Ministry of Environment
Radiation Protection Center

مركز الوقاٌـة من االشعــــاع
شعبة التخطٌط والمتابعة

التقــرٌر الفنـً
لمنجزات مركز الوقاٌة من االشعاع
لشهر تشرٌن االول ()1026
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المقــــــــدمة -:
تم إناطممم اممما اقاةاواممم ياقتالممل ياقىمملطةئ اممع اقالفممم ار م ا لم م اق ممةاق قاةكـممـز
اقيوالـــم ان ار 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 ارطمماة اقاي(ممد قاةكممز
اقيوالممم اممن ار م اع تيم م اممما اقاةكممز م اتاا ممم ياةاواممم (ةكممم اقاصممادة اقا م م
امع امي اىما(م اق مةاق يكمذق
يارن طم اقات اام اما ياةاوام اقتايث اقالفم ار 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 .

اقاىي(ات اقالدانلم ألجمـزئ ياصادة ار ـاع

اياوع اق ال -:

اجةاء اقك ي ات اقايو لم ياقاىي(ات ار ا له األيقلم ياقديةلم قااؤىىات اقااقكم
ياقاىتخدام قااصادة اقا م ياألجمزئ ار ا له اطالم  ،ا(ثلم  ،صنا لم  ،اناطق
ات ةمم قااصف قايويف اع تي لة اىتازاات اقيوالم ان ار 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( اق ةاق اقجدلد  /اقغزاقلم ات تيجله تيصلات اا اقجم اقتىةب ا(ل يويف
اقاصية اق ا
 -6اىت فع اق(لائ قاةاهاات ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
-3اىت فع ااي غةلب  /ي(دئ ار م  /اقطياةىء اقجدلدئ ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م
ار م اطاام ان اقةصاص ياىا 2mm
 -4اىت فع اقن اان  /ار ظالم ات تيجله تيصلات اتد ل اطاة ااب غة م ار م اطاام ان
اقةصاص ياىا 2mm
 -5لادئ اقدكتية ا(اد االن  /اقكةادئ ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
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 -6يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /دافةئ اق ؤين اقفنلم  /غة م ا م ا ت تيجله تيصلات ايمع كاالةا
اةاوام غة م ار م

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
 -0لادئ اقنمةلن قال م  /اةع اىطلن ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -6لادئ اقاااة قال م  ( /اقاني ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
-3اىت فع جةا(م اقجاام اق صالم اقت الا  /جماز افةال ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -4اةكز ص( اقةلال اقنايذج ات تيجله تيصلات اا(كا اغالق ااب غة م ار م
 -5اقاةكز اق ةاو قاافةال اق(ازين  /اق(اةثلم ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
 -0لادئ اق ب قال م  /اةع ( دن ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -6اجاع اراان اقطا  /اقىلدلم ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -3لادئ اغداد اقتخصصلم  /اق(اةثلم ات تيجله تيصلات اة ع جماز ار م اقثان ان غة م ا م
اي اقجى
 -4لادئ نادلن قال م  /ىا(م اقنصة ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -5اىت فع اقطفل اقاةكزي  /ارىكان ات تيجله تيصلات اة ع ارثاث اقاكتا ان غة م ار م

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
 -0اةكز ص( اقت(دي اقنيذج  /اقديةئ  /جماز ا م اي اقجى ارليجد (ليد اقجماز
 -6اةكز ص( طب ارىنان  /اقاادلات  /جماز ا م اىنان غة م ةو ا 0ارليجد (ليد
اقجماز
 -3اةكز ص( طب ارىنان  /اقاادلات  /جماز ا م اىنان غة م ةو ا 6ارليجد (ليد
اقجماز

خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
 -0اىت فع اقلةاي  /جماز ه ا م اق ظا ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ار م
 -6لادئ اغداد قال م  /اةع اقاغةب ا ةيط اقيوالم ان ار اع اتي ةئ
 -3اةكز ص( اقليىفلم ات ا طاء تيصلات اتادلل اقزجاجم ااخةى اكا عء قاةصاص
 -4اةكز ص( اقاطلفلم ات تيجله تيصلات ايمع كاالةا اةاوام غة م جماز ار م

سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
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 -0ةكم اقصنا ات اقخفلفم  /اقز فةانلم ارليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 -6اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ارداةلم ياقااقلم  /ادلةلم ار غال اقمندىلم /
وى ارقلات ارليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
-3اجمزئ ىيناة اقايةدئ ان اقلااان تاا م ق ةكم اق اام قتىيلق ارديلم ياقاىتازاات اقطالم اكلاادلا
 /وى تيزلع اقاىتازاات اقطالم  /اقدااش ارليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا
 (-4ارنتفامم ي( اق(ىلن  /اق(صيئ  /ارىكندةلم  /ا(ا ظم ااال ارليجد اؤ ة قيجيد تايث
ا ا
 -5اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ارداةلم ياقااقلم  /ادلةلم ار غال اقمندىلم /
ا ىكة اقيرء  /اقاادلات ارليجد اؤ ة قيجيد تايث ا ا

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

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

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

اقاؤىىات

-

6106/4/60

 -0اىت فع (االم ارطفال اقت الا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا ةو ارجازئ 4444
اغداد
 -6اةكز اقزهةاء قاة الم اقص(لم اريقلم /ي(دئ ارىنان اريقع ياقثانلم  /اجازئ تاا
 6106/4/66كةاالء اقاادىم
ياىتخدا ا4531
 -3اةكز ص( هامب  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/01/00 4554دلاقع
 -4اةكز اقةىيل اقص(  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/01/00 4543ذي واة
 -5اةكز ىياة اقص(  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/01/00 4544ذي واة
 -6اىت فع اق زلزلم اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/01/00 4566ياىط
 -5اةكز ص( خيقم زيلن  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/01/05 4455اقنجف ار ةف
 -4لادئ اقزلتين قال م  /د .اد اق زلز اد اق(ال  /اجازئ ال ا 6106/4/61 4446اغداد
 -4اقاةكز اقت خلص اقاتطية /د .ا(اد ةأ ت زلز  /اجازئ ال ا6106/4/60 4445
اغداد
 -01لادئ اقةوم اقتخصصلم قطب ارىنان  /د .ا(اد اد اقةزاق (الد  /اجازئ ال ا4530
 6106/4/66اغداد
 -00لادئ اقىفلة قال م  /د.ااجد ةىيل (ىلن اق(ادان  /اجازئ ال ا6106/4/66 4536
اقنجف ار ةف
 -06لادئ اقنية قال م  /د .قلاع لاىلن جاى  /اجازئ ال ا 6106/4/66 4533اغداد
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6106/4/66

 -03لادئ اق ةيق ارهالم قال م  /د.ة د ا(ىن يدئ  /اجازئ ال ا4534
ذي واة
 -04لادئ اقاناة قال م  /د .الء اد اقةزاق  /اجازئ ال ا 6106/4/65 4554كةاالء
اقاادىم
 -05كالم ارىةاء اقجاا م  /وى طب ارىنان  /د .فاء (ىلن خالل  /اجازئ ال ا4555
 6106/4/65اغداد
 -06لادئ اق ال قال م  /د .اةليان جالل تي لق  /اجازئ ال ا 6106/4/65 4560اغداد
 -05اةكز اقملاء قال م ياقافةال  /د .قلناز جااة (ىلن  /اجازئ ال ا6106/4/65 4563
اغداد
 -04لادئ اقاةكز اقطا اق ةاو قال م  /د.زلد خمة أ(اد /اجازئ ال ا4564
 6106/4/65كةاالء اقاادىم
 -04اىت فع (لائ اقةاهاات  /د.ااهة يدلع اد اقكةل  /اجازئ ال ا6106/01/00 4556
اغداد
 -61لادئ اقنية قال م ياقىيناة  /د .ااىام كاظ ايد /اجازئ ال ا6106/01/00 4564
الىان
 -60لادئ اقدكتيةئ ادلم اد اقيهاب قال م  /د .ادلم اد اقيهاب  /اجازئ ال ا4546
 6106/01/00اغداد
 -66لادئ اقنمةلن قال م  /د .دةلد ا(ايد جالل  /اجازئ ال ا 6106/01/05 4455اغداد
 -63لادئ اقفةج اقتخصصلم قاف(يصات ار ا لم  /د .ااجد ا(اد غماان  /اجازئ ال ا4451
 6106/01/05اغداد
 -64لادئ اق ب قال م  /د .جا م ا (طلط  /اجازئ ال ا 6106/01/05 4444اغداد
 -65لادئ نادلن قال م  /د .هدى صالح واى  /اجازئ ال ا 6106/01/05 4444اغداد
 -66ةكم اقاملو قاف(ص اقمندى  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6106/4/66 4566ياىط

عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
 -0دةاىم يتالل اقنىخه اقا دقم ان تاةلة (اقم اقىالام قاخزن اقنفالات اقا م اقجدلد
اقتيلثم اقنييي .

ايوع

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

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0يزاةئ اقصنا م ياقا ادن  /ةكم اقن اان اق اام
 -6يزاةئ اقصنا م ياقا ادن  /اق ةكم اق اام قاصنا ات اقاتةيكلالايلم  /اقاصةئ
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ثالثة عشـــر  -قٌاس غاز الرادون فً داخل االبنٌة وخارجها
 -0ت نال هلكالم ام ولال غاز اقةادين ان وى اقةواام ار ا لم اقع وى اقا(يث ار ا لم
(ىب كتاب اةكزنا ذي اق دد .6106/5/3 3441

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

مة كانين اريل 6106

خمسة عشر  -تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باألجهزة
المحمولة
 -0ةكم اقصنا ات اقخفلفم  /اقز فةانلم
 -6اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قا ؤين ارداةلم ياقااقلم  /ادلةلم ار غال اقمندىلم /
وى ارقلات
 ( -3ارنتفامم ي( اق(ىلن  /اق(صيئ  /ارىكندةلم  /ا(ا ظم ااال
 -4لادئ اقدكتية ا(اد االن  /اقكةادئ
 -5اقاةكز اق ةاو قاافةال اق(ازين  /اق(اةثلم

ستة عشر  -المســــح البٌئــً االشعاعـــً
ان اقاما اقةفلىلم قاةكز اقيوالم ان ار اع ه اةاوام اقالفم ان اقنا(لم ار ا لم م
ممم ناصمممة اقالفمممم ارىاىممملم
اقظمممةيف اقطال لمممم ياقطاةفمممم امممن خمممالل ولمممال اقن ممماط ار ممم ا
اتةام  ،الاه  ،هياء قدية هذه اق ناصة انتاال اقنظافة اقا م اقع ارنىان اة اقىاىام اقغذافلم .
اع ميء ذق لت تنفلذ خطم اقاى ار 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 ار ا
اقنتافو اغداد ياقا(ا ظات .
م اقمممياء لممت اممن خممالل اىممتخدا اقتانلممات
أامما اخصمميص اةاواممم اقةصممد اقالفم ياقتامميث ار م ا
اق(دلثممم ينصممب انظياممات ارنممذاة 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 مممادات
اصال(لتما قالىتمال اقا ةي ان اقنا(لم ار ا لم اط .
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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
.2
.8
.9

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 جمٌع12
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 66صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع30
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً 20جمٌع النماذج الى عدم وجود تلوث
اشعاعً.
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً 3جمٌع النماذج الى عدم وجود تلوث
اشعاعً..
-

 .-لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن االول

-

 -لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن االول

-

 .-لٌست ضمن خطة شهر تشرٌن االول
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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

اغداد

6

ذي واة

اقاخطط
 6تةام
 4ااء
 5تةام
 5ااء

نىام ارنجاز

اقانفذ
 01تةام
 5ااء
 5تةام
 5ااء

% 060

اقاال(ظات
نااذج اما لم

%011

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

اقانفذ

ا دل اقخافلم
ار ا لم اي(دئ
µSv/h

51

0.12
0.09
0.12

اغداد

51

.2

اقاصةئ

51

00

.3

اقاادىلم

51

.4

نلنيى

51

00
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم ي(ىب كتاب دافةئ
(االم يت(ىلن اقالفم /
اقانطام اق ااقلم ذي اق دد
د ف 6554 /
6104/4/66

.0
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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

0.03
15
0.53
اتيوفم اىاب اقظةيف األانلم

0.136
-

0.22
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.:37 C
Real humidity: 24%
Atm pressure: 1004 mBar
Wind speed: 1.1m/s
Wind direction: 157
Rain: 0 mm

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

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط
مٌسان

0.134
0.136
0.115
0.133
0.144
ق تةد
ق تةد
0.149
0.175

اق ةاق يتيجد زلادئ

مالحظات

مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ار ا لم
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تسعة عشــر  -قراءات منظومـة (االنـذار المبكـر) وتتضمن المنظومات
الفرعٌة فً محافظات العراق
اقا(ا ظم

اقاخطط

دد اقاةاءات

ت

0
6
3
4
5
6
5
4
4
01
00
06
03
04
05
06
05

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

065
40
35
64
63
ق تةد
ق تةد
64
31
55
04
ق تةد
ق تةد
46
65
64
-

04

نلنيى

(ىب االةد

-

04

ارنااة

(ىب االةد

-

61

اقااف

(ىب االةد

-

صالح اقدلن (ىب االةد

-

60

اقاال(ظات

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 ار اع ةو  44قىنم  0441اقذي ل ةف اق اال (ال ار اع اكل
ان لت اال ااصادة ار اع اي لت ةل قما اصيةئ اىتاةئ ي ا(ك ااه لاي وى اةاوام اقت ةل
اقاؤىىات اقص(لم ياقا(ثلم
(ال ار اع
اق خص ااةاوام ياتاا م ت ةل جالع اق ااالن
اي اقاالد ان خالل .
ياقصنا لم
(ال ار اع ياتاا م اىتاةاةلتم ااق ال ان خالل (يصاتم
 -0ان تةاخلص اق ال قا ااالن
اقطالم اقديةلم .
(ال ار اع ان خالل تزيلده افا ااج ولال اىتيى
( -6ىاب اقجةع اق خصلم قا ااالن
ار اع ي(ىاب اقجةع ار 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( 40ااام ي ا 44ا ولال اىتيى ار اع قا ااالن اقجدد يادل تاقف قا ااالن
اقاىتاةلن ااقخدام (ال ار اع.
اقاؤىىات اقص(لم
(ال ار اع
 -6اةىال ا 016نتلجم (ص طا ديةي قا ااالن
ياقصنا لم ياقا(ثلم يتات اقتيصلم اإ ادئ (ص ا( 00اقم ا د تةئ زانلم اع صال(لتم قا ال
(ال ار اع.
 -3ان ا 31اجازئ ال قا ااالن اقجدد (ال ار اع
ا64
(يصات اقد اق ااالن (ال ار اع قاتاكد ان ىالاتم
 -4اتاا م ا( 56اقم 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 ار اع ياقت ود لكين ار 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 ا انما قا(د اي اقتاالل انما ااا لمان ىالام اق ااالن ير طافم صال(لم
قالىتاةاة اق ال (ال ار اع اقاؤلن اىتنادا اقع (يصاتم اقطالم.
هذا اق مة اجةاء ت(ةي لا  5ااالن ي اياوع اال يا(د اىت فع اقكندي ي اال
 -5ت
ا(ا ظم اقنجف ار ةف ي ا 3ااالن وى اقمندىم ي اقصلانم/
يا(د اىت فع اق(كل
ا(ا ظم ياىط ي كانت اقنتلجم ت ةل غلة ا
12
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احدى وعشرون  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
اقاةكز ق دد ان اق ااالن
اختاة دةاىم اقتأثلة اقااليقيج
تــ (ص ا 35نايذج د
(ال ار اع يكانت اقنتافو مان اق(ديد اقطال لم ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات
فً فحوصات الدم وكما ٌلً -:
 -0ا( 4اقم High ESR
 -6ا (0اقم polycythemia
 -3ا ( 6اقم

