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مركز الوقاٌـة من االشعــــاع
شعبة التخطٌط والمتابعة
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المقــــــــدمة -:
تم إناطممم اممما اقاةاواممم ياقتالممل ياقىمملطةئ اممع اقالفممم ارام ا لم م اق ممةا قاةكـممـز
اقيوالـــم ان ارا ــــاع ان خالل اقايانلن ياقتاةل ات اقصادةئ ياتأللد ان اقيكاقمم اقديقلمم
قاطاوم اقذةلــــــــــــــــم .
ان اقخطممم اقىممنيلم ق مما  6106اممن خممالل اقاةنممااو اق(كمميا ا ارطمماة اقاي(ممد قاةكممز
اقيوالممم اممن ارا م اع تيم م اممما اقاةكممز م اتاا ممم ياةاواممم (ةكممم اقاصممادة اقاا م م
امع امي اىما(م اق مةا يكمذق
يارناطم اقات اام اما ياةاوام اقتايث اقالفم ارام ا
اةاواممم اقت ممةل ياقتامميث قا ممااالن ي اممي اقنممال ياقالفممم قالا م اع ي امما قاممميااط اقااممةئ
ياقا تادئ ةىالا ياقت تتاااع اع ميااط اقيكاقم اقديقلم قاطاوم اقذةلم هذا اقاجال .

المسوحات المٌدانٌة ألجهـزة ومصادر االشعـاع فً مواقع العمل -:
اجةاء اقكاي ات اقايو لم ياقاىي(ات ارا ا له األيقلم ياقديةلم قااؤىىات اقااقكم
ياقاىتخدام قااصادة اقاا م ياألجمزئ ارا ا له اطالم  ،ا(ثلم  ،صنا لم  ،اناط
ات ةمم قااصف قايويف اع تي لة اىتازاات اقيوالم ان ارا اع يتي لة يىافل اقخزن
األالنم قاصادة األا اع يتالل اقاياوع يتأثلة اصادة األا اع يت(دلد (ديد اقتايث أي
اقت ةل يا طاء اقتيصلات ااقا اقجم ي اقت الاات ياقا اللة اقديقلم اقاطايام
اقىالام األا ا لم كاالاـــــ -:

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

 -0اىتافع اقكةاام اقت الا ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند تاغلل اقجماز يتي لة (ياجز
ةصاصلم يصداةي ةصاصلم
 -6لادئ اقدوم قالىنان  /ار ظالم ات ا طاء تيصلات ايمع زجاجم اكا عء قاةصاص
-3اةكز ص( اقاىتنصةلم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اىتافع اقن اان  /ار ظالمااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -5اىتافع اقلةاي ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
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 -0اىتافع اان ىلنا ات تيجله تيصلات اة ع جماز ارا م اقثان ان غة م ارا م
 -6اىتافع اقلةاي اقت الا ات تيجله تيصلات اة ع جماز ارا م اقثان ان غة م ارا م
 -3لادئ اقاال قالا م  /ااةع اىطلن ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اةكز ص( اقصدةللن  /اقاادلات اقثانلم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
المؤسسات البحثٌة -:
-0جاا م اغداد  /كالم طب ارىنان  /ااب اقا ظ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
 -0لادئ اقنية قالا م  ( /اق اال ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اقاةكز اقص( اقتخصص قطب ارىنان غة م ةو ا / 0ااةع اقاغةب ااةيط اقيوالم ان
ارا اع اتي ةئ
 -3اقاةكز اقص( اقتخصص قطب ارىنان غة م ةو ا / 6ااةع اقاغةب ااةيط اقيوالم ان
ارا اع اتي ةئ

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
-0اةكز ص( اجنادلن جماز اا م اي اقجى ا رليجد (ليد اقجماز
 -6اةكز ص( اجنادلن جماز اا م اىنان ا 0ارليجد (ليد اقجماز
 -3اةكز ص( اجنادلن جماز اا م اىنان ا 6ارليجد (ليد اقجماز

خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
 -0لادئ اقاةيئ قالا م  /اقكاظالم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اىتافع اقن اان  /ار ظالم ات ا طاء تيصلات ايمع زجاجم اكا عء قاةصاص
 -3اةكز ص( اقاايلم ات تيجله تيصلات اتغالف اقجدةان ييمع ااب قغة م ارا م اغافم اطاام
ان اقةصاص ياىا 2mm

سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
 -0اجاع ارخيئ اقىكن  /اق ااةلم ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -6اةكز اةطم اقتاج ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
-3اقلات اتمةةئ تاا م قاصفع اقديةئ  /اةكم اقاااةلع اقنفطلم ارليجد اؤاة قيجيد تايث
اا ا
انطام اقكةادئ ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -4ايوع اقتفجلة ارةهاا
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 -5اةكز اةطم اقنممم ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
-6اةكز اةطم اق داقم ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
-7اقلات تاا م اةكم اان اقااد /يلةلو ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا

سابعــآ  -منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً .
 - 0يزاةئ اقداخالم  /اةاكز اةطم ار ظالم ياقااهةئ ا ةو ارجازئ  3643اغداد
 -6يزاةئ اقداخالم  /اةكز اةطم اقانائ ا  3464اغداد
 -3يزاةئ اقداخالم  /اةكز اةطم اقصالخ ا  3465اغداد
 -4يزاةئ اقداخالم  /اةكز اةطم اقصاق(لم ا  3466اغداد
 -5يزاةئ اقداخالم  /اةكز اةطم ااب اقالخ ا  3467اغداد
 -6يزاةئ اقداخالم  /اةكز اةطم اقزهية ياق داقم ا  3515اغداد
 -7يزاةئ اقنفط  /هلفم اقاااةلع اقنفطلم ا  3543اغداد
 -3يزاةئ اقثاا م  /داة ثاا م ارطفال ا  3346اغداد.

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

تاسعـا -ان تةاخلص اجمزئ ارا م ياقاصادة اقاا م
اقص(لم ياقصنا لم ياقا(ثلم ااق(كيالم يارهالـــــم

اقاؤىىات

 --0اقاةكز اقطا قجماز اقاخااةات اق ةاو  /اجازئ تاا ياىتخدا ا ةو ارجازئ  3653اغداد
 -6اةكز ص( ىالاان اقفلم  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  3457اغداد
 -3اةكز ص( اق(ازئ اريل  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  3474اقاادىلم
 -4اىتافع اق(ام اقت الا  /ارا م اقداخالم  /غة م ةو ا / 0اجازئ تاا ياىتخدا ا  3473ااال
 -5اىتافع اقادافن اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  3470اغداد
 -6اىتافع خانالن اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  3476دلاقع
 -7اةكز ص( اقاىتنصةلم  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  3506اغداد
 -3لادئ اق(لائ قالا م  /د .اازن اد اقغفية ا  /اجازئ ال ا  3306اغداد
 -9لادئ اغداد قالا م  /د .هدلل خاقد (الد  /اجازئ ال ا 3409كةاالء اقاادىم
 -01اىتافع اقافاء ارها  /د .ةاغب ادة ط ام /اجازئ ال ا  3464اغداد
 -00لادئ اقاةيج قالا م  /د.أ(اد لينل قفته  /اجازئ ال ا  3463ذي واة
 -06لادئ اقنية ارهالم قالا م /د .أثلة ةلىان اقى دايي  /اجازئ ال ا  3466ذي واة
 -03لادئ اقنية قالا م  /د .زلدان خاف جا م  /اجازئ ال ا  3459اغداد
 -04لادئ اقاةيئ قالا م اقتاخلصلم ياقىيناة  /د .يىن ااجد اد اقاطلف  /اجازئ ال ا 3460
اغداد
 -05لادئ اقكيت قالا م  /د .زلنم ااق جاى  /اجازئ ال ا  3475ياىط
4

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

 -06لادئ اقاام قالا م  /د .يالل ةالد خز ل  /اجازئ ال ا 3500ياىط
 -07لادئ اان ىلنا قالا م  /د .امل خةي اصطفع  /اجازئ ال ا  3546كةكي
 -03لادئ اقزهية قالا م  /د .هدلة ا طاب  /اجازئ ال ا  3543ياىط
 -09اىتافع اقفل(اء ارها  /د .نالل ا(اد جياد (ىن  /اجازئ ال ا  3567ااال

عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
دةاىم خطم نال اقنفالات اقاا م ان ا(ا ظم اقاصةئ اايوع ا ال اق(دلد ياقصاب اقع ايوع اقتيلثم
اقنييي ياقا دئ ان وال يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم ا ااام اداةئ اقنفالات اقاا م (لث ت
اجةاء اقاال(ظات يا طاء اقتيصلات اقالزام ي اقاتطااات اقةواالم ق االم نال اقنفالات اقاا م
ي(ىب اقايانلن اقنا ذئ .

احدى عشــر  -اطال اياوع ا د ازاقم اقتايث يتي ة اةيط اقىالام
ارا ا لم
ا رليجــــد

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0اةكم اقكةاام اق اام
-6اةكم اقناأ قاخداات اقمندىلم

ثالثة عشـــر  -قٌاس غاز الرادون فً داخل االبنٌة وخارجها
ل يد اقىاب ق د ااكانلم انجاز اق ال ق د تي ة اقيويد ي د تي ة يىافط اقنال ان ياقع اقاةكز

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

امة كانين اريل 6106

خمسة عشر  -تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باألجهزة
المحمولة
 -0اجاع ارخيئ اقىكن  /اق ااةلم
 -6اةكز اةطم اقنممم
انطام اقكةادئ
-3ايوع اقتفجلة ارةهاا
 -4اةكم اان اقااد /يلةلو
 -5اةكز اةطم اق داقم
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ستة عشر  -المســــح البٌئــً االشعاعـــً
ان اقاما اقةفلىلم قاةكز اقيوالم ان ارا اع ه اةاوام اقالفم ان اقنا(لم ارا ا لم م
ممم ناصمممة اقالفمممم ارىاىممملم
اقظمممةيف اقطال لمممم ياقطاةفمممم امممن خمممالل ولمممال اقناممماط اراممم ا
اتةام  ،الاه  ،هياء قدية هذه اق ناصة انتاال اقنظافة اقاا م اقع ارنىان اة اقىاىام اقغذافلم .
اع ميء ذق لت تنفلذ خطم اقاى ارا ا اقالف اقىنيلم ياقت تمدف اقع اناء وا مدئ الانمات الفلمم
هذه اق ناصة ياةاوام اقاتغلةات اق(اصمام لمما يت(المل
ياقخاصم ادةاىم اىتيى اقنااط ارا ا
اقنتافو اغداد ياقا(ا ظات .
م اقمممياء لممت اممن خممالل اىممتخدا اقتانلممات
أامما اخصمميص اةاواممم اقةصممد اقالفم ياقتامميث ارا م ا
اق(دلثممم ينصممب انظياممات ارنممذاة اقااكممة م اغممداد ياقا(ا ظممات يامممانما اواممل كيةدىممتان يخاصممم
اقاناط اق(ديدلم .
يانمماءاع اممع اقممدية اقةومماا قااةكممز لممت (ممص اقاممياد اقغذافلممم اقاىممتيةدئ ياقا(الممم ياممن امممادات
اصال(لتما قالىتمال اقااةي ان اقنا(لم ارا ا لم اط .
ت
.2

نوع النشاط
قٌاس نماذج بٌئٌة
(تربة  ,ماء)

.1

قٌاس جرع الخلفٌة
االشعاعٌة فً الجو

.3

قٌاس نماذج غذائٌة

00

قٌاس نماذج متفرقة

 .0قٌاس نماذج مٌاه شرب
.6
.5
.8
.4

قٌاس نماذج مٌاه آبار
قٌاس نماذج المٌاه
المتخلفة عن مستشفٌات
الطب النووي
قٌاس نماذج حلٌب
ومشتقاته
قٌاس نماذج الهباب الذري

المالحظات
المنجز
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع6
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 50صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع04
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى عدم20
وجود تلوث اشعاع .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى عدم3
وجود تلوث اشعاعً .
-

 -لٌست ضمن خطة شهر تموز .

-

 -لٌست ضمن خطة شهر تموز.

20

 لٌست ضمن خطة شهر تموز .6
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:ًالمســــح االشعاعـــ
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سبعة عشر  -جمـع النمـاذج البٌئٌـة فً بغداد والمحافظـات والتً ٌتم
قٌاسهـا فً مركزنــــا
ت

اقا(ا ظم

0

نلنيى

6

كةاالء

اقاخطط
 01تةام
 5ااء
 3تةام
 3ااء

نىام ارنجاز

اقانفذ
 تةام ااء 3تةام
 3ااء

صفة %

اقاال(ظات
ق تةد اىاب اقظةيف ارانلم

%011

ثمانٌة عشــر  -قٌـاس جرع الخلفٌـة االشعاعٌـة فً الجـو -:
ت اقا(ا ظم اقاخطط

اقانفذ

ا دل اقخافلم
ارا ا لم اي(دئ
µSv/h

51

0.12
-

اغداد

51

.2

اقاصةئ

51

-

.3

اقاادىلم

51

.4

نلنيى

51

ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم ي(ىب كتاب دافةئ
(االم يت(ىلن اقالفم /
اقانطام اقاااقلم ذي اق دد
د ف 6753 /
6104/9/66

