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

ختتلف اآلثار اجلانبية للمعاجلة اإلشعاعية من مريض إىل مريض. ال يوجد طريقة أكيدة ميكن الـتـنـبـؤ 
ا يف كيفية استجابة اجلسم للمعاجلة اإلشعاعية، فبعض األشخاص سيتعرضون آلثاراً جانبـيـة أكـثـر 
من غريهم. ومن بعض اآلثار اجلانبية الشائعة الـيت ميـكـن أن يـتـعـرض هلـا املـريـض خـالل فـرتة تـلـقـي 
العالج اإلشعاعي امحرار أو التهاب أو حكة يف اجلـلـد، فـقـدان الشـعـر (فـقـط يف املـنـطـقـة اخلـاضـعـة 
لألشعة)، فقر الدم والغثيان واإلسهال وتصلب يف العضالت أو املفاصل وكـذلـك صـعـوبـة يف الـبـلـع 
(إذا كــان الــعــالج اإلشــعــاعــي يســتــهــدف الــفــم أو الــرأس أو مــنــطــقــة الصــدر) والــوذمــة الــلــيــمــفــاويــة 

(Lymphedema)  واليت تـعـاين مـنـهـا بـعـض مـريضـات سـرطـان الـثـدي. وغـالـبـًا مـا تـرتـبـط تـلـك
التأثريات باملنطقة املعاجلة، لذلك اثنني من املرضـى الـذيـن يـعـاجلـون مـن أنـواع خمـتـلـفـة مـن السـرطـان 
ميكن أن يـكـون هلـا جتـارب خمـتـلـفـة جـداً. ومـن اهلـام مـنـاقشـة هـذا املـوضـوع مـع الـطـبـيـب املـخـتـص 

 باملعاجلة اإلشعاعية حول التأثريات اإلشعاعية احملتملة وطرق الوقاية منها ومعاجلتها.
يوجد نوعان رئيسيان من اآلثار اجلانبية: احلادة واملزمنة. حيث حتدث اآلثار اجلانبـيـة احلـادة (قصـرية 

األجــل) أثــنــاء الــعــالج، وعــادة مــا ختــتــفــي بــعــد 
أسابيع قليـلـة مـن انـتـهـاء الـعـالج. وهـي تشـمـل  
كل من الشعور بالـتـعـب، وبـعـض احلـروق عـلـى 
اجللد، وهذه اآلثار عادة ما تكون على املـنـطـقـة 
الــيت تــتــعــرض لــلــمــعــاجلــة اإلشــعــاعــيــة أي تــلــك 

 املنطقة اليت تتعرض بشكل مباشر لإلشعاع 
 اآلثار الجانبية قصيرة األجل

وهو شـعـور املـريـض بـالـتـعـب واالرهـاق  اإلعياء:
وعدم القدرة على احلركة أو الرتكيز وقد يتـسـبـب 
هــذا الــتــعــب إرهــاقــا جســديــا وعــاطــفــيــا وعــقــلــيــا 

وذلك حبسب اجلرعة اإلشعاعية اليت يتلقاها املـريـض وحـجـم سـاحـة املـعـاجلـة واملـنـطـقـة الـيت تـتـعـرض 
 لإلشعاع. للتخلص من هذا التعب ينصح بالراحة كوسيلة لتقليل التعب.

واإلعياء والتعب هو أكثر اآلثار اجلانبية احلادة شيوعا للمعاجلة اإلشعـاعـيـة. ويـعـتـقـد أنـه نـاجـم عـن  
 كمية هائلة من الطاقة اليت يستخدمها اجلسم للشفاء نفسه ردا على املعاجلة اإلشعاعية.

أسـابـيـع بـعـد املـعـاجلـة اإلشـعـاعـيـة. الـذي يـذهـب  2يبدأ معظم الناس بالشعور بالتعب بـعـد حـوايل 
تدرجييا بعد االنتهاء من العالج. ولكن ميـكـن أن يسـتـغـرق فـرتة طـويـلـة وخـاصـة إذا كـانـت املـعـاجلـة 

