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َّ
ٌ
طبيب يرى حلمه ‘المجنون’ يتحقق في المرفق
الجديد لرعاية مرضى السرطان في كمبوديا
بقلم ميكلوس غاسبر

سوخا إيف يقف قرب صندوق
يحتوى على كاميرا تعمل بأشعة
غاما َّ
تبرعت بها الوكالة للمركز
الوطين الصحي .وفور افتتاح
مركز عالج السرطان الجديد
ُ
في كمبوديا ،سوف تستخدم
الكاميرا ألخذ صور وظيفية
لألعضاء البشرية عن طريق رصد
اإلشعاعات المنبعثة من نظائر
َّ ُ
مشعة تحقن في جسم المريض.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر ،الوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية)

“إن كان بوسعي أن ِّ
أغير
ً
ً
أمرا واحدا فحسب في نظام
رعاية مرضى السرطان في
كمبوديا ،سيكون هذا األمر
ِّ
المبكر ”.
هو التشخيص

— را تشيانغ ،املدير العام،
مستشفى كامليت ،بنوم بنه ،كمبوديا

يتخصص يف طب
اختار سوخا إيف أن
َّ
حين
األورام بعد تخ ُّرجه من كلية الطب ،اعتبره
كثير من زمالئه جمنوناً .وكما يتذكَّر فقد كان
تخصصاً ال مستقبل
أصدقاؤه يتساءلونِ “ :لمَ تختار
ُّ
له يف هذه البالد؟” .وبعد مضي عشرين عاماً ،صار
إيف مديرا ً لقسم األورام وأمراض الدم يف مستشفى
كامليت يف وسط بنوم بينه ،واقترب من حتقيق حلمه:
إنشاء أول مركز من نوعه يف كمبوديا مك َّرس لرعاية
مرضى السرطان .وقال مبتسماً“ :لقد استغرق األمر
َثبت أنَّهم كانوا خمطئين”.
ال ،بيد أن َّني أ ُّ
وقتاً طوي ً
ومن املق َّرر افتتاح املركز الوطني لعالج السرطان
بمستشفى كامليت يف وسط بنوم بينه قبل نهاية العام.
وال يزال الكثير من معدات املركز يف صناديق التعبئة
أو قيد التركيب ،بما يف ذلك املعدات التي تب َّرعت بها
الوكالة ومنها كاميرا تعمل بأشعة غاما وتُستخدم
دخان مد َّرعة لتحضير
وكمة َّ
يف مسح األجسام ُ
أن آلة
املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ،يف حين َّ
العالج اإلشعاعي اخلاصة باملركز — والتي ستكون
الثانية من نوعها يف البالد — يف طريقها قادمة من
أن ع َّمال التشييد والعاملين
الواليات املتحدة .بيد َّ
بقسم األورام وأمراض الدم ،والذي سيحتلُّ موقع
القلب من املركز اجلديد ،يعملون على مدار الساعة من
أجل استكمال العمل يف املوعد املقرر.
وي َع ُّد السرطان مشكلة متفاقمة يف كمبوديا ،كما هو
ُ
احلال يف كثير من بلدان العامل النامي .وبسبب تغ ُّير
عادات احلياة نتيجة الرتفاع مستويات املعيشة
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والزيادة السريعة يف متوسط العمر املتو َّقع ،صار
السرطان واحداً من األسباب الرئيسية للوفاة يف
أن كمبوديا ليس لديها سجل وطني
البالد .ويف حين َّ
أن عدد حاالت السرطان يبلغ نحو
للسرطانُ ،يق َّدر َّ
 15 000حالة سنو ًّيا من بين  15مليون نسمة هم
جمموع سكان البالد .ويحتاج نحو  ٪90من هؤالء
أن
املرضى إىل شكل من أشكال العالج اإلشعاعيَّ ،إل َّ
آلة العالج اإلشعاعي الوحيدة يف كمبوديا ،واملوجودة
يف مستشفى الصداقة اخلميرية السوفياتية يف
بنوم بينه ،ال تتَّسع قدرتها َّإل لعالج قرابة  500شخص
سنو ًّيا .وهناك نحو  1 500مريض من القادرين على
حت ُّمل تكلفة العالج يف البلدان اجملاورة — وهو ما
أن الغالبية العظمى من املصابين بالسرطان
يعني َّ
سبيال للحصول على العالج اإلشعاعي.
ال جتد
ً
وسوف تكون خطة إيف بمثابة خطوة كبرى صوب
تغيير هذا الوضع .وسيستهلُّ املركز عمله بآلة واحدة
من آالت العالج اإلشعاعي ،ومن اخمل َّطط إضافة
آلتين أخريين يف السنوات املقبلة .وبعد ذلك ،وبحلول
عام  ،2025سوف ُيفتتح مركزان إقليميان لعالج
السرطان ،أحدهما يف شمال البالد واآلخر يف غربها،
على أن يض َّم ك ٌّل منهما مرافق العالج اإلشعاعي
والطب النووي اخلاصة به ،وهو ما سوف يتيح
إمكانية احلصول على الرعاية ملرضى السرطان بين
 ٪70من سكان البالد .وقال إيف“ :سوف تظلُّ التغطية
غير شاملة حينئذ ،لكن الوضع سيكون أفضل كثيراً
مما نحن عليه اليوم”.
َّ
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13500

