تقرٌر دورة تقٌٌم التعرض المهنً فً المجاالت الصحٌة والتطبٌقات الخاصة
باالشعاع المؤٌن للفترة 3122 / 3 / 23-8
المقدمة
برعاٌة السٌد مدٌر عام مركز الوقاٌة من االشعاع
اقٌم فً مركز الوقاٌة من االشعاع  /شعبـــة التخطٌط والمتابعة وبالتعاون مع قسم مراقبة
التعرض الشخصً الدورة التدرٌبٌة الموسومة ( تقٌٌم التعرض المهنً للعاملٌن فً المجاالت
الصحٌة والتطبٌقات الخاصة باالشعاع المإٌن ) بناءا على طلب مستشفى االمل الوطنً ( الطب
النووي سابقا ) لتطوٌر مهارات منتسبٌهم من المالكات العاملة من الفٌزٌاوٌٌن والمعالجٌن
الشعاعٌٌن فً المستشفى انفا  .حٌث كان المشاركون عدد ( ) 66عامل فً مستشفى االمل
الوطنً و عدد (  ) 2مشارك من مستشفى الكرخ العام وعدد (  ) 6مشارك من مدٌرٌة بٌبة
المثنى  /شعبة الوقاٌة من االشعاع و عدد (  ) 2مشارك من مركز الوقاٌة من االشعاع وجمٌع
المشاركٌن من المالكات التً لم تشارك مسبقا فً دورات المركز التخصصٌة فً مجال الوقاٌة
االشعاعٌة  .والن طبٌعة عمل العاملٌن فً مستشفى االمل الوطنً تستوجب منهم معرفة
اساسٌات االشعاع وتطبٌق المهارات االشعاعٌة بحكم طبٌعة عملهم فً معالجة المرضى
باستخدام المصادر االشعاعٌة المختلفة  .فقد تم اعداد المحاظرات التخصصٌة فً مجال االشعاع
المإٌن وبما ٌنسجم مع طبٌعة العمل فً مستشفى االمل الوطنً  .استغرقت الدورة مدة خمسة
اٌام للفترة (  2165 / 2 / )62- 8تضمنت منهاج مكثف فً تقٌٌم التعرض المهنً تخللها
امتحان ٌومً فً موضوع الوحدات االشعاعٌة الهمٌة الموضوع ومناقشات مستمرة طٌلة فترة
الدورة لما لهامن اهمٌة لتقٌٌم مستوى ومدى االستفاده من منهاج الدورة واكتساب المعرفة
وتضمنت الدورة اٌضا امتحان نهابً بمواضٌع الدورة وبشكل مفصل وتضمنت الدورة فً
نهاٌتها استبٌان بمدى استفاده المشاركٌن من مواضٌع الدورة وكانت نتٌجة االستبان %611
االستفاده المطلقة من محاظرات الدورة التخصصٌة فً مجال تقٌٌم التعرض المهنً .

اهداف دورة (تقٌٌم التعرض المهنً فً المجاالت الصحٌة والتطبٌقات الخاصة
باالشعاع المإٌن )
 -6تقدٌم مختلف المفاهٌم االشعاعٌة  ،لمعرفة اساسٌات االشعاع  ،المادة المشعة  ،والتلوث
االشعاعً
 -2شرح مختلف الشروط االشعاعٌة لتمٌٌز تقنٌات تقلٌل التعرض لالشعاع والمادة المشعة من
خالل توضٌح مفهوم وسٌاسة ( االرا ) .
 -3شرح مختلف الجرع االشعاعٌة ومصادر االشعاع  ،وتعرٌف مصادر االشعاع الطبٌعٌة
والصناعٌة ومخاطر االشعاع الحٌوٌة المصاحبة للتعرض لالشعاع من خالل تمٌٌز التؤثٌرات
المحتملة لالشعاع على الخالٌاو توضٌح طرٌقة كٌفٌة تسبب االشعاع بتدمٌر الخالٌا ( االنسان )
.
 -4شرح لمختلف برامج المراقبة الشخصٌة وكل نوع ٌستخدم الي غرض والهدف منه اضافة
الى المسإولٌات والواجبات التً تقع على العاملٌن فً حقل االشعاع وضرورة االلتزام بها .
 -5اعطاء مختلف االطر من زمن التعرض الجزاء مختلفة من الجسم  ،وتعرٌف محددات
الجرعة القابلة للتطبٌق ومستوٌات السٌطرة االدارٌة المعنٌة  ( .سٌاسة ) ALARA
 -6اعطاء تعرٌف لحاالت الطوارئ االشعاعٌة ومعرفة طرٌقة التعامل معها بالشكل المالبم
شرح اشارات المناطق المشعة العالٌة والمناطق ذات االشعاع العالً جداً  ،تعرٌف وتمٌٌز
متطلبات الدخول للمناطق عالٌة االشعاع  .توضٌح مختلف انواع التلوث االشعاعً  ،وتعرٌف
الطرق المستخدمة للسٌطرة على انتشار التلوث االشعاعً