 مرتافقة مع العالج الكيميائي.
 1الصفحة 

حتـدث لـدى غـالـبـيـة املـرضـى الـذيـن يـتـلـقـون املـعـاجلـة اإلشـعـاعـيـة تـأثـريات جـانـبـيـة  احلروق اجلـلـديـة:
بدرجات خمتلفة على اجللد. حـيـث يـتـعـرض اجلـلـد يف املـنـطـقـة الـيت يـتـكـون يف مـنـطـقـة املـعـاجلـة إىل 
امتصاص كميات صغرية من اجلرعة اإلشعاعية عقب كل جلسة معاجلة من اجللد ومع مـرور الـوقـت 
وزيادة عدد جلسات املعاجلة ميكن أن يتأثر اجللد بدرجات متفاوتة حسب اجلرعة اإلشـعـاعـيـة وهـي 

أسابيع بعد أول عالج إشعاعي، قـد تـالحـظ امحـرار  3إىل  2ختتلف من مريض ألخر. بعد حوايل 
يج مماثل حلروق الشمس. وغالبا ما يؤدي ذلـك إىل حـكـة يف اجلـلـد أو جـاف جـلـد مـع امحـرار  و
وتقرح طبقة اجللد، هذه التغيريات هي جزء متوقع من املـعـاجلـة اإلشـعـاعـيـة، وهـي مـؤقـتـة. يف بـعـض 
احلاالت، قد حتتاج إىل وقف العالج اإلشعاعي لفرتة قصرية للسماح اجللد للشفاء. وعادة ما تكون 
هناك آثار جانبية حادة أخرى للمعاجلة اإلشعاعيـة تـبـعـُا لـلـمـنـطـقـة الـيت يـتـم عـالجـهـا. عـلـى سـبـيـل 
املثال، املرضى الذين يتلقون العالج اإلشعـاعـي إىل املـعـدة أو الـبـطـن قـد يـكـون اإلسـهـال والـغـثـيـان 
والقيء، يف حني أن املرضى الذين يتـلـقـون الـعـالج ملـنـطـقـة الـرأس والـرقـبـة قـد تـتـطـور قـروح الـفـم أو 
الــتــهــاب املــريء. فــقــط املــرضــى الــذيــن يــتــلــقــون 
العالج اإلشعاعي على الـرأس ميـكـن أن حيـدث 

 لديه فقدان الشعر.
 اآلثار الجانبية طويلة األجل (المزمنة)

ميــكــن أن حتــدث اآلثــار اجلــانــبــيــة املــزمــنــة أثــنــاء 
املـعــاجلــة وتســتــمـر لــعــدة أشــهــر أو ســنـوات بــعــد 
ـا ميـكـن أن تـتـطـور خـالل أشـهـر  العالج، أو أ
إىل ســنــوات بــعــد املــعــاجلــة اإلشــعــاعــيــة. وهــي 
ختتلف وفقـا لـلـمـنـطـقـة املـعـاجلـة واجلـرعـة الـكـلـيـة 

 للمعاجلة اإلشعاعية. 
وتعتمد احتمالية حدوث اآلثار اجلـانـبـيـة طـويـلـة األمـد عـلـى نـوع السـرطـان وحـجـمـه ومـوقـعـه. وقـد 
يعتمد أيضا على مدى قرب السرطان إىل األعصاب أو األعضاء أو األنسجة اهلامة األخرى. ميكن 
أن تشمل اآلثار اجلانبية احملتملة طويلة األجل على تـغـيـري لـون الـبـشـرة يف مـنـطـقـة املـعـاجلـة، جـفـاف 
الفم، مشاكل يف التنفس، فقدان القدرة على احلمل أو األب للطفل (الـعـقـم)، اخنـفـاض يف الـقـدرة 
اجلنسية، مشاكل االنتصاب (العجز اجلنـسـي). الـتـعـب واإلعـيـاء عـلـى املـدى الـطـويـل، مشـاكـل يف 

 األمعاء، التهاب املثانة.

  اآلثار الجانبية للمعالجة اإلشعاعية



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

  مخرب عداد كامل الجسم يف سورية
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أدى التطور الكبري يف جماالت تطبيقات الطاقة النووية اىل استعمال العديد من املنابع 
املشعة املفتوحة واليت أحيانًا ما يرافق ذلك تسرب جزء من املواد املشعة أثناء التعامل معها 
نتيجة حلوادث اشعاعية أو سوء استعمال او عدم تطبيق دقيق لقواعد السالمة، مما دعت 
احلاجة اىل التحري عن تراكيز النكليدات املشعة يف أماكن العمل ومقدار اندخاهلا اىل 
أجسام األشخاص الذين يتعاملون معها. أدى ذلك اىل استعمال أجهزة قياس دقيقة 
لتعيني التلوثات االشعاعية سواًء على أسطح األماكن أو على األشخاص أو يف داخلهم 
نتيجة االستنشاق أوعن طريق اجللد. ولرفع أداء هذه األجهزة الخنفاض تركيز النكليدات 
املشعة يف جسم االنسان، جيري عادة استعمال تدريع خاص على شكل غرفة مدرعة بعدة 
دف خفض اخللفية الطبيعية اىل أقل قدر ممكن  طبقات من الرصاص واحلديد والنحاس 

