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االستفادة العالمية من الطب اإلشعاعي

ا الرسطان  ذ إ و  . م ا إلعد با حكامً  ليس 

مبكر،  وقت  وعولَِج يف  اكتُِشَف 

فإنه قابل للشفاء. هذه هي الرسالة التي يقدمها األطباء 

التونسيون ملرضاهم.

وزيادة الوعي حول الوقاية من الرسطان وعالجه بني السكان 

لوزارة  الخارجي  التواصل  جهود  يف  حيوية  مسألة  عموماً 

الصحة العامة التونسية. وهذه الجهود تشمل التعليم حول 

العلوم(،  مربع  )أنظر  اإلشعاعيني  والتكنولوجيا  الطب  دور 

ورشح أن تقنيات التصوير النووي آمنة وغري مؤملة وفعالة 

التكلفة للناس.

“هناك رهاب حول التطبيقات النووية يف الطب،” كام قال 

محمد فوزي بن سليامن، رئيس قسم الفيزياء الحيوية والطب 

الوطني  املركز  تونس ورئيس  النووي مبعهد صالح عزيز يف 

عامة  حمالت  مجموعات  “تُجرى  اإلشعاعات.  من  للوقاية 

وفعالية  فوائد  حول  الوعي  وتوسيع  الجهل  إلزالة  بانتظام 

تكنولوجيا اإلشعاع لعالج الرسطان.”

واألطباء واثقون من أنه ميكنهم التغلب عىل الحاجز النفيس 

من خالل حملة مشيَّدة جيداً ومحددة الهدف توفر معلومات 

والعالج  الطبي  التصوير  حول  وعملية  صلة  وذات  بسيطة 

رعاية  تحسني  عىل  ذلك  يساعد  أن  ميكن  وكيف  اإلشعاعي 

’املحرَّمات‘  عن  الغموض  نزيل  أن  هو  “والنجاح  املرىض. 

الناس  املزيد من  يأيت  أن  والنتيجة هي  بالرسطان،  املتعلقة 

للفحوص”، كام قال بن سليامن.

لت نحو 000  8 حالة جديدة من حاالت الرسطان يف  وقد ُسجِّ

تونس من عام 2011 إىل عام 2015، وفقاً لوزارة الصحة العامة 

انتشاراً. ويجري  الرئة والثدي هام األكرث  البلد، ورسطان  يف 

معهد صالح عزيز أكرث من 000  20 تشخيص سنوياً، ويتلقى 

أكرث من 000  12 مريض العالج. “وعلينا التأكد من أن املعالجة 

والجرعات اإلشعاعية دقيقة، ويتم رصدها بعناية، فأولويتنا 

هي الرعاية املقدمة ملرىض الرسطان،” كام أضاف بن سليامن. 

وقد كانت هناك زيادة يف حاالت الرسطان يف تونس عىل مدى 

العامني املاضيني. وارتفع العدد اإلجاميل من 2553 حالة يف 

عام 1994 إىل 3926 حالة يف عام 2009، مبتوسط زيادة سنوية 

نسبتها 3,3٪. ومع ذلك، أظهر هذا العدد املتوسط انخفاضاً 

نسبيا، ولكن ليس كبرياً إىل 3715 حالة خالل الفرتة بني عامي 

2009 و 2011.

وكام هو الحال يف معظم البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 

كبرياً عىل نظام الصحة  املتزايد ضغطاً  يضع عبء الرسطان 

البلد  الوكالة، يعمل األطباء يف  العمومية يف تونس. وبدعم 

لتلبية طلب متزايد عىل رعاية مرىض الرسطان، ويشمل هذا 

إقناع الناس بالخضوع لعالج الرسطان يف أقرب فرصة.

التعامل مبكراً، والعالج برسعة

“وهذه  أمر رضوري.  الطبيني  للموظفني  املستمر  التدريب 

التكنولوجيات ال تساعد فقط أطباء األورام مثيل عىل رؤية 

األنواع  مع  للتعامل  مطلوب  عالج  أفضل  واختيار  الجسم 

أننا  من  للتأكد  أيضاً  نحتاج  ولكننا  الرسطان،  من  املختلفة 

نستخدم املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية الصحيحة، التي 

تُعتَب حيوية لتتبع التقدم املحرز وتقييم كيفية تفاعل وعمل 

الجسم”، كام أوضح بن سليامن.

وهذا مجال تلعب فيه الوكالة دوراً هاماً. وقد ساعد تونس 

السليم  االستخدام  املعرفة واملساعدة يف  التدريب ونقل  يف 

الرسطان. وأجرى خباء  املشعة يف عالج  للمصادر  واملأمون 

الوكالة تدريباً لألخصائيني يف الصيدلة اإلشعاعية واختصاصيي 

“تُجرى مجموعات حمالت 

عامة بانتظام إلزالة الجهل 

وتوسيع الوعي حول 

فوائد وفعالية تكنولوجيا 

اإلشعاع لعالج السرطان.”

— محمد فوزي بن سليمان، 
رئيس قسم الفيزياء الحيوية 
والطب النووي، معهد صالح 
عزيز - مركز السرطان، تونس

مكافحة السرطان في تونس: تغيير المفاهيم وتحسين 
فرص الحصول على الرعاية

بقلم آبها ديكسيت

الفوتوني  باالنبعاث  الحاسوبي  المقطعي  للتصوير  ضوئي  مسح  آلة  تستخدم  طبيبة 
المفرد على مريض في معهد صالح عزيز - مركز السرطان في تونس. 

