َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

رفع مستوى خدمات العالج اإلشعاعي
في مولدوفا
بقلم آبها ديكسيت

مريض يعاني من سرطان الرأس
ِّ
والرقبة يعالج على جهاز
معجل
خطي للعالج اإلشعاعي في معهد
األورام في مولدوفا.
(الصورة من :معهد األورام ،مولدوفا)

مولدوفا ،بدعم من الوكالة ،مع أكرث من
 11000حالة جديدة من الرسطان ًّ
سنويا،
ً
ِّ
غالبا ما ُّ
يتم اإلبالغ عهنا يف مرحلة متأخرة ،عندما
واليت
تكون فرص الشفاء أقل .ويخضع ما يقرب من نصف
هؤالء املرىض اآلن للعالج اإلشعاعي يف معهد األورام الذي
ً
َّتم جتهزيه حديثا واملستشفى اإلكلينيكي اجلمهوري ،يف
العاصمة شيسيناو.

تتعامل

َّ
“يتمثل هدف الحكومة
في زيادة تشخيص السرطان
في المرحلتين األولى والثانية
بنسبة  ٪25وضمان حصول ٪80
على األقل من مرضى السرطان
على تشخيص وعالج جيدين
ورعاية مستمرة بحلول
عام ”.2025
— روديكا ميندروتا -ستراتان،
رئيسة البرنامج الوطني ملكافحة
السرطان ،مولدوفا

وقالت روديكا ميندروتا-سرتاتانَّ ،
جراحة أورام أوىل يف
معهد األورام ورئيسة الربنامج الوطين ملكافحة الرسطان
بوزارة الصحة يف مولدوفا« :الهدف املنشود يف إطار
الربنامج الوطين ملكافحة الرسطان للفرتة 2025-2016
هو احلد من وفيات الرسطان بنسبة  ».٪7وأضافت قائلة:
ِّ
«عىل الرغم من التحسينات األخرية يف التشخيص املبكر،
َّ
فإنه ال تزال األورام مسؤولة عن أكرث من  6000حالة وفاة
يف عام  ،2016ما جيعلها ثاين أعىل سبب للوفيات».
ويهدف الربنامج الوطين ملكافحة الرسطان إىل زيادة
ِّ
احلصول عىل خدمات التشخيص املبكر والفحص
َّ
والوقاية والعالج .وتابعت قائلة « :يتمثل هدف احلكومة
يف زيادة تشخيص الرسطان يف املرحلتني األوىل والثانية
بنسبة  ٪25وضامن حصول  ٪80عىل األقل من مرىض
الرسطان عىل تشخيص وعالج جيدين ورعاية مستمرة
حبلول عام ».2025
ومنذ منتصف العقد األول من القرن احلادي والعرشين،
عملت الوكالة عن كثب مع سلطات مولدوفا لتحسني
خدمات العالج اإلشعاعي والطب النووي .وقالت
لودميال ويزسكور ،املسؤولة عن إدارة الربامج يف الوكالة
واليت تعمل مع مولدوفاَّ ،إن مولدوفا تواجه ِّ
حتديات
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هائلة يف قطاع الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك تشخيص
الرسطان وعالجه.

توسيع خدمات العالج اإلشعاعي

َّ
خالل السنوات اخلمس عرشة املاضية ،تلقت
مولدوفا املساعدة من الوكالة لبناء القدرات عىل تنفيذ
التكنولوجيات اجلديدة وحتسني توكيد اجلودة يف الطب
النووي والتشخيص اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي .وقالت
َّ
َّ
ويزسكور إن حكومة البالد رأت أن األولوية هي دعم رفع
مستوى وحدات الطب النووي يف معهد األورام واملستشفى
ً َّ
اإلكلينيكي اجلمهوري .فالوضع كان خطريا ،ألن نقص
َّ
األموال الالزمة للتجديد ورفع املستوى كان يعين أن كال
َ
املستشفيني قد أغلقا وحدات الطب النووي التشخيصية
لدهيام ،اليت كانت متقادمة ولم تكن تعملَّ .
وأدى دعم
الوكالة إىل إعادة فتحها.
َّ
وأدى التعاون الوثيق مع الوكالة إىل تركيب جهاز تصوير

مقطعي حاسويب يف املستشفى اإلكلينيكي اجلمهوري،
والذي يستخدمه أخصائيو َّ
األشعة لتشخيص الرسطان
وغريه من األمراض اخلطرية بسهولة أكرب .ومن َّ
املقرر
تركيب جهاز آخر يف معهد األورام يف وقت الحق من
هذا العام.
ويستخدم جهاز التصوير املقطعي احلاسويب َّ
معدات
َّ
أشعة سينية خاصة للحصول عىل بيانات الصور من
زوايا خمتلفة حول اجلسمَّ .ثم يستخدم اجلهاز معاجلة

الكمبيوتر للمعلومات إلظهار مقطع عريض من أنسجة
وأعضاء اجلسم.