حيث ال يبالغ يف التدريع وتكون النفقات مرتفعة من  (ALARA)مع تطبيق مبدأ أالرا 
 غري مربر.

تتميز طريقة عداد كامل اجلسم بالتقدير السريع للنشاط اإلشعاعي داخل اجلسم وحتديد 
اجلرعة اإلشعاعية الداخلية. وتعود أمهية توفر خمرب عداد كامل اجلسم اىل ضرورة تقدير 

 اجلرعات االشعاعية الداخلية من أجل:
إثبات كفاءة قواعد الوقاية والرقابة يف أماكن التعامل مع مصادر املواد املشعة  .1

 املفتوحة مثل مراكز الطب النووي وإنتاج النظائر املشعة ومعاجلة النفايات.
التأكد (واإلثبات) من تطبيق القواعد الناظمة حلدود التعرض الصادرة عن اجلهة  .2

 التنظيمية.
 تقدير اجلرعات االشعاعية بعد وقوع حادث أو االشتباه بوقوع حادث. .3

ونظراً ألمهية املوضوع قامت هيئة الطاقة الذرية السورية بتصميم وإنشاء وتشغيل خمرب عداد  
كامل اجلسم إلجراء القياسات االشعاعية الالزمة يف احلاالت العادية للعاملني يف جمال 
انتاج النظائر املشعة واملتعاملني مع املنابع املشعة املفتوحة كالعاملني يف جمال الطب النووي 
وإدارة النفايات املشعة باإلضافة إىل القياسات اليت ميكن أن جترى يف حاالت الطوارئ 

 للمتعرضني داخلياً. 
هدف تصميم وبناء غرفة تعداد كامل اجلسم اىل تأمني حيز مكاين يكون فيه مستوى 
االشعاع األرضي واألشعة الكونية أقل ما ميكن، ويتطلب هذا األمر تأمني مواد قادرة على 
حجب األشعة الكونية واالشعاع األرضي من حولنا حبيث تصبح أخفض ما ميكن. وهلذا 

 5×سم10×سم10جرى تأمني معدن الرصاص النقي على شكل بلوكات ذات أبعاد 

سم، إذ يتميز الرصاص بكثافته العالية ومعامل توهني كبري ألشعة غاما ولكن يتشكل 
ا أقل من  نتيجة تفاعل أشعة غاما مع مادة الرصاص أشعة اكس املميزة واليت تكون طاقا

كيلو الكرتون فولط، يتم حجبها بوضع صفائح من احلديد املتوفرة بشكل سكك   100
حديدية قدمية وكما يتولد أيضًا أشعة اكس نتيجة تفاعلها مع احلديد ذات طاقات أقل 

 كيلو الكرتون فولط، وجيري عادة حجبها بطبقة رقيقة من النحاس النقي.  20من 
اعتمد تصميم خمرب عداد كامل اجلسم السوري لقياس اجلرعات االشعاعية الداخلية على 

 املعايري التالية:
 احلصول على خلفية طبيعية منخفضة جداً. .1
 حجم مناسب لوضع سرير ملختلف أوضاع القياس. .2
 متاهة لزيادة انعكاسات أشعة غاما واعاقة وصوهلا اىل الكواشف. .3

وهلذا جرى تأمني مواد بناء قادرة على حجب االشعاع الطبيعي األرضي واألشعة الكونية 
من حول غرفة التعداد، إذ جرى استعمال حديد قدمي على شكل عوارض سكك كانت 
مركبة على سكة قطار اخلط احلجازي باإلضافة اىل تركيب نظام لتبديل هواء املخرب خلفض 

