع و  6.أمراض شرايين القلب و ضغط الدم التـي تـؤدي إلـى الذبحـة الصـدرية و النوبـة القلبيـة 
فــإن هنــاك مخــاطر تصــيب أحــد الــزوجين غيــر  كــذلك 7.البنكريــاسريء و المــبســرطان الفــم والحلــق والمثانــة و علــى االصــابة 

أوضـح أن اإلصـابة بسـرطان الرئـة مـن ) همبـل(في دراسة للباحث و  .شخص مدخنارتباطه بالزواج  من  دالمدخنين أصال عن
كــذلك فــإن معــدالت ،8الممكــن أن يصــيب غيــر المــدخن لمجــرد تواجــده فــي مكــان مــا مــع شــخص مــدمن علــى التــدخين

  9.سرطان الرئة عند اإلناث في هونج كونج هي األعلى في العالم بسبب تزايد نسبة المدخنات
 تناول الخمور يؤدي إلى احتمال اإلصابة بالسرطان في الطريق التي تسـلكه الخمـور فـي الجسـم إن :شرب الخمر  -

تشـر فـي الـدم ليـؤثر ينبعد أن تمتص الكحول من المعدة واألمعاء الدقيقـة و المريء و الحنجرة و بدأ من الفم ومرورا بالبلعوم و 
 10.الثدي على شكل أورام سرطانية على القولون و 
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ة والمحـدد المهنة في سرطان اإلنسان ينبغـي أن يـدرس مـن ناحيـة التعـرض الكيميـائي الشـديد الخطـور دور  :المهنة  -
ضـيع جهـاز تكـوين الـدم هـي أكثـر المواالمصدر فـي موقـع العمـل، وتوضـح دراسـات الحـاالت وشـواهدها أن الرئـة والمثانـة و 

فـــي مواضـــع أخـــرى مثـــل ســـرطانات األنـــف أو فـــي عـــدد قليـــل فقـــط مـــن الســـرطانات التـــي تقـــع و . تـــأثيرا باألخطـــار المهنيـــة 
  11.الجلد

، علــى بالســرطان أكثــر مــن تعــرض كبــار الســنالســن لإلشــعاع يزيــد مــن خطــر إصــابتهم  إن تعــرض صــغار :اإلشــعاع  -
و هنـاك فئـات قليلـة مـن البشـر يتعرضـون باسـتمرار ألخطـار األشـعة العاليـة بحكـم  ،األقل بالنسبة لسرطان الثـدي و المعـدة 

المعــالجون باألشـــعة ي الطــب و منــاجم العناصــر المشــعة ثــم هنالــك المشـــتغلون باســتخدام الطاقــة االشــعاعية فــلهــم فــي مع
 12. العميقة 
إن انتشــار مــرض الســرطان بــين الصــغار يعــود إلــى وصــول بعــض المبيــدات مثــل اليالــدرين إلــى : المبيــدات الحشــرية -

، أو بالتغذية علـى ألبـان و لحـوم مدة تحتوي على هذه المادةات و أسالمرشوشة  بمبيدالفواكه الخضر و أغذيتهم عن طريق 
  13 .حيوانات تغذت على نباتات مرشوشة بهذا المبيد الذي استخرج من أجسامها

 ذات كهربــاء خطــوط أو الوقــود محطــات أو الصــناعي النشــاط مراكــز مــن الســكن قــرب : الحضــرية البيئــة عوامــل -
  .عالي ضغط

ـــراض ال -3 ـــار األمــــ ــالجزائر حســب العمــر والجــنسإنتشــ ـــة ب يعتبــر مــرض الســرطان مــرض خطيــر جــدا ألنــه : سرطــــانيـ
  .   اث ــــــور أو إنـــــــواء ذكــــــن الجنسين ســـــل مـــــة و كـــــــات العمريـــــــيمس بكل الفئ

لســرطان لـدى الــذكور حســب يوضـح الشــكل المـوالي المعــدالت اإلجماليـة إلنتشــار مـرض ا :بالنسـبة للذكــــور -3-1
  . فئاتهم العمرية