منهاج دورة ( تقٌٌم التعرض المهنً للعاملٌن فً المجاالت الصحٌة
والتطبٌقات الخاصة باالشعاع المؤٌن )
 االفتتاحٌة :تضمنت الكلمه الترحٌبة بالحظور من المشاركٌن من قبل الخبٌر السٌد عبد
الكرٌم عن السٌد مدٌر عام مركز الوقاٌة من االشعاع
 محاظرة ( اساسٌات االشعاع  /ر .فٌزٌاوٌٌن سلوى حمد منصور )
 محاضرة محددات االشعاع  /ر .فٌزٌاوٌٌن اقدم امل عبد الرحٌم )
 اجهزة التعرض الشخصً  /ر .فٌزٌاوٌٌن سلوى حمد منصور )
 مناقشة ( تدرٌب عملً فً موضوع الوحدات االشعاعٌة ( شرح مفصل ) )
 اختبار للمشاركٌن فً فصل الوحدات االشعاعٌة
 محاظرة التعرض االشعاع االمن للعاملٌن فً حقل االشعاع وعموم الناس  /فٌزٌاوي اقدم
حسام احمد عبد هللا
 محاظرة التاثٌرات الحٌوٌة  /الباٌولوجً ذكرى ابراهٌم
 محاظرة السالمة من االشعاع العالً  /الباٌولوجً ٌحٌى محمد ٌحٌى
 محاظرة طرق التعرض واجراءات الوقاٌة  /ر .فٌزٌاوٌٌن سلوى حمد منصور
 محاظرة منح التراخٌص  /الفٌزٌاوي محمد عدنان
 محاظرة التلوث االشعاعً الخارجً والداخلً لالنسان ( اسالٌب ومعالجة )  /الفٌزٌاوي
زهراء خلٌل ابراهٌم
 محاظرة تقٌٌم التعرض المهنً باستخدام فلم باج قٌاس مستوى االشعاع ومنظومة
الومٌض الحراري  /ر .فٌزٌاوٌٌن سلوى حمد منصور
 محاظرة التاثٌرات الصحٌة لالشعاع المؤٌن  /باٌولوجً ذكرى ابراهٌم
 محاظرة حاالت الطوارئ االشعاعً  /فٌزٌاوي اقدم حسام احمد عبد هللا
 مناقشة ( تضمنت مراجعة لمواضٌع الدورة مع المشاركٌن )
 محاظرة المعجل الخطً  /الفٌزٌاوي اقدم حسام علً
 محاظرة السٌطرة على التلوث االشعاعً  /ر .فٌزٌاوٌٌن سلوى حمد منصور
 محاظرة تقلٌل الجرعة الى ادنى حد معقول وقابل لالنجاز ( االرا )ALARA
 مناقشة ( تضمنت مراجعة ومناقشات بٌن المشاركٌن والمحاظرٌن )
 االمتحان النهائً وبدرجة امتحان %211
 اعالن نتابج االمتحان النهابً واعالن اسماء الثالث االوابل فً دورة تقٌٌم التعرض المهنً
 استبان ( تضمن مدى استفاده المشاركٌن من مواضٌع الدورة وهل كان المحاظرٌن على
مستوى االمانه العلمٌة فً نقل وتوصٌل المعلومة العلمٌة بما ٌضمن تطوٌر مهارات
المشاركٌن وكانت نتٌجة االستبٌان  %611االستفاده من الدورة وبشكل مطلق ) .
 تم تنظٌم وترتٌب منهاج الدورة من قبل سكرتارٌة الدورة  /هدٌل علً

