
مكافحة السرطان

يخضع أكثر من 5٠٠ مريض سنويًّا سوف 

لفحوصات طبية أساسية ستتيحها لهم 

ل حاليًّا يف  آلة التصوير النووية الجديدة التي تُشغَّ

بنغالديش بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وتشكِّل هذه اآللُة أداًة أساسيًة للتشخيص الطبي 

م لألمراض من قبيل الرسطان. النووي املتقدِّ

وقال كمال الدين، أخصائي عالج األورام اإلشعاعي 

والنظري يف العديد من مشاريع التعاون التقني للوكالة 

»إن االنتظار ثالثة أشهر، وهي الفرتة التي ينتظرها 

بعض املرىض الذين ال تتوفَّر لديهم املوارد للجوء إىل 

الخدمة الصحية الخاصة، قد يحدث الفرق يف بعض 

األحوال بني الحياة واملوت«.

إن آلة التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير 

املقطعي الحاسوبي الجديدة سوف تساعد عىل توسيع 

نطاق العناية املقدَّمة يف هذا البلد. وتمكِّن مسوح هذه 

ا يجري داخل الجسم بغية  اآللة األطباء من أخذ صور عمَّ

تشخيص األمراض من قبيل الرسطان، فضالً عن رصد 

تحسن وضع املرىض خالل فرتة عالجهم. 

إحداث الفرق، إنقاذ األرواح

لقد غريَّ مسح آلة التصوير املقطعي باالنبعاث 

البوزيرتوني-التصوير املقطعي الحاسوبي حياة الطفل 

محبوب مراد. لقد كان عمر الطفل محمود مراد 3 أعوام 

عندما اكتشف أطباء املعهد الوطني للطب النووي 

والعلوم املرتبطة يف بنغالديش ورماً ملفاويًّا عىل مسح 

آلة التصوير هذه الذي خضع إليه يف عام ٢٠15، وبدأ 

األطباء بتقديم العالج الكيميائي له إذ أصابهم الخوف من 

املرحلة املتقدِّمة التي وصل إليها املرض. وأعاد األطباء 

استخدام التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-

التصوير املقطعي الحاسوبي للتحقُّق من استجابة هذا 

الطفل للعالج.

وقالت السيدة شميم ممتاز فردويس بيغم، رئيسة شعبة 

التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير 

املقطعي الحاسوبي يف املعهد الوطني للطب النووي 

والعلوم املرتبطة يف بنغالديش، إن الطفل محبوب لحسن 

الحظ تعاىف برسعة كبرية لدرجة أن أخصائيو األورام 

 أوقفوا العالج الكيميائي. وأضافت السيدة بيغك قائلة 

 »لقد خضع الطفل محبوب ألربع جلسات عوضاً عن 

الست جلسات من العالج الكيميائي التي كنَّا قد وصفناها 

له. وهو ُشفي اآلن كما أننا نتابع وضعه الصحي«.

وقال السيد محبوب، والد الطفل محمد مراد »لقد انتابنا 

قلق عميق إذا كنَّا عىل دراية بأننا غري قادرين عىل تسديد 

تكاليف العالج«. وأضاف »أما اآلن فإننا نأتي ونجري 

كلَّ فحوصات طفلنا يف املعهد دون أن ننتظر وقتاً طويالً 

وبدون تكلفة؛  إننا ال نصدِّق ما يجري«.

وال تشكِّل مسوح التصوير املقطعي باالنبعاث 

البوزيرتوني-التصوير املقطعي الحاسوبي سوى 

نوع واحد من إجراءات الطب النووي. وتوجب هذه 

اة املستحرضات  اإلجراءات استخدام العقاقري الطبية املسمَّ

ة  الصيدالنية اإلشعاعية التي تحتوي عىل النظائر املشعَّ

الطبية )انظر الصفحة 4( التي ينتج العديد منها من خالل 

ل الجسيمات. السيكلوترونات التي تشكِّل نوعاً من معجِّ

ل بنغالديش حاليًّا سيكلوتروناً واحداً فقط، مرتني  وتشغِّ

يف األسبوع، يف مستشفى خاصة، يشكِّل املصدر الوحيد 

للمستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية للمراكز العامة 

والخاصة التي تقدِّم مسوح التصوير املقطعي باالنبعاث 

البوزيرتوني-التصوير املقطعي الحاسوبي. وسوف ينتج 

ع أن يبدأ تشغيله يف  مرفق سيكلوتروني جديد، من املتوقَّ

املعهد الوطني للطب النووي والعلوم املرتبطة بحلول 

نهاية عام ٢٠19، مستحرضات صيدالنية إشعاعية بني 

أربعة وخمسة أيام يف األسبوع.  

وقال السيد إنريكيه إسرتادا لوباتو، أخصائي الطب 

النووي يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية »لن يتيح مرفق 

السيكلوترون الجديد تحسني فعالية أجهزة التصوير 

املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير املقطعي 

الحاسوبي الحالية فحسب، وإنما سيمكِّن مرافقها األخرى 

من االنفتاح أمام مكافحة الرسطان واملساهمة فيها«.

