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الحوادث اإلشعاعية
والدروس المستفادة منھا
Lessons from Radiation Accidents

أســامة أنجق

الدورة التدريبية الوطنية في اختبار المواد بالتصوير الشعاعي " المستوى األول"
دمشق من  20/6/2021لغاية 1/7/2021

• المحتوى:
•
•
•
•

مقدمة.
التعرض اإلشعاعي والتأثيرات التي تحدث نتيجة التعرض لإلشعاع.
المصادر المشعة المستخدمة في .NDT
الحوادث اإلشعاعية في:
Today we will
talk about
Radiation
Protection & safety

– التطبيقات الصناعية.
– التطبيقات الطبية

• الدروس المستفادة من الحوادث اإلشعاعية.
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• مقدمة

• يعد التصوير باألشعة أداة مھمة في المجال الصناعي والطبي.
– أداة تشخيص فعالة للكشف عن العيوب دون تخريب الجسم أو المادة.
– معرفة الحالة السليمة أو الشاذة بسرعة.

• من عيوب ھذه التقنية :المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لإلشعاع.
حيث يمكن أن تحدث تأثيرات الصحية بسبب:
– التعرض لسويات منخفضة من الجرعات اإلشعاعية على المدى الطويل أو
– التعرض لسويات عالية من الجرعات اإلشعاعية )حالة وقع حوادث أو إھمال(
خالل فترة قصيرة من الزمن.

3
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• مقدمة

• اإلشعاع ھو جزء من حياتنا.
• إن إشعاع الخلفية الطبيعية ،الذي يأتي بالدرجة األولى من المعادن
الطبيعية ،ھو دائما ً حولنا.
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• الخلفية الطبيعية لإلشعاع

• مقدار ما يتعرض له الفرد من المصادر الطبيعية المختلفة.

5
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• معدل الجرعة للخلفية اإلشعاعية الطبيعية:
• من مصادر طبيعية
– مقدار الخلفية النموذجية 0.05-0.1 Sv/h

• يمكن أن تتغير بقدار  3أضعاف أو أكثر:
– من موقع إلى آخر )من غرفة إلى غرفة(.
– بسبب الظروف الجوية )تساقط األمطار(
– مع الوقت )ليل ،نھار(.
– اُ◌ُ ناء السفر بالطائرة أو المناطق الجبلية.
• – أثناء السفر الجوي يمكن أن يكون أعلى بمقدار  300مرة أو أكثر بسبب ارتفاع
اإلشعاع الكوني.
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• مقدمة

• لحسن الحظ ،ھناك حاالت قليلة جداً يتعرض فيھا الشخص العادي
لمصادر إشعاعية غير خاضعة للضبط بمقدار يزيد عن مقدار الخلفية
الطبيعية.
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• مقدمة:

• Pierre Curie’s self-inflicted severe skin Curie’s
)self-reaction to radium. (1903
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• مقدمة:
• أول المشاكل بسبب اإلشعاع!!!!!
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• مقدمة:

• في وقت مبكر يعود إلى عام  ،1900أي بعد خمس
سنوات من اكتشاف رونتجن  ،كان من المفھوم أنه
يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة عند التعامل مع
األشعة السينية أو أشعة غاما.

• التحذير األول من اآلثار الضارة المحتملة لألشعة السينية جاء من
توماس اديسون  ،وليام مورتون  ،ونيكوال تيسال حيث أبلغ كل منھم
عن تھيج العين من التجارب مع األشعة السينية والمواد الفلورية.
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ھل يوجد ضرر من
استخدام المصادر
المشعة؟؟؟

!!! !
??
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• تأثير اإلشعاع:
• تنشأ مخاطر اإلشعاع من:
– التعرض الخارجي لإلشعاع المنبعثة من مصادره المختلفة
– التعرض الداخلي نتيجة دخول النظائر المشعة إلى الجسم
عن طريق أجھزة الھضم والتنفس.

