
إحالل  عمليات  بأن  منغوليا  يف  املسؤولون  رصح 

القامئة واعتزام تركيب  العالج اإلشعاعي  وحدات 

من  كثرياً  ستعزز  قريباً  معجلني خطيني جديدين 

منغوليا  يف  الرسطان  ملكافحة  الوطني  الربنامج 

وستقلص فرتات االنتظار للمرىض. وتقول مينجام 

مينجغي، وهي أخصائية يف طب األورام اإلشعاعي 

باملركز الوطني للرسطان يف العاصمة أوالن باتور، 

يف  زيادة  شهدت  األخرية  القليلة  السنوات  إن 

بلداً  باعتبارنا  ”ونحن،  بالرسطان  اإلصابة  حاالت 

نامياً، نحتاج إىل كل الدعم الذي ميكن أن تقدمه 

الوكالة لنا“.

عالج فعال من خالل 
التشخيص الرسيع 

يتسم الدعم املقدم من الوكالة بأهميته الحاسمة 

من  للوقاية  نظام  عىل  الحصول  يف  ملنغوليا 

إشعاعات حزم غاما ونظام ملعايرة األشعة السينية 

من أجل دعم الربنامج الوطني ملكافحة الرسطان 

وتشخيصه وعالجه. وتساعد الوكالة أيضاً منغوليا 

الحاسويب  املقطعي  للتصوير  نظام  تطوير  عىل 

الفوتوين  باالنبعاث  الحاسويب  املقطعي  والتصوير 

باتور.  أوالن  يف  األول  العام  باملستشفى  املفرد 

وباإلَضافة إىل ذلك، ُوِضعت خطط لرتكيب معجلني 

سيجري  باملستشفى  جديد  ملحق  يف  خطيني 

افتتاحه أواخر هذا العام. ويجري النظر أيضاً يف 

إمكانية تركيب مرفقني للعالج بالتشعيع الداخيل 

الثاليث األبعاد املتقدم للمرىض يف عام 2016.

وتقول مينجغي ”الوقت هو األساس عندما يتعلق 

األمر بالرسطان، وميكن للتشخيص الرسيع والعالج 

الفعال يف الوقت املناسب أن يساعد املرىض، وهذه 

األجهزة التي تُستخَدم يف العالج اإلشعاعي هي ما 

فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  غايتنا“.  لبلوغ  نحتاجه 

مساعدة الوكالة عىل تعبئة املوارد ملنغوليا أسفرت 

اليابان وموناكو لتطوير  َم من  قُدِّ عن متويل كبري 

مكونات نظام تخطيط العالج اإلشعاعي وبرنامجه 

الحاسويب يف املركز الوطني ملكافحة الرسطان.

التقدم املحرز

منغوليا هي واحدة من بلدان العامل األقل كثافًة 

شامل  عالج  توفري  من  يجعل  ما  وهو  سكانية، 

للرسطان مسألة محفوفة بتحديات كبرية.

تقول مينجغي ”إن هدفنا هو متكني سكان الريف 

من الحصول عىل تشخيص الرسطان وعالجه حتى 

كبرية  أهمية  نويل  ونحن  األرواح.  إنقاذ  ميكن 

للتعاون والدعم الدوليني، مبا يف ذلك مع الوكالة، 

الرعاية والخدمات  ملساعدتنا عىل تحسني جودة 

الطبية يف عالج الرسطان“.

ومنذ عام 1995، تساعد الوكالة منغوليا عىل تعزيز 

طريق  عن  الرسطان  ملكافحة  الوطني  برنامجها 

إسداء املشورة وتقديم املعدات والتدريب التقني.

برنامج  من خالل  مساعدة  أيضاً  منغوليا  وتلّقت 

فيام  الرسطان  عالج  أجل  من  الوكالة  عمل 

والرعاية  الرسطان،  مرىض  األطفال  برعاية  يتصل 

اإلشعاعي.  الطب  عىل  والتدريب  التسكينية، 

عام  يف  السياسات  مجال  يف  املساعدة  وبعد 

العامة  العمل  خطة  واعتامد  وضع  تم   ،2010

 للبلد بشأن الوقاية من الرسطان ومكافحته للفرتة 
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التخطيط للمستقبل
يف  الوكالة  إىل  انضاممها  منذ  منغوليا  حصلت 

التطبيقات  عام 1973 عىل مساعدة يف استخدام 

من  العديد  يف  شعبها  حياة  لتحسني  النووية 

القطاعات، مبا يشمل تشخيص األمراض الحيوانية 

وعالجها.

الوطني  االتصال  مساعد  نيامبايار،  تامر  يقول 

السابق لدى الوكالة، ”إن الخطوات امللموسة التي 

اتُِّخذت من خالل مشاريع الوكالة لدعم منغوليا 

يف عدد من مجاالت استخدام التطبيقات السلمية 

للتقنيات النووية قد ساعدت بلدنا وشعبنا“.

الفائت من وضع  وانتهت منغوليا يف آذار/مارس 

 2021-2016 للفرتة  القطري  الربنامجي  إطارها 

الذي يجعل من تطبيق التكنولوجيا النووية جزءاً 

من خطط التنمية يف منغوليا.

— بقلم آبها ديكسيت

منغوليا والوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعاون ناجح 
وتركيز متجدد على عالج السرطان

مينجما مينجغي، أخصائية في طب األورام 
اإلشعاعي بالمركز الوطني لمكافحة السرطان، 

أوالن باتور، منغوليا.
)الصورة من: ساشا إينريكيز، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

أخبار الوكالة

26 | مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حزيران/يونيه 2015