.0

8

-

اقاال(ظات

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

0.01
11.36
0.92
0.002
0
0
اتيوفم اىاب اقظةيف األانلم

0.133
0.151

0.14
0.07
اقاصةئ

Weather
station

دلاقع

Temp.: 43 C
Real humidity: 17 %
Atm pressure: 998 mBar
Wind speed: 0.6 m/s
Wind direction: 158
Rain: 0 mm

Temp.:37 C
Real humidity: 14%
Atm pressure: 994 mBar
Wind speed: 0.5m/s
Wind direction: 267
Rain: 0 mm

تحلٌل ودراسة النتائج:
ااقاصةئ  ،دلاقع لتالن ان وةاءات اقا(طم مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ارا ا لم
تةاكلز التا ناتجم ن نياتو ياد اقايقدات ياقغااة اقجيي
معدل قراءات منظومات االنذار المبكر
ت

المحافظة

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

2
1
3
0
0
6
5
8

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط

0.137
0.133
0.118
0.135
0.148
0.158
0.170
0.150

4

مٌسان

ق تةد

اق ةا يتيجد زلادئ

مالحظات

مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ارا ا لم

اق ةا

اىاب اطفاء نظا اقاةاوام يت تاالغم هاتفلا قااتاا م
ياقتاغلالكثة ان اةئ
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تسعة عشــر  -قراءات منظومـة (االنـذار المبكـر) وتتضمن المنظومات الفرعٌة فً
محافظات العراق
اقا(ا ظم

اقاخطط

دد اقاةاءات

ت

0

اقاةكز

(ىب االةد

96

6

دلاقع

(ىب االةد

54

3

ااال

(ىب االةد

42

4

ذي واة

(ىب االةد

48

5

اقاصةئ

(ىب االةد

72

6

اط اق ةب

(ىب االةد

30

7

ىفيان

(ىب االةد

30

3

ياىط

(ىب االةد

72

9

الىان

(ىب االةد

-

01

اقنجف

(ىب االةد

39

00

كةاالء

(ىب االةد

30

06

اقاثنع

(ىب االةد

30

03

كةكي

(ىب االةد

42

04

ىالاانلم

(ىب االةد

-

05

دهي

(ىب االةد

-

06
07

اةالل
اقاادىلم

(ىب االةد
(ىب االةد

-

03

نلنيى

(ىب االةد

-

09

ارنااة

(ىب االةد

-

61

اقااف

(ىب االةد

-

صالح اقدلن (ىب االةد

-

60

اقاال(ظات

ق تةد اىاب اطفاء نظا اقاةاوام
ي ت تاالغم هاتفلا ركثة ان اةئ
قااتاا م ي اقتاغلل

ق تةد ي ت تاالغم اكثة ان
اةئ
ق تةد ي ت تاالغم اكثة ان
اةئ
اىاب طل اقانظيام
اىاب طل اقانظيام
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم

معدل جمٌـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبٌعٌـة للخلفٌـة االشعاعٌة.
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عشرون  -مراقبــة التعرض الشخصــً للعاملٌــن -:
اىتناداع اقع وانين اقيوالم ان ارا اع ةو  99قىنم  0931اقذي ل ةف اق اال (ال ارا اع اكل
ان لت اال ااصادة ارا اع اي لت ةل قما اصيةئ اىتاةئ ي ا(ك ااه لاي وى اةاوام اقت ةل
اقاؤىىات اقص(لم ياقا(ثلم
(ال ارا اع
اقاخص ااةاوام ياتاا م ت ةل جالع اق ااالن
اي اقاالد ان خالل .
ياقصنا لم
(ال ارا اع ياتاا م اىتاةاةلتم ااق ال ان خالل (يصاتم
 -0ان تةاخلص اق ال قا ااالن
اقطالم اقديةلم .
(ال ارا اع ان خالل تزيلده افا ااج ولال اىتيى
( -6ىاب اقجةع اقاخصلم قا ااالن
ارا اع ي(ىاب اقجةع ارا ا لم ياقتأكد ان انما تاع مان اق(ديد اقيطنلم اقاىايح اما
يااقتاق تت (االم جالع اق ااالن ان اخطاة اقت ةل قالا ا ات اقاؤلنم ياق(فاظ اع (ايوم
اقاىتااالم .