  2015ة ــــات العمريــحسب الفئ ان عنـد الذكــورــار مرض السرطــالمعدل اإلجمالي إلنتش) : 02(م ـــــل رقــــالشك

  
Source:  Institut National de Santé Publique, (INSP), Institut National de Santé Publique 

INSP Résultats du réseau national des registres du cancer, Alger, le 28 / 10 / 2014, P 06. 
، حيــث نالحــظ  2015يوضــح الشــكل المــوالي معــدل إنتشــار مــرض الســرطان لــدى الــذكور فــي الجزائــر خــالل ســنة 

ـــةتذبــذبات علــى مســتوى معــدل إنتشــار مــرض الســرطان مــابين اإلرتفــاع و اإلنخفــاض عنــد الفئــات العمريــة ال -0(( :تاليـــــ
إصــابة 29,9(بمعــدل ) 29-25(، كمــا واصــل معــدل إنتشــار إرتفاعــه بدايــة مــن الفئــة العمريــة ))20-24...(،)5-9(،)4

عنـــد الفئـــة ) شـــخص 100000إصـــابة لكـــل  141,9( ليصـــل إلـــى معـــدل إنتشـــار جـــد مرتفـــع ) شـــخص 100000لكـــل 
 .ــــد مرتفــــع عنـــــد الفئـــــة المسنــــة خاصــــة و هذا يـــدل على أن مرض السرطان جـ). 75(+العمريـــــة 
ـــاث -3-2 كمــا يوضــح الشــكل المــوالي المعــدالت اإلجماليــة إلنتشــار مــرض الســرطان لــدى اإلنــاث   :بالنســبة لإلنـــ

  .حسب فئاتهم العمرية
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  2015ت العمرية خالل المعدل اإلجمالي إلنتشار مرض السرطان لدى اإلناث حسب الفئا) : 03(م ــــل رقـــالشك

  
.     National de Santé Publique ,( INSP), Op.cit, p10 Institut Source:        

يتضح من خالل الشكل الموالي أن معدل إنتشار مـرض السـرطان عنـد اإلنـاث، يمتـاز بالتذبـذب عنـد الفئـات العمريـة 
يعــود لضــعف إصــابة هــذه الفئــات بمــرض ســرطان الثــدي هــذا ، و بــين اإلرتفــاع واإلنخفــاض)) 24-20...(،)4-0((التاليــة 

ـــى اإلرتفـــاع  ـــر، ليعـــود بعـــد ذلـــك إل ـــين النســـاء فـــي الجزائ ـــر مـــرض ســـرطان انتشـــارا ب ـــر أكث إصـــابة لكـــل  58,0(الـــذي يعتب
، إلـــى )شــخص 100000إصــابة لكــل  842,9(، و يواصــل إرتفاعــه )29-25(عنــد الفئــة العمريــة ) شــخص 100000

ــة الفئــة العمريــة  التــي تعتبــر أكثــر الفئــات العمريــة تعرضــا لمــرض الســرطان عنــد النســاء، حيــث يعــود بعــدها ) 69-65(غاي
إصـــابة لكـــل  820,5(، ليواصـــل إرتفاعـــه ) شـــخص 100000إصـــابة لكـــل 709,9(بــــ)75-70(لإلنخفـــاض عنـــد الفئـــة 

السـرطانية لـدى الـذكور و يعـد إنتشـار األمـراض . بإعتبارها الفئة األكبـر سنـــا) 75(+عند الفئة العمرية ) شخص 100000
 .التي بدورها تتطلب رعاية صحية كبيرة مرتفع جدا لدى فئة كبار السن ، و اإلناث 
هنـاك أنـواع مختلفـة لمـرض السـرطان و  :الجـنس فـي الجزائـــــرراض السرطانيـــة حسـب نـوع المـرض و إنتشـار األمـ -4

  .   ــاث منتشرة بكثرة في الجزائر لدى كل من الجنسين سواء ذكـور أو إن
  . يوضح الشكل الموالي معدالت إنتشار أنواع مرض السرطان لدى الذكور :بالنسبة للذكور -4-1
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  : ة ـــــع التاليــــاد على المراجـــــة باالعتمــــــــداد الباحثــــــمن إع :المصدر 

