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ملخَّص
يستطيع الفيزيائيون الطبيون ض�ن تطبيق الطب اإلشعاعي . ١

ال، م�  يف مرحلة التشخيص أو العالج، عىل نحو مأمون وفعَّ
يحّسن من جودة الخدمات ومن نوعية الحياة في� يتعلّق 

بالصحة. ولكن أفريقيا تعا£ نقصاً حاداً يف الفيزيائي� الطبي�.

ع الدول األعضاء يف الوكالة عىل وضع سياسات لض�ن أن . ٢ تُشجَّ
يُوظِّف كل مركز من مراكز التصوير الطبي (خاصة تلك التي 

تُستخدم فيها معدات تطلق جرعات إشعاعية عالية) فيزيائي� 
طبي� مؤهل� أو أن تتوفّر فيها عىل األقّل خدمات الفيزياء 

الطبية.

مقدمة 
تقتني أفريقيا بشكل رسيع معدات تصوير طبي فائقة التقنية 

من قبيل أجهزة املسح بالتصوير املقطعي 
الحاسو« املتعدّد الرشائح الحلزو£ 

فضالً عن تكنولوجيات التصوير الهج� 
مثل� هو الحال عندما يتم الجمع ب� 

التصوير املقطعي باالنبعاث الفوتو£ املفرد، 
والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتو£، والتصوير 

املقطعي الحاسو«. ومع ذلك، من املحتمل أن يؤدي 
هذا التطور املحرز يف مجال التكنولوجيا، إذا Ä يتم 

توفÈ الدعم املتخصص املناسب، إىل زيادة كبÈة يف تعرّض 
السكان لإلشعاعات املؤيِّنة.

ويتطلّب االستخدام املأمون لهذه التكنولوجيات اتخاذ ما هو مالئم 
من إجراءات توكيد الجودة، ومعايرة معدات التصوير بالشكل 

الصحيح، وتحقيق املستوى األمثل لجرعة اإلشعاعات التي يتلقاها 
املريض، وجميعها أمور قد ال تتم بالشكل الصحيح يف ظل غياب 
فيزياÐ طبي مؤّهل. ويتم تحديد درجة مشاركة الفيزياÐ الطبي 

بحسب تعّقد اإلجراءات اإلشعاعية واملخاطر اإلشعاعية املرتبطة بها.

تحس� رعاية املرىض يف أفريقيا من خالل التصوير 
الطبي املأمون  

الصحة البرشية

ولألسف، تعا£ معظم البلدان األفريقية١ من نقص حاد يف 
الفيزيائي� الطبي� املؤهل� أو من عدم وجودهم يف املستشفيات 

والعيادات وسائر مرافق الرعاية الصحية التي تُستخدم فيها 
التكنولوجيا اإلشعاعية. ويُعّد هذا املشكل حاس�ً داخل وحدات 

التصوير التشخييص (سواء تعلّق األمر بعلم األشعة التشخييص أو 
 Ðبالطب النووي) التي عادة ما ال يكون ضمن قواها العاملة فيزيا
طبي مؤهل. وقد يؤدي هذا األمر إىل وضع يخضع فيه املرىض إىل 

إجراءات إشعاعية دون املستوى األمثل، وهو ما ينتج عنه تشخيص 
غÈ مالئم أو عالج غÈ مناسب، أو يف بعض الحاالت القصوى معاناة 

من اآلثار الضارة لإلشعاعات جراء التعرّض املفرط لإلشعاعات.

التعلّم من تجارب البلدان 
األخرى

يُفهم الدور الهام الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون لض�ن 
األمان للمرىض فه�ً تاماً يف البلدان التي توجد فيها نظم صحية 

متقّدمة. عىل سبيل املثال، وفقاً لتوجيه صادر مؤخراً عن االتحاد 

تقتني أفريقيا بشكل رسيع 

معدات تصوير طبي فائقة التقنية. ومع ذلك، 

من املحتمل أن يؤدي هذا التطور املحرز يف 

مجال التكنولوجيا، إذا Ä يتم توفÈ التدريب 

املتخصص املناسب، إىل زيادة كبÈة يف تعرّض 

السكان بشكل غÈ رضوري لإلشعاعات املؤيِّنة.
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األورو«٢، يتعّ� عىل جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورو« 
ض�ن وجود خبÈ واحد عىل األقّل يف مجال الفيزياء الطبية ضمن 
طاقم مقّدمي خدمات الطب اإلشعاعي، يترصُّف أو يُسدي مشورة 

متخصصة، حسب االقتضاء، بشأن املسائل املتعلِّقة بالفيزياء 
اإلشعاعية، وتحقيق املستوى األمثل للجرعات، وتوكيد الجودة 

واألمان اإلشعاعي.

