أخبار الوكالة
خرباء من العراق ومن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية قد ناقشوا ما سبق إىل جانب مجاالت
التعاون التقني األخرى خالل اجتامع ُعقد
يف فيينا يف آب/أغسطس  2016لصوغ خطة
جديدة للتعاون املع َّزز.

ويف هذه األثناء ،يعمل علامء وباحثون مثل
عبدالرزاق ملساعدة العراق يف أن يتق َّدم
خطوة إىل األمام نحو تحقيق أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة .وهنا يقول هاول:
“أحيانًا يُنىس العراق .لكن بوجود املزيد

وبتحسن
من األطراف املعنية املنخرطة
ُّ
الوضع األمني ،ميكن دامئًا أن تتغري
هذه القصة”.
— بقلم لورا جيل

تطبيق محمول جديد يساعد األطباء في تقييم السرطان لدى النساء

وهنا تقول ديانا بايز ،رئيسة قسم الطب النووي
والتصوير التشخييص يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية“ :أحد أبرز التحديات التي تواجه األطباء
اإلكلينيكيني هو تحديد أكرث العالجات فعالية
بأقل مخاطرة
ملرضاهم ،وضامن ظروف ُمثىل ّ
ممكنة“ ”.وتساعد االبتكارات التكنولوجية مثل
هذا التطبيق الذي يح ّدد مراحل الرسطانات
النسائية يف التص ِّدي لهذا التح ِّدي من خالل جعل
املعلومات األساسية يف متناول الطبيب ”.وهذا
التطبيق يشمل أيضً ا اسرتاتيجيات الستقصاء
الرسطان ومكافحته تقوم عىل أفضل املامرسات
التي أق َّرها االتحاد الدويل لطب النساء والتوليد.
والرسطان أحد األسباب الرئيسة للوفيات حول
العامل ،ويناهز عدد حاالت الرسطان الجديدة
املكتشفة سنويًا  14مليون حالة وعدد الوفيات
الناجمة عن الرسطان  8ماليني حالة وفاة.
وتشمل الرسطانات النسائية مجموعة عريضة
من األورام التي تنشأ يف األعضاء التناسلية
األنثوية  -ال َف ْرج ،وامل َ ْهبِل ،و ُعنق ال َّر ِحم ،وال َّر ِحم،
وقناتا فالوب ،واملبيضان .وتشري التقديرات إىل
اكتشاف أكرث من مليون حالة وحدوث نصف
مليون حالة وفاة حول العامل سنويًا بسبب
الرسطانات النسائية.
وهنا تقول بايز“ :تتمثل العنارص املحورية
للتص ِّدي لعبء الرسطان حول العامل يف الكشف
املبكر والتشخيص الدقيق ،والتقييم الدقيق

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

يهدف تطبيق محمول جديد إىل تقديم أفضل
رعاية رسطان ممكنة للنساء فهو مص َّمم
ملساعدة األطباء يف تقييم مدى انتشار الرسطان
يف األعضاء التناسلية األنثوية ،برسعة ودقة
أفضل ،ومن ثم اختيار العالج األنسب .ويتوافر
تطبيق FIGO Gyn Cancer Management
(التدبري العالجي للرسطان النسايئ من االتحاد
الدويل لطب النساء والتوليد) لالستخدام عىل
األجهزة التي تعمل بنظا َمي التشغيل آي أو إس
وأندرويد.
ملدى انتشار املرض ،واالختيار املالئم للمنهجية
العالجية”.

أو العالج الكيميايئ أو أي شكل آخر من العالج
هو الخيار األنسب للمريضة.

ويف حال تشخيص اإلصابة بالرسطان ميكن
لألطباء استخدام التطبيق الجديد ملتابعة
التخطيط للعالج وفق املبادئ التوجيهية
الخاصة بتحديد مراحل الرسطان والتدبري
العالجي الصادرة عن االتحاد الدويل لطب
النساء والتوليد واملعتمدة عامليًا .ومتثل
هذه املبادئ التوجيهية نظاً ًما موح ًدا يقوم
عىل توافق آراء الخرباء ويت ُّم تحديثها دوريًا
مبا يواكب املعرفة الطبية الناشئة يف مجال
الرسطانات النسائية .وهي تشكل نظا َم معايري
يعتمد عىل نطاق عريض من الفحوص الطبية
واملتغريات األساسية املتعلقة بالورم ،مبا يف
ذلك حجمه وموضعه ،وما إذا كانت الخاليا
الرسطانية قد انترشت وبلغت العقد اللمفية
أو أجزاء أخرى من جسم املريض (النقائل).

والتطبيق الجديد مفيد لطائفة من األخصائيني
الطبيني ،من بينهم أخصائيو األمراض النسائية،
وأخصائيو عالج األورام ،وأخصائيو علم
األمراض ،والجراحون.

ويُنظر يف هذه املتغريات األساسية م ًعا ،مع إيالء
اهتامم خاص ألي انتشار خارج املوقع األصيل
للورم .ويف العادة يتم التعبري عن النتائج عىل
شكل مراحل ترتاوح من املرحلة األوىل حتى
املرحلة الرابعة ،مع وجود عدة مراحل فرعية.
ثم يستعني األطباء بتلك املراحل التخاذ قرار مبا
إذا كانت الجراحة أو العالج اإلشعاعي

وهنا تقول نرييا باتال ،أخصائية األمراض
النسائية من االتحاد الدويل لطب النساء
والتوليد“ :باستطاعة األطباء إدخال أبرز
التفاصيل املتعلقة بورم املريضة يف التطبيق،
حتى عندما يكون التطبيق غري متصل بالشبكة،
وبعدها ميكنهم أن يجدوا املعلومات التي
يريدونها بطريقة تفاعلية وبالرسعة الالزمة”.
“وهذه خطوة بسيطة ،غري أنها مهمة ،ألنها
تساعد يف تقصري الفجوة أكرث فأكرث يف الوصول
إىل الرعاية الجيدة حول العامل”.
ومتثل مكافحة الرسطان أحد أهم مق ِّومات عمل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول العامل .وتسهم
يف مساعدة البلدان يف تحقيق أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة ،السيام هدف الح ّد من
عبء األمراض غري امل ُعدية ،مثل الرسطان ،مبقدار
الثلث ،بحلول العام .2030
— بقلم نيكول جاويرث
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