ادناه توضٌح موجز الهم المواضٌع التً تم التطرق لها (دورة تقٌٌم التعرض
المهنً فً المجاالت الصحٌة والتطبٌقات الخاصة باالشعاع المؤٌن )
اوال  :اساسٌات االشعاع  :تناولت المحاظرة تقدٌم مختلف المفاهٌم االشعاعٌة  ،لمعرفة
اساسٌات االشعاع  ،المادة المشعة  ،والتلوث االشعاعً الهدف من دراسة تلك المفاهٌم هو ان
ٌكون المشارك قادر على اختٌار الرد الصحٌح من مجموعة االجوبة المتوفرة لدٌه لتؤكٌد قدرته
على :
 .6تمٌٌز الجزٌبات الثالث االساسٌة للذرة  ( .البروتونات +االلكترونات +االلكترونات )
 .2تعرٌف التؤٌن ( :عملٌة تحرٌك او ازاله االلكترونات من الذرة المتعادله )
 .3تعرٌف االشعاع  ،المادة المشعة  ،والتلوث االشعاعً .
 .4التفرٌق بٌن االشعاع المإٌن والغٌر المإٌن .
 .2تعرٌف النشاط االشعاعً وعمر النصف االشعاعً .
 . .6توضٌح االنواع االساسٌة االربعة لالشعاع المإٌن .
 . .7التمٌٌز بٌن االشعاعات المإٌنة االربعة بواسطة :
.8

الخواص الفزٌابٌة ( الطبٌعٌة )

.9

المدى والتدرٌع

.61

االخطار الباٌولوجٌة ( الحٌوٌة )

.66

 .تعرٌف الوحدات المستخدمة لقٌاس االشعاع  ،النشاط االشعاعً  ،والتلوث االشعاعً

ثانٌا  :محددات االشعاع تناولت المحاظرة ماٌلً :
الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة  :التعرض المهنً الي عامل ٌجب ان ٌكون مسٌطر علٌه وال
ٌتجاوز المحددات التالٌة :
 21 ملً سٌفرت/سنة (2رٌم/سنة)( المعدل خالل  5سنوات )
 ملً سٌفرت/سنة (5رٌم/سنة)( لكل سنه واحدة )
محددات الجرع الجزاء الجسم االخرى :
• الجلد واالعضاء  511 - :ملً سٌفرت/سنة
• االطراف  511 :ملً سٌفرت  /سنة
• عدسة العٌن  651 - :ملً سٌفرت  /سنة
الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة  :معدل الجرع المثبتة لعموم الناس ٌجب ان ال تتجاوز :
 الجرعة الفعالة عن  6ملً سٌفرت  /سنة (  611ملً رٌم  /سنة ) .
و.د.ط.ذ ٌ :جب على العاملة فً حقل االشعاع ابالغ ربٌس عملها بكتاب رسمً فً حالة
حملها لغرض تعدٌل حالة عملها وبما ٌتناسب مع عدم تعرٌض الجنٌن للجرع االشعاعٌة
اثناء عملها .
حد مكافا الجرعة للجنٌن ( من بداٌة فترة الحمل الى الوالدة ) ٌجب ان ال تتجاوز  611ملً
رٌم
( 6ملً سٌفرت ) نتٌجة التعرض المهنً عند اعالن العاملة حالة الحمل .

ثالثا  :التاثٌرات الحٌوٌة تناولت المحاظرة المحاور التالٌة :
الخلفٌة االشعاعٌة = طبٌعٌة  +صناعٌة (نحن نتعرض للخلفٌة االشعاعٌة بشكل ثابت من
كلتا المصادر الطبٌعٌة والصناعٌة )
• طرٌقة تسبب االشعاع بتدمٌر خالٌا جسم االنسان ٌتم عن طرٌق تؤٌٌن ذرات الخالٌا .
اي احتمالٌة لبدء ضرر االشعاع تكون بتدمٌر الذرات  .االشعاع المإٌن ٌمكن ان ٌُمزق
االغشٌة التً تحٌط بالخالٌا بصورة مباشرة .