• لتجنب مخاطر اإلشعاع وحماية العاملين في ھذا
المجال من الضروري اإللمام وااللتزام بالتعليمات
المتعلقة بالوقاية من اإلشعاع.
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• تأثير اإلشعاع:
• التعرض الخارجي لإلشعاع:

• من:
– غاما ،األشعة السينية ،والنيترونات
– جسيمات بيتا  -فقط في تعرض الجلد

• ال يمكن أن ينتج التعرض الخارجي عن جسيمات

13
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• تأثير اإلشعاع:
• التعرض الداخلي:
– من جميع أنواع اإلشعاع
• جسيمات ألفا
• جسيمات بيتا
• غاما
• نيترون

• التعرض الداخلي )من داخل الجسم(.
– جسيمات ألفا
– جسيمات بيتا )باستثناء الجلد(

14
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• تأثير اإلشعاع:
• يختلف تأثير اإلشعاع حسب:
– مقدار الجرعة اإلشعاعية
– الفترة الزمنية للتعرض
– اختالف األشخاص )رجل بالغ ،طفل ،امرأة ،امرأة حامل( ...،
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• تأثير اإلشعاع:
• زيادة الجرعة اإلشعاعية إلى حد أعلى قليال من الحد المسموح به تجعل بعض
األشخاص يشعرون:
– بالتقيؤ خالل الساعات األولى من تعرضھم
– بالتعب وفقدان الشھية وارتفاع درجة الحرارة ،
– تغيير ملحوظ في دمائھم .

• إذا كانت الجرعة عالية )حوادث إشعاعية كبيرة( فان جميع األشخاص
يشعرون بالتقيؤ مع تغيير عدد كريات الدم الحمراء وخالل فترة قصيرة يتوفى
عدد كبير منھم وتكثر نسبة الوفيات في حالة عدم توفر الرعاية الطبية.
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• تأثير اإلشعاع:

شمع
برافين

ورق
رصاص

بالستيك
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ھل نحن بحاجة إلى الوقاية
اإلشعاعية ؟؟؟؟؟؟؟
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ﻫﻝ ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻳﺔ؟؟؟؟؟؟؟
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ﻫﻝ ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟطﺑﻲ ؟

Radiation wound 22 months
after angioplasty procedure.
تعرض مفرط لألشعة السينية خالل تنظير للرئة
18.00 Gy < الجرعة التي تعرض لھا المريض
> 360 minutes fluoro time

Typical fluoro skin entrance
dose rate ≈ 20 - 50 mGy/min

Ossama ANJAK
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• الوقاية اإلشعاعية

• الھدف الرئيسي للوقاية من اإلشعاع ھو تجنب أي تعرض غير ضروري.
– ألن أي زيادة في التعرض قد يؤدي إلى زيادة الضرر البيولوجي.
• يجب توعية العاملين في حقل اإلشعاع من خالل:
– تعريفھم بطبيعة اإلشعاعات المؤينة
– مدى خطورة التعرض لھا.
– األضرار الناجمة عنھا وكيفية تجنبھا.
– دراسة الحوادث اإلشعاعية واستخالص الفوائد منھا.

21
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• التأثيرات اإلشعاعية على الخلية الحية:

 (1التأثيرات الحتمية:
– يمكن لإلشعاع أن يحفز على قتل الخاليا الحية بشكل واسع بما يكفي إلعاقة
وظيفة األنسجة أو األجھزة التي تعرضت لإلشعاع.
• مثال الساد  ،تلف الجلد  ،الغثيان  ،القيء  ،العقم  ،إزالة الشعر

– يمكن مالحظة ذلك سريريا إذا كانت الجرعات اإلشعاعية تتجاوز حد العتبة
)اآلثار الحتمية(.

 (2التأثيرات العشوائية:
– يمكن لإلشعاع أن يحفز إلى التحول غير القاتل للخاليا بل تحافظ على قدرتھا
على التكاثر وھذا يؤدي إلى حدوث السرطان لدى الفرد )بعد فترة كمون( أو أحد
أفراد ذريته.
22
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:• التأثيرات اإلشعاعية على الخلية الحية
خلية سرطانية
أشعة مؤينة

خلية سرطانية

خلية حية طبيعية

خاليا ورمية

6/17/2021
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:• المصادر المشعة في حياتنا
Solar Radiation

Nuclear
Medicine

X-Rays

Cosmic Rays





Consumer
Products

Radon



Each
Other
Radioactive
Waste

Nuclear Power
(K-40) found in bananas

Food &
Drink

Terrestrial
Radiation
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Ossama ANJAK

Osama Anjak

12

 20حزيران21 ،

NDT Training Course Level 1

• نظرة عامة على المخاطر:
•  3000mSvتھديد الحياة
•  500-1000mSvيمكن أن تسبب:
– التعب  ،وھن عام ،فقدان الشھية . .....
– زيادة  5%في خطر اإلصابة بالسرطان

• أعلى من :100mSv
– من الممكن أن تحدث تأثيرات على الجنين.
– ال يوجد تأثيرات قصيرة المدى على األطفال والبالغين.
– زيادة طفيفة في خطر اإلصابة بالسرطان .0.5%

