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DVS (Dose Verification System)  WO(« Z�M�« w� Ÿ—eK� qÐU� nA� ÂUE½ ‰Ë√

تعتبر وقاية العاملني من التعرضات الداخلية أحد مهام الوقاية 
املواد  الستخدام  السريع  االنتشار  أدى  ولقد  املهنية،  اإلشعاعية 
الداخلي،  للتلوث  مهني  ضبط  إلجراء  املاسة  احلاجة  إلى  املشعة 
كبيرا  عددا  يشمل  الداخلي  اإلشعاعي  التلوث  أصبح خطر  حيث 
من األفراد العاملني في هذه املجاالت، خاصة وأن بعض النظائر 
املستخدمة في بعض التطبيقات تعتبر شديدة اخلطورة. يقوم مخبر 
اجلرعة الداخلية في قسم الوقاية واألمان في هيئة الطاقة الذرية 
مهنيًا  املعرضني  للعاملني  الداخلية  اإلشعاعية  التعرضات  مبراقبة 
لإلشعاع الداخلي؛ حيث جرى إعداد برنامج ملراقبة التلوث الداخلي 
الناجم عن استخدام النظائر املشعة في املجاالت التطبيقية املختلفة 
هذا  يشمل  اإلشعاعية.  الوقاية  لقواعد  إتباعهم  من  للتأكد  وذلك 

العربي السوري املستخدمني  القطر  العاملني في  البرنامج مراقبة 
للعاملني  ملنابع مشعة مفتوحة والتي قد تؤدي إلى تعرض داخلي 
الداخلي  النقل  املنابع،  خزن  اإلشعاعي،  النشاط  قياسات  مثل: 
الصيدالنيات  إعطاء  املشعة،  الصيدالنيات  حتضير  للمصدرات، 
املشعة للمرضى، فحص املريض، العناية باملريض النشط إشعاعيًا، 
معاملة النفايات النشطة إشعاعيًا، احلوادث، العمل في املناجم...
للعاملني في املراكز  الداخلي  التلوث اإلشعاعي  تقييم  إلخ. يجري 
املراقبة بإجراء مراقبة روتينية حيث تتم قياسات للنشاط اإلشعاعي 
وُيحدد  اجلسم.  من  محددة  أعضاء  في  أو  بيولوجية  عينات  في 
مع  البيولوجية  القياسات  هذه  نتائج  اإلشعاعي مبقارنة  االندخال 
بيانات االطراح أو االحتفاظ املنشورة في التقارير املرجعية العامليـة 

 In vivo) احلي  اجلسم  داخل  اإلشعاعية  اجلرعة  قياس  يعد 
dosimetry) أهم مراحل ضبط جودة املعاجلة اإلشعاعية، والذي 

نتمكن بواسطته من معرفة مقدار اجلرعة املعطاة للمريض وبالتالي 
تطورًا  أكثر  وسائل  استخدام  إن  املعاجلة.  هذه  جناعة  معرفة 
إيجاد وسائل جديدة  علينا  املعاجلة اإلشعاعية يحتم  وتعقيدًا في 
أكثر دقة وفعالية تضمن التحقق املباشر خالل فترة املعاجلة كاملًة 
من املطابقة بني معطيات احلساب النظري ونتائج الواقع العملي 
ويشكل نظام كشف األشعة القابل للزرع في النسج احلية املصابة 

أحد أهم احللول املقترحة حاليًا.
تعد ترانزستورات الـ MOSFET من أكثر الكواشف اإلشعاعية 
استخدامًا في قياس اجلرعة اإلشعاعية داخل اجلسم احلي بحيث 
تتجمع األيونات املوجبة املتشكلة نتيجة تفاعل اإلشعاع مع أوكسيد 
السيليسيوم على السطح الفاصل SiO2/Si وتغير من قيمة جهد 

العتبة للترانزستور بشكل يتناسب مع اجلرعة املمتصة.
يعد DVS (Dose Verification System) أول نظام كشف 
قابل للزرع في النسج احلية مت تطويره عامليًا في الواليات املتحدة 

كبسولة  على شكل  احلجم  كاشف صغير  من  ويتكون  األمريكية. 
(انظر   2.1mm وقطرها   25mm طولها  اجلسم  في  للزرع  قابلة 
 MOSFET نوع  من  ترانزستورين  على  حتتوي  املرفق)  الشكل 
قبل  تعقيمها  يتم  حيويًا  متوافق  زجاج  من  مواد  من  ومصنوعة 
قارئ  نظام  إلى  باإلضافة  االيثلني،  أوكسيد  بواسطة  االستخدام 
متوافق مع الكاشف يؤمن االتصال الالسلكي معه ويعطي قراءات 

اجلرعة الواردة من الكاشف خالل كل جلسة معاجلة.

جلرعات  قياس  إجراء  عند  املستخلصة  الطبية  املعطيات  أظهرت 
إشعاعية تلقاها 60 مريضًا بأورام الثدي والبروستات وذلك باستخدام 
أكثر من مائة كاشف أن %40 من املرضى سرطان الثدي قد تلقوا 
املخططة  اجلرعة  قيمة  عن   5% من  بأكثر  تختلف  إشعاعية  جرعات 
مرضى سرطان  من   36% أن  في حني   (7% من  أكثر   22%) لها 
البروستات تلقوا جرعة تزيد بـ %5 عن قيمة اجلرعة املخططة، بقي أن 
نذكر ببعض مساوئ هذا النظام كصعوبة االستخدام وإمكانية تغير 

مكانه وكذلك الصعوبة في إخراج الكاشف من اجلسم بعد املعاجلة.

ينطوي استخدام األشعة املؤينة في املجال الطبي (تشخيصي، 
عالجي) على فوائد كبيرة ومتنوعة، مبا يعود على اإلنسان باخلير 
من  غاية  على  بأضرار  يكون مصحوبًا  قد  ذلك  أن  إال  الوافر. 
اخلطورة تلحق باإلنسان والبيئة واملمتلكات مالم تستخدم تلك 

األشعة باحلكمة واحلذر الالزمني وفق معايير وقواعد مناسبة.
والبيئة واملمتلكات  وانطالقًا من احلرص على وقاية األفراد 
املصادر  مع  التعامل  أثناء  لألشعة  التعرض  مخاطر  من 
الرقابية  السلطة  اشترطت  فقد  الطبي،  املجال  في  املستخدمة 
الذرية)  الطاقة  هيئة  في  والنووي  اإلشعاعي  التنظيم  (مكتب 
على املستثمر احلصول على ترخيص االستخدام املناسب الذي 
الوقاية  بقواعد  العمل بشكل آمن دون اإلخالل  يكفل ممارسة 
  .64/2005 رقم  التشريعي  للمرسوم  تنفيذًا  وذلك  اإلشعاعية، 
ويكون ذلك بتقدمي املستثمر بطلب ترخيص أصولي إلى السلطة 