من احلاالت
التي حتتاج إىل

ولدى كمبوديا  1 5 000من حاالت
ًّ
سنويا .ويحتاج نحو
السرطان
 ٪90من هؤالء المرضى ،أيْ
 13 500شخص ،إلى شكل من
َّ َّ
أشكال العالج اإلشعاعي ،إل أن
آلة العالج اإلشعاعي الوحيدة
َّ
َّ
في كمبوديا ال تتسع قدرتها إل
ًّ
سنويا.
لعالج قرابة  500شخص
وتعمل السلطات الصحية في
البالد مع الوكالة من أجل زيادة
القدرة على توفير العالج.

كمبوديا

15 000

العالج اإلشعاعي

عدد حاالت السرطان/سنويًّ ا

ال ُتعالج يف َّإل

املستشفيات 500

حالة سرطانية/سنويًّ ا

only

(الرسم املعلوماتي :فادي نصيف ،الوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية)

تشخيص السرطان
تشمل اخلطط أيضاً تركيب آلة للتصوير املقطعي
باالنبعاثالبوزيتروين-التصويراملقطعياحلاسوبي
ألغراض التشخيص الطبي وسيكلوترون إلنتاج
املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية من أجل تشخيص
السرطان وعالجه .وقال توماس باسكوال من قسم الطب
إن إنشاء مرفق
النووي والتصوير التشخيصي بالوكالة َّ
للطب النووي ُي َع ُّد مك ِّوناً رئيس ًّيا يف النهج الشامل الذي
إن
تتَّبعه البالد إزاء رعاية مرضى السرطان .وأضافَّ “ :
التشخيص السليم هو اخلطوة األوىل يف العالج”.