ٌإدي تؤٌن الذرات الى تشكٌل جذور حرة والتً ٌمكن ان ُتعٌد توحٌد نفسها لتشكٌل مواد
كٌمٌاوٌة ضارة مثل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن

االشعاع المؤٌن
الخلٌة الحٌة

بعض الخالٌا اكثر حساسٌة من الخالٌا اخرى للعوامل البٌبٌة مثل ( :الفٌروسات ،السموم ،
االشعاع المإٌن ).
• الخالٌا ذات الحساسٌة االعلى:وهً خالٌا التقسٌم النشطة +الخالٌا غٌر متخصصة
امثلة( الخالٌا ذات الحساسٌة العالٌة ) :
• خالٌا تشكٌل الدم
• بصٌالت الشعر
• الخالٌا التً تشكل الحٌمن
• بطانة المنطقة المعوٌة
• الخالٌا ذات الحساسٌة الواطبة جداً :وهً خالٌا التقسٌم االقل نشاطا ً والخالٌا االكثر
تخصصا
امثلة ( الخالٌا ذات الحساسٌة الواطئة جدا ) :
 خالٌا الدماغ
 خالٌا العضالت

الجرعة الحادة والمزمنة:
• تعتمد احتمالٌة التؤثٌرات الحٌوٌة على كمٌة وسرعة الجرعة االشعاعٌة المستلمة .
• الجرع االشعاعٌة صنفت الى :
• الحادة  :استالم جرعة اشعاعٌة عالٌة فً فترة زمنٌة قصٌرة
( من ثوانً الى اٌام )
• المزمنة  :استالم جرعة اشعاعٌة صغٌرة خالل فترة زمنٌة طوٌلة
( من اشهر الى سنوات )

خامسا  :تقلٌل الجرعة الى ادنى حد معقول وقابل لالنجاز ( ) ALARA
تناولت المحاظرة ما موضح ادناه :
• شرح مختلف الشروط االشعاعٌة لتمٌٌز تقنٌات تقلٌل التعرض لالشعاع والمادة المشعة
االرا تعتمد على تقلٌل الجرعة الى ادنى مستوى معقول وقابل لالنجاز  .حٌث مفهوم
االرا هو تحقٌق السالمة االشعاعٌة عن طرٌق االدارة والسٌطرة على الجرع ( الفردٌة
والجماعٌة ) للعاملٌن ولعموم الناس  ،لتخفٌض هذه الجرع الى ادنى حد معقول ٌجب
االخذ بنظر االعتبار عوامل السٌاسة العامة  ،المنهاج العملً  ،االقتصادي  ،التقنً ،
واالجتماعً  .لوجود بعض الخطر وان كان صغٌراً من اي جرعة اشعاعٌة  ،لذلك
ٌجب ان تبقى كل الجرع ضمن حدود االرا .
• االرا هً مسإولٌة كل العاملٌن .
االرا تشمل تقلٌل كلتا الجرع االشعاعٌة الداخلٌة والخارجٌة والتعرض الشخصً لالشعاع
ٌجب ان ٌبقى الدنى مستوى معقول وقابل لالنجاز .
تعرض العاملٌن وعموم الناس الى االشعاع ٌجب ان ٌبقى مُسٌطر علٌه وذلك عن طرٌق
•

ابقاء الجرع االشعاعٌة اوطؤ بكثٌر من المحددات .

•

عدم السماح بؤي تعرض لالشعاع ما لم ت ُكن هناك منفعة عامة .

