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 * الطب النووي يف ظل جائحة انتشار فريوس كورونا                       *  آلية االستجابة لحادث فيه منبع أو مادة مشعة    يف هذا العدد:  

 الخاص بالوقاية االشعاعية يف سرب اآلبار      * استخدام األشعة فوق البنفسجية يف التعقيم والكشف عن فريوس كورونا 2020لعام  57* دليل األمان رقم             

 تأثري األزمة يف سورية عىل مراقبة التعرضات املهنية*             

نوعًا جديدًا من الفريوسات  2020عزل الباحثون يف شهر كانون الثاين من العام احلايل 
) واملرتبط حباالت االلتهاب SARS-CoV-2(  2التاجية وهو الفريوس التاجي احلاد 

الرئوي الالمنطي. مت اختيار اسم الفريوس اجلديد حبيث يعكس التشابه الذي يبديه مع 
وأصاب  2002) والذي مت حتديده يف عام SARS-CoVفريوس السارس التاجي (

دولة ومنطقة خمتلفة من العامل ومرتافقًا مع أكثر من  29شخص يف  8000أكثر من 
 .2004و   2002حالة وفاة ما بني عامي  700

 CoV-2 -ونظرًا خلطورته فقد أضحى مرض سارس 
موضوعاً COVID-19واملعروف مبرض الفريوس التاجي  

لدراسة مكثفة يف اجملتمع العلمي. ففي غضون وقت قصري، 
نشرت مئات املقاالت العلمية واإلرشادات حول هذا الفريوس 
من حيث انتقاله وكشفه وتشخيصه واملضاعفات احملتملة وبدائل 
العالج. يف حني تشري األحباث إىل أن معظم األشخاص 

سيعانون فقط من أعراض تنفسية  COVID-19املصابني بـ 
من خفيفة إىل معتدلة إال أن كبار السن وأولئك الذين يعانون 
من مشاكل طبية كامنة مثل أمراض القلب واألوعية الدموية 
والسكري وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة والسرطان سيكونون 
عراض تنفسية أكثر خطورة كضيق التنفس  عرضة لإلصابة 
وتراكم السوائل يف الرئتني واليت ستتطلب رعاية طبية فورية غالباً 

 ولألسف يف وحدة العناية املركزة. 
ت  COVID-19لقد طرح انتقال  من إنسان إىل آخر حتد

لرغم  عظيمة ملقدمي الرعاية الصحية واليت البد من استمراريتها 
من املخاطر املرافقة النتشار هذا الفريوس وخباصة يف ضوء املخاطر اليت قد يتعرض هلا 
العاملون يف جمال الرعاية الصحية كل يوم إن كان يف التشخيص أو املعاجلة بشكل عام. 
ويعد الطب النووي حجر األساس يف تشخيص ومعاجلة األورام السرطانية وبغية 
االستمرارية يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف هذا القسم أصدرت الوكالة الدولية 

: اإلرشاد  COVID-19للطاقة الذرية يف بداية شهر متوز احلايل كتيبًا بعنوان" جائحة 
التقين يف أقسام الطب النووي" والذي يهدف إىل تقدمي اإلرشادات املناسبة ألقسام الطب 
النووي من أجل تعديل معايري إجراءات العمل للمحافظة على االستمرارية يف تقدمي 
اخلدمات األساسية هلذه األقسام مبا يضمن محاية العاملني واملرضى واجلمهور ومنع املزيد 

 من انتشار الفريوس.
 صفحة ويتضمن أربعة أقسام رئيسة هي: 20يقع هذا الكتيب يف 

املقدمة: واليت حتتوي على األهداف واإلطار العام والبنية -1
 التنظيمية للكتيب 

: COVID-19أقسام الطب النووي خالل جائحة -2
تضم األسس العامة لعمل األقسام واخلدمات الضرورية 