• وقد يسبب تعرض األم قبل الوالدة لإلشعاع المؤين تلفا ً في مخ الجنين ،وذلك عقب
تعرضھا لجرعة حادة تتجاوز:
–  100mSvفي الفترة ما بين األسبوع الثامن والخامس عشر من الحمل
–  200mSvفي الفترة ما بين األسبوع السادس عشر والخامس والعشرين من الحمل.
25
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• تراكم الجرعة )الجرعة الكلية(:
• يمكن أن تساھم الجرعة المتراكمة على مدى بضعة أيام على حدوث
التأثيرات الشديدة.
• عندما تعتقد أنك تلقيت جرعة عالية )نسبا ً( من مصدر مشع ال تحاول
تكرار العمل قبل التأكد من الجرعة التي تعرضت لھا )أو مراقبة معدل
التعرض في مكان العمل(.
الجرعة في اليوم األول = 2mSv
الجرعة في اليوم الثاني = 4mSv
الجرعة الكلية 6mSv

23
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• الوقاية اإلشعاعية
• توصيات (2007) ICRP 103
• ﺗﻌﺗﻣد اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺑﺎدئ
التبرير
Justification

استمثال الوقاية
Optimization of
Protection

27

principles
of
radiation
protection
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قيد الجرعة
Dose
limitation
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• أساسيات الوقاية اإلشعاعية:

• اﻟﻣﺑﺎدء اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻳﺔ:
– اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
– اﻟزﻣن.
– اﻟﺗدرﻳﻊ.

28
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• أساسيات الوقاية اإلشعاعية:

• اﻟﻣﺑﺎدء اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻳﺔ:
– اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
– اﻟزﻣن.
– اﻟﺗدرﻳﻊ.
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• ما ھو التصوير الصناعي؟
• التصوير الصناعي:
– استخدام اإلشعاع المؤين أو غير المؤين للكشف على العيوب في مادة ما دون
تخريبھا.
– يستخدم من أجل:
•
•
•
•

تحري الدقة في التصنيع.
أحد إجراءات ضبط الجودة.
تستخدم في أغلب الحاالت للتحري عن وصالت اللحام في المنشاءات النفطية.
....
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• المصادر المشعة في NDT
• 1930s and 1940s 226Ra was used.
and 192Ir after World War II

32
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NDT • المصادر المشعة في

• Gamma Devices with sources of 192Ir, 75Se, 60Co
– Contain 0.1 – 5TBq of 60Co, 192Ir, or 137Cs

• Used for Daily On-site Radiographies
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• NDT Radioactive Sources and some properties

Gamma Radiography Using Selenium‐75
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• Radioactive Sources and some properties
Half Value Layer (cms)

Tenth Value Layer (cms)

Lead

Iron

Concrete

Lead

Iron

192

Ir

0.6

1.3

4.6

2.0

4.3

14.7

60

Co

1.2

2.0

6.6

4.0

6.9

20.6

169

Yb

0.26

0.95

0.29

1.8

75

Se

0.11

0.8

0.475

2.75

Isotope
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3.0

Concrete

9.0
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NDT • المصادر المشعة في

Source containers • حاوية المصادر المشعة
يجب أن تتوافق حاوية المصادر المشعة مع
المعايير الدولية بحيث يكون التعرض اإلشعاعي
As

بأقل حد يمكن الوصول إلية حسب مبدأ آالرا
Low As Reasonable Achievable (ALARA).

The shielding of source containers must
remain intact following any credible accident
or incident. The shielding of this container
(right) remained intact following a severe fire
at the licensed premises.
6/17/2021
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• NDT & X-ray

Has three main components:• x-ray tube assembly;
• x-ray control panel;
• high tension (HT) cables.
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• حادثة غويانيا اإلشعاعية
• حادثة غويانيا اإلشعاعية:
– حادث تلوث إشعاعي في غويانيا وسط البرازيل ،قتل فيه  4أشخاص وجرح  ، 28وأكثر من  200حاالت تسمم
إشعاعي .
– جھاز عالج إشعاعي يستخدم عنصر الكوبالت.Co-60: Half Life = 5.28 yr, Photon Energy =1.25MeV)) 60-

• في  13سبتمبر 1987م ،دخل اثنان من نابشي األنقاض إلى مبنى مركز معالجة إشعاعية المھجور وقاما
بنقل رأس جھاز المعالجة اإلشعاعية إلى بيت أحدھما كي يبيعوه كخردة ،دون أن يعرفا خطره اإلشعاعي
طبعا ً.
• وفي خالل أربعة أيام تم فك الرأس وحاوال كسر الغالف الرصاصي الذي يحمي كبسولة أمالح كلوريد الكوبالت
المشع.
• لم يستطعا كسر الغالف الرصاصي ،لكنھما استطاعا كسر نافذة اإليريديوم التي يخرج منھا اإلشعاع
• تم الوصول إلى الكبسولة وكسرھا .ومن ھنا بدأت إحدى أخطر الحوادث اإلشعاعية التي حصلت إلى يومنا
ھذا.
39

6/17/2021

Osama Anjak

• حادثة غويانيا اإلشعاعية
• جھاز العالج اإلشعاعي ويحوي عنصر الكوبالت60-
– النشاط اإلشعاعي بتاريخ الحادث < .1.375kCi

Alcyon II, CGR, MeV
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• حادثة غويانيا اإلشعاعية
• قام شقيق تاجر الخردة بنحت جزء من الكبسولة ،مما أدى إلى تناثر غبارھا على أرضية البيت
الذي تلعب فيه ابنته الصغيرة.
• قامت الطفلة بعدھا بتناول غذائھا بأيديھا الملوثة مبتلعة بذلك المادة المشعة،
• وأيضا ً قامت بطالء جسدھا بالمادة الزرقاء المتألقة.
• شقيق آخر لزعيم الخردة قام بطالء الصليب على جسمه،
– وانتقلت معه أجزاء المادة المشعة إلى مزرعته لتصيب حيواناتھا وتقتلھم.

• زوار البيت ومن جاء ليشاھد جمال المادة الزرقاء نقلوا معھم الغبار اإلشعاعي إلى كل مكان
ذھبوا إليه .فقد وجدت آثار المادة المشعة في مناطق عديدة في المدينة وحتى في مدينة أخرى
تبعد  60كم.

41

Osama Anjak

6/17/2021

• حادثة غويانيا اإلشعاعية
• الحادثة فتحت أعين الحكومات على خطر سرقة المواد المشعة.
• عقب ھذه الحادثة أصدرت أغلب الحكومات قوانين صارمة لتتبع كل
المواد المشعة من وقت دخولھا البلد وطريقة استعمالھا خالل وجودھا
وحتى االنتھاء منھا وإرسالھا للتخلص منھا.
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Industrial Radiography Accidents

• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

•IAEA Safety Report

Lessons Learned from
Accidents in Industrial
Radiography. Series No.7:
• 43 cases; 9 involving the
public or other nonradiation workers.
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Industrial Radiography Accidents

US Nuclear المتحدة
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

• حسب إحصاءات السلطة الرقابية في الواليات
:Regulatory Commission

1971-1980 ( وقعت في الفترة1) حادثة إشعاعية48 – ھناك
– تم اإلبالغ عن إصابات خطيرة وعدد من الوفيات في تلك الفترة وجرى التحقيق
. فيھا

(1)involving

doses greater than 50 mGy to the whole body or 750
mGy to a part of the body. (Ref: NUREG/BR-0024). Many
accidents may go unreported because those responsible fear the
legal consequences.
6/17/2021
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

Industrial Radiography Accidents

• في البرازيل :تم اإلبالغ عن  5حوادث إشعاعية خطرة أدث إلى تعرض  7من العاملين و  19من عموم الناس.
• نتج عن ھذا التعرض تطور متالزمة اإلشعاع الجلدي في اليدين واألصابع.

بسبب فشل اإلجراء  ،أثناء أعمال الصيانة

)- 2.11 TBq (57Ci

60Co

– 2000

الروتينية لجھاز الكوبالت  ،أبقى المشغل يده
اليسرى قريبة جدًا من المصدر المشع ،
خالل  30ثانية تقريبًا.
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Industrial Radiography Accidents

• السب الرئيسي للحادث:
– كان المصدر المشع عال ًقا داخل حاوية التعرض ،ولكن في الوضع غير آمن )لم
يكن في موضع التخزين( بسبب التآكل داخل الحاوية وسوء صيانة المعدات.
– العامل لم يكن يحمل مقياس الجرعة الشخصية المزود بإنذار
– لم يقم المشغل بمراقبة مقدار التعرض اإلشعاعي .وكان من الضروري استخدام
جھاز مراقبة إشعاعية محمول في مثل ھذه الحالات.
– لم يتقيد المشغل باتباع إجراءات السالمة.

• اإلجراءات المتخذه من قبل السلطة الرقابية:
– توبيخ رسمي لمدير الشركة.
– اإليقاف المؤقت للعمل في المنشأة.
– تقييد استخدام جھاز التصوري التي تحوي على مصادر كوبالت 60Co
– االستبعاد الدائم للمشغل من العمل اإلشعاعي.

