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كلمة االفتتاح

رئــيــس التحرير الــدكــتــورة /حنان
عوض الدوسري
في عــام  1885بــدأت أهمية الفيزياء
الــطــبــيــة ب ــع ــد إكـــتـــشـــاف "رون ــت ــج ــن
لألشعة السينية فى العام ومــن ثم
ـــم استخدامها فــي الــمــجــال الطبي
تَ ّ
بالتشخيص والعالج" وعلى الرغم من
االنــتــشــار الــواســع الســتــخــدام األشعة
فــي التشخيص والــعــاج ،إال أنــه عدد
الفيزيائيين في القطاع الطبي قليل
مقارنة مــع الحاجة الملحة إلــى كــوادر
متخصصة في هذا المجال.
ومع تطور التكنولوجيا وظهور القوانين
واللوائح التي تقنن استخدام األشعة؛
لزاما على المؤسسات التي
فقد صار
ً
تــســخــدم األشــعــة فــي أغــــراض ضبط
الجودة وفي الوقاية من اإلشعاع أن
تقوم بتعيين فيزيائيين متخصصين في
هذا المجال وقد تزايد عدد الفيزيائيين
ليتناسب مع هذة الحاجة الفعلية ،وهؤالء
الفيزيائيون بحاجة إلــى رفــع كفاءاتهم
بالتدريب وورش العمل والمؤتمرات
عن طريق المنظمات الدولية والمحلية
والوكالة الدولية للطاقة.
وعلى الرغم من مشاركة الــمــرأة في
المجال الطبي في العديد من الدول
والـــدور الــريــادي الــذي قامت بــه مــاري
كــوري بإكتشاف األشعة ،لكن عددهن
اليــزال دون الطموح واليتجاوز نسبة
الـــ28فــي المئة في وظائف محدودة
وعالميا ،مع عــدم إشراكها في
عربيا
ًّ
ً
مواقع صنع القرار .
وثمة مجموعة من العوامل التي أدت

إلى تنامي أعــداد الفيزيائيات تمثلت:
بالحداثة ،وإرسال المرأة إلى المدرسة
خطا مــن التعليم ،وتحررها من
لتنال ً
الــقــيــود االجــتــمــاعــيــة ،وقــــرارات األمــم
المتحدة التي ساوت بين الرجل والمرأة،
وتبوؤ المرأة مناصب قيادية ومهنية
عن جدارة .فقد حصلت المرأة على جائزة
نوبل ،حيث كانت ماري كوري أول سيدة
تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء
عــام  1903وكــذلــك فــي الكيمياء عام
 1911نظير عملها في مجال النشاط
اإلشعاعي.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 1901
حتى  2010حصلت أربعون سيدة على
جائزة نوبل في مجاالت متعددة منها
الفيزياء والطب والكيمياء .غير أن المرأة
العربية تعاني بعض الــعــراقــيــل في
تحقيق ماتصبو إليه ومن هذة العراقيل:
العادات والتقاليد ،ونظرة المجتمع إلى
تحد
المرأة ،ووجود بعض القوانين التي ُّ
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من وصولها إلى تحقيق اإلنجازات؛ لكنها
على الرغم من ذلك حصدت العديد من
اإلنــجــازات على المستويين المحلي
والدولي ،وهذا يعود إلى اتساع نسبة
اإلن ــاث المتعلمات مما شجعها على
المضي ُق ً
دما لتضع قدمها في مجاالت
ً
حكرا على الرجل فقط .وخير مثال
كانت
على نجاح المرأة في تجاوز العراقيل
الــتــي كــانــت مــفــروضــة عــلــى تعليمها
ً
جنبا إلــى جنب
وانخراطها في العمل
مع الرجل هو "الفيزيائية الطبية" ،حيث
الطبيات في
تشكل نسبة الفيزيائيات
ّ
رابطة الفيزياء الطبية بالشرق األوسط
 25%من مقاعد مجلس إدارتها ،إضافة
إلى ترؤس الفيزيائية الطبية لجمعيات
الــفــيــزيــاء الــطــبــيــة ف ــي ك ــل م ــن قطر
واإلمـــارات والــعــراق .وفــي عــام 2018
تقدمت رابطة الشرق األوسط للفيزياء
الطبية بطلب إلــى الــرابــطــة العالمية
للفيزياء الطبية من أجل استحداث لجنة
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خــاصــة بالنساء الفيزيائيات الطبيات
وضمها إلــى الــرابــطــة العالمية ،وقد
تمت الموافقة على إنشاء هذة اللجنة
وتــم تكليف الــدكــتــورة حنان الــدوســري
ّ
برئاسة هذة اللجنة.
إنــة ليسعدني ويشرفني أن أتقدم
بالشكر واالمتنان والعرفان إلى حضرة
صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح "قائد اإلنسانية"
على دعمه المتواصل للمرأة وتمكينها
في شتى المجاالت لتحقيق نجاحات
متعددة ،حيث صــارت المراة الكويتية
جـــزءا ال يتجزأ مــن استراتيجيات بناء
ً
الدولة ،كما ُوضعت المرأة على رأس
أولـــويـــات الــتــنــمــيــة بــإعــتــبــارهــا نصف
ً
ً
أساسيا في صناعة
وشريكا
المجتمع
المستقبل .وف ــي الــعــقــود الخمسة
الماضية حققت المرأة الكويتية العديد
مــن اإلنــجــازات المهمة وشــاركــت في
صنع القرار بتقلدها مناصب متعددة
فأصبحت وزيـــرة ووكــيــلــة ونــائــبــة في
البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات
الدبلوماسية ،وصــارت المرأة الكويتية
ً
ً
أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية
شريكا
"كويت جديدة ."2023
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نبـذة عـن لجـنة الفـيزيائيات الطـبيات
في الشـرق االوسـط
تأسست رابطة الشرق األوسط للفيزياء الطبية تحت مظلة الرابطة العالمية للفيزياء
الطبية ،والتي تضم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان اآلتية:
•رئيــس الرابطــة :د .هــدى النعيمــي
 قطــر•نائــب رئيــس الرابطــة :د .مشــاري
النعيمــي  -الكويــت
•امين الســر :د .محمد حسان خريطة
 ســورياـابق :د .عبداللــه الحــاج-
•الرئيــس السـ ً
المملكــة العربيــة الســعودية
•أميــن الصنــدوق :رابــح حمــود-
لبنــا ن
•رئيــس لجنــة التعليــم والتدريــب:
رفعــت المزروعي-المملكــة العربيــة
ا لســعو د ية
•رئيــس اللجنــة العلميــة :د.
عدنــان الوطبان-المملكــة العربيــة
ا لســعو د ية
•رئيــس لجنــة العالقــات العامــة :د.
زينــة خطــار -لبنــان
•رئيــس لجنــة الجوائــز والتكريمات :د.
افــكار الفــارسُ -عمــان
•رئيــس لجنــة المنشــورات :د .أنــاس
أبابنــه -المملكــة األردن
•رئيــس اللجنــة اإلعالميــة :نبيــل
عقيــان  -األردن
•رئيــس لجنــة النســاء الفيزيائيــات :د.
حنــان الدوســري -الكويــت
ـــم إســتــحــداث لجنة
فــي ع ــام  2018تَ ّ

الــفــيــزيــائــيــات الــطــبــيــات ف ــي الــشــرق
األوســـط لتلبية مطالب الــنــســاء في
مجتمعنا الــمــهــنــي والــحــصــول على
تمثيل رسمي في المنظمة العالمية
للفيزياء الطبية،وقد تم تعين الدكتورة
ً
رئيسا لهذه اللجنة ،ويتم
حنان الدوسري
حاليا حصر جميع الفيزيائيات الطبيات
في الشرق األوســط مع دعوتهن إلى
االنضمام وطلب انظمامهم إلى اللجنة
لتحقيق األهــداف المرجوة ،ومن أهم
مهام هذه اللجنة:
•تطويــر وتنفيــذ وتنســيق المهــام
والمشــاريع المتعلقــة بــدور اإلنــاث
فــي الفيزيــاء الطبيــة بالجوانــب
العلميــة والتعليميــة والعمليــة.
•للتنظيــم التعــاون الدولــي فــي
الفيزيــاء الطبيــة والتخصصــات ذات
ا لصلــة .
•للمعالجــة المشــاكالت التــي
تواجههــا الفيزيائيــة الطبيــة فــي
ممارســة الفيزيــاء الطبيــة.
•للتعزيــز القيادة والتطوير الوظيفي
فــي النســاء.
•رفــع الوعــي بالمســاهمات العلمية
للمــرأة فــي الفيزيــاء الطبيــة
•الموازنة بين العائلة والعمل.

WOMEN_MEFOMP

7

أعضاء مجلس اإلدارة للجنة الفيزيائيات الطبيات:
د .حنان عوض الدوسري
دكتوراه فيزياء طبية.
رئيس وحــدة الفيزياء الطبية في مركز
جابر األحمد للطب النووي والتصوير
الجزيئي.
نــائــب رئــيــس رابــطــة الــكــويــت للفيزياء
الطبية.
رئــيــس لجنة النساء الفيزيائيات في
الشرق األوسط  -الكويت.

الكويت لمكافحة السرطان – الكويت.
د .زكية الرحبي
دكتوراه وشهادة زمالة بالفيزياء الطبية
فيزيائي تقني
رئيسة االختصاصيين  -سلطنة عمان.

د .شيخة العبيدلي
دكتوراه فيزياء طبية
رئيس وحدة الفيزياء اإلشعاعية في مركز
د .نوف حسين أبوهادي
أســــتــــاذ مـــســـاعـــد ب ــق ــس ــم األشـــعـــة
التشخيصية
وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية -
المملكة العربية السعودية.
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د .إيمان دعار
دكتوراه فيزياء طبية
أستاذ مساعد بالجامعه األردنية – األردن.

ابتسام المسكري
ماجستير فيزياء طبية
جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان

ايمان مرضي العنزي
فيزياء طبية
مستشفى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي -
مملكة البحرين
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الفوز بجـائزة نـوبل للفـيزياء لعـام
2019
الكاتبة :أ .حنان العروج

ً
يوما
يعتبر الثامن من نوفمبر لكل عام
ً
مميزا لكثير مــن الفيزيائيين وعلماء
الــفــيــزيــاء الفلكية وكــذلــك هـــواة علم
الــفــلــك .ففي هــذا الــيــوم عــام 2019
تم اإلعــان عن فــوز العالم الفيزيائي
الفلكي األمريكي-الكندي "جيم بييبلز"
بجائزة نوبل لمساهمته في فهم تطور
الــكــون بعد االنــفــجــار العظيم ووضــع
األرض بالنسبة إلى الكون ،وقد كانت
عالمين فيزيائيين
مناصفة مع
ً
الجائزة
ْ
ســويــســريــيــن هــمــا "ميشيل مــايــور"
ً
كوكبا
و"ديدييه كويلوز" الكتشافهما
خــارج المجموعة الشمسية يــدور حول
نجم شمسي وذلك في عام  .١٩٩٥وقد
ذكرت لجنة نوبل أن أبحاث "جيم بييبلز"
قبل أكــثــر مــن نصف قــرن الحسابات

التي قام بها آنــذاك كانت تهدف إلى
معرفة درجة حرارة اإلشعاع المتبقي من
االنفجار العظيم .وقد استخدم لرصد
مخصص اللتقاط
تلك األشعة القـ ٌـط
ٌ
األشعة الميكروية ُيدعى "راديومتر
ديــك" نسبة إلــى لعالم روبـــرت ديك
"الذي كان يعمل في رصد أشعة الرادار.
وقــد أدت تلك الحسابات إلــى اليقين
بوجود إشعاع ضوئي منذ بداية الكون.
وعلى الرغم من أن تلك الحسابات كانت
مــوجــودة في أعمال علماء فيزيائيين
سابقين؛ إال أن حسابات "جيم بييبلز"
كانت أكثر حداثة ودقة .فتلك الحسابات
أدت إلى نتيجة مفادها (أنه لو كان هناك
تضوجب أن يكون الكون
انفجار عظيم؛
َ
ً
ممتلئا ببحر من اإلشعاع الميكروي ذي
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درجة حرارة أقل من  10كلفن)؛ وعليه تم
البدء الفوري ببناء القط راديوي متطور
يكشف عن وجود هذا اإلشعاع المتبقي
من االنفجار العظيم .وخــال أكثر من
نصف قرن تم تحسين هذه الحسابات
التي أثبتت وجــود األشعة الميكروية،
وأثرها على وضع األرض بالنسبة للكون
ولم يعد األمر اآلن مجرد فرضية.
"نصيحتي إلى الشباب المتخصصين
بمجال العلوم :ينبغي عليكم أن تفعلوا
ذلــك مــن أجــل حــب الــعــلــم ،عليكم أن
تدخلوا هــذا المجال ألنكم مفتونون
به" هذا ما قاله العالم الفيزيائي "جيم
بييبلز" عبر الهاتف للصحفيين بمقر
األكاديمية الملكية السويدية للعلوم
بعد دقائق من إعالن فوزه بجائزة نوبل.
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لقاء مع ا .فرحه العنزي – الكويت -
كان لنا لقاء مع أ .فرحة العنزي  -أول إختصاصية طب نووي كويتية تعمل في وزارة
الصحة بدولة الكويت ،حيث ستخبرنا عن طبيعة عملها وأهم إنجازاتها في هذا المجال:

العناوين:
•أشجع اإلختصاصين على استكمال
دراســتهم األكاديميــة والحصــول علــى
الدرجــات العلميــة والتخصصيــة.
•الحصــول علــى التخصــص الدقيــق
فــي الفيزيــاء الطبيــة ســيرتقي
بالعمــل علــى أال يكــون هنــاك تداخــل
بيــن هــذه المجــاالت.
•كان يتــم تشــكيل أدوات خاصــة
فــي القســم نفســه لتفــي بأغــراض
اختبــارات ضبــط الجــودة.
لمحة مختصرةً عن دراستك
ً
هل تعطينا
الجامعية؟
تخرجت من كلية العلوم الطبية المساعدة
ُ
في تخصص تكنلوجيا الطب النووي
كنت
عام 1987في جامعة الكويت ،حيث ُ

من ضمن طالبتين تم اختيارهما للدفعة
األولــى للبرنامج التعليمي لتخصص
الطب النووي بجامعة الكويت .وقد تم
تكليف أكاديمي من إحــدى الجامعات
األمريكية لإلستعانة بخبراته لتصميم
برنامج تعليمي وتدريس الطلبة تكنلوجيا
الطب النووي في كلية العلوم الطبية
المساعدة .وتــم قبول فقط طالبتين
بالدفعة األولى لتجربته (طالبة كويتية
و طالبة عراقية) .وفي عام  1987بعد
ـت بمستشفى
الــتــخــرج مــبــاشــرة عــمــلـ ُ
وكنت أول اختصاصية طب
ُ
مبارك الكبير
نووي كويتية تعين بوزارة الصحة ،وقد
شاركت في تدريب طلبة الطب المساعد
ُ
تحت إشــراف رئيس االختصاصين في
الــقــســم.وفــي عـــام ديــســمــبــر 1989
انتدبت للعمل بالمستشفى العسكري
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في قسم الطب النووي لإلشراف على
تركيب األجهزة بغرف التصوير والمختبر
الحار وأجهزة تحميض أفــام األشعة،
وعــمــل فــحــوصــات الـــجـــودة والــقــبــول
ووضـــع بــروتــوكــوالت خــاصــة بتصوير
المرضى وأجهزة الحاسوب التابعة لها
وأجهزة قياس المواد المشعة بالمختبر
الحار وتجهيز الــمــواد المشعة الخاصة
بالفحوصات .وقــد تــم تجهيز القسم
وبدء التشغيل واستقبال المرضى عام
 1990من دون وجود طاقم تمريض أو
إداري إال بوجودي مع ثالثة أطباء وكنت
أقوم بإعداد كشوف الطلبيات وإستالم
المواد الطبية من الصيدلية ،وتجهيز
الغرف إلستقبال المرضى ،وتسجيل
وفــتــح مــلــفــات الــمــرضــى بــالــقــســم،
وتــســلــيــم الــنــتــائــج ،إســتــام وتحضير
المواد المشعة وعمل فحوص الجودة
للمواد وتجهيز كامرات التصوير ،وعمل
فحوصات الــجــودة وتصوير المرضى
وإخــراج نتائج الفحوصات من الحاسوب
وتصويرها وتسليم النتائج للمرضى.
دت إلى مكان عملي
وفي عام ُ 1991ع ُ
بمستشفى مبارك لعدم توفر األجهزه
بالمستشفى العسكري والتي سرقت
خــال الــغــزو الــعــراق .وفــي عــام 1995
انتقلت إلــى مــركــز الــكــويــت لمكافحة
ُ
الــســرطــان فــي قــســم الــطــب الــنــووي
للقيام بأعمال رئيس اختصاصي الطب
انتقلت من
ُ
النووي .وفي عام 2008
قسم الطب النووي إلى مركز فيصل
بن عيسى التابع لمركز الكويت لمكافحة
انتقلت إلى
ُ
السرطان .وفي عام 2013
مركز جابر األحمد للتصوير الجزيئي وهو
حاليا.
مركز عملي ً

هل درست الفيزياء الطبية في قسم
الطب النووي بكلية الطب المساعد؟
نعم ،فقد درســت جميع مــواد الفيزياء
الطبية في كلية الطب .وكانت الدراسة
تعتمد على محاضرات وتجارب علمية
على األجهزة وأغلبها على كيفية عمل
اختبارات ضبط الــجــودة وقياس كفاءة
األجــهــزة وطــرق عملها .وقــد تضمنت
الــدراســة كذلك :دراســة فيزياء الرنين
المغناطيسي ،واألشــعــة المقطعية
( )CTوالفلوروسكوبي ،وكيمياء المواد
المشعة ،وطريقة استقبالها بالعضو
المراد تصويره ،وطريقة تخلص الجسم
منها ،وعمل التجارب الخاصة بها على
الحيوانات بمختبرات كلية الطب.
وتضمن الــتــدريــب فــي الجامعة على
كيفية عمل بروتوكوالت خاصة بتصوير
المرضى على الحاسوب وعمل برنامج
االستخراج نتائج المرضى ،وكيفية كتابة
ً
حاسوبيا.
بروتوكوالت خاصة بالقسم
وشملت الدراسة كذلك التدريب على
كيفية التعامل مــع اإلشــعــاع بأقسام
الطب النووي ،وكيفية الوقاية من آثارها
بمحاضرات من مسؤول الوقاية من
اإلشعاع بالجامعة و بالتنسيق مع قسم
الوقاية اإلشعاع التابع لوزارة الصحة.
من كان يقوم بعمل اختبارات القبول
لألجهزة في قسم الطب النووي؟
فــي ذلــك الــوقــت كــان يقوم مهندس
الشركة بتسليم تقارير إختبار القبول
إلى رئيس االختصاصين ،ومن ثم يقوم
اإلختصاصيون بإعادة االختبارات للتأكد
من سالمة التقارير المقدمة إليهم.في
عام  2002تم تصميم اختبارات قبول
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األجهزه واالستعانة بدكتور متخصص
بالفيزياء الطبية من كلية العلوم الطبية
المساعدة في جامعة الكويت باستخدام
أدوات صنعها بنفسه وشاركه طلبته
بالتدريب على هذه الفحوصات .وفي
عام  2007تم تدريب اختصاصيين اثنين
فــي الطب الــنــووي من مركز الكويت
لمكافحة الــســرطــان للقيام باختبارات
القبول لألجهزة الجديدة المركبة في
مركز فيصل بن عيسى ،وحيث إنه لم
تتوفر أدوات خاصة باختبارات القبول؛
فقد تم تشكيل أدوات خاصة بالقسم
تفي بالغرض.
من كان يتولى منصب مسؤول الوقاية
من اإلشعاع في ذلك الوقت؟
رئيس االختصاصين كان يتولى القيام
بمهام وأعــمــال مــســؤول الوقاية من
اإلشعاع  .ففي عام  2012تم استقدام
فيزيائي حاصل على ماجستير فيزياء
طبية من الخارج للقيام بمهام وأعمال
مسؤول الوقاية من اإلشعاع :تبديل
حــافــظــات قــيــاس اإلشـــعـــاع الــخــاصــه
بالموظفين العاملين بالقسم ،إزالــة
التلوث اإلشعاعي ،إستالم مولدات
المواد المشعة المستخدمة بالقسم،
وكذلك من جميع أقسام الطب النووي
وقياس فعالية المواد المشعة وتحليلها
وفي عام  2013حصل الدكتور مشاري
النعيمي( ،رئيس وحدة الفيزياء الطبية
بمركز فيصل سلطان بن عيسى على
الدكتوراة في الفيزياء الطبية ،وقام
بالبدء بإجراءات تأسيس وحدة الفيزياء
الــطــبــيــة والــتــي أنــشــئــت رســمــيـ ًـا في
عــام  ،2014وانــضــم إليها العديد من
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الفيزيائين الطببين ،وبعد ذلك تم نقل
جميع مهام الوقاية من اإلشعاع إلى
وحدة الفيزياء الطبية.
هــل تنصحين االختصاصين بإكمال
دراستهم في مجال الطب النووي؟
ُأشجع االختصاصين في الطب النووي
على استكمال دراســتــهــم األكاديمية
والــحــصــول عــلــى الـــدرجـــات العلمية
والتخصصية بهدف تطوير العمل في
مجال الطب الــنــووي ،وتــوزيــع العمل
عــلــى الـــوحـــدات الــمــتــخــصــصــة وذل ــك
لألرتقاء بمستوى العمل وتحسينه بما
يفيد الــمــرضــى والــتــخــصــص ،وإدخـــال
أفكار جديدة والتزود بما هو جديد في
كــل تــخــصــص وتــطــويــره ،والــمــشــاركــة
فــي األبــحــاث العلمية وأوراق العمل
والــمــلــصــقــات بــالــمــجــات التخصصية
والمؤتمرات ،وكذلك تنظيم الــدورات
الــعــلــمــيــة وورش الــعــمــل ك ــل حسب
تخصصه والــحــصــول عــلــى التخصص
الدقيق في الفيزياء الطبية سيرتقي
بالعمل على أال يكون هناك تداخل بين
هذه المجاالت ،وأن يكون الهدف منه
رفع جودة العمل وتقديم فحوص ونتائج
أفضل للمريض؛ ومن ثم تقديم خدمة
أفضل.
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لقاء مع د .حنان عوض الدوسري
د حنان عوض الدوسري أول سيدة كويتية تحصل على الدكتوراه في الفيزياء الطبية
بمجال الطب النووي والتصوير البوزتروني.
أول كويتية تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الطبية بمجال الطب النووي
والتصوير البوزتروني.
تفاجأت بغياب االعتراف والتقدير لهذا التخصص لذلك أصابني اإلحباط في البداية.
أتمنى وضع وصف ومسمى وظيفي واضح للفيزيائي الطبي أسوة بما هو معمول
به في المنطقة ودول العالم.
سأحرص على توظيف خبرتي العلمية والعملية لخدمة الكويت؛ ألن الكويت تستاهل.
حديثينا عن بداياتك في الطب النووي
تخصصا؟
وكيف اتخذتي الفيزياء الطبية
ً
تــخــرجــت مـــن كــلــيــة ال ــط ــب الــمــســاعــد
تخصص بكالوريوس تكنلوجيا أشعة
وط ــب نـــووي فــي ع ــام  ،2004وفــي
العام نفسه حصلت على منحة دراسية
كمعيد بعثة من جامعة الكويت للحصول
على شهادة الماجستير والدكتوراه في
ً
ظروفا طارئة حالت
الفيزياء الطبية ،ولكن
دون إكمال هذه البعثة وبعد ذلك عملت
في قسم الطب النووي ،بمستشفى
مبارك كاختصاصي طب نــووي وخالل
األربع سنوات من العمل لم يغيب عني
حلمي في إكمال الدراسات العليا في
مجال الفيزياء الطبية ،حيث إنه تخصص
جــــدا فــي الــكــويــت ويــكــاد يكون
نــــادر
ً
ً
مــعــدومــا فــي أقــســام الــطــب الــنــووي
ذلك الحين .كما أنه من أكثر التخصصات
القريبة والمتفرعة من تكنلوجيا الطب
ال ــن ــووي حــيــث قمنا ب ــدراس ــة العديد
مــن الــمــقــرارات الــفــيــزيــاء التطبيقية
واإلشعاعية والنووية.
بــتــعــثــت مـــن قبل
ُ
فـــي عــــام ُ 2008ا
وزارة الصحة وديــوان الخدمة المدنية

