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Consultant Profile for Nick Plowman 

 أخصائٟ أٚساَ عش٠شٞ اعخشاسٞ، ٌٕذْ: ١ٔه بالِٚاْ

فً اسخخداو انعالج اإلشعاعً وانعالج  وٍك بالومان ٌو خبٍز مبىً فً ٌارنً سخزٌج، مخخظض

ححسٍه معدالث انىجاح فً عالج انسزطان،  انكٍمٍاوي نعالج انسزطان، وندًٌ اٌخماو خاص فً

  .بٍىما ٌقهّم مه انعوارع انجاوبٍت نهعالج

 اعزع ٌذي انظفحت باإلوجهٍزٌت

اٌٍّى١ت ٌألغباء، ص١ًِ اٌى١ٍت اٌٍّى١ت  ِاجغخ١ش، دوخٛس فٟ اٌطب، ص١ًِ اٌى١ٍت)١ٔه بالِٚاْ . د

 ٘ٛ وب١ش أخصائ١ٟ األٚساَ اٌغش٠ش١٠ٓ (اٌؼالج اإلشؼاػٟ ٌٍجشاح١ٓ، ص١ًِ اٌى١ٍت اٌٍّى١ت ألخصائ١ٟ

 .ِٚغخشفٝ غش٠ج أٚسِٛٔذ عخش٠ج ٌٍّشظٝ األغفاي، ٌٕذْ فٟ ِغخشفٝ عأج باسث١ٌِٛٛٛ

 فٟ ِغخشفٝ ع١ٕج ِاسن فٟ ٘اسسٚ، ٚ٘ٛ اٌّغخشفٝ اٌّخخصص  وّا ٠جشٞ اٌؼالجاث وطب١ب صائش

 .ٚاٌمٌْٛٛ ٚاٌّغخم١ُ، ٚفٟ ِغخشفٝ ِٛسف١ٍذ ٌٍؼ١ْٛ، ٌٕذْ اٌشائذ فٟ ػالج أِشاض األِؼاء

ّٟي  ، بؼذ أْ واْ لذ حص1974ًبالِٚاْ ِٓ وٍت اٌطب فٟ ِغخشفٝ غٟ ػاَ . حخشج د  Tripos ػٍٝ دسجاث ششر أٌٚٝ فٟ اِختأ

االٔعّاَ إٌٝ ِغخشفٝ  أوًّ بؼذ٘ا أغشٚحخٗ فٟ جاِؼت واِبش٠ذج لبً. اٌؼٍَٛ اٌطب١ؼ١ت فٟ جاِؼت واِبش٠ذج Triposٚ اٌؼٍَٛ اٌطب١ت

 .1989باسث١ٌِٛٛٛ ح١ث حؼ١ّيٓ سئ١ظ لغُ ِٕز ػاَ 

 االٌخماماث انسزٌزٌت

ط. د ٚلخٗ ٚجٙذٖ العخىشار اٌطشق اٌجذ٠ذة ٌٍؼالجاث غ١ش  بالِٚاْ ٘ٛ خب١ش فٟ اٌؼالج اإلشؼاػٟ ٚاٌؼالج اٌى١ّ١اٚٞ، ٚ٘ٛ ٠ىشّي

 .ِغخّش ػٍٝ وً ِا ٘ٛ جذ٠ذ فٟ حم١ٕاث اٌؼالج اإلشؼاػٟ ٚغب األٚساَ اٌجشاح١ت ٌٍغشغاْ ٚ٘ٛ ِخطٍغ بشىً

اٌٙشِْٛ اٌجٕغٟ اٌذسلٟ اٌغخ١ش٠ٚذٞ فٟ حاالث عشغاْ  إْ ِغاّ٘خٗ اٌىبشٜ فٟ ػٍُ األٚساَ اٌطبٟ وأج ػشظٗ أل١ّ٘ت إٔخاج

ًا  أصبتج ٘زٖ ػالجاث ِخبؼت. بابخىاس ػالجاث ٌّماغؼت ٘زٖ اٌغبً فٟ وال اٌّشظ١ٓ اٌثذٞ ٚعشغاْ اٌبشٚعخاحا، ٚلاَ   .ػا١ٌّا

اإلشؼاػٟ اٌّطابك باٌتضِاث اٌشؼاػ١ت اٌخاسج١ت ٚاٌؼالج اٌىثبٟ  بالِٚاْ ا٘خّاَ غ٠ًٛ األِذ فٟ اٌخمذِاث فٟ ِجاالث اٌؼالج. ٌذٜ د

اٌؼالج اإلشؼاػٟ اٌّخؼٍمت  وّا ٌذ٠ٗ خبشة فٟ اعخخذاَ أحذ ثخم١ٕاث. عشغاْ اٌبشٚعخاحا ٚباٌؼالجاث اٌٙٛس١ِٔٛت بغشط اٌبزٚس ٌؼالج

