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مركز الوقاٌـة من االشعــــاع
شعبة التخطٌط والمتابعة

التقــرٌر الفنـً
لمنجزات مركز الوقاٌة من االشعاع
لشهر اب ()1026
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المقــــــــدمة -:
تم إناطممة مممما المةاواممة يالتقلممل يالىمملطةئ اممع الالفممة ارام ا لة م ال ممةا لمةكـممـز
اليوالـــة من ارا ــــاع من خالل القيانلن يالتاةل ات الصادةئ ياتأللد من اليكالمة الديللمة
لاطاوة الذةلــــــــــــــــة .
ان الخطممة الىممنيلة ل مما  6106مممن خممالل الاةنممامو ال(كمميم ا ارطمماة المي(ممد لمةكممز
اليوالممة مممن ارا م اع تيم م مممما المةكممز م متاا ممة يمةاواممة (ةك مة المصممادة الما م ة
امع ممي مىما(ة ال مةا يكمذل
يارناطة المت اقة اما يمةاواة التايث الالفم ارام ا
مةاواممة الت ممةل يالتامميث لا ممامالن ي مممي النممال يالالفممة لالا م اع ي قمما لاممميااط المقممةئ
يالم تمدئ ةىملا يالت تتمااع مع ميااط اليكالة الديللة لاطاوة الذةلة هذا المجال .

المىي(ات الملدانلة ألجمـزئ يمصادة ارا ـاع

مياوع ال مل -:

اجةاء الكاي ات الميو لة يالمىي(ات ارا ا له األيللة يالديةلة لامؤىىات المالكة
يالمىتخدمة لامصادة الما ة ياألجمزئ ارا ا له اطالة  ،ا(ثلة  ،صنا لة  ،مناط
مت ةمة لاقصف لايويف اع تي لة مىتازمات اليوالة من ارا اع يتي لة يىافل الخزن
األملنة لمصادة األا اع يتقلل المياوع يتأثلة مصادة األا اع يت(دلد (ديد التايث أي
الت ةل يا طاء التيصلات االم الجة ي الت المات يالم اللة الديللة المطاياة
الىالمة األا ا لة كمالاـــــ -:

المؤسسـات الصحٌـة والعٌـادات الخاصـة -:
اوآل – اجراء الكشف الموقعً لمواقع نصب مصادر ومولدات االشعاع
فً مواقع العمل-:
تم اجراء مسح شعاعي للمؤسسات الصحية ادنــاه-:

 -0مةكز التدةن الخاص ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -6مىتافع (مالة ارطفال الت الم  /ااب الم ظ ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -3مىتافع اللةمي الت الم انالة ارا ة الداخالةااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -4لادئ اغداد لالا ة يالىيناة  /اغداد الجدلدئ ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -5مةكز د .م(مد ال(ىن لجةا(ة ال ظا  /ال(اةثلة ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
 -0المةكز الص( التخصص لطب ارىنان  /الكاظملة ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة ة
ارا ة اطاقة من الةصاص اىم 2mm
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 -6المةكز التخصص لطب ارىنان اليواف ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -3مىتافع داة التمةلل الخاص ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -4ي(دئ ارمةال الصدةلة يالتنفىلة  /الديةئ ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة ة ارا ة
اطاقة من الةصاص اىم 2mm
 -5مىتافع المدافن ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
 -0لادئ الةايي لالا ة  /ال(اةثلة ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -6مةكز ص( اللةمي ااةيط اليوالة من ارا اع متي ةئ
 -3مىتافع الن مان  /ار ظملة ات تيجله تيصلات اتد ل اطاة ااب غة ة ارا ة اطاقة من
الةصاص ياىم 2mm

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
 -0ي(دئ ارمةال الصدةلة يالتنفىلة  /الديةئ جماز اا ة مي الجى اارليجد (ليد
الجماز
 -6مةكز ص( الديةئ جماز اا ة مي الجى اارليجد (ليد الجماز
 -3مةكز ص( الديةئ جماز اا ة اىنان اارليجد (ليد الجماز

خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
 -0لادئ الزلتين لالا ة  /ااي غةلب ا ت تيجله تيصلات اة ع الجداة الفاصل الن غة ة ارا ة
يغة ة الىلطةئ الع الىقف
 -6لادئ الفةح التخصصلة لاف(يصات ارا ا لة  /اغداد الجدلدئ ااةيط اليوالة من ارا اع
متي ةئ
 -3لادئ نادلن لالا ة /الى دين ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة ة ارا ة اطاقة من الةصاص
اىم 2mm

سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
 -0يزاةئ الداخالة ولادئ ويات الاةطة ارت(ادلة ولادئ الفةوة الثانلة الاياء الثامن الفيج الثالث ارليجد
مؤاة ليجيد تايث اا ا
 -6يزاةئ الداخالة يكالة اليزاةئ لاؤين الاةطة ولادئ اةطة م(ا ظة اغداد /مدلةلة اؤين الانع
الت(تلة /المدخل الةفلى لم(ا ظة اغداد ىلطةئ الديةئ ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-3اللات تاا ة لمةكز اةطة الطاةملة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-4اللات تاا ة لمةكز اةطة المااهدئ ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
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-5اللات تاا ة لمدلةلة اةطة المنصية ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-6اللات تاا ة لمةكز اةطة الديةئ ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-7اللات تاا ة لمةكز اةطة ةب جاية ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-8اللات تاا ة لمدلةلة اةطة الكاظملة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
 -9وط ة اةل المةومة  / 05/30الم(ميدلة القدلمة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
 -01مياوع الخاث يار ةان ارهالة المىتخدمة لصمة الم ادن  /كىةئ ي طش ىي المادي ايجيد
الميوع
تايث اا ا
 -00اللات تاا ة لمةكز اةطة المىا  /طةل م ىكة الةالد ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-06اللات تاا ة لمدلةلة اةطة ال ايلة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-03اللات تاا ة لمةكز اةطة الز فةانلة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
 -04مادئ كالة الطب  /الجام ة المىتنصةلة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-05اللات تاا ة ل/مقة يزاةئ الداخالة /وةب ما ب الا ب ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-06اللات تاا ة لمدلةلة اةطة الى دين ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-07مدةىة متيىطة طاةد لاانات /الم الف ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
-08الم مد الطا التقن  /المنصية ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا
 -09وماء الفايجة  /م(ا ظة ارنااة امىتافع الفايجة الت الم ،المجمع ال(كيم  ،مجمع اىالة الماء
القدل  ،مجمع اىالة الماء الجدلد  ،وافممقاملة الفايجة ارليجد مؤاة ليجيد تايث اا ا

سابعــآ  -منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً .
 - 0يزاةئ الداخالة  /مةكزي اةطة الطاةملة يالمااهدئ اةو ارجازئ ) 3901في /6102/8/01
اغداد
 -6يزاةئ الداخالة  /مةكزي اةطة الديةئ ي ةب جاية ا  3900في  /6102/8/01اغداد
 -3يزاةئ الداخالة  /مةكز اةطة المىا ا 4116في  /6102/8/02اغداد
 -4يزاةئ الداخالة  /ميوع تجملع الىلاةات

ال(ىلنلة ا  4119في  /6102/8/02اغداد

 -5يزاةئ الداخالة  /ميوع تجملع الىلاةات

الز فةانلة ا) 4101في  /6102/8/02اغداد

ثامنــآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمنشأت النفطٌة فً العراق
ر تيجد طااات

تاسعـا -من تةاخلص اجمزئ ارا ة يالمصادة الما ة
الص(لة يالصنا لة يالا(ثلة اال(كيملة يارهالـــــة

المؤىىات
6106/7/66

 -0مىتافع انت المدى  /غة ة ا / 6اجازئ تما ياىتخدا ا ةو ارجازئ 3634
 ذي واة - 6106/7/67النجف اراةف
 -6مةكز الخصياة يال ق  /اجازئ تما ياىتخدا ا 3719
-
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 - 6106/7/67النجف