التعرض الشـخصـً
 -1تزيلد ا( 34ااام ي ا 4ا ولال اىتيى ارا اع قا ااالن اقجدد يادل تاقف قا ااالن اقاىتاةلن
ااقخدام (ال ارا اع.
اقاؤىىات اقص(لم
(ال ارا اع
 -6اةىال ا 600نتلجم (ص طا ديةي قا ااالن
ياقصنا لم ياقا(ثلم يتات اقتيصلم اإ ادئ (ص ا( 31اقم ا د تةئ زانلم اع صال(لتم قا ال
(ال ارا اع.
 -3ان ا 61اجازئ ال قا ااالن اقجدد (ال ارا اع
ا61
(يصات اقد اق ااالن (ال ارا اع قاتاكد ان ىالاتم
 -4اتاا م ا( 63اقم تغلة
(يصات اقد
اؤىىم ص(لم يصنا لم يا(ثلم ر ادئ اقف(يصات .ااا ان (صيل اقتغلةات
(يصات
ه (اقم اام ت(دث ق اي اقنال نتلجم ق(ارت اةملم ا لنم .ااا (ديث اقتغلةات
اقد قا ااالن (ال ارا اع ياقت ود لكين ارا اع ا(د اىاااما اثل – Anemia-Neutropenia
 ... Lymphopeniaاقخ اذ تت اتاا م تا اقتغلةات اا ادئ اقف(ص اقطا ا د تةئ ا لنم قاتاكد ان
اةكزنا قا النتما
د تكةاة اقتغلةات ي (اقم تكةاةها ت ةل اع طالب اقد ارختصاص
يااداء اقتيصلات اقاالفام ااانما قا(د اي اقتاالل انما ااا لمان ىالام اق ااالن ير طافم صال(لم
قالىتاةاة اق ال (ال ارا اع اقاؤلن اىتنادا اقع (يصاتم اقطالم.
هذا اقامة اةىال ا ال اقيجام اقىاا م اقااقغ ددها ا 3645ا اةىات اقع جالع
 -5ت
اقاؤىىات اقص(لم ي اقصنا لم ي اقا(ثلم اا دا اقاؤىىات اقت ق تىدد اا اذاتما ان اىت(اات ااقلم
اغداد ي اقا(ا ظات رىت ااقما خالل ارامة ان .6106\06-7
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احدى وعشرون  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
اقاةكز ق دد ان اق ااالن
اختاة دةاىم اقتأثلة اقااليقيج
تــ (ص ا 07نايذج د
(ال ارا اع يكانت اقنتافو مان اق(ديد اقطال لم ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات
فً فحوصات الدم وكما ٌلً -:
 -0ا(0اقم High ESR
 -6ا ( 6اقم polycythemia
 -3ا(0اقم Anemia

اثنى وعشــرون  -الشعبة القانونٌة
 -0ت تصدل ت مدات خطلم دد .3
 -6ت م تيجلممه انممذاةات اممن واممل اةكممز اقيوالممم اممن ارا م اع اقممع اجاي ممم اممن اق لممادات
ياقاىتامفلات يذقم قاخمماقفتم ا(كمما وممانين (االممم يت(ىمملن اقالفممم ةوم  67قىممنم 6119
يذق ق د تجدلده اجازئ تاا ياىتخدا جماز ارا م ياياوع ا 7انذاةات .
 -3ت م ااممداء اقممةأي ياقاامميةئ اقاانينلممم م امميد تنفلممذ اقاامماةلع ارىممتثااةلم اقخاصممم
ااةكزنا اع اقجمات اقا نلم اقيزاةئ يارجاام اع ارىتفىاةات اقت تةد اقع اقاةكز
ياالم اروىا ياقجمات ذات اق الوم ياياوع دد ا. 30