Anemia

 -4ا (0اقم Thrombocytosis

اثنى وعشــرون  -الشعبة القانونٌة
 ت تصدلق ت مدات خطلم دد ا. 0
 تيجله انذاةات ان وال اةكمز اقيوالمم امن ار م اع اقمع اجاي مم امن اق لمادات ياقاىت مفلات
يذق قاخاقفتم ا(كا وانين (االم يت(ىلن اقالفم ةوم  65قىمنم  6114يذقم ق مد تجدلمده
اجازئ تاا ياىمتخدا جمماز ار م م ياياومع ا 0انمذاة ي مةل غةاامم مدد ا ، 0ياتاا مم
اىتلفاء اااقغ اقغةااات اقاتةتام اذام اقن اطات اقاخاقفم اع ادلةلات اقالفم اقا(ا ظات
ايد تنفلذ اقا ماةلع ارىمتثااةلم اقخاصمم ااةكزنما امع
 ت ااداء اقةأي ياقا يةئ اقاانينلم
اقجمات اقا نلم اقيزاةئ يارجاام اع ارىتفىماةات اقتم تمةد اقمع اقاةكمز ياالمم اروىما
ياقجمات ذات اق الوم ياياوع دد ا. 36
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ثالثة وعشــرون – بناء القدرات
لمدف اةكز اقيوالم ان ار اع يان خالل اقخطم اقىنيلم ق ا  6106اقع اقىلطةئ اع اقالفم
اق ةاق ان خالل اتاا م (ةكم اقاصادة اقا م ا تاا اي اىتخدا اي تصنلع اي خزن
ار ا لم
اي ا اةئ اي نال اي الع اي ةاء اي اىتلةاد اي تصدلة اي (لازئ اي اقالا ااي تصةف كان ااصادة
(ال ار اع اقاؤلن ياةاوام ارااكن اقت
ار اع اقاؤلن ي اقايا ام اع ت غلل ار خاص
اع اي اىا(م اق ةاق .
تتياجد لما اارما م اقع اةاوام اقتايث اقالف ار ا
اد ت اواام ية م ال ا نيان ا اةنااو اىاىلات ار اع ي تطالق ااادئ اقىالام اقامنلم قافتةئ
اغدادااقكةخ ي
(ال ار اع ااقاؤىىات اقص(لم
ان  6106/01/61-06قا ااالن اقجدد
اقةصا م 1
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هدف الدورة :
 -0تادل اختاف اقافاهل ار ا لم قا ة م اىاىلات ار اع  ،اقاادئ اقا م  ،اقتايث ار ا .
 -6ةح اختاف اقجةع ار ا لم ي اصادة ار اع ي ت ةلف اصادة ار اع اقطال لم ي اقصمنا لم
ي اخاطة ار اع اق(ليلم اقاصا(ام قات مةل قال م اع امن خمالل تاللمز اقتماثلةات اقا(تاامم قال م اع
اع اقخاللا ي تيمل طةلام كلفلم تىاب ار اع اتدالة خاللا ارنىان.
 -3ةح قاختاف اةااو اقاةاوام اق خصلم ي كمل نميع لىمتخد ري غمةل ي اقممدف انمه امما م اقمع
اقاىؤيقلات ي اقياجاات اقت تاع اع اق ااالن (ال ار اع ي مةيةئ ارقتزا اما.
 -4ا طمماء اختاممف ارطممة اممن زاممن اقت ممةل رجممزاء اختافممم اممن اقجىم ي ت ةلممف ا(ممددات اقجة ممم
اقاااام قاتطالق ي اىتيلات اقىلطةئ ارداةلم اقا نلم اىلاىم ارةا .
 -5ا طاء ت ةلف ق(ارت اقطمياةئ ار م ا لم ي ا ة مم طةلامم اقت اامل ا مما ااق مكل اقاالفم  ،مةح
ا اةات اقاناطق اقا م اق اقلم ي اقاناطق ذات ار اع اق اق جدا  ،ت ةلف ي تاللز اتطااات اقمدخيل
قااناطق اقلم ار اع  ،تيمل اختاف انمياع اقتاميث ار م ا  ،اقطمةق اقاىمتخدام قاىملطةئ امع
انت اة اقتايث ار ا .

