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 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

إن اهلدف العام من برامج املراقبة املهنية هو تقومي ظروف أماكن العمل والتعرضات 
الفردية وتقدير اجلرعات للعاملني املعرضني لإلشعاع روتينيًا أو يف احلوادث من خالل 
اندخاالت املادة املشعة. ميكن تقدير اجلرعات الداخلية لدى العاملني من خالل 
إجراء قياسات مباشرة أو غري مباشرة. ُيستخدم يف القياسات املباشرة كواشف خاصة 
توضع خارج اجلسم لقياس األشعة املنبعثة )عادة فوتوانت غاما أو األشعة السينية( 
من املواد املشعة املرتسبة داخل اجلسم. أما القياسات غري املباشرة فتقوم على مجع 
عينات بيولوجية أو فيزايئية من جسم العامل أو من بيئة العمل. تتنوع العينات 
البيولوجية اليت ميكن مجعها من العامل حبسب نوع املادة وطريقة دخوهلا وشكلها 

الفيزوكيميائي و...إخل؛ 
ويعدُّ البول من أكثر 
العينات البيولوجية 
استخدامًا يف املراقبات 
الروتينية لسهولة مجعه 
والتعامل معه. ولكن، يف 
حاالت خاصة مثل 
احلوادث، تكون بعض 
العينات البيولوجية أكثر 
فائدة مثل عينات من 
اللعاب والنفخات األنفية 

 والدم...إخل.
توفر النفخة األنفية 
تقديرًا مبكرًا عن ماهية 
النكليدات املشعة 

ومستوايهتا النسبية يف اخلليط املستنشق، كما ميكن أن تدعم برانمج املراقبة اخلاصة 
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لكي تعطي تقديرًا سريعًا عن خطورة احلادث ومعلومات إضافية عن طبيعة امللوث 
املستنَشق حيث متثل هذه العينات النشاط اإلشعاعي املزال من اجلسم قبل أن يصبح 
جزء من التمثل الشامل. كما ميكن أن يكون هلذه القياسات فائدة يف ختفيض ارتياب 

 زمن االندخال ابلنسبة لتقدير اجلرعات الداخلية.
اخلصائص احليوية احلركية للمواد منوذجًا خاصًا لدراسة  ICRPاقرتحت منظمة 

، بواسطة /ICRP/66املشعة اليت جيري استنشاقها. ميثَّل جهاز التنفس، وفق نشرة 
مناطق وذلك ابالعتماد على اعتبارات بيولوجية إشعاعية، وقد جرى األخذ   5

  ابحلسبان االختالفات يف الوظيفة، التوضع، والتنظيف اإلشعاعي.
تقدم عينات النفخات األنفية معلومات قيمة عن مادة النشاط اإلشعاعي املستنشقة 

 متضمناً ذلك:
  طريقة سريعة لكشف التلوث اإلشعاعي الداخلي وتقدير سوية التلوث عند

 الشك بوجود تلوث إشعاعي أو عند حدوث حادث.
 .معرفة النظري املشع 
  يف الرئة. بعمقتقدير كمية املادة املشعة املرتسبة 
  ميكن أن ُتستعمل سوية النشاط اإلشعاعي املقاسة من فتحات األنف )بواحدة

 البكرل( يف تقدير اجلرعة اإلشعاعية الداخلية لكامل اجلسم.
  ميكن إجراء مقارنة بني نتائج تقدير اجلرعات الداخلية عن طريق النفخات األنفية

ابلنتائج النامجة عن طريق القياسات املباشرة )الغدة الدرقية( والقياسات غري 
 املباشرة )عينات البول(.

