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النشاط اإلشعاعي في التبغ
بلدان كثيرة مبا فيها اجلمهورية العربية السورية ليصل
ينمو نبات التبغ في
ٍ
ارتفاع نباته إلى قرابة مترين معطي ًا أوراق ًا كبيرة املسطح الورقي وسنابل من
أزهار تكون عادة زهرية اللون .تنتج ساقه وأوراقه مركبات عضوية متنوعة
مقاومة للحشرات كالنيكوتني الذي له خصائص سامة ومنشطة بآن واحد.
ولقد دلت الدراسات التي أجريت على الدخان املنطلق من التبغ احملترق بأنه
يحتوي على أكثر من  4000مركب كيميائي تتضمن اآلرزونيك والنتروز أمني
والفورم ألدهيد وكلها مركبات معروفة كمواد مسرطنة ،إضافة إلى التحاليل
املتعلقة بالنشاط اإلشعاعي والتي أظهرت وجود مواد مشعة كالبولونيوم210
والرصاص 210وبعض عناصر األثر كالكادميوم واليورانيوم .ونظر ًا لكون التبغ
مادة ضارة بالصحة وربطها حديث ًا بأمراض السرطان فقد دفع ذلك العلماء إلى
دراسة محتوى التبغ من النكليدات املشعة .أظهرت الدراسات أن التبغ يحوي
بشكل رئيسي على النكليدات املشعة الطبيعية ،البولونيوم 210والرصاص210
بتراكيز مرتفعة نسبي ًا باملقارنة مع النكليدات املشعة األخرى ويعود ذلك إلى
طريقة انتقاله البسيطة (السقط اجلوي) من الوسط احمليط إلى نبات التبغ
ولوحظ فيه أيض ًا وجود تراكيز من النكليدات املشعة الصنعية كالسيزيوم137
ونظائر البلوتونيوم الناجمة عن احل��وادث والتجارب النووية .يختلف تركيز
البولونيوم 210في نبات التبغ من مكان إلى آخر الختالف تركيز غاز الرادون
(النكليد األم للبولونيوم 210والرصاص )210في اجلو احمليط بأماكن زراعته،
ويتراوح تركيز البولونيوم 210في التبغ بني  1ميلي
بكرل/غرام إلى قرابة املئة ميلي بكرل/غرام.
تنتقل النكليدات املشعة من الوسط احمليط إلى
النباتات بعدة طرائق أهمها االنتقال من التربة
بواسطة النظام اجل��ذري أو بطريق األوراق التي
متتص ما يسقط عليها من مواد .أما طرائق انتقال
البولونيوم 210والرصاص 210فمحصورة في
امتصاص هذين النكليدين من قبل أوراق التبغ ودلت
الدراسات حول محتوى التبغ من النكليدات املشعة
في املزارع القريبة من مناجم الفوسفات على وجود
تراكيز مرتفعة منها في التبغ وهي ناجمة عن ارتفاع
تركيز غاز ال��رادون في املنطقة والذي يتفكك بدوره

إلى البولونيوم 210والرصاص 210فتلتصق على الشعيرات اللزجة املوجودة على
اجلزء السفلي من أوراق التبغ والتي تعد املوضع الرئيس لتجمع الرصاص
والبولونيوم.
يستخدم التبغ من قبل اإلنسان بعدة طرائق منها التدخني بواسطة السجائر
واألرجيلة واملضغ .ولدى حرق التبغ تدخل محتوياته من النكليدات املشعة إلى
أجسام املدخنني ومن يحيط بهم من غير املدخنني عن طريق االستنشاق .ومن
خالل دراسة تركيز البولونيوم 210في دخان السجائر وكذلك في عينات العقب
والرماد وجد أن ما يقارب  %50من احملتوى الكلي في التبغ ينتقل إلى الدخان
أما  %50الباقية فتبقى في الرماد والعقب.
تتجمع املواد املشعة املنتقلة هوائي ًا في رئات كل من املدخنني وغير املدخنني
املتعرضني ،وبينت الدراسات التي أجريت لتقدير اخلطر اإلشعاعي الناجم من
الرادون أن احتراق التبغ يساعد في انتقال املواد املشعة إلى الهواء ،واحلاوي
على وليدات غاز الرادون املشعة مسبب ًا في توضعها في الرئتني ،ويزيد هذا في
نسبة النكليدات املشعة التي تتركز في دخان التبغ .أما في حالة مضغ التبغ فيتم
تناول النكليدات بكميات أكبر .هذا ولقد لوحظ وجود اختالف في تركيز النكليدات
املشعة بني أجسام املدخنني وماضغي التبغ ،حيث تصل املادة املشعة عن طريق
البلعوم إلى املعدة ومن ثم تأخذ طريقها إلى الدم ،بشكل مباشر في حالة مضغ
التبغ .ونضيف هنا أن تراكيز البولونيوم 210والرصاص 210في رئات املدخنني
أكبر بأربع مرات مقارنة مع غير املدخنني وتكون في
نسج األض�لاع واألسناخ الرئوية أكبر مبرتني عند
املدخنني مقارن ًة مع غير املدخنني ،أما محتوى هذين
النظيرين في دم املدخنني فيصل إلى  0.063بكرل
كغ 1-مقارنة مع غير املدخنني  0.026بكرل كغ 1-أي
ما يقارب ثالثة أضعاف ما يحتويه دم غير املدخنني،
ونضيف أيض ًا أن الدراسات قد أظهرت تراكم ًا أعظم
للبولونيوم 210والرصاص 210في الهياكل العظمية
للمدخنني.
لقد باتت األخطار الصحية املرافقة للتدخني من
البديهيات سواء كانت تهدد اجلهاز التنفسي أم بقية
األجهزة في اجلسم ،ولكن يبرز اآلن الدور الذي يلعبه

