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املكــــــــدَ-: ١

مت إ ْاطَٗ ١اّ املساقبـٚ ١ايتكٝـٚ ِٝايطـٝطسً ٠ـ ٢ايب٦ٝـ ١االغـعا  ١ٝا ايعـسام ملسنـــص
ايٛقاٜـــ َٔ ١االغعــــاع َٔ خالٍ ايكٛاْني ٚايتػـسٜعات ايؿـارزٚ ٠بتأٜٝـد َـٔ ايٛنايـ١
ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرزٜــــــــــــــــ. ١
إ اخلط ١ايطٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2016خالٍ ايربْاَر احله ( َٞٛاالطاز املٛسد ) ملسنص ايٛقاٜـ١
َٔ االغعاع تٛقح َٗاّ املسنـص ا َتابعـَٚ ١ساقبـ ١سسنـ ١املؿـارز املػـعٚ ١االْػـط١
املتعًك ١بٗا َٚساقب ١ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاالغعا َ ُّٛ ٢ً ٞطاس ١ايعسام ٚنـريو َساقبـ١
ايتعسض ٚايتًٛخ يًعاًَني  ُّٛ ٚايٓاع ٚايب ١٦ٝيالغعاع ٚفكا يًكٛابط املكسٚ ٠املعتُـد٠
زمسٝا ٚاييت تتُاغَ ٢ع قٛابط ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز ١ٜا ٖرا اجملاٍ .

املطٛسات املٝداْ ١ٝألدٗـصَٚ ٠ؿارز االغعـاع ا َٛاقع ايعٌُ -:

ادسا ٤ايهػٛفات املٛقعٚ ١ٝاملطٛسات االغعا  ٘ٝاألٚيٚ ١ٝايدٚز ١ٜيًُؤضطات املايه١
ٚاملطتددَ ١يًُؿارز املػعٚ ١األدٗص ٠االغعا ( ٘ٝطب ، ١ٝعج ، ١ٝؾٓا َٓ ، ١ٝاطل
َتعسق ١يًكؿف) يًٛقٛف ً ٢تٛفري َطتًصَات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚتٛفري ٚضا ٌ٥اخلصٕ
األَ ١ٓٝملؿارز األغعاع ٚتك ِٝٝاملٛاقع ٚتأثري َؿارز األغعاع ٚؼدٜد سدٚر ايتًٛخ أٚ
ايتعسض ٚا طا ٤ايتٛؾٝات باملعاجلٚ ١فل ايتعًُٝات ٚاملعاٜري ايدٚي ١ٝاملطًٛب ١ا ايطالَ١
األغعا  ١ٝنُاًٜـــــ-:ٞ

املؤضطـات ايؿشٝـٚ ١ايعٝـارات اخلاؾـ-: ١
اٚآل – ادسا ٤ايهػف املٛقع ٞملٛاقع ْؿب َؿارز َٛٚيدات االغعاع ا
َٛاقع ايعٌُ-:

تم اجراء مسح شعاعي للمؤسسات الصحية ادنــاه-:
َ -1د ١ٜٓايطب َ /طتػف ٢غاش ٟاحلسٜس / ٟباب املععِ (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتػًٝف اجلدزإ ٚباب
غسف ١االغع ١بطبك َٔ ١ايسؾاف ٚبطُو ) 2mm
َ -2سنص ؾش ٞمحص ٠املطري / ٟس ٞايبت / ٍٛطسٜل بعكٛب ١ايكد( ِٜغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
َتٛفس)٠
َ -3سنص ؾش ٞايس٥اض / ١ايفك( ١ًٝٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -4طتػف ٢اجلٗاش اهلكُٚ ٞايهبد  /باب املععِ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -5سنص ؾش ٞضًُإ احملُد / ٟاملدا( ٔ٥مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بسفع االثاخ املهتيب َٔ غسف ١االغع) ١
َ -6سنص ؾش ٞفدس ايد ٜٔاٍ مج / ٌٝايطعد( ٕٚمت تٛد ٘ٝتٛؾٝات با الّ َسنص ْا ٓد تػػٌٝ
دٗاش ُ ّٛاجلطِ)
2

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

َ -7طتػف ٢ابٔ ايبٝطاز جلساس ١ايكًب  /ايعال( ٟٚغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -8طتػف ٢ايٓعُإ ايتعً( ُٞٝغعب ١ايطٛاز / )٤٣اال عُ( ١ٝمت ا طا ٤تٛؾٝات بٛقع شداد١
َهاف ٤٢يًسؾاف ا غسف ١االغع) ١
املؤضطات ايؿٓا -: ١ٝ
ٚ -9شاز ٠ايٓفط  /غسنْ ١فط َٝطإ (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بإجيار َهإ خلصٕ املؿدز املػع قُٔ
ايكٛابط املطًٛب ١خلصٕ املؿارز املػع) ١
 -10مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞدٗاش  X-rayيفشـ ايًشاّ تابع يٛشاز ٠ايٓفط  /غسن ١تعب ١٦ايػاش
/ايتاد( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
 -11مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞادٗص ٠فشـ ايطسٚر ٚاحلكا٥ب ايتابع يٛشاز ٠ايٓفط َ /ؿف ٢ايدٚز٠
(غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠

ثاْٝا -:ادسا ٤املطح االغعا  ٞاالٚيــــــ ٞملؿارز االغعاع ا َٛاقع ايعٌُ
املدزد ١ارْا-:ٙ
َ -1سنص ؾش ٞاملٓؿٛز (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتد  ِٝباب غسف ١االغع ١بطبك َٔ ١ايسؾاف
ٚبطُو )2mm
َ -2سنص ؾش ٞايريَٛى (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بأسهاّ اغالم باب غسف ١االغعٚ ١اخساز االثاخ
املهتيب َٔ غسف ١االغع) ١
ٝ -3ار ٠احلبٝب ١ٝيألغعَ / ١د ١ٜٓايؿدز (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -4طتػف ٢االٚزاّ ايتعً / ُٞٝباب املععِ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
ٝ -5ار ٠مسا بػدار يألغع / ١ضاس ١ايٛاثل (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتػًٝف ايباب بايسؾاف )
ٝ -6ار ٠ايػفا ٤يألغع / ١ايص فساْ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -7طتػف ٢محا ١ٜاالطفاٍ َ /د ١ٜٓايطب  /باب املععِ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠

ثايجـــا  -ادسا ٤املطح االغعا  ٞايدٚز ٟملؿارز االغعاع ا َٛاقع ايعٌُ ا
بػدار املدزد ١ارْـــــــــــا-:ٙ
َ -1طتػف ٢ايٓذا ٠االًٖ ( ٞفشـ دٗاش َفساع ) (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -2طتػف ٢ايٓذا ٠االًٖ( ٞفشـ دٗاش ُ ّٛاجلطِ ) (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -3سنص ػتاز يألغع ١ايتػدٝؿ / ١ٝغازع فًططني (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
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زابعــا -ادسا ٤قٝاضات قُإ اجلٛرٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓ ٢ً ١ٝ ٛادٗص٠
االغع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١ا اجملاٍ ايطيب

َ -1سنص ػتاز يألغع ١ايتػدٝؿ / ١ٝغازع فًططني دٗاش ُ ّٛاجلطِ (ٜٛدد سٛٝر ا اجلٗاش)
َ -2سنص ؾش 14 ٞزَكإ  /ايكٓا ٠دٗاش اغع ١اضٓإ غسف ١زقِ (( )1الٜٛدد سٛٝر ا اجلٗاش)
َ -3سنص ؾش 14 ٞزَكإ  /ايكٓا ٠دٗاش اغع ١اضٓإ غسف ١زقِ (ٜٛ( )2دد سٛٝر ا اجلٗاش)

خاَطًــا َ -تابع ١تٓفٝر تٛؾٝات

َ -1سنص ؾش ٞايطباع (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -2سنص ؾش ٞاملدا ٔ٥ايسابع  /طسٜل ايؿٜٛس( ٠مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتد  ِٝاطاز ايصداد ١املهاف٧
يًسؾاف )
ٝ -3ار ٠اهلد ٣يألغعٚ ١ايطْٛاز  /بػدار اجلدٜد (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -4طتػف ٢ايكدٜظ زافا / ٌٝ٥ايهسار( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -5سنص ايفسح يألغع / ١ايهسار( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -6سنص ؾش ٞاب ٛغسٜب (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
ٝ -7ار ٠ايطعد ٕٚيألغع / ١ايباب ايػسق( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َ -8سنص ؾش ٞاجلطس  /دظ رٜاىل (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
ٝ -9ار ٠ايبٝاع يألغع ( ١مت ا طا ٤تٛؾٝات بتػًٝف ايباب ايفاؾٌ بني غسف ١االغعٚ ١غسف١
ايتشُٝض بطبك َٔ ١ايسؾاف ٚبطُو )2mm
َ -10سنص ؾش ٞايهسار( ٠مت ا طا ٤تٛؾٝات بٓؿب َفسغٖٛ ١اٚ ٤تػًٝف باب سف ١اغع ١االضٓإ )

ضارضـآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞيًُٛاقع ٚاالبٓ( ١ٝسهٚ ١َٝٛاالًٖ)١ٝ
املػهٛى بتًٛثٗا
 -1مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞايعذالت ايعا٥د ٠اىل ٚشاز ٠املاي / ١ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس / ١قطِ
املٛدٛرات  /ضاس ١ايطريإ (ال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 -2مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٢ً ٞبٓاَ ١ٜؿسف ايسغٝد  /ايفسع ايسٝ٥طٚ ٞايتذاز / ٟقطِ
اخلص / ١ٜٓغازع ايسغٝد (ال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 --3مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞملدتربات املسنص ايٛطين يبشٛخ  ٚالز اَساض ايدّ ايتابع
يٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ / ٞز٥اض ١اجلاَع ١املطتٓؿس / ١ٜايريَٛى (ال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعا )ٞ
 -4مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٢ً ٞبٓاٚ ١ٜشاز ٠ايهٗسبا / ٤رلاشٕ سطني ْ /فل ايػسط( ١ال
ٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
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 -5مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞيػسن ١االقالّ املتشد ٠يًطبا ٚ ١اال الّ احملدٚر/ ٠ايبتاٜٚني
(ال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 -6مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞملطبع ١شزقا ٤ايُٝاَ / ١ايبتا( ٜٔٚال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ
اغعا )ٞ
 -7مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞضهساب تابع يػسن ١االمنآَ / ٤طك ١ايتاد( ٞال ٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعا )ٞ
 -8مت ادسا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا َ ٢ً ٞعٌُ متٛز ايطف َٓطك ١احلط / ١ٝٓٝنسبال( ٤الٜٛدد
َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 -9مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞضهساب تابع يٛشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜس ١ٜتؿف ١ٝاملٓػأت
ايٓ ١ٜٚٛاملدَس / ٠ايتٜٛج( ١الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 -10مت ادساَ ٤طح اغعا  ٢ً ٞضهساب طهس َٔ ٟرلًفات اجلٝؼ االَسٜه ٞايعا٥د اىل
غسن ١ايػسٚم احلدٜج ١يًتذاز ٠ايعاَ ١احملدٚر / ٠بػدار اجلدٜد ٠س ٞاالَني (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعا )ٞ

ضابعــآ َٓ -ح غٗار ٠ضالَ َٔ ١ايتًٛخ االغعا  ٞملدًفات احلدٜد
(ايطهساب) اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االغعا 0 ٞ

التٛدد طًبات

ثآَــآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞيًُٓػأت ايٓفط ١ٝا ايعسام

ال تٛدد طًبات

تاضعـآًَ -ح تساخٝـ ادٗص ٠االغعٚ ١املؿارز املػع ١ا املؤضطات
ايؿشٚ ١ٝايؿٓا ٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖٝـــــ)١