البيانات  الرقابية وفق استمارة معتمدة متضمنة مجموعة من 
الوقاية  بقواعد  التزامه  تبني  التي  الالزمة  بالوثائق  ومرفقة 
في  أشعة  مصادر  استخدام  ترخيص  (استمارة  اإلشعاعية 
ترخيص  استمارة  والتدخلية،  والتشخيصية  الطبية  التطبيقات 
ترخيص  استمارة  املعاجلة،  في  أشعة  مصادر  استخدام 
أ،....  فئة  النووي  الطب  استخدام مصادر أشعة في منشآت 
الخ) حيث يقوم مكتب التنظيم بتقييمه، وإجراء الكشف امليداني 
املعلومات  من  للتحقق  لذلك،  الضرورة  دعت  إذا  املوقع  في 
املقدمة،  بالكشف امليداني في املوقع ليصار بعدها، في حال 
حتقيق متطلبات الوقاية اإلشعاعية، إلى منح املستثمر الترخيص 
املطلوب.ميكن احلصول على جميع هذه االستمارات واملتطلبات 
اخلاصة بترخيص املمارسات الطبية من خالل الرابط التالي: 

www.aec.org.sy/rnro
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DVS مكونات النظام

األجهزة املستخدمة في قياس 
نشاط اليود131 في الغدة 

الدرقية

أكدت الدراسات أن غاز الرادون املسبب الثاني لإلصابات 
السرطاِنية في البشِر بعد التدخني، وهو عنصر غازي عدمي اللون 
والرائحة ذو منشأ طبيعي ينتج من تفكك عنصر الراديوم، وهو 
العنصِر ذو العدد الذّريِ 86، ويرمز له Rn. َيُعوُد هذا العنصرِ 
الّسلسلِة  من  أهمية  األكثر  الّثالث  الّسالسِل  من  واحدة  إلى 
 ،(U-238، Th-232، U-235) النشاِط اإلشعاعي الّطبيعيِة
عمر  222 ذي  النظير  هو  الــرادون  غاز  أن  به  املتعارف  ومن 
نصف hr 92 والناجت عن U-238. فيما يسمى النظير 219 
النظير  أما   U-235 الناجت عن   (actinon-219) باألكتينيون 
 .Th-232 والناجت عن (220Thoron) 220 فيدعى بالثورون

تقسم نواجت تفكك الرادون إلى قسمني: املنتجات قصيرة عمر 
Po-218، Pb-214، Bi- النصف (أقل من 30 دقيقة) وهي
 Pb-210،) Po-214، واملنتجات طويلة عمر النصف  214 و 

Bi-210 و Po-210). ومن املؤكد اآلن أن استنشاق الرادون 

في  األكبرُ  املساهُم  هو  القصير  النصف  عمر  ذوات  وبناته 
جرعِة اإلشعاِع الفردية. ينخفض تركيز غاز الرادون في الهواء 
اخلارجي نتيجة اخللط الهوائي، فيما يكون تركيز الرادون داخل 
املنازل بشكل عام أعلى من 2 إلى 10 مرات منه في اخلارج، 
لذا فإنه غالبا ما يهمل التعرض للرادون خارج املنازل. يرتبط 
تواجد الرادون بشكل وثيق بتواجد الراديوِم املنتشر خالل قشرة 

للرادون في  أن املصادر األساسية  القول  لذلك ميكن  األرضِ. 
الوسط اخلارجي هي التربة واملاء ومواد البناء. وتعتبر التهوية 
الطريقة املثلى لتخفيض مستويات الرادون في املنازل واألماكن 
املغلقة حيث هناك تناسب عكسي بني التهوية وتركيز الرادون.

اعتبر املنشور 65 الصادر عن ICRP عام 1993 أن الرادون 
مصدر تعرض إشعاعي للعاملني في املناجم يستوجب املراقبة. 
أما في أماكن العمل األخرى، داخل املباني املقامة فوق سطح 
األرض، فإن الرادون كثيرا ما يهمل. وقد أقرت ICRP بوجود 
صعوبة أحيانا في وضع حد دقيق فاصل بني تراكيز الرادون 
التي تستوجب اتخاذ إجراءات مراقبة بشأنها وبني تراكيزه التي 
ال تستدعى مثل هذه اإلجراءات. وعليه فقد أوصت باستخدام 
ما يعرف مبستويات التدخل (Action Levels)، أي مستوى 

التركيز والذي يلزم عنده التدخل. 
حسب  أخرى  إلى  دولة  من  التدخل  مستويات  تختلف  وقد 
األنظمة فيها إال أنه بشكل عام اعتمد 200 بكرل/م3 كمستوى 

تدخل في املنازل و600 بكرل/م3 في أماكن العمل. 
أوضحت الدراسات التي أجريت في الهيئة أن وسطي تركيز 
الرادون في املنازل في سورية بشكل عام نحو 45 بكرل/م3 
بتطبيق  تخفيضها  أمكن  والتي  العالية  القيم  بعض  وجود  مع 

إجراءات التهوية الطبيعية ضمن هذه املنازل.
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تعد الشمس أهم مصدر لألشعة الضوئية فوق البنفسجية 
ضوئي  كمرشح  اجلــوي  الغالف  ويعمل  ــألرض؛  ل بالنسبة 
البنفسجية ذات األثر  انتقائي يحجب من جهة األشعة فوق 
البيولوجي الضارUVC،  ومن جهة أخرى، يسمح مبرور جزء 
هام من األشعة فوق البنفسجية ذات األثر البيولوجي الهام
الواردة  البنفسجية  فوق  األشعة  نسبة  إن   .UVAو   UVB

إلى سطح األرض تقارب %5 من األشعة الضوئية الشمسية 
النسبة  تلك  من   UVAو  UVB األشعة  معدل  ويبلغ  الكلية 
األشعة  تعتبر مساهمة  كما  الترتيب.  على  و96.5%   3.5%

UVB 80% ومساهمة األشعة UVA 20% في مجمل األثر 

تتحقق  أن  يجب  األرض.  سطح  عند  األشعة  لهذه  الضار 
الوقاية الفردية من مخاطر األشعة فوق البنفسجية الشمسية 
بشكٍل أساسي في الصيف حيث تكون أشعة الشمس عمودية 
ويكون التعرض أعظميًا خالل فترة الظهيرة. ميكن تقدير درجة 
احلماية املطلوبة اعتمادًا على مبدأ طول خيال اجلسم، فكلما 
مستوى  رفع  الضروري  من  كان  أقصر  اجلسم  خيال  كان 
الوقاية الشخصية. وإن تواجد الغيوم في اجلو ال يحمي من 
األشعة فوق البنفسجية فعدم اإلحساس باحلر الذي تسببه 
السدميي  واجلو  الغيوم  وجود  نتيجة  احلمراء  حتت  األشعة 
يزيد في احتمالية التعرض لألشعة فوق البنفسجية واإلصابة 
بحروق الشمس. كما أن السباحة حتت سطح املاء (عمق أقل 

من 50 سم) وحالة تبلل اجلسم باملاء بشكٍل دائم ال حتميان 
من احلروق الشمسية بسبب الشفافية العالية للماء.