داخل املنزل تتراوح بني  7.6سيفرت و  17.9سيفرت في عمر الستني .وكما
لوحظ أيضا أن رئتي مدمن التدخني والذي يدخن أربعني سيجارة في اليوم تتلقى
جرعة إشعاعية من جسيمات ألفا حوالي  13ميلي سيفرت ،وننوه هنا أن اجلرعة
اإلشعاعية السنوية الناجمة عن استنشاق األمريكيني لغاز الرادون هي  2ميلي
سيفرت .ودلت الدراسات أنه إذا كان توزع البولونيوم 210متجانس ًا في الرئتني
فإن اجلرعة السنوية املتراكمة ملدخن باكيت واحد في اليوم والتي تعزى إلى
ترسب البولونيوم 210في الرئتني ستكون قرابة  300ميكرو سيفيرت في السنة.
لتصل إلى  9ميلي سيفرت خالل  30سنة.

وجود العناصر املشعة في السجائر ودخانها .ولقد جاءت معظم الدراسات التي
أجريت على نبات التبغ والسجائر استجابة لالعتقاد والذي يقول بأن هناك عالقة
ما بني احملتوى اإلشعاعي لدخان السجائر ونشوء السرطان عند املدخنني وخاصة
بعد مالحظة انتشار سرطان الرئة بالتحديد بني املدخنني أكثر من غيرهم.
يتعرض املدخن من البولونيوم 210لقاء تدخني سيجارة واحدة مقدار ما يأخذه
من املصادر اإلشعاعية الطبيعية خالل  24ساعة وهذا يعني أن معدل تعرض
املدخن اليومي يزيد  30مرة من معدل تعرض غير املدخن ،ولقد دلت الدراسات
أن اجلرعة اإلشعاعية التجميعية من جراء تدخني عشرين سيجارة في اليوم

ترخيص استخدام املواد املشعة في التطبيقات الصناعية

انتشرت خالل العقود األخيرة استخدامات األجهزة احلاوية على مواد مشعة
على شكل مصادر مشعة مصنعة من مركبات حتوي عناصر مشعة أو أمالحها
وموضوعة ضمن كبسولة معدنية محكمة اإلغالق ،ويعد استخدام املواد املشعة
على شكل مصادر مشعة مغلقة في أجهزة ومقاييس التحكم في العمليات
اإلنتاجية والتقنية أحد أهم هذه االستخدامات وأوسعها انتشار ًا نظر ًا للتنوع
الكبير واألشكال املختلفة لألجهزة املستخدمة في الرقابة والتحكم والقياسات
الدقيقة.

