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أخصائيو العالج اإلشعاعي والفيزيائيون
الطبيون في يانغون ينجحون في تقديم رعاية
ِّ
جيدة إلى مرضى السرطان
بقلم ميكلوس غاسبر

ميا

“خطط المعالجة ،وحسابات
قياس الجرعات ،والمراجعة
اليومية لألجهزة ومراقبة
ً
الجودة — يوم واحد ليس طويال
على اإلطالق بما يكفي للقيام
بكل هذه العمليات ”.

— ميا ميا كيي ،فيزيائية طبية يف إدارة
العالج اإلشعاعي يف مستشفى يانغون العام
يف ميانامر

ميا كيي يف عجلة من
أمرها ،تحاول إيجاد
طريقها عرب حشد من املرىض
ينتظرون دورهم يف أروقة إدارة
العالج اإلشعاعي يف مستشفى
يانغون العام يف ميامنار .وبوصفها رئيسة الفيزيائيني
الطبيني يف اإلدارة ،فإنَّها مسؤولة عن تخطيط العالج
لنحو  300مريض يف اليوم من املرىض الذين يتلقون
العالج من الرسطان عىل أجهزة العالج اإلشعاعي
األربعة املوجودة يف املستشفى.
ورغم أ َّن وزارة الصحة يف البلد قد اشرتت معدات
للعالج اإلشعاعي الستخدامها يف مستشفى يانغون
ويف ثالثة مرافق مثله يف البلد ،فإ َّن تدريب الفيزيائيني
الطبيني ،مبا يف ذلك التدريب عىل ضامن جودة معدات
العالج اإلشعاعي ،غري متاح محل ًّيا .وتعتمد ميا كيي
وزمالؤها عىل الوكالة لتقديم هذه الخدمات.
“خطط املعالجة ،وحسابات قياس الجرعات ،واملراجعة
اليومية لألجهزة ومراقبة الجودة — يوم واحد
ليس طويالً عىل اإلطالق مبا يكفي للقيام بكل هذه
العمليات” ،هكذا تقول ميا كيي وهي تحاول إيجاد
طريقها متجهة من غرفة مج َّهزة بجهاز الكوبالت–60
تحض خطط العالج.
إىل مركز عملها حيث ِّ
ويعمل الفيزيائيون الطبيون بالتكنولوجيا املتط ِّورة
املستخ َدمة يف الطب اإلشعاعي لتشخيص املرىض
وعالجهم من أمراض مثل الرسطان .وهم يف حاجة إىل
أن تكون لديهم معرفة بجسم اإلنسان وكذلك مببادئ
الفيزياء ومعرفة بكيفية تطبيق هذه املبادئ لدعم
تشخيص وعالج املرىض.

العالج اإلشعاعي :من الهوامش
إىل املسار الرئييس

قال الربوفيسور خني تشو وين ،مدير إدارة العالج
اإلشعاعي يف مستشفى يانغون العام ،إ َّن الطلب
عىل العالج اإلشعاعي قد تزايد بثالثة أضعاف طيلة
األعوام العرشة املاضية .فقد استقبلت اإلدارة يف العام
املايض  6 200مريض جديد ،وكان معظمهم يف حاجة
إىل العالج اإلشعاعي .وميكن مقارنة ذلك بعام 2005
حيث كان العدد ال يفوق  2 000حالة .وقال تشو وين
“إنَّنا نتوقَّع أن يتواصل هذا االتجاه”.
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يتغي تدريج ًّيا هو ما يتم َّيز به املرىض
أل َّن ما يُرجى أن َّ
من خصائص .فالكثري من الناس املصابني بالرسطان
ال يتو َّجهون إىل طبيبهم إالَّ بعد فوات األوان ،آنذاك
ال يُح َّولون إىل العالج اإلشعاعي إال للحصول عىل
الرعاية التسكينية .ونصف املرىض الذين يتلقون
العالج اإلشعاعي يف مستشفى يانغون العام ُهم يف
املراحل األخرية من الرسطان ،عندما تكون الرعاية
الوحيدة املتاحة هي تخفيف األمل خالل املرحلة
األخرية من املرض .ويف املقابل يف البلدان املتق ِّدمة ،فإ َّن
نسبة مرىض الرسطان الجدد الذين يحتاجون العالج
اإلشعاعي التسكيني هي  %14فقط ،بينام تتلقَّى
املخصص لشفائهم من الرسطان.
الغالبية منهم العالج َّ
وق َّدمت بعثة تابعة للوكالة أُجريت يف عام 2015
لتقييم خدمات مكافحة الرسطان يف ميامنار توصية
بإنشاء خدمات مخصصة للرعاية التسكينية وتوسيع
مرافق الرعاية األولية والرعاية املنزلية.
ويحظى فتح مراكز أكرث للعالج اإلشعاعي وزيادة
فرص الوصول إىل هذه املرافق بأولوية عالية يف
جدول األعامل الصحي لدى البلد .فهناك  18جهازًا
فقط للعالج اإلشعاعي لسكان ميامنار البالغ عددهم
 52مليون نسمة .وهو أدىن بكثري من املستوى الذي
تويص به منظمة الصحة العاملية وهو جهاز واحد
لكل مليون شخص.
وليست ميامنار حالة منفردة :فبحسب قاعدة بيانات
دليل مراكز العالج اإلشعاعي ،فإ َّن معظم مرافق
العالج اإلشعاعي يف العامل تقع يف البلدان ذات الدخل
املرتفع ،ومث َّة  36من البلدان عىل األقل ال متلك أي
جهاز من هذه األجهزة لعالج الرسطان.