ويف مرص، من ب� رشوط منح األذون في� يتعلّق �Ýرسات الطب 
النووي وعلم األشّعة التشخييص/التدّخيل هو أنه ال بدَّ من وجود 

خبÈ مؤهـل يف مجال الوقاية من اإلشعاعات.٣ ويف جنوب أفريقيا، 
يُشرتط أيضا بالنسبة إىل جميع مرافق الطب النووي٤ وم�رسات 

علم األشّعة التشخييص/التدّخيل٥ تعي� فيزياÐ طبي لوضع وتنفيذ 
برنامج لتحقيق املستوى األمثل، يشمل تحديد املستويات املرجعية 

التشخيصية وإجراء مراجعات واستعراضات دورية.

وليس هذا هو الحال يف معظم البلدان األفريقية، فهي تشرتط 
توافر عدد محدود جّداً من املتطلبات الرقابية لتوظيف الفيزيائي� 

الطبي� يف مرافق التصوير الطبي التي تتطلّب إيالء عناية دقيقة 
في� يتعلّق بتحقيق املستوى األمثل للجرعات اإلشعاعية وإجراءات 

توكيد الجودة. ويرجع ذلك جزئياً إىل انعدام الوعي بالحاجة إىل 
فيزيائي� طبي� مؤهل�، أو إىل عدم االعرتاف بالدور الذي يضطلع 
به هؤالء لض�ن أن يتم تصوير املرىض أو عالجهم عىل نحو مأمون 

ال. وåة حاجة ملّحة للتصدي لهذه املشكلة من خالل اتخاذ  وفعَّ
تدابÈ وطنية فعالة.

م من الوكالة الدعم املُقدَّ
يف أفريقيا، تم خالل السنوات األخÈة يف مجال التصوير الطبي 

وحده تنفيذ ثالثة مشاريع من مشاريع الوكالة للتعاون التقني، 
وهي: 

املرحلة األوىل (٢٠٠٥-٢٠١٠) واملرحلة الثانية (٢٠١١-٢٠١٣) — من 
املرشوع املعنون ‘تعزيز برامج ض�ن الجودة املتعلِّقة باستخدام 

الفيزياء الطبية يف مجال الطب النووي’؛ واملرشوع املعنون ‘تعزيز 
قدرات الفيزيائي� الطبي� لض�ن األمان يف مجال التصوير الطبي، 

مع الرتكيز عىل أمان التصوير يف مجال طب األطفال’، الذي تم 
إطالقه يف عام ٢٠١٤. 

وتتعلّق األهداف الرئيسية بتعزيز دور الفيزيائي� الطبي� وبناء 
قدراتهم من أجل تحس� أمان املرىض، Ýا يشمل أمان العامل� 

والجمهور أثناء تنفيذ إجراءات التصوير الطبي يف أفريقيا.

وباإلضافة إىل ذلك، قام كل من قسم قياس الجرعات والفيزياء 
اإلشعاعية الطبية وقسم األمان والرصد اإلشعاعي� التابع� للوكالة 

بتنفيذ عدة مبادرات يف هذا املجال. وتشمل هذه املبادرات 
عمليات تطوير يف مجال الفيزياء الطبية ألغراض توكيد الجودة 
والتطبيقات اإلكلينيكية لإلشعاعات املؤيِّنة، فضالً عن مساعدة 
الدول األعضاء عىل تنمية كفاءاتها ومهاراتها من أجل تحقيق 

املستوى األمثل للوقاية يف مجال التصوير الطبي.
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الشكل – ١: عدد الفيزيائي� الطبي� العامل� يف مجال التصوير الطبي يف أفريقيا.
(البلدان التي Ä ترد أس�ؤها يف هذا الشكل البيا£ ال يوجد فيها أي فيزياÐ طبي يعمل يف مجال التصوير.)
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ويرد يف موجز الوكالة هذا تلخيص لجميع التوصيات املنبثقة عن 
هذه املشاريع، فضالً عن تلك الواردة يف الوثائق التقنية ذات الصلة 
ويف العدد GSR Part 3 من معايÈ األمان األساسية الدولية٦. ولعّل 

وزارات الصحة يف أفريقيا توّد أن تعتمد/تُكيِّف بعضاً من هذه 
التوصيات الرئيسية.