  تبيان أمهية عينات األنف يف تقدير االندخال لكوهنا مفيدة يف مهام مرتبطة هبذا
االستخدام )معرفة طريق دخول املادة املشعة مثاًل( ويف املراقبة اخلاصة لتبيان 

 احلاجة أو عدم احلاجة إىل مجع عينات وحتاليل إضافية.
 .ميكن استخدامها لتمييز املركبات يف حالة وجود مزيج من النكليدات املشعة  
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إن النكليدات املشعة املتواجدة بشكل طبيعي يف بيئتنا سواء يف الرتبة، املياه                                                                     
واهلواء تساهم بتعريضنا ل شعة امل ينة. سامهت املصادر الصنعية ل شعة                                                               
والنا ة عن بعض الصناعات مثل استخراج الثروات املعدنية والنفطية والعديد                                                                      
من تطبيقات األشعة امل ينة كما يف املفاعالت، الطب النووي، يف ا ال                                                            
العسكري والعديد من التطبيقات األخرى، بزايدة التعريض ل شعة امل ينة.                                                                 
نتي ة لذلك، ازداد اهتمام ا تمع ابألخطار النامجة عن هذا التعر                                                             
والتطبيقات اليت  م عنها، وتعالت األصوات مطالبة ابحلد من هذه التطبيقات                                                                   
بسبب أ رها الضار على االنسان وعلى البيئة ا يطة. األمر الذي استوجب                                                                 
صانعي القرار التوجيه  جراء تقييم خلطورة هذه التطبيقات قبل إعطاء قرارات                                                                       

 حتدد مصريها.            
غراي( تتسبب                من املعلوم أن اجلرعات اإلشعاعية املرتفعة )أك  من                                              

ميلي         ابلسرطان إضافة   رها احلتمية، وأن اجلرعات املنخفضة )حوا                                                       
غراي( واملنخفضة جداا )أصغر من                  ً           

ميلي غراي( هلا أ ر عشوائي،                              
وينخفض احتمال اإلصابة                      
ابلسرطان اب فا  اجلرعة، لذلك                           
من أجل تقييم السمية النا ة عن                               
اجلرعات املنخفضة  تاج ملراقبة                            
 تمع إحصائي ضخم جداا  ن                   ً     
تعرضوا جلرعات منخفضة على                         
امتداد أعمارهم لكي نتمكن من                               
كشف زايدة ملموسة يف التسبب                          
ابلسرطان. إن هذه املراقبة صعبة                              
جداا إن   تكن مستحيلة. إضافة   ً                          

  من أي  تمع                  لذلك ف ن          
بشري خاضع للمراقبة سيعانون                            
من السرطان يف وقت ما من                        

حياهتم بشكل طبيعي. وليس من املمكن التمييز بني السرطاانت تبعاا للسبب                                                        ً        
اجلزيئي الذي أدى إىل حدو ها. كما أن الدراسات أشارت إىل أن عدد                                                            
السرطاانت املتولدة بسبب اجلرعات املنخفضة أقل من تلك املتولدة بشكل                                                              
طبيعي، بسبب ذلك ف ن نتائج دراسة السمية اإلشعاعية ستكون غري مو وقة                                                                 

 ابستخدام هذه املراقبة.                      

حلل هذه املشكلة قام بعض العلماء ابستقراء السمية اإلشعاعية لل رعات                                                               
املنخفضة واملنخفضة جداا من اجلرعات املتوسطة ابستخدام النموذج                    ً                                    

إال أن هذه الطريقة                                            -         
 أ رت اجلدل يف األوساط العلمية حول صحة استخدامها.                                               

نتي ة لذلك ف ن االعتماد على مراقبة املتعرضني لل رعات املنخفضة لن                                                              
تكون كافية لوحدها لتقييم السمية اإلشعاعية لل رعات املنخفضة. لكن                                                               
دراسة ا  ر البيولوجية لل رعات املنخفضة على املستوى اخللوي واجلزيئي                                                                
سيعطي معلومات هامة حول ا ليات اجلزيئية للسمية اإلشعاعية لل رعات                                                               
املنخفضة ولتقييم األضرار النامجة على املدى البعيد. لذلك ف ن تطوير طرائق                                                                     
 ريبية جديدة لدراسة االست ابة البيولوجية ل شعة على املستوى اخللوي                                                                
وحتت اخللوي هي من األمهية  كان لتحديد السمية اإلشعاعية بشكل كمي                                                            