 .Gamma Knife ٚCyberKnife أٔظّت باٌخٛظ١غ اٌخجغ١ّٟ اٌخٟ حمذَّي اإلشؼاع اٌّغخٙذر ِثً

 االٌخماماث انبحثٍت

١ت أد٠ٚت اٌغشغاْ ٚاٌخم١ًٍ. حخّتٛس ا٘خّاِاث د ّّي ٠ٕطٛٞ . ِٓ اٌؼٛاسض اٌجأب١ت اٌّشحبطت باٌؼالج اإلشؼاػٟ بالِٚاْ اٌبتث١ت حٛي ُع

١ت غ١ش االػخ١اد٠ت ِٓ بتثٗ اٌتاٌٟ ػٍٝ دساعت ّّي ّٙيٓ اٌُغ اٌؼالجاث إٌّٛرج١ت  اٌج١ٕاث اٌخصت١ت١ت فٟ اٌتّط إٌٛٚٞ بّا ٠خؼٍك بخى

 .إٌٝ حتغ١ٓ حجبت ػالج اٌغشغاْ اٌٙذر ٘ٛ أْ حؤدٞ اٌّماغؼت اٌؼالج١ت ٌٙزٖ اٌغبً. ٌذٜ وً ِش٠ط

 انمىشوراث األساسٍت

ًا ِبخىشاًا ِشاجغ ِٓ لبً اٌضِالء ػٓ اٌؼالج300بالِٚاْ أوثش ِٓ . ٔشش د اإلشؼاػٟ ٚغب األٚساَ اٌغش٠شٞ، ٌٚزٌه فٙٛ ٠ؼخبش   بتثا

ًا فٟ إٌشش ًا ِّٙا  :ِٓ ب١ٓ ِا أٌّيفٗ. األواد١ّ٠ت ِغاّ٘ا

 

http://www.doctorinternet.info/hospitals-doctors/featured-doctors/oncologists/nick-plowman/
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 (اإلداسة اٌتذ٠ثت)ٚعشغاْ األِؼاء  ٔبزة ػٓ عشغاْ اٌثذٞ 1

 اٌطشق اٌّثا١ٌت ٌؼالج عشغاْ اٌبشٚعخاحا 2

 (Ed  P N Plowman)  حؼم١ذاث إداسة اٌغشغاْ  3

 أٚساَ اٌّخ ٚػالجاث (اٌجشاحت اإلشؼاػ١ت)فٟ اٌّخ اٌزٞ ٠جشٜ ػبش اٌخٛظ١غ اٌخجغ١ّٟ  اٌؼالج اإلشؼاػٟ 4

 (Ed  P N Plowman, CR Pinkerton)  غب األٚساَ ٌذٜ األغفاي  5

   

 انمىاطب انحانٍت

 سئ١ظ لغُ، ِغخشفٝ عأج باسث١ٌِٛٛٛ

وب١ش أخصائ١ٟ األٚساَ، ِغخشفٝ غش٠ج أٚسِٛٔذ عخش٠ج 

 

 انمؤٌالث

Tripos 1971 - 1968 دسجت ششر أٌٚٝ،: اٌؼٍَٛ اٌطب١ت فٟ جاِؼت واِبش٠ذج 

Tripos 1971 - 1968 دسجت ششر أٌٚٝ،: اٌؼٍَٛ اٌطب١ؼ١ت فٟ جاِؼت واِبش٠ذج 

 1974 - 1971، (دسجت ششر)ِغخشفٝ غٟ، بىاٌٛس٠ٛط غب ٚجشاحت 

 1982دوخٛس فٟ اٌطب ِٓ جاِؼت واِبش٠ذج، 

 

 انعضوٌاث

 1982ص١ًِ اٌى١ٍت اٌٍّى١ت ألخصائ١ٟ اٌؼالج اإلشؼاػٟ، 

 1989ص١ًِ اٌى١ٍت اٌٍّى١ت ٌألغباء، 

 

 حفاطٍم االحظال

 ١ٔه بالِٚاْ. د

14 Harmont House 

20 Harley Street 

London 

W1G 9PH  
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 02076311632: اٌٙاحف

 postmaster@pnplowman.demon.co.uk :اٌبش٠ذ اإلٌىخشٟٚٔ

 

 انموقع اإلنكخزووً

 

 نمزضى انسزطان مشورة

سٖ د ِصذس ِؼٍِٛاث شاًِ ٌّشظٝ ج١ّغ أٔٛاع اٌغشغاْ، ٚاٌخشخ١ص  .بالِٚاْ. ٚاٌؼالج، ٠ىخبٗ ٚحتشّي
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