كذلك تشمل سٌاسة االرا  :توفٌر الوقاٌة  ،وحفظ البٌبة والسالمة والصحة للموظفٌن ،
المقاولٌن  ،الزابرٌن  ،وعموم الناس ٌ .جب ان تكرس كل الجهود لتقلٌل مخاطر التعرضات
وتحقٌق مدٌات للجرع اقل ما ٌمكن فً حدود المعقول عن طرٌق اعتبارات تقنٌة  ،اقتصادٌة ،
وعوامل اجتماعٌة

سابعا  :التعرض الشخصً تناولت المحاظرة ماٌلً :
شرح لمختلف برامج المراقبة الشخصٌة وكل نوع ٌستخدم الي غرض والهدف منه اضافة الى
المسإولٌات والواجبات التً تقع على العاملٌن فً حقل االشعاع وضرورة االلتزام بها
 -6توضٌح الغرض ومسإولٌات العاملٌن عن كٌفٌة استخدام اجهزة قٌاس التعرض الخارجً
 -2توضٌح الغرض ومسإولٌات العاملٌن عن كٌفٌة استخدام الطرق الصحٌحة والمالبمة فً
قٌاس التعرض الداخلً.
 -3توضٌح طرق الحصول على سجالت الجرع االشعاعٌة
انواع اجهزة قٌاس التعرض الشخصً:
Whole-Body Dosimeter (film badge , tld, ED ) 
طرق قٌاس التعرض الداخلً
 ( Whole-body counting عداد عموم الجسم )
 ( Bioassay التحالٌل الباٌولوجٌة )
عملٌة تسجٌل الجرع ٌ :فضل ان ٌُكون هناك تقرٌر سنوي خاص بجرع العاملٌن من االشعاع
وحسب جداول الجرع المقررة رسمٌا ومن الممكن ان ٌنشر هذا التقرٌر.

ثامنا  :حاالت الطوارئ االشعاعٌة تناولت المحاظرة ماٌلً :
اعطاء تعرٌف لحاالت الطوارئ االشعاعٌة ومعرفة طرٌقة التعامل معها بالشكل المالبم من
خالل مالحظة ماٌلً :
• معرفة كل نوع من انواع المنبهات
•

معرفة التصرف المناسب لكل نوع

•

معرفة عواقب اهمال صفارة انذار الطوارئ

•

معرفة حدود الجرعة المكافبة فً حاالت الطوارئ

تاسعا  :السالمة من االشعاع العالً تناولت المحاظرة ما ٌلً :
شرح اشارات المناطق المشعة العالٌة والمناطق ذات االشعاع العالً جداً  ،تعرٌف وتمٌٌز
متطلبات الدخول للمناطق عالٌة االشعاع

عاشرا  :السٌطرة على التلوث االشعاعً تناولت المحاظرة ماٌلً :
• توضٌح مختلف انواع التلوث االشعاعً  ،وتعرٌف الطرق المستخدمة للسٌطرة على
انتشار التلوث االشعاعً والذي ٌعرف انه  :التلوث االشعاعً  :مادة مشعة تكون غٌر
محتواة وفً مكان غٌر مرغوب .
• انواع التلوث
• (التلوث الثابت) :
• هو التلوث الذي الٌمكن ازالته بسهولة من السطوح الملوثة .
• ال ٌمكن ازالته باالحتكاك العادي .
• قد ٌنطلق نتٌجة العبث بالسطح الملوث مثل ( الصقل  ،الطحن  ،استعمال سوابل
متطاٌرة للتنظٌف  ،الخ ) .
• بمرور الوقت قد ٌتقطر او ٌترشح او ٌمكن ان ٌصبح بطرٌقة اخرى طلٌق او قابل
للفصل .
• التلوث القابل لالزالة :
• هو التلوث الذي ٌمكن ازالته بسهولة من السطوح الملوثة .
• اي جسم ٌتصل او ٌالمس السطح الملوث ٌصبح ملوث .
• ٌمكن ان ٌنتقل التلوث بواسطة االحتكاك العادي  ،المسح  ،التنظٌف  ،او الغسٌل .
• اي حركة فً الهواء المحٌط بالسطح الملوث القابل لالزالة ٌمكن ان ٌجعله تلوُ ثا ً محموالً
فً الهواء ( اي بتحرٌك التلوث السطحً ٌمكن ان ٌصبح تلوثا ً محمول فً الهواء ) .
• التلوث المحمول جواً ( تلوث الهواء ) :
• هو التلوث المعلق فً الهواء على شكل غبار  ،دخان  ،جزٌبات  ،سُحب  ،ابخرة  ،او
غازات .
• ٌمكن ان ٌسمى اٌضا ً بالنشاط االشعاعً المحمول جواً و المادة المشعة المحمولة فً
الهواء .