حمامى  ،وذمة وبثور على
يدي العامل )يوم .(30
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الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

Industrial Radiography Accidents

Results of Dose Estimations

تقدير الجرعات التي تعرض لھا العامل

)Absorbed doses (mGy

• Absorbed doses of 7.41 Gy and 17.56 Gy in the thumb and index fingers
using a left hand physical simulator.

47
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

Industrial Radiography Accidents

• في البرازيل :تم اإلبالغ عن  5حوادث إشعاعية خطرة أدث إلى تعرض  7من العاملين و  19من عموم الناس.
جرى تنفيذ إجراءات الطوارئ بشكل خاطئ:
أمسك عامل متدرب حامل المصدر بيده.

)1997 -192Ir - 1.62 TBq (43Ci

)1997 -192Ir - 1.62 TBq (43Ci

سرق جھاز من السيارة وعثر عليه سائق
ُ
شاحنة .تمت إزالة المصدر المشع والتعامل
معه من قبل أفراد الجمھور.
48
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

Industrial Radiography Accidents

• مصادر التصوير اإلشعاعي المفقودة أو المسروقة

49

Osama Anjak

• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

6/17/2021

Industrial Radiography Accidents

غيالن  -إيران
إصابات خطيرة لعامل غير إشعاعي ناتجة عن عدم استخدام عامل
التصوير الشعاعي لمقياس مسح للتأكد من إعادة المصدر إلى الحاوية
الخاصة به )الدرع الواقي(.
• وضع المصدر المشع في جيبه لفترة قصيرة )حوالي 2ساعة(.
• لم يكتشف الطبيب أن ھذه الحالة ناتجة عن التعرض
اإلشعاعي

• 185 GBq 192Ir in shirt pocket for
90 minutes
;• estimated skin dose of 30 Gy
whole body as 2-5 Gy

50
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Industrial Radiography Accidents

• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

• ضعف أمن المصدر )حماية المصدر المشع( مما أدى إلى إصابات خطيرة
ووفيات

137Cs

industrial
radiography source;
Argentina 1968
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي

• ضعف أمن المصدر )حماية المصدر المشع( مما أدى إلى إصابات خطيرة
ووفيات
Doses
• 17000 Gy (localized)
• 1 - 8 Gy (internal organs)
• 0.6 Gy (head)

137Cs

industrial radiography
source; Argentina 1968
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Industrial Radiography

• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي
Accidents

192Ir

 تعرض أحد فني التصوير لمصدر من اإلريديوم1999 • البيرو

Yanango, Peru 1999

1.37 TBq 192Ir.
2 days after accident;
blister on upper thigh.

6/17/2021
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• الحوادث اإلشعاعية في مجال التصوير الصناعي
Accidents

. ساعات6 • المصدر غير مؤمن بشكل صحيح لمدة
Source not properly secured. Loss not apparent for 6 hours.

Skin dose at 1cm estimated at 10 kGy; right leg amputated.
The worker’s wife and two children were also exposed.
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منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الحوادث اإلشعاعية
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Consequences of Accidents

• آثار حتمية شديدة Severe deterministic effects
 الموت  ، deathفقدان األطراف  ،loss of limbsالحمامى اإلشعاعية
erythema
• زيادة في التأثيرات العشوائية :stochastic risk
• التعرض ألمراض السرطان مستقبالً fatal cancer

• تلوث البيئة  Environmental contaminationبالمواد المشعة نتيجة فقدان
المصدر المشع
• عواقب اقتصادية واجتماعيه Social & economic consequences
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أسباب الحوادث اإلشعاعية
Causes of Accidents
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Causes of Accidents

• األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحوادث:
– عدم وجود أو ضعف في اإلجراءات الرقابية )اإلطار التنظيمي regulatory
(framework
• التراخيص authorization

• التفتيش .inspection
• تطبيق اإلجراءات الرقابية enforcement

– عدم توفر أو ضعف في ثقافة الوقاية واألمان اإلشعاعي :safety culture
• اإلدارة
• ضمان الجودة .quality control
• تدريب وتأھيل العاملين .training and qualifications of workers
management
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Causes of Accidents

خلل في استخدام أجھزة
المسح اإلشعاعي

النظام الرقابي
Regulatory control lacking
or inadequate

Failure to use survey
meter

خلل بالتجھيزات

الحوادث
ACCIDENT

Equipment failure

ضعف التدريب
Inadequate or lack of
training

ضعف في برنامج
األمان

عدم اتباع إجراءات االمان

Lack of safety program

Safety procedures not
followed

6/17/2021

• أسباب الحوادث اإلشعاعية
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• أسباب الحوادث اإلشعاعية

النظام الرقابي
Regulatory control lacking
or inadequate

الحوادث
ACCIDENT

: (نقص لدى النظام الرقابي )السلطة الرقابية
.authorization processes • عمليات وإجراءات الترخيص
.field inspections • التفتيش الميداني
.inspection follow up • متابعة التفتيش

6/17/2021
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• التفتيش :inspections
• يجب تفتيش مكان العمل بشكل دائم ومنتظم من قبل خبير مؤھل بالوقاية
اإلشعاعية وإجراءات السالمة المھنية:
– يجب كتابة نتائج التفتيش في سجل خاص وتدون فيه نتائج المسح اإلشعاعي.
– تحفظ نتائج التفتيش لدى مسؤول الوقاية اإلشعاعية والسالمة المھنية.
– من المفيد عند القيام بالتفتيش االعتماد على إجراءات عمل مكتوبة )استمارات
خاصة( تساعد في منھجية التفتيش.
– تدوين المالحظات والقيام باإلجراءات التصحيحية مباشرة.

61
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Causes of Accidents

الحوادث
ACCIDENT
ضعف التدريب
Inadequate or lack of
training

ضعف التدريب أو التقصير في تطبيق برنامج التدريب المستمر يمكن أن يؤدي:
• عمال غير مؤھلين بشكل جيد أو ليس لديھم خبرة في العمل.
• ضعف أو عدم المقدرة على تطبيق إجراءات الطوارئ.
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• التدريب:
• يجب تدريب كل عامل جديد على تعليمات السالمة المھنية وإجراءات الوقاية
اإلشعاعية والخطورة الكامنة.
• يجب إجراء دورات تدريبية حول السالمة المھنية وإجراءات الوقاية اإلشعاعية
بشكل دوري ومستمر لكافة العاملين.
• تدريب كافة العاملون على استخدام الصحيح لمعدات الوقاية الفردية.
– االستخدام الصحيح ألجھزة المسح اإلشعاعي ومقاييس الجرعة الفردية.
– االستخدام الصحيح للتجھيزات والمصادر المشعة.

63
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• التدريب:
• تدريب كافة العاملون على إجراءات الطوارئ واالستخدام الصحيح ألدوات
الطوارئ.
• شرح مضمون ملصقات السالمة.
• توزيع كتيبات ومنشورات حول السالمة المھنية وإجراءات الوقاية
اإلشعاعية.
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تذكر دائما ُ
 إن األسلوب األكثر فعالية ھو التخطيط الجيد
منذ البداية للوصول إلى ظروف عمل يكون على
المستوى المطلوب
 يجب وضع برنامج عمل وقواعد وإجراءات
مكتوبة.
 موقع العمل الجيد على المدى البعيد يكون أكثر
نفعاً ألصحاب العمل والعمال حيث أنھم
يشعرون باالرتياح أثناء قيامھم بواجباتھم وھذا
ينعكس على أداء العمال وزيادة ونوعية أفضل
في اإلنتاج
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Causes of Accidents

الحوادث
ACCIDENT

ضعف في برنامج
األمان

Lack of safety program

ضعف أو عدم توفر برنامج أمان  safety programيمكن أن يؤدي إلى:
• إدارة كافية غير كافية )نقص خبرة في العمل(.
• نقص في ثقافة الوقاية واألمان.
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مالحظات عامة في برنامج األمان
 يجب تأسيس نظام خاص من أجل اإلبالغ عن
المخاطر وإصابات العمل واألمراض المھنية.
 يجب التفريق بين مالبس العمل والمالبس العادية.
وخاصة في مخابر التي يستخدم فيھا مصادر مشعة
مفتوحة.
 يجب تشكيل لجنة سالمة )وقاية إشعاعية( تجتمع
بشكل دوري من أجل:
 مناقشة برنامج الوقاية اإلشعاعية والصحة
المھنية واتخاذ اإلجراءات المناسبة
 دراسة ظروف وأسباب الحوادث واتخاذ التدابير
المناسبة لمنع تكرارھا
 التخطيط للنشاطات التثقيفية في مجال الوقاية
اإلشعاعية والسالمة المھنية.
67
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Causes of Accidents

الحوادث
ACCIDENT

عدم اتباع إجراءات االمان
Safety procedures not
followed

عدم اتباع إجراءات السالمة يدل على:
• إدارة كافية غير كافية )نقص خبرة في العمل(.
• ضعف في التدريب والتأھيل
• نقص في ثقافة الوقاية واألمان.
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• أسباب الحوادث اإلشعاعية

