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الوكالة تؤدِّي دوراً هاماً يف الحفاظ عىل أعىل 

مستويات معايري األمان لدى استخدام التقنيات 

اإلشعاعية. وهذا يشمل وقاية املوظفني املعنيني 

بتطبيق هذه الطرائق اإلجرائية من التعرُّض 

لإلشعاعات، والحرص عىل تلقِّي املرىض الجرعة 

الصحيحة من اإلشعاعات.

املتناقَلة يزداد  غري  األمراض  انتشار  شيوع  اليوم 

القلب  واضطرابات  كالرسطان  بالعدوى، 

واألوعية الدموية يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

وإنَّ تنامي عدد األشخاص الذين يعانون هذه الحاالت املرضيَّة 

بات يلقي بعبء مجِهد عىل كاهل البلدان النامية، التي كثرياً 

ما تفتقر إىل املوارد الالزمة لتشخيص هذه الحاالت املرضية 

جرَّاء  من  الناس  من  كثري  ويتوىف  ال.  فعَّ نحو  وعالجها عىل 

أمراض كان من شأنها أن تكون قابلة للعالج لو أنهم كانوا 

مة. وهذه  يعيشون يف بلدان تتميز بنظم رعاية صحية متقدِّ

مأساة إنسانية كربى.

م  وهذا العدد من نرشات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية يقدِّ

قة يف ما تفعله الوكالة من أجل املساعدة يف هذا  نظرة متعمِّ

الصدد.

أما فيام يتعلق بالرسطان، فنحن نساعد البلدان عىل إنشاء 

أو تعزيز مراكز علم األورام وعالجها اإلشعاعي، وعىل بناء 

القدرات يف الطّب النووي ألغراض تشخيص األمراض. 

والتقنيني  الطبيني  املوظفني  تلقِّي  ضامن  عىل  نساعد  كام 

التدريَب الذي يحتاجون إليه للقيام بعملهم عىل نحو فعال. 

ونحن نعمل بتعاون مع البلدان عىل ضامن إدماج خدمات 

العالج اإلشعاعي ضمن إطار برنامج شامل مستدام ملكافحة 

الرسطان.

وهذا عمل هام جداً، ألنَّ االضطالع بالعمل الالزم ملكافحة 

ر أنه بحلول عام 2020،  الرسطان هو حاجة عاجلة، إذ يقدَّ

سوف يبلغ عدد األناس اللذين يقضون نحبهم من جراء هذا 

املرض 10 ماليني شخص يف كل عام. 

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية ال تزال تعمل عىل نرش الربامج 

املعنية بالعالج اإلشعاعي والطّب النووي يف زهاء 130 بلداً 

من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. ويف 

الثامين سنوات املاضية فحسب، أرسلنا أفرقة اختصاصية من 

أجل تقييم القدرات الخاصة مبكافحة الرسطان إىل أكرث من 

65 دولة عضواً. 

م يف مكافحة الرسطان يف كثري من البلدان النامية  وقد أُحرز تقدُّ

يات تظل ضخمة  يف غضون العقود الزمنية األخرية. ولكن التحدِّ

يف هذا الصدد. وال تزال هنالك احتياجات إىل حوايل 5000 آلة 

عالج إشعاعي من أجل توفري املعالجة الشفائية والتخفيفية 

ملرىض الرسطان يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 

الدخل. وهذه املعالجة مطلب حيوي، وذلك من أجل الشفاء 

من هذا املرض، حيثام أمكن، ومن أجل توفري ُسبل التخفيف 

من اآلالم عىل حدٍّ سواء. وما زالت الوكالة تعكف عىل إعداد 

ي لهذه القضية. املبادرات الرامية إىل التصدِّ

وحرصاً عىل قيام مرافق العالج اإلشعاعي املوجودة من قبُل 

بتقديم أفضل ما ميكن من خدمات العالج والرعاية الصحية، 

القيام  يف  املساعدة  توفِّر  لدينا  البرشية  الصحة  ُشعبة  فإنَّ 

العالج  يف  املتبعة  للمامرسات  شاملة  تدقيقية  مبراجعات 

اإلشعاعي. وهذه العمليات التدقيقية تساعد يف تعزيز ثقة 

م أفضل ما ميكن من خدمات  الدول األعضاء بأنَّ مرافقها تقدِّ

مت الوكالة املساعدة أيضاً إىل الدول األعضاء  املعالجة. وقد قدَّ

يف مواجهة مخاطر النقص يف النظائر الطبية، التي ظهرت يف 

السنوات املاضية.