 -3مىتافع الزهةاء لايردئ يارطفال  /اجازئ تما ياىتخدا ا3701
اراةف
 - 6106/7/68ااال
 -4مةكز ص( الااوة  /اجازئ تما ياىتخدا ا3761
 - 6106/7/68ااال
 -5مىتافع ااال لانىافلة يارطفال  /اجازئ تما ياىتخدا ا3740
6106/7/68
 -6مىتافع ااال لانىافلة يارطفال /ارىتااةلة  /اجازئ تما ياىتخدا ا3746
 المثنع - 6106/7/68المثنع
 -7مىتافع ااال لانىافلة يارطفال  /اجازئ تما ياىتخدا ا3743
 - 6106/7/68ااال
 -8مىتافع الايما ال ا  /اجازئ تما ياىتخدا ا3744
- 6106/7/68
 -9مىتافع الدليانلة الت الم  /غة ة ا / 5اجازئ تما ياىتخدا ا3745
القادىلة
 -01مةكز ااال ل الج اريةا  /مدلنة مةجان الطالة  /اجازئ تما ياىتخدا ا3831
 - 6106/8/7ااال
 - 6106/8/8اغداد
 -00مىتافع اان ىلنا التدةلا  /اجازئ تما ياىتخدا ا3858
 - 6106/8/01كةاالء
 -06مىتافع المندلة ال ا  /اجازئ تما ياىتخدا ا3917
 - 6106/8/01كةاالء
 -03مىتافع المندلة ال ا  /اجازئ تما ياىتخدا ا3918
 - 6106/8/00المثنع
 -04مىتافع ال(ىلن الت الم  /اجازئ تما ياىتخدا ا3945
 - 6106/8/00اغداد
 -05مةكز ص( الصدةلن  /اجازئ تما ياىتخدا ا3944
 - 6106/8/00اغداد
 -06مةكز التدةن الاادلات  /اجازئ تما ياىتخدا ا3943
- 6106/8/00
( ارما  /اجازئ تما ياىتخدا ا3946
 -07مةكز ص( النميذج
ااال
 - 6106/8/00دلالع
 -08مىتافع ا قياة الت الم  /اجازئ تما ياىتخدا ا3946
 - 6106/7/66ياىط
 -09لادئ الخلا لالا ة  /د .للنا ىال دن(ا  /اجازئ مل ا3633
 - 6106/7/66ياىط
 -61لادئ النية لالا ة  /د .ممند غزال (ىن  /اجازئ مل ا3636
 - 6106/7/66اغداد
 -60لادئ الكندي لالا ة  /د .ىملةئ جاى م(مد  /اجازئ مل ا3630
- 6106/7/66
 -66لادئ الدوة التخصصلة لالىنان  /د.ندى ا ممدي  /اجازئ مل ا3631
اغداد
- 6106/7/66
 -63مىتافع الافاء الخلةي /د .ؤاد زلدان مصطفع  /اجازئ مل ا3669
كةكي
- 6106/8/9
 -64لادئ اغداد لالا ة يالىيناة  /د .ا(مد اد الةؤيف  /اجازئ مل ا3880
اغداد
 - 6106/8/9ذي واة
 -65لادئ المناة لالا ة  /د .ةااد نج جاى  /اجازئ مل ا3885
6106/8/9
 -66لادئ نية الةا دلن لالا ة  /د .م(مد مجذاب ة ا  /اجازئ مل ا3886
 كةكي- 6106/8/9
 -67لادئ ى لد ان جالة لالا ة  /د .امل ةمان نالا  /اجازئ مل ا3887
ياىط
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 -68مةكز الدكتية م(مد ال(ىن لجةا(ة ال ظا يالكىية  /د .ةلال م(مد كاظ  /اجازئ مل
 - 6106/8/06اغداد
ا4114
- 6106/8/06
 -69لادئ الةايي لالا ة  /د .اد الة(ل ممدي صال  /اجازئ مل ا4115
اغداد
 -31المةكز ال ةاو ارلمان لاتاخلصات اليظلفلة  /د .ااةاهل اد الةزا الاطل(  /ةخصة
 - 6106/8/60اغداد
ةو ا 6106/01تصمل يانااء ا4193
 -30اةكة ار ا المندىلة  /اجازئ تما ياىتخدا ا 3306في  - 6106/6/66الاصةئ

عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
زلاةئ الع م(طة كمةااء امال الناصةلة لمتاا ة ا مال ازالة التايث من المياوع من وال الجمة
التنفلذلة يا طاء التيصلات الخاصة اا مال ارزالة .

احدى عشــر  -اطال مياوع ا د ازالة التايث يتي ة اةيط الىالمة
ارا ا لة
ا رليجــــد

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0اةكة الةخ لاخدمات المندىلة الم(ديدئ
 -6يزاةئ النقل  /المدلةلة ال امة لاطلةان المدن

ثالثة عشـــر  -قٌاس غاز الرادون فً داخل االبنٌة وخارجها
ل يد الىاب ل د امكانلة انجاز ال مل ل د تي ة اليويد ي د تي ة يىافط النقل من يالع المةكز

اربعة عشــر  -اعداد دراسة بحثٌة بخصوص تراكٌز غاز الرادون فً
العناصر البٌئٌة
ا 0دةاىة  /تقد

امة كانين اريل 6106

خمسة عشر  -تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باألجهزة
المحمولة
 -0يزاةئ الداخالة ولادئ ويات الاةطة ارت(ادلة ولادئ الفةوة الثانلة الاياء الثامن الفيج الثالث
 -6مةكز اةطة الطاةملة
 -3مةكز اةطة المااهدئ
 -4مدلةلة اةطة المنصية
 -5مةكز اةطة الديةئ
 -6مةكز اةطة ةب جاية
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 -7مدلةلة اةطة الكاظملة
 -8وط ة اةل المةومة  / 05/30الم(ميدلة القدلمة
 -9اللات تاا ة لمةكز اةطة المىا
 -01اللات تاا ة لمةكز اةطة الز فةانلة
 -00اللات تاا ة لمدلةلة اةطة ال ايلة
 -06الم مد الطا التقن  /المنصية
 -03وماء الفايجة  /م(ا ظة ارنااة
 -04مدةىة متيىطة طاةد لاانات /الم الف

ستة عشر  -المســــح البٌئــً االشعاعـــً
من المما الةفلىلة لمةكز اليوالة من ارا اع ه مةاواة الالفة من النا(لة ارا ا لة م
ممم ناصمممة الالفمممة ارىاىممملة
الظمممةيف الطال لمممة يالطاةفمممة ممممن خمممالل ولمممال الناممماط اراممم ا
اتةاة  ،ملاه  ،هياء لدية هذه ال ناصة انتقال النظافة الما ة الع ارنىان اة الىاىاة الغذافلة .
اع ميء ذل لت تنفلذ خطة المى ارا ا الالف الىنيلة يالت تمدف الع اناء وا مدئ الانمات الفلمة
هذه ال ناصة يمةاواة المتغلةات ال(اصماة لمما يت(المل
يالخاصة ادةاىة مىتيى النااط ارا ا
النتافو اغداد يالم(ا ظات .
م المممياء لممت مممن خممالل اىممتخدا التقنلممات
أممما اخصمميص مةاواممة الةصممد الالفم يالتامميث ارا م ا
ال(دلثممة ينصممب منظيمممات ارنممذاة الماكممة م اغممداد يالم(ا ظممات ياممممنما اواممل كيةدىممتان يخاصممة
المناط ال(ديدلة .
يانمماءاع اممع الممدية الةومماا لامةكممز لممت (ممص المممياد الغذافلممة المىممتيةدئ يالم(الممة يمممن امممادات
اصال(لتما لالىتمال الااةي من النا(لة ارا ا لة قط .
ت
.2

نوع النشاط
قٌاس نماذج بٌئٌة
(تربة  ,ماء)

.1

قٌاس جرع الخلفٌة
االشعاعٌة فً الجو

.3

قٌاس نماذج غذائٌة

00

قٌاس نماذج متفرقة

المالحظات
المنجز
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع00
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً
 كانت قٌاسات جرع الخلفٌة االشعاعٌة 00مقبولة ومقاربة الى المدٌات المقاسة
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى 40صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع03
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
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 .0قٌاس نماذج مٌاه شرب
قٌاس نماذج مٌاه آبار
.6
قٌاس نماذج المٌاه
 .7المتخلفة عن مستشفٌات
الطب النووي

-

 لٌست ضمن خطة شهر اب -لٌست ضمن خطة شهر اب .

-

 -لٌست ضمن خطة شهر اب .

.4

قٌاس نماذج حلٌب
ومشتقاته

20

.9

قٌاس نماذج الهباب الذري

-

 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فًجمٌع النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً
.
 -لٌست ضمن خطة شهر اب .