وسائل  ملختلف  الشمس  أشعة  من  احلماية  معامل  إن 
 Solar protection) الشمسية  احلماية  ومستحضرات 
احلماية  درجة  عن  تعبر  رقمية  قيمة  هو  بالتعريف   (factor

له  وميز  الشمسية  احلروق  تسبب  التي  الشمس  أشعة  من 
الشمسية  احلماية  معامل  قيمة  تكون  أن  يجب   .(SPF) ـِ  ب
أعلى من 15؛ وال ميكن حساب زمن التعرض املسموح لكل 
له  املرافق  معامل احلماية  قيمة  معرفة  مستحضر من خالل 
الزمن  على  يعتمد  ال  الشمسية  لألشعة  التعرض  ألن  وذلك 
فقط وإمنا أيضًا على معامالت أخرى مثل لون اجللد وطبيعته 
ووقت التعرض من النهار والفصل من العام واملوقع اجلغرافي 
واالرتفاع عن سطح البحر (يزداد التعرض بزيادة االرتفاع 
احمليطة  البيئة  وعلى  100م)  لكل   1.2% البحر  سطح  عن 
(األشعة املنعكسة) والعوامل اجلوية وأحوال الطقس وغيرها. 
كرميات)  أو  (زيــوت  طبي  مستحضر  استعمال  عند  يجب 
مراعاة قيمة معامل احلماية للمستحضر وأسلوب االستعمال 
وتكرار التطبيق. من املهم جدًا حماية العنق والوجه والعينني 
الشمسية  والنظارات  املناسبة  القبعات  استعمال  خالل  من 
التي تغطي أكبر مساحة ممكنة حول العينني، وجتنب النظر 

املباشر نحو الشمس في جميع الظروف واألوقات. 

التعرض  أهم مصادر  الوقت احلاضر، من  في  الطب،  يعد 
تشخيص  في  األشعة  تستعمل  إذ  املؤينة،  لألشعة  البشري  
العالج  يكون  أن  املفارقة  ومن  ومعاجلتها،  األمــراض  بعض 
تؤدي  السرطان.  ملعاجلة  الرئيسية  الطرائق  من  باألشعة 
لسلسلة  نتيجة  للنسج،  كبيرة  إلى مخاطر  اإلشعاعية  املعاجلة 
املؤينة  األشعة  األكبر من  التفاعالت، ميتص اجلزء  طويلة من 
وينتج  اإلنسان،  من جسم   80% ـ   70 يشكل  الذي  املاء  من 
من  وبالرغم   ،Free radicals احلرة  اجلذور  تشكل  ذلك  من 
أن نحو ثلث األذى الناجت من األشعة املؤينة هو نتيجة للتأثير 
املباشر لهذه األشعة في الدنا DNA، فإن عديد من التأثيرات 
البيولوجية الضارة هي نتيجة لتفاعالت اجلذور احلرة مع الدنا 
من  احلد  ميكن   .Macromolecules الضخمة  اجلزيئات  أو 
اإلشعاعية  املعاجلة  من  الناجتة  وبخاصة  اإلشعاعية  األذيات 
 sulphurous الكبريتية   املركبات  تناول  طريق  عن  للمرضى 
الفيتامينات.  وبخاصة  األكسدة  ومضادات    compounds

الطبية  النباتات  توجه الستعمال خالصات بعض  يوجد حاليًا 
للمرضى  املؤينة سواًء  التي تسببها األشعة  األذيات  للحد من 

جرعًا  يتلقون  الذين  األشخاص  أو  باألشعة  يعاجلون  الذين 
مرتفعة من األشعة بسبب احلوادث النووية وغيرها، وتتميز هذه 
اخلالصات بأنها عدمية التأثيرات اجلانبية، بل لبعضها تأثير 
طبي مفيد ورافع للمناعة، ومن هذه النباتات نبات السفرجلية

Cotoneaster nummularia Fisch. et Mey.  (الشكل ) من 

الفصيلة الوردية Rosaceae، الذي ينمو في سورية في املناطق 
اجلبلية املرتفعة في سلسلة جبال لبنان الشرقية واملناطق فوق 
السنتني  في  جرت  التي  الدراسات  أوضحت  البرغال،  جوبة 
   Mannaاألخيرتني أن مستخلصات النبات وبخاصة مادة املن
 E التي يفرزها الساق، ذات تأثير فعال ويفوق تأثير فيتامني
وغيره من األدوية املستعملة خلفض MnPCEs تواتر النويات 
غاما،  بأشعة  احملرضة  املنواة  احلمراء  اخلاليا  في  الصغيرة 
وبينت التجارب السريرية على الفئران أن تناول مستخلصات 
نبات السفرجلية من املواد الفعالة في خفض األذيات اإلشعاعية 
وتقي مخ العظام من تأثير األشعة، هذا ويعد نبات السفرجلية 
للمعدة  ومقوية  مقشعة  كمادة  املستعملة  الطبية  النباتات  من 

وملينة خفيفة، كما أن الثمار مصدر مللونات زهرية ـ مسمرة.

بتطبيق   ICRP اإلشعاعية  للوقاية  الدولية  الهيئة  قامت 
 ،1990 لعام  توصياتها  في   (wR) إشعاعية  ترجيح  معامالت 
 Relative biological معتمدًة على الفعالية البيولوجية النسبية
effectiveness (RBE) لألشعة املدروسة، على اجلرعة املمتصة 

في عضو أو نسيج وذلك من أجل استنتاج اجلرعة املكافئة. وجرى 
توجد  ولكن  أيضًا،  اجلديدة  التوصيات  في  الطريقة  هذه  إتباع 
بعض التعديالت في القيم املستخدمة (انظر اجلدول املرفق) حيث 
ُخّفضت قيمة معامل التثقيل بالنسبة للبروتون من 5 إلى 2؛ كما 

مت التطرق والتعرف إلى البيون املشحون ومت حتديد معامل تثقيله 
للنترونات كدالٍة  التثقيل  بـ 2؛ إضافًة إلى أنه جرى إعطاء قيمة 
مستمرٍة للطاقة (في السابق جرت التوصية بتابع درجي للطاقة).
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في إطار اهتمام قسم الوقاية واألمان بتعزيز وقاية املرضى 
من التعرضات الناجتة عن التصوير اإلشعاعي الطبي، قامت 
بطاقة  بتصميم  القسم  في  املريض  جرعة  قياس  مجموعة 
التشخيصية  التصويرية  اإلجــراءات  توثيق  بهدف  خاصة 
للمرضى. وتعد بطاقة بيانات الفحص الطبي اإلشعاعي من 
التعرضات  من  املريض  حماية  في  املتبعة  احلديثة  الوسائل 
تقييم  إلى  البطاقة  هذه  تهدف  كما  املبررة،  غير  اإلشعاعية 
اإلشعاعي  التصوير  عن  الناجتة  اإلشعاعية  املريض  جرعة 
املعالج  الطبيب  البطاقة  وتزود  تقريبي  بشكل  التشخيصي 
التشخيصية  اإلجراءات  األشعة مبلخص عن مجمل  وطبيب 
إعادة  يجنبه  قد  الذي  األمر  للمريض  السابقة  اإلشعاعية 
إضافية.  إشعاعية  جلرعات  جديد  من  والتعرض  التصوير 
متنح البطاقة بشكل مجاني إلى كافة املرضى، من اجلنسني 
ومن كافة األعمار، الذين يخضعون إلى أي نوع من أنواع 
أو  العيادات  في  ســواء  التشخيصي  اإلشعاعي  التصوير 
تصوير  بأول  قيامهم  عند  وذلك  والعامة  اخلاصة  املشافي 
شعاعي. وتتكون البطاقة من وجهني: يحتوي الوجه األمامي 
منها على بعض املعلومات الشخصية للمريض وهي:االسم، 

