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ٌة جيِّدِة طٌب جيٌِّد، صحَّ
ٌالوكالة الدولية للطاقة الذّرية تُعنى بتعزيز وقاية املرىض 

واملهنيني الصحيني من اإلشعاعات

)يف اليمني( مريض داخل جهاز 

مسح تصويري طبقي محوَسب 

متعدد الرشائح )CT(، و)يف اليسار( 

جهاز املسح التصويري يلتقط صوراً 

تفصيلية للقلب. 
)مصدر الصورة: جيه. فاسيليفا/ الوكالة(

الطبي لإلشعاعات الذي يحدث يف أشكال التعرُّض 

التصويري  الفحص  مسوح  ومنها  عدة 

والتنظري  السينية،  ة  باألشعَّ والتصوير  املحوَسب،  املقطعي 

الَومضاين، والتصوير املسحي املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين، 

هي أكرب مصادر التعرُّض لإلشعاعات املؤيِّنة التي هي من صنع 

اإلنسان. 

ووفقاً لرأي لجنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع 

الذري )UNSCEAR(، يجري يومياً أداء أكرث من 10 ماليني 

عملية إجرائية للتشخيص اإلشعاعي و000 100 عملية إجرائية 

سنوياً  تُطبَّق  ذلك،  إىل  وإضافة  النووي.  بالطب  تشخيصية 

حوايل خمسة ماليني عملية معالَجة بالعالج اإلشعاعي.

ولذلك فإنَّ استعامل اإلشعاعات يف الطب هو واحد من أكرب 

االكتشافات العلمية الطبية التي أُنجزت طيلة الفرتة املاضية 

التي استمرت ألكرث من 120 عاماً خلت. وقد أدى استعامل 

الجسم  لعمليات  لفهمنا  واسع  تحسني  إىل  التقنيات  هذه 

ووظائفه، وكذلك مقدرتنا عىل تشخيص األمراض وشفائها.

ولكن إىل جانب التعرُّض لإلشعاعات يف امليدان الطبي تأيت أيضاً 

مخاطر استعامل هذه التقنيات عىل نحو غري سليم.

ومن ثم فإنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذّرية تعمل عىل الرتويج 

السرتاتيجيات وطرائق يف التخطيط اإلداري تساعد عىل وقاية 

املرىض واملوظفني والجمهور العام من التعرُّض غري الرضوري 

وغري املقصود لإلشعاعات املؤيِّنة، مع الحرص يف الوقت نفسه 

عىل تعزيز الطب الجيِّد والصحة الجيِّدة.

حفظ سجالت الرصد
الوكالة نظام األمان يف طب األورام  يف عام 2012، أطلقت 

اإلشعاعي )SAFRON(، وهو نظام إبالغ طوعي قائم عىل 

م من أجل حث موظفي املراكز الطبية عىل  موقع شبيك، مصمَّ

تحديد أسباب الحوادث الواقعة واألحداث التي كادت تقع 

يف سياق استعامل تقنيات العالج اإلشعاعي ألغراض معالجة 

أمراض الرسطان يف مراكزهم، بغية منع وقوع هذه األحداث 

يف املستقبل. ذلك أنه بتجميع املعلومات عن األحداث التي 

واإلجراءات  التي وقعت، ومسبباتها  واألحداث  تقع  كادت 

التصحيحية املتخذة بشأنها، تستطيع مرافق العالج اإلشعاعي 

أن تطور نظاماً أكرث أماناً من أجل منع أو خفض احتامالت 

وقوع حدث ما يف املستقبل.