Causes of Accidents

الحوادث
ACCIDENT
خلل بالتجھيزات
Equipment failure

خلل في التجھيزات يدل على:
• عدم وجود أو ضعف في تطبيق برنامج الصيانة الموصي به.
• سوء استخدام التجھيزات
• المعدات المستخدمة خارج مجال التصميم )استخدام خاطئ(.
• زيادة أو نقص الجھد العالي )التيار -زمن التعريض( في األشعة السينية
69
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خلل في استخدام أجھزة
المسح اإلشعاعي
Failure to use survey
meter

الحوادث
ACCIDENT
خلل في استخدام أجھزة المسح اإلشعاعية يدل على:
• عدم كفاءة أجھزة المسح اإلشعاعية.
• ال يوجد شھادة معايرة.

• سوء استخدام التجھيزات أو التدريب غير كاف.
• اإلسراع بالعمل وعدم استخدام أجھزة المسح.
• المعدات المستخدمة خارج مجال التصميم )استخدام خاطئ(.
• مجال القياس غير مناسب.
• ال يوجد آلية إنذار
70
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تذكر دائم ُا

إن اإلبالغ عن الحوادث اإلشعاعية
ھو من أجل:
اتخاذ التدابير وإجراءات الوقاية
الالزمة ولتجنب حدوثھا مستقبالُ
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Safe use of Radiation Sources

• تستخدم المصادر المشعة على نطاق واسع في مختلف المجاالت
– ذات نتائج إيجابية في مجال تشخيص المشاكل وكشف العيوب.
– لكن:
• يمكن أن تتسبب بأثار ضارة )الموت  -الحروق (.... -في حال االستخدام بشكل خاطئ.

• يتطلب االستخدام اآلمن:
– تدريب كاف للعاملين.
– صيانة التجھيزات والمعدات.
– اجراءات العمل و ضبط جودة.
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• االستخدام األمن للمصادر المشعة

Safe use of Radiation Sources

• يجب مشاركة العمال في مناقشة كيفية منع الحوادث وتبيان الواقع
والظروف الفعلية التي كانت محيطة بالحادث من أجل اتخاذ الحلول
المناسبة.
• يجب على العمال:
– الشعور بالمسؤولية الجماعية للحفاظ على سالمتھم.
– االلتزام التام بالتعليمات الخاصة بالسالمة المھنية والوقاية اإلشعاعية.
– استخدام تجھيزات السالمة ومعدات الوقاية الشخصية بالشكل الصحيح.
– إبالغ الرئيس المباشر عن كل خطر قد يحصل أثناء العمل.
– اإلبالغ عن كل إصابة عمل أو مرض مھني ناتج عن العمل.
– تنظيم أوقات العمل بشكل جيد بحيث تتوفر فترات راحة للعمال بين أوقات العمل
)العمل الحقلي(.

73

6/17/2021

Osama Anjak

• االستخدام األمن للمصادر المشعة

Safe use of Radiation Sources

•

عند استخدم المصادر المشعة يجب دوما تقدير الضرر الكامن.

•

يجب أن تكون الفائدة أكبر بكثير من األضرار المحتملة.

•

يجب األخذ بعين االعتبار التقنيات البديلة إن وجدت.

BENEFITS
should outweigh
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• من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
• البد من حضور دورات تدريبية في استخدامات المواد المشعة وأجھزة
األشعة والوقاية من أخطارھا.
– أمن وآمان المصادر المشعة.

• مراقبة التعرض اإلشعاعي وتسجيل الجرعات
– استعمال أدوات قياس اإلشعاعات الشخصية أو العامة.
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من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
• يجب وضع الفتات تحذير على جميع المناطق والمختبرات التي تحتوي
على أجھزة أشعة أو مواد مشعة مع إيضاح:
– الجرعة اإلشعاعية الصادرة
– نوع الجھاز أو المادة المشعة المستخدمة
– النشاط اإلشعاعي وتاريخ إنتاج المادة المشعة.
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من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
• اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية الالزمة لتجنب التعرض اإلشعاعي أثناء
إجراء العمل
– كارتداء القفازات المطاطية واستخدام حواجز واقية من اإلشعاع تتالئم مع
نوع المصدر.
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من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
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• من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
• معرفة الطريقة المثلى لمواجھة أي حادث إشعاعي أثناء العمل.
• ارتداء المالبس المناسبة واستعمال األجھزة و األدوات الالزمة للعمل
بالمواد المشعة ھو إجراء يجب على جميع العاملين االلتزام به.