 تراكيز غاز الرادون ووليداته. 
ومن أجل احلصول على خلفية طبيعية منخفضة وخاصة على سويات منخفضة جدا أو 
وية فعال من أجل  معدومة من غاز الرادون ووليداته، فلقد جرى تزويد الغرفة بنظام 
تأمني هواء نظيف وخايل من املواد املشعة إن كانت طبيعية أو صنعية ويستحسن إختيار 
اهلواء النظيف من مكان مرتفع حيث يكون تركيز املواد املشعة أقل ما ميكن وباألخص 
تركيز غاز الرادون. لذلك مت تأمني حيز مغلق مفتوح من طرفني لدخول اهلواء حيث 
وضعت فالتر متعددة (فلرت أويل خشن وفلرت للغبار واملواد الصلبة وفلرت فحم فّعال وفلرت 

، للسماح بدخول اهلواء اىل داخل غرفة القياس خاليًا من (HEPA filters)دقيق 
الغبار واملواد الصلبة وحىت السائلة مبا فيها خبار اليود املشع. وضع حمرك كهربائي لشفط 
اهلواء من أعلى البناء وضغطه باجتاه الفالتر واملوجودة يف احليز املغلق. ومن مث أخذ اهلواء 
النظيف إىل غرفة تعداد كامل اجلسم عرب أنابيب بالستكية مددت من األعلى اىل األسفل 
حيث مدخل الغرفة، وتأمني ضغط اهلواء ضغط إجيايب فوق الضغط اجلوي يف الغرفة وذلك 

 ليكون حيز الغرفة خال من أية مواد أو غبار.
مجعت ثالثة كواشف لقياس أشعة غاما الصادرة عن كامل اجلسم أو أي عضو حمدد من 

 اجلسم حسب ما هو موضح يف الصورة.



 

 

 3الصفحة 

مت التطرق يف العدد السابق من نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة إىل الفئات 
اخلمس للممارسات واملنشآت واملواقع اليت حيتمل حدوث طوارئ إشعاعية أو نووية فيها 
ا أو طبيعتها أو امتدادها املكاين  واليت ميكن أن تقع حوادث متباينة، سواء من حيث شد
يف كل فئة من الفئات املذكورة  باستثناء فئة التهديد اخلامسة. وكل نوع من احلوادث 
يستلزم أساليب خاصة لالستجابة. لذلك ال بد من تصنيف الطوارئ احملتملة يف املنشآت 
ديد معينة ضمن مستويات إما حسب الضرر احملتمل املرتبط  أو املواقع اليت تندرج يف فئة 
ا أو حسب امتدادها املكاين أو حسب طبيعة التعرض الناجم عنها. بالنظر إىل االمتداد 
املكاين للحادث نرى أنه ميكن أن يكون ضمن املوقع، ضمن املخرب أو ضمن البناء أو 
ضمن أسوار املوقع اخلاضع للمستثمر كما ميكن أن ميتد احلادث خارج حدود املنطقة 
التابعة للمستثمر ويف هذه احلالة ال بد من تدخل السلطات احمللية يف منطقة احلادث أو 

 السلطات الوطنية يف االستجابة.
أما من حيث طبيعة التعرض فاحلادث قد ال ينطوي إال على تعرض خارجي دون وجود 
نظائر مشعة مفتوحة. ويف هذه احلالة لن تتعدى األضرار األشخاص املتعرضني مباشرة 
فقط فور السيطرة على املنبع خبالف احلوادث اليت تنطوي على تلوث إشعاعي وما يرتبط 

 به من احتمال انتشار التلوث والتعرض الداخلي...اخل.
ومها   –مستويات الطوارئ يف الفئتني األوىل والثانية: بالنسبة حلوادث الفئيت األوىل والثانية 

فمن الشائع اعتماد التصنيف التايل للطوارئ املمكنة   –تشمالن املنشآت النووية أساسًا 
 حبيث ميكن النظر إليه كنوع من االتفاق الضمين املقبول دولياً باخلربة:

: ويعين وجود تدهور يف مستوى األمان يستوجب تقييم الوضع وزيادة (alert)إنذار  .1
 اجلاهزية حتسباً لتطور احلالة الطارئة حنو األسوأ.

: وتعين وقوع حوادث تؤدي إىل (site area emergency)طوارئ منطقة املوقع  .2
 تدهور ملموس يف مستوى الوقاية للعموم أو للعاملني ضمن املوقع.

