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الوكالة تدعم ضمان الجودة من خالل عمليات
المراجعة الشاملة للممارسات اإلكلينيكية
وقياس الجرعات
من

أن عمليات مراجعة اجلودة املستقلة،
املسلَّم به َّ
التي ُيضطلع بها يف إطار برامج شاملة
لضمان اجلودةُ ،ت َع ُّد وسيلة ف َّعالة للتح ُّقق من جودة
املمارسات يف جمال الطب اإلشعاعي .وتشمل عمليات
مراجعة اجلودة طائفة واسعة من أنواع ومستويات
االستعراض؛ ويلخِّ ص هذا املقال ما توفِّره الوكالة يف
هذا الصدد ،بما يف ذلك مراجعة مستويات اجلرعات
املق َّدمة يف عيادات العالج اإلشعاعي لألورام.
وتر ِّوج الوكالة لضرورة االضطالع بعمليات مراجعة
منتظمة يف جمال الطب اإلشعاعي ،يف شكل بعثات
استعراض نظراء يضطلع بها اخلبراء ،وقد وضعت
مبادئ توجيهية شاملة يمكن أن تدعم عملية
التخصصات ،وحتديداً يف جماالت
املراجعة يف جميع
ُّ
العالج اإلشعاعي والطب النووي والتصوير اإلشعاعي
وت ِع ُّد الوكالة مبادئ توجيهية تب ِّين
التشخيصيُ .
املبادئ واملعايير الالزمة جلودة املمارسة فيما
يتعلق بمختلف مك ِّونات اخلدمة اإلكلينيكية ،ث َّم
مبادئ توجيهية إلجراء عمليات املراجعة.

منهجية كوادريل
تساعد منهجية مراجعة ضمان اجلودة ألغراض
ُّ
وتعلم التصوير اإلشعاعي التشخيصي
حتسين
(منهجية كوادريل) ،التي ُنشرت يف عام ،2010
املستشفيات ومرافق التشخيص يف تقييم فعالية
ما تق ِّدمه من خدمات التصوير اإلشعاعي التشخيصي،
وتستعرض املمارسات واإلجراءات من أجل الوقوف
على أوجه القصور بمزيد من التحديد واقتراح سبل
حتسين اجلودة .وتشتمل النتائج التي ُتستم ُّد من إجراء
عملية مراجعة وفقاً ملنهجية كوادريل على توصيات
صوب حتقيق ما يلي:

·
·
·
·

حتسين املمارسة اإلكلينيكية؛
تعزيز برنامج ضمان اجلودة؛
ُّ
التأكد من الوفاء بمتطلبات وقاية املرضى؛
وضع برامج حملية (داخلية أو وطنية) للمراجعة
اإلكلينيكية.

إن الغرض من املراجعة اإلكلينيكية هو
وحيث َّ
حتسين اجلودةُ ،يتو َّقع من املرفق أن يضع خطة عمل
لالستجابة للتوصيات املنبثقة عن املراجعة وفقاً
ملنهجية كوادريل .ويمكن بعد ذلك استخدام خطة
العمل املشار إليها لرصد استجابة املرفق ويمكن أن
تشتمل خطة العمل على إجراء عملية استعراض أو
مراجعة للمتابعة.
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فريق كواترو
تساعد عمليات املراجعة التي يجريها الفريق املعني
بضمان اجلودة يف عالج األورام باألشعة (فريق
كواترو) مراكز العالج اإلشعاعي على حتقيق أفضل
مستوى ممكن للممارسة يف ظ ِّل ظروفها االقتصادية.
ويقوم عمل فريق كواترو على االستعانة بثالثة خبراء
يف أفرقة املراجعة :فيزيائي طبي ،وأخصائي يف
جمال عالج األورام اإلشعاعي ،وخبير بتكنولوجيا
العالج اإلشعاعي.
ويتمتَّع خبراء فريق كواترو بخبرات واسعة يف
خمصصاً على منهجية إجراء
امليدان ويتلقون تدريباً
َّ
عمليات املراجعة .ويستعرض الفريق برنامج العالج
اإلشعاعي بأسره ،بما يف ذلك من حيث التنظيم
والبنية األساسية ،وكذلك اجلوانب اإلكلينيكية
واملرتبطة بالفيزياء الطبية وباألمان يف عملية
العالج اإلشعاعي .وتشمل عملية املراجعة أيضاً
استعراض الكفاءة املهنية داخل اإلدارات ،وذلك
بهدف حتسين اجلودة .ويق ُّر املراجعون بمواطن القوة
يف ممارسات العالج اإلشعاعي ويح ِّددون الثغرات
يف التكنولوجيا واملوارد البشرية واإلجراءات،
وهو ما يتيح للمراكز اخلاضعة للمراجعة أن تو ِّثق
اجملاالت التي حتتاج إىل التحسين .وحتى تموز/
يوليه  ،2017كانت الوكالة قد أجرت  91عملية
مراجعة من هذا القبيل على الصعيد العاملي.

