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وقاية المرضى: الترويج لثقافة األمان في التصوير التشخيصي

ممَّ استمع إليه املشاركون يف اجتمع للوكالة 
ُعقد يف آذار/مارس 2017 أنَّ تعرُّض املرىض، 

عىل نحو غري مقصود وبطريقة عرَضية، 
لإلشعاع من خالل التصوير التشخييص أمٌر 
ميكن الحدُّ منه بشكل كبري بزيادة التوعية 

باملمرسات املأمونة.

وخالل اجتمع الوكالة التقني عن اتقاء 
حاالت التعرُّض الطبي غري املقصود 

والعريَض يف مجال الطب اإلشعاعي الذي 
ُعقد يف مقرِّ الوكالة الرئييس يف الفرتة من 

6 إىل 8 آذار/مارس 2017، قالت جينيا 
فاسيليفا، أخصائية الوقاية من اإلشعاعات 

يف الوكالة: “الحادثات املتعلِّقة بظروف 
التعرض غري الرضوري والشديد تَُعدُّ نادرة، 

ومع ذلك ميكن تجنُّبها وميكن الحدُّ من 
تها بشكل كبري يف حال أداء إجراءات  شدَّ

التصوير بشكل سليم”.

ل املشاركون يف االجتمع الذي التأم  وتوصَّ
خالله رقابيون ومهنيون صحيون من 25 بلًدا 
وعدد من املنظمت الدولية إىل أنَّ الحوادث 

والحادثات يف مجال التصوير باألشعة 
السينية عادة ما تقع بسبب نقص الوعي 

بني املهنيني واملرىض بشأن اآلثار الضارة 
املحتملة الناجمة عن التعرُّض الطبي غري 

املقصود. وقد ينجم ذلك عن عدم املعرفة 
الكافية باملخاطر والعوامل املساِهمة ذات 

الصلة يف أوساط املهنيني الطبيني والسلطات 
الرقابية وسلطات الصحة العامة.

يتجاوز عدد اإلجراءات اإلشعاعية التي 
تُجرى يف جميع أنحاء العامل 4 باليني إجراء 
سنويًّا. وتَُعدُّ تقنيات التصوير الطبي، مثل 

التصوير باألشعة السينية، والتصوير املقطعي 
لية املرتكزة عىل  الحاسويب، واإلجراءات التدخُّ
التشخيص التصويري، مصادر قيِّمة لتشخيص 

العديد من الظروف الصحية ولتوجيه 
عالجها. ورغم ذلك يقرُّ الخرباء بأنَّ التعرُّض 
غري املقصود قد ينطوي عىل مخاطر صحية. 
وقد تشمل تلك املخاطر اإلصابات الجلدية، 

وفقدان الشعر، وقد تطال أيًضا الجنني يف 
حال كانت املرأة حامالً دون أن تدرك ذلك.

ورشحت دينا فرج حسيني، اختصاصية 
األشعة يف هيئة الطاقة الذرية املرصية، 

التأثري املحتمل للتعرُّض لإلشعاعات عىل 
الحوامل. وقالت يف هذا الصدد: “التصوير 

التشخييص يقتيض حذًرا شديًدا، خاصة 
عند استخدامه مع مريضات يعانني دوراٍت 

طمثية غري منتظمة أو فرتاِت ُعقم طويلة 
األمد”، ثمَّ أضافت قائلة إنَّ هذه الفئة 
من املريضات متيل إىل عدم التنبُّه إىل 

حدوث الحمل إالَّ يف مراحل الحقة بسبب 
معاناتهن السابقة؛ وعليِه قد يتعرَّضن دون 

قصد لإلشعاعات يف األسابيع 5-11 األوىل 
من الحمل.

وقال دونالد فراش، رئيس “تحالف التصوير 
برقَّة”، وهي رابطة من منظمت الرعاية 

الصحية املكرَّسة لتوفري تصوير طبي مأمون 

وذي جودة عالية لألطفال يف جميع أنحاء 
صات يف  العامل، إنَّ مشاركة شتَّى التخصُّ

االجتمع املذكور من أهم أسباب نجاحه. 
وقال يف هذا الصدد: “من وجهة نظري فإنَّ 

ا، ألنَّ ذلك  التقاء اآلراء املستقلة هنا مهم جدًّ
يعطينا معنى ديناميًّا لإلسهامات املهنية 

املختلفة يف مجاالت الخربة”.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مت الوكالة نظامها  وخالل االجتمع قدَّ
للتبليغ والتعلُّم الخاص باإلجراءات التدخلية 

هة بالصور واملنطوية عىل مخاطر  املوجَّ
حدوث إصابات جلدية، وهو ما يُعرف 

باسم نظام “األمان يف اإلجراءات اإلشعاعية” 
)نظام سافراد(.

ويف هذا الصدد، قالت فاسيليفا: “ستواصل 
الوكالة دعم الدول األعضاء يف تنفيذ معايري 

األمان األساسية الدولية عرب إجراءات 
تنا اإللكرتونية  مختلفة”. وتابعت قائلة: “منصَّ

عرب اإلنرتنت املعروفة باسم “وقاية املرىض 
من اإلشعاعات” تساعد األوساط الطبية 

واملرىض من خالل مواد تعليمية وتدريبية 
مختلفة. وتتيح حلقاتنا الدراسية عرب 

اإلنرتنت الفرص للمهنيني للمشاركة من أيِّ 
مكان ملعرفة أحدث املوضوعات يف مجال 

الوقاية من اإلشعاعات يف الطب”.

—  بقلم ناناكو كوجيكو
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