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اعرتاف بأنَّ العدوى التي تصيب املرىض نتيجة هناك 

مة بشكل غري سليم متثِّل عائًقا  للمعدات املعقَّ

رئيسيًا أمام تقديم رعاية صحية آمنة وترتك عواقب تكون يف 

كثري من األحيان مميتة للمرىض. وتؤدي التكنولوجيا اإلشعاعية 

دوًرا رئيسيًا يف العديد من البلدان يف جعل املعدات الطبية أكرث 

أمًنا. "إنَّ استخدام التطبيقات النووية، مثل تعريض املفردات 

الطبية ألشعة غاما، يساعد غانا عىل حامية سكانها مام ميكن 

تجنبه من أمراض قد تحدث إذا مل يتم تعقيم مفردات طبية 

أبراهام  الُحقن"، هذا ما جاء عىل لسان  بشكل سليم، مثل 

معهد  يف  اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  مدير  أدو-غيامفي، 

التكنولوجيا الحيوية والبحوث الزراعية النووية يف أكرا التابع 

لهيئة الطاقة الذرية يف غانا.

وأضاف أدو-غيامفي قائال: "إنَّ بلدنا اعرتف باإلمكانات الهائلة 

لتكنولوجيا املعالجة اإلشعاعية وبفائدتها يف تحقيق التنمية يف 

عدد من امليادين، مبا يف ذلك يف القطاع الطبي لتعزيز الرعاية 

الصحية. لذلك فإن غانا تطمح يف أن تكون هذه التكنولوجيا 

الجودة  نت  اإلشعاعية حسَّ التكنولوجيا  أنَّ  متاحة". وأوضح 

املفردات املصنوعة من  الطبية، ال سيام  للمفردات  الصحية 

املواد البالستيكية، التي يصعب تعقيمها بالحرارة وباألساليب 

التقليدية األخرى )انظر اإلطار(.

إنَّ التعرض لإلشعاعات لفرتة قصرية 
يقيض عىل الفريوسات والجراثيم 

وقال سونيل سابهاروال، وهو أخصايئ يف املعالجة اإلشعاعية يف 

الوكالة، إنَّ غانا تعمل، بدعم من الوكالة، عىل تحسني نظمها 

الخاصة بالرعاية الصحية عن طريق ضامن إمدادات طبية آمنة 

باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية العرصية. وأضاف أنَّ 

مة  أشعة غاما تؤدي دوًرا حاساًم يف توفري معدات طبية معقَّ

ومعبأة، وذلك برسعة وفعالية وبكلفة ميسورة. 

كام أنَّ التعقيم يقلِّص من وجود الكائنات العضوية املجهرية، 

مثل الفطريات والجراثيم والفريوسات وغريها من امليكروبات 

املحتملة املسببة لألمراض. وقال سابهاروال إنَّ هناك اعرتافًا 

اليوم بكون اإلشعاعات العالية الطاقة هي أكرث األساليب فعالية 

لتعقيم املفردات الطبية. فهي "عملية نظيفة وفعالة" ألنها ال 

ترتك أي مخلفات عىل الجهاز بعد العالج. وقال إنَّ أشعة غاما 

تستطيع أن تخرتق جميع أجزاء املواد بشكل متجانس، وذلك 

حتى يف املنتجات املعبأة املغلقة، مع ارتفاع ضئيل يف درجة 

الحرارة. وميكن استخدام املفردات فوراً بعد تعقيمها بدون أي 

فرتة حجر صحي.

تحسني الجودة الصحية للمفردات 
الطبية باستخدام أشعة غاما

م هيئة الطاقة الذرية يف غانا خدمات إشعاعية لـ 15 من  تقدِّ

املستشفيات/العيادات وألربع رشكات تستخدم جهاز تشعيع 

عة ما ييل: بالكوبلت-60. وتشمل املفردات املشعَّ

• املفردات الطبية التي تُستَخدم مرة واحدة مثل الشاش 	

والُحقن والقطن املعقم والخيوط الجراحية وإِبر الُحقن؛

• القسطرات ومجموعات املرسبات والسوائل؛ 	

• الطاقم 	 وأحذية  وقبعات  )أثواب  الجراحة  مالبس 

الجراحي( واملالءات؛

• طعوم األنسجة؛	

• معدات املستشفيات التي ميكن إعادة استخدامها، مثل 	

املعدات الجراحية، ومنها املشارط واملقصات واألواين؛

• مفردات املستحرضات الصيدالنية. 	

)في  أدو-غيامفي  أبراهام 
الوسط( واألخصائيون التقنيون 
في مرفق التشعيع بأشعة غاما
اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  من :  )الصورة 

في غانا(  

رعاية صحية أفضل: غانا تستخدم التكنولوجيا 
اإلشعاعية لتعقيم المفردات الطبية 

بقلم آبها ديكسيت

"إنَّ بلدنا اعترف باإلمكانات 
الهائلة لتكنولوجيا المعالجة 
في  وبفائدتها  اإلشعاعية 
عدد  في  التنمية  تحقيق 
ذلك  في  بما  الميادين،  من 
لتعزيز  الطبي  القطاع  في 
فإن  لذلك  الصحية.  الرعاية 
تكون  أن  في  تطمح  غانا 

هذه التكنولوجيا متاحة".

