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ون جلسة  عاملون طبيون يعدُّ
معالجة بالعالج اإلشعاعي 
ي في  ل خطِّ باالستعانة بأول معجِّ
قسم العالج اإلشعاعي في مركز 
المستشفى الجامعي “األم تيريزا” 
بالعاصمة األلبانية تيرانا.  
 )الصورة من: مركز املستشفى اجلامعي

 “األم تيريزا”، ألبانيا(

ز المعالجة بالعالج اإلشعاعي  ألبانيا تعزِّ
لمرضى السرطان بدعم من الوكالة  

بقلم جيريم لي

إنَّ  
افتقار الدول النامية إىل املعدات واملرافق 

املالئمة لرعاية مرضى السرطان يعني أنَّ 

تركون دون عالج. وُتَعدُّ أجهزة 
ُ
العديد من املرضى ي

ال  ا من العالج الفعَّ العالج اإلشعاعي جزءاً أساسيًّ

للسرطان، غير أنَّ تكلفة اقتنائها وصيانتها باهظة. 

نت ألبانيا من توفير العالج  وبمساعدة الوكالة تمكَّ

اإلشعاعي ملرضى السرطان فيها، وهي اآلن تضيف 

ا آخر ذا كفاءة  اًل خطيًّ إىل أسطولها من املعدات معجِّ

ومن أحدث طراز.

ويف ألبانيا، مازال السرطان يمثِّل أحد أبرز مشاكل 

الصحة العامة. فوفقاً لوزارة الصحة األلبانية يحتلُّ 

السرطان املرتبة الثانية بين أهمِّ أسباب الوفيَّات 

يف البالد )1٦.٦٪( بعَد أمراض القلب واألوعية 

بلَّغ عن قرابة 14٠ ٧ حالة 
ُ
الدموية. ويف كلِّ عام ي

سرطان جديدة، من بينها ٩٠٠ 3 حالة بحاجة إىل 

العالج اإلشعاعي كجزء من املنهجية العالجية. ويف 

الوقت الراهن تملك ألبانيا التي يبلغ تعداد سكانها 

3.3 ماليين نسمة خمسة من أجهزة العالج اإلشعاعي 

عد بالنظير املشّع كوبالت-٦٠ 
ُ
هي: جهاز العالج عن ب

ل خطي يف قسم العالج اإلشعاعي يف مركز  ومعجِّ

املستشفى اجلامعي “األم تيريزا” بالعاصمة 

ي يف قسم اجلراحة  ل خطِّ األلبانية تيرانا؛ ومعجِّ

يان  الن خطِّ العصبية باملركز املذكور نفسه، ومعجِّ

يف عيادة خاصة.

وساعدت احلكومُة النمساوية ألبانيا يف اقتناء 

ل خطي لقسم العالج اإلشعاعي يف مركز  أول معجِّ

املستشفى اجلامعي يف عام ٢٠15. وساعدت الوكالة 

يف إدخال اجلهاز يف اخلدمة ويف تدريب املوظفين 

الطبيين على تشغيل اجلهاز واألمان اإلشعاعي. 

وباإلضافة إىل ذلك ستدعم الوكالة ألبانيا يف تركيب 

ل خطي آخر يف مركز املستشفى اجلامعي يف  معجِّ

وقت الحق من عام ٢٠1٧. وقال بريندن هيلي، 

أخصائي الفيزياء الطبية العالجية اإلشعاعية يف 

الوكالة، إنَّ الدعم املقدَّم من الوكالة يشمل تزويد 

ألبانيا بمعدات ضمان اجلودة الالزمة لقياس 

ة، ويساعد يف ضمان 
َ
املستويات اإلشعاعية املستخدم

رة اجلهاز بشكل مالئم وتلقِّي املرضى للجرعة 
َ
معاي

املوصوفة لهم.
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إدماج األجهزة العاملة بالنظير املشعِّ 

ية  الت اخلطِّ  كوبالت-60 واملعجِّ

لعالج السرطان

ية واألجهزة العاملة بالنظير  الت اخلطِّ ُتَعدُّ املعجِّ

املشعِّ كوبالت-٦٠ من أكثر املعدات املستخَدمة يف 

العالج اإلشعاعي بحزمة أشعة خارجية، ويف هذا 

زم عالية الطاقة يف القضاء على 
ُ

اإلجراء ُتستخدم ح

خاليا األورام. وُتستخدم األجهزة العاملة بالنظير 

ية يف عالج  الت اخلطِّ املشعِّ كوبالت-٦٠ واملعجِّ

السرطان منذ خمسينات القرن العشرين.

ق األمر باخليارات املتاحة للعالج  وعندما يتعلَّ

ه ليس هناك من إجابة معيارية. وترى  اإلشعاعي فإنَّ

مي عبدالوهاب، مديرة شعبة الصحة البشرية يف 

الوكالة، أنَّ اختيار معدات معيَّنة يجب أن يتمَّ بعد 

حتليٍل متأنٍّ ال يأخذ يف احلسبان السمات التكنولوجية 

لألجهزة فحسب، بل أيضاً البنية األساسية احمللية، 

وتقييم متطلبات الصيانة، والتكلفة املعقولة، وتوافر 

بين تدريباً جيِّداً. موظفين مدرَّ

وتقول يف هذا السياق: “نريد من الدول األعضاء أن 

تكون على دراية تامة باحتياجات البنية األساسية 

ال ملعدات العالج  اخملتلفة الالزمة لالستخدام الفعَّ

اإلشعاعي قبل شراء جهاز بعينه”.

 اإلبقاء على األمان: التدريب 

واملنح الدراسية

د عملية العالج اإلشعاعي يجب أن تخضع  بسبب تعقُّ

ن يضطلعون  ثالث فئات من املهنيين الطبيين ممَّ

بأدوار رئيسية يف تنفيذ العالج — وهم أخصائيو 

عالج األورام اإلشعاعي وأخصائيو الفيزياء الطبية 

واملعاجلون باإلشعاعات — لتدريب صارم بما يكفل 

أن تكون اإلجراءات مأمونة وناجحة للمرضى، وبما 

يضمن األمان لهم أنفسهم.

وبعد تسليم جهاز عالج إشعاعي جديد لبلد ما وُقبيل 

البدء بتشغيله يف بيئة إكلينيكية، تدعم الوكالة اجلهة 

املتلقِّية بثالثة أساليب: فهي تتخذ الترتيبات الالزمة 

لقيام اجلهة املصنِّعة بتوفير تدريب خاص باجلهاز؛ 

وتدعم املهنيين الطبيين يف احلصول على منح دراسية 

يف بلدان تملك بالفعل معدات مماثلة قيد التشغيل؛ 

ق من عملية إدخال اجلهاز يف  وترسل خبراء للتحقُّ

اخلدمة، وذلك ملصلحة الفعالية واألمان على السواء.

ي في قسم  ل خطِّ أول جهاز معجِّ
 العالج اإلشعاعي في مركز  

المستشفى الجامعي “األم تيريزا”  
بالعاصمة األلبانية تيرانا.
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