“لقد انتابنا قلق عميق إذ كنَّا 
عىل دراية بأننا غري قادرين 
 عىل تسديد تكاليف العالج. 
 أما اآلن فإننا نأتي ونجري 

كلَّ فحوص محبوب يف املعهد 
دون أن ننتظر وقتاً طويالً 

وبدون تكلفة؛ إننا ال نصدِّق 
 ما يجري.”

— محمد مراد، والد مريض صغير السنِّ 
من مرضى السرطان الذين يتابع المعهد 

الوطني للطب النووي والعلوم المرتبطة في 
 بنغالديش وضعهم الصحي

  الطفل محمود مراد ووالده، 
 السيد محمد، يف إحدى 
 زيارات املتابعة بعد شفائه 
من الورم اللمفاوي. 
)الصورة من: لورا غيل/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

 توفري املزيد من الدعم ملكافحة الرسطان 
يف بنغالديش

بقلم لورا غيل
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مكافحة السرطان

تطوير خدمات العالج اإلشعاعي لألورام

باإلضافة إىل التعزيزات يف مجال الطب النووي، يشهد العالج 
راً كبرياً بفضل طاقم  اإلشعاعي لألورام يف بنغالدش تطوُّ

نوا بهدوء لسنوات خلت. ولقد شارك  من املوظفني الذين تمرَّ
العديد من أخصائي عالج األورام اإلشعاعي والفيزيائيني 

الطبيني وتكنولوجيي اإلشعاع من القطاعني العام والخاص 
يف دورات تدريبية متقدِّمة منذ عام ٢٠1٢ من خالل ٢٠ 

برنامج تدريب وطنيًّا دعمها برنامج التعاون التقني للوكالة. 

 وقالت السيدة نازمون ناهر شانتا، القائمة بالتسجيل 
فيما يتصل بالعالج اإلشعاعي لألورام يف املعهد واملستشفى 

الوطنيني لبحوث لرسطان »من املفيد أن نعرف أننا ننجز 
ق كبار خرباء  أعمالنا بصورة صحيحة«. وأضافت »إن تحقُّ

املنطقة من أننا ننجز أعمالنا بصورة صحيحة يضفي الثقة 
 عىل املناهج التي نعتمدها كما يرفع من نوعية العالج 

مه.«  الذي نقدِّ

وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنغالديش يف تعزيز 
مكافحة الرسطان منذ أكثر من ٢٠ عاماً. ويشمل هذا الدعم، 

باإلضافة إىل تدريب األخصائيني، تقديم اإلرشادات بشأن 
الوقاية من اإلشعاعات واللوائح فضالً عن توفري املرافق 

والتجهيزات. 

واقع صعب
إن التحدِّي الذي يواجهه املهنيون يف هذا املجال يشمل 
بني من  ة ندرة عىل صعيد املوظفني املدرَّ جانبني، إذ ثمَّ

جهة، كما يزيد عدد السكان من جهة أخرى. ويف حني أن 
املعايري الدولية تويص بتشغيل جهاز عالج إشعاعي واحد 
لكلِّ مليون نسمة، فال تملك بنغالديش سوى ٢4 من هذه 

األجهزة ملجموع سكانها البالغ 1٦٦ مليون نسمة. 

باإلضافة إىل ذلك، تصل غالبية املرىض إىل املستشفيات 
مة  ومراكز الرعاية بعد وصول املرض إىل مراحل متقدِّ

يتمثَّل العالج الوحيد املتيرسِّ لها يف الرعاية التلطيفية 
لتخفيف اآلالم. وال يعود ذلك إىل غياب املرافق فحسب 
ه املرىض عموماً إىل  وإنَّما إىل غياب الوعي حيث ال يتوجَّ

مراكز العناية الصحية عىل الرغم من ظهور أعراض 
األمراض. 

اً جذريًّا  وقال السيد كمال الدين »ستتغريَّ األمور تغريُّ
خالل عرش سنوات لو عالجنا هذه املشاكل، أي من خالل 

حصول املرىض عىل العالج والوعي وتوفري املزيد من 
بني تدريباً جيداً. والسيد كمال  املوظفني الطبيني املتدرِّ

الدين عىل ثقة، حاله حال العديد من املهنيني يف هذا املجال، 
من أن تطوير املراكز خارج العاصمة يشكِّل الطريق 

الصحيح الواجب سلوكه. 

وقال السيد سياهريل سياهريل، مسؤول إدارة مرشوع 
التعاون مع بنغالديش يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
سون ومتفانون يف بنغالديش، كما  ة مهنيون متحمِّ »ثمَّ

يحصل هذا البلد عىل املزيد من التجهيزات«. وأضاف 
يات املستقبلية، فإننا نعمل عىل  »وعىل الرغم من التحدِّ

ضمان أن تستمر بنغالديش باستالم العون الرضوري 
مه الوكالة.«  من خالل التعاون التقني الذي تقدِّ

)الصورة من: لورا غيل وفادي نسيم/الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية(
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