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التكنولوجيا النووية لرعاية املصابني بالرسطان
مشاريع الوكالة تقدِّم جرعًة من الدعم

بقلم كاريل ويليس

يف جميع أنحاء العالم، يتسبَّب الرسطان بوفاة واحدة من بني كل ست وفيات. وتتطلع العديد من البلدان إىل الوكالة 

للحصول عىل الدعم يف الرعاية الشاملة للرسطان، واملعدات والتدريب ملواجهة العبء املتزايد للرسطان.

ويف نهاية ترشين األول/أكتوبر 2020، كان هناك 16 مرشوعاً مدعوماً من خالل مبادرة االستخدامات السلمية تعمل 

عىل التصدي للرسطان يف جميع أنحاء العالم وتسهم يف تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة: الصحة الجيدة 

والرفاه. وتَِرُد أدناه بعض األمثلة عىل مشاريع للوكالة تستخدم التكنولوجيا النووية لتحسني رعاية مرىض الرسطان 

يف جميع أنحاء العالم.

مرشوع تعزيز القدرات الوطنية يف مجال الطب النووي وخدمات العالج اإلشعاعي من أجل تقديم خدمات 

رفيعة النوعية ملركز مكافحة الرسطان الجديد يدعم بوركينا فاسو يف تشييد أول مرفق لديها للعالج اإلشعاعي. 

ويف إطار املرشوع، يشارك طبيبان مختصان يف الطب النووي يف زمالة تدريبية مدتها أربع سنوات يف قسم الطب 

النووي يف املركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي بالجزائر، بينما تدرَّب آخرون يف مؤسسات يف بلجيكا واملغرب، 

مكتسبني خربات يف الطب النووي و العالج اإلشعاعي. 

أما مرشوع استحداث القدرات الوطنية الالزمة لنهج متكامل للكشف املبكر والتشخيص واملكافحة 

والوقاية والبحوث يف ميدان الرسطان واألمان اإلشعاعي فيهدف إىل توسيع نطاق خدمات الكشف 

املبكر عن الرسطان وتشخيصه وعالجه يف كينيا. وبفضل هذا املرشوع، يف آب/أغسطس 2020، اشرتى 

قسم العالج اإلشعاعي يف مستشفى كينياتا الوطني يف نريوبي جهاز املسح بالتصوير املقطعي الحاسوبي، 

وهو جهاز يقوم بمسح جزء الجسم املراد عالجه باإلشعاع لتحديد أنسب خطة عالجية للرسطان. كما ساعد 

املرشوع عىل تدريب الخرباء واإلسهام يف عالج الرسطان بشكل مستدام ويسهل الحصول عليه.

فيما يركِّز مرشوع توسيع خدمات العالج اإلشعاعي والطب النووي ألغراض تشخيص حاالت مرىض 

الرسطان وتقديم الرعاية العالجية والتسكينية لهم، ولتشخيص سائر األمراض األخرى وعالجها عىل 

نحو فعال عىل تحقيق الرعاية الشاملة للرسطان عرب توسيع نطاق تواُفر الخدمات ذات الصلة يف إثيوبيا. فمن خالل 

إنشاء مرافق العالج اإلشعاعي والطب النووي يف خمسة مستشفيات، ستكون الرعاية املتقدمة ملرىض الرسطان 
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متاحة خارج عاصمة البالد أديس أبابا. ويف عام 2019، كان هناك جهاز واحد فقط للعالج اإلشعاعي قيد التشغيل 

يف البالد، ما جعل متوسط وقت االنتظار للحصول عىل العالج يصل إىل عام واحد، ويف ذلك الوقت كان 70 يف املائة 

من املرىض يف املراحل النهائية من املرض. ومع وجود املزيد من املعدات يف مستشفيات إثيوبيا وتدريب أكثر من 

25 خبرياً، أصبحت الوقاية من الرسطان وتقديم الرعاية ملرىض الرسطان أكثر سهولة يف جميع أنحاء البالد.