• مصادر التلوث :
• التسربات او االنقطاعات فً االنظمة االشعاعٌة  ،وبضمنها انظمة المعالجة الهوابٌة .
• ترسب التلوث المحمول فً الهواء على السطوح ( الملوثة ) .
• التسربات او الشقوق فً حاوٌات المواد المشعة مثل البرامٌل  ،االكٌاس البالستٌكٌة ،
او الصنادٌق .
• الكشف عن مواد مشعة مدفونة ( النفاٌات المشعة ) .
• الفجوات او الفتحات التً تحدث فً كبسولة المصادر المغلقة .

عاشرا  :العمل االشعاعً التخطٌط والسٌطرة تناولت المحاظرة ماٌلً :
تمثٌل مناطق السٌطرة والرقابة االشعاعٌة وكٌفٌة الدخول والخروج منها وفقا لمحاور السٌطرة
ولوحات العالمات التحذٌرٌة .

احدى عشر  :التلوث االشعاعً الخارجً والداخلً لالنسان اسباب ومعالجة
تناولت المحاظرة ماٌلً :
مع ازدٌاد استخدامات النظابر المشعة المفتوحة فً مجاالت عدٌدة بحثٌة وطبٌة وصناعٌة
وزراعٌة أصبح التلوث اإلشعاعً لإلنسان أحد األخطار المهنٌة للعاملٌن فً هذه المجاالت
وتتناول هذه المحاضرة األهداف العامة واألسس التً تبنً علٌها طرق إزالة التلوث اإلشعاعً
الخارجً وكٌفٌة التحكم فً عدم انتشار التلوث واالستعدادات والتجهٌزات الالزمة.
األهداف العامة لعملٌات إزالة التلوث اإلشعاعً الخارجً بسٌطة وتتلخص فٌما ٌلً :
 إنقاذ الحٌاة خاصة فً الحوادث عند وجود شخص ملوث ومصاب بؤضرار
أخري غٌر إشعاعٌة.


تجنب تحول التلوث الخارجً إلً تلوث داخلً.

 تجنب انتشار التلوث الخارجً سواء بالنسبة للشخص الملوث فعال أو ألفراد
آخرٌن أو الماكن أخري أو للبٌبة.
 إنقاذ الحٌاة خاصة فً الحوادث عند وجود شخص ملوث ومصاب بؤضرار
أخري غٌر إشعاعٌة.


تجنب تحول التلوث الخارجً إلً تلوث داخلً.

 تجنب انتشار التلوث الخارجً سواء بالنسبة للشخص الملوث فعال أو ألفراد
آخرٌن أو الماكن أخري أو للبٌبة.
ٌ شمل التلوث الداخلً أربع خطوات متتالٌة:
(.ا) ترسٌب النوٌدات المشعة علً مداخل الجسم ،والمسارات الممكنة للنوٌدات داخل الجسم
تشمل كما سبق :الجلد ،المخاط ،القناة الهضمٌة ،الجهاز التنفسً ،والجروح وٌمثل المسارٌن
األخٌرٌن أكثر المسارات خطورة وشٌوعا فً حاالت الحوادث اإلشعاعٌة.
(.ب) تحرك النوٌدات من أماكن ترسبها فً مداخل الجسم إلً أن تصل إلً األعضاء الناقلة
داخل الجسم (الدم أو السابل اللٌمفاوي).
• (.ج) وصول النوٌدات المشعة إلً العضو الهدف وترسبها به .وٌعرف العضو الهدف
بؤنه العضو الذي سٌصاب بؤكبر الضرر نتٌجة للتلوث الداخلً.
د) التطهٌر بؤن ٌبدأ ارتداد النظٌر من العضو الهدف وبذلك ٌبدأ الجسم فً التخلص من النظٌر
بالمعدل الذي تحدده فترة عمر النصف البٌولوجٌة ،وتتم اإلزالة المطردة للنوٌدات المشعة عادة
عن طرٌق البول أو البراز وأحٌانا عن طرٌق الزفٌر أو العرق.