َ -1طتػف ٢املٓاذز ٠ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايٓذف االغسف ( زقِ االداش)7595 - ٠
َ -2سنص ؾش ٞايبدٜس ايُٓٛذد / ٞغسف / )2( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايكارض7588 / ١ٝ
َ -3سنص ؾش ٞاجلاَع ١املطتٓؿس / ١ٜاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار7589 /
َ -4سنص ؾش ٞايبدٜس ايجاْ / ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايكارض7590 /١ٝ
َ -5طتػف ٢احملا ٌٜٚايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بابٌ7591 /
َ -6طتػف ٢االٚزاّ ايتعً /ُٞٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار7628 /
 -7املسنص ايتدؿؿ ٞيألضٓإ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بابٌ63 /
َ -8طتػف ٢ايصٖسا( ٤ع) يًٛالرٚ ٠االطفاٍ /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايٓذف االغسف101/
َ -9سنص ؾش ٞايٓٛز  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بابٌ99 /
َ -10طتػف ٢ايػٗٝد ايؿدز ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار100 /
َ -11سنص ؾش ٞبابٌ ايتدزٜيب  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ = بابٌ98 /
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َ -12طتػف ٢ابٔ ايبٝطاز يكططس ٠ايكًب  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار192 /
ٝ -13ار ٠ايص فساْ ١ٝيالغع / ١ر .بد اجلباز مج ٌٝطٌ  /اداش - ٌُ ٠بػدار7514 /
ٝ -14ار ٠اهلد ٣يالغع / ١رٖ .د ٣امحد َٗد / ٟاداش - ٌُ ٠بػدار7627 /
ٝ -15ار ٠ايٓٗس ٜٔيالغع / ١ر .رزٜد ذلُٛر مج / ٌٝاداش - ٌُ ٠بػدار7621 /
ٝ -16ار ٠مسا بػدار يالغع / ١ر .ضس ٣باع فاقٌ  /اداش - ٌُ ٠بػدار65 /
ٝ -17ار ٠ايؿٜٛس ٠يالغع / ١رْ.عُإ ٜٛضف نس / ِٜاداشٚ- ٌُ ٠اضط67 /
َ -18سنص ػتاز يالغع ١ايتػدٝؿ / ١ٝر .ؿاّ َيت صٜص  /اداش - ٌُ ٠بػدار66 /
ٝ -19ار ٠ايطعد ٕٚيالغع / ١ر .ذلُد طعُ ١درب  /اداش - ٌُ ٠بػدار120 /
ٝ -20ار ٠ايفسات االًٖ ١ٝيالغع / ١ر٥ٚ.اّ خًف دجري /اداش - ٌُ ٠ذ ٟقاز119 /
ٝ -21ار ٠املتٛنٌ يالغع ١اخلاؾ / ١ر .بد ايسمحٔ ضعٝد  /اداش - ٌُ ٠رٜاىل918 /
َ -22سنص ايفسح يالغع / ١ر.يبٓ ًٞ ٢سطني  /اداش - ٌُ ٠بػدار233 /
 -23غسن ١اْٛاز ايعساق ١ٝيالضتػازات اهلٓدض / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايبؿس184 /٠
 -24غسن ١اٚا ٌ٥ايعسام يالضتػازات اهلٓدض / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايبؿس199 /٠

اغــسآ  -تساخٝـ ايبد ٤بتٓفٝر خطط االشايٚ ١املعاجل ١بعد املؿارقَٔ ١
اجلٗ ١ايسقاب١ٝ

 -1شٜاز ٠اىل َٛقع َفا ٌ 14متٛش ايبشج ٞال دسا ٤املطٛسات ايتشكٝكٚ ١ٝايتأند َٔ ايتٛؾٝف
االغعا  ٞايٛازر َٔ َدٜس ١ٜتؿف ١ٝاملٓػأت ايٓ١ٜٚٛ
 -2أدسا ٤شٜازَٛ ٠قعَٛ ٢ً ١ٝقع ػُع ايٓفاٜات املػع ١املتٛيد ٠دسا ٤تفهٝو ادصا ٤قًب َفا ٌ
متٛش2/
 -3ادسا ٤املطٛسات االغعا  ٢ً ١ٝػُع ايطهساب ايٓاتر َٔ تفهٝو َفا ٌ متٛش ٚ 2/رلتربات
الَا ٚرلتربات االْتاز االٜطايٚ ٞناْت ايكسا٤ات التػري اىل ٚدٛر تًٛخ اغعا  ٞا قطع ايطهساب
اييت مت فشؿٗا
 -4كد ادتُا ات َع ممجًَ ٞدٜس ١ٜتؿف ١ٝاملٓػأت ايٓ ١ٜٚٛاملدَس ٠يدزاض ١ايتكسٜس املكدّ َٔ قبٌ
املدٜس ١ٜاملرنٛز ٠غؿٛف َعاٜريا الطالم ٚايرباَر ايدٚي ١ٝاملطتددَ ١ا ٖرا االغتكام
 -5كد دلُ َٔ ١ ٛاالدتُا ات ا َكس َدٜس ١ٜتؿف ١ٝاملٓػات ايٓ ١ٜٚٛاملدَس ٠عكٛز ايطٝد َدٜس
اّ َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚممجً ٞاملدٜس ١ٜيدزاض ١احلً ٍٛاملكدَ َٔ ١قبٌ املدٜسٚ ١ٜإلنُاٍ
املتطًبات ايسقابٚ ١ٝا دار اخلطط ايالشَ ١بٗرا ايؿدر يسفع اٚاَس ايػًل ايؿارز ٠عكٗا

اسد ٣ػــس  -اطالم َٛاقع بعد اشاي ١ايتًٛخ ٚتٛفس غسٚط ايطالَ١
االغعا ١ٝ
التٛدد طًبات
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اثٓ ٢ػـــس َ -تابع ١خطط ايطٛاز ٨يًُؤضطات املايه ١ملؿارز االغعاع

َ -1سنص اجلٛار يعالز االٚزاّ َ /د ١ٜٓاالَاَني ايهاظُٝني (ع) ايطب١ٝ
َ -2طتػف ٢االٌَ ايٛطين يعالز االٚزاّ
َ -3طتػف ٢االٚزاّ ايتعًَ / ُٞٝد ١ٜٓايطب

ثالث ١ػـــس  -قٝاع غاش ايسار ٕٚا راخٌ االبٓٚ ١ٝخازدٗا
ادسٜت ايكٝاضات ا ذلافع ١بػدار ٚنايتاي-: ٞ