ويهدف مرشوع تمكني املرىض من الوصول إىل خدمات الطب النووي العامة من أجل تشخيص املرض 

وعالجه يف وقت مبكر إىل تحسني نوعية حياة مرىض الرسطان يف باراغواي. ويتحقق ذلك من خالل كفاءة 

التشخيص والعالج املقابل، مثل نظام التصوير الهجني األول يف البالد املوجود يف معهد بحوث العلوم الصحية يف 

عاصمة البالد أسونسيون. وباإلضافة إىل ذلك، تم توفري معدات الطب النووي وأجهزة التدريع لضمان االستخدام 

 املأمون للمستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية، وهي عقاقري تحتوي عىل نظائر مشعة تُستخدم يف عالج الرسطان، 

ما يضمن امتداد عمر املرشوع. ومن خالل دعم مبادرة االستخدامات السلمية، بات بإمكان عدد متزايد من املرىض 

اآلن الحصول عىل التشعيع الداخيل — وهو شكل من أشكال العالج اإلشعاعي املستخدم لعالج رسطان عنق 

الرحم — باستخدام معدات جديدة متاحة يف املعهد الوطني للرسطان يف باراغواي. ويف إطار املرشوع، ُقدِّمت منح 

دراسية لتدريب الخرباء الوطنيني، فضالً عن إيفاد بعثات خرباء لدعم تطوير الربوتوكوالت الرسيرية. 

ويهدف مرشوع تعزيز القدرات الوطنية عىل تشخيص وعالج مرىض الرسطان إىل الحدِّ من وفيات الرسطان 

يف بريو. وهو يركِّز عىل مساعدة موظفي املستشفيات عىل تحديث معرفتهم باستخدام اإلشعاع املؤين لعالج الرسطان 

دة. وكمرشوع يمتدُّ ألربع سنوات ويُختتم يف عام  ال، بهدف إرساء عمليات وبروتوكوالت وإجراءات موحَّ بشكل فعَّ

2020، ُعقدت سبع دورات تدريبية عن موضوعات مثل البيولوجيا اإلشعاعية الرسيرية األساسية، ونُظم إدارة 

الجودة يف املمارسة الرسيرية، وتقنيات تثبيت املريض للتقنيني. وسافر خرباء إىل بريو لتقييم خدمات رعاية مرىض 

الرسطان وإسداء املشورة واإلرشادات التقنية. وُقدِّمت املنح الدراسية للمهنيني الشبَّان بُغية تمكني املشاركني من 

تلقي تدريب عميل لتعزيز القدرات التشخيصية والعالجية باستخدام الطب اإلشعاعي. وُركِّبت أربعة نُظم أشعة 

ن البنية األساسية للمستشفينَْي  سينية رقمية نقالة للتصوير اإلشعاعي يف مستشفينَْي يف شمال غرب بريو، ما حسَّ

ونطاق الرعاية التي يقدِّمانها.

ويهدف مرشوع تعزيز القدرة عىل مكافحة رسطان عنق الرحم عن طريق تحسني التشخيص والعالج إىل 

الحدِّ من الوفيات الناجمة عن رسطان عنق الرحم عرب تعزيز تواُفر التشخيص والعالج يف برامج مكافحة الرسطان. 

ويشمل املستفيدون من هذه املبادرة 27 بلداً، منها قريغيزستان ومنغوليا، اللذين حصال عىل أجهزة املوجات فوق 

الصوتية. وباإلضافة إىل ذلك، تلقى أكثر من 60 مشاركاً التدريب من خالل برامج املنح الدراسية والدورات التدريبية. 

ولضمان امتداد عمر املرشوع ونجاحه يف األجل الطويل، ُوِضعت منصة تعليمية شبكية للمهنيني يف مجال الطب 

منغولياالنووي، لتمكينهم من مواكبة التطورات وأفضل املمارسات والنتائج الجديدة يف هذا املجال. 
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