1-Institut National de Santé Publique (INSP), Direction des statistiques, Op.cit,  )2015-2013( , P15. 
هـذا مـا يؤكـد و  تمتواجد بمعدالت مرتفعـ هيظهر من الشكل أعاله أن مرض السرطان عند الذكور له أنواع عدة كما أن

اجـدة فـي الشـكل فـي زيـادة ، فنالحظ أن كـل نـوع مـن األمـراض السـرطانية المتو هـــــخطورة هذا المرض بدرجة ازدياده و تنوع
  .الشكل الموالي يوضح أكثر األمراض السرطانية التي تصيب الذكور و . 2015به مستمرة خاصة خالل سنة ش

  الذكورر أمراض السرطان إنتشارا بين ـأكث): 05(الشكل رقم 

21,9 23,4

13,6

23,2 23,1

13,4

27,1 24,2
20,6

Poumon Colon rectum Prostate 

2013

2014

2015

 
  :ــة ـــــع التاليـــــــاد على المراجـــــــة باإلعتمــــــداد الباحثـــــــــن إعــــــم :المصــدر

1-Institut National de Santé Publique, ( INSP),Op.cit,p10-15. 
 تعد األنواع السرطانية الثالث الظاهرة في الشكل السابق األكثر إنتشارا لدى الذكور ، و هذا يعود للنوعية التغذية و 

  .بدرجة كبيرة جدا  التدخين
  . دى اإلناثــــكما يوضح الشكل الموالي معدالت إنتشار أنواع مرض السرطان ل: اثـــــة لإلنـــــبالنسب - 4-2
  

  
  
  

  أنواع األمراض السرطانية المنتشرة لـدى الذكور) : 04(ـل رقـم شكال
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  :ة ـــــــاليــــــع التــــــاد على المراجـــــة باإلعتمــــــــداد الباحثـــــــن إعـــــــم :المصدر

1-Institut National de Santé Publique,( INSP),Op.cit,p10-15. 
كما أن  ،)2015-2013(يبين الشكل السابق أنواع األمراض السرطانية التي أصابت اإلناث خالل الفترة الزمنة 

الشكل الموالي يوضح أكثر األمراض السرطانية التي و . معظمها متزايد على طول الفترة خاصة مرض سرطان الثدي 
  .تصيب اإلناث 

  اإلنـاث بين إنتشارا السرطـان أمراض رأكث:  )07( رقم الشكل

69

19

4,9

75,7

21,6

7,2

79,7

22,7

7,2

SEIN Colo rectum Col Uterin

2013

2014

2015

  
  :ة ـــــــع التاليـــــاد على المراجـــــة باإلعتمـــــــداد الباحثـــــــمن إع :المصدر

1-Institut National de Santé Publique, ( INSP),Op.cit . 
 

) 2013،2014،2015(لسـرطانية فتكـا بالجزائريـات علـى مـدار السـنوات يوضح الشكل السابق أكثـر األمـراض ا  
، كمـا أنـه متزايـد علـى طـول الفتـرة ممـا يوضـح جليـا أن مـرض السـرطان ل مـرض سـرطان الثـدي أكبـر المعـدالت، حيث يحتـ

  األمراض السرطانية المنتشرة لدى اإلناث) : 06(الشكل رقم 
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اة العديـد مـن فتـك بحيـمسـتمر و هو في تزايـد إلناث أو الذكور على حد سواء ، و بشكل عام منتشر بالجزائر سواء بالنسبة ل
، أي الوقايـة خيـر مـن بتـوخي كـل إجـراءات الحيطـة والحـذرالمجتمع الجزائـري لـذا وجـب علـى الدولـة التصـدي لهـذا األمـر 

كما البـد مـن توسـيع و زيـادة  .من خالل نشر التوعية ضد هذا المرض بشكل موسع على مستوى التراب الوطني . العالج 
ــادة نســبة شــفاء التغطيــة الصــحية ، وتطــوير األجهــزة اإل ستشــفائية بمــا يتماشــى مــع التطــور التكنولــوجي الــذي يســاهم فــي زي