 -1ا دار ١ٜاّ ُاز ٠يًبٓات ا ايعطٝف١ٝ
َ -2تٛضط ١راز ايطالّ يًبٓني ا بػدار اجلدٜد٠
 -3ا دار ١ٜابٔ زغد يًبٓني ا بػدار اجلدٜد٠
َ -4دزض ١ايػٗٝد باع ناظِ املدتًط ١ا س ٞايعدٍ
 -5ايهً ١ٝايرتب ١ٜٛاملفتٛس ١ا س ٞايعدٍ
ايكسا٤ات نًٗا قُٔ احلدٚر ايطبٝع١ٝ

ازبع ١ػــس  -ا دار رزاض ١عج ١ٝغؿٛف تسانٝص غاش ايسار ٕٚا
ايعٓاؾس ايب١ٝ٦ٝ

( 1رزاض/ ١ضٓ ١تكدّ ا غٗس ناْ ٕٛاال)2016 ٍٚ

مخط ١ػس  -ؼدٜح قا د ٠ايبٝاْات ٚا دار اخلازط ١االغعا ١ٝ
باألدٗص ٠احملُٛي١

ٚ -1شاز ٠املاي / ١ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس / ١قطِ املٛدٛرات  /ضاس ١ايطريإ
َ -2ؿسف ايسغٝد  /ايفسع ايسٝ٥طٚ ٞايتذاز / ٟقطِ اخلص / ١ٜٓغازع ايسغٝد
َ -3سنص ؾش ٞمحص ٠املطري / ٟس ٞايبت / ٍٛطسٜل بعكٛب ١ايكدِٜ
َ -4سنص ؾش ٞايريَٛى
ٚ -5شاز ٠ايهٗسبا / ٤رلاشٕ سطني ْ /فل ايػسط١
ٝ -6ار ٠مسا بػدار يألغع/ ١ضاس ١ايٛاثل
 -7غسن ١االقالّ املتشد ٠يًطبا ٚ ١اال الّ احملدٚر / ٠ايبتاٜٚني
َ -8سنص ؾش ٞفدس ايد ٜٔاٍ مج / ٌٝايطعدٕٚ
ٚ -9شاز ٠ايٓفط  /غسنْ ١فط َٝطإ
ٝ -10ار ٠ايػفا ٤يالغع / ١ايص فساْ١ٝ
7
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ٚ-11شاز ٠ايٓفط  /غسن ١تعب ١٦ايػاش  /ايتادٞ
َ -12عٌُ متٛز ايطف َٓطك ١احلط / ١ٝٓٝنسبال٤
ٚ-13شاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜس ١ٜتؿف ١ٝاملٓػأت ايٓ ١ٜٚٛاملدَس / ٠ايتٜٛج١
 -14غسن ١ايػسٚم احلدٜج ١يًتذاز ٠ايعاَ ١احملدٚر / ٠بػدار اجلدٜد ٠س ٞاالَني

ضت ١ػس  -املطــــح ايب٦ٝــ ٞاالغعا ـــٞ

َٔ املٗاّ ايسٝ٥ط ١ٝملسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َٖ ٞساقبـ ١ايب٦ٝـَ ١ـٔ ايٓاسٝـ ١االغـعا  ١ٝا ايعـسٚف
ايطبٝعٚ ١ٝايطاز َٔ ١٥خالٍ قٝاع ايٓػاط االغعا  ٞا ٓاؾس ايب ١٦ٝاالضاض( ١ٝتسبَٝ ، ١اٖ ، ٙـٛا) ٤
يدٚز ٖر ٙايعٓاؾس ا اْتكاٍ ايٓعا٥س املػع ١اىل االْطإ رب ايطًطً ١ايػرا. ١ٝ٥
ً ٢ق ٤ٛذيو ٜتِ تٓفٝر خط ١املطح االغعا  ٞايب ٞ٦ٝايطٓٚ ١ٜٛاييت تٗـدف اىل بٓـا ٤قا ـد ٠بٝاْـات
بٚ ١ٝ٦ٝاخلاؾ ١بدزاضَ ١طت ٣ٛايٓػاط االغعا  ٞا ٖر ٙايعٓاؾس َٚساقب ١املـتػريات احلاؾـً ١فٗٝـا
ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر ا بػدار ٚاحملافعات .
أَا غؿٛف َساقب ١ايسؾد ايب٦ٝـٚ ٞايت ًـٛخ االغـعا  ٞا اهلـٛاٜ ٤ـتِ َـٔ خـالٍ اضـتدداّ ايتكٓٝـات
احلدٜجْٚ ١ؿب َٓعَٛات االْراز املبهس ا بػدار ٚاحملافعات ٚبكُٓٗا اقًـ ِٝنٛزرضـتإ ٚخاؾـ١
املٓاطل احلدٚر. ١ٜ
ٚبٓا٤اً ً ٢ايدٚز ايسقـاب ٞيًُسنـص فٝـتِ فشــ املـٛار ايػراٝ٥ـ ١املطـتٛزرٚ ٠احملًٝـَٚ ١ـٓح غـٗارات
بؿالسٝتٗا يالضتٗالى ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعا  ١ٝفكط .
املالسعات
املٓذص
ْٛع ايٓػاط
ت
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل دّقٝاع مناذز ب١ٝ٦ٝ
6
.1
ٚدٛر تًٛخ اغعا . ٞ
(تسبَ ، ١ا)٤
 أغازت قٝاضات دسع اخلًف ١ٝاالغعا  ١ٝاىلقٝاع دسع اخلًف١ٝ
 50اْٗا قُٔ احلدٚر ايطبٝعٖٞٚ ١ٝ
.2
االغعا  ١ٝا اجلٛ
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل 86ؾالس ١ٝايُٓاذز ايػرا ١ٝ٥يالضتٗالى
قٝاع مناذز غرا١ٝ٥
.3
ٚاالضتدداّ ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعا ١ٝ
فكط .
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜا مجٝع160
قٝاع مناذز َتفسق١
04
ايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا .ٞ
.5

قٝاع مناذز َٝا ٙغسب

10

 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜا مجٝعايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا .ٞ
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.6

قٝاع مناذز َٝا ٙآباز

3

.7

قٝاع مناذز املٝا ٙاملتدًف١
ٔ َطتػفٝات ايطب
ايٟٓٚٛ

 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜا مجٝعايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا .ٞ