وأما بخصوص الحاالت املرضية األخرى، ومنها األمراض القلبية، 

اإلشعاعي  والتصوير  عموماً،  اإلشعاعي  الطّب  تقنيات  فإنَّ 

تحسنُي الصّحة العمومية بفضل الطّب 
اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية
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يف األعىل: أثناء زيارة رسمية إىل 

كوستاريكا يف عام 2013، تقديم 

إيجاز إعالمي للمدير العام أمانو 

عن عمل مركز العالج اإلشعاعي يف 

مستشفى مكسيكو.

يف األسفل: تُعرَض عىل املدير العام 

أمانو املعدات املتوافرة يف مركز 

الطّب النووي وعالج األورام يف 

مستشفى باخ ماي يف فييت نام، أثناء 

زيارة رسمية يف عام 2014.
)مصدر الصور: يس. برادي/الوكالة(

يف  للغاية  هاماً  دوراً  تؤدي  كلها  النووي خصوصاً،  والطّب 

الرعاية الصحية للمرىض.

وإنَّ الطّب اإلشعاعي ميكِّن األطباء من مالحظة أداء الوظائف 

العضوية )الفيزيولوجية( والنشاط األييض )االستقاليب( داخل 

الجسم البرشي، وكذلك من التعلُّم أكرث فأكرث عن صحة فرادى 

األعضاء يف الجسم.

كام تؤدِّي الوكالة دوراً هاماً يف كفالة الحفاظ عىل مستويات 

معايري األمان لدى استخدام التقنيات اإلشعاعية. وهذا يشمل 

اإلجرائية  الطرائق  هذه  بتطبيق  املعنيني  املوظفني  وقاية 

من التعرُّض لإلشعاعات، والحرص عىل تلقِّي املرىض الجرعة 

الصحيحة من اإلشعاعات. 

وتعمل الوكالة بتعاون وثيق مع رشكاء، مثل منظمة الصحة 

تشخيص  عىل  النامية  البلدان  قدرات  تعزيز  عىل  العاملية، 

بالعدوى وعىل معالجتها. كذلك فإنَّ  املتناقَلة  األمراض غري 

الشبكات الخاصة بالتدريب واإلرشاد والرشاكات بني القطاعني 

العام والخاص املعنية باالبتكارات تؤدِّي دوراً هاماً يف هذا 

الصدد.

وإننا ندعم اتِّباع نهج كلِّ يف مجال الصحة العمومية بغية 

بلوغ الهدف املتوخى يف كفالة متكُّن البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل، عىل وجه الخصوص، من إنشاء نُظم رعاية 

الوافية  بني واملعدات  دة باملوظفني املدرَّ صحية شاملة، مزوَّ

بالغرض، من أجل توفري خدمات الكشف املبكِّر والتشخيص 

يف الوقت املناسب واملعالجة الفعالة لألمراض غري املتناقَلة 

بالعدوى، وكذلك توفري خدمات الرعاية التسكينية لآلالم.

هو  البرشية  الصحة  مجال  يف  الوكالة  أنشطة  تعزيز  وإنَّ 

أولوية عليا لدي بصفتي املدير العام للوكالة. ولسوف تظل 

التقليل من  الوكالة ملتزمًة بالقيام بكل ما ميكنها من أجل 

املعاناة التي يسبّبها الرسطان وغريه من األمراض غري املتناقَلة 

بالعدوى.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية


