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استخدام العالج اإلشعاعي يف رعاية مرىض الرسطان :مواجهة التحدي العاملي

يقدم هذا املنشور عرضا ً شامالً للمواضيع والقضايا الرئيسية التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند التخطيط السرتاتيجية ملعالجة
نقص موارد العالج اإلشعاعي عىل صعيد العالم ،ال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل .والعالج اإلشعاعي
معرتف به كأداة أساسية يف عالج الرسطان وتلطيف آالمه .والحصول عىل العالج اإلشعاعي محدود حاليًّا يف العديد من البلدان،
وغري موجود يف بعضها .وهذا النقص يف موارد العالج اإلشعاعي يفاقم عبء املرض ويؤكد استمرار التفاوت يف الرعاية
الصحية بني الدول .ويمثل س ُّد هذه الفجوة إجرا ًء أساسيًّا يف معالجة هذه املشكلة املتعلقة بالعدالة الصحية عىل صعيد العالم.
ويقدم هذا املنشور ،بمساهمات من شخصيات رائدة يف هذا املجال ،مدخالً إلنجازات وقضايا العالج اإلشعاعي يف جميع أنحاء
العالم كطريقة لعالج الرسطان .وتركز فصول مخصصة عىل العالج اإلشعاعي بالربوتونات ،والعالج اإلشعاعي بأيونات
الكربون ،والعالج اإلشعاعي أثناء الجراحة ،والعالج اإلشعاعي لألطفال ،وعالج األورام الخبيثة املتصلة بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،فضالً عن مسائل تقدير التكاليف وإدارة الجودة.
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برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية :ستون سنة وما بعدها —
املساهمة يف التنمية
ِّ
يبي هذا املنشور كيف ساهم برنامج التعاون التقني للوكالة يف إنشاء بنية تحتية وقدرات نووية وطنية يف الدول األعضاء
عىل مدى ستة عقود من أجل دعم أولوياتها اإلنمائية الوطنية .ويقدم املنشور أيضا أمثلة عىل الرشاكات الناجحة ،ويتطلع
إىل املستقبل فيما يتعلق بالنُّهج املالئمة والتدابري امللموسة التي من شأنها أن تساعد البلدان عىل تعظيم استخدامها للعلوم
والتكنولوجيا النووية لتحقيق أهدافها اإلنمائية ،بما يف ذلك غايات أهداف التنمية املستدامة .وتشمل املجاالت املواضيعية
الرئيسية التي يتناولها املنشور تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية يف مجال الصحة والتغذية البرشية ،واألغذية والزراعة،
واملياه والبيئة ،والتكنولوجيا اإلشعاعية ،والطاقة ،واألمان .ويعرض املنشور القضايا املشرتكة املتعلقة بالتعاون اإلقليمي
والربط الشبكي ،وكذلك النُّهج التي تتبعها الوكالة والدول األعضاء لبناء رشاكات دائمة وذات منفعة متبادلة.
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مراقبة الجودة يف إنتاج املستحرضات الصيدالنية املشعة
يقدم هذا املنشور إرشادات وممارسات فضلى بشأن مراقبة جودة النظائر املشعة واملستحرضات الصيدالنية املشعة الطبية.
وقد أدت التطورات إىل إنتاج مستحرضات صيدالنية مشعة جديدة وإىل توافر طرائق إنتاج جديدة .كما أضيفت إىل قائمة
ِّ
العوامل التي يستخدمها األطباء عدة عوامل تشخيصية جديدة يف هذا املجال (مثل املستحرضات الصيدالنية املشعة واملولدات
املصنوعة من الغاليوم )68-وكذلك عدة عوامل عالجية (مثل باعثات أشعة ألفا) .ومن الرضوري إعداد املستحرضات
الصيدالنية اإلشعاعية يف إطار نظام متني ملراقبة الجودة يشمل املواد واملوظفني ،مع وثائق كافية ،ومع االستعراض املستمر
للنتائج الجارية .وقد أ َّلف هذا املنشور فريق من الخرباء من ذوي الخربة بشأن مجموعة واسعة من املستحرضات الصيدالنية
املشعة ،ويهدف إىل دعم املهنيني يف إعداد منتجات جيدة النوعية وآمنة الستخدامها يف إجراءات الطب النووي.
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