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المقدمــــة -
مركز الوقاية من االشعاع جهاز رقابي مسإول على كافة حركة المصادر المشعة و الممارسات المتعلقةة
باالشعاع المإين و لعموم العراق بموجب قانون مستقل و هةو قةانون الوقايةة مةن االشةعاع المةإين رقةم 99
لسنة  0991النافذ و التعليمات الصادرة بموجبه عمة باحكةام المةادة /4اوالُ) منةه و التةي نصةت يإسة
بموجب هذا القانون مركز يسمى مركز الوقاية من االشعاع يرتبط بةريي هييةة الوقايةة مةن االشةعاع الةذ
هو ريي مجل حماية و تحسين البيية  /وزارة الصحة و البيية حاليا ً .
و هو مإسسة عريقة منذ ما يزيد على  31سنة ) و لديه خبرة متراكمة في مجال الرقابةة علةى التصةر
بالمصةةادر المشةةعة و حمايةةة العةةاملين و مةةن التةةراخيا لكافةةة ال عاليةةات منةةذ ان كةةان العةةراق فةةي اوس ة
استخداماته السلمية للطاقة الذرية و يمتلك الغطاء القانوني الكافي بموجب القانون.
علمةا ً ان هنةةاك مشةةروع قةةانون الهييةةة الوطنيةةة للرقابةةة النوويةةة و االشةةعاعية حاليةا ً قيةةد التشةةري فةةي مجلة
النةةواب اسةةتناداً الةةى قةةرار مجل ة الةةوزراء المةةوقر رقةةم  059لسةةنة  1100و تةةم قرايتةةه اولةةى و وانيةةة و
المتظمنة تعديل للقانون ان ا ً .
و عم ً باحكام المادة /03اوالً) مةن ال صةل الرابة للنظةام الةداخلي لتشةكي ت وزارة البييةة و مهامهةا رقةم
 )0لسنة  1100و التي نصت على يرتبط مركز الوقاية مةن االشةعاع بةالوزير و يتةولى مراقبةة اسةتعمال
مصادر االشعاع ل ستخدامات السلمية كافة و ضمان الوقاية من التعرض لها او التلوث بها)

مهام مركز الوقاٌة من اإلشعاع-:
 -0السيطرة على حركة المصادر المشعة داخل العراق من خ ل من التراخيا الخاصة بجمي
التصرفات الخاصة بمصادر االشعاع كاالستيراد والتصدير والنقل والبي والشراء والخزن
والتداول...الخ .
 -1مراقبة اماكن العمل وتحديد الضوابط للعمل على مصادر االشعاع والمتمولة بؤجراء الكشوفات
الموقعية والمسوحات اإلشعاعية االولية والدورية لهذه المواق لعموم العراق من خ ل قسم الرقابة
اإلشعاعية وشعب الوقاية من االشعاع في مديريات البيية بالمحافظات كافة.
 -2متابعة تعرض العاملين في حقال االشعاع من خ ل قيا جرع التعرض الشخصي لهم دوريا ً عن
طريق استخدام تقنية مقايي وأف م قيا مستوى االشعاع خاصة بذلك كما يتم متابعة التاويرات
البايولوجية ل شعاع لهم من خ ل فحوصاتهم الطبية الدورية .
 -3تحديد مصادر االشعاع في االستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض او التلوث بها.
 -4من أجازة لكل من التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر االشعاع .
 -5الموافقة على تشغيل االشخاا في حقول االشعاع .
 -7مراقبة بيية العراق من الناحية االشعاعية وتتمول في قيا الخل ية االشعاعية في النماذج البييية
تربة  ,ماء  ,هواء ) التي يتم جمعها من قبل مديريات البيية في المحافظات وشعبة المس البييي في
مركز الوقاية من االشعاع وكذلك ال حوصات الغذايية.
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 -9من شهادات الص حية ل سته ك او االستخدام البشر للمواد المستوردة غذايية  ,غير غذايية )
من الناحية االشعاعية ك ذلك شهادة الخلو من الملووات االشعاعية للمواد المصدرة الى خارج العراق .
 -9بناء قواعد معلومات بييية خاصة بمهام المركز وادامتها .
 -01بناء قاعدة بيانات تعطي صورة واضحة عن التلوث االشعاعي لبيية العراق يمكن الرجوع اليها عند
المراقبة .
 -00وض وتحديث المحددات البييية االشعاعية استناداً الى المحددات العالمية وفق المصادر العالمية من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة م االخذ بنظر االعتبار الظرو البييية والجغرافية وطبيعة
التربة الجيولوجية والظرو االقتصادية ...الخ للب د.
 -01المشاركة م الجهات ذات الع قة بما يتعلق بمواضي االشعاع من اهمها :
أ -ستراتيجية التعامل م الن ايات المشعة
ب -السكراب وحديد الخردة الملوث
ج -السيطرة على المنافذ الحدودية
هـ  -نزع اسلحة الدمار الشامل
د -ت كيك المنشؤت النووية
و -التقييم البييي للن ايات المشعة الطبيعية المنشؤ NORM
ز -الهيية االستشارية ل غذية
ط -خطة الطوارئ االشعاعية

وان الخطةةة السةةنوية لعةةام  1107مةةن خ ة ل البرنةةامو الحكةةومي االطةةار الموحةةد) لمركةةز
الوقاية من االشعاع توض المهام واالعمال والبرامو الخاصة بمراقبة التلوث البييي االشعاعي
على عموم مساحة العراق وعموم النا وفقآ للضوابط المقرة والمعتمدة رسميآ والتةي تتماشةى
م ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية -:

آوال  -اجراء الكش
العمل:

الموقعي لمواق نصب مصادر ومولدات االشعاع في مواق

تم اجراء مسح شعاعً للمؤسسات الصحٌة ادنــاه -:
 -0عيادة الش اء ل شعة  /العامرية تم اعطاء توصيات بمعالجة التسرب خل باب غرفة االشعة )
 -1مستش ى القمة االهلي  /العطي ية شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -2عيادة اونست لطب االسنان  /اللطي ية شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -3مجم االمال الطبي  /السيدية تم اعطاء توصيات بمعالجة التسرب خل باب غرفة االشعة )
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وانيآ -اجراء المس االشعاعي االولي لمصادر االشعاع في مواق العمل في بغداد.
 -0مركز صحي الرحمانية  /صحة االسرة شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -1مدينة االمامين الكاظمين شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -2مستش ى القدي رافاييل شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -3عيادة الطبيبة شيماء شبلي  /الدورة شارع ابو الطيارة شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -4عيادة اشور ل شعة والسونار  /الحاروية شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)

والوآ  -اجراء المس االشعاعي الدور لمصادر االشعاع في مواق العمل في بغداد.

 -0مدينة االمامين الكاظمين شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -1عيادة القناة ل شعة  /ساحة بيروت شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -2مستش ى المداين تم اعطاء توصيات برف اجهزة االشعة الوانية من غرفة االشعة )
 -3مستش ى الواسطي للجراحات التقويمية شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -4مستش ى اله ل االحمر شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -5مركز صحي عبد الس م البهادلي شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)

رابعآ  -اجراء قياسات ضمان الجودة والسيطرة النوعية على اجهزة االشعة السينية
المستخدمة في المجال الطبي.
 -0مركز صحي بابل جهاز اشعة عموم الجسم اليوجد حيود في الجهاز )
 -1مركز صحي بابل جهاز اشعة اسنان  )0اليوجد حيود في الجهاز )
 -2مركز صحي بابل جهاز اشعة اسنان  )1اليوجد حيود في الجهاز )

خامسآ  -متابعة تن يذ التوصيات.

شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -0مستش ى الط ل المركز
 -1وحدة االمراض الصدرية  /قطاع الدورة للرعاية الصحية االولية  /الجمعية تم اعطاء توصيات
بمعالجة التسرب خل باب غرفة االشعة )
 -2مركز الش اء الطبي  /شارع المغرب شروط الوقاية من االشعاع متوفرة)
 -3مركز عشتار للم را الحلزوني واالشعة تم اعطاء توصيات بنصب كاميرا مراقبة في غرفة االشعة
))))))

سادسآ  -التقييم البييي االشعاعي للمواق واالبنية والمنشؤت الن طية الحكومية
واالهلية) المشكوك بتلووها.

 -0وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة  /شركة ال اروق العامة للمقاوالت االنشايية
اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -1اليات تابعة وزارة االعمار واالسكان  /المركز الوطني ل ستشارات الهندسية اليوجد مإشر لوجود
تلوث اشعاعي)
 -2سكراب تاب لديوان الوق الشيعي اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
4

Radiation Protection Center
مركز الوقاٌة من االشعاع

RPC
شعبة التخطٌط والمتابعة /تموز 7102

 -3عجلة تابعة الى وزارة الهجرة والمهجرين اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -4عج ت مدمرة تابعة لوزارة الداخلية  /قيادة قوات الشرطة االتحادية اليوجد مإشر لوجود تلوث
اشعاعي)
 -5سيارات تابعة لشركة انوار بابل  /الكرادة اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -7عج ت تابعة لوزارة الداخلية  /وكالة الوزارة للشإون االدارية والمالية  /مديرية البنى التحتية
اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -9سكراب تابعة لوزارة الن ط  /شركة تعبية الغاز اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -9امانة بغداد  /دايرة المخل ات الصلبة اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -01سكراب تاب لوزارة الن ط  /شركة المشاري الن طية  /هيية مشاري الوسط /اللطي ية اليوجد مإشر
لوجود تلوث اشعاعي)
 -00تقييم بييي لبناية الم وضية العليا المستقلة ل نتخابات اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -01عج ت تابعة لوزارة الداخلية  /وكالة الوزارة لشإون الشرطة  /مديرية مكافحة اجرام بغداد اليوجد
مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -02تقييم بييي لبنايات معسكر الوالء االمن العامة سابقا) اليوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعي)
 -03سكراب تاب الى شركة اعمار البصرة ل ستومارات العقارية والتجارة العامة تم اعطاء توصيات
ب رش السكراب ) /كسرة وعطش

سابع ًا  -متابعة خطط الطوار ء للمإسسات المالكة لمصادر االشعاع.

 -0شركة المجسات لل حا الهندسي والمقاوالت العامة المحدودة  /البصرة
 -1شركة مصافي الجنوب  /قسم الع قات العامة  /البصرة

وامن ًا  -فحا مستلزمات الوقاية من االشعاع صدار رصاصية  ,واقيات رقبة ).
صدرية رصاصية تابعة لدايرة صحة بغداد  /الكرخ  /قطاع الكرخ للرعاية الصحية االولية  /مركز
صحي اليرموك

تاسع ًا  -تقييم وفحا اجهزة الوقاية من االشعاع التابعة والواردة الينا من
المإسسات الصحية والصناعية والبحوية).
ال يوجد طلبات في شهر تموز

.عاشر ًا  -من تراخيا االجهزة المولدة ل شعة والمصادر المشعة في المإسسات
الصحية والصناعية والبحوية الحكومية واالهلية).
 -0مركز صحي البلديات  /اجازة تملك واستخدام  2201في  ) 1107/5/10بغداد
 -1مركز صحي عبد الس م البهادلي  /اجازة تملك واستخدام  2219في  ) 1107/5/10بغداد
 -2مدينة االمام الحسين ع) الطبية /شعبة االشعة  /رقم  /0اجازة تملك واستخدام  2311في
 ) 1107/7/4كرب ء
 -3مدينة االمام الحسين ع) الطبية شعبة الطوارئ  /صالة العمليات  /اجازة تملك واستخدام 2309
في  ) 1107/7/4كرب ء
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 -4مدينة الصدر الطبية  /العربة المتنقلة  /اجازة تملك واستخدام  2315في  ) 1107/7/4النج
 -5مركز صحي الرييسي في قلعة سكر غرفة  / 1اجازة تملك واستخدام  2317في ) 1107/7/4
ذ قار
 -7مستش ى الشهيد ضار ال ياض غرفة  / 1اجازة تملك واستخدام  2319في  ) 1107/7/4بغداد
 -9مركز صحي االمام علي ع) في كرمة بني سعيد  /اجازة تملك واستخدام  2399في  ) 1107/7/9ذ قار

 -9مركز الشهيد وايل الصحي في ناحية النصر  /اجازة تملك واستخدام  2391في  ) 1107/7/9ذ قار

 -01عيادة االمين االهلية ل شعة د .مروة حسن كريم  /اجازة عمل  2311في  ) 1107/7/4ذ قار
 -00عيادة ينبوع الحياة ل شعة د .احمد ابراهيم حبيب  /اجازة عمل  2414في ) 1107/7/01
البصرة
 -01عيادة البنوك ل شعة د .اني عادل طه اجازة عمل  2415 /في  ) 1107/7/01بغداد
 -02عيادة آور االهلية ألشعة االسنان د .أزهر عمران مجيد اجازة عمل  2414 /في ) 1107/7/07
ذ قار
 -03عيادة د .حمد هللا هاد البصيصي ل شعة  /اجازة عمل  2415في  ) 1107/7/07النج
االشر
 -04عيادة ميسان ل شعة والسونار د .حسين مطشر عزيز  /اجازة عمل  2419في ) 1107/7/07
ميسان

احدى عشر  -تراخيا البدء بتن يذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة من الجهة
الرقابية.

 -0تقييم برامو الوقاية من االشعاع للمديريات العاملة في موق التويوة النوو والمرسلة من قبل وزارة
العلوم والتكنولوجيا والخاصة بمديرية البحوث والتطبيقات النووية  ,مديرية المختبرات المركزية مديرية
تص ية المنشؤت والمواق النووية المدمرة مديرية معاملة وادارة الن ايات المشعة  ,مديرية الس مة
االشعاعية والنووية .حيث تم التؤكيد على االلتزام بكل معايير الس مة واالمان االشعاعي ةكل وسايل
الوقاية من االشعاع من مقايي جرع شخصية ومراقبة اماكن العمل بشكل مستمر واجراء ال حوصات
الدورية لكافة العاملين في حقل االشعاع .

اونى عشر  -اط ق مواق بعد ازالة التلوث وتوفر شروط الس مة االشعاعية.

 -0اط ق موق المحطات الكهربايية  /الناصرية  /رخصة  ) 1107/01مرفق كتاب  2410في
 / 1107/7/07ذ قار

و وة عشر  -من شهادة س مة من التلوث االشعاعي لمخل ات الحديد السكراب)
الخالي من التلوث االشعاعي.

 -0وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة  /شركة ال اروق العامة للمقاوالت االنشايية /
 2235في  / 1107/7/21بغداد

اربعة عشر  -تحديث قاعدة البيانات واعداد الخارطة االشعاعية باالجهزة المحمولة
 -0وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة  /شركة ال اروق العامة للمقاوالت االنشايية
 -1عيادة اونست لطب االسنان  /اللطي ية
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 -2مجم االمال الطبي  /السيدية
 -3عيادة اشور ل شعة والسونار  /الحاروية
 -4عيادة الطبيبة شيماء شبلي  /الدورة شارع ابو الطيارة
 -5ديوان الوق الشيعي
 -7وزارة الهجرة والمهجرين
 -9شركة انوار بابل  /الكرادة
 -9وزارة الن ط  /شركة المشاري الن طية  /هيية مشاري الوسط /اللطي ية
 -01شركة اعمار البصرة ل ستومارات العقارية والتجارة العامة /كسرة وعطش
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المس االشعاعي

اربعة عشر  -من اجازة عمل في حقل االشعاع.

 تم في هذا الشهر من  )29اجازة عمل في حقل االشعاع للمإسسات في االماكن التالية -: .0من  )0اجازة الى مإسسة صحية  /بغداد  -الكرخ
 .1من  )3اجازة الى للعاملين في المإسسات الصحية  /بغداد  -الرصافة
 .2من  )05اجازة الى مإسسات صحية بابل
 .3من  )1اجازة الى مإسسات صحية  /كرب ء
 .4من  )1اجازة الى مإسسةصحية  /االنبار
 .5من  )3اجازة الى مإسسات صحية  /القادسية
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 .7من
 .9من

 )7اجازة الى مإسسات صناعية
 )2اجازة الى مإسسات صحية  /اهلية

خمسة عشر  -من االف م و الحام ت و بدل التال

للمستمرين بالخدمة.

مستوى االشعاع للعاملين الجدد وبدل تال

تم تزويد  )22حاملة و  )93فلم قيا
وكما يلي :
 -0تزويد  )5فلم للمإسسات الصحية في بغداد /الكرخ
 -1تزويد  )03حاملة و  ) 04فلم لمإسسات صحية في بغداد /الرصافة
 -2تزويد  )1حاملة و  )1فلم لمإسسات صحية في محافظة النج
 -4تزويد  )5فلم لمإسسة صحية في محافظة ذ قار
 -5تزويد  )3حاملة و  )3فلم لمإسسة صحية في محافظة القادسية
 -7تزويد  )1حاملة و  )2فلم لمإسسة صحية في محافظة ديالى
 -9تزويد  )1حاملة و  )1فلم لمإسسة صحية في محافظة كركوك
 -9تزويد  )1حاملة و  )1فلم لمإسسة صحية في محافظة بابل
 -01تزويد  )3حاملة و  )3فلم لمإسسة صحية في محافظة واسط
 -00تزويد  )1حاملة و  )1فلم لمإسسة صحية في محافظة البصرة
 -01تزويد  )33فلم للمإسسات الصناعية
 - 02تزويد  )0حاملة و  )3فلم لمإسسة صحية  /اهلية

ستة عشر  -ارسال اف م قيا
دورية.

للمستمرين بالخدمة

مستوى االشعاع للعاملين في عموم الب د بصورة

ليست ضمن خطة تموز

سبعة عشر  -قيا

جرع التعرض الشخصي للعاملين في حقل االشعاع.

تم في شهر نيسان الماضي تحميض  0291فلم وتمت قراءة الجرع الشعاعية لتلك االف م وتسجيلها في
سج ت القسم ومن وم فرز الجرع التي تزيد قيمها عن الحدود المرجعية الجراء التحقق والتحر عن
اسباب التعرض

وـمـانية عشر  -التحر عن سبب التعرض.

تم اجراء التحري عن سبب تعرض العاملٌن فً المؤسسات االتٌة:
 .0مستشفى الكرامة التعلٌمً  /واســـــط ( )0متعرض غٌر فعلً
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تسعة عشر  -تجديد من اجازة عمل للعاملين في حقل االشعاع لعام .1107

تم ارسال  )052نتيجة فحا طبي دور للعاملين في حقل االشعاع وكانت جميعها طبيعية ما عدا
 )23حالة تمت التوصية باعادتها بعد فترة زمنية محددة وقد تمت متابعة ال حوصات الطبٌة العاملين في
االماكن التالية :
 )10 .0فحا لمإسسات صحية في محافظة بابل
 )07 .1فحا لمإسسات صحية في محافظة كركوك
 )5 .2فحا لمإسسات صحية في محافظة ذ قار
 )4 .3فحا لمإسسات صحية في محافظة ديالى
 )05 .4فحا لمإسسات صحية في محافظة بغداد  /الكرخ
 )27 .5فحا لمإسسات صحية في محافظة بغداد  /الرصافة
 )3 .7فحا لمإسسات صحية في محافظة النج
 )2 .9فحا لمإسسات صحية في محافظة االنبار
 )4 .9فحا لمإسسات صحية في محافظة واسط
 )11 .01فحا لعيادات و مستش يات اهلية
 )7 .00فحا لمإسسات صحية في محافظة المونى
 )7 .01فحا لمإسسات صناعية
 )1 .02فحا لمإسسات صحية في محافظة كرب ء
 )9 .03فحا لمإسسات صحية في محافظة ص ح الدين
 )01 .04فحا لمإسسات صحية في محافظة القادسية
كذلك تمت متابعة اعادة فحا  )15حالة تغيرات ط ي ة في فحوصات الدم تمت التوصية مسبقا باعادتها
في  )03مإسسة  .علما ان حصول التغيرات في فحوصات الدم هي حالة عامة تحدث لعموم النا
نتيجة لحاالت مرضية معينة .اما حدوث التغيرات في فحوصات الدم للعاملين في حقل االشعاع والتي قد
يكون االشعاع احد اسبابها مول  Anemia – neutropenia – lymphopeniaاذ تتم متابعة تلك
التغيرات باعادة ال حا الطبي بعد فترة معينة للتاكد من عدم تكرار التغيرات وفي حالة تكرارها تعرض
على طبيب الدم االختصاا في مركزنا لمعاينتها وابداء التوصيات الم يمة بشانها للحد او التقليل منها
بما يضمن س مة العاملين والعطايهم ص حية ل ستمرار في العمل في حقل االشعاع المإين استنادا الى
فحوصاتهم الطبية.

عشرون  -اجراء ال حوصات الطبية للدم للعاملين في حقل االشعاع و عموم النا
في مختبر التاوير البايلوجي في المركز.
تم اجراء فحص (  )70نموذج دم هذا الشهر فً مختبر التأثٌر الباٌولوجً وكانت جمٌعها طبٌعٌة
ماعدا:
( )5حالة Anemia
( )9حالة High ESR
11

Radiation Protection Center
مركز الوقاٌة من االشعاع

RPC
شعبة التخطٌط والمتابعة /تموز 7102

( )3حالة Thrombocytosis
( )7حالة Neutrophilia
( )0حالة Monocytosis
وندرج في ادناه عدد العاملين الذين اجرو ال حا الطبي في مختبر التاوير البايولوجي م
المإسسات الصحية التي يعملون فيها.
 )7 -0عامل من مركز الوقاية من االشعاع
 )2 -1عامل من هيية الرقابة الوطنية
 )3 -2عامل من المإسسات الصحية في محافظة بغداد  /الرصافة
 )4 -3عامل من المإسسات الصحية في محافظة بغداد  /الكرخ
 )0 -4عامل الشركة العامة للمعدات الهندسية الوقيلة
 )0 -5عامل من المعهد الطبي التقني

احدى و عشرون  -قيا

اسماء

نماذج بييية تربة  ,ماء) في محافظات العراق.
نماذج متؤخرة خاصة بشهر آيار ) اشارة

 -0قيا نماذج  4تربة  4 ,ماء) من محافظة ذ قار
نتايو التحليل المختبرية الى عدم وجود تلوث اشعاعي)
 -1قيا نماذج  2تربة) من محافظة بغداد نماذج اضافية ) اشارة نتايو التحليل المختبرية الى عدم
وجود تلوث اشعاعي) .

اونان و عشرون  -قيا

الجرع الخل ية االشعاعية في الهواء في بغداد والمحافظات.

 تم اجراء قياسات لجرع الخل ية االشعاعية لمواق مختل ة من بغداد وبواق  )41جرعة كانت قياساتجرع الخل ية االشعاعية مقبولة ومقاربة الى المديات المقاسة وهي ) 0.08 – 0.14 µSv / h

و وة و عشرون  -قيا

نماذج غذايية.

 -0نماذج غذايية مختل ة  )271نموذج لحوم حمراء  ,لحوم بيضاء  ,معلبات  ,حبوب  ,حلويات ,
) وردت من دواير مختل ة وهي كاالتي -:
حليب والبان  ,عصاير  ,زيت  ,اع
 )271 -1نموذج من دايرة صحة بغداد اشارت نتايو التحاليل المختبرية الى ص حية النماذج
ل سته ك البشر من الناحية االشعاعية فقط).
 )1 - 2نموذج من وزارة الزراعة اشارت نتايو التحاليل المختبرية الى ص حية النماذج ل سته ك
البشر من الناحية االشعاعية فقط.

ارب و عشرون  -قيا
النوو .

الخل ية االشعاعية للمياه المتخل ة عن مستش يات الطب

الٌوجد (لٌست ضمن خطة شهر تموز )7102
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الخل ية االشعاعية لمياه الشرب في مدينة بغداد.

قيا  )01نموذج لمياه الشرب من محافظة بغداد اشارت نتايو التحاليل المختبرية الى عدم وجود تلوث
اشعاعي)

ست و عشرون  -قيا

الخل ية االشعاعية في الحليب ومشتقاته.

الٌوجد (لٌست ضمن خطة شهر تموز )7102

سب و عشرون  -قيا

الخل ية االشعاعية في مياه االبار.

قيا  )2نموذج لمياه الشرب من محافظة بغداد اشارت نتايو التحاليل المختبرية الى عدم وجود تلوث
اشعاعي)

وـمان و عشرون  -قيا
وبيتا.

الهباب الذر لمناطق مختل ة من بغداد لتحديد تراكيز ال ا

الٌوجد (لٌست ضمن خطة شهر تموز )7102

تس و عشرون  -قيا

نماذج االهوار.

الٌوجد (تم االعتذار عن جلب نماذج االهوار بموجب كتاب دايرة حماية وتحسين البيية في المنطقة
الجنوبية ذ العدد د ج  0041/ 3 /في )1105/4 /05

و وون  -قيا
.0
.1
.2
.3

قيا
قيا
قيا
قيا

نماذج مت رقة.

 5سماد) من وزارة الزراعة  /الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
 7تربة  2 ,ماء ) من بغداد /كسرة وعطش.
 1تربة  1 ,ماء ) من مديرية بغداد  /الحسينية .
 1ماء ) من مديرية بيية ذ قار  /هور الجبايش .

اشارت نتايو التحاليل المختبرية في جمي النماذج الى انها مستوفيه من الناحية االشعاعية و عدم وجود
تلوث اشعاعي .

12

Radiation Protection Center
مركز الوقاٌة من االشعاع

RPC
احدى وو وون  -قيا
المحافظات

شعبة التخطٌط والمتابعة /تموز 7102

جرع الخل ية االشعاعية
معدل الخلفٌة
االشعاعٌة بوحدة
µSv/h
0.096

المخطط

المنفذ

 -0مدٌرٌة بٌئة بغداد

50

50

 -7مدٌرٌة بٌئة البصرة

50

50

0.099

 -3مدٌرٌة بٌئة القادسٌة

50

50

0.120

 -4مدٌرٌة بٌئة نٌنوى

50

لم ترد بسبب الظرو االمنية
وحسب كتاب دايرة حماية
وتحسين البيية  /المنطقة
الشمالية ذ العدد د /
 1749في 1103/9/11

-

13

المالحظات

كانةةةةت قياسةةةةات جةةةةرع
الخل يةةةةةةةةةة االشةةةةةةةةةعاعية
مقبولةةةةة ومقاربةةةةة الةةةةى
المةةةديات المقاسةةةة وهةةةي
0.08 – 0.14 µSv
/h
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اونان وو وون  -فحا الموادبمختل
الموقع

الفترة

عدد
االلٌات

1

مديرية كمرك ام
قصر

من
1107/4/19
الى
1107/7/2

 175آليــة

2

مديرية كمرك
س وان

3

مطار البصرة
الدولي

4

مديرية كمرك خور
الزبير

ت

5
6

مديرية كمرك ابو
فلو
مديرية كمرك
المعقل

من
1107/4/19
الى
1107/5/09
من
1107/5/4
الى
1107/5/11
من
1107/5/3
الى
1107/5/11

انواعها و الداخلة عبر المنافذ الحدودية
عدد االرسالٌات
والحاوٌات

 20ارسالية
 16حاوية

عدد القطع او المواد
المختلفة

المالحظات

 121قطعة مختل ة
 1399انبوب
 1143طرد
 24موقاب
 1500اطار للسيارات
فلنجات
ادوات احتياطية
مضخات ماء زراعية

خالية من التلوث
االشعاعي

 18آليــة

 5ارسالية

-

خالية من التلوث
االشعاعي

-

 10شحنة

قط غيار وادوات
كهربايية
 2كاميرا كاما م ملحقاتهم

خالية من التلوث
االشعاعي

 25آليــة

 2ارسالية

 2250طن سمنت آبار
 700اطار للسيارات

خالية من التلوث
االشعاعي

1107/4/14

-

 1ارسالية

 1702طن شيش حديد

1107/5/09

-

 1ارسالية
 2حاوية

الواح ب ستيكية
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و وة و و وون  -أ) متابعة منظومة االنذار المبكر في بغداد والمحافظات.
ت

عدد
القراءات

المحافظة

المخطط

0
1
2
3
4
5
7
9
9
01
00
01
02
03
04

المركز
ديالى
بابل
ذ قار
البصرة
شط العرب
س وان
واسط
ميسان
النج
كرب ء
المونى
كركوك
سليمانية
دهوك

حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد

30
21
19
10
5
لم ترد
17
10
04
31
لم ترد
22
لم ترد
04

05

اربيل

حسب مايرد

03

07
09
09
11
10

القادسية
نينوى
االنبار
القايم
ص ح الدين

حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد
حسب مايرد

-

الم حظات

97

لم ترد وتم تبليغهم

بسبب عطل المنظومة
لم ترد وتم االتصال بهم هات يا ً

لم ترد بسبب عطل المنظومة
لم ترد بسبب الظرو االمنية
لم ترد بسبب الظرو االمنية
لم ترد بسبب الظرو االمنية
لم ترد بسبب الظرو االمنية

معدل جمٌـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبٌعٌـة للخلفٌـة االشعاعٌة.
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ب) معدل القراءات لمنظومات االنذار المبكر
ت المحافظة
 0بغداد
 1ديالى
 2بابل
 3ذ قار
 4البصرة
 5شط العرب
 7س وان
 9واسط
 9ميسان

معدل الخل ية االشعاعية كاما)
0.137
0.135
0.119
0.142
0.152
0.159
لم ترد
0.148
0.161
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الم حظات
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
انقطاع االنترنيت
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
ضمن الحدود الطبيعية للخل ية
االشعاعية في العراق
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ج) موق

ت المحافظة

 0دٌالى
 7البصرة
 3نٌنوى
 4االنبار
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منظومة الرصد البييي واالنذار المبكر

تراكٌز جسٌمات الفا

تراكٌز جسٌمات
بٌتا
Cocetratio
)bq/m3(n

تراكٌز نظٌر
الثورون
cetration
()bq/m3

تراكٌز نظٌر
الرادون
Cocetratio
)bq/m3(n

معدل
الخلفٌة
االشعاعٌة
dose
rate
))µs/h

متوقفة عن العمل بسبب
عطل فنً
متوقفة عن العمل بسبب
عطل فنً
متوقفة عن العمل بسبب
الظروف االمنٌة
متوقفة عن العمل بسبب
الظروف االمنٌة
البصرة

Weather Station

pressure:

ديالى
Tem. :
Real :
%
humidity
Atm mBar
wind speed: m/s
wind direction:
Rain: mm
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Tem. :
Real :
%
humidity
Atm pressure: mBar
wind speed: m/s
wind direction:
Rain: mm
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اربعة و و وون  -الشعبة القانونية.

 -0تعهدات خطية 1)0
 -1توجيه انذارات من قبل مركز الوقاية من االشعاع الى مجموعة من العيادات و المستش يات وذلك
لمخال تهم احكام قانون حماية وتحسين البيية رقم  17لسنة  1119وذلك لعدم تجديدهم اجازة تملك
واستخدام جهاز االشعة وبواق 1)1
 -2تم ابداء الرا والمشورة القانونية في عقود تن يذ المشاري االستومارية الخاصة بمركزنا م الجهات
المعنية في الوزا رة واالجابة على االست سارات التي ترد الى المركز وبقية االقسام والجهات ذات الع قة
وبواق 1)09

خمسة و و وون  -خارج الخطة.
االنشطة الرقابية خارج الخطــــــــة -:

 -0أستنادآ الى الدور الرقابي وسياسة وزارتنا /مركز الوقاية من االشعاع في حماية االفراد والمجتم
والبيية من التعرض الى مصادر االشعاع المإين او التلوث وتجنب االوار والمخاطر الكامنة ل شعاع,
قامت فرقنا ال نية باجراء زيارة الى كور الصهر في سوق الهاد  /الحي الصناعي في منطقة كسرة
وعطش ومن خ ل الزيارة تم اجراء المسوحات االشعاعية للسكراب المستعمل في هذه الكور باالضافة
الى جم النماذج البييية تربة  ,مياه ) الجراء ال حا المختبر االشعاعي عليها باستخدام منظومات
التحليل الطي ي الطيا اشعة كاما بكاش الجرمانيوم عالي النقاوة للتؤكد من خلو المنطقة من التلوث
االشعاعي ,
حٌث اظهرت النتائج ان جمٌع القراءات ضمن النشاط االشعاعً الطبٌعً وعدم وجود مؤشر لتلوث
اشعاعً ٌذكر .
 -1بخصوا نظام ادارة الجودة لمختبر كاما  : ISO/IEC 17025:2005العمل مستمر على تطبيق
ضوابط وتعليمات العمل وبإنتظار إقرار الجهاز المركز للتقيي والسيطرة النوعية  /قسم االعتماد
على اضافة رمز االعتماد على نتايو ال حا لمختبر قياسات اطيا كاما .
 -2المشاركة بإحت الية وزارة الصحة والبيية الخاصة بحصول المركز على شهادة الجودة
االعتماد ) بحضور وزيرة الصحة والبيية و السيدة مدير عام مركز الوقاية من االشعاع .
حيث تم خ ل االحت الية تسليم شهادة الجودة الخاصة بمختبر قياسات اطيا كاما حسب المواص ة
الدولية ISO/IEC: 17025:2005
 -3تم اجراء المس االشعاعي ضمن فريق فني مشترك م قسم الرقابة االشعاعية في بغداد  /الحسينية /
مدرسة فاطمة الزهراء للبنات وتم جلب نماذج لغرض القيا .
 -4تم التحضير الكيمياو بطريقة التقطير لنماذج  1ماء اسالة /نينوى  /سهل نينوى) وقياسها على
جهاز العداد الوميضي السايل .LSC
 -5است م  )111فلم مستعمل من قبل العاملين في حقل االشعاع لغرض تحميضها وقراءة جرع
تعرضها
 -7تزويد  )2استمارات فحا طبي اولي للعاملين الجدد
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