منهاج الدورة :
اقلي اريل

اقلي اقثان

اقلي اقثاقث

اقلي اقةااع

المحاضرة االولى  -:المبادئ االساسٌة لالشعاع و تشمل -:
اصادة ار اع اقاؤلن  ،تفا ل ار اع اع اقاادئ  ،اىاىلات ار اع اقاؤلن
المحاضرة الثانٌة  -:مبادئ الوقاٌة من االشعاع و تشمل -:
ااادئ ارقيوالم ان ار اع ي ميااط اق ال (امل ار م اع  ،انماء ي تطميلة ثاا مم
اراان ار ا
المحاضرة االولى  -:مبادئ الوقاٌة من االشعاع و تشمل -:
ا(ددات ار اع  ،اادأ ALARA
المحاضرة الثانٌة  -:القٌاسات و الوحدات و تشمل -:
اقااادئ ارىاىلم قاك ف ي اقاى ار ا ي اقاةاوام اقاكانلم  ،اقت ةل ار ا
 :اقي(دات ي طةق اقالال ي اقىلطةئ  ،اقتايث ار ا  :اقي(مدات ي طمةق اقالمال
ي اقىلطةئ ( ،ىاب اقجةع ي اقالاىات ار ا لم
المحاضرة االولى  -:السٌطرة الرقابٌة (االطار التشررٌعً و الرقرابً فرً مجرال الوقاٌرة
من االشعاع و االستخدام االمن لمصادر االشعاع) و تشمل -:
اقايانلن ي اقت الاات اقةواالم اقخاصم ااقت اامل امع اصمادة ار م اع  ،اقنظما اقةوماا
اقيطن  ،اقىلطةئ اقةواالم اتالل ا الم اقنظا اقةواا
المحاضرة الثانٌة  -:التعرض المهنً و تعرض الجمهور فً المجال الطبً و تشمل -:
اقنطاق ي اقاىؤيقلات  ،اجمزئ اقت ةل اق خص ااامادئ اق امل ي كلفلمم ارىمتخدا
 ،اقتالل اقص( ااريق ي اقديةي  ،ماان اقجميدئ  ،اصمادة ت مةل اقجاممية
ي اقنا فم ن ارىتخدااات اقطالم قاصادة ار اع.
المحاضرة االولى  -:التاثٌرات الباٌولوجٌة لالشعاع المؤٌن و تشمل -:
تمماثلةات ار م اع اممع اقاىممتيى اقجزلف م ي اقخامميي ي اقنمميائ  ،اقتمماثةات اق(تالممم ،
15
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اقلمممممممممممممممممممممي
اقخاال

اقتاثلةات اقجىدلم اق يافلم  ،اقتاثلةات اقيةاثلم اق يافلم  ،اقتاثلةات اع ارجنم.
المحاضرة الثانٌة  -:التدخل فً الحاالت الطارئة و تشمل -:
اقااادئ اق اام ي انياع اق(يادث  ،اقافماهل ارىاىملم قالىمتجاام م اق(مارت اقطاةفمم
 ،اقافاهل ارىاىلم قاتصدي ق(ارت اقطمياةئ ار م ا لم  ،تطميلة اقامدةات اقيطنلمم
قالىممتجاام ق(ممارت اقطممياةئ ار مم ا لم  ،اةاج ممم اقتالممل ي ارىممتجاام مم (ممارت
اقطياةئ ار ا لم  ،ارجةاءات اقطالم (ارت ارصااات ار ا لم
اقاناو م ي ارختااة اقنماف .