تتطلب إدارة املصادر املشعة في التطبيقات الصناعية وجود نظام حتكم ونقل
وتخزين آمن يحقق متطلبات الوقاية اإلشعاعية للعاملني وعموم الناس ،لذا ال بد
من اتباع اإلطار العام للوقاية اإلشعاعية والذي يقوم على مبادئ ثالث وهي:
التبرير واألمثلة وعدم جتاوز حدود التعرض سواء للمهنيني أو لعموم الناس.
تقع على اجلهات الرقابية (مكتب التنظيم النووي واإلشعاعي في سورية) مهام
وضع قواعد عملية من أجل استخدام املصادر املشعة في التطبيقات الصناعية،

والتي تساعد في التأكيد على أن جميع النشاطات املرتبطة بهذه املصادر تتم
بشكل آمن .ونظر ًا للتطور املتسارع في استخدام النظائر املشعة ،قامت هيئة
الطاقة الذرية السورية بتأسيس البنى األساسية من أجل استخدام املواد املشعة،
فوضعت متطلبات ملنح تراخيص الستخدام املواد واملصادر املشعة إضافة إلى
صياغة القواعد الناظمة والتعليمات الواجب اتباعها أثناء التعامل معها ،والتي
تقع على عاتق املستخدم واملستثمر ،وألزمته بفتح سجالت وتوثيق حركة جميع
املواد املشعة قبل وأثناء وبعد استخدامها من أجل التطبيقات املرخص له بها
ويتوجب عليه رفع تقارير دورية عن ذلك إلى السلطة الرقابية املختصة (مكتب
التنظيم اإلشعاعي والنووي).

تهدف تعليمات الترخيص إلى بيان األحكام املتعلقة باحلصول على ترخيص
للممارسات اإلشعاعية وللعاملني فيها (ميكن العودة إلى موقع الهيئة ملزيد من
املعلومات .www.aec.org.sy

ماجستير التأهيل والتخصص في الفيزياء الطبية
يعتبر الفيزيائي الطبي عنصر ًا أساسي ًا وفعا ًال ضمن طاقم العمل في املشافي
(أقسام األشعة) وبخاصة في مراكز املعاجلة اإلشعاعية والطب النووي ،وتوصي
السلطات الرقابية بعدم السماح مبمارسة العمل في مثل هذه األقسام إال بتواجد
فيزيائي طبي مؤهل ومدرب تدريب ًا جيد ًا ،ومرخص من اجلهات الرقابية ،حيث
تقع عليه مسؤوليات ومهام كبيرة ،ويتحمل املسؤولية القانونية واألدبية عن أي
خطأ يتم ارتكابه قد يؤدي إلى حوادث إشعاعية وتعريض املرضى والعاملني
جلرعات إشعاعية غير مبررة .وفي سورية ،أكد املرسوم رقم  64لعام 2005
والتعليمات التنفيذية له على ضرورة تواجد فيزيائي طبي في املشافي التي
يستخدم فيها اإلشعاع املؤين في التشخيص أو املعاجلة.
ونظر ًا ألهمية املوضوع وازدياد عدد املراكز الطبية اإلشعاعية في اجلمهورية
العربية السورية ،ازدادت احلاجة إلى فيزيائيني طبيني مؤهلني تأهي ًال عالي ًا في
مجال الفيزياء الطبية .وانطالق ًا من هذه احلاجة امللحة ،فقد مت افتتاح ماجستير

تأهيل وتخصص في الفيزياء الطبية في جامعة دمشق -كلية العلوم -قسم
الفيزياء بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ورابطة الفيزيائيني الطبيني السوريني
اعتبار ًا من بداية العام الدراسي اجلديد .2013-2014

يهدف ماجستير التأهيل والتخصص في الفيزياء الطبية إلى تأهيل حملة

اإلجازة اجلامعية للعمل في أقسام األشعة في املشافي أو املراكز الطبية بصفة
فيزيائي طبي مؤهل ،وإلى تأمني األدوات املعرفية األساسية الضرورية لهم في
ممارسة العمل كفيزيائي طبي وذلك عن طريق توفير التدريب النظري والعملي
املتوافق مع التوصيات واملعايير العاملية ،من أجل تلبية االحتياجات الوطنية في
توطيد أسس الفيزياء الطبية وتأسيس ودعم البنية التحتية في مجال الفيزياء

الطبية.
مدة الدراسة في هذا املاجستير عامان دراسيان ،و يشترط لقيد الطالب في
درجة املاجستير أن يكون حاص ًال على اإلجازة اجلامعية في أحد االختصاصات
العلمية التالية :كلية العلوم بكافة فروعها ،الطب البشري ،الهندسة الطبية،
الهندسة النووية.

