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ي العاملي   العالج اإلشعاعي يف رعاية مرضى السرطان: مواجهة التحدِّ

)باللغة اإلنكليزية( 

ا ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان من مواضيع وقضايا رئيسية عند التخطيط الستراتيجية تتناول  يقدِّم حملًة عامًة شاملًة عمَّ

دة وتستدعي جمموعًة  طة الدخل. فعالج السرطان مسألة معقَّ مسألة تشخيص السرطان وعالجه، يف البلدان املتدنِّية واملتوسِّ

متنوِّعًة من اخلدمات. ومن املسلَّم به أنَّ العالج اإلشعاعي يمثِّل أداًة أساسيًة يف عالج السرطان والتخفيف من آالمه. 

ويف الوقت الراهن فإنَّ إمكانية احلصول على عالج إشعاعي هي إمكانية حمدودة يف العديد من بلدان العامل، بل ومعدومة 

ما يفاقم عبء املرض ويبرز التفاوت املستمر يف الرعاية الصحية فيما  يف بعضها. واالفتقار إىل موارد العالج اإلشعاعي إنَّ

بين بلدان العامل. ويمثِّل سدُّ هذه الفجوة أحد التدابير األساسية يف معاجلة مشكلة العدالة الصحية على املستوى العاملي. 

تيه مساهمات يقدِّمها قادة يف هذا املضمار، ويشمل مقدِّمة عن اإلجنازات والقضايا املتعلقة  ن هذا املنشور بين دفَّ ويتضمَّ

ا الفصول املكرَّسة فتتمحور حول العالج  باستخدام العالج اإلشعاعي كأحد طرائق عالج السرطان حول العامل. وأمَّ

بالبروتونات، والعالج اإلشعاعي بأيونات الكربون، والعالج اإلشعاعي أثناء العمليات اجلراحية، والعالج اإلشعاعي 

لألطفال، واألورام اخلبيثة املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ومسائل تقدير التكاليف وإدارة اجلودة.

د للكتاب: 4-115٠13-٠-٩٢-٩٧8؛ الطبعة اإلنكليزية؛ ٦٢.٠٠ يورو؛ ٢٠1٧  منشورات غير مسلسلة؛ الرقم الدويل املوحَّ

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10627/Cancer

ن يف العالج اإلشعاعي )باللغة اإلنكليزية(   متطلبات الدقة وأوجه عدم التيقُّ

ن ذات الصلة بالغالبية العظمى من إدارات العالج اإلشعاعي، بما يف ذلك تلك  يناقش مسائل الدقة وأوجه عدم التيقُّ

ي الكتاب اجلوانب السريرية  ر خدمات العالج اإلشعاعي باألشعة اخلارجية والعالج اإلشعاعي املوضعي. ويغطِّ التي توفِّ

واإلشعاعية والتقنية واملادية وما يتعلَّق بقياس اجلرعات.

د للكتاب: ٢-1٠٠815-٠-٩٢-٩٧8؛  العدد 31 من سلسلة وثائق الصحة البشرية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحَّ

 الطبعة اإلنكليزية؛ ٧٦.٠٠ يورو؛ ٢٠1٦

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10668/Accuracy

طب القلب النووي: إرشادات عن تنفيذ تصوير تروية عضلة القلب باستخدام التصوير 

املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوين املفرد )باللغة اإلنكليزية(  

اًل عن جميع خطوات توفير خدمات طب القلب النووي، ابتداًء من اإلحالة ووصواًل إىل إعداد التقرير، وُيراد  يقدِّم حتلياًل مفصَّ

ة وتعزيز ممارسة تصوير تروية عضلة القلب يف الدول األعضاء حيث يجري 
َ
منه أن يكون بمثابة إرشادات لتنفيذ وجمانس

ا تطوير هذه التقنية. حاليًّ

د للكتاب:   العدد ٢3 من سلسلة وثائق الصحة البشرية الصادرة عن الوكالة )Rev.1(؛ الرقم الدويل املوحَّ

 8-1٠٧٦1٦-٠-٩٢-٩٧8؛ الطبعة اإلنكليزية؛ 4٦.٠٠ يورو؛ ٢٠1٦

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11076/Cardiology

 رائٌد يف اجملال النووي و تشمل منشوراتها التي يتجاوز عددها 
ٌ
ية ناشر  الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

 ٠٠٠ ٩ منشور علمي وتقني معايير أمان دولية، وأدلَّة تقنية، وحماضر مؤتمرات، وتقارير علمية. 

ز على جملة من اجملاالت منها القوى النووية،  ي هذه املنشورات نطاق عمل الوكالة، وهي تركِّ  وتغطِّ

والعالج اإلشعاعي، واألمان واألمن النوويان، والقانون النووي.
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