• يمنع األكل والشرب والتدخين أو وضع أي مادة في الفم .أنثاء التعامل
مع المواد المشعة.
• تخزين المواد المشعة في مستودعات من الخرسانة المسلحة وتكون
األبنية مقاومة للحريق ومقاومة لالنفجارات كما يجب أن تكون ذات
حراسة مستمرة.
80
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من أجل تالفي وقوع الحوادث اإلشعاعية
• يجب أن يتم نقل المواد المشعة من وإلى المخزن في حاويات مصممة
لخفض المستوى اإلشعاعي إلى الحد المسموح به.
• ضرورة االحتفاظ بسجل متكامل عن المواد المشعة الموجودة في
المنطقة.
• في حالة الحوادث والطواريء اإلشعاعية يجب االتصال فوراً بالسلطة
الرقابية.
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RESPONSIBILITY
FOR SAFETY
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• المسؤوليات في مجال السالمة اإلشعاعية
Responsibility for Safety

• مسؤول الوقاية اإلشعاعية
• العمال Workers

)Radiation Protection Officers (RPO

• أرباب العمل في مجال التعرض اإلشعاعي
• الموردين للمصادر المشعة Suppliers

Employers

• الخبراء المؤھلين
• لجان المراجعة األخالقية .Ethical review committees
Qualified experts
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• مسؤوليات مسؤول الوقاية االشعاعية RPO
• يجب على مسؤول الوقاية اإلشعاعية :RPO
– اتباع دورة تدريبة في الوقاية اإلشعاعية تتالئم مع المھام الموكلة إلية وتكون تحت إشراف السلطة الرقابية
وتتناسب مع الممارسة اإلشعاعية.
– أن يتم تعيينه رسميًا من قبل المسجل أو المرخص له ؛
– أن تتم الموافقة عليھا رسميًا من قبل الھيئة التنظيمية ؛
– لديه السلطة المناسبة داخل المنشأة المسجلة أو المرخص له للقيام بالمسؤوليات والواجبات الخاصة بالوقاية
اإلشعاعية.
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• مسؤوليات العمال :Responsibilities of Workers
• يجب توجيه العمال إلى:
– اتباع القواعد واإلجراءات المعمول بھا للوقاية والسالمة ؛
– االستخدام الجيد ألجھزة المراقبة وأدوات الوقاية والمالبس الواقية التي
يوفرھا صاحب العمل  /المسجل أو المرخص له ؛
– التعاون مع صاحب العمل )اإلدارة( فيما يتعلق بالوقاية والسالمة وتشغيل
برامج المراقبة الصحية اإلشعاعية والمحافظة على تطبيق برنامج تقييم
الجرعات ؛
– قبول المعلومات والتعليمات والتدريب فيما يتعلق بالحماية والسالمة ؛
– إبالغ صاحب العمل أو RPOأو المسجل أو المرخص له بأي ظروف ملحوظة
يمكن أن تؤثر سلبًا على االمتثال للوائح أو السالمة.
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• مسؤوليات الموردين :Responsibilities of Suppliers
• يجب على الموردين:
– ضمان نقل مصادر اإلشعاع فقط إلى األشخاص  /الھيئات التي
تحمل ترخيصًا مناسبًا.
– االحتفاظ بسجالت نقل المصدر ؛
– التأكد من أن المصادر مزودة بما يلي:
• الشھادات ذات الصلة )شھادة معايرة.( ..... ،
• تعليمات المستخدم والصيانة والنقل.
• تعليمات الوقاية من اإلشعاع وإجراءات السالمة.
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• مسؤوليات الخبراء المؤھلين :Responsibilities of Qualified Experts
• قد يتم تعيين خبير مؤھل من أجل:

– تم تعيينه لتقديم المشورة للمسجل أو
المرخص له أو صاحب العمل بشأن مراعاة
اللوائح التنظيمية؛
– مسؤول عن المھام المتعلقة بتقييم الوقاية من
اإلشعاع للعاملين والجمھور والمرضى.
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• مسؤوليات لجان المراجعة األخالقية :Ethical review committees
• تقوم لجنة المراجعة األخالقية:

– بتقييم األمر )الممارسات( ومقدار الخطورة الناتجة
عنھا،
– تبرير وتعريف قيود الجرعة ألغراض البحث الطبي التي
ال تنتج فائدة مباشرة لألفراد المعرضين ؛
– تبرير إجراءات الفحص )على سبيل المثال  ،فحص
الصدر  ،تصوير الثدي باألشعة( ؛
– تبرير الفحوصات التي تم إجراؤھا ألغراض التأمين
المھني أو القانوني أو التأمين الصحي..
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