إلكــــمــــال دراســــتــــي وح ــص ــل ــت عــلــى
شـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر فـــي الــتــصــويــر
الطبي اإلشــعــاعــي مــن جامعة سري
في المملكة المتحدة في عام 2009
وحصلت على شــهــادة الــدكــتــوراه من
جامعة سري في المملكة المتحدة في
عام 2013؛ وبذلك أصبحت أول كويتية
تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء
الطبية بمجال الطب النووي والتصوير
البوزتروني.
حدثينا عن تجربتك بعد حصولك على
ّ
الــدكــتــوراه فــي هــذا التخصص النادر
وأهم إجازاتك؟
بعد عودتي من المملكة المتحدة تفاجأت
بغياب في مجال العمل لهذا التخصص
لذلك أصابني األحــبــاط فــي البداية.
وإضــافــة على ذلــك وجــدت عــدم تقبل
العاملين بأقسام الطب النووي لهذا
التخصص لربما لعدم وعيهم وإلمامهم
بـــالـــدور الــمــهــم لــلــفــيــزيــائــي الــطـ ّـبــي.
فصبرت محتارة بين مؤهلي العلمي
ُ
الذي حصلت عليه بعد أربع سنوات في
الغربة ،وكذلك الجهد واالجتهاد والحلم
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بالمستقبل المهنى النادر المهم من
جهة وبين عدم وجود تصنيف ومسمى
وظيفي لهذا التخصص من جهة أخرى.
وإضــافــة إلــى ذلــك عــدم تــوفــر فرص
التدريب والتأهيل العملى بعد الحصول
على الدرجات العليا في الفيزياء الطبية.
فــي ع ــام  2013بــاشــرت عملي في
قسم الطب النووي بمستشفى مبارك
وكنت أشغل منصب رئيس لجنة التعليم
المستمر الختصاصي الطب النووي،
وقمنا بتنظيم العديد من المحاضرات
وورش العمل ،كما تم إصدار أول مجلة
الخــتــصــاصــي الــطــب الـــنـــووي .وفــي
عــام  2014التحقت بالعمل في مركز
جابر األحمد للطب النووي والتصوير
الــجــزيــئــي الــــذي أنــشــأ عــبــر مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ووزارة الصحة
وجامعة الكويت في عام  ،2013وعملت
كــفــيــزيــائــيــة طــبــيــة ومــســئــول الــوقــايــة
مــن اإلشــعــاع ومسئول لجنة التعليم
المستمر .وفي عام  2015تم إصدار
قرار من وزارة الصحة بإنشاء وحدة فيزياء
طبية بمركز جابر األحمد ،وتم تكليفي
للقيام بمهام رئيس الوحدة .ومن هنا
بدأ االمــل من جديد للعمل على نقل
وتوظيف خبراتي العلمية والعملية
وذلك لتعزيز دور الفيزيائي الطبي في
وخصوصا الطب النووي
جميع الفروع
ً
والتصوير الجزيئي ،وكذلك خدمة بلدي
الكويت بتطوير المستوى الصحي فيها
ومجاراتها للدول المتقدمة وتميزها في
دول المنطقة.
حدثينا عن عملك النقابي ونشاطاتك
المحلية والعالمية؟
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ً
تطوعيا
العمال النقابي يعتبر عمل
ويحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت
اإلضافي والعمل على مواجهة الكثير
وخصوصا أن
من العقبات والصعوبات
ً
ندرة عدد الفيزيائيين في دولة الكويت
يشكل صعوبة إلنشاء جمعية ونقابة.
أنتخبت في عام  2014لمنصب رئيس
لجنة التشريفات برابطة الشرق األوسط
للفيزياء الطبية وفي عام  2018شغلت
منصب رئــيــس لجنة الــنــســاء للفيزياء
الطبية برابطة الشرق األوسط والرابطة
العالمية للفيزياء الطبية .
في عام  2015شاركت بتأسيس رابطة
الكويت للفيزياء الطبية تحت مظلة
المنظمة الدولية للفيزياء الطبية
( International Organization of
Medical Physics – IOMP
وذلك لتعزيز تطبيقات الفيزياء الطبية
وتشجيع االهتمام والتدريب و إعــداد
ونشر المعلومات التقنية فى مجال
الفيزياء الطبية والمجاالت ذات الصلة.
وتشكل الرابطة الكويتية للفيزياء الطبية
المنظومة الــشــامــلــة للمهنيين فى
مجال الفيزياء الطبية حيث أن مهمتها
االساسية تتمحور فى النهوض بهذا
المجال محليا واقليميا ودوليا و تتلخص
األهداف الرئيسية
للرابطة الكويتية للفيزياء الطبيه فى:
•تحقيق أعلى جودة لخدمات الفيزياء
الطبيــة بــكل فروعهــا داخــل الكويــت
وفــي منطقــة الخليــج عمومــا
•نشــر المعلومــات العلميــة والتقنية
وتعزيــز التعليــم والتطويــر المهنــي
•تعزيــز التعــاون والتواصــل بيــن
جمعيــات الفيزيــاء الطبيــة اقليميــا
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ودوليــا
•تشــجيع تبادل الخبرات والمعلومات
فــى مجــال الفيزيــاء الطبيــة وتنظيــم
المؤتمــرات والنــدوات اإلقليميــة.
أعضاء مجلس االدارة:
•د.مشــاري النعيمــي (رئيــس رابطــة
الكويــت للفيزيــاء الطبيــة) (نائــب
رئيــس رابطــة الشــرق االوســط
للفيزيــاء الطبيــة)
•د.حنــان الدوســري (نائــب رئيــس
رابطــة الكويــت للفيزيــاء الطبيــة)
•د.شيخة العبيدلي (أمين السر).
•طــال صــاح الديــن (أميــن
ا لصنــد و ق ) .
حدثينا عن فريق وحدة الفيزياء الطبية
بالمركز واهم المهام لهذه الوحدة؟
تضم الوحده:
•الدكتــورة حنــان الدوســري -دكتــوراة
فيزيــاء طبيــة
•مريــم عــز الديــن  -ماجســتير فيزيــاء
طبيــة-
•ذكرى الشمري – فيزياء
•رزان الدعاس -فيزياء
•د محمــد صقــر -دكتوراه فيزياء طبية
– منتــدب مــن جامعــة الكويــت
•م شــريف -مســئول الوقايــة مــن
االشــعاع فــي وحــدة الســيكلترون
تقوم وحدة الفيزياء الطبية بعدة مهام
رئيسية منها:
•ضبــط جــودة االجهــزة :حيــث تبــدا
المهــام مــن وضــع دراســة لمواصفــات
االجهــزة وفــق المعاييــر الدوليــة
ومتطلبــات العمــل .وعمــل اختبــارات

القبــول لالجهــزه الجديــدة  .واختبــارات
ظبــط الجــودة ومعايــرة االجهــزة بشــكل
دوري .كمــا تقــوم بمتابعــة اعمــال
الصيانــة لالجهــزه وعمــل اختبــارات لهــا
بعــد االنتهــاء مــن الصيانــة
•الوقايــة مــن اإلشــعاع والتخلــص
الســليم مــن النفايــات المشــعة
ومتابعة الجرعات اإلشــعاعية للمرضى
قبــل الحقــن وبعــده والعمــل علــى
خفــض الجرعــات اإلشــعاعية و متابعــة
الجرعــات االشــعاعية للموظفيــن
بشــكل دوري واالشــراف علــى عمليــة
التلــوث اإلشــعاعي و متابعــة إجــراءات
إصــدار وتجديــد التراخيــص وحافظــات
القيــاس اإلشــعاعي واإلجــازات
للموظفيــن العامليــن فــي مجــال
االشــعاع ،تصميــم و إعــداد منشــورات
وملصقــات خاصــة بالوقايــة مــن
اإلشــعاع و تطبيــق برنامــج األمــن
والســامة للمــواد المشــعة بطــرق
عديــدة و تطبيــق نظــام البصمــة
ألبــواب المناطــق اإلشــعاعية أو
نظــام المراقبــة خــارج ســاعات العمــل،
وإســتالم تقاريــر الحــوادث اإلشــعاعية
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والطــوارئ وإتخــاذ الــازم وتقســيم
المخلفــات اإلشــعاعية وفقـ ًـا للسياســة
المتبعــة ،وذلــك بحفــظ مالبــس
ومســتلزمات المريــض الملوثــة
ً
ـعاعيا حتــى يتــم إرجاعهــا إليــه مــرة
إشـ
أخــرى.
•الســيكلترون :متابعــة الجرعــات
االشــعاعية للعامليــن فــي وحــدة
الســيكلترون  ،ومتابعــة التعــرض
اإلشــعاعي فــي المناطــق اإلشــعاعية
وغيرهــا فــي الوحــدة ،كمــا نقــوم
باإلشــراف علــى إســتالم المــواد
البوزيترونيــة المشــعة وغرفــة تخزيــن
النفايــات المشــعة وتطبيــق سياســة
التخلــص الســليم منهــا.
•التعليــم والتدريــب :إقامــة الــورش
التدريبيــة المتخصصــة واألســتعانه
بخبــراء تحــت إطــار إتفاقيــة التعــاون
بيــن مركــز جابــر األحمــد للتصويــر
الجزيئــي والوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة ،باالضافــة الــى تنســيق زيــارات
دوريــة البــداء الــرأي والمالحظــات
لخطــة األمــن والســامة اإلشــعاعية
واإلشــراف علــى برنامــج التعليــم
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المســتمر للعامليــن فــي المركــز
بإقامــة دورات الوقايــة مــن اإلشــعاع،
وإعــداد محاضــرات علميــة وعمليــة
لطلبــة الطــب المســاعد ،والمشــاركة
فــي التدريــب الميدانــي لطلبــة معهــد
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي
والتدريــب ،وتدريــب الموظفيــن علــى
اســتخدام االجهــزة الخاصــة بالكشــف
عــن اإلشــعاع وغيرهــا ،كمــا تقــوم
بإعــداد الملصقــات والمنشــورات
التوعويــة والعلميــة وتحديــث دليــل
الســامة اإلشــعاعية والقوانيــن
الداخليــة للوقايــة مــن االشــعاع
باألبحــاث
القيــام
•األبحــاث:
العلميــة والمشــاركة فــي محاضــرات
وملصقــات علميــة فــي المؤتمــرات
المحليــة والعالميــة .كمــا تــم نشــر
العديــد مــن المقــاالت العلميــة فــي
مجــات عالميــة محكمــة ز كمــا تحــرص
الوحــدة علــى المشــاركة فــي دراســة
المــواد المشــعة الجديــدة ومــدى
جدواهــا قبيــل اســتخدامها بالتصويــر
الجزيئــي وعمــل مقارنــات بيــن النظائــر
المشــعه المختلفــة والقيــام باســتخدام
أحــدث التقنيــات.
مــا تطلعاتك ُ
وأمنياتك المستقبلية
لتخصص الفيزياء الطبية؟
أتمنى وضع وصف ومسمى وظيفي
واضــح للفيزيائي الطبي أســوة بدول
المنطقة ودول العالم ،كما أنــه يوجد
أقسام خاصة بالفيزياء الطبية في كل
مستشفى يحتوي على أقسام الطب
النووي واألشعة التشخيصية والعالج
اإلشــعــاعــي .كما أتمنى وضــع برنامج
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تعليمي أكــاديــمــي معتمد للفيزياء
الطبية في الجامعات الكويتية للحصول
عــلــى مــخــرجــات وكـــــوادر وطــنــيــة نــظـ ً
ـرا
للنقص الشديد في عدد الفيزيائيين
فــي الكويت  .والجدير بالذكر هنا أن
الكويت باتت تتبوأ مكانة متقدمة في
الفيزياء الطبية بالمنطقة وهــذا يدل
على الكفاءة العالية التي تتمتع بها
الــكــوادر الوطنية فــي مــجــال الفيزياء
الطبية.

فريق وحــدة الفيزياء الطبية – مركز جابر
األحمد للتصوير الجزيئي
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مقابلة مع د .شيخة العبيدلي
أول كويتي/كويتية حاصلة على درجــة الدكتوراه في الفيزياء الطبية في العالج
اإلشعاعي
قليال عن نفسك؟
هل لك أن تخبرينا
ً
بعد حصولي على بــكــالــوريــوس في
العلوم من الواليات المتحدة األمريكية،
أصبحت مهتمة جـ ًـدا بالفيزياء الطبية،
لــذلــك واصــلــت دراســاتــي العليا في
المملكة الــمــتــحــدة بــالــفــيــزيــاء الطبية
حيث حصلت على الدكتوراه في رسم
الجرعات اإلشعاعية باستخدام التصوير
الوظيفي و التحليل التركيبي لألورام
في العالج االشعاعي .و بعد حصولي
على درجــة الــدكــتــوراه في يناير 2017
بــدأت بالعمل كفيزيائية طبية للعالج
اإلشعاعي في مركز الكويت لمكافحة
الــســرطــان ،وفــي عــام  2018أصبحت
رئيسة وحدة الفيزياء الطبية في قسم
العالج اإلشعاعي واألورام.
ما هي مسؤولياتك كفيزيائي طبية
في العالج اإلشعاعي؟
يعتبر دور الفيزيائي الطبي للعالج
مهما ً
ً
جدا ،حيث يقوم برسم
االشعاعي
المجاالت اإلشعاعية وحساب الجرعات
للخطة العالجية المستخدمة في عالج
مرضى السرطان .كما يقوم الفيزيائي
الطبي في العالج اإلشعاعي بمعايرة
جميع أجهزة ومعدات العالج اإلشعاعي
ب ــص ــورة دوريـــــة والــتــأكــد م ــن ســامــة
استخدامها .وهــو مــســؤل عــن برمجة
نظم الحسابات اإلشعاعية في أجهزة
التخطيط العالجي التي تستخدم في
إعداد الخطط العالجية وحساب الجرعات

اإلشعاعية للمرضى .كما ان الفيزيائي
الطبي للعالج اإلشعاعي مسؤول عن
جميع جوانب ضمان الجودة فيما يتعلق
بآالت العالج اإلشعاعي وعالج المرضى
والتأكد من السالمة اإلشعاعية.
كيف تصفين تجربتك كــأول "كويتي/
كــويــتــيــة" حــاصــلــة عــلــى الــدكــتــوراه
بالفيزياء الطبية في العالج اإلشعاعي
و"الكويتي/الكويتية" الوحيدة العاملة
إكلينيكي ًا؟
في فيزياء العالج اإلشعاعي
ّ
ً
أبدا أن تكون
بصراحة ،ليس من السهل
األول في أي مجال ألنه عادةً ما يكون
هناك الكثير مــن الضغوطات كما ال
يمكنك االتــكــال على تــجــارب اآلخــريــن
السابقة ،لذلك سيكون عليك تمهيد
طريقك بنفسك .ولــكــن فــي الوقت
نــفــســه ،ألنــنــي أول كــويــتــيــة حاصلة
على الدكتوراه في هذا المجال النادر
لدي فرصة لإلضافة إلى هذا المجال
وتطبيق ما تعلمته من طرق وتقنيات
حديثة و خدمة بلدي الكويت.
شخص ًيا ،كنت محظوظة في تجربتي،
ّ
حيث حظيت بدعم وتشجيع من زمالئي
ً
وأيضا من
فيزيائيين العالج اإلشعاعي
قسم العالج اإلشعاعي األورام في
مركز الكويت لمكافحة السرطان في
الكويت.
ما هي أكبر التحديات التي تواجهك
كفيزيائي طــبــي يعمل فــي الــعــاج
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اإلشعاعي؟
خاصة في مجال
ً
مجال الفيزياء الطبية و
الــعــاج اإلشعاعي يعتبر مجال سريع
التطور ،حيث صارمتعدد التخصصات أكثر
فأكثر ويتعين تدريب الفيزيائي الطبي
لــلــعــاج اإلشــعــاعــي بــشــكــل مستمر
لمواكبة أحدث الطرق والتقنيات ،وهو
نظرا ألن
تحديا في منطقتنا؛
ما يمثل
ً
ً
برامج التعليم والتدريب في الفيزياء
الطبية نــادرة جـ ً
ـدا ،في الكويت نعاني
بشكل خاص نقص العاملين في العالج
اإلشعاعي بسبب عــدم وجــود البرامج
التعليمية الوطنية ،كذلك عــدم وجود
الــمــحــفــزات الــكــافــيــة للعمل فــي هــذا
المجال.
ما هي نصيحتك للشابات العامالت
في الفيزياء الطبية خاصة في بداية
حياتهن المهنية؟
أنــصــحــهــن بــالــتــركــيــز عــلــى األهـــــداف
الوظيفية طويلة المدى والعمل على
تحقيقها .كما أنصحهن باالستمرار بهذا
المجال الرائع والعمل على زيادة خبراتهن

