آراء من داخل الوكالة

َّ
الدعم المقدم من الوكالة في مجال الصحة البشرية
بقلم يم عبدالوهاب ،مديرة شعبة الصحة البشرية ،الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

شهد جمال الطب أوجه تق ُّدم
لقد فريدة على م ِّر القرن املاضي—
ومنها اكتشاف االستخدام الطبي
لإلشعاعات والنويدات املش َّعة .وأ َّدى
ذلك االكتشاف إىل إيجاد خيارات أكثر
تن ُّوعا ً وفعالي ًة للوقاية والتشخيص
يخص العديد من
والعالج فيما
ُّ
احلاالت الصحية .فقد صار من املمكن
اآلن تشخيص أمراض مثل السرطان
يف وقت أبكر وعالجها بطريقة أكثر
فعالية بمساعدة التقنيات النووية ،ومن ث َّم إعطاء عدد أكبر من املرضى
فرصة ملكافحة تلك األمراض ،وإعطاء فرصة كبيرة للشفاء منها فيما
يخص كثيرين منهم.
ُّ
ومع ذلك ،يشكِّل العدد املتزايد من األشخاص الذين يعانون سنو ًّيا من
األمراض غير املعدية ،مثل السرطان واالضطرابات العصبية واضطرابات
القلب واألوعية الدموية ،ضغطاً كبيراً على ُنظم الرعاية الصحية والقادة
يف جميع أنحاء العامل فيما يتعلق بتوفير احللول الف َّعالة ،رغم أنَّ املوارد
الالزمة لتشخيص وعالج تلك احلاالت املرضية قد تكون شحيحة ،أو يف
كثير من األحيان غير متوافرة على اإلطالق .ويق ِّدم برنامج الوكالة يف
جمال الصحة البشرية إسهامات يف اجلهود العديدة املبذولة حال ًّيا على
الصعيد العاملي بهدف التص ِّدي لهذه التح ِّديات الصحية وتعزيز القدرات
يف الدول األعضاء.
ال إزاء الوقاية من األمراض
ويوفِّر برنامج الصحة البشرية نهجا ً شام ً
غير املعدية وتشخيصها وعالجها يف أربعة جماالت دعم رئيسية:
التغذية؛ والتشخيص واملتابعة؛ وطب األورام اإلشعاعي والعالج
اإلشعاعي؛ وتوكيد اجلودة .وتسهم هذه اجملاالت جمتمعة يف حتقيق
الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة —
الصحة اجليدة والرفاه.
والتغذية اجل ِّيدة هي األساس الذي يقوم عليه رفاه اإلنسان .وتدعم
الوكالة حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تطبيق التقنيات
النووية ،وال س َّيما استخدام النظائر املستقرة للوقاية من األمراض
والتم ُّتع باحلياة يف صحة جيدة .وتع ِّزز الوكالة قدرات البلدان وتساعدها
على مكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله وتدعم التم ُّتع بصحة أفضل يف
جميع مراحل احلياة عن طريق تشجيع استخدام التقنيات النووية الدقيقة
(بما يف ذلك النظائر املستقرة) يف تصميم التدخُّ الت وتقييمها ،مع
ضع وصغار األطفال؛ وتغذية األمهات واملراهقين؛
التركيز على تغذية ال ُّر َّ
والنظم الغذائية العالية اجلودة؛ والوقاية من األمراض غير املعدية
ومكافحتها؛ والتم ُّتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة.
وإذ تدرك الوكالة أنَّ املوارد املتاحة للصحة تتفاوت تفاوتا ً كبيراً بين
املناطق وداخلها ،فإنَّها تضع استراتيجيات لدعم الدول األعضاء يف
حتقيق االستفادة املثلى من مواردها دون االنتقاص من جودة اخلدمات
املق َّدمة .ويتط َّلب هذا األمر حتديد خيارات العالج بعناية ،وهو ما يتو َّقف
التوصل إىل فهم واضح للمرض واملرحلة التي وصل إليها.
بدوره على
ُّ
ويؤ ِّدي الطب النووي والتصوير التشخيصي دوراً رئيس ًّيا يف تشخيص

األمراض غير املعدية وإدارتها .ويتيح التصوير فحص الفئات السكانية
املع َّرضة خلطر اإلصابة والتشخيص املبكِّر والدقيق والتقييم التك ُّهني
املتأن — وجميع هذه العناصر تؤ ِّدي إىل ا ِّتخاذ القرارات العالجية
ِّ
السليمة ورصد تأثير العالج .وباإلضافة إىل ذلك ،توفِّر الوكالة اخلبرات
التقنية يف جمال العالج اإلشعاعي ،والذي ينطوي على استخدام
ال عن
اإلشعاعات املؤ ِّينة يف عالج املرضى املصابين بالسرطان فض ً
بعض احلاالت املرضية احلميدة.

