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فيزيايئ يُعدُّ طيفاً رأسياً وهمياً، عن 

منوذج رأس، الستخراج قياسات من 

آلة تصوير تشخييص. 
)مصدر الصورة: دي. كاملا/الوكالة(

الطّب النووي واإلشعاعي، ما هي مخاطر القيام بطريقة يف 

ل ودومنا  إجرائية نووية دومنا حضور فيزيايئ طبي مؤهَّ

اتباع مبادئ توجيهية مالمئة؟

تعرِّض  • أن  ميكن  صحيحة  غري  جرعة  املريض  ى  يتلقَّ قد 

للخطر نجاح املعالجة الطبية أو نوعية التشخيص؛

قد يكون املوظفون الطبيون والجمهور العام يف خطر من  •

التعرُّض لإلشعاعات؛ 

اإلجرائية  • الطريقة  تؤدي  أن  القصوى، ميكن  الحاالت  يف 

املتَّبعة إىل حادث خطري.

مستشفى   10  000 من  أكرث  هنالك  العاملي،  الصعيد  عىل 

الطب،  يف  املشعة  النظائر  تستخدم  التي  املستشفيات  من 

االستخدام  ذلك  من  تقريباً  املائة  90 يف  نسبته  ما  ويتعلق 

باإلجراءات التشخيصية. كام أنَّ تكنولوجيات الطب النووي، 

عدة،  ألمراض  والتشخيص  والتصوير  املعالجة  يخصُّ  فيام 

ومنها مثالً أمراض الرسطان وأمراض الجهاز القلبي الوعايئ، 

يستمر تطويرها ونرشها عىل الصعيد العاملي يف نظم الرعاية 

الصحية.

إنَّ الطرائق اإلجرائية املتَّبعة يف التصوير الطبي، ومن ذلك 

مثالً التصوير الهجني باستخدام التصوير املقطعي باالبتعاث 

وهو   ،)PET/CT( الحاسويب  املقطعي  البوزيرتوين/التصوير 

والتصوير  النووي  الطب  من  التكنولوجيات  من  توليفة 

كشف  يف  أفضل  نتائج  لتحقيق  املجال  تتيح  اإلشعاعي، 

األمراض وتحديد مراحلها من خالل عرض معلومات وظيفية 

وترشيحية، مام يُسهِّل التشخيص الدقيق واملعالجة الرسيعة 

التصوير  يف  اإلشعاعات  استخدام  أنَّ  غري  املرضية.  للحاالت 

وأن  األمثل  املستوى  يبلغ  أن  ميكن  ال  الطبيني  واملعالجة 

دة  مزوَّ الصحية  الرعاية  نُظم  كانت  إذا  إال  الفعالية  ق  يحقِّ

املعرفة  ميتلكون  ممن  املهارة  ذوي  من  مهنيني  بعاملني 

والخربة االختصاصية، بغية ضامن جعل تطبيقات التكنولوجيا 

اإلشعاعية املستخدمة لألغراض الطبية فعالة وآمنة، وال تؤدي 

إىل احتامل التعرُّض لجرعات إشعاعية مفرطة.

الفيزيائيني  فإنَّ  الطبيني.  الفيزيائيني  دور  متاماً  هو  وهذا 

لديهم  الصحة،  مجال  يف  يعملون  مهنيون  هم  الطبيني 

صيان يف مفاهيم وتقنيات تطبيق علم  تعليم وتدريب تخصُّ

اتباع  الفيزياء يف الطب، مع الحرص يف آٍن معاً عىل ضامن 

التشخيص  أثناء  برصامٍة  اإلشعاعات  من  الوقاية  إجراءات 

والعالج الطبيني. ويف الوقت نفسه أيضاً، يحرصون عىل دقَّة 

جميع  يف  صة  املتخصِّ واألجهزة  املعيَّنة  األدوات  استخدام 

ص العلمية يف الطب اإلشعاعي. وهم يكونون  فروع التخصُّ

صات يشارك يف تشخيص وعالج  التخصُّ د  ضمن فريق متعدِّ

املرىض باإلشعاعات املؤيِّنة واإلشعاعات غري املؤيِّنة، ويسهم 

يف ضامن التقيُّد مبعايري عالية بشأن جودة نوعية الخدمات 

واملستشفيات والعيادات الرسيرية. 