َّ
أن الوصول إىل ما حتقَّ ق حتى اآلن مل يكن
ويتذكر إيف َّ
ال .ففي بادئ األمر كان هناك تخ ُّوف كبير
أمراً سه ً
من اإلشعاع ،حتى بين املسؤولين يف القطاع الصحي
والقائمين على إدارة املستشفى .وعرض عليهم إيف
حتسن أوضاع السرطان يف
إحصاءات ُتشير إىل ُّ
البلدان اجملاورة ،وأشار إىل معايير األمان الصادرة
عن الوكالة وإىل الدعم الذي تق ِّدمه من أجل حماية
صحة العاملين واملرضى .وحاملا أدرك املسؤولون
خصصوا
احلكوميون أهمية رعاية مرضى السرطانَّ ،
املوارد الالزمة لبناء املركز وشراء املعدات — بتكلفة
إجمالية قدرها  36مليون دوالر على مدى السنوات
الثالث املاضية.
يتسن شراؤه باملال ،على ح ِّد قول إيف ،هو
ولكن ما مل
َّ
َّ
اخلبرات الالزمة لتشغيل املعدات اجلديدة .وأضاف
أن الدعم الذي ق َّدمته الوكالة يف هذا الصدد ال ُيق َّدر
َّ
بثمن .فقد شارك نصف املوظفين األساسيين يف
فريق عمله ،بما يف ذلك أخصائيو عالج األورام
اإلشعاعي والفيزيائيون الطبيون وتقنيو الطب النووي
فضال عن أخصائي يف
وأخصائيو العالج اإلشعاعي
ً
الصيدلة اإلشعاعية وطبيب خمتص بالطب النووي،
يف املنح الدراسية والتدريبات التي ق َّدمتها الوكالة
يف مستشفيات يف املنطقة ويف أوروبا .وقال إيف:
“مل يقتصر ما تع َّلموه على املهارات التقنية ،وإنَّما
شمل أيضاً طرائق التعامل مع املرضى .فتهيئة اجلو

أمر بالغ األهمية ،وال س َّيما عند التعامل مع
املناسب ٌ
مرض كالسرطان”.
وقال ميكوال كوريلتشيك ،املسؤول عن إدارة مشاريع
إن القيمة اإلجمالية ملشاريع
الوكالة يف كمبودياَّ ،
التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة يف كمبوديا
يف جمال رعاية مرضى السرطان والطب النووي قد
جتاوزت  1.2مليون يورو على مدى السنوات القليلة
املاضية .وأضاف مؤكِّداً“ :لقد كان األمر يستحق كلَّ
سنت أُنفق .والنتائج احملقَّقة غنية عن البيان”.

الوقاية
يحظى التشخيص املبكِّر بأهمية حمورية يف حتقيق
حتسن حقيقي يف مع َّدالت البقاء على قيد احلياة بعد
ُّ
اإلصابة بالسرطان — وهو ما ُي َع ُّد مشكلة كبرى
يف كمبوديا ،على ح ِّد قول را تشيانغ ،املدير العام
إن ما يربو على  ٪70من مرضى
ملستشفى كامليت .إذ َّ
السرطان ال ُيحالون إىل أخصائيي طب األورام إلَّ
يف املرحلة األخيرة من املرض حين تكون فرص
العالج الف َّعال ضئيلة أو منعدمة .وتقلُّ هذه النسبة
عن ال ُّثلث يف البلدان املتق ِّدمة النمو .وقال را“ :إن كان
بوسعي أن أغ ِّير أمراً واحداً فحسب يف نظام رعاية
مرضى السرطان يف كمبوديا ،سيكون هذا األمر هو
أن معرفة املرضى بتوافر
التشخيص املبكِّر” .وأضاف َّ
حافزا
يكون
سوف
اجلديد
العالج فور افتتاح املركز
ً
لهم على التماس املساعدة يف وقت أبكر.
وقد كان للتعاون الدويل ،بما يف ذلك مع الوكالة،
دور رئيسي يف إنشاء املركز اجلديد .وحاملا يبدأ
تشغيل املركز ،يعتزم إيف أن ير َّد ما تلقَّاه من دعم
على م ِّر السنوات بنفس الطريقة“ .وسوف يحين دورنا
يف تقديم الدعم لبلدان أخرى وتوفير املنح الدراسية
والتدريبات”.
وقال إيف وقد َع َلت وجهه ابتسامة عريضة“ :كانوا
يقولون إنَّني من أصحاب اخليال اجلامح .واآلن
صاروا أكثر قابلية لتصديق ما أقول”.
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