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ُيسعدني أن أقدم لكم العدد األول من نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر 
إن  السورية.  الذّرية  الطاقة  هيئة  في  واألمان  الوقاية  قسم  يعدها  التي  املشعة 
الغاية من هذه النشرة هي استكمال جهود الهيئة في نشر وتعميم ثقافة الوقاية 
قد  الذي  اجلمهور  إلى  باإلضافة  اإلشعاع  مع  بتماس  العاملني  لدى  اإلشعاعية 

يتعرض لإلشعاع ألغراض طبية أو علمية وكذلك عموم الناس.
يعد إصدار اإلشعاع أحد اخلواص الفيزيائية الطبيعية لبعض املواد كما متكن 

العلماء من حتويل مواد مستقرة إلى مواد تصدر إشعاعات.
كاليورانيوم  الطبيعية  املشعة  املواد  من  وألفا)  وبيتا  (غاما  اإلشعاع  يصدر 
والراديوم وغيرهما، كما يصدر من مصادر مشعة صنعية مثل السيزيوم والكوبالت 

وغيرهما.
1895م  العام  في  رونتجن  العالم  قبل  من  السينية  األشعة  اكتشاف  كان  لقد 
العديدة الستخدامات األشعة في جميع مناحي احلياة  التطبيقات  انطالق  بداية 
مثل التصوير اإلشعاعي الطبي البسيط لتشخيص كسور األطراف ووصوًال إلى 
الطبية  التطبيقات  من  العديد  تهدف  النووية.  الطاقة  من  الكهربائية  القدرة  توليد 
والصناعية والبحثية إلى حتقيق االستفادة العظمى من األشعة املؤينة من جهة مع 

احملافظة على  أعلى درجات الوقاية من آثارها اخلطرة  من جهة أخرى.

كان ال بد مع تطور تطبيقات األشعة املؤينة وتباينها، من توفير أسس للوقاية 
من اآلثار السلبية املرافقة لإلشعاع ليس للمتعاملني معه فحسب، بل لكافة عناصر 
املنظومة احمليطة به ابتداًء من حماية البيئة وصوًال إلى وقاية عموم الناس، آخذين 

في احلسبان الظروف التشغيلية والبيئية ألي تطبيق منها.
يقوم قسم الوقاية واألمان في هيئة الطاقة الذرية السورية مبجموعاته البحثية 
املختلقة بتوفير األسس النظرية والتطبيقية للوقاية واألمان من اإلشعاع وفي كافة 
املجاالت مبا في ذلك حماية البيئة ومراقبة تعرض العاملني مع اإلشعاع أو التعرض 
اِإلشعاعي  الناجت عن التطبيقات الطبية وغيرها.ويعتمد القسم في إجناز مهامه على  
االستفادة من آخر ما صدر  من توصيات عاملية في هذا اخلصوص عبر التعاون 

الوثيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والعاملني في مجال األشعة  القراء  السادة  تعريف  إلى  النشرة احلالية  تهدف 
والتي حترص  املجاالت  كافة  في  اإلشعاعية  الوقاية  علم  في  اجلارية  بالتطورات 
ُأثر  من  له  ملا  الواقع  أرض  على  تطبيقها  في  تكون سباقة  أن  إلى  دائمًا  الهيئة 

ايجابي في حماية الوطن واملواطن السوري .
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الوقاية  لتنظيم   ،2005 لعام   64 رقم  التشريعي  املرسوم  صدر 
في سورية، حيث حدد  وأمنها  األشعة  وأمان مصادر  اإلشعاعية 
املرسوم هيئة الطاقة الذرية بأنها السلطة الرقابية املختصة بتنظيم 
الطبية  املجاالت  جميع  في  عليها  والرقابة  اإلشعاعية  املمارسات 

والصناعية والبحثية وغيرها.
أحدث في الهيئة مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي ليكون اجلهة 
املسؤولة في الهيئة عن إصدار تراخيص املمارسات اإلشعاعية في 
التطبيقات املختلفة واملتعلقة مبصادر األشعة املؤينة، في حال عدم 
وجود ما مينع من احلصول على الترخيص أصوًال، و يقوم  املكتب 
أيضًا بالتفتيش على كافة اجلهات املرّخص لها للتعامل مع مصادر 

األشعة املؤينة، من أجل التحّقق من امتثال تلك اجلهات ملتطلبات 
القواعد التنظيمية ألغراض الوقاية اإلشعاعية.

البضائع  على  اإلشعاعي  الكشف  مهام  أيضًا  املكتب  ويتولى 
املستوردة والصادرة مبا في ذلك مصادر وأجهزة إصدار األشعة 

املؤينة.
حلاالت  لالستجابة  الوطنية  املقدرة  بناء  على  املكتب  يشرف 
املمنوحة  السلطة  وفق  يقوم  وكما  والنووية،  اإلشعاعية  الطوارئ 
التنظيم  وأعمال  املؤينة،  األشعة  جميع مصادر  على  بالتفتيش  له 
أراضي  على  املــوجــودة  املشعة  باملصادر  والتحكم  والتسجيل 

اجلمهورية العربية السورية.

التشخيص  في  ومفيدة  هامة  أداة  املؤينة  األشعة  تعد 
الطبي واملعاجلة على حٍد سواء، ومع ذلك فقد تكون في الوقت 
اإلشعاعية،  املعاجلة  ففي  املريض،  بأذية  التسبب  وراء  ذاته 
األورام  على  للقضاء  األشعة  من  عالية  مستويات  تستخدم 
املعاجلة  أية أخطاء خالل عملية  إال أن  حدوث  السرطانية، 
التحكم  فيها  مبا  املريض  على  كارثية  نتائج  إلى  تؤدي  قد 
غير الفعال بالورم والتسبب بأضرار بالغة لألنسجة واألعضاء 
الطبي  اإلشعاعي  التشخيص  في  أما  اجلسم.  في  السليمة 
فتستخدم عادة مستويات منخفضة نسبيًا من األشعة التي 
في  مثًال  الشعر  كفقدان  املريض  على  الحقة  آثارًا  تترك  قد 
اإلشعاعي  التعرض  يزيد  وقد  لإلشعاع.  املعرضة  املنطقة 
باألورام  املستقبلية  إصابتهم  احتماالت  للمرضى  املتكرر 
املقطعي احملوسب  وللتصوير  البعيد.  املدى  على  السرطانية 
باألشعة السينية CT أهمية خاصة بسبب التزايد امللحوظ في 
استخدامه وارتفاع مقدار اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عنه والتي 
تشكل لوحدها قرابة %50 من إجمالي التعرضات الناجتة عن 
املنابع الصنعية بحسب املجلس الوطني للحماية من اإلشعاع 

والقياسات األمريكي (NCRP) في العام 2009.
يؤدي استخدام جهاز الـCT غير اخلاضع لبرنامج ضبط 
جودة إلى تعريض املرضى جلرعة إشعاعية غير مبررة بهدف 
حتسني  جودة الصورة  ناهيك عن عدم وجود حدود قانونية 
استخدام  من  يشجع  مما   CT في  املطبقة  للجرعة  عظمى 

جرعات عالية خالل التصوير املقطعي احملوسب. 

 (Emergency Care Research الدولي  املعهد  صنف  وقد 
(Institute (ECRI) التعرضات اإلشعاعية الطبية الناجتة عن 

املعاجلة أو التصوير املقطعي احملوسب في املرتبة الثانية من 
األخطار العشرة على املرضى في تقريره األخير الصادر في 
تشرين الثاني من العام 2011 وحدد بذلك عددًا من التوصيات 
بالنقاط  إيجاز بعضها  بهدف احلد من هذه األخطار ميكن 

التالية:
· رفع مستوى الوقاية اإلشعاعية لدى العاملني.

على  بها  معترف  اعتماد  شهادة  على  باحلصول  · االلتزام 
الصعيد الوطني.

· التحقق من وجود اإلجراءات املناسبة لضمان اجلودة وضبط 
اجلودة لألنظمة املستخدمة وتوثيقها والقيام بتدقيق ومراجعة 

هذه اإلجراءات من قبل اجلهات املختصة.
وإجراء  التصوير  ألجهزة  الصحيح  التركيب  من   · التأكد 

عمليات االختبار والصيانة لها بشكل دوري.
· القيام  باختبارات القبول لألنظمة اجلديدة، واألنظمة احملدثة 
أو املعّدلة، والتأكد من أن األنظمة املتكاملة تلبي متطلبات 
األداء األمثل لها (في املعاجلة اإلشعاعية يشمل ذلك أنظمة 
احملاكي، تخطيط العالج، إعطاء اجلرعة، السجالت وأنظمة 

التحقق).
واألمان  الوقاية  قسم  في  يتوفر  أنه  هنا  نذكر  أن  ونود 
الطبية  األجهزة  في مجال ضبط جودة  مجموعة متخصصة 

املختلفة.

أحدث املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووي في هيئة 
الطاقة الذرية ليلبي اخلطط واالحتياجات التدريبية في مجال 
على  وذلك  اإلشعاعية  الوقاية  ذلك  في  النووية. ومبا  العلوم 
املركز  اعتمد  ولقد  والعاملي.  واإلقليمي  الوطني  املستوى 
الشيء  بعض  واالبتعاد  التدريب  في  اإلستباقي  األسلوب 
عن األسلوب اإلنفعالي واستخدام خطط قصيرة ومتوسطة 
األجل إلعداد األطر والكوادر الوطنية والعربية والدولية ونشر 
بالعلوم  املتصلة  العلمية  املعرفة في مختلف االختصاصات 

والتقانات النووية.  
ويقوم املركز بنشر برنامجه التدريبي السنوي في بداية كل 
عام على موقع الهيئة. ومن بني الدورات التدريبية التي ستعقد 

في الفترة القادمة في مجال الوقاية اإلشعاعية: 
1. دورة تدريبية ملسؤولي الوقاية اإلشعاعية في صناعة النفط 

والغاز، 28-17 / 06 /2012
التصوير  أجــهــزة  فــي  اإلشعاعية  الــوقــايــة  2. استمثال 

التشخيصية البسيطة، 02 /07 / 2012 
3. استمثال الوقاية اإلشعاعية في أجهزة الطبقي احملوسب،   

 2012 / 07/ 04
الثدي  تصوير  أجهزة  في  اإلشعاعية  الوقاية  4. استمثال 

اإلشعاعية، 09 /07 / 2012 
5. استمثال الوقاية اإلشعاعية في أجهزة التصوير اإلشعاعي 

التداخلي، 11 /07 / 2012  
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اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن 
التصوير املقطعي احملوسب تشكل 

حوالي %50 من إجمالي  التعرضات 
الناجتة عن املنابع الصنعية بحسب    

(NCRP, 2009)



للهيئة  اجلديدة  التوصيات  في  وردت  التي  التغييرات  إن 
باخلطوط  تصنف،   ،(ICRP) اإلشعاعية  للوقاية  الدولية 

العريضة، في منطني: األول تقني والثاني شكلي.

معامالت  على  املدخلة  التعديالت  التقنية  التغييرات  متثل 
 Presentational التغييرات الشكلية التثقيل، wR, wT.  أما 
change فتتمثل في أسلوب الوقاية اإلشعاعية، حيث استخدمت 

ثالثة أنواع من حاالت التعرض، بدال من التصنيف السابق 
التصنيف  هذا  يكفل  فقط.  وتدخل  ممارسات  يعتمد  الذي 
تركيز االهتمام على هذه التعرضات التي ميكن التحكم بها 
بشكل معقول. إضافًة إلى ذلك، يجب أن يساعد تصنيف قيود 
عقلنة  في  مجموعات  ثالث  في  املرجعية  واملستويات  اجلرعة 

القيم املتعددة لقيود اجلرعة وللمستويات املرجعية والتي ُسبق 
.ICRPوُحددت في املنشورات السابقة لهيئة ـ

دمج  مجرد  من  أكثر  اجلديدة  التوصيات  تعد  عمومًا، 
للتوصيات السابقة والدالئل اإلرشادية، وألي تغييرات أدخلت 
لتحسني طبيعة التهذيب أكثر من الولوج في املبادئ األساسية. 
يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة بأن نظام الوقاية املنجز، قد بلغ 
مستوى معني من النضج، وبالتالي فإنه ال توجد أي تغييرات 
جوهرية رئيسية في أنظمة  إدارة التعرض اإلشعاعي التي 
سبق اعتمادها عبر العالم. وكما تصرح ICRP فإنها تتوقع 
أنه بالرغم من أن التوصيات املنقحة ال تشمل تغييرات جوهرية 
في سياسة الوقاية اإلشعاعية، تساعد هذه التوصيات على 

توضيح تطبيق نظام الوقاية في حاالت فرط التعرض. 

تسعى دول العالم، ومن بينها سورية، إلى تدوير خردة احلديد 
بهدف احلفاظ على املوارد الطبيعية والطاقة وحماية البيئة. يعاد 
احلديد.  معامل  في  اخلردة  من  األطنان  ماليني  تدوير  سنويًا 
املركبات  املستعملة،  احلديد  احلديدية حاويات  وتشمل اخلردة 

القدمية واملهترأة والتجهيزات ومواد البناء املعدنية املختلفة.
تتلوث خردة احلديد باملواد املشعة الصنعية كالسيزيوم 137 
ملوثة  معدنية  خردة  تخلط  عندما   226 كالراديوم  والطبيعية 
أو حاوية على املواد املشعة مع خردة نظيفة إشعاعيًا. ومن 
مصادر تلوث اخلردة املعدنية، صهر أنابيب ومعدات استخراج 
النفط امللوثة بالراديوم 226 وصهر منابع مشعة مستخدمة في 
الصناعة أو الطب كتلك املستخدمة في االختبارات الالإتالفية 
كثافة  أو  الثخانة  قياس  املستخدمة في  النووية  املقاييس  أو 
نتيجة  املشعة،  بالنظائر  ملوثة  معدنية  خردة  أو  السوائل 

استخدام املواد املشعة في التطبيقات املختلفة.
لتلوث  مصدرًا  القطر  خارج  من  املستوردة  اخلردة  متثل 
احلديد املصّنع من خردة احلديد احمللية كما هو احلال في 

معظم معامل احلديد في القطر. 
وعموم  العاملني  تّعرض  إلى  امللوثة  اخلــردة  وجود  يؤدي 
الناس باإلضافة إلى تلوث البيئة املجاورة، حيث تؤدي احلرارة 
املرتفعة إلى صهر املادة املشعة وانطالقها في اجلو مما يلوث 

بيئة املعمل والبيئة احمليطة.
الدول  مع  بالتعاون  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقوم 
األعضاء بوضع اإلجراءات الالزمة للحد من هذه التعرضات، 
وتقوم هيئة الطاقة الذرية منذ نهاية الثمانينات بفحص كافة 
احلدودية  املعابر  عبر  القطر  إلى  الــواردة  املستوردة  املواد 
املواد  خلو  تثبت  وثيقة  ومتنح  وبحرًا)،  جوًا  املختلفة(برًا، 
املستوردة من املواد املشعة، وتعاد للمصدر كافة املواد امللوثة 
والتي ال حتقق املعايير الوطنية من الناجية اإلشعاعية. أما 
فيما يخص املصادر الداخلية للخردة، فالبد من توفر وسائل 
صهر  معامل  في  املستخدمة  اخلردة  عن  املناسبة  الكشف 
احلديد الوطنية،  والتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ملنع وقوع 

أية حوادث ناجمة عن تلوث اخلردة.

اإلشعاعية  التعرضات  مبراقبة  واألمان  الوقاية  قسم  يقوم 
املؤينة  لألشعة  مهنيًا  املعرضني  للعاملني  والداخلية  اخلارجية 
في اجلمهورية العربية السورية وذلك في شتى مجاالت العمل 
اإلشعاعي: الطبية والصناعية والزراعية والبحثية وغيرها. إذ 
يقوم القسم على تزويد العاملني في مجال األشعة مبقاييس 
 (TLD احلــراري  والتألق  بادج  الفلم  (مقاييس  فردية  جرعة 
وحساب  بتحليلها  ويقوم  شهرين)  كل  (مــرة  دوري  بشكل 
اجلرعات وتزويد املؤسسات بتقارير دورية عن جرعات العاملني 

لديها مع االحتفاظ بسجالت التعرضات لكل عامل مراقب.
وتتعدى مهمة القسم  حساب اجلرعات الفردية للعاملني إلى 
من  الدوري  التحقق  مثل  األهمية  بالغة  أخرى  أهداف  حتقيق 

التزام العاملني بأدنى مستوى ممكن للتعرضات اإلشعاعية ميكن 
بلوغه بشكل منطقي وذلك تبعًا للممارسة إضافة لكشف أماكن 
اخللل سواًء في التجهيزات أو في بيئة العمل أو أداء العاملني؛ 
املمكنة  بالسرعة  والتصحيح  والتقصي  التدخل  من  ن  ُميكِّ مما 
حفاظًا على سالمة العاملني وعموم الناس على حد سواء. كما 
تتولد من خالل املراقبة املستمرة للجرعات طمأنينة لدى العاملني 
لسالمة ظروف عملهم األمر الذي يحثهم على االلتزام املستمر 
بقواعد الوقاية والسالمة مبا فيه الصالح اخلاص والعام. وال 
خدمة  من  واملستفيدين  الهيئة  بني  املستمر  الّتواصل  أن  ننسَ 
املراقبة الفردية يؤدي  إلى تطوير العمل وإيجاد الصيغ املثلى 

للتعاون وتبادل املعلومات واخلبرات العلمية الفنية. 

يعد الفسفوجبسوم من أهم املنتجات الثانوية الناجتة عن 
نحو  الرطبة،  بالطريقة  ينتج،  إذ  الفسفاتي،  السماد  صناعة 
من حمض  واحد  إنتاج طن  5 طن من الفسفوجبسوم عند 
هيئة  على  املنتج  الفسفوجبسوم  معظم  يخزن  الفسفوريك. 
أكوام بالقرب من معامل األسمدة الفسفاتية، أو في املناجم 
املتروكة، كما ُيلقى قسم منه في املسطحات املائية. ينتج من 
املائية  املسطحات  في  إلقائه  من  أو  الفسفوجبسوم  تكديس 
والنبات  والتربة  واملاء  الهواء  تلوث  أهمها  بيئية عدة  مشاكل 
اليورانيوم238  (لسلسلتي  عناصر  الطبيعية  املشعة  باملواد 

والثوريوم) والعناصر النزرة والفلور.
الدول  من  العديد  قامت  الفسفوجبسوم،  مشكلة  وملعاجلة 
من  لالستفادة  والبحوث  التجارب  بإجراء  بينها سورية  ومن 

الكميات الكبيرة في مجاالت عدة كاستعماله في استصالح 
األراضي وفي تعبيد الطرقات وصناعة الزجاج والسيراميك 
تّعرضات  االستعماالت  هذه  عن  ينجم  االسمنت.  وصناعة 
إشعاعية للمتعاملني معها ولكنها تبقى أقل بكثير من اآلثار 

البيئية الناجمة عن رمي الفسفوجبسوم في البيئة احمليطة.
املنشورات  من  عدد  السورية  الذرية  الطاقة  هيئة  نشرت 
إلى  العودة  املعلومات  من  ملزيد  وميكن  املوضوع  هذا  حول 
كتاب ”الصناعة الفسفاتية والبيئة“ للسادة الدكتور إبراهيم 
وكتاب   .2009 املــصــري  سعيد  محمد  والــدكــتــور  عثمان 
وإمكانية  وخصائصه  والعالم،  سورية  في  ”الفسفوجبسوم 
لينا  د.  العودات،  للسادة: د. محمد  اقتصاديًا“  استعماالته 

العطار، م. سلوى كناكري 2011.