أهمٌة سرعة المعالجة
بمنع أو تقلٌل االمتصاص من القناة الهضمٌة
غسٌل المعدة (Stomach lavage
المقٌبات ()Emetics
المسهالت ()Purgatives
 بسد العضو الهدف أو بالتخفٌف النظابري ٌتم سد العضو الهدف كإسعاف أولً فور إندخالنظٌر مشع بإعطاء جرعة من نظٌر ثابت كافٌة لتشبٌع هذا العضو وبذلك نمنع ترسٌب النظٌر
المشع به .أما التخفٌف النظابري فهو ٌعطً كعالج بتقدٌم كمٌة من النظٌر الثابت لتخفٌف تركٌز
النظٌر المشع بالعضو الهدف

اثنتا عشر  :طرق التعرض واجراءات الوقاٌة تناولت المحاظرة المحاور
الموضحة فً ادناه :



إذا فُقدت السٌطرة على مصدر مشع ،فإنه ٌصبح مصدراً خطراً لألسباب التالٌة-:
• اللمس المباشر،
• التعرض لإلشعاع الصادر منه من مسافة قصٌرة،
• تلوث المناطق المجاورة له.



وفٌما ٌخص المنشآت النووٌة:
• قد ٌسبب انطالق المواد المشعة على البٌبة حوادث إشعاعٌة مختلفة،



من أجل اتخاذ إجراءات الوقاٌة المناسبة أثناء الطوارئ ،فال بد من أخذ سبل التعرض
بعٌن االعتبار.

الوقاٌة من التعرض الخارجً
ٌعتمد مقدار الجرعات االشعاعٌة الناجمة عن تعرض خارجً على العوامل التالٌة:
 النشاط اإلشعاعً للمصدر
 نوع وطاقة اإلشعاع الصادر عن المصدر المشع
 المسافة عن المصدر
 زمن التعرض
 وجود أي نوع من الحواجز بٌن الجسم والمصدر المشع وألنواع االشعاعات
التلوث الخارجً
 قد ٌحدث نتٌجة الحوادث التً تقع فً مفاعالت نووٌة (مثل تشرنوبل) أو نتٌجة
الحوادث اإلشعاعٌة (كحادث غواٌانا فً البرازٌل).
ٌ نتشر التلوث عن طرٌق:
 الرٌاح
 البشر
 المتفجرات

 أنظمة التهوٌة فً المبانً
التعرض الداخلً
ٌمكن للمواد المشعة أن تدخل إلى الجسم عن طرٌق:
• الفم
• التنفس
• الجروح
• من خالل الجلد
تعتمد الجرعة االشعاعٌة المتلقات على عدة عوامل:
• كمٌة المواد المشعة الداخلة إلى الجسم
• مدة بقاء المواد المشعة داخل الجسم
• مكان توضعها فً الجسم
• نوع وطاقة اإلشعاع
• عمر النصف البٌولوجً لهذه المواد
الوقاٌة من التعرض الداخلً
ٌ جب مراعاة الحٌطة والحذر من المصادر المحتملة للتلوث.
 التقٌد من األكل أو الشرب أو التدخٌن فً المناطق التً ٌُحتمل أن تكون ملوثة.
 تحاشً التواجد فً الغٌمة اإلشعاعٌة أو األماكن التً ٌغطٌها الدخان (نتٌجة الحرٌق
مثالً).
 الـتؤكد من إبقاء الٌدٌن بعٌدتٌن عن الفم.
 تغطٌة جمٌع الجروح المفتوحة.
 التؤكد من ارتداء المالبس الواقٌة المناسبة.
 القٌام بعملٌات الرصد والمسح اإلشعاعً بشكل دوري.

أسالٌب وطرق الوقاٌة األساسٌة
› الزمن
› المسافة
› التدرٌع
› السٌطرة على استنشاق أو ابتالع المواد الملوثة
› إبقاء الٌدٌن بعٌدتٌن عن الفم.

المرافقات
نموذج من فولدر الدورة الذي تم توزٌعة للمشاركٌن الذي تضمن ( اهداف ومحاور الدورة ) .
نموذج من اسئلة االختبار الٌومً والنهائً
نموذج من ورقة االستبٌان