 ولتحديد  ليات الدفاع ضد هذه السمية.                                     
عند سوية اجلرعات املنخفضة                         
تكون درجة قتل اخلالاي                    

منخفضة أو                           
معدومة. لذلك ف ن االختبارات                            
اليت تعتمد التحديد الكمي للسمية                                
اإلشعاعية ابستخدام منحنيات                          

                   البقيا        
ال ميكن توظيفها يف هذه احلالة                           
وابألخص يف حالة املتعضيات                       
املتعددة اخلالاي. ح  يف حالة                         
املايكروابت، حيث من املمكن أن                            
يتسبب جسيم األشعة بقتل اخللية،                              
ف ن التقييم الكالسيكي للسمية                             
والذي يعتمد على تعداد                       
املستعمرات املايكروبية  تاج لوقت                                
طويل نسبياا ابإلضافة القرتان استخدامه بسوية خط  مرتفعة. كما أنه من املفيد           ً                                                          
حبسب الدراسات احلديثة قياس النشاط االستقال  للمتعضيات عند تعرضها                                                              
هلذه الظروف حيث يعدد قياساا ذو أمهية عالية يف التحديد الكمي لقابلية احلياة                          ً                                             
والنمو للخالاي والذي يعتمد على مراقبة حياة اخللية، عوضاا عن حتديد السميية                                                     ً                 
القاتلة عند اجلرعات األعلى ومن    استقراء أ ر هذه السميية عند اجلرعات                                                                    

 املنخفضة.          
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 االختالطات احلادة
التهاب الغدد اللعابية: يتظاهر أب  و إيالم وتورم بناحية الغدد، وتشاهد  - 

  من احلاالت، وهو مرتبط ابجلرعة العالجية. يصاب 55-  يف 
  من  5 لث املرضى جبفاف ابلفم ابلسنة األوىل، و دث لدى 

احلاالت نقص يف وظيفة الغدد اللعابية وقد يستمر ألكثر من سنة   
  وتزداد مع زايدة اجلرعة  (.  دث جفاف الفم التام يف 5 -  )

 الرتاكمية.
  . 5-25فقدان حاسة التذوق :  -2
  . أعرا  هضمية: غيثان واقياء  -5
 أسابيع من العالج. 6تثبيط نقي عابر متوسط اىل خفيف بعد  - 
 التهاب الرئة الشعاعي والتليف الرئوي وخاصة يف حال وجود نقائل رئوية.  -5
 التهاب معدة ومثانة شعاعي. -6
العاصفة الدرقية: وتشاهد بعد األسبوع األول من العالج )خاصة  -7

 النقائل الوظيفية املتعددة(.
سنة(، فعند اعطاء    5 انقطاع الطمث العابر : وخاصة عند النساء الكبار )  -8

راد، و دث قصور     2ميلي كوري فان جرعة املبيضني تكون حوا        
  من املرضى. إال أن العالج ابليود املشع   يظهر   2ابملبيضني م قت يف  

 له دور يف ا فا  اخلصوبة أو زايدة الشذوذات اخللقية. 
  من الذكور املعاجلني  5-  ا فا  وظيفة اخلصية: يشاهد يف  -9

ميلي كوري     ميلي كوري. عند اعطاء     جبرعات أعلى من 
راد. االماهة، و قد ينقص افراغ   5 - 5ف ن جرعة اخلصيتني تكون 

املثانة املتكرر من جرعة اخلصية. وعند اجلرعات املتكررة يشاهد ارتفاع 
 الدائم، وقد تسبب ضمور يف اخلصية. FSHيف هرمون 

 الوذمة الدماغية وانضغاط النخاع الشوكي تشاهد عند مرضى النقائل . -  
 تساقط االشعار العابر )مرتبط بشكل اساسي مع اهلرمون الدرقي(. -  
 التهاب امللتحمة )م قت(. -2 
 ا فا  وظيفة الغدة الدمعية )م قت(. -5 
ميلي     2الداء الشعاعي: و دث عند جرع إشعاعية أعلى من  -  

 كوري، ويتظاهر بصداع، غيثان، واقياء.