ضامن األمان والدقة يف الطب اإلشعاعي
دور الفيزيائيني الطبيني
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طيف رأيس وهمي، هو منوذج 

رأس، يستخدمه الفيزيائيون لضبط 

الرتاصف عىل قنطرة آلٍة للمسح 

التصويري التشخييص. 
)مصدر الصورة: دي. كاملا/الوكالة(

نُظُم  يف  حيوي  بدور  يقومون  الطبيني  الفيزيائيني  أنَّ  كام 

الرعاية الصحية. فإنهم، باإلضافة إىل أدائهم املهام األساسية 

فيام  حرجة  مبهام  يضطلعون  املرىض،  برعاية  الصلة  ذات 

املرىض  أمان  يف  تسهم  التي  التقنية  باإلجراءات  يتعلق 

واملوظفني، وكذلك بتشغيل مرفق اإلشعاعات عىل نحو يحقِّق 

فعالية التكلفة. وهذه اإلجراءات تشمل ما ييل:

ى  • ات الجديدة ليك تتبدَّ تحديد املواصفات التقنية للمعدَّ

فيها املتطلَّبات الطبية )اإلكلينيكية( الخاصة باملرفق، ولضامن 

د  أن تؤدي املعدات املركَّبة حديثاً عملها بحسب ما هو محدَّ

يف املواصفات طيلة عمرها التشغييل املتوقَّع؛

ضامن االمتثال للمتطلبات الرقابية؛ •

بشأن  • النوعية  جودة  تدابري  إلدارة  نُظُم  وإنشاء  إعداد 

الطبي واستخدام  العالج  ة ألغراض  استخدام املصادر املشعَّ

األدوات املتخصصة من أجل مراقبة النوعية؛

التعاون يف العمل مع غريهم من املهنيني الطبيني بشأن بدء  •

دة  العمل عىل تنفيذ اإلجراءات اإلكلينيكية الجديدة أو املعقَّ

واإلرشاف عىل ذلك؛

تدريب املوظفني الذين يرتبط عملهم بقضايا الوقاية من اإلشعاعات،  •

وذلك لضامن أداء إجراءات العمل بأمان وبطريقة صحيحة.

إطار  يف  األهمية  بالغ  دوراً  الطبيون  الفيزيائيون  ويؤدِّي 

الوالية املسندة للوكالة الدولية للطاقة الذّرية، املنبثقة من 

املادة الثانية من نظامها األسايس: “تعمل الوكالة عىل تعجيل 

وتوسيع مساهمة الطاقة الذّرية يف السالم والصحة واالزدهار 

يف العامل أجمع.” وللوكالة تاريخ طويل حافل بدعم الفيزياء 

اإلرشادية،  الوثائق  الطبية عىل نحو مبارش، من خالل نرش 

وغري مبارش من خالل برنامجها الخاص بالتعاون التقني عىل 

حدٍّ سواء، الذي يُعنى بتكوين الوعي وبدعم بناء القدرات 

فيام يتعلق بالفيزياء الطبية يف الدول األعضاء.

لألغراض  املؤيِّنة  اإلشعاعات  تطبيق  أسس  أُرسخت  وقد 

ولكنَّ  املاضية،  العقود  طيلة  مسّوغاتها  وتوطَّدت  الطبية 

هذا التطبيق ما زال ينطوي عىل مخاطر محتملة. وذلك من 

حيث إنَّ املريض هو محور الرتكيز يف أيِّ تشخيص طبي وأيِّ 

إجراء يُتَّبع يف عالجه، فإنَّ استخدام اإلشعاعات بطريقة آمنة 

بني، ومنهم مثالً  وتتسم بالكفاءة يتطلب مهنيني طبيني مدرَّ

الفيزيائيون الطبيون، بغية توفري خدمات التشخيص والعالج 

العاجلة، واإلسهام بفعالية يف نظام للرعاية الصحية يف أيِّ بلد.

آبها ديكسيت، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة


