
 

 

 

 
 التطورات في العالج اإلشعاعي دورة تدريبية في مجال

 ثي األبعاد والعالج متغير الشدةمن التقنيات التقليدية إلى العالج ثال 
 4/11/0201-1عن بعد : 

 
 
 

 : أواًل : مقدمــــة

أبسط لمشفاء.  حتماليةايعتبر التحدي األكبر الذي يواجو العالج اإلشعاعي أو أي عالج لمسرطان ىو تحقيق أعمى 
مع  اإلشعاع،ىذه النسبة العالجية باإلشعاع ىي شمول جميع الخاليا السرطانية بجرعات كافية من  طريقة لزيادة

، تم إحراز العديد من التحسينات التقنية ةالسابق خالل الفترةتجنيب األنسجة الطبيعية المحيطة في نفس الوقت. 
والموجات فوق  المغناطيسي،والتصوير بالرنين  المحوسب، يالمقطعوالتصوير  السينية،والتكنولوجيو في تطبيق األشعة 

 . وتصوير البوابة اإللكترونيةوالتصوير المقطعي  الصوتية،
اإلشعاعي المعدل الشدة ىما تقنيتان لمعالج اإلشعاعي تم تطويرىما مؤخًرا.  األبعاد والعالجالعالج اإلشعاعي ثالثي 

فعالية من العالج اإلشعاعي ثالثي األبعاد في التغطية المستيدفة وتجانس  أكثر الشدةالعالج اإلشعاعي المعدل  يعتبر
عالج إشعاعي شائع يستخدم لعالج  األبعاد ىوالجرعة وتقميل السمية لألعضاء الطبيعية. العالج اإلشعاعي ثالثي 

ة يتم تشكيميا لدخول جسد السرطانات في أجزاء كثيرة من الجسم. يستخدم العالج اإلشعاعي ثالثي األبعاد حقول أشع
المريض من زوايا متعددة بطريقة تحافظ عمى أكبر قدر ممكن من األنسجة السميمة. بينما العالج اإلشعاعي المعدل 

اليا الشدة ىو نوع من عالج السرطان يستخدم برامج كمبيوتر متقدمة لحساب اإلشعاع وتوصيمو مباشرة إلى الخ
لألشخاص المصابين بالسرطان بتمقي جرعات أعمى وأكثر فاعمية من اإلشعاع مع  يسمحو  السرطانية من زوايا مختمفة

 الحد من تمف األنسجة السميمة واألعضاء المحيطة بو ويقمل من احتمالية حدوث آثار جانبية.
  :الدورةثانيا: أهـــداف 

العالج ثالثي  أحدث تقنية وىيشعاعي وتطوراتيا إلى تيدف الدورة إلى تزويد المتدربين بأحدث تقنيات العالج اإل
العممية وأفضل وبعض التطبيقات كما تيدف الدورة إلى تقديم المعارف النظرية والعالج متغير الشدة،  األبعاد

 الممارسات عمى ىذه التقنيات.
 



 

 

 

 المحاورثالثا: 

الحديثة التقنيات النووية في مجال إستخدام  العمميةالتطبيقات الجوانب النظرية وبعض  مدورةيتناول البرنامج العممي ل
 التالية:الخبراء العرب وفق المحاور يؤمن ىذه الدورة نخبة من  .اإلشعاعيفي العالج 

 نظرة عامة حول التطبيقات الطبية لألشعة المؤينة. 

  اإلشعاع المؤين في عالج السرطاندور.  

  التصوير في العالج اإلشعاعي. 

  تشخيصوالاالبعاد في الكشف  ثالثيأىمية العالج. 

  العالج متغير الشدة. 

 ستخدام اآلمن لتقنيات العالج اإلشعاعي.اإل 

 المجاالت المستقبمية الستخدامات االشعة في الطب. 

 :الدورةالمستهدفين في 
والكشف والطب النووي التصوير اإلشعاعي  في مجالفي المستشفيات ومراكز البحوث العاممين  الدورةىذه تستيدف 

 ورام.األ عن

موعد أقصاه  ط فيوالتسجيل بالراب وافاتنا بأسماء مرشحيكم وبريدىم اإللكتروني لحضور ىذه الورشةيرجى م
 . حّتى نتمّكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بيذا الخصوص.28/01/0100
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