
 
 

 المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة
  
  

  الجرعات اإلشعاعية اإلشعاع و في مجال العملتعليمات
   

   )1( مادة 

من الالئحة التنفيذية   ) 1( تعريف العامل في مجال اإلشعاع طبقاً لنص المادة          ةمع مراعا 
  . المشار إليه2002لسنة ) 31(للقانون رقم 

  :جال المهن التالية ماإلشعاعيعتبر عامالً في مجال 
  . المجال الصناعيأو الطبي في مجال األشعةمصور  -1
  .فني الطب النووي -2
  .اإلشعاعيةفني المعالجة  -3
  .اإلشعاعية األجهزةفني صيانة  -4
  .األشعة الصحي الذي يعمل في مجال أو الطبي يالفيزيائ -5
علـى   األسنان طبيب   أو طبيب الطب النووي،     أو العالجية   أو التشخيصية   األشعةطبيب   -6

  . شعاعي فعلياًاول العمل اإل يزأن
  .األشخاص المؤهلين العاملين في الوقاية اإلشعاعية في المجلس -7
ال تقل الفعالية اإلشـعاعية     تستخدم فيها المواد المشعة على أ     العاملون في المختبرات التي      -8

  .باكريل كيلو) 100(المتداولة يومياً عن ) النشاط االشعاعي( 
ات والمفاعالت والمنشآت النووية من مـشغلين وفنيـي صـيانة           العاملون في المسارع   -9

  .وغيرهم ممن ينطبق عليهم التعريف السابق
العاملون في أي عمل آخر وينطبق عليهم تعريف العامل في مجـال اإلشـعاع وبعـد            -10

فـي  حصولهم على ترخيص من المجلس أو من وزارة الصحة العامة بالنسبة للعـاملين              
  .في التطبيقات الطبيةمجاالت العمل اإلشعاعي 

 

   )2( مادة 

 المشار  2002لسنة  ) 31( التنفيذية للقانون رقم     ةالالئحمن  ) 25(مع مراعاة حكم المادة     
عشر عاماً في مجال يتضمن تعرضاً لإلشـعاع   عن ستة أعمارهم ال يجوز تشغيل من تقل      إليه

  .فتحت أي ظر
  

   )3( مادة 

والممارسات التي تستخدم    المؤينةدر األشعة   عمالً في مجال اإلشعاع العمل بمصا     يعتبر  
  : هذه المصادر التالية فيها
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  .األشعة السينية. 1
  .أشعة جاما. 2
   .دقائق بيتا .3
  .دقائق ألفا. 4
  .النيترونات. 5
  .األيونات الثقيلة. 6

لإلشـعاعات  يعـرض العـاملين بـه        آخر   أي عمل كما يعتبر عمالً في مجال اإلشعاع       
  . مباشرة كأعمال التعدين والتصنيع وغيرهاريجة للعمل، أو غيبصورة مباشرة نت

  

   )4( مادة 

  : إلى ممارسات على النحو التاليعزىود الجرعات في التعرضات التي تُتكون حد

  

  : حدود الجرعة المهنية:  أوالً

  :تتم مراقبة التعرض المهني ألي عامل  في المجال االشعاعي بحيث ال يتجاوز الحدود التالية
 على مدى خمس سنوات     في السنة الواحدة   ملي سيفرت    )20(  بمعدل جرعة فعالة قدرها   -1

  . متتالية 
 .ملي سيفرت في أية سنة واحدة ) 50(جرعة فعالة قدرها  -2
 .ملي سيفرت في السنة ) 150(جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين قدرها  -3
ملي سـيفرت   ) 500(ها  أو الجلد قدر  ) األيدي واألرجل (ها األطراف   اجرعة مكافئة تتلق   -4

 .في السنة
 

 الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ويتلقـون       لألشخاصوبالنسبة  
تدريباً على أعمال تنطوي على تعرض لإلشعاع، والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة             

لتعرض المهنـي   عشرة والثامنة عشرة وتقتضي دراستهم استخدام مصادر مشعة، تتم مراقبة ا          
  :بحيث ال يتجاوز الحدود التالية 

  .ملي سيفرت في السنة) 6(جرعة فعالة قدرها  -1
 .ملي سيفرت في السنة ) 50(ها عدسة العين قدرها اجرعة مكافئة تتلق -2
 . ملي سيفرت في السنة )150(ها األطراف أو الجلد قدرها اجرعة مكافئة تتلق -3
  