الكنية والرقم الوطني، تاريخ الوالدة واجلنس. بينما يحتوي 
الوجه اخللفي على بعض احلقول املتعلقة باإلجراء التصويري: 
تاريخ التصوير، نوع التصوير، الناحية املصورة من اجلسم، 
معامالت اجلسم كالوزن والطول ، معامالت التصوير كاجلهد 
املطبق والتيار والزمن، باإلضافة إلى بعض احلقول اخلاصة 
بتسجيل  األشعة  فني  ويقوم  والتداخلي.  املقطعي  بالتصوير 
البيانات املطلوبة في البطاقة من أجل اإلجراءات التصويرية 
تصوير  رقمي،  أو  تقليدي  بسيط   شعاعي  تصوير  التالية: 
تصوير   ،CT مقطعي  شعاعي  تصوير  تنظيري-  شعاعي 
الشرايني اإلشعاعي Angiography، تصوير شعاعي للثدي 
ورشة  الذرية  الطاقة  هيئة  نظمت  وقد   .Mammography

عمل حول الهدف وطريقة استخدام البطاقة في13-7-2011 
توزيع  إجــراء  ومت  الطبية  القطاعات  مختلف  فيها  شاركت 
ألحد  املراجعني  املرضى  على  البطاقات  من  لعدد  جتريبي 
املشافي العامة بهدف االستفادة من هذه التجربة في تعميمها 
على مشافي القطر األخرى. علمًا بأنه ميكن احلصول على 

هذه البطاقة مجانًا من هيئة الطاقة الذرية.

في  الراديوم،  نظائر  ومنها  الطبيعية،  املشعة  املواد  توجد 
املعدنية  العناصر  جانب  إلى  والغاز،  النفط  تكّون  أحــواض 
األخرى، بتراكيز متباينة. وهي تخرج مع السوائل الناجتة خالل 
مختلف  وإلى  السطح  إلى  األحواض  من  االستخراج  عمليات 
املعاجلة  عمليات  خالل  من  أيضًا  وتنتشر  اإلنتاج،  معدات 
الفيزيائية  اخلواص  تغير  ونتيجة  النقل.  خطوط  وعبر  املختلفة 
(الضغط واحلرارة، والبخر..) للسوائل الناجتة، تنخفض انحاللية 
كالكالسيوم  كيميائيًا  له  املشابهة  األخرى  والعناصر  الراديوم 
والسترونسيوم والباريوم، فتترسب لتكّون ما يسمى بالرواسب 
احلرشفية أو الوحل. تلتصق الرواسب احلرشفية والوحل على 
وخطوط  والغاز  النفط  استخراج  لتجهيزات  الداخلية  اجلدران 
املاحلة.  املياه  ــواض  وأح احلرارية  املعاجلة  وخزانات  النقل 

وتترسب أيضًا في الفتحة السفلية ألنبوب النفط داخل البئر.
يحتاج منتجو النفط، كي يعملوا في شروط مأمونة في حقول 
النفط، إلى إزالة الرواسب احلرشفية والوحل والطبقات الرقيقة 
إنتاج  أنابيب  من  طبيعية،  مشعة  مواد  على  احلاوية  األخــرى، 
النفط والغاز والتجهيزات األخرى عند إخراجها من اخلدمة سواء 
بهدف الصيانة أو التخلص املأمون. ولذلك جلأت شركة الفرات 

للنفط إلى بناء منشأة NDF إلزالة الرواسب احلرشفية بفعل املاء 
املشعة  املواد  بها  علقت  التي  املعدات  تنظيف  بقصد  املضغوط 

الطبيعية، في حقل العمر التابع لها في منطقة دير الزور.
املواد  أيضًا  للنفط  املرافق  للنفط  املرافق  املنتج  املاء  يحمل 
املشعة الطبيعية، التي لم تترسب في األنابيب واخلزانات على 
البيئة  في  املياه  فإن طرح هذه  ولهذا  هيئة رواسب حرشفية، 

احمليطة يلوث التربة.
النفط  إنتاج  خطوط  في  الطبيعية  املشعة  املواد  ظهور  يعد 
والغاز وفي بحيرات جتميع املياه املرافقة، مشكلة صحية وبيئية، 
احلاوية  املعدات  من  بالقرب  عملهم  خالل  العاملون  يتلقى  إذ 
ناجمة  خارجية  إشعاعية  جرعة  احلرشفية،  الرواسب  على 
أن تخترق ثخانات كبيرة من  التي ميكن  عن إصدارات غاما 
احلواجز مثل احلديد. وُتعد هذه اجلرعة اخلارجية عمومًا أقل 
يتلقاها  أن  التي ميكن  الداخلية  خطرًا من اجلرعة اإلشعاعية 
الرواسب احلرشفية خالل  مع  املباشر  عند متاسهم  العاملون 
وذلك  واخلزانات،  واألنابيب  املعدات  وتنظيف  صيانة  عمليات 
الحتمال دخول اجلزيئات احلاملة للمواد املشعة إلى أجسامهم 

عن طريق اجلهاز التنفسي.

أزهار وثمار نبات السفرجلية 
Cotoneaster nummularia

الرواسب احلرشفية املشعة ضمن أنابيب 
استخراج النفط (األنبوب قبل و بعد التنظيف 

بواسطة املاء املضغوط)  
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ICRP  68,78 واحملسوبة باستخدام النماذج القياسية. فمن 

أجل حتديد اجلرعة الداخلية الفعالة، ُيضرب االندخال مبعامل 
اجلرعة املناسب ومن ثم تقارن هذه النتائج مع احلدود الدولية 
للتعرض اإلشعاعي للمهنيني املعمول بها حسب معايير اللجنة 
الدولية للوقاية من اإلشعاع. ُتقسم طرق القياس املعتمدة في 

مخبر اجلرعات الداخلية إلى قسمني رئيسني:

الطريقة املباشرة: وتستخدم عادة لتحديد اليود 131، اليود   �
123، التكنسيوم99م؛ كما في حالة قياس اليود 131 في 

الغدة الدرقية باستخدام عداد الغدة الدرقية.
الطريقة غير املباشرة: وتستخدم عادة لتحديد البولونيوم210،   �
اليورانيوم238، الراديوم226؛ كما في حالة قياس اليورانيوم 

238 في البول باستخدام مطيافية ألفا.