  .المرضى من هذا المرض المزمن 
ـــة للصحـــــة-5 ا مــن مواردهــا تخصــص المنظومــة الصــحية فــي الجزائــر جــزءا كبيــر  :حصــــــة األدويـــة مــن النفقـــــات الوطنيــ

مليـار دينـار سـنة 73.03ي اإلنفاق الصحي ، حيث قدر هذا األخير بــ لهذه النفقات وزن كبير من إجماللنفقات األدوية ، و 
ة أسـباب منهـا حيث هذه النفقات في زيادة مستمرة و هـذا راجـع لعـد.  2018مليار دينار سنة  392.16، ليبلغ  2004

كالسـرطان ، كمـا ، التحول الوبائي الذي نجم عنه أمراض مزمنة تكاليف عالجهـا و أدويتهـا جـد باهظـة  زيادة عرض العالج: 
ــادة العمــر المتوســط عنــد الــوالدة ســاهملمســتوى المعيشــي و أن تحســن ا ــادة اســتهالك األدويــة خاصــة  زي هــو اآلخــر فــي زي

ـــــو الج. ج األمــــراض المزمنــــة كمــــرض الســــرطانالمخصصــــة لعــــال ـــــوالي يبــــين حصــــــــــدول المــــ ـــــة مــــن النفقـــــــــــة األدويــــــ ات ــــ
  :ةــــــــة الوطنيـــــــالصحي

 )2018-2004(حصة األدوية من النفقات الصحية الوطنية ): 02(م ـالجدول رق
        مليــــار دينــار جــــزائــري: الوحـــــدة 

2018 2017 2016 2015 2008 2007 2006 2005 2004 Année 

 
 
392.16 

 
 
389.07 

 
 
379.40 

 
 
381.97 

 
 
193.89 

 
 
145.14 

 
 
111.36 

  
 
76.74 

 
 
73.03 

Budget total 
ouvert aux 
établissements 
de santé en 
Algérie 

 
64.01 

 
63.04 

 
52.54 

 
59.03 

 
40.12 

 
30.04 

 
20.94 

 
11.98 

 
10.73 

Budget ouvert 
aux 
médicaments 

 
35.99 

 
35.13 

 
29.38 

 
30.32 

 
20.69 

 
13.49 

 
18.8 

 
15.6 

 
14.69 

Part du budget 
de 
médicaments 
dans le budget 
total 

  :ة ــــــــع التاليــــــاد على المراجـــــة باإلعتمــــــــداد الباحثـــــمن إع :المصدر
1-Ziani Farida, Analyse de la consommation des médicaments en Algérie, cas de la Wilaya de Sétif, 
mémoire de magister en science économique, Juillet 2010, p 81. 
2-Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Documents de la direction de 
la pharmacie, (2015-2018). 

مـن النفقـات الصـحية العموميـة و هـذا يعـود لإلسـتيراد الـدوائي   يظهر جليا من الجدول السابق إرتفاع حصة األدوية         
و هــذا نتيجــة التحــول الــديمغرافي و الوبــائي الــذي ســاهم و بشــكل كبيــر فــي تفــاقم مشــكلة  ، خــارج بالعملــة الصــعبةمــن ال

التغطيـــة الصـــحية و تكاليفهـــا الباهضـــة خاصـــة علـــى مســـتوى أدويـــة األمـــراض المزمنـــة و التـــي ال تنـــتج بـــالجزائر مثـــل أدويـــة 
  . هـــــل الدولـــــة و غيرها من األدوية المكلفة و التي تثقل كا..السرطان ،

للفـرد  و اإلقتصـادي اته على المستوى اإلجتماعي الصـحيإنعكاسيقظة الدولة لهذا المرض الخطير و حيث البد من         
بنشــر التوعيــة بــين أفــراد المجتمــع بكــل الوســائل اإلعالميــة ضــد هــذا المــرض الخطيــر و توضــيح مســببات اإلصــابة بــه لكــي 
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ستيراد األطعمة و المواد الكيمياوية الخطيرة التي تساهم و بشكل كبيـر فـي نشـر األمـراض المزمنــــة وقف إ ؛يتفادها األفراد 
خلــق نظــام معلومــات صــحية إلكترونيــة  ؛الرقابــة المشــددة علــى مبيــدات الحشــرات المســتعملة علــى المحاصــيل الزراعيــة  ؛