اربعة وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
 -0ت م ت(ممدلث اقالانمات اقخاصممم اجممدايل اقامممافع ياوقلممات ياقاممياد اقاىممتيةدئ اممن اقلااممان م
اقانا ممذ اق(ديدلممم م ا(ا ظممم اقاصممةئ يالممان ارجممةاءات اقاتخممذئ اصممددها ياقخاصممم ا مممة
الايل . 6106
( -6مية اجتااع يزاةئ اقنال  /ارىكيا قاناو م ا ةيع اقنا ذئ اقيا(دئ.
 -3ت ارلفماد اقمع ا(ا ظمم ااامل  /نا(لمم ارىمكندةلم ممان ةلمق نم ا متة امع وىم اقةواامم
ار م ا لم رجممةاء اقك ممي ات ياقاىممي(ات ار م ا لم اممع انطات م ا ( م ارنتفامممم ي(م
اق(ىلن يت جاب نااذج قغةل اقالال.
 -4ت م ارلفمماد اقممع كةدىممتان اق ممةاق ا اةالممل يدهممي قغممةل ناممل انظياممات اقةصممد اقالف م
ار ا اقع اياوع جدلدئ يصلانتما .
 -5ت اقت(ملة اقكلالايي اطةلامم اقتاطلمة قناماذج ا  0اما ء نممة  /ارناماة  /ومماء اقفايجمم
يولاىما اع جماز اق داد اقيالم اقىافل .LSC
 -6اتاا م اقا(يث اق االم اقخاصم ااقالاىات اقغذافلم ن طةلق اكم ارنتةنلت .
 -5ارىتاةاة اتيثلق نتافو اقالاىات اقاختاةلم ي ق اةنااو ال  Excelيارة فم ارقكتةينلم .
 -4اىممتال ا 646ام اىممت ال اممن واممل اق ممااالن م (اممل ار م اع قغممةل ت(المممما يوممةاءئ
جةع ت ةمما
 -4تزيلد ا 6اىتااةائ (ص طا ايق قا ااالن اقجدد (ال ار اع
 -01ت(دلث وا دئ الانمات اق مااالن م (امل ار م اع امع نظما اركىمل يتنزلمل كا مم اقالانمات
ا 444اال
 -00ا داد كةال لتمان ا دقلل ت غلل يا الةئ جماز ت(المل اقمد ارقم ياجمةاء ت(المل (مص
ت داد اكينات اقد Complete Blood Count
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 -06ت ا داددقلل اقت ةل اق خص اقاىتناط ان ية م اق ال اروالالم مان ا ةيع RAS
( 9080يل اةنااو اقيوالم ار ا لم اقامنلم اىتنادا اقع ا اللة ىاىام ارامان اقجمزء اقثاقمث
 GSR3ياقتم تم تنظلاممما اممن واممل اقيكاقممم اقديقلممم قاطاوممم اقذةلممم يتمممان اقممدقلل اا(ممددات
اقجمممةع  ، Dose Limitجة مممم اقت(امممق  ، investigation Levelجمممةع اقتىمممجلل
 ، Recording doseاىممتيى اقتخممل  ، Action levelاارممما م اقممع اقت ةلممف اممانياع
اقت ةمات ار ا لم ي(ارتما اع ةح ايجز من انمياع اجممزئ ولمال اقت مةل اق خصم
يكلفلم اةتدافما ياىتخدااما ااا لتناىب اع ايوع اق ال Workplace
 -03ت تزيلد ا 65ا اةاوامم خصملم قطاامم اقدةاىمات اق الما م ا اىت مفع اقصمدة اق ما ،
وطمماع وا ممم ىممكة يوطمماع اقة مما ياىت ممفع اقةومما  .دين اممن(م اجممازئ اممل م (اممل
ار اع كينم طاام.
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