  :حدود جرعة الجمهور : ثانياً

 تتجاوز الجرعات المتوسطة التقديرية التي تتلقاها المجموعـة الحرجـة ذات          أال يراعى
  :الصلة بين أفراد الجمهور، والتي تعزى إلى ممارسات الحدود التالية 

  . ملي سيفرت في السنة)1(جرعة فعالة قدرها  -1
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 ملي سيفرت فـي الـسنة     )5( ال تتجاوز   يحددها المجلس  جرعة فعالة في ظروف خاصة     -2
 ملـي سـيفرت   )1( خمس سنوات متتالية     ةجاوز الجرعة المتوسطة على مد    أال تت بشرط  

 .سنوياً
 .ملي سيفرت في السنة ) 15(ها عدسة العين قدرها اجرعة مكافئة تتلق -3
 . ملي سيفرت في السنة )50(ها الجلد قدرها اجرعة مكافئة يتلق -4
 
   :التعرض الداخلي:  ثالثاً

 للمنهجيـات   شاق مواد مشعة أو تناولها طبقاً     يتم تقدير التعرض الداخلي الناجم عن استن      
معايير األمان األساسية الدولية للوقاية من      " والقيم الواردة في نشرة     ) المتغيرات(والبارامترات  
 مـن سلـسة     115العدد  _ المرفق الثاني   _ " ؤينة وألمان المصادر اإلشعاعية     اإلشعاعات الم 

  .طاقة الذريةوثائق األمان الصادرة عن الوكالة الدولية لل
  

  :بزيارة المرضىحدود الجرعة لألشخاص الذين يقومون : رابعاً

بزيـارة   على األشخاص الذين يقومون هذه التعليماتال تسري حدود الجرعة المبينة في   
يتم تقييد الجرعة التي يتلقاها أي شخص من هؤالء بحيث ال يحتمـل أن تتجـاوز               و ،المرضى

أما بالنـسبة   . فرت خالل فترة الفحص التشخيصي أو العالج       ملي سي  )5(هذه الجرعة للبالغين    
  . ملي سيفرت)1(ال تتجاوز ألألطفال الذين يزورون المرضى فيجب أن 

  

  )5(مادة 

 
في حالة تلف مقياس الجرعة يحسب أعلى حد للجرعة المسموح به دولياً بالنسبة للفتـرة                -1

 عطـى ة المقياس البديل الذي ي     قراء إلىالزمنية التي تلف فيها المقياس، وتضاف النتيجة        
  .لذلك العامل

تعتمد قراءة المقياس اآلخر بالنسبة للعامل الذي يحمل مقياساً إضافياً وذلك في حالة تلف               -2
  .احد المقياسين

يتم الرجوع إلى السجالت التي تظهر معدالت التعرض االشعاعي للعامل أو لغيره ممـن         -3
  .يعملون في ظروف عمل مشابهة

  
  

  )6(مادة 
  

ي حالة وجود أي تعرض زائد أو غير طبيعـي فـي قيـاس الجرعـات اإلشـعاعية                ف
  :الشخصية، تتبع اإلجراءات التالية التخاذ القرار المناسب بشأنها

يتم االستعانة بقراءات مقاييس الجرعات التي يحملها العـاملون فـي نفـس الظـروف                -1
الفردية وتقـسيم   بحيث يتم حساب معدل الجرعة عن طريق جمع الجرعات          ،   اإلشعاعية
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يقضيه العامل  ويجب في هذه الحالة أن يؤخذ عامل الزمن الذي          . النتائج على عدد العمال   
  .شعاعي مقارنة بزمالئهالمعني في العمل اإل

بهـا العامـل    يعمـل    الموزعة في منطقة العمل التي كان        الثابتةيتم االستعانة بالمقاييس     -2
 معدل هذه القراءات يعطي فكرة عـن     أن وبأخذ معدل ساعات العمل بعين االعتبار حيث      

  . يكون العامل قد تعرض لهاأنالجرعة التي من المحتمل 
جرى شعاعي وتُ  يمنع فوراً عن العمل اإل     ،  العامل قد تلقى جرعة زائدة     أن التأكدفي حالة    -3

     . له الفحوص الطبية الالزمة، ويتم إبالغ المجلس
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 1 رقم المرفق

  ة ومعدل الجرعة والنشاط اإلشعاعي ألغراض التعرض الطبي للجرعاإلرشادية المستويات

   اإلرشادية إلجراءات التشخيص باألشعة المستويات. 1

  بالغ نموذجي لمريض باألشعة التشخيص ألغرض للجرعة اإلرشادية المستويات: 1 رقم الجدول
 )مللي غراي  ( )أ( الدخول لكل صورة أشعةسطح جرعة الفحص

 10 خلفي  – يأمام
  القطنيةالفقرات 30 جانبي

 40 مفصلي - عجزي – قطني
 10  خلفي– أمامي  ، المرارةالبولي ، الجهاز البطن

 10  خلفي– أمامي الحوض
 10  خلفي– أمامي  الفخذمفصل

 الصدر 0.4  خلفي– أمامي
 1.5 جانبي

  الصدريةالفقرات 7  خلفي– أمامي
 20 جانبي

 7 التاج األسنان
 5  خلفي– أمامي
 الجمجمة 5  خلفي– أمامي

 3 جانبي
 (Film-Screen) شاشـة    –وهذه القيم خاصة بمجموعة فيلم      .  مع التناثر الخلفي   الهواء في) أ(

) 600 -400 (الـسريعة )  شاشـة –فيلم  (وبالنسبة لمجموعة   . 200 بالسرعة النسبية    التقليدية
  .3 و2ينبغي خفض هذه القيم بمعامل يتراوح بين 

  
 لمريض (CT Scan) المحوسب المقطعي التصوير ألغراض للجرعة اإلرشادية المستويات:2 رقم ولالجد

   .بالغ نموذجي
 )مللي غراي ()أ( للتصوير المقطعيالمتوسطة الجرعة الفحص
 50 الرأس
 35 القطنية الفقرات

 25 البطن
ـ        قياسات من   مشتقة) أ(  سـم 15غ طولـها   على محور الدوران في نماذج مكافئة للمــاء يبل

  ) .للفقرات القطنية والبطن (  سم 30و) للرأس  ( سـم 16وقطرها 
  
  .بالغ نموذجي لمريض الثدي تصوير ألغرض للجرعة اإلرشادية المستويات:  3 رقم الجدول

  
 )أ( رأسي مسقط لكل الثدي لغدة المتوسطة الجرعة

 )Grid: شبكةبدون ( غراي مللي 1
 )  Grid :مع مصفاة( غراي مللي 3
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ونسيج دهنـي   % 50 سم مكون من نسيج غدي نسبة        4.5 مضغوط بسماكة    ثدي في   محددة) أ(
 وجهاز تصوير ثـدي يـستخدم       (Conventional)  رديئة – فيلم   مجموعة، مع   % 50بنسبة  

  .الملبيديوم  من(Filter) شحروم (Target) هدف
  
  

   .بالغ نموذجي لمريض التنظير ألغراض الجرعة لمعدل اإلرشادية المستويات: 4 رقم الجدول
 )دقيقة /مللي غراي( ) أ( سطح الدخولجرعة معدل التشغيل طريقة

  25 عادية
 )ب(عال قياس

100 
  . مع التناثر الخلفي الهواء في) أ(
 ، مثل تلك التـي يكثـر   اختيارية"  عال  مستوى"  تشغيل   بطريقة التنظير المجهزة    لمعدات )ب(

  .شعاعية  اإلالتداخالتاستخدامها في 
  1ي اإلرشادية لإلجراءات التشخيصية في الطب النووالمستويات. 2

   .بالغ نموذجي لمريض النووي الطب إلجراءات اإلشعاعي للنشاط اإلرشادية المستويات: 5 رقم الجدول

 النويدة االختبار
 )أ (الكيميائي الشكل المشعة

 نشاط أقصى
إشعاعي معتاد 

 )ب(لكل اختبار
)MBq( 

 العظام
 Tc99m Phosphonate and phosphate العظام تصوير

compounds 600 

 للعظام المقطعي التصوير
باالنبعاث الفوتوني المفرد 

 )SPECT(المحوسب
Tc99m Phosphonate and phosphate 

compounds 800 

 Tc99m Labelled colloid 400  العظمنخاع تصوير
 المخ

Tc99m TcO-
4 500 

  ساكنالمخ تصوير
Tc99m 

Diethylenetriaminepenta-acetic 
acid (DTPA), gluconate and 
glucoheptonate 

500 

Tc99m  TcO-
4 800 

Tc99m DTPA, gluconate and 
glucoheptonate 800 

 للمـخ المقطعــي التصويـر
)SPECT(  

Tc99m Exametazime 500 

Xe133 In isotonic sodium chloride 
solution 400 

  في المخالدم جريان
Tc99m Hexamethyl propylene amine 

oxime (HM-PAO) 500 

 In111 DTPA 40 الوعائي التصوير
                                                

 المشع وقـت مغـادرتهم     131 - باليود نشاط اإلشعاعي في المرضى المعالجين    يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لل       1
  . ميجا باكريل800المستشفى 
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 الدمعية الغدة
Tc99m TcO4