التعرض املهني لليود  131في الطب النووي

البيولوجي لليود في الدم هو  0.25يوم ًا .ويتحد اليود
يتعرض األف��راد املهنيون الذين يقومون بتحضير
الذي تراكم في الغدة الدرقية مع هرمونات الغدة و يغادر
وحقن جرعات اليود املشع ) (I-131للمرضى في مراكز
الغدة بعمر نصف يقارب  80يوما ويتوزع بعد ذلك بشكل
الطب النووي إلى احتمال حدوث اندخال إشعاعي عن
متجانس في كل األعضاء واألنسجة املوجودة في اجلسم
طريق االستنشاق أو االبتالع أثناء عملية حتضير أو
ويحتجز فيها بعمر نصف وقدره  12يوم ًا ،ويعود بعد ذلك
حقن مادة  .I-131تختلف كمية االندخال اإلشعاعي
 90%من اليود العضوي املوجود في أعضاء وأنسجة
وفقا للكمية التي يتم حتررها من اليود املشع أثناء
اجلسم إلى الدم ويطرح الباقي من خالل البراز.
عملية التحضير أو احلقن وللظروف التي يتم العمل فيها
يستخدم عداد الغدة الدرقية لقياس النشاط اإلشعاعي
وكيفية اتخاذ أساليب الوقاية اإلشعاعية.
لليود  131في الغدة الدرقية والتي تُعد العضو الهدف
ينجم عن هذا االندخال اإلشعاعي تعرض الغدة الدرقية
للتعرض اإلشعاعي حيث تقوم الغدة الدرقية بامتصاص
للعامل لكميات من اليود املشع مما قد يؤثر سلبا على
ثلث كمية اليود املشع الداخلة إلى اجلسم ،ويفضل قياس
صحة العاملني ،ولهذا يجب إجراء مراقبة صحية وإشعاعية
النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية خالل ) (72ساعة
دورية لكل العاملني املعرضني مهني ًا لليود املشع.
عداد الغدة الدرقية
األولى من التعرض.
يتطلب إجراء املراقبة إما استخدام عداد الغدة الدرقية ملعرفة كمية
ميكن خفض اجلرعة اإلشعاعية الداخلية التي يتلقاها األشخاص العاملني
النشاط اإلشعاعي املتركزة في الغدة أو حتليل عينة  24ساعة من بول العامل
املعرض مهنيا ملعرفة كمية النشاط اإلشعاعي التي مت طرحها باستخدام مطيافية باليود  131فور استنشاق اليود املشع بإعطاء قرص من اليود غير املشع وهو
عبارة عن قرص يحتوي على  100ملغ من اليود غير املشع على هيئة ملح يوديد
غاما أو إجراء العمليتني بآن واحد.
يعد اليود 131-من النكليدات املشعة املستخدمة بشكل واسع في الطب النووي ،أو يودات البوتاسيوم وهي كمية كافية إلشباع الغدة الدرقية مما يحد من ترسيب
ويعود ذلك إلى عمر النصف القصير نسبي ًا والبالغ  8أيام .يتجمع اليود املشع في اليود املشع في أنسجتها .وإذا تأخر إعطاء قرص اليود غير املشع ست ساعات
الغدة الدرقية بعد دخوله للجسم ولهذا السبب يعد اليود مفيد ًا جد ًا في معاجلة تكون نصف الغدة الدرقية قد ُأشبعت فعال باليود املشع فيشبع قرص اليود
مشاكل الغدة الدرقية وتشخيص أمراضها .يدخل اليود املشع إلى جسم اإلنسان نصفها اآلخر ويحميه ،أما إذا تأخر أخذ قرص اليود غير املشع إلى  12ساعة
إما عن طريق االستنشاق أو االبتالع أو احلقن ،و يفترض أن يكون عمر النصف فغالب ًا لن يكون له أي تأثير على خفض اجلرعة اإلشعاعية.