أدى ازدياد اهتمام الناس بالوقاية اإلشعاعية إلى تطوير 
وسائل قياس اجلرع بشكل دقيق وموثوق. جاء هذا النشاط 
أيضًا،  وبيئته  لإلنسان  اإلشعاع  الوقاية من  تطبيق  لضمان 
االستخدام  تقتضي  التي  النشاطات  كل  يشمل  فهو  ولهذا 

املخطط لإلشعاع املؤين. 
أدركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أهمية الدقة 
واملوثوقية في قياس الكميات اإلشعاعية وبدأت ببرنامج فّعال 
عام  ففي  القياس.  أجهزة  ومعايرة  اجلرع  قياس  مجال  في 
وبعد  اإلشعاعية.  للمعايرة  الوكالة  مخبر  إنشاء  1960 جرى 

عدة سنوات وألهمية املوضوع، أنشأت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قسمًا خاصًا بقياس اجلرع وكانت مهمته األساسية 
حول  األعضاء  للدول  التقنية  واملساعدة  االستشارة  تقدمي 
قياس  في  املعتمدة  اإلجــراءات  وتطبيق  التقنيات  استخدام 
برنامج  ساعد  القياس.  أجهزة  ومعايرة  املؤين  اإلشعاع 
الوكالة في أيجاد فهم أفضل مابني العاملني في مجال قياس 
اإلشعاع وأثبت ضرورة وجود فعاليات مشتركة مابني مخابر 
العمل  وتوحيد طرق  القياسات  دقة  تطوير  أجل  املعايرة من 

على الصعيد العاملي.
مع توسع النشاطات النووية وخصوصًا التطبيقات الطبية 
الزراعة  في  وكذلك  والعالج  التشخيص  في  املؤين  لإلشعاع 
ازدادت  الصناعية؛  والتطبيقات  األحياء  وعلم  واجليولوجية 

احلاجة لوجود خدمات موثوقة في تطبيق الوقاية اإلشعاعية 
هذا  يتحقق  ال  املؤين.  لإلشعاع  مهنيًا  املعّرضني  للعاملني 
قياس  أدوات  واختيار  ملعايرة  كفاءة  ذات  منشأة  بوجود  إال 
إشعاعية  مصادر  املنشأة  هذه  متتلك  أن  يجب  اإلشعاع. 
تثبت  أن  ويجب  مرجعية  مقاييس  مناسب  بشكل  معايرة 
ارتباطها بالنظام العاملي للقياس وذلك لضمان جودة املعايرة 
املعايير  مع  باملقارنة  والقياس  االختبار  إجــراءات  وصحة 
اإلشعاعية الدولية. ولهذا قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية (WHO) بتأسيس شبكة 

 .(SSDL) املخابر قياس اجلرع العيارية الثانوية
تأسس املخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية (NRML) في 
 (AECS) الذرية السورية  الطاقة  الوقاية واألمان، هيئة  قسم 
قياس اجلرعة  فّعال في شبكة مخابر  1985 وهو عضو  عام 
العيارية الثانوية املذكورة سابقًا. يسعى املخبر للوصول إلى 
أعلى مستوى قياس وطني في مجال اإلشعاع ويحافظ عليه 
خدمات  املخبر  يقدم  املطّبقة.  الدولية  واملعايير  الشروط  وفق 
املعايرة والتشعيع وقياس اإلشعاع في معظم مجاالت العمل 
املعروفة. ويقوم فريقه العلمي بتنفيذ البحوث والدراسات الهادفة 
إلى تطوير وحتسني طرق القياس واملعايرة املتعلقة باإلشعاع 

املؤين ضمن املنهجية العلمية املتبعة في علم القياس.

احلقول  أشــكــال  جميع  املــؤّيــنــة  غير  األشــعــة  تشمل 
الكهرطيسية التي ال تشكل أيونات عند تفاعلها املباشر مع 
مكونات املادة. حتتل هذه األشعة منطقة واسعة من الطيف 
الكهرطيسي ميتد من األشعة الضوئية فوق البنفسجية والتي 
وصوًال  الكهربائي،  اللحام  وأقواس  الشمس  أهم مصادرها 
(الهاتف اخللوي)  املكروية  الراديوية واألمواج  الترددات  إلى 
الطاقة  نقل  التردد (خطوط  الكهرطيسية املنخفضة  واحلقول 
الكهربائية). وتنتمي احلقول الكهربائية واملغنطيسية الساكنة 
اهتزازات  شكل  على  ــادي  امل الوسط  في  الطاقة  وانتقال 
ميكانيكية (األمواج فوق الصوتية، الصوتية وحتت الصوتية) 

إلى األشعة غير املؤّينة. 

يزداد تعرض اإلنسان في العصر احلديث ملصادر األشعة 
والطب  الصناعة  في  واســعٍ  بشكٍل  املنتشرة  املؤينة  غير 

زيادة  إلى  املفرط  االستعمال  يؤدي  وغيرها.  واالتصاالت 
احتمال حدوث تأثيرات بيولوجية وأضرار صحية مختلفة قد 
يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة مع مرور الزمن 
وتعاقب األجيال. وبناء على ذلك، تقوم الهيئة الدولية للوقاية 
العاملية  بالتعاون مع منظمة الصحة  املؤّينة  من األشعة غير 
والهيئات البحثية الوطنية في مختلف دول العالم بوضع حدود 
ملرجعية  وفقًا  املؤّينة  غير  األشعة  أشكال  جلميع  للتعرض 
الذرية–قسم  الطاقة  هيئة  وتساهم  دقيقة وموضوعية.  علمية 
الوقاية واألمان بدراسة مخاطر األشعة غير املؤينة مبختلف 
املخبرية  والدراسات  القياسات  إجراء  خالل  من  مصادرها 
والتوصيات  اإلرشادات  وتقدمي  واخلدمية  البحثية  وامليدانية 
واحلماية  البشرية  الوقاية  مستوى  رفع  أجل  من  الالزمة 
الصحية التي تهم جميع شرائح املجتمع في مختلف جوانب 

احلياة اخلاصة والعامة.  

املخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية 
(NRML)

فحص الشاحنات احململة باخلردة بواسطة 
كواشف إشعاعية  كبيرة احلجم

أكوام الفسفوجبسوم في سورية 
(بالقرب من بحيرة قطينة)

استعمال البادج فيلم للعاملني باألشعة 
أمر هام وضروري لتقدير جرعتهم 

من األشعة
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للهيئة  اجلديدة  التوصيات  في  وردت  التي  التغييرات  إن 
باخلطوط  تصنف،   ،(ICRP) اإلشعاعية  للوقاية  الدولية 

العريضة، في منطني: األول تقني والثاني شكلي.