اإلشعاعي  الطب  إجراءات  يف  األمان  نظام  أيضاً  وهناك 

)SAFRAD(، وهو نظام إبالغ طوعي آخر، حيث تُدرج تقارير 

قاعدة  الصلة يف  البيانات ذات  املرىض وغريها من  جرعات 

بيانات دولية، وخصوصاً حينام يتجاوز أولئك املرىض الدرجات 

الحساسة املحددة من اإلشعاعات أو حينام يتعرضون ألحداث 

بالتنظري  باالستعانة  الطبيني  والتدخل  التشخيص  سياق  يف 

الومضاين. علامً بأنَّ الهدف الرئييس املنشود من هذا النظام 

له طبيعة أكادميية، ولكن يُعتقد بأنَّ امليض قُدماً يف استخدام 

نظام األمان “سافراد” بحد ذاته من شأنه أن يؤدي إىل تحسني 

األمان وجودة النوعية يف الخدمات الطبية.

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية هي الرائدة ايضاً يف تطوير 

مرشوع البطاقة الذكية/التتبع الذيك ملسار التعرُّض لإلشعاعات، 

من خالل استحداث منهجيات لتتبع مسار التعرُّض اإلشعاعي 
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والعاملني  الجمهور  تعرض  حاالت   - باء  “املرفق  املتحدة،  1األمم 

 Sources and Effects of Ionizing ،”ملصادر إشعاعات مختلفة

 Radiation )Report to the General Assembly(, Scientific

 Committee on the Effects of Atomic Radiation

.)UNSCEAR 2008(, UN, New York )2010(

لدى األفراد من املرىض عىل مدى حياتهم، أياً كان املرفق الطبي/البلد 

الذي يذهبون إليه التامساً للرعاية الطبية. والقصد من هذا املرشوع 

إذكاء الوعي بخصوص التعرُّض لإلشعاعات عىل مدى العمر يف سياق 

الخضوع لإلجراءات الطبية، وكذلك مساعدة األطباء الذين يعالجون 

العالج  يف  آخر  إجراء  إىل  اللجوء  من رضورة  التأكُّد  عىل  ما  مريضاً 

واالمتناع عن تكرار اإلجراءات عىل نحو غري رضوري.

ويف إطار خطة العمل الدولية لوقاية املرىض من اإلشعاعات، وهي وثيقة 

إرشادية أقرتها املجالس اإلدارية يف الوكالة يف عام 2002، توفِّر الوكالة 

م  املعايرة املوحدة والدورات التدريبية، وتيرسِّ تبادل املعارف، وتقدِّ

ي الوعي من أجل تحسني رعاية املرىض.  املساعدة التقنية املبارشة، وتنمِّ

ويف عام 2013، صدر بيان املوقف املشرتك بني الوكالة الدولية للطاقة 

الذّرية ومنظمة الصحة العاملية بشأن تعزيز الوقاية من اإلشعاعات، 

املسمى نداء بون إىل العمل، الذي يحدد املسؤوليات ويقرتح األولويات 

بشأن الوقاية من اإلشعاعات يف الطب عىل مدى العقد الزمني املقبل.

‘الحملة الثالثية املبادئ’ يف الوقاية من 
اإلشعاعات: الوعي واملناسبة واملراجعة

تعمل الوكالة أيضاً مع السلطات املحلية ووزارات الصحة عىل تغيري 

املؤيِّنة عىل املرىض،  نهوج األطباء املعالجني يف استخدام اإلشعاعات 

وذلك بواسطة برنامج ثاليث املبادئ بشأن الوعي واملناسبة واملراجعة 

.)”AAA“ ًباإلنكليزية اختصارا(

يدرك  أن  األشعة  أخصايئ  أو  املعالج  الطبيب  عىل  يجب  الوعي: 
املخاطر املقرتنة بتعريض املرىض للجرعات اإلشعاعية املختلفة، وأن 

يكون قادراً عىل تقييم ما إذا كانت حالة املريض واملعارف واملنافع 

املحتمل اكتسابها من أي إجراء طبي يُتبع جديرة عىل األرجح بهذه 

املخاطر، وكذلك أن يكون قادراً عىل إبالغ املريض باملخاطر واملنافع 

املحتملة.