الســنوي الطبــي العــام ره أكثــر عــن طريــق الفحــص يســهل معرفــة كــم حالــة إصــابة و معرفــة أعــراض المــرض للوقايــة مــن إنتشــا
محاولـة خلـق إستشـمارات لبنـاء مصـانع بمواصـفات دوليـة للصـناعة أدويـة  ؛على المستوى الـوطنيلكل الجزائريين اإلجباري 

  . ، مما يساهم في تخفيض تكاليف اإلستيرادة و خاصة مرض السرطان في الجزائراألمراض المزمن
القضــاء النهــائي علــى معظــم األمــراض المتنقلــة بفضــل توســيع البــرامج رغم مــن تحســن صــحة الســكان و بــال  :خـــــاتمــــــــــة

بـالجزائر العاصـمة خصوصـا أصـبحت تشـهد مـؤخرا تهديـدا حقيقيـا ن الصحة العمومية بالوطن عمومـا و الوطنية للقاحات إال أ
زائـر مصـابون بـاألمراض المزمنـة التـي تهـدد بسبب األمراض المزمنة التي غيرت الخارطة الصحية حيث أن معظم سـكان الج

   .خصوصا منها مرض السرطانغ المرامي اإلنمائية لأللفية ، و التقدم المحرز نحو بلو 
حيـث مـن المتوقـع أن تتسـبب الزيـادة السـريعة التـي تشـهدها هـذه األمـراض السـرطانية بكافـة أنواعهـا التـي تصـيب كـل 

، في عرقلة مبـادرات التخفيـف مـن وطـأة الفقـر فـي إستثناء الفئات العمرية دونمن اإلناث و الذكور على حد سواء، و كافة 
البلدان المنخفضة الدخل السـيما برفـع التكـاليف التـي تتحملهـا األسـر مقابـل االسـتفادة مـن خـدمات الرعايـة الصـحية ذات 

لصـحية و الصـيدالنية منهـا خصوصـا فبالرغم من أن اإلنفاق على الصحة يمثل إسـتثمارا بشـريا إال أن هـذه النفقـات ا. الصلة
ذلك نظرا لتسارع وتيـرة نموهـا فـي ظـل التحـول الوبـائي ، و على أنظمة الضمان اإلجتماعي ، أصبحت تشكل ضغوط تمويلية

لصـحي و تـوفير التغطيـة الحاصل باإلنتقال من األمراض المتنقلة إلى األمراض المزمنة مما أدى إلى الحاجة لتطـوير العـرض ا
  .اإلجتماعية

قــد عملــت الجزائــر علــى إطــالق اســتراتيجية وطنيــة مدمجــة لمكافحــة كافــة األمــراض المزمنــة و تشــمل ثالثــة و        
تخفيـف تكـاليف العـالج خاصـة فـي مجـال األدويـة حيـث ل العالجيـة، ودعـم المراقبـة ، و محاور للوقاية منها ؛ تطـوير الوسـائ

األمــراض المزمنــة و علــى وجــه خــاص مــرض الســرطان الــذي تعــد  أن هــذه األخيــرة باتــت تشــهد ارتفــاع متزايــد بســبب زيــادة
كما أني أرجح للتخفيف من حدة هـذا التحـول الوبـائي وجـب  .و ذات تكاليف جد باهظة % 100أدويته مستوردة بنسبة 

و  تبني الوقاية قبل العالج و لهذا أعتبر أن تطبيق نظـام صـحي جديـد يعتمـد علـى التطـور و الحصـول علـى معلومـات أكيـدة
هــذا يمكــن تحقيقــه بتطبيــق نظــام البطاقــة الصــحية الوطنيــة التــي ، و ين الصــحية أمــر جــد ضــروري اآلنســريعة فــي كافــة الميــاد

  .تساهم في التخفيف من حدة هذه األزمة بشكل كبير و فعال
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