كام َّأدى دعم الوكالة إىل تركيب أول جهاز حديث للعالج
باإلشعاع ،وهو ِّ
معجل خطي ،يف معهد األورام .وقالت
ميندروتا-سرتاتان َّإن ِّ
املعجل اخلطي قد َّ
حسن خدمات
العالج اإلشعاعي يف البالد وساعد عىل توسيع نطاق
احلصول علهيا.
كام ساعدت الوكالة يف تركيب جهاز التصوير املقطعي
احلاسويب باالنبعاث الفوتوين املفرد يف معهد األورام يف عام
 ،2011ما َّأدى إىل زيادة حصول املرىض عىل استقصاءات
وأدى تركيب َّ
تشخيصية نووية حديثةَّ .
معدات التصوير
املقطعي احلاسويب والتصوير املقطعي احلاسويب باالنبعاث
الفوتوين املفرد يف املستشفى اإلكلينيكي اجلمهوري يف عام
ً
 2013إىل إعادة فتح وحدة الطب النووي به ،ما يتيح فحصا
ً
وتعقيدا ملجموعة ِّ
متنوعة من الرسطانات.
أكرث دقة
وتنقذ وحدات العالج اإلشعاعي َّ
املطورة أرواح الناس.
ً
فوفقا لتقارير منظمة الصحة العاملية ،شهدت السنوات
ً ًّ
الست بني عايم  2010و 2016اخنفاضا حادا من ٪70
إىل  ٪55يف عدد املرىض الذين ُي ُّ
شخصون باملرحلتني
الثالثة والرابعة من اإلصابة بالرسطان ،وهام املرحلتان
ُّ
اللتان تقل فهيام فرص الشفاء .وقالت ميندروتا-سرتاتان
جزئيا إىل ما َّقدمته الوكالة من َّ
َّإن هذا يرجع ًّ
معدات
جديدة وتدريب.

التدريب وتطوير المهارات
َّأدت حمدودية احلصول عىل التدريب والتثقيف للمامرسني
الطبيني العاملني يف جمال الطب النووي والعالج
اإلشعاعي يف مولدوفا إىل وجود فجوة طبية ضخمة يف
رعاية مرىض الرسطان.
وقالت ميندروتا-سرتاتان« :ساعدنا العمل مع الوكالة من
أجل احلصول عىل تدريب دقيق وتنمية املهارات عىل

تكوين جمموعة من املهنيني املدربني ،مثل أخصائيي
عالج األورام اإلشعاعي ،والفزييائيني الطبيني ،وخرباء
تكنولوجيا العالج اإلشعاعي لتلبية متطلبات الرعاية
الصحية لدينا».
َّ
وأضافت أن الهدف من مشاركة البلد املستمرة يف أنشطة
التعاون التقين للوكالة هو ضامن حصول املوظفني عىل
التدريب املناسب لالستفادة عىل أفضل وجه من أحدث
َّ
املعدات اجلديدة ،وأن مشاركة املوظفني الطبيني يف املنح
الدراسية والزيارات العلمية لبناء القدرات وحتديث
مهاراهتم يف جمال تقنيات االستقصاء التشخييص يف
ً
ِّ
أمرا ًّ
رئيسيا للربنامج الوطين لرعاية
الطب اإلشعاعي متثل
مرىض الرسطان.
كام كانت الرشاكة مع الوكالة الدولية لبحوث الرسطان،
ِّ
متخصصة تابعة ملنظمة الصحة العاملية،
وهي وكالة
ِّ
أساسية يف مواجهة حتدي مكافحة الرسطان يف البالد .ومن
اإلجنازات املهمة استحداث سجل إلكرتوين للرسطان يف
معهد األورام ،بدعم من الوكالة ومنظمة الصحة العاملية
والوكالة الدولية لبحوث الرسطان .وتساعد هذه األداة
َّ
عىل ُّ
تتبع اجلرعات اليت يتلقاها املرىض أثناء العالج يف
معهد األورام.
ِّ
وتنظم وزارة الصحة والعمل واحلامية االجتامعية محالت
ملكافحة الرسطان للمساعدة يف زيادة الوعي العام باملرض،
مبا يف ذلك الدور الهام للعالج اإلشعاعي يف مكافحة
الرسطان .كام ُت ِّ
شجع احلمالت عىل عادات نمط احلياة
الصيحِّ ،
وتقدم الفحوصات الطبية املجانية.
َّ
وقالت ميندروتا-سرتاتان إنه من أجل حتسني جودة
اخلدمات الصحية يف مكافحة الرسطان ،فمن األهمية
مبكان حتسني ظروف العمل وتطبيق تقنيات جديدة
ً
تعتمد عىل فعالية التكلفة ،فضال عن زيادة رصد عوامل
املخاطر الصحية.

العلوم
العالج اإلشعاعي

املؤين لتدمري اخلاليا الرسطانية ِّ
العالج اإلشعاعي هو أحد األنواع الرئيسية لعالج الرسطان .وهو يستخدم اإلشعاع ِّ
واحلد من نمو
اخلالياِّ .
ويطبقه فريق من اخلرباء ممَّن لدهيم خربة للعديد من السنوات يف العالج اإلشعاعي لألورام والفزيياء الطبية وتكنولوجيا
العالج اإلشعاعي.
َّ
ُ
ًّ
ًّ
ويمكن تقديم العالج اإلشعاعي خارجيا أو داخليا .ويف العالج اإلشعاعي اخلاريج ،توجه ُ
احلزم اإلشعاعية اخلارجة إىل املريض
احلزم من خالل استخدام ِّ
صوب موضع املعاجلة .وعادة ما تنشأ هذه ُ
معجل خطي أو وحدة كوبالت.
ً
َ
وتعترب أجهزة ِّ
املستخدمة شيوعا يف العالج اإلشعاعي
املعجالت اخلطية والكوبالت (Co-60) 60-من أكرث األجهزة
اخلاريج ،وهو إجراء يستخدم احلزم العالية الطاقة لقتل اخلاليا الورمية .وقد استخدمت كل من أجهزة الكوبالت60-
ِّ
واملعجالت اخلطية لعالج الرسطان منذ اخلمسينيات.
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