-

 -يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْٞ

.8

قٝاع مناذز سًٝب
َٚػتكات٘

-

 -يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْٞ

املطــــح االغعا ـــ:ٞ
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ضبع ١ػس  -مجـع ايُٓـاذز ايبٝ٦ٝـ ١ا بػدار ٚاحملافعـات ٚاييت مت
قٝاضٗـا ا َسنصْــــا
ت

احملافع١

1

ْ٣ٛٓٝ

2

نسبال٤

املدطط
 10تسب١
َ 5ا٤
 3تسب١
َ 3ا٤

ْطب ١االزلاش

املٓفر
 تسب١ َا٤ 3تسب١
َ 3ا٤

ؾفس%

املالسعات
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

%100

مثاْ ١ٝػــس  -قٝـاع دسع اخلًفٝـ ١االغعا ٝـ ١ا اجلـ-: ٛ
ت احملافع ١املدطط

املٓفر

َعدٍ اخلًف١ٝ
االغعا  ١ٝبٛسد٠
µSv/h

50

0.1
0.094
0.1

بػدار

50

.2

ايبؿس٠

50

50

.3

ايكارض١ٝ

50

.4

ْ٣ٛٓٝ

50

50
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓٚ ١ٝسطب نتاب
را٥س ٠محاٚ ١ٜؼطني
ايب / ١٦ٝاملٓطك ١ايػُاي١ٝ
ذ ٟايعدر ر ف  2758 /ا
2014/9/22

.1

-

11
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إ َعدٍ اخلًف١ٝ
االغعا ٜ ١ٝكع قُٔ
احلدٚر ايطبٝع١ٝ
االغعا ٖٞٚ ١ٝ
0.08 – 0.14 µSv/h
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ايتكسٜس ايػٗس ٟحملطات َٓ ٚعَٛات ايسؾد ايب ٚ ٞ٦ٝاالْراز املبهس يًفرتَٔ ٠
 2015/12/13اىل 2016/1/13
َعدٍ قسا٤ات ذلطات ايسؾد ايبٞ٦ٝ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بؿس٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباز

Weather
station

تسانٝص دطُٝات ايفا
concetration
( )Bq/m3

تسنٝص ْعري
تسنٝص ْعري
تسنٝص
ايجٛزٕٚ
ايسارٕٚ
دطُٝات بٝتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

0.1
22.2
5.3
0.23
10.5
2.73
َتٛقف ١بطبب ايكسٚف األَٓ١ٝ

0.35
0.072
ايبؿس٠

َعدٍ اخلًف١ٝ
االغعا ١ٝ
( ناَا )dose rate
) )µsv/h

0.141
0.08

رٜاىل

Temp.: 12C
Real humidity: 67 %
Atm pressure: 1019 mBar
Wind speed: 0.5 m/s
Wind direction: 157
Rain: 0 mm

Temp.:11 C
Real humidity: 55%
Atm pressure: 1012.1 mBar
Wind speed: 1.14 m/s
Wind direction: 126
Rain: 0 mm

ؼًٚ ٌٝرزاض ١ايٓتا٥ر:
(ايبؿس ، ٠رٜاىل) ٜتبني إ قسا٤ات احملط ١قُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًف ١ٝاالغعا  ١ٝا ايعسام ٚتٛدد شٜار ٠ا
تسانٝص بٝتا ْاػْٛ ٔ ١اتر ٛارّ املٛيدات ٚايػباز اجلٟٛ
َعدٍ قسا٤ات َٓعَٛات االْراز املبهس
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بػدار
رٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبؿس٠
غط ايعسب
ضفٛإ
ٚاضط
َٝطإ

َعدٍ اخلًف١ٝاالغعا ١ٝ
(ناَا)
))µsv/h) ( dose rate

01138
0.135
01120
01150
01170
01158
01161
01148
01150

َالسعات

قُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًف ١ٝاالغعا  ١ٝا ايعسام
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تطع ١ػــس  -قٝاضات َٓعَٛـ ١ايسؾـد ايب٦ٝـ( ٞاالْـراز املبهـس)
ت

احملافع١
املسنص

املدطط
سطب َاٜسر

102

2

ايبؿس٠

سطب َاٜسر

102

3

غط ايعسب

سطب َاٜسر

102

4

ضفٛإ

سطب َاٜسر

102

5

َٝطإ

سطب َاٜسر

102

6

ذ ٟقاز

سطب َاٜسر

100

7

املجٓ٢

سطب َاٜسر

100

8

ايكارض١ٝ

سطب َاٜسر

-

9

ٚاضط

سطب َاٜسر

102

10

االْباز

سطب َاٜسر

-

11

ايكاِ٥

سطب َاٜسر

-

12

ْ٣ٛٓٝ

سطب َاٜسر

-

13

نسبال٤

سطب َاٜسر

54

14

ايٓذف

سطب َاٜسر

87

15

بابٌ

سطب َاٜسر

100

16

رٜاىل

سطب َاٜسر

96

17

ؾالح ايدٜٔ

سطب َاٜسر

-

18

نسنٛى

سطب َاٜسر

57

19

ازبٌٝ

سطب َاٜسر

-

20

رٖٛى

سطب َاٜسر

39

21

ضًُٝاْ١ٝ

سطب َاٜسر

9

1

در ايكسا٤ات

املالسعات

مل تسر بطبب طٌ ا
املٓع١َٛ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ

مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب طٌ
املٓع١َٛ

معدل مجيـع القراءات اعاله تقع ضنن احلدود الطبيعيـة للخلفيـة االشعاعية.
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تسانٝص ايٓعا٥س املػع K-40,U-238, Th-232 ١ا ايرتب ١يًد ٍٚاالقً١ُٝٝ
ٚايعاملَ ١ٝكازْ ١مبدٜات ايعسام
ايتكسٜس ايػٗس ٟحملطات َٓٚعَٛات ايسؾد ايبٞ٦ٝ
ٚاالْراز املبهس يًفرت 2015/7/ 12 َٔ ٠اىل 8
اَرينا
بٓػالرؽ

23
16
5-20

اٜسإ

0.14-9.3

ايعسام سطب ايٓتا٥ر ايعًُ ١ٝملدتربات َسنص
ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يًفرت2014 -2008 َٔ ٠