معامالت  على  املدخلة  التعديالت  التقنية  التغييرات  متثل 
 Presentational التغييرات الشكلية التثقيل، wR, wT.  أما 
change فتتمثل في أسلوب الوقاية اإلشعاعية، حيث استخدمت 

ثالثة أنواع من حاالت التعرض، بدال من التصنيف السابق 
التصنيف  هذا  يكفل  فقط.  وتدخل  ممارسات  يعتمد  الذي 
تركيز االهتمام على هذه التعرضات التي ميكن التحكم بها 
بشكل معقول. إضافًة إلى ذلك، يجب أن يساعد تصنيف قيود 
عقلنة  في  مجموعات  ثالث  في  املرجعية  واملستويات  اجلرعة 

القيم املتعددة لقيود اجلرعة وللمستويات املرجعية والتي ُسبق 
.ICRPوُحددت في املنشورات السابقة لهيئة ـ

دمج  مجرد  من  أكثر  اجلديدة  التوصيات  تعد  عمومًا، 
للتوصيات السابقة والدالئل اإلرشادية، وألي تغييرات أدخلت 
لتحسني طبيعة التهذيب أكثر من الولوج في املبادئ األساسية. 
يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة بأن نظام الوقاية املنجز، قد بلغ 
مستوى معني من النضج، وبالتالي فإنه ال توجد أي تغييرات 
جوهرية رئيسية في أنظمة  إدارة التعرض اإلشعاعي التي 
سبق اعتمادها عبر العالم. وكما تصرح ICRP فإنها تتوقع 
أنه بالرغم من أن التوصيات املنقحة ال تشمل تغييرات جوهرية 
في سياسة الوقاية اإلشعاعية، تساعد هذه التوصيات على 

توضيح تطبيق نظام الوقاية في حاالت فرط التعرض. 

تسعى دول العالم، ومن بينها سورية، إلى تدوير خردة احلديد 
بهدف احلفاظ على املوارد الطبيعية والطاقة وحماية البيئة. يعاد 
احلديد.  معامل  في  اخلردة  من  األطنان  ماليني  تدوير  سنويًا 
املركبات  املستعملة،  احلديد  احلديدية حاويات  وتشمل اخلردة 

القدمية واملهترأة والتجهيزات ومواد البناء املعدنية املختلفة.
تتلوث خردة احلديد باملواد املشعة الصنعية كالسيزيوم 137 
ملوثة  معدنية  خردة  تخلط  عندما   226 كالراديوم  والطبيعية 
أو حاوية على املواد املشعة مع خردة نظيفة إشعاعيًا. ومن 
مصادر تلوث اخلردة املعدنية، صهر أنابيب ومعدات استخراج 
النفط امللوثة بالراديوم 226 وصهر منابع مشعة مستخدمة في 
الصناعة أو الطب كتلك املستخدمة في االختبارات الالإتالفية 
كثافة  أو  الثخانة  قياس  املستخدمة في  النووية  املقاييس  أو 
نتيجة  املشعة،  بالنظائر  ملوثة  معدنية  خردة  أو  السوائل 

استخدام املواد املشعة في التطبيقات املختلفة.
لتلوث  مصدرًا  القطر  خارج  من  املستوردة  اخلردة  متثل 
احلديد املصّنع من خردة احلديد احمللية كما هو احلال في 

معظم معامل احلديد في القطر. 
وعموم  العاملني  تّعرض  إلى  امللوثة  اخلــردة  وجود  يؤدي 
الناس باإلضافة إلى تلوث البيئة املجاورة، حيث تؤدي احلرارة 
املرتفعة إلى صهر املادة املشعة وانطالقها في اجلو مما يلوث 

بيئة املعمل والبيئة احمليطة.
الدول  مع  بالتعاون  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقوم 
األعضاء بوضع اإلجراءات الالزمة للحد من هذه التعرضات، 
وتقوم هيئة الطاقة الذرية منذ نهاية الثمانينات بفحص كافة 
احلدودية  املعابر  عبر  القطر  إلى  الــواردة  املستوردة  املواد 
املواد  خلو  تثبت  وثيقة  ومتنح  وبحرًا)،  جوًا  املختلفة(برًا، 
املستوردة من املواد املشعة، وتعاد للمصدر كافة املواد امللوثة 
والتي ال حتقق املعايير الوطنية من الناجية اإلشعاعية. أما 
فيما يخص املصادر الداخلية للخردة، فالبد من توفر وسائل 
صهر  معامل  في  املستخدمة  اخلردة  عن  املناسبة  الكشف 
احلديد الوطنية،  والتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ملنع وقوع 

أية حوادث ناجمة عن تلوث اخلردة.

اإلشعاعية  التعرضات  مبراقبة  واألمان  الوقاية  قسم  يقوم 
املؤينة  لألشعة  مهنيًا  املعرضني  للعاملني  والداخلية  اخلارجية 
في اجلمهورية العربية السورية وذلك في شتى مجاالت العمل 
اإلشعاعي: الطبية والصناعية والزراعية والبحثية وغيرها. إذ 
يقوم القسم على تزويد العاملني في مجال األشعة مبقاييس 
 (TLD احلــراري  والتألق  بادج  الفلم  (مقاييس  فردية  جرعة 
وحساب  بتحليلها  ويقوم  شهرين)  كل  (مــرة  دوري  بشكل 
اجلرعات وتزويد املؤسسات بتقارير دورية عن جرعات العاملني 

لديها مع االحتفاظ بسجالت التعرضات لكل عامل مراقب.
وتتعدى مهمة القسم  حساب اجلرعات الفردية للعاملني إلى 
من  الدوري  التحقق  مثل  األهمية  بالغة  أخرى  أهداف  حتقيق 

التزام العاملني بأدنى مستوى ممكن للتعرضات اإلشعاعية ميكن 
بلوغه بشكل منطقي وذلك تبعًا للممارسة إضافة لكشف أماكن 
اخللل سواًء في التجهيزات أو في بيئة العمل أو أداء العاملني؛ 
املمكنة  بالسرعة  والتصحيح  والتقصي  التدخل  من  ن  ُميكِّ مما 
حفاظًا على سالمة العاملني وعموم الناس على حد سواء. كما 
تتولد من خالل املراقبة املستمرة للجرعات طمأنينة لدى العاملني 
لسالمة ظروف عملهم األمر الذي يحثهم على االلتزام املستمر 
بقواعد الوقاية والسالمة مبا فيه الصالح اخلاص والعام. وال 
خدمة  من  واملستفيدين  الهيئة  بني  املستمر  الّتواصل  أن  ننسَ 
املراقبة الفردية يؤدي  إلى تطوير العمل وإيجاد الصيغ املثلى 

للتعاون وتبادل املعلومات واخلبرات العلمية الفنية. 