املساعدة التي تقدِّ مها الوكالة

تقوم الوكالة بدورها وستواصل دعم املوظفني يف
مراكز مكافحة الرسطان يف ميامنار ،هذا ما جاء عىل
لسان هو–سيونغ يل ،وهو مسؤول عن برنامج الوكالة
للتعاون التقني يف ميامنار.
ويشارك الفيزيائيون الطبيون الخمسة وعرشات
األخصائيني يف علم اإلشعاعات يف مستشفى يانغون
العام يف دورات تدريبية تنظِّمها الوكالة ويقومون
بزيارات علمية إىل املؤسسات يف البلدان املجاورة
مح َّملني بخربات أكرث يف استخدام أحدث معدات
العالج اإلشعاعي ،ويرسلون قياسات الجرعات إىل
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تلقى موظفو إدارة الطب النووي
في مستشفى يانغون العام
التدريب على يد خبراء الوكالة
وشركائها بشأن االستخدام اآلمن
والفعال لمعداتهم الجديدة.
(الصورة من :م .غاسرب/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

مخترب تابع للوكالة مجاور لفيينا من أجل التحقُّق من
معايرة أجهزتهم الخاصة بالعالج اإلشعاعي .وتضمن
هذه الطريقة حصول املرىض عىل الجرعة الصحيحة:
أي أ َّن الجرعة عالية مبا يكفي ليك تكون ف َّعالة ،ولكن
دون زيادة أي سانتيغراي ،ليك ال يت َّم إطالق أشعة
مم هو رضوري للغاية لتوفري العالج .ويف اآلونة
أكرث َّ
األخرية ،بدأ أخصائيو الصحة كذلك يف استخدام أدوات
الوكالة للتعلُّم اإللكرتوين ،التي تُق َّدم من خالل مج َّمع
الصحة البرشية .وتقول ميا كيي “إنَّنا نتم َّنى فقط لو
أ َّن االتصال عرب اإلنرتنت كان أفضل”.
وقالت السيدة مي عبدالوهاب ،مديرة الصحة
البرشية يف الوكالة ،إ َّن الفيزياء اإلشعاعية وقياس
الجرعات هام حجر األساس لتقديم عالج إشعاعي آمن
وف َّعال من أجل عالج مرىض الرسطان ،وهام أساسيان
تخصصات الطب اإلشعاعي
كذلك لضامن الجودة يف ُّ
األخرى .وأضافت قائلة “إ َّن الدعم الذي تق ِّدمه الوكالة
يساعد بلدان مثل ميامنار عىل ضامن تقديم الجرعات
الدقيقة وتقديم التدريب املناسب للفيزيائيني الطبيني
ولألخصائيني يف عالج األورام اإلشعاعي ولغريهم من
العاملني يف مجال الطب اإلشعاعي من أجل تحقيق
النتيجة املثىل للمرىض”.

الطب النووي :استخدام النظائر
لتشخيص املرض

تلقَّى املوظفون العاملون يف إدارة مستشفى يانغون
للطب النووي ،التي تق ِّدم خدمات حاسمة يف تشخيص
أمراض متن ِّوعة ويف عالج رسطان الغ َّدة الدرقية ،معدات
جديدة كذلك من الحكومة ،مبا يف ذلك أول مرفق
سيكلوتروين وأول مرفق للتصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيرتوين/التصوير املقطعي الحاسويب يف البلد.

ويُستخدم السيكلوترون إلنتاج النظائر املشعة
الرضورية إلجراء دراسات التصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيرتوين/التصوير املقطعي الحاسويب الحاسمة
يف الكشف املبكِّر عن العديد من األمراض ،مبا يف
ذلك الرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقد ُز ِّود املهنيون الصحيون كذلك باثنني من كامريات
التصوير املقطعي الحاسويب باالنبعاث الفوتوين
املفرد ،وهي تقنية أخرى للتصوير الطبي النووي
تستخدم أشعة غاما للقيام بعمليات مسح طبي
وظيفي للدماغ والغ َّدة الدرقية والرئتني والكبد
واملرارة والكليتني والهيكل العظمي.
ومبا أ َّن موظفي اإلدارة كانوا أول من يستخدم
مثل هذه املعدات يف ميامنار ،فلم يكن أمامهم
أي شخص يلجؤون إليه عىل الصعيد املحيل
للحصول عىل الخربة والتدريب ،هذا ما وضَّ حته
رئيسة اإلدارة ،الربوفيسورة وار وار وان ماونغ.
لذلك أرسلت زمالءها يف منح دراسية ترعاها
الوكالة إىل مستشفيات يف البلدان املجاورة.

استفادت ميانمار
من أكثر من  30منحة دراسية
وزيارة علمية و 6مشاريع وطنية
للتعاون التقين في مجال الطب
اإلشعاعي والصحة طيلة األعوام
العشرة الماضية .وشاركت ميانمار
ً
ًّ
إقليميا
كذلك في أكثر من  30مشروعا
للتعاون التقين من المشاريع
المخصصة للصحة.

وبنا ًء عىل طلب سابق مق َّدم إىل الوكالة ،خضعت
اإلدارة ملراجعة إدارة الجودة يف مامرسات الطب
النووي يف أيلول/سبتمرب  ،2016وكشفت هذه
املراجعة عن بعض املجاالت التي تحتاج إىل تحسينها
لضامن تقديم رعاية ذات جودة أعىل.
وقالت وان ماونغ “لقد أصلحنا بالفعل جميع
املشاكل الستة التي ُوجدت” .وانطوى ذلك عىل
استبدال األرضية يف غرفة العالج ،وهي عملية ساعد
فيها تقرير الوكالة املستشفى عىل تأمني متويالت
إضافية من الحكومة“ .وهذه نتيجة ممتازة بالنسبة
إلينا وإىل مرضانا”.
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