ايرتانٝص يٓفظ ايٓعا٥س ا ايرتب ١ايعساق ١ٝيعاّ 2014
ايٓػاط االغعا  ٞايٓBq/Kg ٞ ٛ

ايبًد

20-150

تسنٝا

0.06-2.03

ايطعٛر١ٜ

23

اَرينا

16

بٓػالرؽ

5-20

اٜسإ

0.14-9.3

ايعسام سطب ايٓتا٥ر ايعًُ ١ٝملدتربات َسنص ايٛقا١ٜ
َٔ االغعاع يًفرت2014-2008 َٔ ٠

)
Mean

Mean Range 40K

204
384.47
110.37
225

9.4
11.27
2.37
15.9

78-492
40.5-209
100-400

291
640

250-980
105-1235
117-1204
292.8-659.5

( Average values of activity concentration
Rnge
Range 238U
Mean
232
Th
3.3-17
1.6-5.6

66.57
13.57
29.7

10-25
27
22

5-42
10-105
8-91
1.86-10.09

46-115
4.4-22.2
10-40

49
28

8-55
11-188
3-59
5-23.68
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Country

Qater
)Kuwait(north region
)Kuwait(south region
Oman
Syria
Jordan
Iran
)Turkey(Firtina Valley
)Turkey(Istanbol
)Egypt(Southern Egypt
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320
370
310
440
230
310

370

18
25

29-650
66-1150
35-1405
15-990
9-1800
7-712
170-430

28
41
51
82

0-3200
100-700

35

180-400

400

2-96
2-140
2-144
2-88
1-360
7-120
63-110
59.6-1204
1-180
4-130

37
30
29
33
114
66

35

11.75158.1

5 - 21.52

30

6-120
2-110
2-127
2-59
2-690
3-370
49-86
58.8-484.8
2-330
4-140

Egypt
Algeria
Algeria
Japan
China
Thailand
Malaysia
Malaysia
UK
US
Iraq
حضب انُخائج انعًهيت نًخخبراث يركز انىقايت
يٍ االشعاع نهفخرة 8002-8002

)Worldwide(median value

35

اَا بايٓطب ١يًُٝا ٙفإٔ تسانٝص ايـ  K-40ترتاٚح بني ٚ )6-22( Bq/Kgذيو سطب ايٓتا٥ر ايعًُ١ٝ
ملدتربات َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يًفرت.2014-2008 ٠

ػسَ - ٕٚساقبــ ١ايتعسض ايػدؿــ ٞيًعاًَٝــٔ -:
اضتٓاراً اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع زقِ  99يطٓ 1980 ١ايرٜ ٟعسف ايعاٌَ ا سكٌ االغعاع (نٌ
َٔ ٜتعاٌَ مبؿارز االغعاع اٜ ٚتعسض هلا بؿٛزَ ٠طتُس ٚ ٠عهِ ًُ٘ ) ٜك ّٛقطِ َساقب١
ايتعسض اي ػدؿ ٞمبساقبَٚ ١تابع ١تعسض مجٝع ايعاًَني ا سكٌ االغعاع ا املؤضطات ايؿش١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝايؿٓا  ١ٝا ُ ّٛايبالر َٔ خالٍ .
َٓ -1ح تساخٝـ ايعٌُ يًعاًَني ا سكٌ االغعاع َٚتابع ١اضتُسازٜتِٗ بايعٌُ َٔ خالٍ فشٛؾاتِٗ
ايطب ١ٝايدٚز. ١ٜ
 -2سطاب اجلسع ايػدؿ ١ٝيًعاًَني ا سكٌ االغعاع َٔ خالٍ تصٜٚدِٖ بفًِ باز قٝاع َطت٣ٛ
االغعاع ٚسطاب اجلسع االغعا ٚ ١ٝايتأند َٔ اْٗا تكع قُٔ احلدٚر ايٛطٓ ١ٝاملطُٛح بٗا
ٚبايتاي ٞتتِ محا ١ٜمجٝع ايعاًَني َٔ اخطاز ايتعسض يالغعا ات املؤٚ ١ٜٓاحلفاظ ً٢
سكٛقِٗ املطتكبً. ١ٝ
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ايتعسض ايػـدؿـٞ

 -1تصٜٚد ( )82ساًَ )134( ٚ ١فًِ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يًعاًَني اجلدر ٚبدٍ تايف يًعاًَني
املطتُس ٜٔباخلدَ ١ا سكٌ االغعاع.
 -2ازضاٍ (ْ )280تٝذ ١فشـ طيب رٚز ٟيًعاًَني ا سكٌ االغعاع ا املؤضطات ايؿشٚ ١ٝايؿٓا ١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝمتت ايتٛؾ ١ٝبإ ار ٠فشـ ( )45ساي ١بعد فرت ٠شََٓ ١ٝع ؾالسٝتِٗ يًعٌُ ا سكٌ
االغعاع.
َٓ -3ح ( )45اداش ٌُ ٠يًعاًَني اجلدر ا سكٌ االغعاع ٚمتت ايتٛؾ ١ٝبأ ار ٙفشـ يعاٌَ ٚاسد
بعد  6اغٗس.
َ -4تابع )18( ١ساي ١تػري ا فشٛؾات ايدّ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع يًتاند َٔ ضالَتِٗ ا ()8
َؤضط ١ؾشٚ ١ٝؾٓا ٚ ١ٝعج ١ٝال ار ٠ايفشٛؾاتًُ .ا إ سؿ ٍٛايتػريات ا فشٛؾات ايدّ
ٖ ٞساي ١اَ ١ؼدخ يعُ ّٛايٓاع ْتٝذ ١حلاالت َسقَ ١ٝع .١ٓٝاَا سدٚخ ايتػريات ا فشٛؾات
ايدّ يًعاًَني ا سكٌ االغعاع ٚاييت قد ٜه ٕٛاالغعاع اسد اضبابٗا َجٌAnemia-