 وكيفية تدفق املرضى 
وقاية العاملني يف الطب النووي من حيث أدوات الوقاية -3

املطلوبة وتصنيف مناطق العمل واإلجراءات العائدة لكل 
لعامالت احلوامل  منها وكذلك اعتبارات خاصة 

خامتة وعدد من املالحق حول كيفية استعمال وسائط -4
وإزالة التلوث الفريوسي عن األدوات  PPEالوقاية الفردية 

 واألجهزة املستعملة
إلجراءات واالعتبارات  كما يضم الكتيب قائمة مفصلة 

 املتعلقة حبماية املريض واجلهاز والبيئة احمليطة
مت اعتماد هذا الكتيب من قبل الرابطة األوروبية للطب 

) واجلمعية الدولية ألخصائي األشعة EANMالنووي (
) واالحتاد العاملي للطب النووي وعلم األحياء                  ISRRTوتقنيي األشعة (

)WFNMB:كما وميكن حتميل نسخة إلكرتونية جمانية من على رابط الشابكة التايل ، 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/

COVID19_web.pdf 

 الطب النووي يف ظل جائحة انتشار فريوس كورونا 



 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 2الصفحة 

يف العدد السابق جرى إيضاح اسرتاتيجية االستجابة للحاالت الطارئة اإلشعاعية والتنظيم 
الالزم لالستجابة، وفيما يلي سيتم شرح مقرتح آلية االستجابة حلادث يتضمن منبع أو 

 مادة مشعة واخلطوات اليت سينفذها مدير الطوارئ يف إدارة هذه االستجابة.
حلادث وحيصل على املعلومات األولية من حمرض الطوارئ  بعد أن يُبّلغ مدير الطوارئ 

خلطوات التالية:  يقوم 
يُعني مسؤول رفيع املستوى يف املوقع كمنسق موقع ويؤمن االتصال اخلطوة األوىل: 

 املستمر مع املوقع. يعطي تعليمات أولية ملنسق املوقع تغطي االعتبارات التالية:
.إنقاذ املصابني أوًال 
.(كاحلريق) مكافحة األخطار املرافقة 
.عزل املنبع أو التلوث 
.(الشكل املرفق) وضع حواجز أمان على مسافة مناسبة 
.عزل األشخاص املتلوثني 
.محاية عناصر الطوارئ 
.إجراء املسح اإلشعاعي 
.احلد من انتشار التلوث 

كيد  ُحيدد مدير الطوارئ فيما إذا كان مستوى احلادث يسرتعي اهتمام اجلمهور ويُرسل 
ن األمور حتت السيطرة.  على املستوى الوطين 

: ُيرسل كل فرق االستجابة للطوارئ الالزمة (إن مل يفعل ذلك بعد) إىل اخلطوة الثانية
خلطر اإلشعاعي املتوقع، ويلخص هلم إجراءات الوقاية الشخصية.  املوقع بعد أن خيربهم 
لتعاون مع منسق املوقع احلاجة لوجود عناصر إضافية ميكن أن يكون هلا حاجة يف  حيدد 

 املوقع (عناصر التنظيم النووي مثًال).
لفرق املبلغة واملتوقع وصوهلا اخلطوة الثالثة : التأكد من أن منسق املوقع على علم 

 إىل املوقع.
 : احلصول على تقرير دوري من منسق املوقع حول:اخلطوة الرابعة

.وضع األخطار البيئية 

.وضع األخطار اإلشعاعية 
.أمان اجلمهور 
.اإلجراءات الوقائية املتخذة واملنصوح أخذها 

: يُعاد تقيم اإلجراءات الوقائية بناء على نتائج املراقبة اإلشعاعية اخلطوة اخلامسة
والنصائح املقدمة من مقيم اجلرع. تؤخذ قرارات بشأن إجراءات الوقاية للجمهور وتوجيه 

 منسق املوقع إن لزم األمر.
: التأكد من قيام املقيم اإلشعاعي بفحص تلوث األشخاص الذين  اخلطوة السادسة

