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مركز الوقاٌـة من االشعــــاع
شعبة التخطٌط والمتابعة

التقــرٌر الفنـً
لمنجزات مركز الوقاٌة من االشعاع
لشهر آٌلول ()1026
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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 ياتؤللد 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 قااإىىات 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 يتؤثلة 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-:
 -0لادئ اغداد قالا م  /اقاغةب ات تيجله تيصلات اتد ل اق(اجز اقفاصل الن غة م ارا م
يغة م اقىلطةئ اطاام ان اقةصاص ياىا 2mm
 -6لادئ اقة(ام قالا م  /ادلنم اقصدة ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان
اقةصاص اىا 2mm
-3اقاةكز اقتاخلص اقاتطية  /اق(اةثلم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اىتافع اقطفل اقاةكزي  /ةدهم اقطياةئ  -ارىكان ات تيجله تيصلات اا ال اةكز
اقيوالم ان ارا اع ند تاغلل اقجماز
 -5انى اقتدةن اقتااع قاطاع اقاادلات ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
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تيجله تيصلات اا ال

اةكز اقيوالم ان ارا اع

 -6اةكز ص( اقاطلفلم /ي(دئ ارا م ات
ند تاغلل اقجماز
 -7اةكز ص( اقليىفلم  /ي(دئ ارا م ات تيجله تيصلات اا ال اةكز اقيوالم ان ارا اع
ند تاغلل اقجماز
 -8لادئ اقةوم اقتخصصلم قطب ارىنان  /كةادئ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -9يزاةئ اقت ال اق اق ياقا(ث اق اا  -جاا م اان ىلنا  /غة م افةال ات تيجله تيصلات
اا ال اةكز اقيوالم ان ارا اع ند تاغلل اقجماز .

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
 -0اىتافع اقلةاي اقت الا ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6لادئ اقنية قالا م  /اغداد اقجدلدئ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
-3اىتافع اق ايلم قالطفال اقت الا  /اقكةادئ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4لادئاقىال قالا م ياقىيناة  /اقكةادئ ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان
اقةصاص اىا 2mm
-5اىتافع اقطفل اقاةكزي  /ارىكان ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان
اقةصاص اىا 2mm

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
-0

-6
-3
-4

لادئ اقافاء قالا م  /اقديةئ اقجا لات ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
لادئ اقفةح اقتخصصلم قاف(يصات ارا ا لم  /اغداد اقجدلدئ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
لادئ اقزلتين قالاى م  /ااي غةلب ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
لادئ اقطالام ادلم اد اقيهاب  /اق(اةثلم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
 -0اةكز ص( اقا االن  /جماز اي اقجى ارليجد (ليد اقجماز .
 -6اةكز ص( اقا االن  /جماز اا م اىنان ا ليجد (ليد اقجماز .
-3اةكز ص( االط اقامداء  /جماز اي اقجى ارليجد (ليد اقجماز

خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
 -0ي(دئ اراةال اقصدةلم ياقتنفىلم  /اقكاظالم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اةكز ص( صالخ اقثان ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -3لادئ اقاال  /ااةع اىطلن ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
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سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
 /انطام اق الدي ا د يجيد اإاة قتايث

( -0ص اخافات االىتلكلم اقاصدةئ خاةج اق ةا
اا ا
 -6جالت اىتماكم تاا م قاةكم ند ااال ا د يجيد اإاة قتايث اا ا
ىلطةئ اقاو ياقتاا م قالادئ اةطم
ق جام ةيب ىكان قكاف اقاتفجةات
-3اجةاء اى ا ا
ياىط ا ت ا طاء تيصلات ايم (اجز اما ان اقصاات اقكينكةلتلم
 -4اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ا(كام ويى اران اقداخا  /ا ىكة اقةالدا د يجيد اإاة قتايث
اا ا
( -5ص ىلاةئ نيع تيليتا رندكةيز ايدلل  6105تاا م قااياطن (از ا(ىن جياد  /اقجادةلم
ا د يجيد اإاة قتايث اا ا
 -6اقلم تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قالىتخااةات ياقت(الاات ارت(ادلم  /اقادلةلم اقفنلم  /وى
ارقلات ا د يجيد اإاة قتايث اا ا
 -7اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /يكاقم اقيزاةئ قااإين ارداةلم ياقااقلم  /اقادلةلم اق اام قاإين
اقانع اقت(تلم  /ادلةلم اقف(ص ياقاايلا د يجيد اإاة قتايث اا ا
 -8اقلات تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ولادئ ويات اقاةطم ارت(ادلم  /ولادئ اقفةوم اقثانلم  /اقاياء اقثاان /
اقفيج اقثاقث ا د يجيد اإاة قتايث اا ا

سابعــآ  -منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً .
اةكم ند ااال 4691 /

 /6106/8/30اغداد

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

اقاإىىات

-

6106/8/65

 -0اىتافع اقادافن اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغداد ا ةو ارجازئ 4060 /
 -6اةكز ص( اقلةاي  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغدادا6106/8/68 4086
 -3اةكز اقفةات اريىط قاليةا  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اقنجف اراةف ا4615
6106/8/69
 -4اىتافع داة اقتاةلل اقخاص  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغداد ا6106/8/30 4684
 -5اةكز ص( اقلةاي  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغداد ا6106/8/30 4693
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 -6اةكز ص( اقصالخ اقثان  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغداد ا6106/8/30 4686
 -7اىتافع اا اقخصلب اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اقاصةئ ا6106/9/08 4451
 -8ادلنم اقصدة اقطالام  /غة م اا م طب ارق  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اقنجف اراةف ا445
6106/9/08
 -9وطاع اقكاظالم /ي(دئ اراةال اقصدةلم ياقتنفىلم /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغداد ا4454
6106/9/08
 -01لادئ اقيىا قالا م  /د .ي ل كطةان زغلة  /اجازئ ال /كةاالء اقاادىم ا4005
6106/8/66
 -00لادئ نية اق(لائ ارهالم قالا م  /د .هند الان اد اق(ىن  /اجازئ ال  /ذي واة ا 4061
6106/8/65
 -06لادئ اقافاء قالا م  /د.خاقد اال ةما  /اجازئ ال  /كةاالء اقاادىم ا4368 /
6106/9/0
 -03لادئ اقافاء قالا م /د .ااة صالح ايقيد  /اجازئ ال  /اغدادا6106/9/8 4436 /
 -04لادئ د .كةل جاى اقطاف قالا م /د.كةل جاى ا(اد  /اجازئ ال  /ااال ا4431 /
6106/9/8
 -05لادئ اق(لائ قالا م  /د .ااتىا صفاء اد اقجااة  /اجازئ ال  /دلاقع ا4453 /
6106/9/08
 -06لادئد .ةإيف قالا م اقيجه ياقفكلن  /د .ةإيف ةالد جياد  /اجازئ ال  /كةاالء اقاادىم
ا6106/9/09 4468
 -07يزاةئ اقنفط  /اةكم نفط اقيىط  /اجازئ تاا ياىتخدا  /اغدادا6106/8/68 4090 /
 -08اةكم ارىال قاخداات اقمندىلم  /ايا ام اىتلةاد ايقدات اا اع  /اغداد ا 4471
6106/9/9

عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
 -0دةاىم يتالل ا جاام يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم ا ااام ياداةئ اقنفالات اصدد اال(ظات
ا ال اق(دلد
اةكزنا اقخاصم اخطم نال اقنفالات اقاا م اقاتيقدئ ند ازاقم اقتايث ارا ا
ياقصاب ان ا(ا ظم اقاصةئ اقع ايوع اقتيلثم اغداد .
-6دةاىم اةنااو اقيوالم ان ارا اع اقا د ياقااد ان وال يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا ياقخاص اايوع
اقتيلثم اقنييي ياقذي لاال اةااو اقيوالم ان ارا اع قكل اقاناؤت مان ايوع اقتيلثم اقنييي .
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احدى عشــر  -اطال اياوع ا د ازاقم اقتايث يتي ة اةيط اقىالام
ارا ا لم
ايوع ااكم كمةااء اقناصةلم اقاااق

 /رخصة ( / ) 6112/11ذي قار.