مة ل� يُنظَر فيها توصيات مقدَّ
١-  االعرتاف بالدور الهام الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون

ع الدول األعضاء عىل االعرتاف بأن الفيزياÐ الطبي هو مهني  تُشجَّ
صحي تلقى تعلي�ً وتدريباً متخصصاً يف مفاهيم وتقنيات تطبيق 

الفيزياء يف مجال الطب، وهو مؤّهل مل�رسة وظيفته باستقالل 
يف مجال واحد أو أكð من املجاالت الفرعية املتصلة بالفيزياء 

الطبية (مثل العالج اإلشعاعي لألورام، والطب النووي وعلم األشعة 
التشخييص).

فالفيزيائيون الطبيون هم املهنيون الصحيون الذين تلقوا تعلي�ً 
أكادìياً متخصصاً وتدريباً إكلينيكياً يف مفاهيم وتقنيات تطبيق 
الفيزياء يف مجال الطب. وبالتايل، فهم مؤهلون لض�ن تصوير 

ال باستخدام التكنولوجيات  املرىض أو عالجهم عىل نحو مأمون وفعَّ
اإلشعاعية. وتشمل األدوار التي يضطلع بها الفيزياÐ الطبي ما ييل:

’١‘ تقييم الجرعات اإلشعاعية وما يرتبط بها من مخاطر عىل املرىض 
والعامل�، وهو أمر يكتيس أهمية حاسمة بالنسبة إىل النساء 

الحوامل واألطفال؛

’٢‘ تحقيق املستوى األمثل للجرعات للتقليل إىل أدô حد من 
التعرض وتحس� األمان؛ 

’٣‘ معايرة ورصد معدات التصوير؛

’٤‘ تنفيذ برامج مالõة تكفل توكيد الجودة، Ýا يشمل تدابÈ مراقبة 
الجودة؛ 

’٥‘ تقديم املشورة بشأن تصاميم املنشآت واملواصفات التقنية 
واملشاركة يف عملية رشاء معدات التصوير الطبي وقبولها وإدخالها 

يف الخدمة؛ 

’٦‘ ض�ن امتثال جميع امل�رسات اإلشعاعية للوائح الوطنية وكذلك 
للمبادئ التوجيهية واملعايÈ الدولية؛ 

̄ا تعمل بأشعة غاما كجزء من عملية توكيد  فيزيائية طبية تقيس مدى اتساق الصور املتأتية من كام

الجودة. (الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

’٧‘ توفÈ التعليم والتدريب يف مجال الوقاية من اإلشعاعات لسائر 
املهني� الصحي�. 

٢-  خدمات الفيزياء الطبية يف جميع مراكز التصوير

ع الدول األعضاء عىل وضع املتطلبات الترشيعية والرقابية  تُشجَّ
الرضورية الستحداث وظائف وال سي� توظيف الفيزيائي� الطبي�، 

للعمل يف اإلدارات املعنية بالعالج اإلشعاعي والطب النووي (من 
القطاع� العام والخاص) وذلك من أجل تعزيز استخدام املعدات 

عىل نحو مالئم، وتحس� جودة الصور، وتعزيز األمان اإلشعاعي يف 
أماكن العمل.

ويقتيض كّل مرفق من مرافق التصوير الطبي خدمات فيزياÐ طبي، 
يتم تحديد درجة مشاركته بحسب تعّقد اإلجراءات اإلشعاعية 

واملخاطر اإلشعاعية املرتبطة بها. وبالتايل، من الرضوري أن تُنشئ 
السلطات الوطنية ذات الصلة آليات ýكِّن جميع مراكز التصوير 

الطبي يف البلد من الوصول إىل خدمات الفيزياء الطبية، إّما 
عرب تعي� موظف دائم أو االستعانة عىل نحو منتظم بخدمات 

فيزيائي� طبي�.

٣-  تدريب عدد أكرب من الفيزيائي� الطبي�

ع الدول األعضاء عىل تقييم احتياجاتها الوطنية من التدريب  تُشجَّ
في� يتعلّق بالفيزياء الطبية وعىل إدخال برامج للتدريب األكادìي 

واإلكليني~، حيث� كان ذلك رضورياً وُمربَّراً؛

وينبغي لهذه الربامج أن تكون مستندة إىل املتطلبات الدنيا 
الواردة يف املنهاج الدرايس الذي تم وضعه يف إطار االتفاق التعاو£ 

١/٢٠١٦موجز الوكالة
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اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب يف مجال العلم 
والتكنولوجيا النووي�. ولتعزيز فعالية هذه الجهود لبناء القدرات، 

لعل الدول األعضاء تنظر يف وضع سياسات واضحة لتقييم التدريب 
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www.iaea.org/bulletin أو اطلعوا عىل منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التايل
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الذي يتلقاه الفيزيائيون املؤهلون إكلينيكياً، وتقييم كفاءاتهم، 
واالعرتاف الرسمي بهم وتسجيلهم الحقا.
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