يعد الفسفوجبسوم من أهم املنتجات الثانوية الناجتة عن 
نحو  الرطبة،  بالطريقة  ينتج،  إذ  الفسفاتي،  السماد  صناعة 
من حمض  واحد  إنتاج طن  5 طن من الفسفوجبسوم عند 
هيئة  على  املنتج  الفسفوجبسوم  معظم  يخزن  الفسفوريك. 
أكوام بالقرب من معامل األسمدة الفسفاتية، أو في املناجم 
املتروكة، كما ُيلقى قسم منه في املسطحات املائية. ينتج من 
املائية  املسطحات  في  إلقائه  من  أو  الفسفوجبسوم  تكديس 
والنبات  والتربة  واملاء  الهواء  تلوث  أهمها  بيئية عدة  مشاكل 
اليورانيوم238  (لسلسلتي  عناصر  الطبيعية  املشعة  باملواد 

والثوريوم) والعناصر النزرة والفلور.
الدول  من  العديد  قامت  الفسفوجبسوم،  مشكلة  وملعاجلة 
من  لالستفادة  والبحوث  التجارب  بإجراء  بينها سورية  ومن 

الكميات الكبيرة في مجاالت عدة كاستعماله في استصالح 
األراضي وفي تعبيد الطرقات وصناعة الزجاج والسيراميك 
تّعرضات  االستعماالت  هذه  عن  ينجم  االسمنت.  وصناعة 
إشعاعية للمتعاملني معها ولكنها تبقى أقل بكثير من اآلثار 

البيئية الناجمة عن رمي الفسفوجبسوم في البيئة احمليطة.
املنشورات  من  عدد  السورية  الذرية  الطاقة  هيئة  نشرت 
إلى  العودة  املعلومات  من  ملزيد  وميكن  املوضوع  هذا  حول 
كتاب ”الصناعة الفسفاتية والبيئة“ للسادة الدكتور إبراهيم 
وكتاب   .2009 املــصــري  سعيد  محمد  والــدكــتــور  عثمان 
وإمكانية  وخصائصه  والعالم،  سورية  في  ”الفسفوجبسوم 
لينا  د.  العودات،  للسادة: د. محمد  اقتصاديًا“  استعماالته 

العطار، م. سلوى كناكري 2011.

أدى ازدياد اهتمام الناس بالوقاية اإلشعاعية إلى تطوير 
وسائل قياس اجلرع بشكل دقيق وموثوق. جاء هذا النشاط 
أيضًا،  وبيئته  لإلنسان  اإلشعاع  الوقاية من  تطبيق  لضمان 
االستخدام  تقتضي  التي  النشاطات  كل  يشمل  فهو  ولهذا 

املخطط لإلشعاع املؤين. 
أدركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أهمية الدقة 
واملوثوقية في قياس الكميات اإلشعاعية وبدأت ببرنامج فّعال 
عام  ففي  القياس.  أجهزة  ومعايرة  اجلرع  قياس  مجال  في 
وبعد  اإلشعاعية.  للمعايرة  الوكالة  مخبر  إنشاء  1960 جرى 

عدة سنوات وألهمية املوضوع، أنشأت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قسمًا خاصًا بقياس اجلرع وكانت مهمته األساسية 
حول  األعضاء  للدول  التقنية  واملساعدة  االستشارة  تقدمي 
قياس  في  املعتمدة  اإلجــراءات  وتطبيق  التقنيات  استخدام 
برنامج  ساعد  القياس.  أجهزة  ومعايرة  املؤين  اإلشعاع 
الوكالة في أيجاد فهم أفضل مابني العاملني في مجال قياس 
اإلشعاع وأثبت ضرورة وجود فعاليات مشتركة مابني مخابر 
العمل  وتوحيد طرق  القياسات  دقة  تطوير  أجل  املعايرة من 

على الصعيد العاملي.
مع توسع النشاطات النووية وخصوصًا التطبيقات الطبية 
الزراعة  في  وكذلك  والعالج  التشخيص  في  املؤين  لإلشعاع 
ازدادت  الصناعية؛  والتطبيقات  األحياء  وعلم  واجليولوجية 

احلاجة لوجود خدمات موثوقة في تطبيق الوقاية اإلشعاعية 
هذا  يتحقق  ال  املؤين.  لإلشعاع  مهنيًا  املعّرضني  للعاملني 
قياس  أدوات  واختيار  ملعايرة  كفاءة  ذات  منشأة  بوجود  إال 
إشعاعية  مصادر  املنشأة  هذه  متتلك  أن  يجب  اإلشعاع. 
تثبت  أن  ويجب  مرجعية  مقاييس  مناسب  بشكل  معايرة 
ارتباطها بالنظام العاملي للقياس وذلك لضمان جودة املعايرة 
املعايير  مع  باملقارنة  والقياس  االختبار  إجــراءات  وصحة 
اإلشعاعية الدولية. ولهذا قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية (WHO) بتأسيس شبكة 

 .(SSDL) املخابر قياس اجلرع العيارية الثانوية
تأسس املخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية (NRML) في 
 (AECS) الذرية السورية  الطاقة  الوقاية واألمان، هيئة  قسم 
قياس اجلرعة  فّعال في شبكة مخابر  1985 وهو عضو  عام 
العيارية الثانوية املذكورة سابقًا. يسعى املخبر للوصول إلى 
أعلى مستوى قياس وطني في مجال اإلشعاع ويحافظ عليه 
خدمات  املخبر  يقدم  املطّبقة.  الدولية  واملعايير  الشروط  وفق 
املعايرة والتشعيع وقياس اإلشعاع في معظم مجاالت العمل 
املعروفة. ويقوم فريقه العلمي بتنفيذ البحوث والدراسات الهادفة 
إلى تطوير وحتسني طرق القياس واملعايرة املتعلقة باإلشعاع 

املؤين ضمن املنهجية العلمية املتبعة في علم القياس.