ثالثة وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
 -0تم تحدٌث البانات الخاصة بجدول البضائع وااللٌات والمواد المستوردة منن الٌابنان فنً المنافنذ الحدودٌنة
فً محافظة البصرة وبٌان االجراءات المتخذة بصددها والخاص بشهر حزٌران 1026
 -1تم اجراء المسح االشعاعً ضمن فرٌق فنً مشترك مع قسم الرقابة االشعاعٌة علنى موقنع االنفجنار فنً
مجمع اللٌث والهادي فً الكرادة وجلب نماذج بٌئٌة لغرض قٌاسها من الناحٌة االشعاعٌة
 -3تننم اجننراء كافننة التعنندٌالت والنننواقص والمالحظننات التننً خرجننت بننه خطننة التنندقٌق الننداخلً لنظننام ادارة
الجودة وحسب ماتضمنه تقرٌر التدقٌق الداخلً
 -0استالم ( )33فلم مستعمل من قبل العاملٌن فً حقل االشعاع لغرض تحمٌضها وقراءة جرع تعرضها.
 -0تزوٌد ( )5استمارة فحص طبً اولً لعاملٌن جدد فً حقل االشعاع.
 -6تم احتساب الخدمة المضنافة للتقاعند لعندد ( )3منن العناملٌن فنً المجنال الصنحً للموافقنة علنى اضنافة
( )%30من خدمتهم الفعلٌة فً حقل االشعاع الى الخدمة التقاعدٌة.
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 -5تم اٌقاف معامالت عدد من العاملٌن فً حقل االشعاع فٌما ٌخص منح اجازة العمل وتجدٌد مننح االجنازة
لعنندم تسنندٌد مننا بذمننة مؤسسنناتهم مننن مسننتحقات مالٌننة مقابننل الخنندمات المقدمننة لهننم فننً مجننال الوقاٌننة
االشعاعٌة.
 -8تحدٌث قاعدة بٌانات العاملٌن فً حقل االشعاع على نظام االكسل وتنزٌنل بٌاننات ( )030عامنل متضنمنة
اسننماؤهم وعننناوٌنهم الوظٌفٌننة  ,موالٌنندهم  ,مجننال عملهننم  ,رقننم وتننارٌل منننح اجننازة العمننل ونتٌجننة
الفحص الطبً الدوري لهم .
 -4تننم اٌقنناف معننامالت عنندد مننن الع ناملٌن فننً منننحهم اجننازة العمننل فننً حقننل االشننعاع وذلننك العتبننار عنندد
العنناملٌن الفعلٌننٌن فننً المؤسسننة كافٌننا ومسننتوفٌا للعمننل فننً حقننل االشننعاع اسننتنادا الننى تعلٌمننات الوكالننة
الدولٌة للطاقة الذرٌة فً منشورها سلسلة االمان رقم ( )220لعام . 2446
 -20تمت احالة فحوصنات احند مرضنى مستشنفى االمنل النوطنً لعنالج االورام النى الطبٌنب االختصناص فنً
المركز لمعرفة مدى تاثر حالته المرضٌة نتٌجة العمل فً مجال االشعاع حٌث اوضح الطبٌنب ان ال عالقنة
لالشعاع بمرضه و تم اعطاء التوصنٌة و المشنورة الخاصنة بحالتنه المرضنٌة ,علمنا ان تعرضنه لالشنعاع
كان ضمن الحدود المسموح بها بموجب سجل الجرع التراكمٌة المسجلة فً مركزنا.
 -22تم التاكٌد على عدد من العناملٌن النذٌن ٌرومنون مننحهم اجنازة عمنل فنً حقنل االشنعاع بتزوٌندنا بنآخر
تحدٌث لعدد االجهزة المولدة لالشعة السٌنٌة و عدد المصادر المشعة و نوعهنا و مواصنفاتها الفنٌنة التنً
ٌتعاملون معها بصورة مسنتمرة اضنافة النى تزوٌندنا بجندول اعمنالهم للسنتة اشنهر االخٌنرة متضنمنا عندد
ساعات العمل الفعلً مع مصادر االشعاع للبت فً امكانٌة منحهم اجازة العمل فً مجال االشعاع المؤٌن.
 . 21تمت مخاطبة دائرة صحة ذي قار عن طرٌق مدٌرٌة بٌئنة ذي قنار فنً اعتبنار المهندسنٌن العناملٌن فنً
دائرة صحة ذي قار (دون اعتماد المهندسٌن فً المؤسسات الصحٌة) عاملٌن فعلٌٌن فً مجنال االشنعاع
و منحهم اجازة العمل فً مجنال االشنعاع نظنرا لقٌنامهم بتصنلٌح و صنٌانة كافنة االجهنزة المولندة لالشنعة
المؤٌنة فً المؤسسات الصحٌة التابعة لهم اسوة بكافة دوائنر الصنحة  /قسنم الورشنة اسنتنادا النى قنانون
الوقاٌة من االشعاع رقم  44لسنة  ( 2480المادة  /2سابعا) و المادة (  /20اوال).
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