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أثناء الحدث الهام الخاص بإطالق املنّصة الربنامجية 

التعليمية “داتول” عىل هامش املؤمتر العام الثامن 

والخمسني، أُتيحت للدول األعضاء الفرصة لالطِّالع 

م لصالح  عىل هذا الربنامج التدريبي اإللكرتوين املقدَّ

االختصاصيني املهنيني الطبيني. 
)مصدر الصورة: يس. هوفيلينا/الوكالة(

السنوات األخرية تطورات جديرة بالنظر يف ميدان شهدت 

التصوير  تقنيات  أصبحت  فقد  النووي:  الطّب 

املقطعي  التصوير  وإجراءات  ة،  املستجدَّ التحليل  وأساليب  الهجني، 

املحوَسب، تقنيات معتمدة عىل نطاق واسع يف املرافق الطبية يف جميع 

أنحاء العامل. وعىل نحو مامثل، أخذ يتنامى الوعي بأنَّ اإلدارة اآلمنة 

لإلجراءات التقنية اإلشعاعية واستعاملها يف الطّب تتوقَّف عىل وجود 

مهنيني طبيني من املدّربني جيداً عىل هذه التقنيات.

قامت  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  أنَّ  ومع 

باستثامرات جديرة باملالحظة يف ميدان الطّب النووي، فال تزال توجد 

ثغرات يف الخربة املعرفية، وبخاصٍة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

يص  التخصُّ الفرع  بعُد  املناطق، مل يصل  الدخل. ويف بعض  املتوسطة 

الطبي النووي إىل الكتلة الحرجة الرضورية لتسويغ االضطالع بربامج 

تدريبية محددة األهداف يف هذا الصدد. ويف بعض املناطق األخرى، ال 

تلبِّي برامج التدريب املتاحة املتطلبات اآلخذة يف التطور يف هذا امليدان.

برنامج  ة  منصَّ رسمياً  الوكالة  أطلقت   ،2014 أيلول/سبتمرب  ويف 

التدريب باملساعدة عن بُعد عىل الخط الحاسويب املبارش عىل اإلنرتنت 

مجّمع  عىل  متاحة  اإللكرتونية  ة  املنصَّ وهذه  “داتول”.   )DATOL(

الصحة البرشية – وهو مورد مرجعي أشبه بحرَم جامعي استحدثته 

الوكالة لصالح االختصاصيني املهنيني يف مجال الصحة من أجل العثور 

 – عليها  االعتامد  منظَّمة وميكن  مهنية  وتثقيفية  تعليمية  مواد  عىل 

بغية العناية بسدِّ تلك الثغرات القاتلة.

ة اإللكرتونية التدريبية “داتول” عملها بوصفها مورداً  وسوف تؤدِّي املنصَّ

مرجعياً للمعلومات، ويف إتاحة ُسبل الوصول املنظَّم الرتتيب إىل التعلُّم 

ة التدريبية املهنية عىل اإلنرتنت تطوير  التكويني. واملقصود من هذه املنصَّ

املعارف واملهارات الرضورية لقيام االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي 

بالدراسات العالية الجودة وتقديم الخدمات الطبية املناسبة اآلمنة.

الشامل  التفاعيل  التعليمي  “داتول”  ة  املنصَّ منهُج  حالياً  م   ويقدِّ
39 موضوعاً دراسياً، مام ميثل 900 ساعة تقريباً من الدراسة، عىل نحو 

صية )النظرية( واملعرفة الظرفية  يقيم توازناً بني املعرفة العلمية التخصُّ

ة “داتول”، حينام يُتابع يف  )املامرسة(. واملنهج التعليمي الخاص باملنصَّ

غ، بني 5 و6 ساعات يف األسبوع، ميكن استكامله  أوقات ُمجتزأة دومنا تفرُّ

يف غضون فرتة ترتاوح بني )2( سنتني و)3( ثالث سنوات.

الصحيحة،  املصقولة  للمهارات  املشاركني  تحصيل  ضامن  أجل  ومن 

ة الربنامج التدريبي باملساعدة عن بُعد إجراءات تقييم  تستخدم منصَّ

كلٌّ من  ويتضمن  والدويل.  اإلقليمي  املستويني  عىل  معيارياً  دة  موحَّ

من  مجموعة  موضوعاً  أربعني   )40( قرابة  عددها  البالغ  املواضيع 

املقرر  استكامل  التحقُّق من  نتائجها من أجل  ل  تُسجَّ التي  التامرين 

الدرايس. 

ة “داتول” أصول نشأة املنصَّ
بدأت فكرة التدريب باملساعدة عن بُعد يف هذا امليدان من ورقة بحثية 

تتضمن مقّدمة عن تكنولوجيا الطّب النووي.