ــــ أبراهام أدو-غيامفي، مدير مركز 

التكنولوجيا اإلشعاعية، معهد التكنولوجيا 

الحيوية والبحوث الزراعية النووية، هيئة 

الطاقة الذرية في غانا.

مكافحة الجراثيم
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مة جاهزة لتوزيعها. مفردات معقَّ
في  اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  من:  )الصورة 

غانا(

م إىل البلدان املجاورة الدعم املقدَّ
الطاقة  املوجود يف هيئة  بأشعة غاما  التشعيع  م مرفق  يقدِّ

الذرية يف غانا املساعدة كذلك إىل البلدان األخرى يف غرب 

أفريقيا، ومنها نيجرييا وكوت ديفوار والنيجر عن طريق تقديم 

خدمات التشعيع والتدريب. وقال أدو-غيامفي إنَّ البلدان 

الوعي  إذكاء  مثل  أخرى،  كثرية  مجاالت  يف  كذلك  تتعاون 

بالتكنولوجيا بني عامة الناس واملوظفني الحكوميني.

وأضاف بأنَّ هذه الجهود قد ساعدت كذلك يف إزالة املفاهيم 

الخاطئة حول استخدام التكنولوجيا النووية عىل العموم.

معرفة احتياجات البلد
استفادت غانا من املساعدة يف إطار مشاريع الوكالة منذ عام 

1970. وتلقت مرفق التشعيع بالكوبلت-60 األول والوحيد يف 

لني والتقنيني  عام 1994. ودرَّب خرباء الوكالة العلامء واملشغِّ

عىل  بالكوبلت-60  التشعيع  جهاز  استخدام  عىل  غانا  من 

نحو مأمون وآمن. وقال سابهاروال "إنَّ نقل املعارف وتقديم 

بالتحقق  الدولية فيام يتعلق  التدريب بشأن تنفيذ املعايري 

من الصالحية ومراقبة املعالجة والرصد الروتيني يف التعقيم 

خطة  كذلك  يتطلَّب  الصحية  الرعاية  ملنتجات  اإلشعاعي 

مدروسة وتلبي الطلب بشكل جيد ومالمئة ملتطلبات البلد". 

وقد جرى االرتقاء مبرفق التشعيع يف عام 2010 وخضع يف 

عام 2012 ملزيد من عمليات تنفيذ متطلبات مراقبة الجودة 

الخاصة بالوكالة. وقال أدو-غيامفي إنَّ هذه الخطوات ضمنت 

االمتثال لجميع املعايري واإلجراءات الدولية من أجل تشغيل 

املرفق بأمان.

ويعمل أدو-غيامفي وزمالؤه مع املستشفيات عىل الصعيد 

الوطني من أجل ترك عالمة مميزَّة لدى املرىض يف كل أنحاء 

البلد. "إنَّ القدرات التقنية تُبَنى عىل الصعيد الوطني بدعم 

باملعارف  امليض  هو  به  القيام  علينا  ما  ولكن  الوكالة،  من 

الصعيد  األمام ملساعدة شعبنا عىل  املكتسبة إىل  واملهارات 

املحيل."

تشري أشعة غاما إىل إشعاعات كهرومغنطيسية بذبذبات عالية 

للغاية. وأشعة غاما هي أشعة فعالة جداً يف منع منو الكائنات 

ذلك  ويتم  والجراثيم.  الفريوسات  مثل  املجهرية،  العضوية 

عن طريق القضاء عىل جزيئات حمض د.ن.أ يف خاليا هذه 

الكائنات العضوية املجهرية مام يحول دون انقسام الخاليا.

وتستطيع هذه املوجات الكهرومغنطيسية العالية الطاقة أن 

تتخلَّل بسهولة عرب العلب البالستيكية املحكمة اإلقفال التي 

تحتوي عىل معدات طبية مثل الُحقن ومجموعات املرسبات 

وما شابه ذلك من مفردات.

وتنبعث أشعة غاما بواسطة نظري مشع هو عادة الكوبلت-60 

علبة  عة يف  املشعَّ املعدات  تبقى  وطاملا  السيزيوم-137.  أو 

بالستيكية محكمة اإلقفال، فإنها تكون خالية من الفريوسات 

والجراثيم. وال ترتك املعالجة بأشعة غاما مخلفات وال تنقل 

النشاط اإلشعاعي إىل املفردات املُعالجة.

مكافحة الجراثيم

الِعلم 
تعقيم املفردات الطبية باستخدام أشعة غاما