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0اقاةكم اق اام قالتصارت ياقاةلد  /دافةئ اقاةلد ياقتي لة  /وى اقتاادل اقاةلدي .
-6اةكم اىلا قاااايرت اق اام .

ثالثة عشـــر  -قٌاس غاز الرادون فً داخل االبنٌة وخارجها
ت نال هلكالم ا ام ولال غاز اقةادين ان وى اقةواام ارا ا لم اقع وى اقا(يث ارا ا لم (ىب
كتاب دافةئ اقتخطلط ياقاتاا م /وى اقتخطلط يار(صاء ذي اق دد ت .6106/8/7 646/3/

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
 -0اةكم ند ااال /اقجادةلم
 -6اقاةكز اقتاخلص اقاتطية  /اق(اةثلم
 -3اىتافع اق ايلم قالطفال اقت الا  /اقكةادئ
 -4يزاةئ اقداخالم  /ا(كام ويى اران اقداخا  /ا ىكة اقةالد
 -5اقىال قالا م ياقىيناة  /اقكةادئ لادئ
 -6لادئ اقةوم اقتخصصلم قطب ارىنان  /كةادئ
 -7يزاةئ اقت ال اق اق ياقا(ث اق اا  /جاا م اان ىلنا

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 .
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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

.0
.6

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

.9

قٌاس نماذج الهباب الذري

.1
.8

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 221صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع20
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
 لٌست ضمن خطة شهر اٌلول لٌست ضمن خطة شهر اٌلول .20
20

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

ارنااة

6

الىان

3

اقاثنع

4

اقاصةئ

اقاخطط
 9تةام
 8ااء
 4تةام
 4ااء
 4تةام
 4ااء
 6تةام
 5ااء

نىام ارنجاز

اقانفذ
 تةام ااء تةام ااء 4تةام
 4ااء
 6تةام
 5ااء

اقاال(ظات

صفة %

ق تةد اىاب اقظةيف ارانلم

صفة%

ىتت افات(تم

%011
%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

0.08
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 اقاااقلم 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

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
اتيوفم اىاب اقظةيف األانلم

0.138
-

0.14
اتيوفم ن اق ال
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
1
8
9

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط
مٌسان

0.136
0.138
0.117
0.135
0.148
ق تةد
0.164
0.148
0.172

اق ةا يتيجد زلادئ

مالحظات

مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ارا ا لم

11

اق ةا

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

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
7
8
9
01
00
06
03
04
05
06
07

اقاةكز
دلاقع
ااال
ذي واة
اقاصةئ
اط 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

016
54
66
36
36
ق تةد
6
76
31
31
39
ق تةد
ق تةد
ق تةد
ق تةد
-

08

نلنيى

(ىب االةد

-

09

ارنااة

(ىب االةد

-

61

اقااف

(ىب االةد

-

صالح اقدلن (ىب االةد

-

60

اقاال(ظات

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  0981اقذي 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
اقاإىىات 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 ياقتؤكد ان انما تاع مان اق(ديد اقيطنلم اقاىايح اما
يااقتاق تت (االم جالع اق ااالن ان اخطاة اقت ةل قالا ا ات اقاإلنم ياق(فاظ اع (ايوم
اقاىتااالم .