المســــح االشعاعـــً:
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سبعة عشر  -جمـع النمـاذج البٌئٌـة فً بغداد والمحافظـات والتً ٌتم
قٌاسهـا فً مركزنــــا
ت

الم(ا ظة

0

اغداد

6

كةكز

3

االل

4

كةاالء

5

ياىط

المخطط
 6تةاة
 8ماء
 4تةاة
 0ماء
 3تةاة
 3ماء
 3تةاة
 3ماء
 7تةاة
 7ماء

نىاة ارنجاز

المنفذ
 -6تةاة
 -8ماء
 تةاة ماء 3تةاة
 3ماء
 3تةاة
 3ماء
 7تةاة
 7ماء

المال(ظات

% 011
صفة%

تمت مفات(تم

%011
%011
%011

ثمانٌة عشــر  -قٌـاس جرع الخلفٌـة االشعاعٌـة فً الجـو -:
ت الم(ا ظة المخطط

المنفذ

م دل الخافلة
ارا ا لة اي(دئ
µSv/h

51

0.12
0.99
0.126

اغداد

51

.2

الاصةئ

51

00

.3

القادىلة

51

.4

نلنيى

51

00
ل تةد اىاب الظةيف
ارمنلة ي(ىب كتاب دافةئ
(مالة يت(ىلن الالفة /
المنطقة الاماللة ذي ال دد
د ف 6758 /
6104/9/66

.0

9

-

المال(ظات

كانت قٌاسات جرع
الخلفٌة االشعاعٌة مقبولة
ومقاربة الى المدٌات
المقاسة
0.08 – 0.14 µSv/h

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

التقرٌر الشهري لمحطات و منظومات الرصد البٌئً و االنذار المبكر لشهر اٌار 1026
معدل قراءات محطات الرصد البٌئً
ت

المحافظة

2
1
3
0

دٌالى
بصرة
نٌنوى
االنبار

تراكٌز جسٌمات الفا
concetration
( )Bq/m3

تركٌز نظٌر
تركٌز نظٌر
تركٌز جسٌمات
الثورون
الرادون
بٌتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

معدل الخلفٌة االشعاعٌة
( كاما )dose rate
) )µsv/h

0.02
11.96
0.0
متيوفة اىاب الظةيف األمنلة

0.140
-

0.14
متيوفة ن ال مل
الاصةئ

Weather
station

دلالع

Temp.: C
Real humidity: %
Atm pressure: mBar
Wind speed: m/s
Wind direction:
Rain: 0 mm

Temp.:46 C
Real humidity: 11.4%
Atm pressure: 996.3 mBar
Wind speed: 0.6m/s
Wind direction: 158
Rain: 0 mm

تحلٌل ودراسة النتائج:
االاصةئ  ،دلالع لتالن ان وةاءات الم(طة ممن ال(ديد الطال لة لاخافلة ارا ا لة
تةاكلز التا ناتجة ن نياتو ياد الميلدات يالغااة الجيي
معدل قراءات منظومات االنذار المبكر
ت

المحافظة

معدل الخلفٌةاالشعاعٌة (كاما)
))µsv/h) ( dose rate

2
1
3
0
0
6
7
4

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط

0.140
0.140
0.120
0.134
0.148
0.167
0.167
0.140
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مٌسان

ل تةد

ال ةا يتيجد زلادئ

مالحظات

ممن ال(ديد الطال لة لاخافلة ارا ا لة

ال ةا

اىاب اطفاء نظا المةاواة يت تاالغم هاتفلا لامتاا ة
يالتاغلالكثة من مةئ
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تسعة عشــر  -قراءات منظومـة (االنـذار المبكـر) وتتضمن المنظومات
الفرعٌة فً محافظات العراق
الم(ا ظة

المخطط

دد القةاءات

ت

0
6
3
4
5
6
7
8

المةكز
دلالع
ااال
ذي واة
الاصةئ
اط ال ةب
ىفيان
ياىط

(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد

004
86
76
41
56
06
34
76

9

ملىان

(ىب مالةد

-

01
00
06
03

النجف
كةاالء
المثنع
كةكي

(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد
(ىب مالةد

64
45
67

04

ىالمانلة

(ىب مالةد

-

05

دهي

(ىب مالةد

-

06
07

اةالل
القادىلة

(ىب مالةد
(ىب مالةد

-

08

نلنيى

(ىب مالةد

-

09

ارنااة

(ىب مالةد

-

61

القاف

(ىب مالةد

-

صالح الدلن (ىب مالةد

-

60

المال(ظات

ل تةد اىاب اطفاء نظا المةاواة
ي ت تاالغم هاتفلا ركثة من مةئ
لامتاا ة ي التاغلل

ل تةد ..ت تاالغم اذل
ل تةد ي ت تاالغم اكثة من
مةئ
ل تةد ي ت تاالغم اكثة من
مةئ
اىاب طل المنظيمة
اىاب طل المنظيمة
ل تةد اىاب الظةيف
ارمنلة
ل تةد اىاب الظةيف
ارمنلة
ل تةد اىاب الظةيف
ارمنلة
ل تةد اىاب الظةيف
ارمنلة

