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ً
ً
وكاالت األمم المتحدة تطلق معا برنامجا
ً
ُ
ًّ
عالميا مشتركا للوقاية من سرطان عنق الرحم
ومكافحته

بقلم آبها ديكسيت

ُّ
ُي َعد العالج اإلشعاعي الموضعي
ً
جزءا ًّ
مهما من معالجة العالج
اإلشعاعي في حاالت سرطان
ُعنق الرحم.
(الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية)

يف

َّ
“إن المشروع يهدف إلى خفض
َّ
الوفيات الناجمة عن سرطان
ُعنق الرحم بنسبة  ٪25بحلول
عام  2025في البلدان المشاركة،
من خالل خفض عدد حاالت
سرطان ُعنق الرحم وتحسين
َّ
معدل البقاء على قيد الحياة”.
— مي عبدالوهاب ،مديرة شعبة الصحة
البشرية ،الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية

عام ُ 2012تو ِّفيت أكثر من  260 000امرأة
على نطاق العامل بسبب سرطان ُعنق الرحم ،وهو
ما يعادل وفاة امرأة واحدة كل دقيقتين .وأكثر من ٪90
من تلك الوف َّيات كانت يف البلدان النامية .ويف مواجهة
هذه األزمة الصحية ذات األبعاد العاملية ،أطلقت
سبع وكاالت تابعة لألمم املتحدة يف العام املنصرم
“البرنامج العاملي املشترك بشأن الوقاية من سرطان
ُعنق الرحم ومكافحته” املمتد خلمسة أعوام.

ويف وقت سابق من هذا العام ،استعرضت أفرقة من
اخلبراء برامج الوقاية من سرطان ُعنق الرحم ومكافحته
يف املغرب ومنغوليا وميانمار ،وهي أول ثالثة بلدان
جتريبية للمشروع .وشملت التوصيات املق َّدمة لتلك
البلدان بذل جهود حم َّددة لتحسين الوقاية من سرطان
ُعنق الرحم ،وفحوص الكشف عنه ،والتشخيص املبكِّر
وسبل احلصول على عالجه ،بما يف ذلك العالج
لهُ ،
اإلشعاعي والرعاية اخملفِّفة لآلالم .ويف وقت الحق
من هذا العام ،سيت ُّم إجراء استعراض حلالة ثالثة بلدان
أخرى هي بوليفيا وتنزانيا وقيرغيزستان.
ويف هذا الصدد ،قالت مي عبدالوهاب ،مديرة شعبة
الصحة البشرية يف الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية“ :إنَّ
اختيار هذه اجلهود العاملية لسرطان ُعنق الرحم كمحورٍ
الهتمامها إنَّما ُيبرز األبعاد االقتصادية والبشرية
الكبيرة املنطوية على سرطان يصيب النساء يف ذروة
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سنواتهن املن ِتجة” .وأضافت قائل ًة إنَّ املشروع يهدف
إىل خفض الوفيات الناجمة عن سرطان ُعنق الرحم
بنسبة  ٪25بحلول عام  2025يف البلدان املشاركة ،من
خالل خفض عدد حاالت سرطان ُعنق الرحم وحتسين
مع َّدل البقاء على قيد احلياة.
ويم ِّثل نقل املعارف والتدريب عنصرين أساسيين من
الدعم املق َّدم لتحسين جودة وأمان العالج اإلشعاعي.
ففي ميانمار ،على سبيل املثال ،حدَّدت توصيات فريق
األمم املتحدة احلاجة إىل مزيد من التدريب ألخصائيي
عالج السرطان باألشعة ،وأخصائيي الفيزياء الطبية،
وفنِّيي العالج اإلشعاعي العاملين يف املراكز العامة
املتخصصة يف العالج اإلشعاعي ،وإىل دعم االرتقاء
َّ
باملهارات والتدريب فيما يتعلق باستخدام أجهزة
العالج اإلشعاعي بطريقة مأمونة وكفؤة ،وذلك وفق
ما قاله راجيف براساد ،أخصائي عالج السرطان
باألشعة يف الوكالة والذي كان ضمن فريق األمم
املتحدة الذي زار ميانمار.
وح ِّددت خالل الزيارة أهمية صوغ مبادئ توجيهية
ُ
عالجية وطنية لسرطان ُعنق الرحم ووضع آلية إحالة
ُمح َكمة للمصابات بسرطان ُعنق الرحم .ويف هذا
السياق ،قال براساد“ :إنَّ تكوين جمموعة من املوظفين
أمر يف غاية
املد َّربين لدعم خدمات العالج اإلشعاعي ٌ
يخص تقييم السرطان وعالجه”.
األهمية فيما
ُّ
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وتشمل جهود البرنامج املشترك أيضاً وضع خطط
وطنية شاملة ملكافحة سرطان ُعنق الرحم بما يعزِّز
قدرة ال ُّنظم الصحية على تشخيص سرطان ُعنق الرحم
وعالجه ،وتقديم الرعاية اخملفِّفة لآلالم.
ويف هذا الصدد ،قالت عبدالوهاب“ :تضطلع الوكالة
بدور بارز يف هذه املبادرة ،فالعالج باألشعة ،سواء
العالج اإلشعاعي بحزمة أشعة خارجية أو العالج
اإلشعاعي املوضعي ،عنصر مهم يف عالج سرطان
ُعنق الرحم .وأكثر من  ٪70من املصابات بسرطان
ُعنق الرحم يحتجن إىل عالج إشعاعي حتى ُيشفين
من املرض أو للتخفيف من آالمه” ،وأضافت قائل ًة
يحسن السيطرة على السرطان
إنَّ العالج اإلشعاعي ِّ
موضع ًّيا داخل حوض املرأة مثلما يؤ ِّدي إىل حتسين
مع َّدالت البقاء على قيد احلياة.
ويمكن أيضا ً الوقاية من اإلصابة بسرطان ُعنق الرحم
احلليمي البشري
من خالل التطعيم ض َّد فيروس الورم ُ
( )HPVوالكشف املبكِّر عنه من خالل الفحوص .وتشير
خمصص
التقديرات إىل أنَّ تلقيح الفتيات اليوم بلقاح
َّ
يقي قرابة 600 000
لسرطان ُعنق الرحم يمكن أن َ
فتاة من اإلصابة بهذا السرطان يف مرحلة الحقة من
يقي قرابة  400 000من الوفاة بسبب
حياتهن ،وأن َ
هذا املرض الذي يمكن الوقاية منه .ويف هذا السياق
فإن من األهداف الرئيسية للبرنامج التأكيد على
َّ
أهمية حتصين جميع الفتيات املراهقات ضد فيروس
املاسة إىل عالج ف َّعال
احلليمي البشري واحلاجة
َّ
الورم ُ
لألورام املس ِّببة للسرطان جلميع النساء.