كانوا املتواجدين أثناء احلادث وإرساهلم بوسائط مناسبة إىل املشفى حسب تقديرات 
نه مت إرسال مصابني ملوثني  وتوصيات املقيم اإلشعاعي. وإذا كان ذلك، إبالغ املشفى 

مني دعم حول الوقاية اإلشعاعية للمشفى.  إشعاعياً و
ملعلومات الضرورية فقط اخلطوة السابعة : إبالغ األوساط اإلعالمية واجلمهور 

 لتنسيق مع منسق املوقع.
: بعد أن يتم عزل املنبع أو التلوث الناتج والسيطرة بشكل كامل على اخلطوة الثامنة

الوضع من الضروري التشاور مع املقيم اإلشعاعي عن أفضل اخليارات ملعاجلة نتائج 
احلادث واإلمكانيات املطلوبة لذلك. كما ميكن يف هذه املرحلة السماح لبعض فرق 

م املعتادة.  االستجابة العودة إىل واجبا
ت اخلطوة التاسعة : إعادة تقيم الوضع يف كل مرحلة يتم فيها تغري كبري يف جمر

 الطوارئ.
لتعاون مع املقيم اإلشعاعي أو خمتص من أجل السيطرة اخلطوة العاشرة : توضع خطة 

ت احلاصلة  على املنبع وتنظيف التلوث (إن وجد). ووضع اسرتاتيجية حول إدارة النفا
 (إن وجد).

 : ختطيط ومراجعة إجراءات استعادة املنبع.اخلطوة احلادية عشر
: اإلشراف على عمليات استعادة املنبع والتنظيف وإدارة اخلطوة الثانية عشر

ت.  النفا

  آلية االستجابة لحادث فيه منبع أو مادة مشعة
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 الخاص بالوقاية االشعاعية يف سرب اآلبار 2020لعام  57دليل األمان رقم 
تستخدم املصادر املشعة ومولدات اإلشعاع، على نطاق واسع، يف التعدين وهندسة 
األرض واستكشاف واستخراج املياه اجلوفية واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك عن 
ر. ميكن إجراء أعمال سرب  طريق توصيف وتقييم التكوينات اجليولوجية وإنشاءات اآل

ر ( سم "أداة السرب") حيتوي Well loggingاآل ستخدام جهاز (يشار إليه غالبًا   (
على واحد أو أكثر من مصادر أشعة غاما أو مصادر نيوترونيه أو مولد نيوتروين. وعادًة ما 
ر يف مقر الشركة (على سبيل املثال، يف منجم، أو يف منصة  يكون موقع عمل سرب اآل
استكشاف النفط والغاز البحرية. هذا ويوجد عدة آالف من املصادر املشعة ومولدات 

ر حول العامل.  اإلشعاع املستخدمة يف سرب اآل
 RS-G-1.9تقدم سلسلة معايري األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  

ر  ا على إحداث آ تصنيف املصادر املشعة ترتيًبا نسبًيا للمصادر املشعة من حيث قدر
حتمية شديدة (أي مدى "خطورة" هذه املصادر إذا ُأسيء استخدامها، ولقد جرى 

من املصادر فهي األكثر خطورة. إذ  3و  2،   1تصنيفها ضمن مخس فئات، أما الفئة 
ر عموًما يف الفئتني  ؛ ومع ذلك، قد يقع جتميع املصادر يف 4و 3تقع مصادر سرب اآل

 .2موقع سرب بئر معني ضمن الفئة 
 2020للعام  57أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حديثا دليل األمان اخلاص رقم 

ر. ويعد دليل األمان هذا واحًدا من عدد من أدلة  حول الوقاية االشعاعية يف سرب اآل
لوقاية االشعاعية يف االستخدامات الصناعية لإلشعاع  األمان حول املوضوعات املتعلقة 
املؤين، مثل مولدات اإلشعاع واملصادر املختومة والتصوير اإلشعاعي الصناعي واملشععات 
الصناعية واملقاييس النووية. يُفرتض يف دليل األمان هذا وجود بنية حتتية حكومية وقانونية 
ستخدام مصادر اإلشعاع. ويف  ر  وتنظيمية فعالة للوقاية اإلشعاعية تغطي ممارسة سرب اآل
ر يف دولة ما ال ُتطبق فيها قواعد الوقاية من اإلشعاع أو ال  حالة إجراء أنشطة سرب اآل
ملعايري الدولية ذات الصلة، فإن التوصيات الواردة يف دليل األمان هذا ستوفر  تفي 

ر.  إرشادات عامة حول ضمان الوقاية من اإلشعاع يف سر اآل
إىل تقدمي توصيات حول كيفية تلبية املتطلبات  2020لعام  57وهلذا هدف دليل األمان 

، 3اجلزء  GSRذات الصلة من سلسلة معايري األمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الوقاية من اإلشعاع املؤين وأمان مصادر اإلشعاع: معايري األمان األساسية الدولية، فيما 
ر. وكما تُوجه اإلرشادات  ستخدام املصادر املشعة ومولدات اإلشعاع يف سرب اآل يتعلق 
ر  جراء سرب اآل الواردة يف هذا الدليل يف املقام األول إىل املؤسسات املصرح هلا 
إلضافة إىل موظفيها ومسؤويل الوقاية اإلشعاعية، وستكون  ستخدام مصادر اإلشعاع، 
اإلرشادات أيًضا ذات فائدة للهيئات التنظيمية واملصممني واملصنعني واملوردين ومنظمات 
ر اليت حتتوي على مصادر مشعة. ومن جهة أخرى،  الصيانة واخلدمة ملعدات سرب اآل
يقدم دليل األمان هذا توصيات بشأن استخدام املصادر املشعة ومولدات اإلشعاع يف سرب 
إلضافة إىل توصيات بشأن  ر  ر، مبا يف ذلك تصنيع ومعايرة وصيانة أدوات سرب اآل اآل
إجراءات الوقاية االشعاعية واألمن واألمان أثناء ختزين واستخدام ونقل املصادر اإلشعاعية. 
إذ يوفر الدليل أيضًا معلومات عن احلاجة إىل اختاذ تدابري مناسبة لألمن النووي ويقدم 
توصيات بشأن تفاعلها مع تدابري األمان، لكنه ال يوفر إرشادات حمددة بشأن جوانب 
األمن النووي واليت ميكن العثور عليها يف سلسلة األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية.

لنكليدات املشعة  ال حيتوي الدليل على أية إرشادات حول الوقاية اإلشعاعية فيما يتعلق 
ذات املنشأ الطبيعي واستخدام مقفيات األثر املشعة يف صناعات التعدين والنفط والغاز، 
لنكليدات املشعة الطبيعية  وميكن العودة إىل التوصيات بشأن الوقاية واألمان فيما يتعلق 

، WS-G-1.2يف سلسلة معايري األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 
ت املشعة يف تعدين وطحن الركازات. وننوه هنا أن دليل األمان هذا يهتم فقط  إدارة النفا

ر.  بقضا الوقاية اإلشعاعية وال يعاجل املخاطر غري اإلشعاعية املرتبطة بسرب اآل
من التقرير.  2جرى وصف الواجبات واملسؤوليات املختلفة للمنظمات واألفراد يف القسم 

مج الوقاية اإلشعاعية يف القسمني   3وعرضت التوصيات بشأن إعداد تقييم األمان وبر
هيل املوظفني يف  4و على الرتتيب. يف حني جرى عرض التوصيات بشأن تدريب و

توصيات بشأن املراقبة الفردية للعمال ومراقبة مكان  7و 6. قدم القسمان 5القسم 
توصيات بشأن التحكم يف مصادر غاما  8العمل، على الرتتيب. يقدم القسم 

ت. يصف القسم  ت. يقدم القسمان  9والنيوترو اعتبارات األمان ملصادر غاما والنيوترو
ت وغاما يف منشآت سرب  11و 10 توصيات بشأن االستخدام اآلمن ملصادر النيوترو