تعد الشمس أهم مصدر لألشعة الضوئية فوق البنفسجية 
ضوئي  كمرشح  اجلــوي  الغالف  ويعمل  ــألرض؛  ل بالنسبة 
البنفسجية ذات األثر  انتقائي يحجب من جهة األشعة فوق 
البيولوجي الضارUVC،  ومن جهة أخرى، يسمح مبرور جزء 
هام من األشعة فوق البنفسجية ذات األثر البيولوجي الهام
الواردة  البنفسجية  فوق  األشعة  نسبة  إن   .UVAو   UVB

إلى سطح األرض تقارب %5 من األشعة الضوئية الشمسية 
النسبة  تلك  من   UVAو  UVB األشعة  معدل  ويبلغ  الكلية 
األشعة  تعتبر مساهمة  كما  الترتيب.  على  و96.5%   3.5%

UVB 80% ومساهمة األشعة UVA 20% في مجمل األثر 

تتحقق  أن  يجب  األرض.  سطح  عند  األشعة  لهذه  الضار 
الوقاية الفردية من مخاطر األشعة فوق البنفسجية الشمسية 
بشكٍل أساسي في الصيف حيث تكون أشعة الشمس عمودية 
ويكون التعرض أعظميًا خالل فترة الظهيرة. ميكن تقدير درجة 
احلماية املطلوبة اعتمادًا على مبدأ طول خيال اجلسم، فكلما 
مستوى  رفع  الضروري  من  كان  أقصر  اجلسم  خيال  كان 
الوقاية الشخصية. وإن تواجد الغيوم في اجلو ال يحمي من 
األشعة فوق البنفسجية فعدم اإلحساس باحلر الذي تسببه 
السدميي  واجلو  الغيوم  وجود  نتيجة  احلمراء  حتت  األشعة 
يزيد في احتمالية التعرض لألشعة فوق البنفسجية واإلصابة 
بحروق الشمس. كما أن السباحة حتت سطح املاء (عمق أقل 

من 50 سم) وحالة تبلل اجلسم باملاء بشكٍل دائم ال حتميان 
من احلروق الشمسية بسبب الشفافية العالية للماء.

وسائل  ملختلف  الشمس  أشعة  من  احلماية  معامل  إن 
 Solar protection) الشمسية  احلماية  ومستحضرات 
احلماية  درجة  عن  تعبر  رقمية  قيمة  هو  بالتعريف   (factor

له  وميز  الشمسية  احلروق  تسبب  التي  الشمس  أشعة  من 
الشمسية  احلماية  معامل  قيمة  تكون  أن  يجب   .(SPF) ـِ  ب
أعلى من 15؛ وال ميكن حساب زمن التعرض املسموح لكل 
له  املرافق  معامل احلماية  قيمة  معرفة  مستحضر من خالل 
الزمن  على  يعتمد  ال  الشمسية  لألشعة  التعرض  ألن  وذلك 
فقط وإمنا أيضًا على معامالت أخرى مثل لون اجللد وطبيعته 
ووقت التعرض من النهار والفصل من العام واملوقع اجلغرافي 
واالرتفاع عن سطح البحر (يزداد التعرض بزيادة االرتفاع 
احمليطة  البيئة  وعلى  100م)  لكل   1.2% البحر  سطح  عن 
(األشعة املنعكسة) والعوامل اجلوية وأحوال الطقس وغيرها. 
كرميات)  أو  (زيــوت  طبي  مستحضر  استعمال  عند  يجب 
مراعاة قيمة معامل احلماية للمستحضر وأسلوب االستعمال 
وتكرار التطبيق. من املهم جدًا حماية العنق والوجه والعينني 
الشمسية  والنظارات  املناسبة  القبعات  استعمال  خالل  من 
التي تغطي أكبر مساحة ممكنة حول العينني، وجتنب النظر 

املباشر نحو الشمس في جميع الظروف واألوقات. 

التعرض  أهم مصادر  الوقت احلاضر، من  في  الطب،  يعد 
تشخيص  في  األشعة  تستعمل  إذ  املؤينة،  لألشعة  البشري  
العالج  يكون  أن  املفارقة  ومن  ومعاجلتها،  األمــراض  بعض 
تؤدي  السرطان.  ملعاجلة  الرئيسية  الطرائق  من  باألشعة 
لسلسلة  نتيجة  للنسج،  كبيرة  إلى مخاطر  اإلشعاعية  املعاجلة 
املؤينة  األشعة  األكبر من  التفاعالت، ميتص اجلزء  من  طويلة 
وينتج  اإلنسان،  من جسم   80% ـ   70 يشكل  الذي  املاء  من 
من  وبالرغم   ،Free radicals احلرة  اجلذور  تشكل  ذلك  من 
أن نحو ثلث األذى الناجت من األشعة املؤينة هو نتيجة للتأثير 
املباشر لهذه األشعة في الدنا DNA، فإن عديد من التأثيرات 
البيولوجية الضارة هي نتيجة لتفاعالت اجلذور احلرة مع الدنا 
من  احلد  ميكن   .Macromolecules الضخمة  اجلزيئات  أو 
اإلشعاعية  املعاجلة  من  الناجتة  وبخاصة  اإلشعاعية  األذيات 
 sulphurous الكبريتية   املركبات  تناول  طريق  عن  للمرضى 
الفيتامينات.  وبخاصة  األكسدة  ومضادات    compounds

الطبية  النباتات  بعض  توجه الستعمال خالصات  يوجد حاليًا 
للمرضى  املؤينة سواًء  التي تسببها األشعة  األذيات  للحد من 

جرعًا  يتلقون  الذين  األشخاص  أو  باألشعة  يعاجلون  الذين 
مرتفعة من األشعة بسبب احلوادث النووية وغيرها، وتتميز هذه 
اخلالصات بأنها عدمية التأثيرات اجلانبية، بل لبعضها تأثير 
طبي مفيد ورافع للمناعة، ومن هذه النباتات نبات السفرجلية
Cotoneaster nummularia Fisch. et Mey.  (الشكل ) من 

الفصيلة الوردية Rosaceae، الذي ينمو في سورية في املناطق 
اجلبلية املرتفعة في سلسلة جبال لبنان الشرقية واملناطق فوق 
السنتني  في  جرت  التي  الدراسات  أوضحت  البرغال،  جوبة 
   Mannaاألخيرتني أن مستخلصات النبات وبخاصة مادة املن
 E التي يفرزها الساق، ذات تأثير فعال ويفوق تأثير فيتامني
وغيره من األدوية املستعملة خلفض MnPCEs تواتر النويات 
غاما،  بأشعة  احملرضة  املنواة  احلمراء  اخلاليا  في  الصغيرة 
وبينت التجارب السريرية على الفئران أن تناول مستخلصات 
نبات السفرجلية من املواد الفعالة في خفض األذيات اإلشعاعية 
وتقي مخ العظام من تأثير األشعة، هذا ويعد نبات السفرجلية 
للمعدة  ومقوية  مقشعة  كمادة  املستعملة  الطبية  النباتات  من 

وملينة خفيفة، كما أن الثمار مصدر مللونات زهرية ـ مسمرة.