القنبلة القذرة أخطارها وإجراءات الوقاية اإلشعاعية
تستخدم املواد املشعة بشكل واسع في الصناعة والطب والزراعة والبحث
العلمي ،وضمن هذه املمارسات املتنوعة ،يوجد مجال واسع من النكليدات املشعة
التي تصدر أنواع مختلفة من اإلشعاعات املؤينة كجسيمات ألفا والكترونات
ونترونات وإشعاعات غاما .ميكن أن تسبب املواد املشعة ذات النشاطية املرتفعة
بشكل آمن
في أشكالها الفيزيائية والكيميائية املختلفة ،اذا لم يتم التعامل معها
ٍ
ومأمون أثناء انتاجها واستخدامها ونقلها وخزنها والتخلص منها ،آثار ًا قطعية
لألشخاص في فترة قصيرة من زمن التعرض باإلضافة إلى تلوث إشعاعي طويل
األمد .و لعل استخدام البعض ملثل هذه املواد املشعة أو املنابع املشعة في أعمال
عسكرية أو إرهابية من األساليب املسببة لتعرض عموم الناس.
بشكل مقصود في البيئة إلى تعرض عموم الناس للتلوث
يؤدي نثر املواد املشعة
ٍ
اإلشعاعي في مناطق تواجدهم ،ولهذا تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن
برنامج األمن واألمان النووي إلى احلد من خطر وقوع سالح إشعاعي في حوزة
مجموعات إرهابية ،على سبيل املثال ،متفجر لنثر املواد املشعة (أو ما يسمى
القنبلة القذرة).
إن القنبلة القذرة هي منط من أمناط أجهزة نثر املواد املشعة في البيئة.
تتألف القنبلة القذرة من م��ادة مشعة (مثل السيزيوم ،137الكوبالت،60
االمريشيوم ،241البلوتونيوم ،239البولونيوم )90ومتفجر تقليدي مثل T.N.T

 .)(trinitrotolueneيؤدي انفجار القنبلة القذرة إلى نثر املادة املشعة على
مساحة تتجاوز املنطقة املتأثرة بهذا االنفجار .وتختلف القنابل القذرة عن القنابل
النووية من حيث مبدأ عملها ومستويات التدمير التي تسببه والوفيات .حيث تنشر
القنبلة النووية املواد املشعة عالية النشاط اإلشعاعي على مساحات واسعة تصل
لعشرات املئات من الكيلومترات املربعة في حني تنشر انفجارات القنبلة القذرة
كمية صغيرة من املواد املشعة في مساحة صغيرة ال تتجاوز بضع الكيلومترات
املربعة.
يعتمد مقدار الضرر الذي ميكن أن تسببه القنبلة القذرة على قوة وشدة املادة
املتفجرة وكمية املادة املشعة التي حتويها هذه القنبلة .ولهذا ال حتتوي القنابل
القذرة كمية كافية من املواد املشعة لتسبب املرض الشديد أو املوت الفوري
لألشخاص وإمنا يحدث موت األشخاص نتيجة تأثير االنفجار واالرتباك الذي
تسببه .ولهذا يشار غالب ًا إلى القنبلة القذرة بأنها سالح ارباك شامل وليس سالح
دمار شامل.
تشمل تأثيرات انفجار القنبلة القذرة كل من اإلصابات البشرية لألشخاص
املتواجدين بالقرب من نقطة االنفجار والتلوث اإلشعاعي في موقع االنفجار ومحيطه
والرعب واالرتباك واالضطرابات العقلية .في حني تشمل اآلثار بعيدة املدى تلوث
األبنية واآلثار االقتصادية واالجتماعية للقاطنني اللذين عادة ما يغادرون املنطقة

املتأثرة .واعتماد ًا على حجم القنبلة القذرة ،ميكن أن يؤدي انفجار القنبلة القذرة
إلى تلوث أجزاء كبيرة من املدن مما يجبر القاطنني على هجرة املناطق املجاورة
لالنفجار واملناطق امللوثة على الرغم من خلوها من اإلشعاع نتيجة اخلوف من
التلوث اإلشعاعي حلني االنتهاء من عمليات تنظيف املناطق امللوثة .ميكن أن
يتلقى القاطنني بالقرب من منطقة االنفجار تلوث داخلي عن طريق االستنشاق
والهضم املباشر أو غير املباشر حيث يحتاج هؤالء إلى معاجلة فورية وميكن أن
تؤدي التعرضات التراكمية من التلوث في مصادر الغذاء  /املاء إلى زيادة في
خطورة اإلصابة مبرض السرطان الناجمة عن اجلرعة اإلشعاعية .ولهذا تسعى
السلطات التنظيمية املسؤولة عن حاالت الطوارئ اإلشعاعية إلى اخالء املناطق
املتأثرة واحمليطة مبكان االنفجار حلني اتخاذ االجراءات الوقائية املناسبة أثناء
حالة الطوارئ ومن ثم اتباع تعليمات السلطات املسؤولة عن عملية ازالة التلوث
بعد االنتهاء من حالة الطوارئ.
يعتمد األثر البيئي ،الناجم عن انفجار القنبلة القذرة ،وإج��راءات الوقاية
اإلشعاعية وإج��راءات إزالة التلوث وتكاليفها على توزع املواد املشعة مكاني ًا
وزماني ًا ،وخصائص املواد املشعة املنتشرة الكيميائية والفيزيائية ،حيث ميكن أن
تكون إما سائلة أو على هيئة غبار أو ايرسوالت أو شظايا صلبة.
تشمل اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل عامة الناس القاطنني في

منطقة استخدام القنبلة القذرة ترك املنطقة مباشرة على األقدام دون ارتباك ،نزع
املالبس بأسرع وقت ممكن واالستحمام وغسل أجسامهم باملاء ملنع دخول التلوث
إلى أجسام امل ّعرضني .ميكن أن يحدث التلوث الداخلي عندما يستنشق أو يهضم
األشخاص امل ّعرضني املواد املشعة أو دخولها عن طريق اجلروح.

إرشادات الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير اإلشعاعي املقطعي احملوسب )(CT
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حملتها للتوعية من أخطار
التعرض الطبي اإلشعاعي مؤخر ًا دلي ًال يتضمن أهم النصائح الواجب اتباعها
لتحقيق الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير اإلشعاعي املقطعي  CTوهي:
 يجب أن يجرى املسح املقطعي فقط عندما يكون ضروري ًا حيث تظهر
التقديرات بأن العديد من هذه الفحوصات ال تكون مبررة بشكل كافٍ ،ومن املهم
تبادل االستشارة ما بني الطبيب املعالج وطبيب األشعة حول ماهية الفحص.
 يجب التشجيع على استعمال أمناط التصوير الطبية غير اإلشعاعية
كالتصوير بالرنني املغناطيسي  MRIوالتصوير باألمواج فوق الصوتية US
كبدائل مناسبة خصوص ًا عند تصوير صغار السن.
 يحب التأكيد الدائم من عدم احتمال كون املريضة اخلاضعة للتصوير
حام ًال.
 تُكسب الصور عالية اجلودة والوضوح املريض جرعات عالية من اإلشعاع
لذلك من املفضل استخدام الصورة ذات اجلودة املعتدلة والتي ال يؤدي وجود
بعض الضجيج فيها إلى فقدان املعلومات التشخيصية منها.
 يجب استخدام البروتوكوالت املخصصة لفحص كل منطقة من اجلسم
في  ،CTفاستخدام تلك البروتوكوالت اخلاصة مبتابعة العقد الرئوية أو احلصى
الكلوية على سبيل املثال ميكن أن يخفض اجلرعة الالزمة للحصول على الصور
التشخيصية مبقدار ( )%75-50مقارنة باستخدام البروتوكوالت الروتينية أو
العامة.
 يتوجب عدم استخدام املسح باألطوار املتعددة بشكل روتيني ،حيث يؤدي

استخدامه إلى زيادة اجلرعة مبا يقارب  3-2مرات مقارنة باستخدام الطور
البسيط في ).(CT
 يجب ضبط معامالت التعرض مبا يتناسب مع حجم املريض واملنطقة املراد
تصويرها من اجلسم.
 من املفيد املعرفة اجليدة بكيفية استخدام جهاز التصوير مبا في ذلك
طرائق ضبط معامالت التعرض اآللي ) (AECمن أجل التوليف الدقيق للجرعة
اإلشعاعية ملختلف االستطبابات السريرية عند مناطق اجلسم املختلفة .كما يجب
أن تتم معظم اختبارات التصوير املقطعي احملوسب باستخدام نظام .AEC
 تذكر اتباع النقاط التقنية التالية التي تؤدي إلى تخفيض جرعة املريض:
 استخدام أخفض  kVp,mAsوأكبر خطوة ،pitch تقييد طول املنطقة املراد مسحها بحسب الضرورة، وضع مركز املنطقة املراد تصويرها في مركز قنطرة جهاز التصوير دائم ًا، االقتصار على استخدام الشرائح الرقيقة فقط عندما تستدعي احلاجةالسريرية لذلك.
 يجب االنتباه لقيم اجلرعات اإلشعاعية الناجتة ومقارنتها دائم ًا مع السويات
اإلرشادية املشار إليها في ).(DRLs
كما ميكن االطالع على العديد من اإلرشادات املتعلقة بالتصوير اإلشعاعي
التشخيصي من موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العنوان:

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/
Posters/index.htm
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