تعزيز الرعاية املق َّدمة للمصابات
بالسرطان

وقال براساد موضحا ً إنَّه من املهم أن تتوافر قدرات
وطنية ذات هيكلية ُمح َكمة يف جماالت الطب اإلشعاعي.
إن هناك تفاوتاً واسعاً يف القدرات،
وأردف قائالً َّ
وإمكانية احلصول على عالج إشعاعي ج ِّيد النوعية،
على سبيل املثال ،أمر حمدود بش َّدة يف البلدان املتدنِّية
واملتوسطة الدخل ،وتستحوذ تلك البلدان على  ٪85من
ِّ
سكان العامل ،غير أنَّها تملك نحو ُثلث مرافق العالج
اإلشعاعي يف العامل.
ووصف نيكوالس باناتفاال ،املستشار األول يف منظمة
الصحة العاملية ويف فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة
دور
بين الوكاالت واملعنية باألمراض غير املعديةَ ،
فرقة العمل املذكورة يف تيسير تعاون الوكاالت التابعة
شموال يف
حل أكثر
لألمم املتحدة من أجل
التوصل إىل ٍّ
ُّ
ً
التص ِّدي لتح ِّدي األمراض غير املعدية قائ ًال“ :فيما
فإن هدفنا هو أن نعمل مع
يتعلق بسرطان ُعنق الرحم َّ
شركاء عامليين ووطنيين لضمان أن يدير كلُّ بلد مشارك
يف نهاية األعوام اخلمسة برناجماً وطن ًّيا ملكافحة
بمهامه املرج َّوة ويتَّسم بأنَّه
سرطان ُعنق الرحم يقوم
ِّ
مستدام ورفيع املعايير”.
و ُت َع ُّد الوكالة ومعها ست وكاالت أخرى تابعة لألمم
املتحدة جزءاً من فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة بين
الوكاالت واملعنية باألمراض غير املعدية والتي تعمل
معاً من أجل الوقاية من سرطان ُعنق الرحم ومكافحته،
وهي :منظمة الصحة العاملية ،والوكالة الدولية لبحوث
السرطان ،وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وصندوق
األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

فريق الخبراء الدولي التابع لبرنامج
األمم المتحدة العاليم المشترك
في زيارة إلى منغوليا لتقديم
اإلرشادات والتوصيات بما يسهم
في تعزيز برنامج سرطان ُعنق
الرحم في هذا البلد.
(الصورة من :املكتب ال ُقطري ملنظمة الصحة العاملية،
منغوليا)

سوف يعمل خبراء دوليون مع البلدان الستة اخملتارة
واملتوسطة الدخل حلشد
وهي من البلدان املتدنِّية
ِّ
املوارد الضرورية ُبغية توسيع نطاق التوعية عبر
القنوات الداخلية والثنائية واملتع ِّددة األطراف واحل ِّد
من مع َّدالت االعتالل وحاالت الوفيات الناجمة عنه.
والهدف املنشود هو ضمان أن يدير كلُّ بلد مشارك يف
نهاية األعوام اخلمسة برناجماً وطنيًّا ملكافحة سرطان
بمهامه املرج َّوة ويتَّسم بأنَّه مستدام
ُعنق الرحم يقوم
ِّ
ورفيع املعايير.
مرض يمكن
وقالت عبدالوهاب إنَّ سرطان ُعنق الرحم
ٌ
الشفاء منه ،ولكن يف حاالت كثيرة ج ًّدا ُيكتشف بعد
فوات األوان ملنع االعتالل به أو الوفاة بسببه .لذا يمكن
أن تقلِّص اإلجراءات االستباقية إىل ح ٍّد بعيد الوفيات
الناجمة عن سرطان ُعنق الرحم.

وتشكِّل الوالية املسندة إىل الوكالة والدور الفريدان
للوكالة يف جمال الطب اإلشعاعي ،الذي ينضوي حتته
الطب النووي واألشعة التشخيصية والعالج اإلشعاعي،
عام ًال مه ًّما يف حتقيق أهداف هذه اجلهود الدولية
املبذولة ملكافحة سرطان ُعنق الرحم.
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