: وتشمل احلوادث اليت تنطوي على (General emergency)طوارئ عامة  .3
خطورة واقعة أو كامنة ملموسة إلطالق مواد مشعة حبيث يلزم تطبيق إجراءات الوقاية 

 العاجلة خارج املوقع.

جيب عدم اخللط بني تصنيف الطوارئ املذكور آنفًا وبني السلم الدويل لألحداث النووية 
(INES International Nuclear Event Scale) فهذا األخري تصنيف ،

معتمد دولياً لألحداث النووية ولكن بعد تقييمها النهائي وال عالقة له بالتخطيط للطوارئ 
ال يتم إال بعد  INESواالستجابة حلاالت الطوارئ نظرًا ألن تقييم احلادث حسب 

 االنتهاء من السيطرة عليه ورفع حالة الطوارئ.
وفيها ال   –فيما يتعلق بطوارئ فئة التهديد الثالثة مستويات احلوادث يف الفئة الثالثة: 

 فمن املمكن اقرتاح التصنيف التايل: -يوجد احتمال ملموس لضرر إشعاعي خارج املوقع 
املستوى األول: حوادث ال تنطوي على وقوع تعرض طارئ ملموس أو احتمال وقوع  .1

 تعرض طارئ ملموس.
املستوى الثاين: حوادث تنطوي على وقوع أو احتمال وقوع تعرض طارئ ملموس  .2

 (ضمن املوقع) دون حدوث تلوث إشعاعي.
املستوى الثالث: حوادث تنطوي على وقوع أو احتمال وقوع تعرض طارئ ملموس  .3

 (ضمن املوقع) مع حدوث تلوث إشعاعي.
 ميكن اعتماد التصنيف التايل لطوارئ هذه الفئة: مستويات احلوادث يف الفئة الرابعة:

حوادث نقل مواد مشعة: وهذا النوع من احلوادث ممكن احلوادث يف أي بلد. وميكن  .1
أيضًا تصنيف احلاالت الطارئة الناجتة عن حوادث نقل املواد املشعة يف مستويني 

ا ال تنطوي على 1فرعيني: ( ) حوادث نقل مواد مشعة يف طرود معفاة أو صناعية كو
 CأوBأوA) حوادث نقل مواد مشعة يف طرود من النوع 2تعرض طارئ ملموس، و(

 سرقة /فقدان منابع أشعة. .2
 العثور على منابع يتيمة .3
 سقوط قمر صناعي يعمل بالطاقة النووية. .4
 
 
 

لقضبان اللحام وتبني بالقياس مبطيافية غاما أن املادة املشعة تذهب مع اخلبث، لذا قمنا 
بتنظيف كل نقاط اللحام من اخلبث الناجم عن اللحام 
بالطرق اليدوية وبالفرشاة احلديدية. هذا ويعد خفض 
اخللفية الطبيعية النامجة عن غاز الرادون والنظائر املشعة 
األخرى املوجودة يف اهلواء مشكلة يسهل حلها عن طريق 
وضع فالتر للمواد الداخلة اىل غرفة القياس. يستقبل خمرب 
عداد كامل اجلسم يف هيئة الطاقة الذرية السورية املتعاملني 
مع املواد املشعة املفتوحة لتقييم التعرضات االشعاعية 

دائرة  -الداخلية وميكن االتصال بقسم الوقاية واألمان 
 الفيزياء الصحية لالستفسار عن التفاصيل. 

جرى معايرة عداد كامل اجلسم بطريقينت مها الطريقة النسبية اليت تتطلب استعمال 
فانتومات خاصة لكل عضو من أعضاء اجلسم، مع 
افرتاض توزع النكليد املشع يف العضو بشكل متجانس، 
والطريقة الثانية هي الطريقة املطلقة اليت ال تتطلب 
استعمال منبع إشعاعي للمعايرة وتعتمد الطريقة 

 االحصائية.
واجه العمل يف تصميم وبناء غرفة تعداد كامل اجلسم 
العديد من املصاعب والعقبات وكان أمهها مسألة حلام 
العوارض احلديدية لتمتني بناء الغرفة كون مادة قضبان 
اللحام الكهربائي حتوي مادة مشعة مضافة إليها فقد مت 

املضافة  232التحري والبحث يف هذه املسألة احلساسة جدًا وعن مصري مادة الثوريوم
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 اإلخراج الفني: زهير شعيب

 4الصفحة  4الصفحة 

القوسية كثـريًا خـالل اإلجـراءات الـطـبـيـة  (C)تستخدم أجهزة التصوير النّقالة اليت على هيئة احلرف 
يف غرف العمليات واألقسام الطبية واملستوصفـات. تـتـطـلـب بـعـض هـذه اإلجـراءات أزمـنـة تـنـظـرييـة 
طويلة ينجم عنها جرعات عالية نسبياً للمريض. ويتوفر يف هذه األجهزة عـدة خـيـارات خمـتـلـفـة مـن 
أجل ختفيض اجلرعة مثل استخدام التنظري بالفـلـورة الـنـبـضـي وكـذلـك تـوجـد خـيـارات أخـرى تـعـطـي 

 جرعات عالية للتنظري بالتفلور عند احلاجة إىل صورة ذات جودة عالية.
 وكجزء من نظام ضمان جودة الوقاية اإلشعاعية ينبغي التأكد من توفر: 

 برنامج تأهيل وتدريب جلميع العاملني املشاركـني يف اإلجـراءات الـطـبـيـة حبـيـث جتـرى الـتـدريـبـات
 بعد تركيب أية أجهزة جديدة وتتكرر وفقاً ملعايري حمددة.

.اإلجراءات اليت تكفل صيانة املعدات ووضعها يف اخلدمة على الشكل األمثل 
) وأنـبـوب image intensifierحتتوي أجهزة التصوير الـنـّقـالـة عـلـى مـقـوي لـلـصـورة الشـعـاعـيـة (

لتوليد األشعـة السـيـنـيـة مـتـوضـعـني بشـكـل مـتـقـابـل ضـمـن مسـتـو واحـد ممـا يسـمـح لـلـجـهـاز بـأخـذ 
وضعيات كثرية وخمتلفة. حتتوي لوحة التحكم يف األجهزة القدمية غالباً عـلـى أمنـاط تشـغـيـل لـلـتـنـظـري 
التفلوري مع حتكم آيل بسطوع الصورة ومنط التحكم اليدوي باجلهد املطبق (الكيلوفولـت) وبـالـتـيـار 
(امليللي أمبري)، ويف بعض األحيان بالتـصـويـر عـلـى شـريـط  فـيـديـو. أمـا األجـهـزة احلـديـثـة فـتـحـتـوي 
باإلضافة إىل ذلك على عدة خيارات أخرى منها التنظري التفلوري النبضي، وخيارات خمتلـفـة ملـعـدل 

 اجلرعة وجودة الصورة والتكبري والطرح الرقمي للصورة وبدائل أخرى.
ومن أجل ضمان أكرب للوقاية اإلشعاعية عند استعمال التنظـري بـاسـتـخـدام األجـهـزة الـقـوسـيـة جيـب 

 مراعاة النقاط اآلتية:
تنفذ عادة عملية ضبط معامالت التنظـري (اجلـهـد املـطـبـق والـتـيـار)  املعامالت التصويرية املستخدمة:

بواسطة نظام آيل يقوم بتعديل قيمة معدل جرعة الدخول جللد املريض من أجل احملافظة على جرعة 
. وبالتايل فإن جرعة الدخول جللد املـريـض سـتـخـتـلـف مـن مـريـض (detector)ثابتة إىل الكاشف 

آلخر حبسب السماكة والكثافة من أجل احلصول على جرعة ثابتة على الكاشف. ويعـّرف الـتـنـظـري 
النبضي بأنه التنظري الذي يستعمل اإلشعاع على شكل دفقات ذات أزمـنـة صـغـرية خـالل الـتـعـرض 
مما يسمح بتخفيض جرعة املريض والعاملني. ومع ذلك ميكن أن ينظر إىل التنظري النبضي عـلـى أنـه 

 مرّتج عند رصد عمليات ديناميكية.
أن مســاحـة مـنـطـقــٍة حمـددة مـن اجلســم تـزداد عـلــى  )(Magnification: يــعـين الـتـكـبــري الـتـكـبـري

أو باستخدام التضخيم على  (Zooming)الشاشة. ويتم ذلك بتقريب عدسة الكامريا من اجلسم 
الكاشف. إن عملية التكبري على الشاشة ال تعطي أي تغيري يف قيمة اجلرعة أما عند استخدام نظام 
تقوية الصورة فإن جرعة جلد املريض غالبا ما تزداد عند استخدام التضخـيـم. والـقـاعـدة الـعـامـة هـي 
أنه عندما تزداد جودة الصورة فإن جرعة جلد املريض سوف تزداد أيضا، وسيزداد اإلشـعـاع املـتـبـعـثـر 

 الناتج باجتاه العاملني.