بتطبيق   ICRP اإلشعاعية  للوقاية  الدولية  الهيئة  قامت 
 ،1990 لعام  توصياتها  في   (wR) إشعاعية  ترجيح  معامالت 
 Relative biological معتمدًة على الفعالية البيولوجية النسبية
effectiveness (RBE) لألشعة املدروسة، على اجلرعة املمتصة 

في عضو أو نسيج وذلك من أجل استنتاج اجلرعة املكافئة. وجرى 
توجد  ولكن  أيضًا،  اجلديدة  التوصيات  في  الطريقة  هذه  إتباع 
بعض التعديالت في القيم املستخدمة (انظر اجلدول املرفق) حيث 
ُخّفضت قيمة معامل التثقيل بالنسبة للبروتون من 5 إلى 2؛ كما 

مت التطرق والتعرف إلى البيون املشحون ومت حتديد معامل تثقيله 
للنترونات كدالٍة  بـ 2؛ إضافًة إلى أنه جرى إعطاء قيمة التثقيل 
مستمرٍة للطاقة (في السابق جرت التوصية بتابع درجي للطاقة).
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في إطار اهتمام قسم الوقاية واألمان بتعزيز وقاية املرضى 
من التعرضات الناجتة عن التصوير اإلشعاعي الطبي، قامت 
بطاقة  بتصميم  القسم  في  املريض  جرعة  قياس  مجموعة 
التشخيصية  التصويرية  اإلجــراءات  توثيق  بهدف  خاصة 
للمرضى. وتعد بطاقة بيانات الفحص الطبي اإلشعاعي من 
التعرضات  من  املريض  حماية  في  املتبعة  احلديثة  الوسائل 
تقييم  إلى  البطاقة  هذه  تهدف  كما  املبررة،  غير  اإلشعاعية 
اإلشعاعي  التصوير  عن  الناجتة  اإلشعاعية  املريض  جرعة 
املعالج  الطبيب  البطاقة  وتزود  تقريبي  بشكل  التشخيصي 
التشخيصية  اإلجراءات  األشعة مبلخص عن مجمل  وطبيب 
إعادة  يجنبه  قد  الذي  األمر  للمريض  السابقة  اإلشعاعية 
إضافية.  إشعاعية  جلرعات  جديد  من  والتعرض  التصوير 
متنح البطاقة بشكل مجاني إلى كافة املرضى، من اجلنسني 
ومن كافة األعمار، الذين يخضعون إلى أي نوع من أنواع 
أو  العيادات  في  ســواء  التشخيصي  اإلشعاعي  التصوير 
تصوير  بأول  قيامهم  عند  وذلك  والعامة  اخلاصة  املشافي 
شعاعي. وتتكون البطاقة من وجهني: يحتوي الوجه األمامي 
منها على بعض املعلومات الشخصية للمريض وهي:االسم، 

الكنية والرقم الوطني، تاريخ الوالدة واجلنس. بينما يحتوي 
الوجه اخللفي على بعض احلقول املتعلقة باإلجراء التصويري: 
تاريخ التصوير، نوع التصوير، الناحية املصورة من اجلسم، 
معامالت اجلسم كالوزن والطول ، معامالت التصوير كاجلهد 
املطبق والتيار والزمن، باإلضافة إلى بعض احلقول اخلاصة 
بتسجيل  األشعة  فني  ويقوم  والتداخلي.  املقطعي  بالتصوير 
البيانات املطلوبة في البطاقة من أجل اإلجراءات التصويرية 
تصوير  رقمي،  أو  تقليدي  بسيط   شعاعي  تصوير  التالية: 
تصوير   ،CT مقطعي  شعاعي  تصوير  تنظيري-  شعاعي 
الشرايني اإلشعاعي Angiography، تصوير شعاعي للثدي 
ورشة  الذرية  الطاقة  هيئة  نظمت  وقد   .Mammography

عمل حول الهدف وطريقة استخدام البطاقة في13-7-2011 
توزيع  إجــراء  ومت  الطبية  القطاعات  مختلف  فيها  شاركت 
ألحد  املراجعني  املرضى  على  البطاقات  من  لعدد  جتريبي 
املشافي العامة بهدف االستفادة من هذه التجربة في تعميمها 
على مشافي القطر األخرى. علمًا بأنه ميكن احلصول على 

هذه البطاقة مجانًا من هيئة الطاقة الذرية.

في  الراديوم،  نظائر  ومنها  الطبيعية،  املشعة  املواد  توجد 
املعدنية  العناصر  جانب  إلى  والغاز،  النفط  تكّون  أحــواض 
األخرى، بتراكيز متباينة. وهي تخرج مع السوائل الناجتة خالل 
مختلف  وإلى  السطح  إلى  األحواض  من  االستخراج  عمليات 
املعاجلة  عمليات  خالل  من  أيضًا  وتنتشر  اإلنتاج،  معدات 
الفيزيائية  اخلواص  تغير  ونتيجة  النقل.  خطوط  وعبر  املختلفة 
(الضغط واحلرارة، والبخر..) للسوائل الناجتة، تنخفض انحاللية 
كالكالسيوم  كيميائيًا  له  املشابهة  األخرى  والعناصر  الراديوم 
والسترونسيوم والباريوم، فتترسب لتكّون ما يسمى بالرواسب 
احلرشفية أو الوحل. تلتصق الرواسب احلرشفية والوحل على 
وخطوط  والغاز  النفط  استخراج  لتجهيزات  الداخلية  اجلدران 
املاحلة.  املياه  ــواض  وأح احلرارية  املعاجلة  وخزانات  النقل 

وتترسب أيضًا في الفتحة السفلية ألنبوب النفط داخل البئر.
يحتاج منتجو النفط، كي يعملوا في شروط مأمونة في حقول 
النفط، إلى إزالة الرواسب احلرشفية والوحل والطبقات الرقيقة 
إنتاج  أنابيب  من  طبيعية،  مشعة  مواد  على  احلاوية  األخــرى، 
النفط والغاز والتجهيزات األخرى عند إخراجها من اخلدمة سواء 
بهدف الصيانة أو التخلص املأمون. ولذلك جلأت شركة الفرات 

للنفط إلى بناء منشأة NDF إلزالة الرواسب احلرشفية بفعل املاء 
املشعة  املواد  بها  علقت  التي  املعدات  تنظيف  بقصد  املضغوط 

الطبيعية، في حقل العمر التابع لها في منطقة دير الزور.
املواد  أيضًا  للنفط  املرافق  للنفط  املرافق  املنتج  املاء  يحمل 
املشعة الطبيعية، التي لم تترسب في األنابيب واخلزانات على 
البيئة  في  املياه  فإن طرح هذه  ولهذا  هيئة رواسب حرشفية، 

احمليطة يلوث التربة.
النفط  إنتاج  خطوط  في  الطبيعية  املشعة  املواد  ظهور  يعد 
والغاز وفي بحيرات جتميع املياه املرافقة، مشكلة صحية وبيئية، 
احلاوية  املعدات  من  بالقرب  عملهم  خالل  العاملون  يتلقى  إذ 
ناجمة  خارجية  إشعاعية  جرعة  احلرشفية،  الرواسب  على 
أن تخترق ثخانات كبيرة من  التي ميكن  عن إصدارات غاما 
احلواجز مثل احلديد. وُتعد هذه اجلرعة اخلارجية عمومًا أقل 
يتلقاها  أن  التي ميكن  الداخلية  خطرًا من اجلرعة اإلشعاعية 
الرواسب احلرشفية خالل  مع  املباشر  عند متاسهم  العاملون 
وذلك  واخلزانات،  واألنابيب  املعدات  وتنظيف  صيانة  عمليات 
الحتمال دخول اجلزيئات احلاملة للمواد املشعة إلى أجسامهم 

عن طريق اجلهاز التنفسي.