مته جامعة  ة “داتول” إىل برنامج قدَّ وميكن اقتفاء أثر أصول منشأ املنصَّ

 )ANSTO( النووية  والتكنولوجيا  للعلوم  األسرتالية  سيدين واملنظمة 

معاً  املؤسستان  قامت  وقد  خلت.  عاماً  عرشين   )20( مدى  عىل 

بتصميم برنامج التدريب باملساعدة عن بُعد )DAT(، أُتيحت يف إطاره 

للمستشفيات يف الدول األعضاء يف الوكالة مقدمة عن كيفية استعامل 

جهود  أعقاب  ويف  واملعالجة.  التشخيص  يف  النووي  الطّب  تقنيات 

 ،)DAT( التواصل والتوعية الناجحة املبذولة يف إطار الربنامج التدريبي

تم تحسني هذا الربنامج وتحويله إىل وحدة منطية للتعلُّم اإللكرتوين 

مسجلة عىل قرص )يس دي(، ثم أعقبت تلك الوحدة النمطية أيضاً 

الصيغة الحاسوبية املبارشة عىل اإلنرتنت “داتول”. 

التدريُب العابر للقاّرات
تها اإللكرتونية للتعلُّم والتدريب باملساعدة املبارشة عن ُبعد– “داتول” الوكالة تُطلق ِمنصَّ
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للتعلُّم  متوامئاً  برنامجاً  “داتول”  اإللكرتونية  ة  املنصَّ أصبحت  واليوم، 

الشخصية،  للدراسة  مالمئاً  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  موقع  له  بُعد  عن 

ومواصلة التطور املهني االختصايص والتدريب املهني الرسمي من أجل 

ة موارد مرجعية  م املنصَّ االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي. كام تقدِّ

مفاهيم  عىل  تشتمل  املبارش،  الحاسويب  الخط  عىل  شاملة  تدريبية 

ه االنتباه خصوصاً إىل  أساسية وتطبيقات عملية يف هذا امليدان. ويُوجَّ

التطورات الحديثة العهد يف مجال تقنيات التصوير املقطعي باالبتعاث 

اإلشعاعي، مبا يف ذلك التصوير املقطعي الحاسويب باالبتعاث الفوتوين 

املفرد والتصوير املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين. ومع أنَّ املشاركني يف 

منصة الربنامج التدريبي “داتول” هم ممن ميارسون من قبُل الطّب 

النووي – وهذا مطلب أسايس للمشاركة يف الربنامج - فإنهم مع ذلك 

سوف يستفيدون من األدوات التدريبية التفاعلية، والبيانات اإليضاحية 

العملية البرصية، ووسائل دعم قدرات الطلبة، وكلها مام يفيد يف تعزيز 

الفهم الذي يتسنى لهم أن يكوِّنوه يف هذا امليدان. 

النووية  التقنيات  استخدام  انتشار  يشيع  أخذ  الطبي،  امليدان  ويف 

واإلِشعاعية من أجل مواجهة عدد كبري من الحاالت املرضيَّة، بدءاً من 

اضطرابات األمراض املعدية وحتى األمراض غري املتناقلة بالعدوى، ومنها 

أمراض الرسطان والقلب واألوعية الدموية. وحتى اآلن، متت االستفادة 

ة الربنامجية التعليمية “داتول” لتدريب قرابة 800 طالب يف  من املنصَّ

كشف ومعالجة هذه األمراض، وال سيام يف مناطق أمريكا الالتينية وآسيا 

واملحيط الهادئ.

مردود التعليقات اإليجابية
ة الربنامجية التدريبية “داتول” مل تُستهلَّ إال  عىل الرغم من أنَّ املنصَّ

مدى  بخصوص  التعليقات  من  مردوٌد  اآلن  حتى  ُجمع  فقد  مؤخراً، 

وفيام  املساِعدة.  التدريبية  اإللكرتونية  ة  املنصَّ النوع من  فائدة هذا 

يخص اتّباع املبادى التوجيهية التنفيذية املوىص بها )والتي تشتمل عىل 

ة  جداول زمنية ومواعيد نهائية صارمة(، فقد أثبتت عملياً هذه املنصَّ

الربنامجية والتدريبية “داتول” فائدتها يف تحسني املامرسات املتبعة يف 

الطّب النووي. فإنَّ إتاحة منهج املقررات التعليمية يف الطّب النووي 

باللغة اإلسبانية مثالً قد أسهمت بدرجة بالغة األهمية يف نجاح الجهود 

املعنية بالتواصل للتوعية بالرتويج لهذه الخدمة الحاسوبية االبتكارية 

يف أمريكا الالتينية.

