
 تحسني الفحص والعالج ملكافحة الرسطان 
يف باراغواي
بقلم أندريا غاليندو

الرسطان واحداً من األسباب الرئيسية للوفاة يف يَُعدُّ 
ص إصابة 000 12  باراغواي، ويف كل عام، تُشخَّ

من سكان باراغواي بهذا املرض. وتؤدي محدودية املعدات 
ر بالغ يف التشخيص  وقلة املوظفني املدرَّبني يف البلد إىل تأخُّ

يف العديد من الحاالت ولذلك فإنَّ ثلث املرىض املشخصني 
بالرسطان – أي قرابة  000 4 شخص – ال ينجون منه. 

ومن املتوقع أن يتغري هذا الرقم، مع تزايد الدعم الذي 
تقدِّمه الوكالة إىل البلد وحصول القطاع العام يف باراغواي 

عىل أول جهاز مسح باستخدام التصوير املقطعي 
باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير املقطعي الحاسوبي.

ى معهد بحوث العلوم الصحية جهاز املسح يف  وقد تلقَّ
ترشين الثاني/نوفمرب2021، وقال ماريو فابيان مارتينيز 

ر هذا الجهاز، للمرة  مورا، املدير العام للمعهد: “سيوفِّ
األوىل، التشخيص امليسور التكلفة والعايل الجودة ملن هم 

يف أمس الحاجة إليه. وسيكون له تأثري كبري يف قدرتنا عىل 
تشخيص الرسطان مبكراً والحد من أعداد الوفيات”.

والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني هو 
تقنية حديثة غري اقتحامية تنطوي عىل حْقن املريض 
ب  بمستحرضات صيدالنية إشعاعية. وبعد ذلك يتعقَّ

الجهاز املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض 
التصوير. وبفضل الطبيعة املختلطة لجهاز املسح 

باستخدام التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-
التصوير املقطعي الحاسوبي، يمكن إنتاج صور كمية 

ثالثية األبعاد لتحسني التشخيصات الطبية ورصد 
العالجات.

وعىل مدى السنوات الخمس املاضية، حشدت الوكالة، من 
خالل برنامجها للتعاون التقني، أكثر من 3 ماليني يورو 

ملكافحة الرسطان يف باراغواي. واستُخِدَمت أموال التعاون 

التقني، باإلضافة إىل مساهمات خارجة عن امليزانية 

قدَّمتها اليابان والواليات املتحدة األمريكية، لتوفري بناء 

القدرات، وتدريب املهنيني املحليني عىل االستخدام املأمون 

ال لألجهزة الالزمة، ورشاء املعدات. والفعَّ

وقال لويس لونغوريا غاندارا، مدير شعبة أمريكا الالتينية 

والكاريبي يف الوكالة: “يتلخص هدفنا يف تحسني نوعية 

حياة مرىض الرسطان وتحسني معدالت النجاة من 

املرض. ويبدأ ذلك بتطوير مرافق البلدان النامية وقدرات 

املوارد البرشية واسرتاتيجيات التنسيق الوطنية ملكافحة 

الرسطان. ويف باراغواي، يأتي توفري جهاز املسح الجديد 

باستخدام التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-

التصوير املقطعي الحاسوبي بوصفه اإلضافة األحدث إىل 

سلسلة من عمليات نقل التكنولوجيا وجهود أخرى لبناء 

القدرات من أجل تحسني إمكانية الحصول عىل التشخيص 

ال”. وزيادة دقته من أجل وضع نهج عالجي فعَّ

 التزويد باألجهزة الالزمة 

ملكافحة الرسطان

يُضاف جهاز التشخيص الجديد إىل أجهزة العالج 

اإلشعاعي التي قدَّمتها الوكالة بالفعل إىل باراغواي. 

وتعمل الوكالة اآلن أيضاً عىل رشاء معجل خطي سيكون 

ثالث معجل من نوعه يف البلد وسيساعد عىل توفري العالج 

اإلشعاعي ملرىض الرسطان الذين هم يف أمس الحاجة 

إليه. ووفقاً لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية يف 

باراغواي، يحتاج البلد إىل سبع وحدات يف املجمل لتلبية 

احتياجاته العالجية.

ت  وإىل جانب املعجالت الخطية وأجهزة املسح، تلقَّ

باراغواي يف عام 2018 نظاماً للتشعيع الداخيل بمعدالت 

جرعات قوية، يُستخَدم يف عالج رسطان عنق الرحم، 

ومعدات لقياس الجرعات لضمان أن تكون الجرعات 

اإلشعاعية كافية ومأمونة يف الوقت ذاته. وعالوة عىل ذلك، 

قدَّمت الوكالة مسبار غاما للكشف عن العقد الليمفاوية 

رت التدريب عىل استخدامه يف الكشف عن رسطان  ووفَّ

الثدي وعالجه. وباالقرتان مع مساعي الوكالة يف مجال 

بناء القدرات، بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، مع حدوث 

انخفاض كبري يف عدد املريضات املدرجات عىل قائمة 

االنتظار لتلقي العالج من رسطان عنق الرحم – وهو ثالث 

أكثر أنواع الرسطان فتكاً يف باراغواي بعد رسطان الثدي 

ورسطان الربوستاتا.
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