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مركز الوقاٌـة من االشعــــاع
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المقــــــــدمة -:
تم إناطممم اممما اقاةاواممم ياقتالممل ياقىمملطةئ اممع اقالفممم ا م ا لم م اق مةاق قاةكـممـز
اقيوالـــم ان ا ــــاع ان خالل اقايانلن ياقت ةل ات اقصادةئ ياتأللد ان اقيكاقمم اقديقلمم
قاطاوم اقذةلــــــــــــــــم .
ان اقخطممم اقىممنيلم ق مما  6106اممن خممالل اقاةنممااو اق(كمميا ا ا طمماة اقاي(ممد قاةكممز
اقيوالممم اممن ا م اع تيم م اممما اقاةكممز م اتاا ممم ياةاواممم (ةكممم اقاصممادة اقا م م
امع امي اىما(م اق مةاق يكمذق
يا ن طم اقات اام اما ياةاوام اقتايث اقالفم ا م ا
اةاواممم اقت ممةل ياقتامميث قا ممااالن ي اممي اقنممال ياقالفممم قال م اع ي امما قاممميااط اقااممةئ
ياقا تادئ ةىالا ياقت تتاا ع اع ميااط اقيكاقم اقديقلم قاطاوم اقذةلم هذا اقاجال .

المسوحات المٌدانٌة ألجهـزة ومصادر االشعـاع فً مواقع العمل -:
اجةاء اقك ي ات اقايو لم ياقاىي(ات ا ا له األيقلم ياقديةلم قااؤىىات اقااقكم
ياقاىتخدام قااصادة اقا م ياألجمزئ ا ا له اطالم  ،ا(ثلم  ،صنا لم  ،اناطق
ات ةمم قااصف قايويف اع تي لة اىتازاات اقيوالم ان ا اع يتي لة يىافل اقخزن
األالنم قاصادة األ اع يتالل اقاياوع يتأثلة اصادة األ اع يت(دلد (ديد اقتايث أي
اقت ةل يا طاء اقتيصلات ااقا اقجم ي ق اقت الاات ياقا اللة اقديقلم اقاطايام
اقىالام األ 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-:
 -0اةكز ص( اقديق ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ا م اطاام ان اقةصاص
 -6لادئ اقاغةب قاافةال اق(ازين  /اةع اقاغةب ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -3اىت فع اقكةخ اق ا  /اق طلفلم ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ا م اطاام ان
اقةصاص
-4جاا م اغداد كالم طب ا ىنان ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -5اىت فع اق ملد ماةي اقفلال  /اق(ىلنلم ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند اصالح
جماز ا م
 -6لادئ اقةا دلن قال م ياقىيناة ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
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 -7لادئ اقىةاء قال م ياقافةال اق(ازين /اقالاع ا ةيط اقيوالم ان ا

اع اتي ةئ

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
 -0اىت فع اان ىلنا  /جماز وىطةئ ا ت تيجله تيصلات لتي لة اىتازاات اقيوالم ان ا اع
 -6اةكز ص( اان اقاادي  /وطاع اق ب ات ا طاء تيصلات ايمع زجاجم اكا فم قاةصاص
 -3لادئ اقجياد قال م ياقىيناة  /اقكاظالم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -4لادئ اقانصية  /اق(اةثلم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -5لادئ اقة(ام  /اقكاظالم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -6لادئ اقاغةب ا وصع قال م  /اةع اقاغةب ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -7لادئ اق ةاق قال م ياقىيناة  /اغداد اقجدلدئ ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -8لادئ ااال اقنصة قال م ياقىيناة  /اةع اقنصة ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
 -0اةكز ص( اقتخصص قالىنان  /اقكاظالم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -6لادئ اغداد اقتخصصلم قال م اق ادلم ياقااينم  /اق(اةثلم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -3لادئ اقكندي قال م  /اق(اةثلم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
-4اىت فع اقادلل ةا افلل ا اقةاهاات  /اقكةادئ ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -5اةكز ادلكا اقطا  /اقكاظالم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -6لادئ اقنج اقثاوب قال م  /اق(اةثلم ات ا طاء تيصلات ايمع زجاجم اكا عء قاةصاص
 -7لادئ اقا جة قال م ياقىيناة  /اةع اقا جة ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
 -0اةكز ص( اقت(دي اقنيذج  /اقديةئ  /جماز ا م اىنان ا ليجد (ليد اقجماز
 -6اةكز ص( اقديةئ قص(م ا ىةئ  /جماز ا م اي اقجى ا ليجد (ليد اقجماز
 -3اةكز ص( اقديةئ قص(م ا ىةئ  /جماز ا م اىنان ا ليجد (ليد اقجماز

خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
اع اتي ةئ

 -0اىت فع اقلةاي  /غة م جماز ه ا م اق ظا ا ةيط اقيوالم ان ا
 -6اةكز ص( اقاطلفلم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -3اةكز ص( اقليىفلم ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -4لادئ اقىال اقتخصصلم قال م ياقىيناة  /اقكةادئ ا ةيط اقيوالم ان ا اع اتي ةئ
 -5لادئ اقة(ام قال م  /ادلنم اقصدة ات تيجله تيصلات ااىتادال اكان غة م ا م
3

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
 -0جالت تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ا داةلمم ياقااقلمم  /امادئ كالمم اق مةطم
ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -6جممالت تاا ممم قمميزاةئ اقداخالممم  /يكاقممم اقمميزاةئ قا ممؤين ا داةلممم ياقااقلممم  /اقادلةلممم اق ااممم
ق ؤين اقانع اقت(تلم ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -3اقلممات تاا ممم قمميزاةئ اقداخالممم  /يكاقممم اقمميزاةئ ق ممؤين اق ممةطم  /ادلةلممم اكا (ممم اقاتفجممةات
ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -4جاممم تاا ممم قمميزاةئ اقداخالممم  /اكتممب اقمميزلة  /ادلةلممم االممات اقمميزاةئ  /وىم ا قلممات  /ااممي
غةلب ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -5جماز لااان اقان أ خاص اف(يصات مداء اقااااة اقجاا لمم ياقتفجلمةات تمااع قا مةكم اق اامم
قتىيلق ا ديلم ياقاىتازاات اقطالم اكلاادلا  /ا مد اقطب اق دق ا ليجد اؤ ة قيجيد تاميث
ا ا
 -6جالت تاا م قا ةطم ا ت(ادلم  /اقاياء اقىااع  /اقفيج اقثان  /اقالمةئ  /انطامم اقالماع ا ليجمد
اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -7ىكةاب تااع قيزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم ا ااام ياداةئ اقنفالمات اقا م م  /اقتيلثمم ا تم
ا طاء تيصلات افةش اقىكةاب يا طاء تفاصلل ن نيع ياصدة اقىكةاب
 -8اجمزئ اختاةلم لااانلم اقان أ تااع قا ةكم اق اام قتىيلق ا ديلم ياقاىتازاات اقطالم اكلاادلما
 /ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -9ت اجةاء اقتالل اقالف ا ا قااناطق ا( ا كةاد اقادل  ،اقانطامم خامف ا(طمم خلمةي ،
ا ةيع ي(دئ اقا اقجم  ،نا(لم اقىدلة وةلم اقاال(م  /ا(ا ظم اقاادىلم ا ليجد اؤ ة قيجميد
تايث ا ا
 -01اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ا داةلم ياقااقلم  /ادلةلم اقانع اقت(تلم /
ادلةلم اقتايلل ياقنال  /ااي غةلب ا ليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا

سابعــآ  -منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً .
تيجد طااات

ثامنــآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمنشأت النفطٌة فً العراق
تيجد طااات

تاسعـا -ان تةاخلص اجمزئ ا م ياقاصادة اقا م
اقص(لم ياقصنا لم ياقا(ثلم ااق(كيالم يا هالـــــم
-
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ياىتخدا ا ةو ا جازئ

