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فيزيائيون يتناقشون بشأن 

القياسات اإلشعاعية التي تؤخذ 

أثناء مراجعة رقابية يف إطار 

ضامن الجودة يف طّب األورام 

اإلشعاعي “كواترو”، يف ريجيكا، 

كرواتيا. 
)مصدر الصورة: إي. آيزيفسيك/

الوكالة(

استخداُم آليات ضامن الجودة لتحسني رعاية املرىض

آالت مع  يف  د  التعقُّ ازدياد  يستمر  التكنولوجيا،  م  تقدُّ

تشخيص األمراض ومعالجتها، مبا يف ذلك األجهزة التي 

تُستخدم فيها اإلشعاعاُت املؤيّنة، مبا يساعد عىل توفري صور 

أكرث وضوحاً وتفصيالً لألعضاء الجسدية، ومعالجة أكرث فعالية 

ألمراض مستعصية كالرسطان.

وعىل سبيل املثال، فإنَّ أجهزة العالج اإلشعاعي األحدث تطوراً 

تتيح اآلن لالختصاصيني املهنيني الطبيني فرصة أفضل لتشكيل 

الحزم اإلشعاعية ليك تتالءم مع األورام الرسطانية، ومن ثم تحسني 

أسلوب معالجة املرىض الذين يخضعون للعالج اإلشعاعي.

دة بطريقة غري  ولكن إذا ما جرت معايرة هذه األجهزة املعقَّ

سليمة أو إذا ما استُخدمت بطريقة غري صحيحة، فقد يتلقى 

املرىض جرعات خاطئة من اإلشعاعات املؤيّنة، وهي حالة ميكن 

أن تؤول إىل إيذاء املرىض واملوظفني الطبيني معاً، مام يسبِّب 

أرضاراً حيث ال ينبغي أن يحدث أي رضر عىل اإلطالق.

د يف إعطاء  وينبغي أن تكون الغاية املنشودة والهدف املحدَّ

املقدار الصحيح من اإلشعاع من أجل إنتاج صور تشخيصية 

أو من أجل معالجة الرسطان. ويف هاتني الحالتني، فإنَّ املقدار 

املريض،  يؤذي  أن  اإلِشعاع ميكن  ينبغي من  أكرث مام  الكثري 

واملقدار غري الكايف منه سوف ينتج صورة تشخيصية ال تحتوي 

عىل ما يكفي من املعلومات ليك يستفيد منها الطبيب املعالِج. 

وأما يف سياق العالج، فإنَّ املقدار القليل أقل مام ينبغي من 

اإلشعاع، سوف يُخفق يف تدمري جميع الخاليا الخبيثة بحيث 

يؤدي ذلك إىل استئناف الورم الرسطاين منوه.

وبغية تدارك مشاكل الجرعة املفرطة والجرعة الناقصة من التعرُّض 

لإلشعاعات يف أثناء اإلجراءات الطبية، تُعنى الوكالة الدولية للطاقة 

الذّرية مبساعدة الدول األعضاء عىل بلوغ أعىل معايري املامرسة 

املهنية والحفاظ عليها، وذلك من خالل التعليم والتدريب، ومن 

خالل وضع وتنفيذ برامج لضامن الجودة. كام أنَّ خدمات إدارة 

مها الوكالة، يف املقام األول، من خالل برنامجها  النوعية التي تقدِّ

املعني باملساعدة التقنية، تتيح لها تقديم الدعم إىل املرافق الطبية 

يف جميع أنحاء العامل بتزويدها باألدوات التي ميكنها استخدامها 

من أجل تحسني مامرسة الطب اإلشعاعي.

أن تدعم  الوكالة مبادئ توجيهية شاملة ميكن  وقد وضعت 

عملية املراجعة الرقابية يف جميع الفروع االختصاصية يف الطّب 

اإلشعاعي، وال سيام يف الطّب النووي )ضامن الجودة يف الطّب 

النووي – “QUANUM”(، وطّب األورام اإلشعاعي )مبادئ 

 - اإلشعاعي  األورام  الجودة يف عالج  بضامن  املعني  الفريق 

“QUATRO”( والتصوير اإلشعاعي التشخييص )ضامن الجودة 

.)”QUADRIL“ – يف التصوير اإلشعاعي التشخييص

يف  الجودة  بضامن  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  “كوانوم” 
اإلكلينيكية  املراجعات  تدعم   )QUANUM( النووي  الطّب 

الداخلية والخارجية، وتشّجع املرافق الطبية عىل اعتامد ثقافة 

املراجعة املتسقة التي تقتيض املواظبة عىل املراجعة الرقابية 

االعتيادية للمامرسات واإلجراءات الطبية.

الخارجية  التقييم  بعمليات  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  أما 

لطب األورام اإلشعاعي فهي تقّدم من خالل مبادئ الفريق 

املعني بضامن الجودة يف طب األورام اإلشعاعي “كواترو” 

د عىل تحسني جودة نوعية الخدمات  )QUATRO(، التي تشدِّ
من خالل املراجعة الشاملة إلجراءات العالج اإلشعاعي وبنيته 

التنظيمية وعملياته.

التصوير  يف  الجودة  بضامن  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  وأما 

اإلشعاعي التشخييص “كوادريل” )QUADRIL( فتدعم 

املراجعات الرقابية ملامرسات التصوير اإلشعاعي التشخييص، 

وتركِّز عىل تحسني جودة نوعية خدمات رعاية املرىض، وتوفري 

وتنظيم الخدمات اإلكلينيكية.

ومع أنَّ هذه املبادئ التوجيهية الخاصة باملراجعة الرقابية قد 

تختلف يف تفاصيل مضمونها، فإنها كلها تتشارك يف الخصائص 

صات مؤلَّفة من خرباء  األساسية، وتطبّقها أفرقة متعددة التخصُّ

متمرسني بالتجربة يف املجاالت املقابلة لها من الطّب اإلشعاعي، 

وتهدف إىل تحسني جودة نوعية الخدمات الطبية. وبغية تقديم 

املساعدة إىل املراجعني الرقابيني أثناء عملية املراجعة الرقابية، ويف 

الوقت نفسه تيسري االضطالع بعملية مراجعة مستقلة، تم إعداد 

استبيانات واستامرات تقارير مراجعة رقابية موحدة وتفصيلية، 

وأُدرجت يف وثائق املبادئ التوجيهية الصادرة عن الوكالة.

إالَّ  كلياً. ولكن ال ميكن،  الرقابية طوعية  املراجعة  إنَّ عملية 

إكلينيكية شاملة، ألي مرفق طبي  من خالل مراجعة رقابية 

أن يتلقَّى مراجعة نظامية للمامرسات الحالية املتَّبعة فيه وأن 

يحظى بتحديد مجاالت التحسني الرضورية.

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة 

الدولية للطاقة الذّرية