احلقول  أشــكــال  جميع  املــؤّيــنــة  غير  األشــعــة  تشمل 
الكهرطيسية التي ال تشكل أيونات عند تفاعلها املباشر مع 
مكونات املادة. حتتل هذه األشعة منطقة واسعة من الطيف 
الكهرطيسي ميتد من األشعة الضوئية فوق البنفسجية والتي 
وصوًال  الكهربائي،  اللحام  وأقواس  الشمس  أهم مصادرها 
(الهاتف اخللوي)  املكروية  الراديوية واألمواج  الترددات  إلى 
الطاقة  نقل  التردد (خطوط  الكهرطيسية املنخفضة  واحلقول 
الكهربائية). وتنتمي احلقول الكهربائية واملغنطيسية الساكنة 
اهتزازات  شكل  على  ــادي  امل الوسط  في  الطاقة  وانتقال 
ميكانيكية (األمواج فوق الصوتية، الصوتية وحتت الصوتية) 

إلى األشعة غير املؤّينة. 

يزداد تعرض اإلنسان في العصر احلديث ملصادر األشعة 
والطب  الصناعة  في  واســعٍ  بشكٍل  املنتشرة  املؤينة  غير 

زيادة  إلى  املفرط  االستعمال  يؤدي  وغيرها.  واالتصاالت 
احتمال حدوث تأثيرات بيولوجية وأضرار صحية مختلفة قد 
يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة مع مرور الزمن 
وتعاقب األجيال. وبناء على ذلك، تقوم الهيئة الدولية للوقاية 
العاملية  بالتعاون مع منظمة الصحة  املؤّينة  من األشعة غير 
والهيئات البحثية الوطنية في مختلف دول العالم بوضع حدود 
ملرجعية  وفقًا  املؤّينة  غير  األشعة  أشكال  جلميع  للتعرض 
الذرية–قسم  الطاقة  هيئة  وتساهم  دقيقة وموضوعية.  علمية 
الوقاية واألمان بدراسة مخاطر األشعة غير املؤينة مبختلف 
املخبرية  والدراسات  القياسات  إجراء  خالل  من  مصادرها 
والتوصيات  اإلرشادات  وتقدمي  واخلدمية  البحثية  وامليدانية 
واحلماية  البشرية  الوقاية  مستوى  رفع  أجل  من  الالزمة 
الصحية التي تهم جميع شرائح املجتمع في مختلف جوانب 

احلياة اخلاصة والعامة.  

املخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية 
(NRML)

فحص الشاحنات احململة باخلردة بواسطة 
كواشف إشعاعية  كبيرة احلجم

أكوام الفسفوجبسوم في سورية 
(بالقرب من بحيرة قطينة)

استعمال البادج فيلم للعاملني باألشعة 
أمر هام وضروري لتقدير جرعتهم 

من األشعة
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هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الوقاية واألمان
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ُيسعدني أن أقدم لكم العدد األول من نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر 
إن  السورية.  الذّرية  الطاقة  هيئة  في  واألمان  الوقاية  قسم  يعدها  التي  املشعة 
الغاية من هذه النشرة هي استكمال جهود الهيئة في نشر وتعميم ثقافة الوقاية 
قد  الذي  اجلمهور  إلى  باإلضافة  اإلشعاع  مع  بتماس  العاملني  لدى  اإلشعاعية 

يتعرض لإلشعاع ألغراض طبية أو علمية وكذلك عموم الناس.
يعد إصدار اإلشعاع أحد اخلواص الفيزيائية الطبيعية لبعض املواد كما متكن 

العلماء من حتويل مواد مستقرة إلى مواد تصدر إشعاعات.
كاليورانيوم  الطبيعية  املشعة  املواد  من  وألفا)  وبيتا  (غاما  اإلشعاع  يصدر 
والراديوم وغيرهما، كما يصدر من مصادر مشعة صنعية مثل السيزيوم والكوبالت 

وغيرهما.
1895م  العام  في  رونتجن  العالم  قبل  من  السينية  األشعة  اكتشاف  كان  لقد 
العديدة الستخدامات األشعة في جميع مناحي احلياة  التطبيقات  انطالق  بداية 
مثل التصوير اإلشعاعي الطبي البسيط لتشخيص كسور األطراف ووصوًال إلى 
الطبية  التطبيقات  من  العديد  تهدف  النووية.  الطاقة  من  الكهربائية  القدرة  توليد 
والصناعية والبحثية إلى حتقيق االستفادة العظمى من األشعة املؤينة من جهة مع 

احملافظة على  أعلى درجات الوقاية من آثارها اخلطرة  من جهة أخرى.

كان ال بد مع تطور تطبيقات األشعة املؤينة وتباينها، من توفير أسس للوقاية 
من اآلثار السلبية املرافقة لإلشعاع ليس للمتعاملني معه فحسب، بل لكافة عناصر 
املنظومة احمليطة به ابتداًء من حماية البيئة وصوًال إلى وقاية عموم الناس، آخذين 

في احلسبان الظروف التشغيلية والبيئية ألي تطبيق منها.
يقوم قسم الوقاية واألمان في هيئة الطاقة الذرية السورية مبجموعاته البحثية 
املختلقة بتوفير األسس النظرية والتطبيقية للوقاية واألمان من اإلشعاع وفي كافة 
املجاالت مبا في ذلك حماية البيئة ومراقبة تعرض العاملني مع اإلشعاع أو التعرض 
اِإلشعاعي  الناجت عن التطبيقات الطبية وغيرها.ويعتمد القسم في إجناز مهامه على  
االستفادة من آخر ما صدر  من توصيات عاملية في هذا اخلصوص عبر التعاون 

الوثيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والعاملني في مجال األشعة  القراء  السادة  تعريف  إلى  النشرة احلالية  تهدف 
والتي حترص  املجاالت  كافة  في  اإلشعاعية  الوقاية  علم  في  اجلارية  بالتطورات 
ُأثر  من  له  ملا  الواقع  أرض  على  تطبيقها  في  تكون سباقة  أن  إلى  دائمًا  الهيئة 

ايجابي في حماية الوطن واملواطن السوري .
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الوقاية  لتنظيم   ،2005 لعام   64 رقم  التشريعي  املرسوم  صدر 
في سورية، حيث حدد  وأمنها  األشعة  وأمان مصادر  اإلشعاعية 
املرسوم هيئة الطاقة الذرية بأنها السلطة الرقابية املختصة بتنظيم 
الطبية  املجاالت  جميع  في  عليها  والرقابة  اإلشعاعية  املمارسات 

والصناعية والبحثية وغيرها.
أحدث في الهيئة مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي ليكون اجلهة 
املسؤولة في الهيئة عن إصدار تراخيص املمارسات اإلشعاعية في 
التطبيقات املختلفة واملتعلقة مبصادر األشعة املؤينة، في حال عدم 
وجود ما مينع من احلصول على الترخيص أصوًال، و يقوم  املكتب 
أيضًا بالتفتيش على كافة اجلهات املرّخص لها للتعامل مع مصادر 

األشعة املؤينة، من أجل التحّقق من امتثال تلك اجلهات ملتطلبات 
القواعد التنظيمية ألغراض الوقاية اإلشعاعية.