التعرض الشـخصـً
 -1تزيلد ا( 47ااام ي ا 63ا ولال اىتيى ارا اع قا ااالن اقجدد يادل تاقف قا ااالن
اقاىتاةلن ااقخدام (ال ارا اع.
اقاإىىات اقص(لم
(ال ارا اع
 -6اةىال ا 039نتلجم (ص طا ديةي قا ااالن
ياقصنا لم ياقا(ثلم يتات اقتيصلم اإ ادئ (ص ا( 64اقم ا د تةئ زانلم اع صال(لتم قا ال
(ال ارا اع.
 -3ان ا 081اجازئ ال قا ااالن اقجدد (ال ارا اع
(ال ارا اع قاتاكد ان ىالاتم
(يصات اقد اق ااالن
 -4اتاا م ا( 008اقم تغلة
(يصات
ا 44اإىىم ص(لم يصنا لم يا(ثلم ر ادئ اقف(يصات .ااا ان (صيل اقتغلةات
اقد ه (اقم اام ت(دث ق اي اقنال نتلجم ق(ارت اةملم ا لنم .ااا (ديث اقتغلةات
(ال ارا اع ياقت ود لكين ارا اع ا(د اىاااما اثلAnemia-
(يصات اقد قا ااالن
 ... Neutropenia – Lymphopeniaاقخ اذ تت اتاا م تا اقتغلةات اا ادئ اقف(ص اقطا ا د
تةئ ا لنم قاتاكد ان د تكةاة اقتغلةات ي (اقم تكةاةها ت ةل اع طالب اقد ارختصاص
اةكزنا قا النتما يااداء اقتيصلات اقاالفام ااانما قا(د اي اقتاالل انما ااا لمان ىالام اق ااالن
ير طافم صال(لم قالىتاةاة اق ال (ال ارا اع اقاإلن اىتنادا اقع (يصاتم اقطالم.

احدى وعشرون  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
اقاةكز ق دد ان اق ااالن
اختاة دةاىم اقتؤثلة اقااليقيج
تــ (ص ا 34نايذج د
(ال ارا اع يكانت اقنتافو مان اق(ديد اقطال لم ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات
فً فحوصات الدم وكما ٌلً -:
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 -0ا( 4اقم High ESR
 -6ا ( 6اقم polycythemia
 -3ا ( 6اقم

Leucocytosis

 -4ا ( 6اقم Neutrophilia

اثنى وعشــرون  -الشعبة القانونٌة

 ت تصدل ت مدات خطلم دد ا. 0
 تيجله انذاةات ان وال اةكمز اقيوالمم امن ارام اع اقمع اجاي مم امن اق لمادات ياقاىتامفلات
يذق قاخاقفتم ا(كا وانين (االم يت(ىلن اقالفم ةوم  67قىمنم  6119يذقم ق مد تجدلمده
اجازئ تاا ياىتخدا جماز ارا م ياياوع ا 04انذاةات  ،ياتاا مم اىمتلفاء ااماقل اقغةاامات
اقاتةتام اذام اقنااطات اقاخاقفم اع ادلةلات اقالفم اقا(ا ظات
ايد تنفلذ اقااماةلع ارىمتثااةلم اقخاصمم ااةكزنما امع
 ت ااداء اقةأي ياقاايةئ اقاانينلم
اقجمات اقا نلم اقيزاةئ يارجاام اع ارىتفىماةات اقتم تمةد اقمع اقاةكمز ياالمم اروىما
ياقجمات ذات اق الوم ياياوع دد ا. 31

ثالثة وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
(ال ارام اع قغمةل ت(الممما ي ومةاءئ جمةع