ة الربنامجية التدريبية الحاسوبية “داتول” ميثِّل معلاَمً  وإنَّ إطالق املنصَّ

فريداً ورئيسياً يف ذروٍة تتوج الجهود املوضوعية والتخطيطية، املدعومة 

من خالل سلسلة من مشاريع التعاون التقني، التي نُفِّذت عىل مدى 

مشاريع  من  املنشودة  األهداف  وكانت  الزمن.  من  ماضيني  عقدين 

التعاون التقني تتعلق بالتطوير واملواءمة عىل نحو تدريجي للمناهج 

املجموعات  تقديم  وتحسني  التعليمية؛  الدورات  ومواد  التدريبية 

الحاسويب  الخط  عىل  اإللكرتونية  التدريبية  اآلليات  من  املتكاملة 

املبارش؛ وتصميم الدورات التدريبية ليك تكون متالمئة مع برامج تنمية 

املهارات والخربات املهنية لصالح جميع االختصاصيني يف ميدان الطّب 

التدريبية عىل  الدورات  التعليمية يف  التجربة  النووي. ويتوىل تسيري 

التعلُّم  ُة  التابعة ملجّمع الصحة البرشية منصَّ الخط الحاسويب املبارش 

السيربانية اإللكرتونية التابعة للوكالة للتعليم والتدريب يف ميدان العلوم 

والتكنولوجيا النووية )CLP4NET( – وهي نافذة عملياتية واحدة تتيح 

ُسبل وصول مفتوحة للمستعملني يف ميدان هذه العلوم، ال تقترص عىل 

توفري وحدات منطية محددة للمعلومات فقط، بل كذلك عىل وحدات 

منطية تدريبية. 

نتيجة رشاكة  عن  عبارة  “داتول” هي  التدريبية  الربنامجية  ة  واملنصَّ

والتطبيقات  العلوم  وإدارة  الوكالة،  يف  األعضاء  الدول  بني  فعالة 

النووية يف الوكالة، وإدارة التعاون التقني يف الوكالة، بدعٍم من جامعة 

سيدين، وكلية جامعة لندن، واملنظمة األسرتالية للعلوم والتكنولوجيا 

.)ANSTO( النووية

ة الربنامجية التعليمية اإللكرتونية عىل هامش  ولدى إطالق هذه املنصَّ

مؤمتر الوكالة العام الثامن والخمسني، تم تلقي استفسارات من عدد من 

الدول األعضاء بخصوص هذا الربنامج املتاح عىل الخط الحاسويب املبارش 

اإلسالمية وبنن  اإلنرتنت. وقد طلبت دولتا جمهورية موريتانيا  عىل 

ة “داتول”. تفاصيل إضافية من أجل الحصول عىل فهم أفضل بشأن املنصَّ

دعم الوالية املسَندة إىل الوكالة
فيام يخص الصحة البرشية، فإنَّ االحتياجات التقنية والخاصة بالبنى 

التحتية املقرتنة مبجاالت الوقاية والتشخيص واملعالجة كثرياً ما تكون 

دة وباهظة التكاليف. ولذلك فإنَّ الوكالة تعمل عىل تيسري الجهود  معقَّ

التي تبذلها الدول األعضاء يف سبيل تقديم الخدمات الطبية النووية، 

النظام األسايس  الثانية من  املادة  الواردة يف  الوالية املسندة  بحسب 

للوكالة، التي تنص عىل أنَّ الوكالة تعمل عىل تعجيل وتوسيع مساهمة 

الطاقة الذّرية يف الصحة. ومن ثم فإنَّ تطوير برامج تدريبية مناسبة 

لصالح مجتمع الطّب النووي بنطاقه األوسع إمنا هو واحد من األهداف 

األساسية للوكالة.

ة الربنامجية التدريبية اإللكرتونية “داتول” هي تعبري عن تلك  واملنصَّ

م معلومات مرجعية دقيقة تفيد  الوالية املسندة، وبذلك فهي سوف تقدِّ

العاملني يف ميدان  يف تدريب وتطوير مهارات االختصاصيني املهنيني 

الطّب النووي من الدول األعضاء يف الوكالة.

ة تعليمية لتلك البلدان التي تحتاج إىل  ولقد أتاح برنامج “داتول” منصَّ

دعم يف توفري املعلومات املبارشة والدورات التدريبية الطبية التي ميكن 

ة التعليمية بناء  أن تساعد عىل إنقاذ حياة البرش. وتعزِّز هذه املنصَّ

القدرات لدى االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي بطريقة استباقية 

وفعالة أيضاً. كام أنها متكِّن العاملني يف هذا امليدان املهني والتعليمي 

من الحصول عىل فرص جديرة باالعتبار لالطالع عىل املفاهيم الجديدة 

والتكنولوجيات املتاحة يف قطاع الطّب النووي.

عمر يوسف، إدارة التعاون التقني يف الوكالة