برنامج كوانوم
أنشأت الوكالة برنامج مراجعات إدارة اجلودة يف
ممارسات الطب النووي (برنامج كوانوم) يف عام
ال
َّ
 ،2009ويو ِّفر البرنامج تقييماً حم َّدداً
ومنسقاً وشام ً
جلودة اخلدمات اإلكلينيكية املق َّدمة يف جمال الطب
النووي يف الدول األعضاء .ويشمل البرنامج الوقوف
على مواطن القوة والضعف ،ودعم املرافق يف حتديد
االحتياجات ذات األولوية ،واالضطالع بالتخطيط،
وإدارة املوارد على النحو السليم .ويتم َّثل الهدف النهائي
من عمليات املراجعة يف حتسين املمارسة اإلكلينيكية.
ويز ِّود البرنامج املمارسين يف جمال الطب النووي
بأدوات لتقييم مدى امتثالهم للمعايير الدولية .ومنذ
استحداث البرنامج يف عام  ،2009أوفدت الوكالة يف
إطاره  53بعثة مراجعة إىل  39بلداً.
وتن ِّظم الوكالة برامج تدريبية دورية من أجل تدريب
التخصصات من املراجعين بهدف
أفرقة متع ِّددة
ُّ
إرساء ثقافة اجلودة يف ممارسات الطب النووي.
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الزيادة في دقة نتائج عمليات مراجعة الجرعات بالمراسلة المشتركة بين الوكالة ومنظمة الصحة العالمية
ِّ
َّ
المسجلة في إطار خدمة مراجعة الجرعات بالمراسلة المشتركة
يشير الرسم البياني إلى نسبة النتائج الواقعة ضمن حد القبول البالغ ٪5
بين الوكالة ومنظمة الصحة العالمية من عام  1990إلى  .2016وتشير المساحة الزرقاء إلى نتائج الفحص األول والمساحة الخضراء إلى نتائج
ُّ
ويدل الرسم البياني على وجود ُّ
تحسن كبير خالل هذه الفترة.
المتابعة بعد تكرار تشعيع أجهزة قياس الجرعات في الفترة المذكورة.
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ويمكن الختالفات بسيطة ال تتجاوز  ٪5بين
اجلرعتين املقصودة والفعلية أن تؤ ِّدي إىل تغيير
نتيجة العالج اإلشعاعي .فاجلرعات األدنى من
اجلرعة املقصودة يمكن أن تق ِّوض فعالية العالج،
أن اجلرعات األعلى يمكن أن تلحق الضرر
يف حين َّ
بأعضاء املرضى .وتستهدف عمليات مراجعة

20
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ويعمل البرنامج املشترك بين الوكالة ومنظمة الصحة
العاملية ملراجعة قياس اجلرعات منذ عام  ،1969وهو
رسل
يق ِّدم خدماته َّ
جماناً للمستخدمين النهائيينُ .
وت َ
أجهزة صغيرة لقياس اجلرعات إىل العيادات عن طريق
وتع َّرض لنفس اجلرعة التي ُتعطى للمريض.
البريدُ ،
وبعد ذلك ُيعاد إرسال األجهزة جم َّدداً إىل خمتبر قياس
اجلرعات التابع للوكالة ،حيث يخضع للقياس الدقيق
ملقارنة جرعة اإلشعاع التي كانت املستشفى تهدف إىل
إعطائها باجلرعة التي أُعطيت بالفعل.

20
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يوفِّر خمتبر قياس اجلرعات التابع للوكالة برناجماً
ملراجعة قياس اجلرعات ،ويجري من خالله التح ُّقق
دور ًّيا من ممارسات قياس اجلرعات بدرجة كبيرة
ُّ
التأكد من معايرة
من الدقة .ويهدف البرنامج إىل
معدات العالج اإلشعاعي يف خمتلف أنحاء العامل على
النحو الصحيح الذي يـكفل العالج الدقيق واملوثوق
والف َّعال للسرطان.
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البرنامج املشترك بين الوكالة ومنظمة
الصحة العاملية ملراجعة قياس جرعات
العالج اإلشعاعي
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السنة

بعد املتابعة

الفحص األول

قياس اجلرعات حتقيق مستوى مرتفع من الدقة يف
اجلرعات ،ومن ث َّم تاليف هذه اخملاطر.

وبغية منع حت ُّول األخطاء يف قياس اجلرعات إىل
إصابات إشعاعية ،يبادر خمتبر قياس اجلرعات
إىل متابعة األمر متى كانت نتائج املراجعة تتجاوز
مستويات القبول .وعند الوقوف على حالة تضارب،
ويطلب منها تكرار االختبار.
ُتخ َطر العيادة املعنية ُ
تعرض
املراجعة،
يف
للدقة
القياس
فإذا تك َّرر افتقار
ُ
الوكالة تقديم الدعم من خبرائها ملساعدة املستشفى
على إصالح املشكلة بفعالية.
وتشير سجالت نتائج مراجعة قياس اجلرعات
ُ
منذ استهالل البرنامج إىل زيادة َّ
مطردة يف قدرة
املستشفيات على حتديد اجلرعة بطريقة صحيحة.
ففي حين كشفت النتائج يف عام  2000عن حاالت
تضارب يف  94عملية من أصل  391عملية مراجعة
( ،)٪24اقتصرت حاالت التضارب يف عام  2016على
 21عملية من أصل  623عملية مراجعة ( .)٪3وال يمكن
التحسن إىل التحسينات
أن ُيعزى الفضل يف هذا
ُّ
املدخلة على تكنولوجيا املعدات اإلشعاعية فحسب.
فقد أسهم توافر إمكانية إجراء فحوص دقيقة لقياس
اجلرعات بفضل برنامج املراجعة املشترك بين
الوكالة ومنظمة الصحة العاملية يف هذه الزيادة يف
دقة القياسات ،على ح ِّد قول جوانا إيزيوسكا ،رئيسة
خمتبر قياس اجلرعات التابع للوكالة .وحتى اليوم،
شارك يف عمليات املراجعة أكثر من  2 200من مراكز
العالج اإلشعاعي يف  132بلداً.
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