تدريب املهن ِّيين

املؤهلين أحد العقبات الرئيسية التي تعترض
ُي َع ُّد االفتقار إىل املهن ِّيين
َّ
والتوسع
املاسة إىل حتديث خدمات العالج اإلشعاعي
سبيل تلبية احلاجة
ُّ
َّ
فيها يف العامل النامي .ويتع َّين أن تكون االستثمارات احلكومية يف
املعدات مقترنة بالتخطيط املالئم للموارد البشرية .ومن األولويات
دعم التعليم والتدريب األوليين للمهنيين يف جمال
يف هذه الصدد ُ
العالج اإلشعاعي ،مثل الفيزيائيين الطبيين وخبراء تكنولوجيا العالج
ال عن التعليم
اإلشعاعي وأخصائيي عالج األورام اإلشعاعي ،فض ً
والتدريب املستمرين للمهن ِّيين الذين سبق تدريبهم بغية حتديث معارفهم
ومهاراتهم أو توسيع نطاقها.
وتعمل الوكالة على تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم السياسات
السليمة ألغراض العالج اإلشعاعي وعالج السرطان وغيرهما من
التطبيقات اإلشعاعية يف جمال الصحة البشرية .وتشمل األنشطة البحثية
األخرى تطبيقات علم األحياء اإلشعاعي ،وال س َّيما يف جماالت قياس
اجلرعات األحيائية اإلكلينيكي ،وتعقيم األنسجة ألغراض حفظها،
واألسطح والدعامات التوجيهية التي ُتستخدم يف هندسة األنسجة.

ويق َّدر أنَّ  10ماليين شخص يوم ًّيا يخضعون إلجراءات تشخيصية أو
ُ
عالجية أو تدخُّ لية تنطوي على اإلشعاعات الطبية .ويف حين أنَّ غالبية
هذه اإلجراءات ُترى على نحو مأمون وبطريقة سليمة ،فهناك أوضاع
إما على نقص أو قصور يف الوقاية من
يف خمتلف أرجاء العامل تنطوي َّ
اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي ،وهو ما يع ِّرض صحة املرضى للخطر.
ولهذا السببُ ،ي َع ُّد ضمان االستخدام اآلمن لإلجراءات اإلشعاعية جزءاً
ال يتجزَّأ من عمل الوكالة والوالية املسندة إليها.

وتتط َّلب األساليب املستخدمة يف التصوير والعالج قياس اجلرعات
بدقة وإجراءات معقَّ دة لتوكيد اجلودة ،وذلك بغية ضمان إمكانية حتقيق
النتائج اإلكلينيكية املناسبة دون املساس بأمان املريض .وتضع الوكالة
مدونات لقواعد املمارسات ومبادئ توجيهية متَّسقة دول ًّيا يف جمال قياس
اجلرعات وتوكيد اجلودة ،كما تضع توصيات بشأن أفضل املمارسات،
وتق ِّدم إرشادات إىل الدول األعضاء بشأن تنفيذ تلك التوصيات .وتدير
الوكالة أيضاً خمتبراً لقياس اجلرعات ،ويؤ ِّدي هذا اخملتبر دوراً رئيس ًّيا يف
يخص االستخدام املأمون واآلمن
إرساء وتعميم أفضل املمارسات فيما
ُّ
والف َّعال لإلشعاعات يف تشخيص السرطان وعالجه.
ِّ
لالطالع على مزيد من املعلومات ،زوروا موقعنا الشبكي www.IAEA.org
جملمع الصحة البشرية ).(https://humanhealth.iaea.org/hhw
واملوقع الشبكي َّ
ِّ
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