ر ويف املوقع، ويقدم القسم  توصيات حول النقل اآلمن للمصادر املشعة، يف حني  12اآل
ر يف القسم  جرى وصف االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ اخلاصة مبصادر سرب اآل

13. 
من جهة أخرى، احتوى الدليل على عدد من املالحق حيث عرض امللحق األول نظرة 
ر. وعرض امللحق الثاين عناصر تقييم األمان لسرب  عامة على مصادر ومعدات سرب اآل
ت وعرض امللحق الرابع  مان مولدات النيوترو ر وقدم امللحق الثالث معلومات تتعلق  اآل
معلومات عن الوقاية اإلشعاعية إلشعاع غاما واإلشعاع النيرتوين.  يقدم امللحق اخلامس 
ر، بينما قدم امللحق السادس أمثلة توضيحية  هيكًال مقرتًحا للقواعد احمللية لسرب اآل
ر، مبا يف ذلك وصف لعملية اسرتداد  للحوادث النموذجية اليت وقعت مع مصادر سرب اآل

 جحة ملصدر عالق يف بئر. 

 2020 -آب  -العدد الثالث  -السنة التاسعة 
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تصنف األشعة فوق البنفسجية تبعًا لطوهلا املوجي يف ثالثة جماالت رئيسة ُمرتّبة: 
UVA (315-400 nm) ،UVB (280-315 nm) وUVC (100-280 

nm) ولألشعة فوق البنفسجية تطبيقات كثرية أحد أهم هذه التطبيقات هو التعقيم .
ألمر اجلديد. حيث تشري الدراسات إىل أن األشعة فوق البنفسجية  وهو ليس 

UVC  254عند الطول املوجي  nm وهي أكثر ضرًرا من ،UVA وUVB ،
تستخدم كمطهر أو ألغراض التعقيم لقتل اجلراثيم والفريوسات، وقد مت استخدامها 

وفريوسات كورو األخرى، مثل فريوس اجلهاز  H1N1بنجاح لتعطيل إنفلونزا 
-MERS) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (SARS-CoVالتنفسي احلاد (

CoV حيث يسبب هذا الطول املوجي آفات يف .(DNA وRNA يؤدي .
إىل إتالف احلمض النووي واحلمض النووي الرييب فال  UVC-254التعرض الكايف لـ 

تعود الكائنات احلية الدقيقة أو الفريوسات قادرة على التكاثر، مما يؤدي بشكل فّعال 
مكاننا استخدام األشعة فوق  إىل قتل أو تعطيل هذه الكائنات. إن هذا يعين أنه 

كما هو مبني يف الصورتني   19-البنفسجية لتعقيم األدوات واألمكنة من فريوس كوفيد
ه. إال أن هذه القدرات املدّمرة للحمض النووي جتعل أشعة  شديدة  UVCأد

اخلطورة على صحة اإلنسان مبا تسببه من مشاكل للجلد والعني واجلهاز املناعي يف 
حال االستخدام اخلاطئ. لذلك ال ميكن استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية 
ي حال بشكل  لتعقيم اليدين أو مناطق أخرى من البشرة، إذ ال جيب النظر إليها 

 مباشر دون وجود واقيات مناسبة.
حية أخرى، من املعلوم أن التعرض لألشعة فوق البنفسجية (  & UVAمن 

UVB بشكل متحكم فيه ولفرتة حمددة ميكن أن يكون مفيداً لصحة اإلنسان. ومن (
احدى املزا الرئيسية هو إنتاج فيتامني (د) الضروري لرفع املناعة ضد األمراض 

الفريوسية املختلفة. هلذا السبب، ميكن أن يكون التعرض لألشعة فوق البنفسجية      
)UVA & UVB  ا فريوس ت اجلهاز التنفسي اليت يتسبب  ) مفيدًا يف منع التها

. وتشري بعض الدراسات إىل أن هناك تناقصًا واضحًا يف عدد حاالت اإلصابة  كورو
دة هذا املؤشر مما  بفريوس كورو يف الدول ذات املؤشر فوق البنفسجي العايل مع ز
دة مناعة األشخاص ضد األمراض الفريوسية وقدرة تطهري األشعة  يشري إىل احتمال ز
فوق البنفسجية يف األماكن اليت يكون فيها مؤشر األشعة فوق البنفسجية عند 
ته األعلى. ميكن احلصول على التعرض املفيد لألشعة فوق البنفسجية من  مستو
خالل التعرض املباشر لضوء الشمس العادي يف ساعات الصباح الباكر أو قبل 

ستخدام أجهزة التعرض لألشعة فوق البنفسجية املختصة بذلك.  الغروب، أو 
أما يف جمال الكشف عن فريوس كورو فقد اقرتحت إحدى الدراسات يف دراسة 
. ويشمل  يف أجهزة الرؤية الليلية الستخدامها يف مراقبة فريوس كورو مفّصلة تعديال ً

إللقاء  UVAهذا التعديل ثالث خطوات. أوًال، يتم تزويد جهاز الرؤية الليلية مبصدر 
الضوء على السطح الذي يتوقع وجود الفريوس فيه. التعديل الثاين، استخدام كاثود 

نومرت)، ميكن   650-300(نطاق التشغيل:  Bialkliضوئي مصنوع من مادة 
. بعد ذلك، يتم تكثيف  كشف األشعة فوق البنفسجية املتبعثرة من فريوس كورو
ستخدام تقنية مطورة لتكثيف الصورة يف أجهزة الرؤية  الصورة اليت مت احلصول عليها 
الليلية. التعديل الثالث هو استبدال العينية البصرية من جهاز الرؤية الليلية مبجموعة  

، حبيث تسهم جمموعة التكبري 100xكامريات حبيث تكون قادرة على التكبري حىت 
. وَتّدعي هذه الدراسة أنه ميكن رؤية مستعمرة  املطلوبة ملراقبة مستعمرة فريوس كورو

ستخدام املنظومة  100فريوس بسهولة مع تكبري  78000فريوس كورو من  مرة 
 املذكورة.

جراءات الوقاية الفردية من حيث التباعد  ن االلتزام  يف النهاية جيب التذكري 
االجتماعي وعدم املصافحة ووضع الكمامة حيتل املكانة األوىل يف الوقاية من اإلصابة 

 ذا الفريوس. ونسأل هللا تعاىل العافية للجميع. 

  استخدام األشعة فوق البنفسجية يف التعقيم والكشف عن فريوس كورونا
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تتعرض جمموعة كبرية من األشخاص العاملني يف الكثري من جماالت العمل لألشعة املؤينة، 
ومن الضروري مراقبة هذا التعرض واختاذ التدابري الوقائية الالزمة لتخفيضه إىل أقل حد 

 ).ALARA: As Low As Reasonably Achievableممكن وفق مبدأ االرا (
إن املراقبة اإلشعاعية الفردية هي من املتطلبات األساسية للوقاية الفردية للعاملني املعرضني 
مهنيًا لإلشعاع سواء" كان التعامل مع مصادر إشعاعية مفتوحة أو مغلقة. وتقوم هيئة 

. وقد 1985الطاقة الذرية السورية بتقدمي خدمة املراقبة اإلشعاعية الفردية منذ العام 
أصبحت املراقبة اإلشعاعية الفردية مطلبا قانونيًا على مجيع املؤسسات واألفراد املتعاملني 

وصدور  1997لعام  6514مع مصادر األشعة بقرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم 
القواعد التنظيمية العامة بشأن تنظيم الوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها يف 

لقرار رقم   .2005لعام  64تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم  2007لعام  134سورية 
جتري املراقبة اإلشعاعية الفردية الناجتة عن التعرض اخلارجي فقط على مستوى القطر 

دج) لقياس اجلرعة الشخصية املكافئة على عمق  مم   10ستعمال مقياس جرعة (الفلم 
 كتقدير دقيق وحمافظ للجرعة الفعالة لكامل اجلسم.