 الدمع مجرى 4 1
Tc99m Labeled colloid 4 

 الدرقية الغدة
-Tc99m TcO  الدرقيةالغدة تصوير

4  200 
 I123 I-  20 

بعد  (الـدرق انتقاالت
 I131 I- 400 )ستئصال اال

 Tl201 TL+, chloride  80  الدرقمجاور تصوير
 الرئة

Kr81m Gas 6000 الرئويةالتهوية تصوير  
Tc99m DTPA-aerosol 80 
Xe133 Gas 400 الرئويةالتهوية دراسة  
Xe127 Gas 200 
Kr81m Aqueous solution 6000 

  الرئويالنضح تصوير
Tc99m Human albumin (macroaggregates 

or microspheres ) 100 

مع (  الرئوي النضح تصوير
 Tc99m Human albumin (macroaggregates )األوردة 

or microspheres ) 160 

 Xe133 Isotonic solution 200  الرئويالنضح دراسات
 Xe127 Isotonic chloride solution 200 

 للـرئـة المقطعـي التصويـر
)SPECT( Tc99m Macroaggregated albumin             

( MAA ) 200 

 والطحال الكبد
 Tc99m Labelled colloid 80  والطحالالكبد تصوير

 Tc99m Iminodiacetates and equivalent  وظائف الصفراءنظام تصوير
agents 150 

 Tc99m Labeled denaturated red blood الطحال تصوير
cells 100 

 الكبــد المقطعـي يـرالتصو
)SPECT ( Tc99m Labeled colloid 200 

 موية الدواألوعية القلب
Tc99m TcO4

- 800 
Tc99m DTPA 800 األول للدمالجريان دراسة  
Tc99m Macroaggregated globulin 3 400 

 Tc99m Human albumin complex 40  في القلبالدم تصوير
Te99m Human albumin complex 800 وية  واألوعية الدمالقلب تصوير

 Tc99m Labelled normal red blood cells 800 ختباريةادراسات / 
دراسات /  القلب عضلة تصوير

 Tc99m Phosphonate and phosphate اختبارية
compounds 600 

Tc99m isonitriles 300 القلبعضلة تصوير  
Tl201 Tl+ chloride 100 

 Tc99m Phosphonate and phosphate لعضلة القلب مقطعيال التصوير
compounds 800 
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)SPECT(  Tc99m Isonitriles 600 
  المعويةوالقناة المعدة

Tc99m  TcO4 الغدة اللعابية / المعدة تصوير
- 40 

Tc99m  TcO4  الدوديةالزائدة تصوير
- 400 

Tc99m Labelled colloid 400 المعوي النزف 
Tc99m Labelled normal red blood cells 40 
Tc99m Labelled colloid 40 وارتداد العصارةالمريء حركة  
Te99m Non absorbable compounds 12 
Tc99m Non absorbable compounds 12 
In111 Non absorbable compounds 12 المعدة تفريغ 
In113m Non absorbable compounds 12 

  البولي والغددجهازوال الكلى
 Tc99m Dimercaptosuccinic acid 160 الكلى تصوير

Tc99m DTPA, gluconate and 
glucoheptonate 350 

Tc99m Macroaggregated globulin 3 100 
  ودراستهاالكلى تصوير

I123 O-iodohippurate 20 
 Se75 Selenorcholesterol 8  الكظريةالغدد تصوير

 
 متفرقات

Ga67 Citrate 300 أو الخراجالورم تصوير  
Tl201 Chloride 100 

 Tc99m Dimercaptosuccinic acid 400 الورم تصوير
I123 Meta-iodo-benzyl guanidine 400 العصبيةاألورام تصوير  
I131 MIBG 20 

 Tc99m Labeled colloid 80  اللمفاويةالعقد تصوير
Tc99m Exametazime labelled white cells 400 الخراج تصوير 
In111 Labelled white cells 20 

 In111 Labelled plateles 20  الدمويةالجلطات تصوير
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