 االختالطات املزمنة:
ال يوجد ما يشري لوجود نقص يف اخلصوبة أو زايدة ابلشذوذات الصبغية عند 

  وهي  ا لة عند عموم 8. املرضى وتصل نسبة الشذوذات اجلنينية إىل 
 الناس.

 األورام الثانوية: تكون اخلطورة متدنية - 
ابيضا  نقوي حاد : ترتفع مقارنة مع عموم الناس مع ذروة حدوث  -

سنة(،   5سنوات وتزداد مع املرضى الكبار ابلسن )فوق    -2
ميلي كوري واملتلقني جلرعات عالية    9واجلرعة الرتاكمية فوق 

أشهر. وخلفض هذه النسبة جيب أن تكون  6بفاصل اقصر من 
الفواصل بني اجلرعات أعلى من سنة، واجلرعة الرتاكمية ال تفوق 

ميلي كوري. مع التذكري أن الوفيات املرتبطة ابلنكس أقل من    8
 ضعف(.   - خطورة االبيضا  )

ميلي كوري      كارسينوم املثانة: تزداد مع جرعة تراكمية أعلى  -
 سنة.  2-5 وبفواصل قصرية وفرتة الكمون 

ميلي       كارسينوم الثدي: تزداد مع جرعة تراكمية أعلى من  -
 كوري.

 كارسينوم الغدد اللعابية -
  قصور جارات الدرق: اندر. -2
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يستند نظام الوقاية اإلشعاعية يف التدخل يف حاالت الطوارىء اإلشعاعية إىل                                                                  
 املبدأين التاليني:                

 مبدأ ت ير التدخل                

جيب أن ي دي التدخل إىل نفع يفوق الضرر املرتبط ابلتدخل. أي جيب أن                                                                
تكون الفائدة من تقليل اجلرعات اإلشعاعية كافية لت ير الضرر والتكاليف                                                                   
ا تملة  ا يف ذلك التكاليف االجتماعية، السيما وأن التدخل قد ي دي                                                              
إىل   ر اجتماعية ال يستهان هبا. فرتحيل الناس بشكل م قت من منازهلم                                                              
على سبيل املثال هو أحد اإلجراءات الوقائية املمكن اتباعها يف التدخل.                                                                 
وهو ليس عا  التكلفة، ولكنه يقرتن بتفريق العائالت وقلق اجتماعي                                                             

 شديد.     

ال ميكن استعمال حدود اجلرعة لت ير احلاجة إىل التدخل، ولكن عندما                                                               
تقرتب مستوايت اجلرعة من الضرر احلتمي يصبح                                       

 التدخل ملزماا.           ً  

 مبدأ استمثال التدخل                   

جيب استمثال شكل ومقدار وزمن التدخل حبيث                                          
 يكون النفع أعظمياا.                ً  

                                         جيب تطبيق مبدأي الت ير واالستمثال على كل
إجراء من إجراءات التدخل على حدة، وليس على التدخل ككل. وعلى                                                            
النقيض من التعرضات النامجة عن  ارسات، ال ينطبق مبدأ حتديد اجلرعة                                                              

 على التعرضات النامجة عن التدخل.                              

تصنف احلاالت اليت تستدعي التدخل يف فئتني: حاالت تستدعي إجراء                                                        
ً     تدخالال    ً       ً                      ً                   ً عاجالال، وحاالت تتطلب تدخالال بعيد املدى وليس إجراءاا عاجالال.    

 وسنعر  يف الفقرتني التاليتني أمثلة عن هاتني الفئتني:                                               

 احلاالت اليت تتطلب تدخالال بعيد املدى )املعاجلة(                    ً                   

املثال األول هو الرادون يف املنازل: وهو أك  مصدر لل رعات الفردية يف                                                                
الكثري من البلدان، ح  إن بعض اجلرعات الفردية النامجة عن الرادون يف                                                                
بعض البلدان تكون أعلى من احلدود املسمو  هبا يف التعر  امله . ميكن أن                                                                
جيري التدخل يف هذه احلالة إما بتعديل تصميم املنازل ووضع اشرتاطات على                                                                   
كودات البناء أو بتغيري عادات السكان. ويف كل حال يرتتب على ذلك   ر                                                                

 اقتصادية ملموسة.                  

وال  تلف األمر كثرياا بني املنازل احلديثة واملنازل القدمية ألنه من غري املمكن                 ً                                                  
حتديد مستوى الرادون يف املنازل إال بعد االنتهاء من تشييدها وسكناها ملدة                                                                   

 عام أو أكثر.            

مثال  خر: وجود مواد مشعة يف مناطق سكنية نتي ة لفعاليات سابقة مثل                                                                 
فعاليات املناجم. تتباين هنا إجراءات املعاجلة بشكل كبري سواء من حيث                                                                
التعقيد أو احل م. وقد ت دي إجراءات املعاجلة نفسها إىل تعر  مه  وإىل                                                                
نفاايت مشعة. وجيب التعامل مع النفاايت املشعة املتولدة يف هذه احلالة وفق                                                                  

 املباد  اليت تنطبق على املمارسات وليس وفق مباد  التدخل.                                                    

 التدخل يف حاالت احلوادث                    

وهي حاالت تتطلب إجراءات فورية أو عاجلة للحيلولة دون حدوث                                                         
تعرضات كبرية. وقد تسبب احلوادث أيضاا أضراراا طويلة األجل، كما هي                                 ً       ً                     

 احلال عند وقوع حوادث إشعاعية أو نووية.                                     

ولتقرير احلاجة إىل التدخل بعد حادث ما، ينبغي                                            
حتديد اإلجراءات الوقائية املمكن تنفيذها، والتكاليف                                                 
املتوقعة لكل منها، والفائدة املتوخاة من كل منها أي                                                  
التخفيض املتوقع لل رعة الفردية والت ميعية، بداللة                                                 
ح م التدخل وزمنه، وكل ذلك يتطلب عادة ختطيطاا                                           ً 
مسبقاا ووضع دراسات ومناذج بيئية قد تكون شديدة     ً                                        

 التعقيد.        

ينبغي عند ختطيط الطوار  وضع مستوايت تدخل تستند إىل اجلرعة املمكن                                                             
                  ً تالفيها ويرجح فيها أن يكون التدخل م راا ومستمثالال. كما ينبغي ت ير                                     ً        
                    ً واستمثال كل إجراء وقائي على حدة إذا كان مستقالال عن اإلجراءات األخرى                                             
                             ً )التحكم بتقنني صنف غذائي معني مثالال مستقل عن التحكم أبصناف أخرى                               

 من الغذاء وعن اإليواء أو اإلخالء(.                               

ويف احلالة املثالية جيب اإلبقاء على اجلرعات املهنية يف الطوار  كما يف                                                              
احلاالت العادية، ولكن هذا غري  كن دوماا يف حاالت الطوار  الشديدة.                                   ً                          
ميكن التساهل يف تعر  فريق الطوار  خالل فرتة التدخل دون ختفيض                                                         

  5. مستوى الوقاية طويلة املدى. ولذلك ال ينبغي السما  جبرعات تت اوز                                                             
 سيفرت لل لد إال إلنقاذ حياة املصابني.                                   5سيفرت لكامل اجلسم أو                     

بعد أن يتم التحكم ابلطوار  جيب النظر إىل إجراءات املعاجلة كتعر  مه                                                                 
  عادي كما يف املمارسات اإلشعاعية.                             