بالحرص على المشاركة في األنشطة
العلمية و االهتمام بمجال األبحاث .كما
أنصحهن بالصبروعدم فقدان االمل عند
مواجهة الصعوبات المهنية.
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مقابلة مع د .جميلة سالم السويدي

"إماراتية بامتياز"

مـــن هـــي الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة ســالــم
السويدي؟
إستشاري فيزياء طبية بهيئة صحة دبي
فــي دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة،
وحــاصــلــة على شــهــادة البكالوريوس
تخصص الفيزياء والرياضيات من جامعة
اإلمــارات العربية المتحدة (العين) عام
 1984ماجستير فــي الفيزياء الطبية
من جامعة ساري المملكة المتحدة عام
1988
دكــتــوراه فــي فيزياء االشــعــاع الطبي
من جامعة ساري المملكة المتحدة عام
1995
مساهماتك المهنية في مجال الفيزياء
الطبية؟
في أواخر التسعينات أسست البرنامج
األكاديمي لمسار الفيزياء الطبية ضمن
برنامج درجة البكالوريوس في العلوم
بــجــامــعــه اإلمــــــارات بــالــعــيــن وشــاركــت
في تدريس الفيزياء الطبية في هذا
البرنامج .وقــد أتــاحــت لــي المساهمة
في هذا البرنامج تحديد هيكل لمسار
الفيزيائي في الطب النووي واألشعة
التشخصية والــعــاج بــاألشــعــة (فــي
التصوير الطبي والوقاية من اإلشعاع),
وبـــدأ عــدد مــن خريجين هــذا البرنامج
بااللتحاق بالدراسات العليا (الماجستير
وال ــدك ــت ــوراه) خــصــوصــا فــي أستراليا
والمملكة المتحدة وإيــرلــنــدا .وفيما
بعد ،التحق عدد آخر من خريجي جامعة

اإلمـــارات بمسار الفيزياء الطبية في
المستشفيات الحكومية بدولة االمارات
وبالهيئة اإلتحادية للرقابة النووية (فنر)
لدولة االمارات العربية كفيزيائيين في
مــجــال الصحة الفيزيائية عملوا على
تغطية متطلبات الرقابة والترخيص في
التطبيقات النووية والصناعية والطبية
لمصادر اإلشعاع.
وفــي منتصف التسعينات ساهمت
في عــدة مجاالت منها تطوير خدمات
الطب النووي في هيئة الصحة بدبي
و توليت مناصب إدارية عليا في هيئة
صحة دبــي ،حيث كنت مدير الشؤون
الطبية المساندة بمستشفى دبي
بين  2002و ،2010ومنذ ذلــك الحين
حتى وقتنا الحالي شاركت و أدارت عددا
من مشاريع التعاون التقني الوطنية
واإلقليمية للوكالة الــدولــيــة للطاقة
الذرية وقد اشتمل عملي على اآلتي:
•ضمــان ومراقبــة الجــودة فــي
التصويــر الطبــي فــي الطــب النــووي
واألشــعة التشــخصية
•قيــاس جرعــات اإلشــعاع للمرضــى
وحمايتهــم مــن الجرعــات غيــر ضروريــة
•تعليــم وتدريب الفيزيائيين الطبيين
واألطبــاء المحليــن والعامليــن فــي
مجــال اإلشــعاع وموظفــي الحمايــة
مــن االشــعاع
•وفــي عــام  2000ســاهمت فــي
إنشــاء خدمــات العــاج اإلشــعاعي
باليــود المشــع لعــاج مرضــي
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الســرطان وفــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة
وشــاركت فــي مؤتمــر ومعــرض
"الصحــة العربــي" فــي دبــي عــام
 2017إلطــاق حملــة الوقايــة مــن
اإلشــعاع فــي العالــم العربــي،
وبذلــك ســاهمت فــي تأســيس حملــة
الســامة العربيــة بالتعــاون مــع زمــاء
مــن الــدول العربيــة والمنظمــات
الدوليــة (منظمــة الصحــة الدوليــة)
*شاركت في البحوث والدراسات على
الصعيدين الوطني والدولي وساهمت
فــي نشر نتائج الــبــحــوث والــدراســات
واألوراق العلمية في مؤتمرات محلية
إقليمية ودولــيــة عــديــدة وقــد أجريت
عددا من حمالت السالمة من االشعاع
الموجهة إلــى الموظفين وإلــى طلبة
المدارس مع فريق السالمة من اإلشعاع
العربي بدبي .وفي عام  2005شاركت

في إنشاء شعبة الفيزياء الطبية تحت
مظلة جمعية االمارات الطبية وترأست
الشعبة بين عامي  2009 – 2005وأعيد
إنتخابي ألترأس الشعبة في ديسمبر
 2018وأنظممت إلــى شعبة الفيزياء
الطبية اإلماراتية منذ التأسيس للرابطة
الــدولــيــة لــلــفــيــزيــاء الــطــبــيــة ،وشــاركــت
الــدكــتــورة جميلة فــي عــضــويــة فريق
عمل المرأة ضمن هذه الرابطة .قدمت
تــطــورات ملموسه في جــودة خدمات
األشعه للمساهمة في تعزيز سالمة
المريض والعاملين وعامة الناس من
اإلشعاع غير الضروري .منذ عام 2012
إل ــي الــوقــت الــحــاضــر أنــشــأت وأدرت
بــرامــج هيئة الصحة بــدبــي التعليمية
للسالمة اإلشعاعية في المستشفيات
لتعزيز ثقافة الــســامــة مــن االشــعــاع
بين المهنيين العاملين في التصوير
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الطبي وغيرها من المجاالت السريرية
ذات الصلة داخل دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ولتساهم في ضمان تطبيق
القانون اإلتحادي للرقابة النووية في
مستشفيات الــدولــة الحكومية وفي
القطاع الطبي الخاص ،وتم تدريب ما
يــقــارب  3000متخصص فــي المجال
اإلشعاعي الطبي.
* في عام  2017ساهمت في انضمام
دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى لجنة
األمــم المتحدة للتأثيرات البيولوجية
لإلشعاع الذري ()UNSCEAR
ماهي الجوائز التي حصلت عليها في
مجال عملك بالفيزياء الطبية؟
لقد حصلت على العديد مــن الجوائز
التكريمية والشهادات التقديرية وهي:
1 .جائــزة الشــيخ راشــد للعلــوم (حكومــة
دبــي) عــام 1989
2 .جائــزة الشــيخ راشــد للعلــوم عــام
1995
3 .جائــزة برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي
المتميــز (موظفــة متميــزة) عــام 2001
4 .جائــزة برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي
المتميــز عــام  2008وهــي عضــو
فــي الفريــق الــذي فــاز بجائــزة أفضــل
مشــروع تقنــي نظــام تخزيــن ونقــل
الصــور لممارســات األشــعة اإلكترونــي
 المعــروف بالباكــس5 .شــهادة تقديــر مــن الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة (مشــروع تعزيــز الســامة
مــن اإلشــعاع فــي الطــب عــام 2011
6 .جائــزة وســام رئيــس الدولــة فــي
مجــال العلــوم ديســمبر عــام 2012
7 .جائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل
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مكتــوم للعلــوم الطبيــة ديســمبر عــام
2014
8 .جائــزة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة كأول فيزيائــي طبــي عــام
2015
9 .جائــزة المنظمــة الدوليــة للفيزيــاء
الطبيــة عــام 2018
ماهي خدمات الفيزياء الطبية المقدمة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
لقد تم تقديم خدمات الفيزياء الطبية
داخــل دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة
كــقــســم م ــوج ــود ب ــذات ــه م ــوج ــود في
مستشفيين :حيث تم إنشاء أول وحدة
فــيــزيــاء طبية فــي اإلمـــــارات العربية
المتحدة في مستشفى توام-العين
 أبــوظــبــي -لتقديم خــدمــات الــعــاجباإلشعة و للتصوير الطبي منذ أواخر
السبعينات و في منتصف  2005تم
إنشاء وحدة الفيزياء الطبية في هيئة
الصحة بدبي .والجدير بالذكر أن دولة
اإلمــــــارات الــعــربــيــة ســاهــمــت بــصــورة
مستمرة بتشجيع أبنائها المبدعين
والمتميزين ومساعدتهم على تحقيق
أحــامــهــم وطــمــوحــاتــهــم ف ــي شتي
مجاالت التميز لتواكب دولــة اإلمــارات
الــتــطــورات العلمية والــتــقــنــيــة محليا
وعالميا.
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حواء والفيزياء

د .هدى النعيمي  -قطر
كــان لنا لقاء مع د .هــدى النعيمي رئيس رابطة الشرق األوســط للفيزياء الطبية
وسنتعرف على إنجازاتها في المجال ،وكذلك البدايات والتحديات والطموحات:
هل لك أن تعطينا نبذة عن دراستك
األكاديمية؟
تخرجت في قسم الفيزياء من جامعه
قطر ثــم التحقت بالعمل فــي قسم
االشعه في مؤسسه حمد الطبيه بعد
تخرجي من الجامعة مباشرة وفتح ذلك
امــامــي أبــوابــا أخــرى مــن علم الفيزياء
لــم تــكــن تـــدرس فــي بــرنــامــج الفيزياء
بالجامعة ،فــاخــرت أن أكــمــل دراســتــي
العليا (ماجستير ثم دكتورآة) في مجال
الفيزياء الطبيه ألكــون أول فيزيائي
طبي في قطر ،واألن أنا رئيسة جمعيه
الفيزياء الطبية القطرية اضــافــه الي
كوني الرئيس الحالي رابــطــة الشرق
االوسط للفيزياء الطبية.
س  :1لماذا اخترت الفيزياء دون العلوم
االخرى ولماذا الفيزياء الطبية تحديدا؟
الفيزياء هي الطبيعه وطبيعة األشياء
تحتاج دومـــا إلــي إجــابــات عــن عــدد ال
ينتهى من االسئلة لماذا و كيف؟ فقد
بدأت البحث مبكرا عن تلك االجابات في
كل االتجاهات ،بدأت من كتاب العلوم
للصف االول إلي مرحله االختيار االول
في دراســة الثانوية العامة والسؤال
الذي توقفنا عنده جميعا فرع العلمي
ام األدب ــي ،وقــد دار في خلدي حينها
أن الــعــلــوم التطبيقيه هــي مــن تهب
اإلجابات حول التساؤالت المتقاطعه،

فــكــان مــجــال الــعــلــوم اخــتــيــاري األول،
ومــن بين تلك العلوم كانت الفيزياء
مشوق،
دائما تطل بوجه مشرق وعلم
ّ
فالفيزياء تتقاطع مع الكثير من العلوم
التطبيقه ،إن لم تكن جميعها ،وتجد أن
الرياضات والكيمياء والهندسة علوم
تتداخل وتتقاطع مع الفيزياء؛ فشعرت
بأنها مدخلى الي علوم واختصاصات
أخرى ،ولم أتردد عن اختيارها للتخصص.
وأمــا مــا بعد المرحلة الجامعية؛ فقد
التحقت بالعمل في أحد أقسام األشعة
وكان من الرائع ان تتحول أماني األشعة
السينية التي درسناها نظريا الى مجال
التطبيق فعليا ،لكن اقسام األشعة في
بلدي قطر كانت تفتقر الــى فيزيائي
طبي ،فقررت أن أخــوض هــذا المجال
دون تردد.
س  :2كيف وجدت الجانب التطبيقي
للفيزياء الطبية في المؤسسة الطبية؟
هذه كانت أولى المفاجآت الجميلة عند
خوض هذا الغمار نعم اإلشعاع الذي ال
نراه و ال نشعر به بالحواس الخمس هنا
في قسم األشعة  -يتحول اإلشعاع
الــى صــور لتشخيص الحالة المرضية
ويعتمد عليها الطبيب فــي وصــف
الحالة ثم عالجها ومصدر سعادتي أن
أكون جزءا من هذا العمل النبيل الذي
يــؤدي في النهاية إلــى خير اإلنسان
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وسعادته ،وأن أكون جزء من فريق طبي
متكامل يهدف إلى أن يرفع المعاناة
عــن المريض و أن أكــون جــزء مــن هذا
النسيج ،وهذا يدفعني دوما االستزاده
من العلم ،والبحث الجديدين ألن عملي
يعتمد على فكره فيزيائية بحته ثم يتم
تطبيقها بذكاء المهندس والفيزيائي
والطبيب معا مع المخترع.
س  :3كيف استقبل الفريق الطبي
الــذي عملت معه في المستشفيات
وجودك بينه كفيزيائيه طبية؟ هل تقبلوا
هذا الوجود؟ أم هناك من يرفض دور
الفيزيائي الطبي؟
في بدايه انضمامي لهذا العمل في
المستشفى لــم يكن دور الفيزيائي
الطبي واضحا للجميع ،بل إنه حتى األن
يظل دور الفيزيائي الطبي مبهما لدى
العاملين في مجال الطب إذ لم تكن
معلوماتهم قد تم تحديثها ولم يجاروا
ما تقدمه األبحاث والجهات العلمية من
توصيات ،وكذلك فإن هناك متطلبات
ملزمه لألمن والسالمة من اإلشعاع.
وفــي الحقيقة وجــدت تشجيعا جميال
ممن حولي في العمل؛ مما زاد من
قدرتي على تحدي الذات و هذا ال يعني
أن ذاك الطريق كان مفروشا بالورود،
لكنه يعني أنــنــي  -بــحــمــدالــلــه -كنت
قادره على التأقلم مع الزمالء في كل
التخصصات الطبية  .أما أولئك الذين لم
يرحبوا بهذا التخصص بينهم في بداية
األمر ،فقد صاروا اليوم حريصين علي
التعاون مع الفيزيائيين الطبيين في أكثر
من مجال ،سواء في مجال الوقايه من
اإلشعاع أم تقييم المخاطر اإلشعاعية

أو مراقبه الجودة لألجهزة االشعاعية
في التصوير الطبي .اليوم أستطيع
الــقــول إن كــل الـــزمـــاء فــي أقــســام
األشــعــة بجميع تطبيقاتها يؤمنون
تماما بأهمية الفيزيائي الطبي بينهم،
بــل الكثير منهم يطلبون الفيزيائي
لإلدالء برأيه في الكثير من التطبيقات
واألبحاث التي يقوم بها االطباء حتي
صارت الحاجه إلي زيادة عدد الفيزيائيين
الطبيين للقيام بهذا الــدور على أكمل
وجــه ،وبالفعل عملنا على استقطاب
طاقات مميزه في هذا المجال ونفتخر
اليوم بفريق عمل مميز ومتكامل بحمد
الله.
س  :4لــمــاذا عملت عــلــى تأسيس
جمعيه قطريه للفيزياء الطبيه وكيف
تدرج دورك العلمي واإلداري لتكوني
رئيسه لرابطة الشرق االوسط للفيزياء
الطبية؟
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كــمــا ذكــــرت ســابــقــا ان تــقــبــل الــفــريــق
الطبي للفيزيائيين كان سريعا ومثمرا
لزيادة عــدد الفيزيائيين الطبيين وكان
مطلوب خلق كيان تنظيمي لتمثيله
فــي الــمــحــافــل اإلقليمية والــدولــيــة،
وذاك لمزيد من التعاون المثمر والبناء
مع الجهات الدولية االخــرى ،ومــن هنا
عملت على تجميع رابطة الفيزيائيين
الطبيين في قطر تحت مظلة واحــده
وهي الجمعية القطرية للفيزياء الطبية،
لتكون هذه الجمعيه عضوا فاعال في
رابطة الشرق األوسط للفيزياء الطبية،
وأيضا في المنظمة الدولية للفيزياء
الطبية ،وبــاعــتــبــاري أول مــن تخصص
في هــذا المجال؛ فقد كــان لي شرف
رئ ــاس ــه الــجــمــعــيــه الــقــطــريــه للفيزياء
الطبيه  ،أمــا رابــطــة الــشــرق األوســط
للفيزياء الطبيه فقد كــان لــي شرف
أن يتم اخــتــيــاري رئيسا لها بعد ثالث
سنوات لي في منصب نائب الرئيس
وذلــك فــي االنتخابات األخــيــرة والتي
أجــريــت تحت رعــايــة المنظمة الدولية
عام  2018من هنا صــارت المسؤولية
مضاعفة للعمل على االرتــقــاء بهذا
التخصص العلمي الجميل والعمل على
مساعده الفيزيائيين الطبيبين بالخبرات
واالستشارات العلمية.
س  :5هــل يمكنك ان تخبرينا عن
إنجازاتك العلمية األخيرة؟
مشاركتي العلمية األخيرة كانت ببحثين
علميين تــم تقديمها فــي المؤتمر
العالمي للفيزياء الطبيه في ساندياجو
(شيلي) في شهر سبتمر  2019و هذا
شيء جميل ألن األبحاث تمت بالكامل
في بلدي لما يجعلنا نقول بصوت عال

اننا كفيزيائيين نــشــارك بفاعليه في
الفعاليات الدولية جنبا الــي جنب مع
دول العالم كافه و التخصصات الطبية
األخـــرى لنكون وح ــدة متكاملة لخدمة
الطب واالنسانية جمعاء وعلي صعيد
آخــر فاني سعيدة أيضا بــأن أشارككم
سعادتي بحصولي على جائزة الدولية
التشجيعية لــدولــة قطر فــي العلوم
الطبية المساعدة والتمريض عام 2018
بعد منافسة مع عدد من األكاديميين
حــيــث أن شــــروط الــجــائــزة لــيــســت من
السهل تحقيقها اال بعدد معين من
األبــحــاث وأيــضــا أبــحــاث لعمل منفرد
بجانب اإلن ــج ــازات الــتــي تــخــدم الــدولــة
وتــخــدم الــمــرضــى أيــضــا ،فــي الــعــام
الحالي  2019حصلت علي الميدالية
الذهبية من المعهد الدولي للفيزياء
والهندسة الطبية والـــذي مــقــره في
المملكة المتحدة (بريطانيا) ويدخل في
عضويته من له إنجازات مميزه في مجال
التخصص ،وقد شرفت بهذه العضوية
قبل ثــاث ســنــوات ،وفــي هــذا العام
حصلت علي الميدالية الذهبية التي
يتنافس عليها األعضاء فقط
س  :6أنــت أيــضـ ًـا كــاتــب’ فــي مجال
القصة والمقال الصحفي ،ومــاذا عن
هذا الجانب من شخصيتك؟
األدب والــقــراءة والكتابة األدبية ،هذه
هوايتي المفضلة منذ الصغر ،ولم
تــخــفــت هـــذه الــهــوايــة مــع التخصص
العلمي بل على العكس قد كبرت معي
وص ــارت تأخذ مــن وقتي الكثير وفي
مرحلة الدراسات العليا بالقاهرة عملت
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على صقل تلك الهواية باختيار نوعية
القراءة وأيضا حضور الفعاليات الثقافية
و األدبية التي تتوفر بالفعل في القاهرة
و هــنــاك أيــضــا أصـــدرت أول مجموعة
قصصية لي عام  2008ثم المجموعة
الثانية عــام  2008أمــا آخــر إصــداراتــي
فهي مسرحية للطفل بعنوان النبع
الذهبي وذاك إليماني بأهمية الطفل
و تعليمه و العناية بــإدراك أن األجيال
الجديدة تختلف فــي إدراكــهــا وتقبلها
لجوانب الحياة المختلفة ،فقد ولــدوا
لزمن غير زماننا وعلى عاتقنا أن نعمل
على إعدادهم لمستقبل أفضل ،وعلى
عاتقنا أيضا أن نعد مواطنين يقدرون
العلم حق قدره ويقدرون المسؤوليات
حق قدره وبذلك نكون قد أدينا األمانة
ونسأل الله التوفيق لنا وللقادم من
بعدنا.
تــوضــح ه ــذه الــعــنــاويــن الــفــرعــيــة في
المقابلة مع الدكتورة النعيمي:
•الفيزيــاء كانت مدخلي األول لعلوم
أخــرى كثيــرة ومتنوعــة.
•ال حــدود للبحــث العلمــي ،والفيزياء
الطبيــة مجــال يعــد بالكثيــر.
•رئاســة رابطــة الشــرق األوســط
للفيزيــاء الطبيــة مســؤولية كبيــر.
•دور الفيزيائــي الطبــي ال يــزال غيــر
واضــح للكثيــري.
•دول الخليــج متقدمــة فــي مجــال
الفيزيــاء الطبيــة بكــوادر محليــة
متميــز ة .
•الميداليــة الذهبيــة تكريــم لــي
وللطاقــم الــذي أعمــل معــه.
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الفيزياء الطبية في المملكة العربية
السعودية
أ .حسنة بشير البندر

العناوين:
 للفيزياء الطبية إسهامات بارزة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في()2030
 للجامعات السعودية دور في تطوير تخصص الفيزياء الطبية للمرأة السعودية دور مهم في مسيرة الجمعية السعودية للفيزياء الطبيةكــان لنا هــذا اللقاء مع أ .حسنة بشير
الــبــنــدر ،فيزيائية طبية مــن المملكة
العربية السعودية لتحدثنا عــن تطور
خدمات الفيزياء الطبية:
تعتبر الفيزياء الطبية أحد فروع الفيزياء
التطبيقية الــتــي تــركــز عــلــى تطبيق
المفاهيم والطرق الفيزيائية في الطب
ومهنة الرعاية الصحية .وهي علم يجمع
ما بين الفيزياء الحيوية والهندسة الطبية
الــحــيــويــة ،ولــكــنــه يختلف فــي طريقة
المعالجة الموضوعية .كما أن الفيزياء
الطبية تتعامل مع المفاهيم الفيزيائية
التي تعمل بها األجــهــزة المستخدمة
في التشخيص والعالج لألمراض.
كما يعتبر قسم الفيزياء من األقسام
المهمة وله مكانة عالية وقيمة وطنية
على مــدى أكــثــر مــن  40عــامــا ،وخــال
هــذا السنوات الــطــوال وحتى اآلن ما
زال العاملون والقائمون على األبحاث
الرائدة والداعمة يسهمون مساهمات
عالية.
منذ أكــثــر مــن أربــعــيــن عــامــا والمملكة
تسعى إلى تطور الفيزياء الطبية وذلك
مــن خــال فتح أقــســام فــي الجامعات

السعودية لهذا التخصص .ولن تقف
إلـــى هـــذا ال ــح ــد ،فــقــد أل ــزم ــت هيئة
السعودية للتخصصات الصحية من
يرغب الدخول في هذا المجال بالخضوع
لتدريب ال يقل عــن ثالثة أشــهــر في
المستشفيات الكبرى بالمملكة التي
تتوفر بها أقسام الفيزياء الطبية إضافة
إلى الحصول على رخصة الحماية من
اإلشــعــاع مــن مدينة الملك عبدالله
للطاقة الذرية والمتجددة في العالج
اإلشــعــاعــي واألشـــعـــة التشخيصية
والــطــب الـــنـــووي ،كــمــا يتطلع قسم

WOMEN_MEFOMP

الفيزياء الطبية إلى أن يكون في مقدمة
األقسام العلمية ليس على المستوى
المحلي فحسب بــل على المستوى
العالمي سواء كان من الناحية األكاديمية
أم التدريس أم البحث العلمي وخدمة
المجتمع ،ويكون ركيزة أساسية في
دعم أبحاث ومشاريع المملكة ،والتعاون
والمشاركة مع أقسام الفيزياء الطبية
بالمملكة والمستشفيات والهيئات
الوطنية وحتى على المستوى العربي
ورقيه الوطن،
والعالمي لدعم تقدم
َ
كما أنه مواكب لكل ما هو جديد ومفيد
للتنمية من أجل خدمة المرضى.
ما هي مراحل تطور تخصص الفيزياء
الطبية في المملكة العربية السعودية؟
في أواخر السبعينات ،بدأ مستشفيان
بتقديم خــدمــات الفيزياء الطبية في
المملكة العربية السعودية ومستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
(فــيــزيــاء طبية حيوية) والمستشفى
الــعــســكــري بــالــريــاض [مــديــنــة األمــيــر
سلطان الطبية العسكرية] .ومن أهم
األقسام التي كانت موجودة في ذلك
الوقت هي الفيزياء الطبية والفيزياء
الصحية ،وأشعة جاما.
ولكن في عام  1985انضمت األقسام
الثالثة إداريـــا إلــى مركز البحوث تحت
إدارة قسم واحد (قسم الفيزياء الطبية
الحيوية).
وأحتوى المستشفى العسكري بالرياض
على عدة أقسام منها الفيزياء الطبية
والسريرية والهندسة الحيوية (عــاج
االشعاعي ،حماية من األشعة ،الطب
النووي ،التصوير ،االشعة غير مؤينة،
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الهندسة السريرية والحيوية) وفي عام
 ،2008تم فصل الهندسة الحيوية إلى
إدارة مستقلة.
وفي أوائــل الثمانينات ،سافر العديد
مــن الطلبة السعوديين إلــى الــخــارج
الستكمال دراساتهم العليا في الفيزياء
الطبية في الجامعات والمستشفيات
العسكرية والمراكز العالمية.
وفــي منتصف الثمانينات مــن القرن
الماضي تم إنشاء قسم للحماية من
اإلشعاع تحت إدارة المستشفى .كانت
مهتمة بشكل أساسي بإدارة نظام شارة
الفيلم للعاملين في مجال اإلشعاع في
مستشفيات وزارة الصحة السعودية.
وف ــي منتصف التسعينات تــم نقل
هـــــذا ال ــق ــس ــم إلـــــى ق ــس ــم الــصــحــة
وســـع هذا
المهنية والــوقــائــيــة .وقــد ّ
القسم الخدمات التي يوفرها لتشمل
اختبارات ضمان الجودة األجهزة األشعة
السينية العامة .وقد جعلت التوسعات
الــســريــعــة فــي الــخــدمــات اإلشــعــاعــيــة
في مستشفيات وزارة الصحة جعلت
من الصعب على هذا القسم توسيع
خدماته لتشمل جميع االجهزة اإلشعاعية
التشخيصية.
وفي عام  2006تم استحداث وظائف
لــلــفــيــزيــائــيــيــن الــطــبــيــة تــحــت الــوصــف
الوظيفي المناسب .واآلن هناك نحو
 120فيزيائيا طبيا في مواقع مختلفة
ف ــي وزارة الــصــحــة تــشــغــلــهــا حاملو
بكالوريوس (بعض حاملي الدكتوراه
والماجستير).
وفي عام  2013تم إنشاء قسم الفيزياء
الطبية تحت اإلدارة الــعــامــة لألشعة
بوزارة الصحة السعودية.
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مـــاذا عــن بــرنــامــج فــيــزيــاء الطبية في
الجامعات السعودية؟
فــي عــام  2001زار فــريــق مــن جامعة
الملك فهد عدة مستشفيات الستشارة
خبراء الفيزياء الطبية فيها حول استخدام
هذا البرنامج ،.وقد تم اعتماد البرنامج

أخيرا بدأ باستقبال الطلبة في سبتمبر
ً
.2002
بــدأ البرنامج باستقبال طالبين اثنين،
وتخرجت الدفعة األولى في يناير عام
 ،2005وفي عام  2007مراجعة أولى
وتعديل للخطة الدراسية لهذا البرنامج.
وفي عام  2011تم توقيع اتفاقية بين

الخريجين

البلد

9

Saudi Arabia

4

Nigeria

4

Sudan

3

Pakistan

2

Palestine

2

Bangladesh

2

Jordon

2

Egypt

2

Yamen

1

Syria

1

Uganda

جامعة الملك فهد ومستشفى الملك
فهد التخصصي عام  2011وفي عام
 2015تم استعراض الخطة الدراسية
لبرنامج الفيزياء الطبية لغايات التطور.
جدير بالذكر أن برنامج الفيزياء الطبية في
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
قد ساهم في تخريج عــدد من الطلبة
من جنسيات ،مختلفة حيث بلغ العدد
اإلجمالي  32خريجا جميعهم من الذكور
على النحو اآلتي:
طالبا
خــال أحــد عشر عاما تقدم 823
ً
للدراسة في البرنامج ،وكانت المفاجأة

أن اإلناث حصلن على ( )68٪من مقاعد
الدراسة بعدد إجمالي  563بينما حصل
الذكور ( )32٪من مقاعد الدراسة بعدد
.260
وفــي جامعة الملك عبد العزيز "كــان
هناك بــرامــج مستقل فــي الهندسة-
قسم الهندسة النووية ثم استحداث
مسار هندسة الفيزياء الطبية وكذلك
مسار الحماية من اإلشعاع وذلك في
عام  2007وفي عام  2015حصل برنامج
الــدكــتــوراه "هندسة الفيزياء الطبية"
على لقب التميز فــي إع ــداد وتدريب
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الفيزيائيين الطبيين جنبا الــى جنب
مع قسم الفيزياء .وفي عام 2012
تــم استحداث برنامج الفيزياء الطبية
كتخصص منفرد.
ومــــاذا عــن جمعية الــفــيــزيــاء الطبية
السعودية؟
كان جميع المختصين في مجال الفيزياء
الطبية في جميع أنحاء المملكة دوما
يــبــحــثــون عــن جمعية تــقــوم بدعمهم
وحماية حقوقهم .في أواخر التسعينات،
بدأت مجموعة من خبراء الفيزياء الطبية
بالبحث عن مظلة الستضافة الجمعية
الــمــقــصــودة .وهـــم ب ــا شـــك عــانــوا
الكثير من الصعوبات في انشاء مثل
هذه الجمعية ،لكنه لم ُيسمح بإنشاء
مجتمعات علمية (مهنية) إال تحت مظلة
الهيئات واألكاديمية (الجامعية) .وفي
تقريبا في إنشاء الجمعية
النهاية نجحوا
ً
السعودية الفيزياء الطبية  SMPSتحت
مظلة جامعة الملك فهد جامعة البترول
والمعادن  KFUPMولكن ألسباب إدارية
تم رفض الطلب في عام  2005بدأت
هيئة السعودية لتخصصات الصحية
باستقبال طلبات تأسيس الجمعيات
المهنية السريرية.
إن الجمعية السعودية الفيزياء الطبية
( )SMPSهي واحدة من أولى الجمعيات
العلمية السريرية التي تأسست تحت
مظلة الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية ع ــام ( )2006وشــاركــت في
المهمات السريرية والتعليمية وقد
أعلن منها رسميا خالل مؤتمر الفيزياء
الطبية السعودي الثاني الذي عقد في
المستشفى العسكري بالرياض خالل
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حفل االفتتاح .وقد رأت هذه الجمعية
إلــى الــنــور وتــكــون مجلس إدارتــهــا من
السادة األكاديميين:
د .أ حمد عاطف (رئيس مجلس إدارة
الجمعية) ،و .د .عبد الله الــحــاج ،ود.
جازي المخلص ،د .صالح با مجبور ،ود.
مبارك الشمري وقد وصل عدد األعضاء
المسجلين فــي جمعية الفيزيائيين
الــســعــوديــيــن إل ــى  400عــضــو ،وهــم
مــزيــج مــن خــبــراء الــفــيــزيــاء الطبية من
تخصصات فرعية مثل فيزياء العالج
اإلشعاعي ،التصوير الفيزيائي ،فيزياء
الــطــب الــنــووي ،الفيزياء الصحية أما
أعضاء البورد الحالي للجمعية السعودية
للفيزياء؛ فهم د .عبد الله علي الرشود،
د .عبد الــلــه حمد ال ــدوس ــري ،أســتــاذة
حسنة بشير البندر ،د .وميض طارق عبد
الرحمن.
ماهي أهــداف قسم الفيزياء الطبية
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر األك ــادي ــم ــي
والمهني للخريجين؟
1 .تمكيــن الطلبــة الجامعييــن مــن تنميــة
مواهبهــم واألفــكار العلميــة المتقدمــة
وســد احتياجــات المجتمــع ومراكــز العمــل
فــي مواقعهــا المختلفــة داخــل المملكة،
وكذلــك إعــداد المتفوقيــن وابتعاثهــم
الســتكمال دراســاتهم العليــا ،وكذلــك
تمكيــن الفنييــن مــن التحاقهــم بالــدورات
المختلفــة لتنميــة قدراتهــم العلميــة
ومواكبتهــم لــكل مــا هــو جديــد لعملهــم.
2 .تكويــن قاعــدة أساســية مــن
المتخصصيــن لحصرهــم وذلــك بهــدف
تســهيل اطالعهــم علــى أحــدث التقنيات
فــي مجــال الفيزيــاء الطبيــة والتحديــث
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الخطــط.
3 .تقديــم مســتوى راق مــن التعليــم
والتدريــس لمرحلتــي البكالوريــوس
والماجســتير بالجامعــات علــى مســتوى
عــال مــن المــواد التدريســية  ،واســتخدام
أســاليب متميــزة فــي التدريــس
والتقييــم المســتمر والتطويــر للبرنامــج
الدراســي.
4 .التعــاون مــع كبــرى المستشــفيات
والجامعــات العالميــة المتخصصــة
للوصــول إلــى احــدث التقنيــة فــي هــذا
المجــال.
5 .إعــداد المتدربيــن إعــدادا مركــزا علــى
أساســيات الفيزيــاء ومبــادئ الطــرق
التحليليــة المطلوبــة لالســتنتاج مــن
التجــارب الفيزيائيــة الطبيــة.
6 .إتاحــة الفرصــة للفيزيائييــن للمعرفــة
والتطبيــق مــن جميــع فــروع الفيزيــاء
الطبيــة ،بحيــث يتمكــن مــن االطالع على
أحــدث األبحــاث العلميــة المعاصــرة.
7 .تأهيــل المتدربيــن علــى طريقــة
البحــث العلمــي وتمكينــه مــن اإلســهام
فيــه تحــت إشــراف خبــراء.
8 .تأهيــل المتدربيــن لمعرفــة تقنيــة
علميــة يمكنهــم مــن المشــاركة الفعالــة
فــي الجوانــب العلميــة والتقنيــة مــن
برامــج التنميــة والتخطيــط.
9 .العمــل علــى إنجــاز بحــوث تطبيقيــة
وأساســية ،وإجــراء البحــوث العلميــة
والنظريــة والتجريبيــة والتطبيقيــة.
الخدمــات
فــي
	10.المســاهمة
والــدورات
االستشــارية ،التدريبيــة
القصيــرة وحــل المشــكالت العلميــة.
ألعضــاء
المســتمر
	11.التطويــر
هيئــة التدريــس بإرســالهم إلــى دورات

تدريبيــة وذلــك للحفــاظ علــى درجــة عاليــة
مــن الكفــاءة واألداء.
التعــاون
وتشــجيع
	12.دعــم
العلمــي بيــن العامليــن فــي القســم
والتعــاون مــع األقســام األخــرى فــي
مجــال األبحــاث المتعــددة األغــراض.
	13.بــث روح المنافســة والتشــجيع
وإعطــاء الفرصــة لكافــة األعضــاء
مــن خــال إعطــاء المحفــزات العلميــة
والماديــة لــكل عضــو مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس ليبــدع فــي مجــاالت البحــث
العلمــي المختلفــة.
	14.إعــداد كــوادر وطنيــة متمكنــة
مــن أســس الفيزيــاء الطبيــة والتــي
ســوف تســهم فــي خدمــة المجتمــع،
وذلــك فــي مجــاالت التعليــم والصحــة.
ما هو دور الفيزيائيات السعوديات في
دعــم ورش العمل والــمــشــاركــة فيها
لتحقيق رؤية المملكة 2030؟
لقد استطاعت المرأة السعودية تخطي
الصعاب في هذا المجال حيث صار هناك
ابتعاث لهن في هذا التخصص مما نتج
منه وجود اختصاصيات سعوديات في
هذا المجال والستكمال هذه المسيرة
التي تسعى المملكة إلــى تحقيقها
لتنافس الدول األخرى في هذا المجال،
فقد أتاحت البعثات الحصول على درجه
الدكتوراه بالجامعات .وأستطاعت "رؤية
المملكة  "2030العمل على تحديث
الممارسات الصحية لدينا لالرتقاء بها
إلى المعايير الدولية وضمان مستويات
عالية من تقديم الخدمات الصحية على
أكمل وجه .وتعمل على نشر أهدافنا
وخططنا ومؤشرات أدائنا بحيث يستطيع
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ً
وإيمانا
الجميع متابعة التقدم والتنفيذ.
من الدولة بأن الدراسة وحدها ال تكفي
في مجال الفيزياء الطبية وتحتاج إلى
خبرة عمليه في التعامل مع المشكالت
الــطــبــيــة ل ــه ــذا الــتــخــصــص واألجـــهـــزة
المختلفة في هذا المجال ،فقد سمح
األن للسيدات بالمشاركة في تأسيس
جمعيات متخصصة في الفيزياء الطبية
يحتوي مجلس إدارتــهــا على سيدات
يــهــدفــن إلــــي تــقــديــم االســتــشــارات
والخدمات المهنية والعلمية الخاصة
في هذا المجال.
ومن أهم ورش العمل التي ساهمت
فيها الفيزيائيات السعوديات هي في
مجال تقنية الفيزياء التطبيقية حيث
ساهمت فــي اكتساب قـــدرات بحثية
عالية في الفيزياء تمكنها من تأسيس
قاعدة متينة للمجاالت العلمية األخرى
م ــن الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة والــهــنــدســيــة
والطبية وكذلك وقـــدرات تمكنها من
تلبية إحــتــيــاجــات المملكة فــي مجال
الفيزياء الطبية ،وتمكنها من التعاون
الدولي النشط.
ماذا تقولين عن أهمية المرأة السعودية
في تحقيق رؤية المملكة 2030؟
وك ــم ــا ك ــان ــت وســتــكــون فــــإن ال ــم ــرأة
السعودية تسعي جنبا الــى جنب مع
الــرجــل إلـــى تحقيق "رؤيــــة المملكة
 ."2030ومــن دون أيــة مبالغة ،فقد
شــاركــت الــمــرأة السعودية فــي ورش
العمل التي تهدف إلــى تحقيق هذه
والتحول
المحدد،
الرؤية في موعدها
ُّ
َّ
ً
جـــذريـــا بــاقــتــصــاد الــمــمــلــكــة وتــطــويــر
الممارسات الطبية فيها إلــى األفــق

المرسوم له.
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مقابلة مع د .زكية الرحبي

دكتوراه فيزياء طبية ،سلطنة ُعمان
العناوين:
 الفيزياء الطبية في سلطنة عمان تشكل الفيزيائيات اإلناث نسبة  % 80من العامالت في هذا المجال بالسلطنة. د.زكيه الرحبي أول فيزيائية طبية في السلطنة حاصلة على شهادتي الدكتوراهوالزمالة في هذا المجال.
 للمرأه العمانية دور فعال في إبراز مجال الفيزياء الطبية. أثبتت المرأة العمانية كفاءتها في رفع مستوى الفيزياء الطبية.كان لنا هذا اللقاء مع د .زكية الرحبي،
دكــتــوراه فيزياء طبية ،سلطنة ُعمان
لتحدثنا عــن بــدايــات تخصص الفيزياء
الطبية في السلطنة ،حيث أجابت عن
األسئلة التالية:
مــاهــو تــاريــخ الفيزيائية الطبية في
سلطنة عمان؟
على الصعيد العالمي كانت الفيزياء
مهنة يهيمن عليها الذكور .ومع ذلك
وعــلــى مــر الــتــاريــخ ،كــانــت هــنــاك نساء
اســتــثــنــائــيــات تــجــاوزن قــيــود المجتمع
وساهمن بشكل كبير في تقدم الفيزياء
وخــاصــة فــي الــمــجــال الــطــبــي .وأدت
ً
مهما في إنشاء وتطوير
دورا
المرأة
ً
وتطبيق الــفــيــزيــاء الــطــبــيــة .ومــن غير
المرجح أن تكون الفيزياء الطبية ملزمة
بمعايير المجتمع وأقل عرضة للسقف
الزجاجي المتأصل الذي يحد من مشاركة
اإلنــاث .وقد ساعدت نساء مثل ماري
كــــوري وهــاريــيــت بــروكــس وروزالــيــنــد
فرانكلين فــي اخــتــراق ه ــذا السقف
الزجاجي  ،وكان إلسهاماتهن تأثير فعال
في الفيزياء الطبية.
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هــل هــنــاك إحــصــائــيــات تــوضــح نسبة
العمانيات في مجال الفيزياء الطبية؟
ُ
في عمان تمثل اإلنــاث غالبية خريجي
جامعة السلطان قــابــوس فــي مجال
الفيزياء  /الفيزياء الطبية .وتشكل
اإلنـــاث حــالـ ًـيــا مــا يــقــرب مــن  ٪ 80من
الــقــوى العاملة فــي جميع تخصصات
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الفيزياء الطبية في وزارة الصحة وجامعة
نسبة
ً
السلطان قــابــوس ،وقــد بلغت
"تعمين" اإلناث في هذا المجال 100٪
ً
كما هــو مــوضــح فــي الــرســم البياني
أدناه.
مــا هــو آخــر مستجدات حــالــة الفيزياء
الطبية في سلطنة عمان؟
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حتى كتابة الــمــقــال هــنــاك اثــنــتــان من
الفيزيائيات الطبيات العمانيات حصلتا
على الدكتوراه وهناك ثماني فيزيائيات
عمانيات حاصالت على الماجستير .ثالثة
من خبيرات الفيزياء الطبية العمانيات
خضعن لبرنامج إقامة معتمد أو برنامج
تدريبي متخصص بعد حصولهن على
درجة الماجستير.
ً
فعال
دورا
وتؤدي الفيزيائيات الطبيات
ً
فــي هــذا الــمــجــال ،حيث اسهمن في
العديد من البرامج والمؤتمرات وورش
العمل التدريبية الوطنية والدولية في
سلطنة عمان .وإضافة إلى ذلك ،فهن

يواصلن المشاركة مع العالم من خالل
االحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية
في السابع من نوفمبر ،وكذلك التوعية
بسرطان الثدي في أكتوبر.
هــل هناك نــمــاذج لفيزيائيات طبيات
عمانيات؟
1 .الدكتــورة :زكيــة بنــت ســالم الرحبــي
كبيــر األختصاصييــن (فيزيائــي طبــي)
فــي المركــز الوطنــي لعــاج األورام
قســم العــاج اإلشــعاعي فــي
المستشــفى الســلطاني ،ومحاضــر
فــي برنامــج إقامــة األشــعة فــي
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المجلــس الطبــي التخصصــي العمانــي،
وقــد تــم تعيينهــا مؤخـ ًـرا لتكون مســؤولة
الســامة اإلشــعاعية .وهــي عضــو فــي
المنظمــة الدوليــة للفيزيــاء الطبيــة -
مجموعــة النســاء ( ، )IOMP-Wوعضــو
فــي مجموعــة اتحــاد الفيزيــاء الطبيــة
 مجموعــة نســاء الشــرق األوســط( .)MEFOMP-Womenولديهــا عــدة
مقترحــات لتحســين جــودة ســير العمــل
وتحســين وضــع الفيزيــاء الطبيــة فــي
وزارة الصحــة.
الدكتــورة الرحبــي هــي أول فيزيائــي
طبــي عمانــي فــي المستشــفى
الســلطاني ،فقــد حصلــت علــى درجــة
الدكتــوراه مــن جامعــة ولونجونــج ،
أســتراليا عــام  2019ودرجــة الماجســتير
مــن المملكــة المتحــدة فــي عــام .2009
والدكتــورة الرحبــي خضعــت لبرنامــج
اإلقامــة فــي مستشــفى الملــك
فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث في

عــام  ،2015وقــد حضــرت العديــد مــن
التدريبــات فــي مجالهــا واكتســبت خبــرة
فــي هــذا المجــال .وللدكتــورة الرحبــي
خبــرة فــي ضمــان الجــودة لخطــط
العــاج اإلشــعاعي والعــاج اإلشــعاعي
الموضعــي ،فــي جوانــب الســامة
اإلشــعاعية للعمــال والمرضــى وأماكــن
العمــل.
لــدى الدكتــورة الرحبــي العديــد مــن
ــم نشــرها
األبحــاث العلميــة التــي تَ ّ
فــي المجــات العالميــة فــي هــذا
المجــال .وقــد شــاركت فــي العديــد
مــن ورش العمــل والمؤتمــرات الدوليــة
والوطنيــة وقدمــت العديــد مــن
أيضــا
العــروض والملصقــات ،وشــاركت ً
فــي العديــد مــن مســابقات التخطيــط
الدوليــة وحققــت درجــات عاليــة.
تمكنــت الدكتــورة الرحبــي مــن
تحقيــق العديــد مــن الجوائــز التــي
تشــملAOCMP-AMPICON 2017":
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 ،"Best Poster Awardالمؤتمــر
الســابع عشــر آلســيا  -أوقيانوســيا
للفيزيــاء الطبيــة "،"AOCMP - 2017
الــذي تــم تقييمــه مــن قبــل رئيــس
المنظمــة الدوليــة للفيزيــاء الطبيــة
والجائــزة األولــى فــي ملخــص الثــدي
عــرض تقديمــي" ،الخامــس مــن أفضــل
الشــرق األوســط فــي ،CTRC-AACR
ســان أنطونيــو BEAST CANCER
.Symposium
2 .الفيزيائيــة مــروة بنــت ســليمان
درجــة
علــى
حاصلــة
العامــري،
البكالوريــوس فــي الفيزيــاء تخصــص
فيزيــاء طبيــة وماجســتير فــي الفيزيــاء
مــن جامعــة الســلطان قابــوس .وهــي
عالــم فيزيائــي طبــي فــي قســم الطــب
النــووي فــي المستشــفى الســلطاني
بمســقط .وقــد حصلــت علــى شــهادة
ضابــط الحمايــة مــن اإلشــعاع مــن RNA
 ،Safety Internationalولديهــا خبــرة
واســعة فــي مجــال الطــب النــووي التــي
تشــمل تشــغيل األجهــزة التاليــةQC :
 ،of Gamma CamerasوSPECT /
 ، CT،PET / CTوكذلــك معايــرة الجرعــات
ومكافحــة اآلبــار وعــاج النويــدات
المشــعة وإدارة النفايــات المشــعة.
عــددا مــن األبحــاث فــي
وكانــت تُ جــري
ً
مجــال الفيزيــاء النوويــة والفيزيــاء
الطبيــة مثــل التقييــم اإلشــعاعي
لنظائــر  226Raو 228Raو 224Raفــي
مصــادر مختــارة مــن الميــاه الجوفيــة
فــي ُعمــان ومــدى تالشــي إشــارات
بصريــا ( )OSLنتيجــة
التأللــؤ المحفــز
ً
للقياســات والوقــت ،والتعــرض للضــوء
ودرجــة الحــرارة والرطوبــة .لديهــا عــدد
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ودعيــت كمتحدثــة فــي
مــن المنشــورات ُ
المؤتمــرات وورش العمــل الوطنيــة
لعــرض الموضوعــات المتعلقــة بتجاربهــا
مثــل جوانــب الســامة مــن اإلشــعاع
فــي  ،PET / CTوجوانــب الســامة مــن
اإلشــعاع فــي الطــب النــووي ،والنقــل
اآلمــن للمــواد المشــعة ومراقبــة
الجــودة مــن كاميــرا جامــا .وقــد قدمــت
عــددا مــن الملصقــات فــي مؤتمــرات
ً
الفيزيــاء الطبيــة والطــب النــووي
الوطنيــة والدوليــة.
3 .الفيزيائيــة ابتســام بنــت ناصــر
المســكري أختصائــي فيزيــاء طبيــة
أول ،مشــرفة علــى وحــدة الفيزيــاء
الطبيــة ومســؤولة مؤهلــة فــي مجــال
الســامة مــن اإلشــعاع ومحاضــرة فــي
برنامــج إقامــة األشــعة فــي مجلــس
عمــان التخصصــي الطبــي ،وهــي
انــا أم مكرســة جهدهــا فــي المجــال
وفخــورة ألربعــة أطفــال .فقــد تخرجــت
مــن المدرســة الثانويــة فــي عــام
 ،2000وســمحت لهــا درجاتــي المرتفعــة
بالحصــول على منحة لمواصلة دراســتها
العليــا فــي جامعــة الكويــت حيــث تخرجــت
بدرجــة البكالوريــوس فــي تكنولوجيــا
الطــب النــووي فــي عــام  .2004وبعــد
ذلــك تابعــت دراســتها العليــا فــي
 ،United Kingdomeحيــث حصلــت
علــى درجــة الماجســتير بدرجــة امتيــاز في
الفيزيــاء الطبيــة مــن جامعــة ســيري فــي
عــام  .2005وفــي عــام  2006التحقــت
بجامعــة الســلطان قابــوس كفيزيائــي
طبــي فــي وحــدة الفيزيــاء الطبيــة
قســم األشــعة والتصويــر الجزيئــي.
ومــع مــرور الســنوات  ،اكتســبت خبــرة
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فــي مجــال ضمــان الجــودة لطرائــق
التصويــر التشــخيصي اإلشــعاعي
وعــاج النويــدات المشــعة ،وكذلــك فــي
جوانــب الســامة اإلشــعاعية للعمــال
والمرضــى وأماكــن العمــل .وقــد
أيضــا خبــرة فــي تحليــل قيــاس
اكتســبت ً
الجســيمات وتحليــل مطيــاف جامــا
الشــخصي .حماســها ال يتوقــف هنــا،
فقــد عملــت علــى تحديــث معرفتهــا فــي
هــذا المجــال مــن خــال البحــوث وورش
دائمــا أولويــة.
العمــل والمؤتمــرات هــو
ً
وعلــى الرغــم مــن وظيفتهــا الشــاقة،
أجــد الوقت لمتابعة ممارســة
فهــي تجــد ُ
هواياتهــا األخــرى فــي الحيــاة مثــل
القــراءة والتصميــم الداخلــي والســفر.
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الفيزياء الطبية في البحرين
د .إيمان مرضي ,ممكلة البحرين

العناوين
تدريب الفيزيائي الطبي يكون في مدة التقل عن  3-6أشهر تحت إشراف متخصصين.
جامعة البحرين تدرس الفيزياء الطبية ضمن مرحلة البكالريوس
لدى قسم الفيزياء في جامعة البحرين
برنامج بــكــالــوريــوس الفيزياء الطبية،
حيث يتم تخريج طلبة تتصف بالمعرفة
التطبيقية والفهم في مجاالت الفيزياء
والــفــيــزيــاء الــطــبــيــة وال ــم ــج ــاالت ذات
الصلة .وبرنامج بكالوريوس الفيزياء
الطبية يشترك فــي مــقــررات عديدة
مع برنامج بكالوريوس الفيزياء ،ولكن
هناك  48فقد ٌقبل ســاعــات معتمدة
خاصة بالفيزياء الطبية .وقد تخريج عدد
ً
حاليا
تقريبي يصل إلى  30طالبة ،أما
ً
طالبا في هذا البرنامج ،منهم طالبتان،
ليكونوا فيزيائيين طبيين .أمــا باقي
الطالبات؛ فقد قبولهم في مجاالت
مختلفة مثل الــكــادر األكــاديــمــي في
الجامعات أو المدارس ،كما ٌقبلن في
مجال البحوث والــدراســات ،وكما وتم
ابتعاث طلبة لبرنامج الفيزياء الطبية في
ً
تحديدا أستراليا.
الخارج و
وفــي الــمــجــال الــطــبــي ،فــإن التدريب
الــحــالــي للفيزيائي الــطــبــي يــتــم من
خــــال مــــدة ال تــقــل عـــن ثــاثــة الــى
ستة أشهر تحت إش ــراف المختصين.
ويــضــم ه ــذا الــتــدريــب قسم األشعة
التشخيصية والطب الــنــووي ،وكذلك
قسم السيكلترون (المعجل الخطي)
في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وكذلك يتم التدريب على الحماية من

اإلشعاع ،القيام بإختبارات الجودة لكثير
مــن األجــهــزة الحديثة مــثــل :التصوير
الــمــقــطــعــي ،والــتــنــظــيــر ،والــتــصــويــر
الــبــروتــونــي مــشــتــركـ ًـا مـــع الــتــصــويــر
المقطعي ،والتصوير الــبــوزوتــرونــي
مــشــتــركـ ًـا م ــع الــتــصــويــر المقطعي،
ً
مشتركا مع
والتصوير الــبــوزوتــرونــي
التصوير بالرنين المغناطيسي.
لضمان الــتــدريــب المستمر للعاملين
في مجال الفيزياء الطبية؛ تٌ قام بعض
ً
محليا من خالل التعاون
الدورات التدريبية
مــع وزارة الصحة و المجلس األعلى
للبيئة ،برعاية وكــالــة الطاقة الــذريــة،
كما يتم االنــضــمــام الــى المؤتمرات
ودورات تدريبية في الخارج .وال توجد
ً
محليا فرص لاللتحاق بالدراسات العليا
في هذا المجال ،لذا ،يجب على الطلبة
إيــجــاد فــرص فــي الــخــارج .والفيزيائي
الــطــبــي فــي الــبــحــريــن يــتــم االعــتــراف
به من خــال جمعية البحرين للفيزياء
الطبية والهندسة الحيوية ،الجمعية تم
تأسيسها في عام .2008
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خبرة الفيزياء الطبية في المملكة
االردنية

الدكتورة إيمان دعار

كان لنا مع د .إيمان دعار لتحدثنا عن خبرة الفيزياء الطبية في االردن:
في البداية  ،أخبرينا عن مراحل دراساتك
في هذا المجال:
بــعــد تــخــريــجــي فــي الــثــانــويــة الــعــامــة
ع ــام  2000التحقت بجامعة العلوم
والــتــكــنــولــوجــيــا وتــخــرجــت عـــام ،2004
ثم التحقت سيري بالمملكة المتحدة
وحصلت على ماجستير فيزياء طبية عام
 2006ثم حصلت على الدكتوراه عام
 2010من الجامعة نفسها.
ل ــدي شــغــف كبير بتطبيقات مجالي
الصحة والفيزياء ً
معا .فقد ساعدني هذا
خالل سنوات الدكتوراة وما بعدها على
دراســة أثــر جرعات األشعة على أنــواع
من األنسجة الحية .أما في السنوات
األخـــيـــرة؛ فــقــد تــوســعــت اهتمامتي
البحثية نحو دراســـة العناصر وقياس
الجرعات اإلشعاعية.
ما المجال الذي تعملين به في الوقت
الحالي؟
ً
ً
ً
حاليا أعمل أستاذا مشاركا في الفيزياء
الطبية فــي قسم الفيزياء بالجامعة
األردنية ،حيث أقوم بتدريس مجموعة
من المقررات في الفيزياء الطبية لطلبة
الــدراســات العليا .كما أقــوم بمجموعة
من االنشطة المختلفة ،فمثال أراجــع
عـ ً
ـددا من المجالت المفهرسة ،وقمت
ً
بحثا بين بحث
بنشر ما يتجاوز العشرين

رئيسي ومــشــارك .هــذا إضــافــة إلى
حضور عدد كبير من المؤتمرات العالمية
ً
ضيفا إلصــدار
ـررا
ودعــوتــي ألكــون مــحـ ً
خاص لمجلة.
مــا دور الفيزياء الطبية فــي األردن،
ً
تحديدا ،في تطوير
والجامعة االردنية
طرف التشخيص والعالج؟
تهدف الفيزياء الطبية إالــى تحسين
جــودة حياة المرضى من خــال تطوير
طــرق التشخيص والــعــاج المختلفة.
هنا فــي األردن يعد الــســرطــان ثاني
أهم سبب للوفاة بعد أمــراض القلب
والشرايين ،لذا فدور الفيزيائي الطبي
هو احد أركــان العالج والتشخيص في
هــذا الــمــجــال .إضــافــة إلــى ذل ــك ،فإن
خدمة العالج باألشعة في األردن تقدم
في المستشفيات العامة والعسكرية
والخاصة .وهنا في قسم الفيزياء في
الجامعة األردنية ،حيث أعمل منذ ثمانية
أعــوام يتوفر برنامج ماجستير الفيزياء
الــطــبــيــة .وف ــي ه ــذا الــبــرنــامــج يــدرس
الطلبة من مجاالت عمل مختلفة تتنوع
مــا بين الــقــطــاع الصحي والتعليمي
جو غني
وتنظيم العمل باألشعة في ً
بمشاركة الخبرات ومناقشة المشكالت
العملية المختلفة ويركز البرنامج على
م ــق ــررات الــعــاج بــاألشــعــة واألشــعــة
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التشخيصية والطب الــنــووي وغيرها.
ً
عمليا
كــمــا ويــشــمــل الــبــرنــامــج تــدريــبـ ًـا
خــال الفصل الصيفي في األقسام
المذكورة آنفا .وخالل األعوام الخمسة
ً
طالبا
األخيرة ،التحق ما يزيد على أربعين
بالبرنامجُ ،ج ٌلهم يحملون باألصل شهادة
البكالوريوس في الفيزياء الطبية أو
الــفــيــزيــاء الــعــامــة أو تقنيات األشــعــة.
ومعظم خريجي البرنامج يعملون اآلن
في القطاعات التالية:
الــقــطــاع الــصــحــي الــعــام والــعــســكــري
والخاص ،والقطاع التنظيمي لألشعة،
والقطاع التعليمي في معاهد محلية
وإقليمية ،ويلتحقون ببرامج للدكتوراة
في جامعات عالمية.

41

ملكة

42

WOMEN_MEFOMP

إســتــبــيــان حـــول تخصص الفيزياء
الطبية

إعداد :د حنان الدوسري ،مـريم عـز الدين ،ذكـرى
الرشيدي
العناوين :
هناك عزوف من الكوادر الوطنية عن تخصص الفيزياء الطبية.
عدم توفر تخصص الفيزياء الطبية بجامعة الكويت.
التوجد خطورة على المرأه العاملة في مجال الفيزياء الطبية.
ــــم تــوزيــعــهــا على
وفـــي اســتــبــيــانــة تَ ّ
العاملين في المجال الطبي عن حالة
الطبي ،فكانت النتيجة:
عمل الفيزيائي
ّ
تَ م تحليل عدد  160واستبانة أشخاص
تراوحت أعمارهم ما بين  62-20سنة
يــعــمــلــون فــى مــجــاالت مختلفة80 ،
يعملون فــي الــمــجــال الطبي (أطــبــاء
وإخــتــصــاصــيــيــن ومــمــريــضــن وكــذلــك
الطالب) ،و 80من العاملين من خارج

غير متأكد

ال أوافق

المجال الطبي (معلمين وربــات منازل
وغــيــرهــم) ،وقــد تــبــدو بعض األسئلة
متقاربة؛ ومــع األخــذ بعين االعتبارأن
الــعــامــلــيــن خــــارج الــمــجــال الــطــبــي قد
تــكــون بعض مــحــاور االستبانة جديدة
عليهم ،وذلــك لتقريب المعنى .وقد
تفاوتت نسب اإلجابات حسب رؤيتهم
ومعرفتهم بالمعلومة.

أوافق

أوافق بشدة
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من خالل
الفيزياء
لديك علم
الفيزياء
دراستك
الطبية ذات بالتخصصات الطبية من
المتفرهة التخصصات الجامعية:
خطورة ال
هل يوجد
المهمة
تصلح للمراة من الفيزياء
قسم
الطبية
فيزياء طبية
بالجامعة
التي درست
فيها
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لديك علم بتخصص الفيزياء الطبية
(للعاملين في المجال الطبي)

ال أوافق
%0

أوافق بشدة
% 63

غير متأكد
%7

أوافق
% 30

لديك علم بتخصص الفيزياء الطبية
(لغير العاملين في المجال الطبي)
ال أوافق
% 30

غير متأكد
% 26

أوافق بشدة
% 13
أوافق
% 31

يوجد تخصص فيزياء بكلية العلوم،
ولكن عادة الطلبة ال يسجلون في هذا
التخصص ثم ينقلون إلــى تخصصات
أخرى ،وذلك لصعوبة البحث عن وظائف
بعد التخرج لها صلة بالذي درسوه .كما
توجد صعوبة فــي مواصلة الــدراســة
لــلــحــصــول عــلــى دراســـــات عــلــيــا؛ مما
يحول دون تحقيق آمالهم وطموحاتهم
المهنية.
ألنــه اليوجد تخصص الفيزياء الطبية
فــي جــامــعــة الــكــويــت؛ لــذلــك نتمنى
إنشاء برنامج أكاديمي لهذا التخصص
لزيادة المخرجات الوطنية وتقليل عناء
وأعباء إرسال المبتعثين إلى دول الخارج
للحصول على الــدراســات العليا بهذا
التخصص.
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من المالحظ أن العالمين خارج المجال
الطبي كان أكثر من  50%منهم ليست
لديهم معرفة عــن تخصص الفيزياء،
وحتى العاملين بالمجال الطبي فإن
نسبة  93%لديهم معرفة عن المجال،
لكن بالمقابل  50%كان منهم ليست
لديهم معرفة عن تخصصات الفيزياء
الطبية؛ وه ــذا يــدل على أن الفيزياء
الطبية وأهميتها وتخصصاتها ما زالت
غير معروفة لنسبة كبيرة من الناس.
ل ــذل ــك ،فــمــن الــمــهــم نــشــر الــتــوعــيــة
وتــعــريــف الــفــيــزيــاء الطبية ومجاالتها
واســتــخــدامــهــا عــن طــريــق الجمعيات
والروابط في المجال ،وذلك من خالل
السمنارات وورش العمل والمؤتمرات،
وكذلك االستفادة من وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي.
من خالل دراستك الجامعية :هل قسم فيزياء
طبية في الجامعة التي درست فيها
(للعاملين في المجال الطبي)

غير متأكد
% 44

ال أوافق
% 12

أوافق
% 16
أوافق بشدة
% 28
من خالل دراستك الجامعية :هل قسم فيزياء
طبية في الجامعة التي درست فيها
(لغير العاملين في المجال الطبي)

ال أوافق
% 75

أوافق بشدة
%4

أوافق
%9
غير متأكد
% 12
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الفيزياء الطبية من التخصصات المهمة
(للعاملين في المجال الطبي)
غير متأكد
%7
أوافق
% 18

ال أوافق
%0

أوافق بشدة
% 75

الفيزياء الطبية من التخصصات المهمة
(لغير العاملين في المجال الطبي)
غير متأكد
% 18

ال أوافق
%7

أوافق بشدة
% 14

أوافق
% 61

تخصص الفيزياء الطبية تخصص نادر
(للعاملين في المجال الطبي)
غير متأكد
%2

أوافق
% 58

ال أوافق
%1
أوافق بشدة
% 39

الفيزياء الطبية من التخصصات المهمة
(لغير العاملين في المجال الطبي)

ال أوافق
% 30

غير متأكد
% 27

أوافق بشدة
% 18

أوافق
% 25

تخصص الفيزياء الطبية من التخصصات
المهمة والنادرة حسب الدراسة ،بحيث
اتفق أكثر من  93%من العاملين فى
المجال وأكثر من  57%الغير عاملين
بــالــمــجــال .ولــكــن ع ــدم وجـــود مسمى
ووصف وظيفي بالوزارة كان من أهم
الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت على عــزوف
الكوادر الوطنية عن هذا التخصص؛ مما
أدى الــى وجــود نقص واضــح وشديد
في وظيفة الفيزيائي الطبي .لذلك،
نأمل بالعمل على اعتماد المسمى
والوصف الوظيفى للفيزيائي الطبي
وزارة الصحة وديوان الخدمة في دولة
الكويت.
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طبيعة عمل الفيزياء الطبية بأنها ذات خطورة وال
تصلح للمراة
(لغير العاملين في المجال الطبي)
أوافق بشدة
% 13

ال أوافق
% 49

أوافق
% 31
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طبيعة عمل الفيزياء الطبية بأنها ذات خطورة وال
تصلح للمراة
(للعاملين في المجال الطبي)
غير متأكد
%9

أوافق بشدة
%1
أوافق
%4
ال أوافق
% 86

غير متأكد
%7

تخصص الفيزياء الطبية مناسب للمرأة
(للعاملين في المجال الطبي)

كما أن التخوف من األشعة و أضرارها
وعــدم فهمهم لصعوبة المجال لدى
البعض جعلهم ُيـ َـأكــدون أن التخصص
غــيــر مــنــاســب لــلــمــرأة وضـــار بصحتها،
خاصة العاملين خارج المجال بمن فيهم
جدا تشجيع
ربات المنازل .لذلك،
مهم ً
ُّ
الطالبات للتخصص في هذا المجال،
وتوعيتهم بأنه ال توجد مخاطر محددة
علما بوجود برنامج وقاية
على المرأة؛
ً
م ــن اإلشـــعـــاع خـــاص لــلــمــرأة الــحــامــل
والمرضعة .وعدد الفيزيائيات الطبيات
َ
في العالم والشرق األوسط خاصة صار
في تزايد وملحوظ صــار تواجد المرأة
في كل فرع من فروع الفيزياء الطبية،
وفي جميع النشاطات المتعلقه بهذا
التخصص؛ مما يدل أنه تخصص مالئم
جدا للمرأة واليوجد أي عائق يمنعها من
ً
العمل في هذا المجال.

ال أوافق
%3

أوافق بشدة
% 46

غير متأكد
% 10
أوافق
% 41

تخصص الفيزياء الطبية مناسب للمرأة
(لغير العاملين في المجال الطبي)
ال أوافق
%7

أوافق بشدة
% 29

غير متأكد
% 34
أوافق
% 30
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ضرورة وجود وحدة أو قسم فيزياء فى كل

ضرورة وجود وحدة أو قسم فيزياء فى كل

مستشفى

مستشفى

(للعاملين في المجال الطبي)

(لغير العاملين في المجال الطبي)

غير متأكد
%8

أوافق
% 41

ال أوافق
%1
أوافق بشدة
% 50

غير متأكد
% 24

أوافق
% 31

وجــــود وحــــدة أو قــســم فــيــزيــاء طبية
أساسية
ضـــروري ج ـ ًـدا للقيام بمهام
ّ
ومهمة ،حيث إن الفيزياء الطبية تعتبر
ً
مساندا .كما أن أغلب دول
طبيا
تخصصا
ً
ً
العالم عامة ،ودول المنطقة والخليج
العربي خــاصــة ،لديها أقــســام فيزياء
طبية في كل مستشفى تحتوي على
أقسام أشعه تشخيصية وطب نووي
وعالج إشعاعي.

ال أوافق
%5

أوافق بشدة
% 40
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