 -0اىتال ا  33ا اىت ال ان وال اق ااالن
ت ةمما.
 -6تزيلد ا 63اىتااةئ (ص طا ايق ق ااالن جدد (ال ارا اع.
 -3ت ا(تىاب اقخدامم اقامما م قاتاا مد ق مدد ا 3امن اق مااالن م اقاجمال اقصم( قاايا امم امع
اما م ا %31ان خداتم اقف الم (ال ارا اع اقع اقخدام اقتاا دلم.
 -4ت(ممدلث وا ممدئ الانممات اق ممااالن م (اممل ارام اع اممع نظمما اركىممل ي تنزلممل الانممات ا316
اال اتمان اىاافم  ،نايلنم اقيظلفلم  ،اياقلده  ،اجال اامم  ،ةوم ي تماةلخ امن اجمازئ
اق ال ي نتلجم اقف(ص اقطا اقديةي قم .
 -5تاممت اخاطاممم يزاةئ ار امماة ي ارىممكان ي اقااممدلات اخصمميص ممدد اممن اق ممااالن م اقاةكممز
اقيطن قااختاةات ي اقا(يث ارناافلم /اختاة اغداد ي اقاتمان ا  3اجمزئ (ليد اام م ىملنلم
ا ممد ا تامماةه ممااالن م (اممل ارا م اع كممين ارجمممزئ اؤاينممم ذاتلمما ي غلممة خام م م قايوالممم
ارا ا لم.
 -6تات اخاطام كمل امن ا دافمةئ ادلنمم اقطمب ،اىتامفع اقلةامي  ،ادلنمم اراماالن اقكماظالن اع
اقطالم قغةل (مية اخميقم رىمتال ا مال اقاةاوامم اقاخصملم اقخاصمم ااقطاامم دين امن(م
اجازئ ال (ال ارا اع كينم طاام دةاىات.
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 -7اةىال كتاب ةىا اقمع اىتامفع اق امي اق صمالم قتاللمد امايل اامل يا(مد ااخصصمات امدل
اقيوالم ان ارا اع.
 -8ا داد كتلب ا نيان " دقلل تاغلل ي ا الةئ جماز واةئ ارطاا ي اقاىمتخد م اجمةاء (مص
تصفلم اقكةلاتنلن" ا(د اقف(يصات اقاختاةلم اختاة دةاىم اقتؤثلة اقااليقيج قاةاوام ص(م
اق ااالن (ال ارا اع اقاإلن.
 -9اقااماةكم م اقنممديئ اقااااممم م اةكزنمما ااقت ماين اممع اكتممب اقافممت اق مما (مميل " صممال(لات
اكتب اقافت اق ا ا(ىب اقايانلن اقنا ذئ قتالل ارداء اقاإىى ي اقيظلف ".
 -01ت افات(م يتزيلد اراانم اق اام قاجال اقيزةاء  /دافةئ اقاتاا م ياقتنىل اق(كيا
اجدايل اتمانم ارجةاءات اقاتخذئ قالقلات ياقامافع اقاىتيةدئ اقداخام اقع اق ةا اة
ادلةلات
الما ان وال االكاتنا اقفنلم
اقانا ذ اق(ديدلم ياقت ت اجةاء اقاى ارا ا
اقالفم اقا(ا ظات ياقخاصم ااقفصل اقثان ق ا 6106
 -00ت ت(دلث اقالانات اقخاصم اجدايل اقامافع ياآلقلات ياقاياد اقاىتيةدئ ان اقلااان
ا(ا ظت اقاصةئ يياىط يالان ارجةاءات اقاتخذئ اصددها ياقخاصم
اقانا ذ اق(ديدلم
اامة تايز يآب . 6106
( -06مية اجتااع يزاةئ اقنال  /ارىكيا قاناوام ااةيع اقنا ذئ اقيا(دئ.
مان ةل ن ااتة اع وى اقةواام ارا ا لم اع
 -03ت اجةاء اقاى ارا ا
ادةىم اتيىطم طاةد قاانات يت جاب نااذج قغةل اقالال.
مان ةل ن ااتة اع وى اقةواام ارا ا لم اع
 -04ت اجةاء اقاى ارا ا
اخافات االىتلكلم انطام اق الدي يت جاب نااذج قغةل اقالال.
 -05ت اقااء ا(امةئ تي لم ااتةكم اع وى اقةواام ادلةلم اران اق اام ( /االم اقاناآت
.
 -06ت اقزلاةئ اقالدانلم قاختاةات اقاى ان وال ةل ا الا تااع قانائ اقىياةلم يود ت
اةنااو تافازي.
ةمه
 -07ت اقاصادوم اقااااةئ ااقتادل قدى يزاةئ اقتخطلط  /اقجماز اقاةكزي قاتاللل ياقىلطةئ
اقني لم  /وى ار تااد قغةل اق(صيل اع ار تااد قاختاةات كااا  /وى اقا(يث
ارا ا لم اةكزنا ياقتنىل جاةي اع انتىا وى ار تااد ي(ىب اقميااط اقاادام ان
واام .
 -08ت اقت(ملة اقكلالايي اطةلام اقتاطلة قنااذج ا  0اا ء نمة ذي واة–  0الاه آااة /
اغداد  ( /اق اال يولاىما اع جماز اق داد اقيالم اقىافل .LSC
 -09ارىتاةاة اتيثل نتافو اقالاىات اقاختاةلم ي اةنااو ال  Excelيارةافم ارقكتةينلم
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