أزهار وثمار نبات السفرجلية 
Cotoneaster nummularia

الرواسب احلرشفية املشعة ضمن أنابيب 
استخراج النفط (األنبوب قبل و بعد التنظيف 

بواسطة املاء املضغوط)  
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ICRP  68,78 واحملسوبة باستخدام النماذج القياسية. فمن 

أجل حتديد اجلرعة الداخلية الفعالة، ُيضرب االندخال مبعامل 
اجلرعة املناسب ومن ثم تقارن هذه النتائج مع احلدود الدولية 
للتعرض اإلشعاعي للمهنيني املعمول بها حسب معايير اللجنة 
الدولية للوقاية من اإلشعاع. ُتقسم طرق القياس املعتمدة في 

مخبر اجلرعات الداخلية إلى قسمني رئيسني:

الطريقة املباشرة: وتستخدم عادة لتحديد اليود 131، اليود   �
123، التكنسيوم99م؛ كما في حالة قياس اليود 131 في 

الغدة الدرقية باستخدام عداد الغدة الدرقية.
الطريقة غير املباشرة: وتستخدم عادة لتحديد البولونيوم210،   �
اليورانيوم238، الراديوم226؛ كما في حالة قياس اليورانيوم 

238 في البول باستخدام مطيافية ألفا.
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DVS (Dose Verification System)  WO(« Z�M�« w� Ÿ—eK� qÐU� nA� ÂUE½ ‰Ë√

تعتبر وقاية العاملني من التعرضات الداخلية أحد مهام الوقاية 
املواد  الستخدام  السريع  االنتشار  أدى  ولقد  املهنية،  اإلشعاعية 
الداخلي،  للتلوث  مهني  ضبط  إلجراء  املاسة  احلاجة  إلى  املشعة 
كبيرا  عددا  يشمل  الداخلي  اإلشعاعي  التلوث  أصبح خطر  حيث 
من األفراد العاملني في هذه املجاالت، خاصة وأن بعض النظائر 
املستخدمة في بعض التطبيقات تعتبر شديدة اخلطورة. يقوم مخبر 
اجلرعة الداخلية في قسم الوقاية واألمان في هيئة الطاقة الذرية 
مهنيًا  املعرضني  للعاملني  الداخلية  اإلشعاعية  التعرضات  مبراقبة 
لإلشعاع الداخلي؛ حيث جرى إعداد برنامج ملراقبة التلوث الداخلي 
الناجم عن استخدام النظائر املشعة في املجاالت التطبيقية املختلفة 
هذا  يشمل  اإلشعاعية.  الوقاية  لقواعد  إتباعهم  من  للتأكد  وذلك 

العربي السوري املستخدمني  القطر  العاملني في  البرنامج مراقبة 
للعاملني  ملنابع مشعة مفتوحة والتي قد تؤدي إلى تعرض داخلي 
الداخلي  النقل  املنابع،  خزن  اإلشعاعي،  النشاط  قياسات  مثل: 
الصيدالنيات  إعطاء  املشعة،  الصيدالنيات  حتضير  للمصدرات، 
املشعة للمرضى، فحص املريض، العناية باملريض النشط إشعاعيًا، 
معاملة النفايات النشطة إشعاعيًا، احلوادث، العمل في املناجم...
للعاملني في املراكز  الداخلي  التلوث اإلشعاعي  إلخ. يجري تقييم 
املراقبة بإجراء مراقبة روتينية حيث تتم قياسات للنشاط اإلشعاعي 
وُيحدد  اجلسم.  من  محددة  أعضاء  في  أو  بيولوجية  عينات  في 
مع  البيولوجية  القياسات  هذه  نتائج  اإلشعاعي مبقارنة  االندخال 
بيانات االطراح أو االحتفاظ املنشورة في التقارير املرجعية العامليـة 

 In vivo) احلي  اجلسم  داخل  اإلشعاعية  اجلرعة  قياس  يعد 
dosimetry) أهم مراحل ضبط جودة املعاجلة اإلشعاعية، والذي 

نتمكن بواسطته من معرفة مقدار اجلرعة املعطاة للمريض وبالتالي 
تطورًا  أكثر  وسائل  استخدام  إن  املعاجلة.  هذه  جناعة  معرفة 
إيجاد وسائل جديدة  علينا  املعاجلة اإلشعاعية يحتم  وتعقيدًا في 
أكثر دقة وفعالية تضمن التحقق املباشر خالل فترة املعاجلة كاملًة 
من املطابقة بني معطيات احلساب النظري ونتائج الواقع العملي 
ويشكل نظام كشف األشعة القابل للزرع في النسج احلية املصابة 

أحد أهم احللول املقترحة حاليًا.
تعد ترانزستورات الـ MOSFET من أكثر الكواشف اإلشعاعية 
استخدامًا في قياس اجلرعة اإلشعاعية داخل اجلسم احلي بحيث 
تتجمع األيونات املوجبة املتشكلة نتيجة تفاعل اإلشعاع مع أوكسيد 
السيليسيوم على السطح الفاصل SiO2/Si وتغير من قيمة جهد 

العتبة للترانزستور بشكل يتناسب مع اجلرعة املمتصة.
يعد DVS (Dose Verification System) أول نظام كشف 
قابل للزرع في النسج احلية مت تطويره عامليًا في الواليات املتحدة 

كبسولة  على شكل  احلجم  كاشف صغير  من  ويتكون  األمريكية. 
(انظر   2.1mm وقطرها   25mm طولها  اجلسم  في  للزرع  قابلة 
 MOSFET نوع  من  ترانزستورين  على  حتتوي  املرفق)  الشكل 
قبل  تعقيمها  يتم  حيويًا  متوافق  زجاج  من  مواد  من  ومصنوعة 
قارئ  نظام  إلى  باإلضافة  االيثلني،  أوكسيد  بواسطة  االستخدام 
متوافق مع الكاشف يؤمن االتصال الالسلكي معه ويعطي قراءات 

اجلرعة الواردة من الكاشف خالل كل جلسة معاجلة.