 -0جاا م اغداد  /كالم طب ا ىنان  /اجازئ تاا
اغداد
6106/00/8
 -6اىت فع اق(ام اقت الا  /وى ا ىت اةلم  /غة م ةو ا / 3اجازئ تاا ياىتخدا ا 5691
 6106/00/9ااال
/00/9
 -3ادلنم اقصدة اقطالم  /وى ا م  /غة م ةو ا/ 6اجازئ تاا ياىتخدا ا5687
 6106اقنجف
اقكاظالم  /اجازئ تاا ياىتخدا ا5316
 -4اةكز ص( تخصص قالىنان
 6106/00/01اغداد
 -5لادئ اقكيثة قال م  /د.ىااان ا(اد اد اقةزاق  /اجازئ ال ا 6106/01/63 4971
ياىط
 -6لادئ اقاااة قال م /د.ى د اااة ة لد  /اجازئ ال ا  6106/01/63 4964اغداد
 -7لادئ اقاااة قال م  /د.ا(اد ى لد ا(اد  /اجازئ ال ا 6106/01/63 4963اغداد
 -8لادئ د(.نان (ااد لىع قال م  /اجازئ ال ا  - 6106/01/66 5138ااال
 -9لادئ اقا جة قال م ياقىيناة  /د.غازي جياد كاظ  /اجازئ ال ا5133
 6106/01/66اغداد
اد اقجااة اد اقمادي اقصااغ /
 -01اقاةكز اق ةاو اقتخصص قاافةال اق(ازين  /د .ا
اجازئ ال ا  6106/00/0 5036اغداد
 -00لادئ اقدكتية امة ا اذ ليىف قال م  /اجازئ ال ا  6106/00/0 5066اغداد
6106/00/6
 -06لادئ اقانصية قال م  /د.اازن انلة لاىلن  /اجازئ ال ا 5646
اغداد
6106/00/7
 -03لادئ ا م اقة(ام  /د .ملاء ج فة صادق  /اجازئ ال ا 5655
اغداد
 -04لادئ اقاغةب ا وصع قال م  /د(.الب ظاهة (الب  /اجازئ ال ا 5677
 6106/00/8اغداد
 -05لادئ اقنية قال م  /د .ااتمال اد اقيهاب امل  /اجازئ ال ا6106/00/01 5314
ااال
 -06لادئ اقىال اقتخصصلم قال م ياقىيناة  /د .ىندل ا(اد خمة  /اجازئ ال ا 5360
 6106/00/03اغداد
6106/00/03
 -07لادئ اقكندي قال م  /د.الثاة ادل اىاا لل  /اجازئ ال ا5366
اغداد
 -08اىت فع اقادلل ةا افلل ااقةاهاات  /د.ه ا فلق ىالاان  /اجازئ ال ا5363
 - 6106/00/03اغداد
 -09ةكم كااا قاخداات اقاتةيقلم  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  - 6106/00/0 5071اقاصةئ
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عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
 -0اجةاء زلاةئ الدانلم اقع ايوع تجاع اقىكةاب اقنظلف اقناتو ان ا ةيع تاهلل ا(لط انالم
ا(طم اداةئ يا ااام اقنفالات اقا م ا RWTSا(د ا اةلع تصفلم اقان أت اقنييلم اقاداةئ
(لث ت ا طاء اقتيصله امةيةئ ن ة اقىكةاب اع اا اد تىمل االم اجةاء اقتفتلش الما
اما م اقع مةيةئ تادل اقتيصلف ا ا قه كا(د اقاتطااات اقةواالم اقخاصم ااطالق
اقىكةاب اقع اقالفم
 -6اةاج م اقنىخم اقا دقم ان تاةلة تالل اق(اقم قاخزن اقنفالات اقا م اقاؤوت ايوع اقتيلثم
ياقااد ان وال يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم اداةئ يا ااام اقنفالات اقا م يا طاء
اقاال(ظات اقخاصم ا أنما اع تاد ا جاام مان اقخطم اما م اقع مةيةئ اكاال ااو
اتطااات اقتةخلص اقخاصم ااقايوع .

احدى عشــر  -اطالق اياوع ا د ازاقم اقتايث يتي ة ةيط اقىالام
ا ا لم
ليجد طااات

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /دافةئ ا(يث كلالاء ي لزلاء اقاياد
 -6اقجماز اقاةكزي قاتاللل ياقىلطةئ اقني لم

ثالثة عشر  -تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باألجهزة
المحمولة
 -0يزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ا داةلم ياقااقلم  /اادئ كالم اق ةطم
 -6يزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ا داةلم ياقااقلم  /اقادلةلم اق اام ق ؤين اقانع اقت(تلم
 -3يزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ ق ؤين اق ةطم  /ادلةلم اكا (م اقاتفجةات
 -4يزاةئ اقداخالم  /اكتب اقيزلة  /ادلةلم االات اقيزاةئ  /وى ا قلات  /ااي غةلب
 -5اق ةطم ا ت(ادلم  /اقاياء اقىااع  /اقفيج اقثان  /اقالةئ  /اقالاع
 -6ا( ا كةاد اقادل  ،اقانطام خاف ا(طم خلةي  ،ا ةيع ي(دئ اقا اقجم  ،نا(لم اقىدلة وةلم
اقاال(م  /ا(ا ظم اقاادىلم
 -7اىت فع اق ملد ماةي اقفلال  /اق(ىلنلم
 -8ةكم اق اام قتىيلق ا ديلم ياقاىتازاات اقطالم اكلاادلا
 -9لادئ اقجياد قال م ياقىيناة  /اقكاظالم
 -01لادئ اقة(ام  /اقكاظالم
 -00يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم ا ااام ياداةئ اقنفالات اقا م  /اقتيلثم
 -06لادئ اق ةاق قال م ياقىيناة  /اغداد اقجدلدئ
 -03لادئ ااال اقنصة قال م ياقىيناة  /اةع اقنصة
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اربعة عشر  -المســــح البٌئــً االشعاعـــً
ان اقاما اقةفلىلم قاةكز اقيوالم ان ا اع ه اةاوام اقالفم ان اقنا(لم ا ا لم م
ممم ناصمممة اقالفمممم ا ىاىممملم
اقظمممةيف اقطال لمممم ياقطاةفمممم امممن خمممالل ولمممال اقن ممماط ا ممم ا
اتةام  ،الاه  ،هياء قدية هذه اق ناصة انتاال اقنظافة اقا م اقع ا نىان اة اقىاىام اقغذافلم .
اع ميء ذق لت تنفلذ خطم اقاى ا ا اقالف اقىنيلم ياقت تمدف اقع اناء وا مدئ الانمات الفلمم
هذه اق ناصة ياةاوام اقاتغلةات اق(اصمام لمما يت(المل
ياقخاصم ادةاىم اىتيى اقن اط ا ا
اقنتافو اغداد ياقا(ا ظات .
م اقمممياء لممت اممن خممالل اىممتخدا اقتانلممات
أامما اخصمميص اةاواممم اقةصممد اقالفم ياقتامميث ا م ا
اق(دلثممم ينصممب انظياممات ا نممذاة اقااكممة م اغممداد ياقا(ا ظممات يامممانما اواممل كيةدىممتان يخاصممم
اقاناطق اق(ديدلم .
يانمماءاع اممع اقممدية اقةومماا قااةكممز لممت (ممص اقاممياد اقغذافلممم اقاىممتيةدئ ياقا(الممم ياممن ممادات
اصال(لتما قالىتمال اقا ةي ان اقنا(لم ا 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

 .2قٌاس نماذج مٌاه شرب
قٌاس نماذج مٌاه آبار
.6
قٌاس نماذج المٌاه
 .7المتخلفة عن مستشفٌات
الطب النووي

المالحظات
المنجز
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع12
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً
 كانت قٌاسات جرع الخلفٌة االشعاعٌة 20مقبولة ومقاربة الى المدٌات المقاسة
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى 79صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع31
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن الثانً
لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن الثانً
-

 .-لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن الثانً

.8

قٌاس نماذج حلٌب
ومشتقاته

20

 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فًجمٌع النماذج الى عدم وجود تلوث
اشعاعً.

.9

قٌاس نماذج الهباب الذري

-

 .لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن الثانً7
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ًالمســــح االشعاعـــ
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خمسة عشر  -جمـع النمـاذج البٌئٌـة فً بغداد والمحافظـات والتً ٌتم
قٌاسهـا فً مركزنــــا
ت

المحافظة

0

اقنجف

6

دلاقع

3

ياىط

المخطط
 3تةام
 6ااء
 4تةام
 6ااء
 7تةام
 7ااء

نسبة االنجاز

المنفذ
 3تةام
 6ااء
 4تةام
 6ااء
 7تةام
 7ااء

المالحظات

%011
%011

نااذج اما لم

%011

نااذج اما لم

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

اقانفذ

ا دل اقخافلم
ا ا لم اي(دئ
µSv/h

51

0.11

0.09
0.127

اغداد

51

.2

اقاصةئ

51

20

.3

اقاادىلم

51

.4

نلنيى

51

20
ق تةد اىاب اقظةيف
ا انلم ي(ىب كتاب دافةئ
(االم يت(ىلن اقالفم /
اقانطام اق ااقلم ذي اق دد
د ف 6758 /
6104/9/66

.0

9

-

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 تشرٌن االول 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

0.06
21.95
0.08
اتيوفم اىاب اقظةيف األانلم

0.137
-

0.28
اتيوفم ن اق ال
اقاصةئ

Weather
station

دلاقع

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

Temp.:20 C
Real humidity: 45 %
Atm pressure:1009 mBar
Wind speed: 1.5 m/s
Wind direction: 225
Rain: 0 mm

تحلٌل ودراسة النتائج:
ااقاصةئ  ،دلاقع لتالن ان وةاءات اقا(طم مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ا 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
2
6
7
8
9

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط
مٌسان

0.138
0.137
0.117
0.135
0.146
ق تةد
ق تةد
0.149
ق تةد

اق ةاق يتيجد زلادئ

مالحظات

مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ا

11

ا لم

اق ةاق
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سبعة عشــر  -قراءات منظومـة (االنـذار المبكـر) وتتضمن المنظومات
الفرعٌة فً محافظات العراق
اقا(ا ظم

اقاخطط

دد اقاةاءات

ت

0
6
3
4
5
6
7
8
9
01
00
06
03
04
05
06
07

اقاةكز
دلاقع
ااال
ذي واة
اقاصةئ
ط اق ةب
ىفيان
ياىط
الىان
اقنجف
كةاالء
اقاثنع
كةكي
ىالاانلم
دهي
اةالل
اقاادىلم

(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد

069
64
64
07
08
ق تةد
ق تةد
65
ق تةد
60
36
ق تةد
57
61
75
45
-

08

نلنيى

(ىب االةد

-

09

ا نااة

(ىب االةد

-

61

اقااف

(ىب االةد

-

صالح اقدلن (ىب االةد

-

60

اقاال(ظات

اىاب طل اقانظيام
ق تةد اىاب اقظةيف
ا انلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ا انلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ا انلم
ق تةد اىاب اقظةيف
ا انلم

معدل جمٌـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبٌعٌـة للخلفٌـة االشعاعٌة.
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ثـمانٌة عشر  -مراقبــة التعرض الشخصــً للعاملٌــن -:
اىتناداع اقع وانين اقيوالم ان ا اع ةو  99قىنم  0981اقذي ل ةف اق اال (ال ا اع اكل
ان لت اال ااصادة ا اع اي لت ةل قما اصيةئ اىتاةئ ي ا(ك ااه لاي وى اةاوام اقت ةل
اقاؤىىات اقص(لم ياقا(ثلم
(ال ا اع
اق خص ااةاوام ياتاا م ت ةل جالع اق ااالن
اي اقاالد ان خالل .
ياقصنا لم
(ال ا اع ياتاا م اىتاةاةلتم ااق ال ان خالل (يصاتم
 -0ان تةاخلص اق ال قا ااالن
اقطالم اقديةلم .
(ال ا اع ان خالل تزيلده افا ااج ولال اىتيى
( -6ىاب اقجةع اق خصلم قا ااالن
ا اع ي(ىاب اقجةع ا ا لم ياقتأكد ان انما تاع مان اق(ديد اقيطنلم اقاىايح اما
يااقتاق تت (االم جالع اق ااالن ان اخطاة اقت ةل قال ا ات اقاؤلنم ياق(فاظ اع (ايوم
اقاىتااالم .

التعرض الشـخصـً
 -1تزيلد ا( 54ااام ي ا04889
اقاىتاةلن ااقخدام (ال ا اع.
اقاؤىىات اقص(لم
(ال ا اع
 -6اةىال ا 95نتلجم (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 ا اع.
 -3ان ا 65اجازئ ال قا ااالن اقجدد (ال ا اع
ا31
(يصات اقد اق ااالن (ال ا اع قاتاكد ان ىالاتم
 -4اتاا م ا( 61اقم تغلة
(يصات اقد
اؤىىم ص(لم يصنا لم يا(ثلم ادئ اقف(يصات .ااا ان (صيل اقتغلةات
(يصات
ه (اقم اام ت(دث ق اي اقنال نتلجم ق(ا ت اةملم ا لنم .ااا (ديث اقتغلةات
اقد قا ااالن (ال ا اع ياقت ود لكين ا اع ا(د اىاااما اثل – Anemia-Neutropenia
ا ولال اىتيى ا

اع قا ااالن اقجدد يادل تاقف قا ااالن

 ... 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 ا ختصاص
يااداء اقتيصلات اقاالفام ا انما قا(د اي اقتاالل انما ااا لمان ىالام اق ااالن ي طافم صال(لم
قالىتاةاة اق ال (ال ا اع اقاؤلن اىتنادا اقع (يصاتم اقطالم.
هذا اق مة اجةاء ت(ةي لا  0اال ي اياوع اال يا(د اىت فع اقكندي ي اال يا(د
 -5ت
اىت فع اق اي اق صالم ي كانت اقنتلجم ت ةل غلة ا
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تسعة عشر  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
اقاةكز ق دد ان اق ااالن
اختاة دةاىم اقتأثلة اقااليقيج
تــ (ص ا 37نايذج د
(ال ا اع يكانت اقنتافو مان اق(ديد اقطال لم ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات
فً فحوصات الدم وكما ٌلً -:
High ESR
 -0ا( 06اقم
 -6ا (4اقم

Polycythemia

 -3ا ( 5اقم

Anemia

 -4ا (3اقم

Thrombocytosis

 -5ا ( 0اقم Thrombocytopenia
 -6ا( 0اقم

Lymphopenia

 -7ا( 6اقم

Lymphocytosis

 -8ا( 6اقم
 -9ا( 6اقم
 -01ا( 6اقم

Neutrophilia
Neutropenia
Monocytosis

عشــرون  -الشعبة القانونٌة

 تيجله انذاةات ان وال اةكز اقيوالم ان ا م اع اقمع اجاي مم امن اق لمادات ياقاىت مفلات
يذق قاخاقفتم ا(كا وانين (االم يت(ىلن اقالفم ةوم  67قىمنم  6119يذقم ق مد تجدلمده
اجازئ تاا ياىتخدا جمماز ا م م ياياومع ا 3انمذاةات  ،ياتاا مم اىمتلفاء ااماقغ اقغةاامات
اقاتةتام اذام اقن اطات اقاخاقفم اع ادلةلات اقالفم اقا(ا ظات
ايد تنفلذ اقا ماةلع ا ىمتثااةلم اقخاصمم ااةكزنما امع
 ت ااداء اقةأي ياقا يةئ اقاانينلم
اقجمات اقا نلم اقيزاةئ يا جاام اع ا ىتفىماةات اقتم تمةد اقمع اقاةكمز ياالمم ا وىما
ياقجمات ذات اق الوم ياياوع دد ا. 33

13

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

احدى وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
 .0ت افات(م يتزيلد ا اانم اق اام قاجال اقيزةاء  /دافةئ اقاتاا م ياقتنىلق اق(كيا اجدايل
اتمانم ا جةاءات اقاتخذئ قالقلات ياقامافع اقاىتيةدئ اقداخام اقع اق ةاق اة اقانا ذ
ادلةلات اقالفم
الما ان وال االكاتنا اقفنلم
اق(ديدلم ياقت ت اجةاء اقاى ا ا
اقا(ا ظات ياقخاصم ااقفصل اقثاقث ق ا 6106
 .6ت ت(دلث اقالانات اقخاصم اجدايل اقامافع ياآلقلات ياقاياد اقاىتيةدئ ان اقلااان
ا(ا ظم اقاصةئ يالان ا جةاءات اقاتخذئ اصددها ياقخاصم ا مة
اقانا ذ اق(ديدلم
ت ةلن ا يل . 6106
 .3ت ا لفاد اقع ا(ا ظم اقاادىلم  /نا(لم خلةي مان ةلق ن ا تة اع وى اقةواام
(
ا ا لم جة اء اقك ي ات ياقاىي(ات ا ا لم اع ا(طم تصفلم اقالاه
ا نتصاة يت جاب نااذج قغةل اقالال.
 .4ت اقت(ملة اقكلالايي اطةلام اقتاطلة قنااذج ا  0الاه لين  /كةاالء  /لن تاة
يولاىما اع جماز اق داد اقيالم اقىافل .LSC
اةكز اقيوالم ان ا اع قت(دلد
قا ااالن
 .5ت ت(ملة يولال ا  08نايذج ادةاة
تةاكلز اقليةانلي ااىتخدا جماز ال . KPA
 .6اتاا م اقا(يث اق االم اقخاصم ااقالاىات اقغذافلم ن طةلق اكم ا نتةنلت .
 .7ى(ب اصادة االم (ىب ان يةات اقيكاقم اقديقلم قاطاوم اقذةلم اخصيص ا اللة
قتةاكلز اقنظافة اقا م اقغذاء يالاه اق ةب.
 .8ا ىتاةاة اتيثلق نتافو اقالاىات اقاختاةلم ي ق اةنااو ال  Excelيا ة فم ا قكتةينلم
 .9اىتال ا 506ا اىت ال ان وال اق ااالن (ال ا اع قغةل ت(المما يوةاءئ جةع
ت ةمما
تزيلد ا 6اىتااةئ (ص طا ايق ق ااالن جدد (ال ا اع
.01
(ال ا اع اع نظا ا كىل يتنزلل الانات
ت(دلث وا د ئ الانات اق ااالن
.00
ا 94اال اتمانم اىااؤه ي نايلنم اقيظلفلم ياياقلده ياجال اق ال يةو يتاةلخ
ان اجازئ اق ال ينتلجم اقف(ص اقطا اقديةي قم
اةىال كتاب ميااط اةاوام ت ةل طاام اقدةاىات اق الا اقع ادلةلم الفم اقاصةئ
.06
يا مد ا م اغداد ةدآ اع طاب دد ان اق ااالن لما
اةىال ا اا اقع ا 61اؤىىم ص(لم قاتاكد اع ااق اقاصدة اادلة اقاىت فع
.03
امةيةئ ا قتزا اا(كا وانين اقيوالم ان ا اع ةو  99قىنم 0981
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