)الصورة من: معهد صالح عزيز - مركز السرطان في تونس(
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االستفادة العالمية من الطب اإلشعاعي

الفيزياء الطبية لتحسني مراقبة الجودة واالستخدام املأمون 

لألدوية واملعدات اإلشعاعية.

“نحن نعمل جنباً إىل جنب مع اختصاصيي الفيزياء الطبية 

لضامن أن ميلكوا املعرفة والتدريب الصحيح لحامية أنفسهم 

واملرىض،” كام قال عزة حمو، اختصايص األشعة لطب األطفال 

اإلشعاعات.  من  للوقاية  الوطني  للمركز  السابق  والرئيس 

“وبروتوكوالت األمان لدينا تتامىش مع معايري أمان الوكالة”. 

وعىل األطباء والتقنيني املتعاملني مع التطبيقات الطبية النووية 

تنفيذ اإلجراءات الصحيحة مع اتِّباع إرشادات األمان بدقة، 

كام قال.

وهو  معقدة.  عملية  اإلشعاعي  الطب  يف  الجودة  وتوكيد 

يغطي تقييم الجوانب اإلكلينيكية واملادية والتقنية للتصوير 

اإلدارية  الضوابط  وكذلك  اإلشعاعي،  والعالج  التشخييص 

الرضورية لتجنب األخطاء والحوادث وسوء التشخيص. ويشمل 

برامج  ومراجعة  لتنفيذ  تقنية  إرشادات  توفري  الوكالة  دعم 

توكيد الجودة للعالج اإلشعاعي والطب النووي وعلم األشعة 

التشخييص يف املستشفيات.

تحسني  أجل  من  جهودها  يف  تونس  الوكالة  دعمت  وقد 

17 جهاز عالج  اآلن  البلد  لعقود. وميلك  الرسطان  مكافحة 

إشعاعي لسكانه البالغني 10 ماليني، مام يضعه فوق معظم 

البلدان يف أفريقيا، كام قال عدنان عطوة، موظف إدارة برامج 

 ،2013 عام  ومنذ  الوكالة.  التقني يف  التعاون  بإدارة  تونس 

للعالج  مراكز  الوكالة،  بدعم  التونسية،  الحكومة  أنشأت 

اإلشعاعي يف تونس وسوسة وصفاقس، مجهزة بجيل جديد 

عموماً  املعجالت  هذه  وتُستخدم  الخطية.  املعجالت  من 

التحديد،  بالغة  لعالج املرىض بواسطة تشعيع األورام بدقة 

أيضاً  البلد  الوكالة  وتساعد  الطاقة.  عالية  سينية  وبأشعة 

املنح  املتخصص، مبا يشمل  التدريب  توفري  عن طريق 

الطبية  الفيزياء  يف  العلمية،  والزيارات  الدراسية 

والعالج اإلشعاعي.

ولتقييم قدرات مراقبة الرسطان يف تونس وتقديم 

ملراقبة  الشامل  الوطني  برنامجها  بشأن  توصيات 

متكاملة  بعثة  ورشكاؤها  الوكالة  أجرت  الرسطان، 

لبنامج عمل الوكالة من أجل عالج الرسطان، أو بعثة 

استعراضية متكاملة لبنامج العمل من أجل عالج الرسطان، 

يف تونس يف أواخر عام 2013. وهذا ساعد البلد عىل تحديد 

ملراقبة  التخطيط  تعزيز  بغرض  األولوية  ذات  اإلجراءات 

الرسطان والوقاية والكشف املبكر والتشخيص والعالج وقدرات 

الرعاية التسكينية. كام أسهم يف تعزيز سجل الرسطان النشط 

يف تونس الذي يتتبَّع حاالت الرسطان.

الِعلم
الطب اإلشعاعي

تُستخَدم التقنيات النووية واإلشعاعية عادًة يف تشخيص وعالج عدد كبري من املشاكل الصحية مثل األمراض املُعدية وغري املُعدية، 

وخاصًة اضطرابات األمراض القلبية الوعائية والرسطان. وتُستخَدم إجراءات الطب النووي مع املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 

لتشخيص وعالج األمراض. ويشمل علم األشعة التشخييص أساساً استخدام األشعة السينية والتصوير املقطعي الحاسويب يف كشف 

األمراض. والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين جنباً إىل جنب مع التصوير املقطعي الحاسويب باألشعة السينية تكنولوجيا هجني 

تسمح بكشف وتحديد مراحل تطور األمراض بشكل أفضل عن طريق عرض االختالالت الترشيحية والوظيفية معاً داخل األعضاء 

املصابة. ويُستخَدم العالج اإلشعاعي الستكامل الجراحة وأحياناً العالج الكيميايئ بغرض عالج الرسطان.
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 عدد اختبارات السرطان المؤّداة 
في معهد صالح عزيز للسرطان في تونس

حقائق سريعة:

في عام 2012، تم اإلبالغ عن 

14,1 مليون حالة جديدة 

للسرطان في أنحاء العالم، 

ويُتوقَّع أن يصل هذا الرقم 

إلى 24.6 مليون حالة بحلول 

عام 2030.