 ...Neutropenia – Lymphopeniaاخل اذ تتِ َتابع ١تًو ايتػريات با ار ٠ايفشـ ايطيب بعد
فرتَ ٠ع ١ٓٝيًتاند َٔ دّ تهساز ايتػريات ٚا ساي ١تهسازٖا تعسض ً ٢طبٝب ايدّ
االختؿاف ا َسنصْا ملعآٜتٗا ٚابدا ٤ايتٛؾٝات املال ١ُ٥بػاْٗا يًشد ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜكُٔ
ضالَ ١ايعاًَني ٚال طا ِٗ٥ؾالس ١ٝيالضتُساز ا ايعٌُ ا سكٌ االغعاع املؤ ٜٔاضتٓارا اىل
فشٛؾاتِٗ ايطب.١ٝ
 -5مت ا ٖرا ايػٗس ادسا ٤ايتشس ٔ ٟضبب تعسض افالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع ٍ 6اًَني ا ()5
َؤضطات ٚناْت ايٓتٝذ 2( ١تعسض فعً 4( ٚ )ٞتعسض غري فعً.)ٞ
 -6مت ا ٖرا ايػٗس ازضاٍ افالّ ايٛدب ١ايطارض ١ايبايؼ درٖا ( )5052فًِ ازضًت اىل (َ )647ؤضط١
ؾشٚ ١ٝؾٓا ٚ ١ٝعج ١ٝالضتعُاهلا خالٍ االغٗس ايكارَ.١

اسد ٚ ٣ػس - ٕٚرلتبـس ايتاثٝـس ايباٜٛيٛدــٞ

تــِ فشـ ( )52منٛذز رّ ا رلترب َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يعدر َٔ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع
ٚناْت ايٓتا٥ر قُٔ احلدٚر ايطبٝعَ ١ٝا ـــدا احلاالت املدزد ١ارْا ٙاذ اظٗست تػريات ا فشٛؾات
ايدّ ٚنُا -: ًٜٞ
 10( -1سايHESR (١

2 ( -2سايleukocytosis ) ١
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اثٓ ٚ ٢ػس - ٕٚغعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع / ١بٓا ٤ايكدزات

مت اقاَ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝاملٛض ( ١َٛايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع املؤٚ ٜٔتطبٝل َبار ٣ايطالَ ١االغعا ١ٝ

يًعاًَني ً ٢ادٗص ) ZBV ٠يًفرت 2016/1/21-17 ٠ملٓتطيب ا ٚشاز ٠ايداخًَ - ١ٝدٜسَ ١ٜهافش١
املتفذسات ٚايبايؼ درِٖ (َٓ )29تطب .
يػسض تعصٜص قدزات ايعـاًَني ًـٖ ٢ـر ٙاالدٗـص ٠ا دلـاٍ ايٛقاٜـَ ١ـٔ االغـعاع ٚاملفـاٖٚ ِٝاملبـار٨
االضاضٚ ١ٝتكد ِٜغسح َفؿٌ ٔ َٓع ١َٛايهػـف باألغـع ١ايطـٚ ZBV ١ٝٓٝاضـًٛب تػـػًٗٝا
ٚطسم ايتعاٌَ َع االغع ١ايؿارزٗٓ ٠ا َٚـٓح زخــ ُـٌ يًُػـازنني ا ايـدٚز ٠يًعُـٌ ًـ٢
َٓع ١َٛايهػف باالغع ١ايط َٔ ١ٝٓٝخالٍ احملاقسات املدزد ١ارْــــــــــــــا: ٙ
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ايٝــــــ ّٛاال2016/1/17 - ٍٚ
انًُهاج

انىقج
00:0-0000

00000-00:0

انخضجيم وانخرحيب
 -0اصاصياث االشعاع
 -8اَىاع االشعاع
 -:وحذاث قياس انجرع االشعاعيت
 -2يحذداث انجرع االشعاعيت

000:0-00000
0000-000:0

اصى انًحاضر

انخبير شاكر رئيش

اصخراحت
 -0انخأثيراث انحيىيت نإلشعاع انًإيٍ
 -8اهًيت اجراء انفحىصاث انطبيت نهعايهيٍ في
حقم االشعاع

انخبير شاكر رئيش

ايٝـــــ ّٛايجاْ2016/1/18 -ٞ
انىقج

000:0-0000

انًُهاج
 -0اجهزة قياس االشعاع
 -8اَىاع االجهزة
 -:يبادئ عًم االجهزة
 -2يحذداث عًم االجهزة

00000-000:0

عبذ انكريى رحيى

اصخراحت
 -0عًم واصخخذاياث )انفهى انباج )ED +TLD +

080:0-00000

اصى انًحاضر

 -8يقذيت في انفحىصاث االونيت نهعايهيٍ واهًيت
اجراؤها
 -:اجهزة قياس انخعرض االشعاعي
 -2يفهىو االرا

صهىي حًذ يُصىر
شيًاء خضير
صهىي حًذ يُصىر
عبذانكريى رحيى
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ايٝــــ ّٛايجايح 2016/1/ 19 -
انىقج

0000-0000

انًُهاج
 -0انخرخيص (انعايهيٍ  +االجهزة )
 -8يبادئ وصياقاث انخرخيص
 -:انكشف وانخقييى
 -2اَهاء انخرخيص

000:0-00000

اصى انًحاضر

عاير عبذهللا

اصخراحت
 -0انخعهيًاث وانقىاَيٍ انرقابيت انخاصت بانخعايم يع
انًصادر انًشعت

عاير عبذهللا

0000-000:0
 -8انخعرض االشعاعي االيٍ نهعايهيٍ وعًىو انُاس
وحىصياث انعايهيٍ في حقم االشعاع

يها َافع

ايٝـــــ ّٛايسابع 2016/1/20 -
انىقج

00 000-0000

انًُهاج
 -0حعهيًاث انخعايم يع اجهزة عجالث انفحص
باالشعت انضيُيت َىعZBV
 -8انيت انًضح انشعاعي عهً انعجالث ZBV

000:0-00000
0000-000:0

 انطىارئ االشعاعيت (انخأهب واالصخجابت) فيانًجاالث انصُاعيت

انىقج
00000-00000

احًذ عادل
يحًذ عذَاٌ

اصخراحت

ايٝـــــ ّٛاخلاَظ 2016/1/21 -

00000-0000

اصى انًحاضر

انًُهاج
 انًُاقشت االخخبار انُهائي18

صيف يذيح
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ثالث ٚ ١ػــس - ٕٚايػعب ١ايكاْْٝٛـــــــــــ١