 5الصفحة 

 

أول       5  2-حزيران        28- 2عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف                                      
اجتماع تق  يف فيينا حول تطبيقات النكليدات املشعة مصدرات ألفا يف                                                              
الصيدالنيات املشعة من أجل املعاجلة اإلشعاعية. ومن مصدرات ألفا املمكن                                                                

-، البزموث           2-، االستاتني         225-استعماهلا يف املعاجلة اإلشعاعية الراديوم                                   
-والثوريوم           2 2-والرصا          225-، االكتينيوم           5 2-، البزموث         2 2
وتعود فوائد استعمال مصدرات ألفا إىل اخلاصية اليت                                                 9  -والتريبيوم           227

تتمتع هبا جسيمات ألفا املنبعثة منها ككثافة اشعاع م ين مرتفعة وقصر مسارها                                                                        
يف اخلالاي احلية كوهنا نكليدات هليوم  قيلة وموجبة الشحنة. ميكن ابستعمال                                                                 
صيدالنيات مصدرات ألفا تعقيم اخلالاي املصابة ابلسرطان فقط دون أذية                                                             

اخلالاي غري املصابة الذي ال ميكن حتقيقه                                 
 ابستعمال مصدرات بيتا كاليود املشع مثال.                                      

   .  )عمر النصف              225-يعد الراديوم            
يوم( أول مصدرات ألفا املستعملة يف املعاجلة                                        
اإلشعاعية إذ يستعمل بشكل أساسي يف                                 

نظراا     ً عالج السرطان املنتشر يف العظام                             

بشكل        225-خلواصه الكيميائية املشاهبة خلوا  الكالسيوم. يتواجد الراديوم                                                       
-طبيعي بكميات منخفضة جداا ضمن سلسلة التفكك اإلشعاعي لليورانيوم                      ً                                     

يف املفاعل            226-ولكن جيري حتضريه صناعياا ابلقذف النرتو  للراديوم                   ً                         255
 والذي يتفكك ضمن السلسة التالية:                                  22-  مشكالال     ً 

22      2        22     20          

22 
    0          

22 
    00      

يوزع ابسم                          فقط من شركة               225-يتوفر حالياا الراديوم           ً         
 من أجل معاجلة السرطان املنتشر يف ال وستات.                                                 

يف معاجلة سرطان ال وستات                          225-يستعمل الراديوم               
على هيئة  لول أيو  )كلوريد الراديوم( دون احلاجة                                                
إىل روابط مساعدة. هذا وال يتوفر حاليا أدلة على                                              
إمكانية استعماله ملعاجلة سرطاانت أخرى تتطلب                                          
تعليمه على مركب صيدال  يتوضع يف عضو ما وال                                         

 توجد إىل ا ن أية طرائق معتمدة هلذا اهلدف.                                      

              تقوم اهليئة الدولية للوقاية من األشعة غري امل يينة                                              

                 -                   

، وهي منظمة دولية مستقلة، بتقدمي                                                     
املعلومات العلمية والدالئل اإلرشادية حول ا  ر الصحية والبيئية ل شعة غري                                                                     

وذلك هبدف  اية                                         -   امل يينة         
 اإلنسان والبيئة من مضار التعر  هلذه األشعة.                                          

حيث قامت الرابطة الدولية                            975 إىل العام                  تعود بداايت ال                 
                                    للوقاية اإلشعاعية                    

يف م مترها الرابع بت سيس  موعة عمل                                                      
لدراسة املسائل املتعلقة   ال احلماية من املخاطر ا تملة ل شعة غري امل يينة.                                                                      

، أصبحت هذه ا موعة ر ياا                        ً 977 يف ابريس عام                  ويف م متر         
         -                 الل نة الدولية ل شعة غري امل يينة                                 

      . قامت                                   

             ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية                                      

بوضع و ئق تضمنت  ة عامة حول                                                 
خصائص األشعة غري امل يينة الفيزايئية من حيث املصادر والتطبيقات العامة                                                                  

والقياسات املمكنة واألدوات املستخدمة؛ كما تضمنت وضع ملخص مرجعي                                                             
حول ا  ر البيولوجية وتقدير الضرر الصحي الناتج عن التعر  البشري                                                                

الذي انعقد يف كندا                         ل شعة غري امل يينة. ويف امل متر الدو  الثامن ل                                             
، أنش ت اهليئة الدولية للوقاية من األشعة غري امل يينة                                                   992 عام     

  لت خذ مكان الل نة الدولية ل شعة غري امل يينة، وقد كلفت                                                                
 ابملهام التالية:              

إج   راء الدراس   ات املرجعي   ة وإع   داد التق   ارير العلمي   ة الدوري   ة ح   ول املخاط   ر                                                                   
 املمكنة ملختلف أطياف األشعة غري امل يينة.                                      

متابعة األعمال النظرية والتطبيقية اليت هتتم ابلوقاية من املخاطر ا تملة ل شعة                                                                         
 غري امل يينة.           

 . اإلشراف على وضع الدليل الدو  حول حدود التعر  ل شعة غري امل يينة                                                            

تنظيم امل مترات العلمية وورشات العمل واالجتماعات الدورية لل هات املهتمة                                                                     
ابألشعة غري امل يينة والوقاية من  اطرها ا تملة وذلك ابلتعاون مع م سسات                                                                   

  البحث العلمي واهليئات الدولية ذات الصلة.                                       

 2112الربع الثاني  –العدد السابع عشر 
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ضمن إطار تعزيز الوقاية اإلشعاعية يف ميادين العمل التطبيقية وخاصة فيما                                                                     
يتعلق ابلتصوير اإلشعاعي التشخيصي واملعاجلة الشعاعية، ونظراا حلاجة العديد                                                      ً              
من القطاعات الطبية إىل رفع مستوى  قافة املتعاملني لديها أبسس الوقاية                                                                  
اإلشعاعية و ا يضمن وقاية املرضى والعاملني وعموم الناس من أخطار األشعة                                                                   
املختلفة، أقام املركز التدري   للعلوم والتقاانت النووية ابلتعاون مع قسم                                                                     

ورشة عمل ملس و                   6  9/5/2الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية بتاري                                             
 الوقاية اإلشعاعية يف مراكز املعاجلة الشعاعية والتصوير الشعاعي الطبية بعنوان:                                                                        

  تعزيز سبل الوقاية اإلشعاعية للمرضى والعاملني يف التعر  الط                                                            
وذلك يف مقر اهليئة الكائن يف كفرسوسة، وحضر هذه الورشة مس ولو الوقاية                                                                   
اإلشعاعية يف عدد من املشايف اجلامعية والعامة يف القطر ابإلضافة إىل عدد من                                                                  

 املختصني من دائرة الفيزايء الصحية يف قسم الوقاية واألمان.                                                    
تضمن برانمج الورشة سبع  اضرات علمية موزعة على جلسيت عمل متحورت                                                             

 حول النقاط التالية :                    
                                                  مباد  الوقاية اإلشعاعية وضمان جودهتا يف التعر  الط 

                                                        املتطلبات الرقابية والرتاخيص ملصادر اإلشعاع يف املنش ت الطبية 
                              برانمج املراقبة الفردية للعاملني 
                                            الوقاية اإلشعاعية يف التصوير اإلشعاعي التشخيصي 
                               الوقاية اإلشعاعية يف الطب النووي 
                                   الوقاية اإلشعاعية يف املعاجلة اإلشعاعية 
                                                            دور مس و  الوقاية اإلشعاعية يف تعزيز السالمة واألمان من أخطار

 اإلشعاع      
ويف ختام الورشة، أوصى املشاركون ضرورة تعزيز دور مس و  الوقاية                                                             
اإلشعاعية يف املشايف وتقدمي الدعم الالزم من قبل اإلدارات للقيام ابلواجبات                                                                   
واملس وليات املتعلقة بضمان الوقاية اإلشعاعية يف أقسام التشخيص و/أو                                                                
املعاجلة اإلشعاعية، ابإلضافة إىل رفع السوية املعرفية ل طباء والفنيني                                                              
الشعاعيني يف  ال الوقاية اإلشعاعية ع  االتباع املستمر الدورات التدريبية                                                                    

  اليت تقيمها هيئة الطاقة الذرية دوراياي.                                 ً  
 


