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ه تصويريًّا ضمن املمارسات الرسيرية  مقدِّمة إىل العالج اإلشعاعي املوجَّ
ال للعالج  يقدِّم إرشادات ويرُبز املعالم املطلوب إنجازها من جانب أقسام العالج اإلشعاعي عىل صعيد اإلدخال املأمون والفعَّ

رات الحديثة يف مجال العالج اإلشعاعي باألشعة الخارجية تكنولوجيا تصوير املريض  ه تصويريًّا. وتشمل التطوُّ اإلشعاعي املوجَّ
يف موضع العالج ويف غرفة العالج يف وقت العالج. وبما أنَّ هذه التكنولوجيا وتقنيات التصوير ذات الصلة — والتي يُطلق عليها 
ه تصويريًّا — يُنظر إليها كأكثر التطورات تقدُّماً يف مجال العالج اإلشعاعي، يعالج هذا املنشور  مصطلح العالج اإلشعاعي املوجَّ

شواغل العاملني يف أقسام العالج اإلشعاعي فيما يتعلق بالظروف التحضريية واملوارد التي ينطوي عليها التنفيذ. ويقدِّم املنشور 
ه تصويريًّا فيما يتعلق بنتائج عالج املريض. أيضاً معلومات عن الحالة الراهنة لألدلة الداعمة الستخدام العالج اإلشعاعي املوجَّ
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قياس الجرعات الخاصة باملجاالت الصغرية الثابتة املستخدمة يف العالج 
اإلشعاعي باألشعة الخارجية 

ر املنشور إجراءاٍت مرجعية متَّسقة لقياس الجرعات، يمكن عزوها إىل املعايري األولية الخاصة بعلم القياس، ويمكِّن املنشور  يوفِّ
من اتِّباع إجراءات مشرتكة داخل بلد ما. ويقدِّم املنشور ملحة عامة عن الفيزياء، تليها الشكليات العامة لقياس الجرعات املرجعية 
يف املجاالت الصغرية. وتَِرُد فيه مبادئ توجيهية لتنفيذها عمليًّا باستخدام أجهزة الكشف املناسبة وطرق تحديد عوامل مخرجات 
املجاالت وذلك ألجهزة رسيرية محدَّدة تستخدم مجاالٍت صغرية ثابتة. وتمَّ إعداد مدوَّنة قواعد املمارسة املذكورة من خالل فريق 

صني يف مجال الطب. وستضمن املبادئ التوجيهية املنسجمة  عامل دويل، أُنشئ بالتشارك مع الرابطة األمريكية للفيزيائيني املتخصِّ
عىل املستوى الدويل يف هذا املجال اتساقيًة يف جميع أنحاء العالم يف إعطاء الجرعة ملرىض العالج اإلشعاعي، وستسهم يف توحيد 

الجرعة يف الدراسات الرسيرية التجريبية الدولية، وذلك بمقارنة نتائج مختلف طرائق العالج اإلشعاعي باستخدام مجاالت صغرية.
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ن يف العالج اإلشعاعي  متطلبات الدقة وأوجه عدم التيقُّ
هي وثيقة توافقية دولية بشأن متطلبات الدقة وأوجه عدم اليقني يف مجال العالج اإلشعاعي من أجل ترويج عالجات أكثر أماناً وأكثر 

فعالية عىل املريض. ويتناول هذا املنشور قضايا الدقة وعدم اليقني املتعلقة بالغالبية العظمى من أقسام العالج اإلشعاعي، بما يف 
ذلك العالج اإلشعاعي باألشعة الخارجية والعالج اإلشعاعي املوضعي عىل السواء. ويغطي الكتاب الجوانب الرسيرية واإلشعاعية 

والتقنية واملادية وما يتعلق بقياس الجرعات.
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