معدل جمٌـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبٌعٌـة للخلفٌـة االشعاعٌة.
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عشرون  -مراقبــة التعرض الشخصــً للعاملٌــن -:
اىتناداع الع وانين اليوالة من ارا اع ةو  99لىنة  0981الذي ل ةف ال امل (قل ارا اع اكل
من لت امل امصادة ارا اع اي لت ةل لما اصيةئ مىتمةئ ي ا(ك ماه لقي وى مةاواة الت ةل
المؤىىات الص(لة يالا(ثلة
(قل ارا اع
ال اخص امةاواة يمتاا ة ت ةل جملع ال امالن
مي الاالد من خالل .
يالصنا لة
(قل ارا اع يمتاا ة اىتمةاةلتم اال مل من خالل (يصاتم
 -0من تةاخلص ال مل لا امالن
الطالة الديةلة .
(قل ارا اع من خالل تزيلده افا ااج ولال مىتيى
( -6ىاب الجةع الاخصلة لا امالن
ارا اع ي(ىاب الجةع ارا ا لة يالتأكد من انما تقع ممن ال(ديد اليطنلة المىميح اما
ياالتال تت (مالة جملع ال امالن من اخطاة الت ةل لالا ا ات المؤلنة يال(فاظ اع (قيوم
المىتقاالة .

التعرض الشـخصـً
 -1تزيلد ا( 83اماة ي ا 89ا ولال مىتيى ارا اع لا امالن الجدد يادل تالف لا امالن
المىتمةلن االخدمة (قل ارا اع.
المؤىىات الص(لة
(قل ارا اع
 -6اةىال ا 019نتلجة (ص طا ديةي لا امالن
يالصنا لة يالا(ثلة يتمت التيصلة اإ ادئ (ص ا( 64الة ا د تةئ زمنلة مع صال(لتم لا مل
(قل ارا اع.
 -3من ا 67اجازئ مل لا امالن الجدد (قل ارا اع
ا65
(يصات الد ال امالن (قل ارا اع لاتاكد من ىالمتم
 -4متاا ة ا( 45الة تغلة
(يصات الد
مؤىىة ص(لة يصنا لة يا(ثلة ر ادئ الف(يصات .اما ان (صيل التغلةات
(يصات
ه (الة امة ت(دث ل مي النال نتلجة ل(ارت مةملة م لنة .اما (ديث التغلةات
الد لا امالن (قل ارا اع يالت ود لكين ارا اع ا(د اىاااما مثل – Anemia-Neutropenia
 ... Lymphopeniaالخ اذ تت متاا ة تا التغلةات اا ادئ الف(ص الطا ا د تةئ م لنة لاتاكد من
مةكزنا لم النتما
د تكةاة التغلةات ي (الة تكةاةها ت ةل اع طالب الد ارختصاص
يااداء التيصلات المالفمة ااانما لا(د اي التقالل منما اما لممن ىالمة ال امالن ير طافم صال(لة
لالىتمةاة ال مل (قل ارا اع المؤلن اىتنادا الع (يصاتم الطالة.
 -5ت تزيلد ا 008ا ولال مىتيى ارا اع من ا ال اليجاة الىاا ة الع المؤىىات الت وامت
اتىدلد ما اذمتما من مىت(قات ماللة
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احدى وعشرون  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
المةكز ل دد من ال امالن
مختاة دةاىة التأثلة الااليليج
تــ (ص ا 34نميذج د
(قل ارا اع يكانت النتافو ممن ال(ديد الطال لة ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات
فً فحوصات الدم وكما ٌلً -:
 -0ا(0الة High ESR
 -6ا ( 0الة polycythemia

