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منه، أو من حيث السرطان مشكلة خطيرة للصحة العامة العالمية، سواء من حيث الوقاية يشكل  

السبب  يمثلو.الذي يقتضيهواالقتصادي والنفسي واالجتماعي ( التشخيص والعالج) التكفل البيو طبي

تشير  ؛ بحيثعد أمراض القلب واألوعية الدمويةالرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم ب

 9.5جديدة و إصابةمليون  17صل اآلن إلى والعالمي إلى أن عبء السرطان  اإلحصائية التقديرات

 من كل ست من كل خمسة رجال وواحدة   اواحد أنومعنى هذا، ؛ 2018مليون حالة وفاة في عام 

ة من بالسرطان في حياتهم، وواحد من كل ثمانية رجال وواحد ونصابينساء في جميع أنحاء العالم 

الكشف عن السرطان في مرحلته المتقدمة،  يبقىو. هذا المرض ون بسببموتكل إحدى عشر امرأة ي

. ة حسب منظمة الصحة العالميةمتكررالولوج إلى التشخيص والعالج، من المشكالت الصعوبة و

خدمات الالزمة لامتالكها لالتي صرحت  البلدان المنخفضة الدخلنسبة ال تتعدى ، 2017في عام و

خدمات لل ابامتالكه منها% 30أقل من أن  تصرحكما  و، % 26 لتشخيص األمراض السرطانية

من و%. 90، في حين تجاوزت نسبة البلدان المرتفعة الدخل األمراض ههذية المخصصة لعالجال



 
 

مليون شخص مع  26.5) 2035عدد المصابين بالسرطان بحلول عام تقريبا يتضاعف المتوقع أن 

 .(حالة وفاةمليون  14.5

ص التشخي؛ حيث يتسبب لفي جميع بلدان الجنوب المنخفضة الدخ يمكن تسجيل نفس المالحظةو

عبء عزى الوي. في زيادة الوفيات مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل خر وعدم كفاية الرعايةالمتأ

آلثار ال، احالنمو السكاني، والشيخوخة، وبطبيعة ال من بينهالسرطان إلى عدة عوامل، المتزايد ل

ة خاصة هذا بصف ويصدق. ط الحياةانمأر تغيعن لتنمية االقتصادية والناجمة عن ااالجتماعية والبيئية 

ط أنماار في حاالت السرطان المرتبطة بانتش تزايد يالحظعلى االقتصادات السريعة النمو، حيث 

 . ن الجنوبالتحول الوبائي الذي شهدته بلدا اتتعبيرواحد من  ذلكويعد  حياة البلدان المصنعة،

بالوقاية يقين المرتبط الال تجلياته حالةمن ا كلي االيقينتعدد عوامل الخطر يخلق  ، أنواضحمن ال

، على سبيل حينما يتم التفكير) محفوفة بالمخاطر اليومية لألفرادالتي تجعل الحياة  لعواملمن هذه ا

، على سبيل حينما يتم التفكير) منتجا لهذه المخاطر قتصاديالنشاط الا ، كما تجعل(التغذيةالمثال، في 

العادات بين بين المخاطر و التحكيممحددات ، مما يجعل من (في المبيدات والنفايات الصناعيةالمثال، 

. الدخل بلدان الجنوب المنخفضةال سيما في مؤكد،  أمرا غير االجتماعية والضرورات االقتصادية

 ،تماعية في مواجهة التعرض للمخاطرساواة االجإشكالية الالم، يطرح السرطان موازاة مع ذلكوبال

أدوية السرطان المعتمدة من قبل األطباء في  كما أن ،توفرها مشاكل على مستوىالعالجات  تثيرو

عوامل مجموعة كبيرة من المعارف حول توفر  لذلك، فرغم . ليست فعالة دائما بعض بلدان الجنوب



 
 

عقيد الحياة االجتماعية لوقاية من السرطانات وعالجها، فإن تحول اومجموعة من التقنيات  ،الخطر

 . على تنفيذها، مما يجعلها غير مؤكدة بشكل بالغؤثر يوقيودها 

 ن أيضا، ولكنالاليقيساعد ليس فقط في تحديد وتفسير هذا لمقاربة العلوم االجتماعية أن تيمكن 

لمريض حياة ا جودةلسرطان وتأثيره على المرتبطة بالرعاية الصحية لمرض امشاكل تحديد الفي 

عية على نو أن لهذه المشاكل أثرا قوياوقد أظهرت عدة دراسات استقصائية وطنية ودولية . وأسرته

إن هذا فلمرء، اما قد يعتقده وعلى عكس  ثير كبير على الرابط االجتماعي،لسرطان أيضا تأالحياة، ول

 . لروابط األسرية وسلسلة التضامن االجتماعيا انهيار يؤدي إلىالمرض 

لصحية للرعاية االمختلفة  واألشكالالصعوبات التي تسبب هذه  ،، فإن تعدد العواملوعليه

 (جتماعيةواالادية اإلثيقية، االقتصنفسية، االيبديمولوجية، ال، الوراثية، البيو طبية)لمرض السرطان 

ء ة وعلمااألطباء وعلماء الوراثة وعلماء األوبئيساهم فيها  التخصصات مقاربة متداخلةتتطلب 

س فقط ون ليمدعو، فكل هؤالء اليوم وجيا واالقتصاديون وعلماء النفساالجتماع وعلماء األنثروبول

من  لمعارفاتجميع هذه العملية المتصلة بتخصصاتهم، ولكن أيضا إلى  وخبارتهمإلى تعبئة معارفهم 

 . لالمنخفضة الدخ دول الجنوبالسرطان في  تفشي لمواجهةوضع نهج شامل التعاون على أجل 
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