 -1مت سطِ ايد  ٣ٛاملكاَ ١قد املتِٗ ذلُد زقا بسٖإ ٚؾدز قساز احلهِ بايعكٛب ١ضت ١اغٗس
َٚسادع ١احملانِ املدتؿ ١ملتابع ١ايد  ٠ٛاملكاَ ١قد دْإ فدس ٖٞٚ ٟقٝد االزلاش.
 -2مت تٛد ٘ٝاالْرازات يًعٝارات االًٖ ١ٝيعدّ ػدٜداداش ٠متًو ٚاضتدداّ دٗاش االغع ١يػسض
َسادعَ ١سنصْا ٚاضتشؿاٍ املٛافكات االؾٛي ١ٝملٓح االداشَٚ ٠فاؼ ١ايدا٥س ٠ايكاْ ١ْٝٛإلؾداز اٚاَس
غًل يًعٝارات املطتُس ٠باملدايف.١
 -3املتابعَ ١طتُس ٠إلشاي ١املدايفات ٚاضتٝفاَ ٤بايؼ ايػساَات املرتتب ١برَ ١ايٓػاطات املدايف١
اغعا ٝا.
 -4مت تػسٜع ٚاؾداز تعًُٝات ايٓكٌ االَٔ ملؿارز االغعاع زقِ ( )2يطْٓٚ 2015 ١ػست ا دسٜد٠
ايٛقا٥ع ايعساق ١ٝبايعدر  4389ا .2015/11/30
 -5مت ابدا ٤ايسأ ٚ ٟاملػٛز ٠ايكاْ ١ْٝٛا كٛر تٓفٝر املػازٜع االضتجُاز ١ٜاخلاؾ ١مبسنصْا َع
اجلٗات املعٓ ١ٝا ايٛشاز.٠
 -6االداب ٢ً ١االضتفطازات ٚاالضتػازات اييت تسر اىل املسنص َٔ َدٜس اّ املسنص ٚبك ١ٝاالقطاّ
ٚاجلٗات ذات ايعالق. ١

ازبع ٚ ١ػــسْ - ٕٚػاط خازز اخلط١

 -1مت ؼدٜح ايبٝاْات اخلاؾ ١ظدا ٍٚايبكا٥ع ٚااليٝات ٚاملٛار املطتٛزر َٔ ٠ايٝابإ ا املٓافر
احلدٚر ١ٜا ذلافع ١ايبؿسٚ ٠بٝإ االدسا٤ات املتدر ٠بؿدرٖا ٚاخلاؾ ١بػٗس ناْ ٕٛاال.2015 ٍٚ
 -2سكٛز ادتُاع ا َكس ٚشاز ٠ايٓفط  /االضهٛا ملٓاقػَٛ ١قٛع تأٖ ٌٝاملٓافر احلدٚر.١ٜ
 -3ايبدا بتٓكٝح اال دارات ايٓٗا ١ٝ٥يٛثا٥ل ْعاّ اراز ٠اجلٛر ٠سطب َتطًبات املٛاؾف ١ايدٚي١ٝ
)ٚ )ISO:IEC17025:2005فكا يتعًُٝات ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز َٔ ١ٜقبٌ ٚسد ٠اجلٛر ٠ا
املسنص.
 -4مت ايتشكري ايهُٝٝا ٟٚبطسٜك ١ايتكطري يُٓاذز ( َ 16ا ٤ب٦س زقِ (َٛ َٔ )14110191817131211قع
ايتٜٛج ١يػسض تك ِٝٝاملٛقع ايٓ / ٟٚٛاملفا ٌ ايسٚض َٔ ٞايٓاس ١ٝاالغعا ٚ ١ٝقٝاض٘ ً ٢دٗاش ايعدار
ايَٝٛك ٞايطا.LSC ٌ٥
 -5قٝاع ( َ 47طشات  12 ،تسبَ 36 ، ١اٚ ) ٤ايٛازرَٛ َٔ ٠قع ايتٜٛج ١يػسض تكَٛ ِٝٝقع ايتٜٛج ١ايٓ/ ٟٚٛ
املفا ٌ ايسٚض َٔ ٞايٓاس ١ٝاالغعا ٜٚ ١ٝتِ فشؿٗا ا َٓع LB ١َٛيكٝاع امجاي ٞايفعاي.١ٝ
 -6قٝاع غاش ايسارٚ ٕٚايجٛز ٕٚظٗاش ٚ ICAMبٛاقع (  55قسا ) ٠٤ا َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ.ٟٚٛ
 -7االضتُساز بتٛثٝل ْتا٥ر ايكٝاضات املدتربٚ ١ٜفل بسْاَر ٚ Excelاالزغف ١االيهرت.١ْٝٚ
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 -8اضتالّ (  )252فًِ َطتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع يػسض ؼُٝكٗا ٚقسا ٠٤دسع
تعسقٗا .
 -9تصٜٚد (  )28اضتُاز ٠فشـ طيب اٚي ٞيعاًَني ددر ا سكٌ االغعاع.
 -10متت اداب ١طًب در ( )87اٌَ ا املؤضطات ايؿش ١ٝحملافع ١ايبؿس )1( ٚ ٠اٌَ ا ذلافع١
نسبال ٤بتأٜٝد َٓشِٗ اداش ٌُ ٠ا سكٌ االغعاع ٚاضتُسازْا بتصٜٚدِٖ افالّ قٝاع َطت٣ٛ
االغعاع يػسض مشٛهلِ مبدؿؿات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع.
 -11مت استطاب اخلدَ ١االغعا  ١ٝيعدر َٔ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع يػسض مشٛهلِ بأَتٝاشات قإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع.
 -12ادسا ٤فشـ ايدّ ٚاالرزاز  creatinine clearanceتؿف ١ٝايهسٜاْتني يعٓٝات االرزاز اخلاؾ١
يفسٜل ٌُ َٛقع ايتٜٛج ١قبٌ ٚبعد شٜاز ٠املٛقع يعدر ( )37اٌَ.
 -13مت ؼدٜد املؤٖالت ايعًُ ١ٝاييت جيب إ ٜتُتع بٗا َطؤٚي ٞايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يعدر َٔ
املؤضطات اضتٓاراً اىل سهِ املار )12 ( ٠فكس ٠ضابعا َٔ قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع زقِ  99يطٓ1980 ١
اخلاؾ ١بتطُ ١ٝغدـ َطؤ ٔ ٍٚايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٜٛافل ً ٘ٝاملسنص ٚفكا ً يًتعًُٝات.
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