اثنى وعشــرون  -الشعبة القانونٌة

 ت تصدل ت مدات خطلة دد ا. 0
 تيجلممه انممذاةات مممن واممل مةكممز اليوالممة مممن ارا م اع الممع مجمي ممة مممن ال لممادات
يالمىتاممفلات يذل م لمخممالفتم ا(كمما وممانين (مالممة يت(ىمملن الالفممة ةو م  67لىممنة
 6119يذلممم ل مممد تجدلمممده اجمممازئ تماممم ياىمممتخدا جمممماز اراممم ة ياياومممع ا9
انذاةات.
 ت ااداء المةأي يالماميةئ القانينلمة م قميد تنفلمذ الماماةلع ارىمتثماةلة الخاصمة
امةكزنا مع الجمات الم نلة اليزاةئ يارجااة اع ارىتفىماةات التم تمةد المع
المةكز ياقلة اروىا يالجمات ذات ال الوة ياياوع دد ا66

ثالثة وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
 -0اىممتال ا 614ا م مىممت مل مممن واممل ال ممامالن م (قممل ارا م اع لغممةل ت(ملمممما يوممةاءئ جممةع
ت ةمما.
 -6تزيلد ا 6اىتماةئ (ص طا ايل ل امالن جدد (قل ارا اع.
 -3ت ا(تىاب الخدمة المما ة لاتقا د ل دد ا 0من ال امالن المجال الص( لاميا قة امع امما ة
ا %31من خدمتم الف الة (قل ارا اع الع الخدمة التقا دلة.
 -4ت(ممدلث وا ممدئ الانممات ال ممامالن م (قممل ارام اع اممع نظمما اركىممل يتنزلممل الانممات ا 419امممل
متممممنة اىممماؤه ي نممايلنم اليظلفلممة  ،مياللممده  ،مجممال مام م  ،ةو م يتمماةلخ مممن اجممازئ ال مممل
ينتلجة الف(ص الطا الديةي لم .
 -5تمت مخاطاة يزاةئ الداخالة /يكالة اليزاةئ لاؤين الاةطة لالان اآلللة الخاصة االف(ص المديةي
الخاص اااج ا ولال مىتيى ارا اع.
 -6ت اةىال كتاب ةىم الة يزاةئ المنفط /المدافةئ ارداةلمة اخصميص مخصصمات مخماطة الت مةل
الع ارا اع المؤلن ي الخاص اـ ا 3امالن.
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 -7ت م مخاطاممة دافممةئ صمم(ة اغداد/الةصا ة/مىتاممفع ال اممي ال صممالة ي التاكلممد اممع تزيلممدنا اتقةلممة
الكاف الميو ي تنفلذ التيصلات لاات امكانلة من دد من ال امالن م وىم جةا(مة الكامما نمالف
اجازئ مل (قل ارا اع المؤلن.
( -8مية اجتماع يزاةئ النقل  /ارىكيا لمناواة ماةيع النا ذئ اليا(دئ.
 -9ت اجةاء المى ارا ا ممن ةل ن ماتة مع وى الةوااة ارا ا لة منطقة كىةئ
ي طش يت جاب نماذج لغةل القلال.
 -01ت اجةاء المى ارا ا ممن ةل ن ماتة مع وى الةوااة ارا ا لة كالة الطب /
الجام ة المىتنصةلة يت جاب نماذج لغةل القلال.
وماء
ممن ةل ن ماتة مع وى الةوااة ارا ا لة
 -00ت اجةاء المى ارا ا
الفايجة  /م(ا ظة ارنااة يت جاب نماذج لغةل القلال.
 -06ت زلاةئ وى الا(يث ارا ا لة من وال طااة الكالات الطالة يالقلا اجيلة املة مختاةات
القى ياالتنىل مع ممثل الدافةئ الفنلة الدكتيةئ ىامع اد الفتاح .
 -03ت المصادوة ياروةاة من وال الىلد المدلة ال ا اع جملع يثاف نظا اداةئ الجيدئ
 ISO/IEC 17025:2005لمختاة كاما  /وى الا(يث ارا ا لة يىلت الماااةئ اإجةاءات التقدل
لغةل ار تماد /يزاةئ التخطلط  /الجماز المةكزي لاتقللل يالىلطةئ الني لة  /وى ار تماد
 -04ارىتمةاة اتيثل نتافو القلاىات المختاةلة ي اةنامو ال  Excelيارةافة ارلكتةينلة .
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