ينبغي جتـنـب أن تـقـع األيـدي ضـمـن حـقـل اإلشـعـاع األويل ألن الشـدة فـيـه  حقل اإلشعاع األويل:
 مرة مما هي عليه خارجه. 1000إىل  100تكون أكرب بـ 

تـتـولـد األشـعـة املـتـبـعـثـرة عـنـد تـعـريـض املـريـض لـإلـشـعـاع، وهـذا يـعـين أن اإلشعاع املتبعثر(املشتت): 
املصدر الرئيسي جلرعة العاملني هو املريض نفسه. إن اجلزء الرئيسي من األشعة املتبعثرة يكون مـرتـداً 

لذلـك فـإن الشـكـل املـفـضـل لـلـتـنـظـري يـتـحـقـق بـوضـع  (انظر الشكل)،باجتاه أنبوب األشعة السينية 
أنــبــوب األشــعــة حتــت املــريــض ووضــع الــكــاشــف أقــرب مــا ميــكــن إىل جســم املــريــض. ويــّعــد تــوجــيــه 

وسيلًة فعـالـة لـلـحـد مـن اإلشـعـاع املـتـبـعـثـر وهـو الشـيء  (Collimation)(تسديد) حقل األشعة 

 
جيب االنتباه إىل احلد من استعمال التنظري لفرتات زمنية أكثر من الالزم، كما أنـه مـن زمن العرض: 

املناسب غالباً حسب الظروف استخدام آخر صـورة حمـفـوظـة يف الـذاكـرة إذ غـالـبـًا مـا تـكـفـي هـذه 
 الصورة كوثيقة عن اإلجراء.

تتناسب األشعة املتبعثرة تـنـاسـبـًا عـكـسـيـًا مـع مـربـع املسـافـة الـفـاصـلـة عـن املصـدر، أي إذا املسافة: 
تضاعفت املسافة الفاصلة عن مصدر اإلشعاع (أي املريض) فإن اإلشعاع سينخفض إىل الربع وهلذا 
تأثري على كل من جرعة املريض والعاملني. إن املصادر اإلشعاعية الـقـريـبـة مـن اجلـلـد سـتـنـتـج حـتـمـاً 

 جرعات عالية للجلد. وجيب االنتباه على وجه اخلصوص عند استخدام اإلسقاطات املائلة.
إن زيادة املسافة الفاصلة بني املريض والعاملني مهـمـة عـلـى وجـه خـاص عـنـد الـوقـوف بـالـقـرب مـن 
املريض. لذلك فإن االبتعاد خطوة واحدة إىل اخللف يعترب أمـرًا جـيـدًا أمـا عـنـد الـوقـوف بـعـيـدًا عـن 

 املريض فإن االقرتاب أو االبتعاد عنه خلطوة واحدة لن يكون ذا تأثٍري كبٍري.
ينبغي على مجيع العاملني املعنيني أثناء أي إجراء أن يستخدموا املآزر الرصاصية. وجيب أن التدريع: 

يكون املئزر مناسبا ملهامهم الفعلية خالل اإلجراء، حبيث يـكـون مـئـزر الـفـيـزيـائـيـني الـواقـفـني بشـكـل 
دائم أثناء التنظري بالقرب من املريض عادة مغطياً للـصـدر والـبـطـن واحلـوض حـىت الـركـب، أمـا مـئـزر 

املمـرضـات الـلـوايت يـتـحـركـن 
خــالل اإلجــراء فــيــجــب أن 
يـــغـــطـــي الصـــدر والـــظـــهـــر. 
وعـــنـــد اســـتـــخـــدام الـــتـــنـــظـــري 
لفرتات طويلة أو يف وضعيـة 
أنــبــوب األشــعــة مــن أعــلــى 

 overcouch)األريـــكـــة 

tube)  فــــيــــجــــب ارتــــداء
واقــــيــــات الــــغــــدة الــــدرقــــيــــة 
والنظارات الواقـيـة لـلـعـامـلـني 

 الواقفني قرب املريض.

  الوقاية اإلشعاعية يف أجهزة التنظري الشعاعية القوسية