جراء مراجعة للجرعات اليت  تقوم مراكز خدمة املراقبة الفردية، خالل فرتات زمنية معينة، 
جراءات الوقاية  تعرض هلا العاملون يف جماالت خمتلفة من أجل تقييم مدى التزام العاملني 

ا العاملون. لنشاطات املتغرية اليت يقوم  ثر هذه اجلرعات   اإلشعاعية ودراسة مدى 
 2017حىت  1990مت إجراء حتليل مفصل لنتائج التعرض املهين خالل الفرتة من 

للعاملني املراقبني يف سورية. بداية، صنفت األعمال اليت يتعرض فيها األشخاص لألشعة 
املؤينة إىل مخس جمموعات رئيسة ومشلت كل جمموعة ممارسات خمتلفة حيث جرى تصنيف 
العتماد على السجل الوطين للعاملني  العاملني املراقبني إشعاعيا وفقا لنوع املمارسة. و
املصنفني إشعاعياً، جرى إحصاء عددهم يف كل عام حلساب اجلرعة التجميعية واجلرعة 

 السنوية الوسطية لكل ممارسة.
مج املراقبة اإلشعاعية الفردية يف سورية منذ عام  وحىت  1990ازداد عدد املستفيدين من بر

ليصل إىل  1990عام  924بشكل ملحوظ؛ حيث كان عدد املراقبني  2011عام 
. ويبني الشكل التايل تغري عدد املستفيدين من خدمة املراقبة 2011عامًال يف العام  5657

 .2017حىت  1990الفردية خالل السنوات من 
ا سورية على خدمة املراقبة الفردية حيث  ثري األزمة اليت مرت  تطرقت الدراسة أيضًا إىل 

، أول 2011عامًال عام  5657إىل  1990عام  924ازداد عدد العاملني املراقبني من 
. جرى اختاذ العديد من 2017عامًال يف العام  1288سنوات األزمة، مث اخنفض العدد إىل 

ت اليت واجهت تقدمي خدمة املراقبة  التعديالت الفنية واللوجستية للتغلب على بعض الصعو
دة فرتة املراقبة الدورية من شهرين لتصبح ثالثة أشهر، ارسال أفالم املراقبة  الفردية مثل: ز
إلضافة إىل تسليم  ليد من قبل العاملني يف اهليئة للمؤسسات القريبة من أماكن سكنهم 
إلضافة إىل ذلك، ُقدمت بعض التفاسري ألسباب  ليد ملراسلي بعض املؤسسات.  األفالم 

 بعض التعرضات املرتفعة مع اقرتاح نصائح لتخفيض هذه التعرضات إىل أدىن حد ممكن.
ت املراقبة الفردية خالل الفرتة املذكورة، أن اهليئة حققت جناحًا كبريًا يف  لوحظ من حتليل بيا
مضمار مراقبة التعرض املهين للعاملني يف جماالت استعمال األشعة املؤينة. كما بينت النتائج، 
د الكبري يف عدد املؤسسات واألشخاص يف جماالت العمل  اليت مت التوصل إليها، االزد
املختلفة. ولوحظ أيضًا االخنفاض يف اجلرعة السنوية الوسطية يف بعض املمارسات، والسبب 
يف ذلك هو اختاذ التدابري الوقائية وإعالم املؤسسات يف حال وجود جرعات إشعاعية تتجاوز 
حد التقصي؛ حيث توضع مالحظة على تقرير اجلرعة وُيطلب من املؤسسة تفسري حصول 
العامل على جرعة مرتفعة نسبياً؛ وتُرسل نسخة من تقرير اجلرعة إىل مكتب التنظيم 

 اإلشعاعي والنووي للمتابعة.

 تأثري األزمة يف سورية عىل مراقبة التعرضات املهنية