جلرعات  قياس  إجراء  عند  املستخلصة  الطبية  املعطيات  أظهرت 
إشعاعية تلقاها 60 مريضًا بأورام الثدي والبروستات وذلك باستخدام 
أكثر من مائة كاشف أن %40 من املرضى سرطان الثدي قد تلقوا 
املخططة  اجلرعة  قيمة  عن   5% من  بأكثر  تختلف  إشعاعية  جرعات 
مرضى سرطان  من   36% أن  في حني   (7% من  أكثر   22%) لها 
البروستات تلقوا جرعة تزيد بـ %5 عن قيمة اجلرعة املخططة، بقي أن 
نذكر ببعض مساوئ هذا النظام كصعوبة االستخدام وإمكانية تغير 

مكانه وكذلك الصعوبة في إخراج الكاشف من اجلسم بعد املعاجلة.

ينطوي استخدام األشعة املؤينة في املجال الطبي (تشخيصي، 
عالجي) على فوائد كبيرة ومتنوعة، مبا يعود على اإلنسان باخلير 
من  غاية  على  بأضرار  يكون مصحوبًا  قد  ذلك  أن  إال  الوافر. 
اخلطورة تلحق باإلنسان والبيئة واملمتلكات مالم تستخدم تلك 

األشعة باحلكمة واحلذر الالزمني وفق معايير وقواعد مناسبة.
والبيئة واملمتلكات  وانطالقًا من احلرص على وقاية األفراد 
املصادر  مع  التعامل  أثناء  لألشعة  التعرض  مخاطر  من 
الرقابية  السلطة  اشترطت  فقد  الطبي،  املجال  في  املستخدمة 
الذرية)  الطاقة  هيئة  في  والنووي  اإلشعاعي  التنظيم  (مكتب 
على املستثمر احلصول على ترخيص االستخدام املناسب الذي 
الوقاية  بقواعد  العمل بشكل آمن دون اإلخالل  يكفل ممارسة 
  .64/2005 رقم  التشريعي  للمرسوم  تنفيذًا  وذلك  اإلشعاعية، 
ويكون ذلك بتقدمي املستثمر بطلب ترخيص أصولي إلى السلطة 

البيانات  الرقابية وفق استمارة معتمدة متضمنة مجموعة من 
الوقاية  بقواعد  التزامه  تبني  التي  الالزمة  بالوثائق  ومرفقة 
في  أشعة  مصادر  استخدام  ترخيص  (استمارة  اإلشعاعية 
ترخيص  استمارة  والتدخلية،  والتشخيصية  الطبية  التطبيقات 
ترخيص  استمارة  املعاجلة،  في  أشعة  مصادر  استخدام 
أ،....  فئة  النووي  الطب  استخدام مصادر أشعة في منشآت 
الخ) حيث يقوم مكتب التنظيم بتقييمه، وإجراء الكشف امليداني 
املعلومات  من  للتحقق  لذلك،  الضرورة  دعت  إذا  املوقع  في 
املقدمة،  بالكشف امليداني في املوقع ليصار بعدها، في حال 
حتقيق متطلبات الوقاية اإلشعاعية، إلى منح املستثمر الترخيص 
املطلوب.ميكن احلصول على جميع هذه االستمارات واملتطلبات 
اخلاصة بترخيص املمارسات الطبية من خالل الرابط التالي: 

www.aec.org.sy/rnro
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DVS مكونات النظام

األجهزة املستخدمة في قياس 
نشاط اليود131 في الغدة 

الدرقية

أكدت الدراسات أن غاز الرادون املسبب الثاني لإلصابات 
السرطاِنية في البشِر بعد التدخني، وهو عنصر غازي عدمي اللون 
والرائحة ذو منشأ طبيعي ينتج من تفكك عنصر الراديوم، وهو 
العنصِر ذو العدد الذّرِي 86، ويرمز له Rn. َيُعوُد هذا العنصِر 
الّسلسلِة  من  أهمية  األكثر  الّثالث  الّسالسِل  من  واحدة  إلى 
 ،(U-238، Th-232، U-235) النشاِط اإلشعاعي الّطبيعيِة
عمر  222 ذي  النظير  هو  الــرادون  غاز  أن  به  املتعارف  ومن 
نصف hr 92 والناجت عن U-238. فيما يسمى النظير 219 
النظير  أما   U-235 الناجت عن   (actinon-219) باألكتينيون 
 .Th-232 والناجت عن (220Thoron) 220 فيدعى بالثورون

تقسم نواجت تفكك الرادون إلى قسمني: املنتجات قصيرة عمر 
Po-218، Pb-214، Bi- النصف (أقل من 30 دقيقة) وهي
 Pb-210،) Po-214، واملنتجات طويلة عمر النصف  214 و 

Bi-210 و Po-210). ومن املؤكد اآلن أن استنشاق الرادون 

في  األكبرُ  املساهُم  هو  القصير  النصف  عمر  ذوات  وبناته 
جرعِة اإلشعاِع الفردية. ينخفض تركيز غاز الرادون في الهواء 
اخلارجي نتيجة اخللط الهوائي، فيما يكون تركيز الرادون داخل 
املنازل بشكل عام أعلى من 2 إلى 10 مرات منه في اخلارج، 
لذا فإنه غالبا ما يهمل التعرض للرادون خارج املنازل. يرتبط 
تواجد الرادون بشكل وثيق بتواجد الراديوِم املنتشر خالل قشرة 

للرادون في  أن املصادر األساسية  القول  لذلك ميكن  األرِض. 
الوسط اخلارجي هي التربة واملاء ومواد البناء. وتعتبر التهوية 
الطريقة املثلى لتخفيض مستويات الرادون في املنازل واألماكن 
املغلقة حيث هناك تناسب عكسي بني التهوية وتركيز الرادون.

اعتبر املنشور 65 الصادر عن ICRP عام 1993 أن الرادون 
مصدر تعرض إشعاعي للعاملني في املناجم يستوجب املراقبة. 
أما في أماكن العمل األخرى، داخل املباني املقامة فوق سطح 
األرض، فإن الرادون كثيرا ما يهمل. وقد أقرت ICRP بوجود 
صعوبة أحيانا في وضع حد دقيق فاصل بني تراكيز الرادون 
التي تستوجب اتخاذ إجراءات مراقبة بشأنها وبني تراكيزه التي 
ال تستدعى مثل هذه اإلجراءات. وعليه فقد أوصت باستخدام 
ما يعرف مبستويات التدخل (Action Levels)، أي مستوى 

التركيز والذي يلزم عنده التدخل. 
حسب  أخرى  إلى  دولة  من  التدخل  مستويات  تختلف  وقد 
األنظمة فيها إال أنه بشكل عام اعتمد 200 بكرل/م3 كمستوى 

تدخل في املنازل و600 بكرل/م3 في أماكن العمل. 
أوضحت الدراسات التي أجريت في الهيئة أن وسطي تركيز 
الرادون في املنازل في سورية بشكل عام نحو 45 بكرل/م3 
بتطبيق  تخفيضها  أمكن  والتي  العالية  القيم  بعض  وجود  مع 

إجراءات التهوية الطبيعية ضمن هذه املنازل.
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