البضائع  على  اإلشعاعي  الكشف  مهام  أيضًا  املكتب  ويتولى 
املستوردة والصادرة مبا في ذلك مصادر وأجهزة إصدار األشعة 

املؤينة.
حلاالت  لالستجابة  الوطنية  املقدرة  بناء  على  املكتب  يشرف 
املمنوحة  السلطة  وفق  يقوم  وكما  والنووية،  اإلشعاعية  الطوارئ 
التنظيم  وأعمال  املؤينة،  األشعة  جميع مصادر  على  بالتفتيش  له 
أراضي  على  املــوجــودة  املشعة  باملصادر  والتحكم  والتسجيل 

اجلمهورية العربية السورية.

التشخيص  في  ومفيدة  هامة  أداة  املؤينة  األشعة  تعد 
الطبي واملعاجلة على حٍد سواء، ومع ذلك فقد تكون في الوقت 
اإلشعاعية،  املعاجلة  ففي  املريض،  بأذية  التسبب  وراء  ذاته 
األورام  على  للقضاء  األشعة  من  عالية  مستويات  تستخدم 
املعاجلة  أية أخطاء خالل عملية  إال أن  حدوث  السرطانية، 
التحكم  فيها  مبا  املريض  على  كارثية  نتائج  إلى  تؤدي  قد 
غير الفعال بالورم والتسبب بأضرار بالغة لألنسجة واألعضاء 
الطبي  اإلشعاعي  التشخيص  في  أما  اجلسم.  في  السليمة 
فتستخدم عادة مستويات منخفضة نسبيًا من األشعة التي 
في  مثًال  الشعر  كفقدان  املريض  على  الحقة  آثارًا  تترك  قد 
اإلشعاعي  التعرض  يزيد  وقد  لإلشعاع.  املعرضة  املنطقة 
باألورام  املستقبلية  إصابتهم  احتماالت  للمرضى  املتكرر 
املقطعي احملوسب  وللتصوير  البعيد.  املدى  على  السرطانية 
باألشعة السينية CT أهمية خاصة بسبب التزايد امللحوظ في 
استخدامه وارتفاع مقدار اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عنه والتي 
تشكل لوحدها قرابة %50 من إجمالي التعرضات الناجتة عن 
املنابع الصنعية بحسب املجلس الوطني للحماية من اإلشعاع 

والقياسات األمريكي (NCRP) في العام 2009.
يؤدي استخدام جهاز الـCT غير اخلاضع لبرنامج ضبط 
جودة إلى تعريض املرضى جلرعة إشعاعية غير مبررة بهدف 
حتسني  جودة الصورة  ناهيك عن عدم وجود حدود قانونية 
استخدام  من  يشجع  مما   CT في  املطبقة  للجرعة  عظمى 

جرعات عالية خالل التصوير املقطعي احملوسب. 

 (Emergency Care Research الدولي  املعهد  صنف  وقد 
(Institute (ECRI) التعرضات اإلشعاعية الطبية الناجتة عن 

املعاجلة أو التصوير املقطعي احملوسب في املرتبة الثانية من 
األخطار العشرة على املرضى في تقريره األخير الصادر في 
تشرين الثاني من العام 2011 وحدد بذلك عددًا من التوصيات 
بالنقاط  إيجاز بعضها  بهدف احلد من هذه األخطار ميكن 

التالية:
· رفع مستوى الوقاية اإلشعاعية لدى العاملني.

على  بها  معترف  اعتماد  شهادة  على  باحلصول  · االلتزام 
الصعيد الوطني.

· التحقق من وجود اإلجراءات املناسبة لضمان اجلودة وضبط 
اجلودة لألنظمة املستخدمة وتوثيقها والقيام بتدقيق ومراجعة 

هذه اإلجراءات من قبل اجلهات املختصة.
وإجراء  التصوير  ألجهزة  الصحيح  التركيب  من   · التأكد 

عمليات االختبار والصيانة لها بشكل دوري.
· القيام  باختبارات القبول لألنظمة اجلديدة، واألنظمة احملدثة 
أو املعّدلة، والتأكد من أن األنظمة املتكاملة تلبي متطلبات 
األداء األمثل لها (في املعاجلة اإلشعاعية يشمل ذلك أنظمة 
احملاكي، تخطيط العالج، إعطاء اجلرعة، السجالت وأنظمة 

التحقق).
واألمان  الوقاية  قسم  في  يتوفر  أنه  هنا  نذكر  أن  ونود 
الطبية  األجهزة  في مجال ضبط جودة  مجموعة متخصصة 

املختلفة.

أحدث املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووي في هيئة 
الطاقة الذرية ليلبي اخلطط واالحتياجات التدريبية في مجال 
على  وذلك  اإلشعاعية  الوقاية  ذلك  في  النووية. ومبا  العلوم 
املركز  اعتمد  ولقد  والعاملي.  واإلقليمي  الوطني  املستوى 
الشيء  بعض  واالبتعاد  التدريب  في  اإلستباقي  األسلوب 
عن األسلوب اإلنفعالي واستخدام خطط قصيرة ومتوسطة 
األجل إلعداد األطر والكوادر الوطنية والعربية والدولية ونشر 
بالعلوم  املتصلة  العلمية  املعرفة في مختلف االختصاصات 

والتقانات النووية.  
ويقوم املركز بنشر برنامجه التدريبي السنوي في بداية كل 
عام على موقع الهيئة. ومن بني الدورات التدريبية التي ستعقد 

في الفترة القادمة في مجال الوقاية اإلشعاعية: 
1. دورة تدريبية ملسؤولي الوقاية اإلشعاعية في صناعة النفط 

والغاز، 28-17 / 06 /2012
التصوير  أجــهــزة  فــي  اإلشعاعية  الــوقــايــة  2. استمثال 

التشخيصية البسيطة، 02 /07 / 2012 
3. استمثال الوقاية اإلشعاعية في أجهزة الطبقي احملوسب،   

 2012 / 07/ 04
الثدي  تصوير  أجهزة  في  اإلشعاعية  الوقاية  4. استمثال 

اإلشعاعية، 09 /07 / 2012 
5. استمثال الوقاية اإلشعاعية في أجهزة التصوير اإلشعاعي 

التداخلي، 11 /07 / 2012  
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اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن 
التصوير املقطعي احملوسب تشكل 

حوالي %50 من إجمالي  التعرضات 
الناجتة عن املنابع الصنعية بحسب    

(NCRP, 2009)
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