املناسبة: ينبغي أن يكون كل إجراء طبي يُستخدم فيه إشعاع مؤيِّن 
مالمئاً للحصول عىل املعلومات الالزمة لتشخيص حالة املريض. ومعايري 

املناسبة، أو املبادئ التوجيهية للتصوير اإلشعاعي الطبي، هي عبارة عن 

م الرعاية الصحية عىل أن يتخذ قراره عىل بينة  توصيات تساعد مقدِّ

بشأن أفضل االختبارات التصويرية التي يتبعها بناًء عىل أوضاع املرىض 

واملعدات املتاحة. وقد يشمل ذلك أيضاً االختبارات باألشعة غري املؤيِّنة.

املراجعة: تقييم جودة واتساق اتباع مبدأي الوعي واملناسبة يف بيئات 
املرافق الطبية. ويجب إدماج حصيلة نتائج هذه املراجعة الرقابية يف 

مسار الحياة العملياتية للمستشفيات والعيادات الرسيرية.

التسويغ والتحسني األمثل
مبدءا التسويغ والتحسني األمثل هامان جداً عند الحديث عن الوقاية 

من اإلشعاعات واألمان يف الطب.

ويشتمل التسويغ عىل الحكم التقديري بشأن ما إذا كان اإلجراء املتبع 

يُحتمل أن يساعد عىل تحسني التشخيص أو تقديم املعلومات الالزمة 

عن املريض، وما إذا كان ذلك اإلجراء يُحتمل أن يكون نفعه أكرث من 

رضره.

املستخدمة  ات  املعدَّ تنتج  أن  األمثل عىل ضامن  التحسني  ويشتمل 

واإلجراءات املتَّبعة صوراً جيدة النوعية، ويف الوقت نفسه الحرص عىل 

إرسالها أدىن جرعة إشعاعية ممكنة إىل املريض.

وقاية العاملني يف الطب
وفقاً ملا ذكرته لجنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذري، 

يشتمل عدد العاملني يف ميدان استخدام اإلشعاعات يف الطب عىل أكرث 

من 7.4 ماليني من األطباء التقنيني واملمرضني وأطباء األسنان.

ويف تقرير صدر عنها، الحظت اللجنة املذكورة أنَّ عدد العاملني املعرَّضني 

مهنياً لإلشعاعات أخذ يزداد برسعة عىل مدى السنوات، ويتباين التعرُّض 

املهني الفردي تبايناً واسعاً ضمن الذين يشتغلون يف الرعاية الطبية. 

لتلقِّي  الطبيني  املوظفني  تُعرض  قد  معينة  طبية  إجراءات  وهنالك 

جرعات كبرية جداً، وإنَّ تثقيف املهنيني الطبيني بشأن مسائل الوقاية 
من اإلشعاعات مشكلة مستمرة.1

املهني  التعرُّض  عن  املعلومات  نظام  مرشوع  الوكالُة  استهلَّت  وقد 

لإلشعاعات يف الطب والصناعة والبحوث )ISEMIR-IC(، وهو قا عدة 

الطب  يف  التدخُّل  مرافق  أجل  من  تحديداً  صة  مخصَّ دولية  بيانات 

القلبي، ميكن استخدامها لتحديد وتحسني تدابري الوقاية من التعرُّض 

املهني لإلشعاعات. وهذه الغاية تحقَّق من خالل جمع املعلومات عن 

جرعات العاملني وعن اإلجراءات املتبعة، ومن ثم من خالل التشارك 

يف املعلومات عن أفضل املامرسات التي تُتبع من أجل التحسني األمثل.

الشبيك  املوقع  يف  أيضاً،  تفصيلية  معلومات  الوكالة  م   وتقدِّ

الحاالت  عن  اإلشعاعات،  من  املرىض  وقاية   )rpop.iaea.org(

املرضية الخاصة بسدِّ )اعتامم( العدسة العينية )باملاء األزرق( بسبب 

التعرُّض لإلشعاعات، والتي قد تكون مدعاة قلق للموظفني املشتغلني 

باإلجراءات الطبية التدخلية التي تُستخدم فيها األشعة السينية.

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة


