تحديث�ات الوكالة :المنشورات

ِّ
العالج اإلشعاعي في رعاية مرضى السرطان :مواجهة التحدي العاليم

ِّ
يقدم هذا املنشور ملحة عامة شاملة َّ
عم ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان من مواضيع وقضايا رئيسية عند التخطيط السرتاتيجية تتناول
َّ
َّ
مسألة تشخيص الرسطان وعالجه ،وال َّ
سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط .فعالج الرسطان مسألة معقدة تتطلب جمموعة
َّ
ِّ
ِّ
متنوعة من اخلدمات .ومن املسلم به َّأن العالج اإلشعاعي ميثل أداة أساسية يف عالج الرسطان والتخفيف من آالمه.
وإمكانية احلصول عىل العالج اإلشعاعي حمدودة يف العديد من بلدان العالم ،بل ومعدومة يف بعضها .واالفتقار إىل موارد العالج
ِّ
ويمثل ُّ
سد هذه الفجوة أحد التدابري
اإلشعاعي يفاقم عبء املرض ويربز التفاوت املستمر يف الرعاية الصحية فيام بني بلدان العالم.
األساسية يف معاجلة مشكلة العدالة الصحية عىل املستوى العاليم.
ِّ
ويتضمن هذا املنشور بني دفتيه مساهامت ِّ
َّ
يقدمها قادة يف هذا املضامر ،ويشمل مقدمة عن اإلجنازات والقضايا املتعلقة باستخدام العالج
اإلشعاعي كأحد طرائق عالج الرسطان حول العالمَّ .
وأما الفصول َّ
املكرسة فتتمحور حول العالج بالربوتونات ،والعالج اإلشعاعي
بأيونات الكربون ،والعالج اإلشعاعي أثناء العمليات اجلراحية ،والعالج اإلشعاعي لألطفال ،واألورام اخلبيثة املرتبطة بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز ،ومسائل تقدير التكاليف وإدارة اجلودة.
منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل َّ
املوحد للكتاب978-92-0-115013-4 :؛ الطبعة اإلنكلزيية؛  62.00يورو؛ 2017
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استخدام مفاعالت البحوث لتطوير المواد وأنواع الوقود الخاصة بنظم الطاقة
النووية االبتكارية
يعرض هذا املنشور ملحة عامة عن قدرات وإمكانات مفاعالت البحوث فيام يتعلق بتطوير أنواع وقود ومواد الستخدامها يف املفاعالت
النووية االبتكارية ،مثل مفاعالت اجليل الرابعِّ .
ويقدم املنشور معلومات شاملة عن اإلمكانات اليت تنطوي علهيا حبوث اختبار املواد
واختبار الوقود يف  30مفاعل حبوث ،مهنا ما هو عامل وما هو قيد اإلنشاء .وتشمل هذه املعلومات مستويات قدرة هذه املفاعالت وطريقة
ً
ً
تشغيلها وحالهتا الراهنة وتوافرها وملحة عامة عن تاريخ استخدامها .ويعرض املنشور أيضا موجزا للقدرات واإلمكانات املشار إلهيا.
ً
تقنيا ملفاعالت البحوث ،مبا يف ذلك سامهتا َّ
وقد ُجعت األوراق البحثية اليت ِّ
وصفا ًّ
املحددة املتعلقة باالستخدام ،يف شكل ملحات
تقدم
ً
َّ
ُ
تعريفية عىل قرص مضغوط ) (CD-ROMيعترب جزءا ال يتجزأ من هذا املنشور .ويهدف املنشور إىل دعم توسيع نطاق الوصول إىل
َّ
تتمتع بقدرات حبثية ِّ
متقدمة يف جمال اختبار املواد ،ومن َّثم ضامن زيادة استخدامها يف
املعلومات بشأن مفاعالت البحوث القامئة اليت
هذا امليدان عىل وجه اخلصوص.
َّ
العدد  NP-T-5.8من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب978-92-0-100816-9 :؛
الطبعة اإلنكلزيية؛  32.00يورو؛ 2017
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التطبيقات الصناعية للطاقة النووية

ِّ
يقدم هذا املنشور ملحة عامة َّ
مفصلة عن االستخدام املحتمل للطاقة النووية يف النظم أو العمليات الصناعية اليت تنطوي عىل احتياجات
مرتفعة من احلرارة والبخار والقوى لالستخدام يف املعاجلة الصناعية ،كام ِّ
يقدم معلومات عن حرص أنواع مفاعالت القوى النووية املقرتح
َّ
استخدامها يف طائفة ِّ
متنوعة من التطبيقات الصناعية .ويصف املنشور املفاهيم التقنية للمجمعات النووية-الصناعية املدجمة اليت جيري
ُ
العمل علهيا يف بلدان خمتلفة ،كام يعرض املفاهيم اليت وضعت فيام مىض هبدف تطبيقها فيام يتصل ببعض القطاعات الصناعية الرئيسية.
ً
ً
يِّ
ِّ
حتليال للطلب عىل الطاقة يف طائفة ِّ
متنوعة من القطاعات الصناعية ،ويب اإلمكانات اليت ميكن تنطوي علهيا
ويقدم املنشور أيضا
الطاقة النووية يف التطبيقات الصناعية الرئيسية مثل املعاجلة بالبخار ألغراض استخالص النفط وتكريره ،وتوليد الهيدروجني ،وإنتاج
ُّ
الصلب واأللومنيوم.
العدد  NP-T-4.3من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل َّ
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