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( AFRIRPA5 ) إلفريقيا اإلقميمي الخامسIRPAمؤتمر 
 (IRPA ؛ إدواردو غاليغو ، نائب رئيس AFRIRPA5لطيفة بن عمران ، رئيس المجنة التنظيمية )

 
 

 . في إفريقيا مؤتمرىا اإلقميمي الخامس لتعزيز ثقافة وممارسات الوقاية اإلشعاعية في القارةIRPA  المشاركة لــجمعياتالفي غضون شيرين فقط ، ستعقد 
 سبتمبر 9-6في تونس ، تونس ،  (ATPRI & NI) ضد اإلشعاعات المؤينة وغير المؤينة AFRIRPA5ستستضيف الجمعية التونسية لموقاية اإلشعاعية مؤتمر 

يكشف تاريخ تونس عن الماضي الغني حيث حضرت ثقافات البحر األبيض المتوسط المختمفة والمتتالية وجوًدا قوًيا ، منذ الحضارة القرطاجية إلى الحضارة  .2019
. االثقافة التونسية متنوعة وتمثل تراثًا فريًدا ومختمًطا ستتاح لممشاركين في ىذا المؤتمر الفرصة الكتشافو .الحضارة الرومانيةب مروراالعربية اإلسالمية 
 فرصة مميزة لمقاء المينيين من جميع اآلفاق ومناقشة جميع جوانب الوقاية اإلشعاعية ، في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا AFRIRPA5يوفر مؤتمر 

القواعد سيركز المؤتمر عمى تطور التقنيات والمعرفة العممية عمى اآلثار الصحية لإلشعاع المؤين وغير المؤين ؛  ".نحو االستدامة في الوقاية اإلشعاعية" مع موضوع
سيتم فتح المناقشات لمقضايا األخالقية ، مثل التواصل مع  .وتنفيذ معايير السالمة من الوقاية اإلشعاعية في التعرض الميني والطبي والعام والبيئي( الموائح)

. المخاطر وتطوير ثقافة عممية لموقاية اإلشعاعية
سيتم إثرائو من خالل الجمسات العامة وجمسات المائدة المستديرة ، وجمسات .  دولة31 ممخًصا من 228تم االنتياء من البرنامج العممي تقريًبا ، مع ما مجموعو 

 ومعرض تقني ، باإلضافة إلى دورات تنشيطية حول جميع الموضوعات العممية والتشغيمية ذات الصمة في مجال AFROSAFEالموازية والممصقات ، وجمسة 
  .الوقاية اإلشعاعية

سيامات األستاذ ام تخالل المؤتمر، سي لعمماء الشباب اكجزء من ىذا االحتفال، تم منح جائزة  .ATPRI & NI ، مؤسس وأول رئيس لـ عزة حموالحتفال بحياة وا 
. ىدفيا ىو المساعدة في تعزيز اىتمام وخبرة األجيال الجديدة في مجال الوقاية اإلشعاعية ومكافأة التفاني والتميز ".عزة حمو " لألستاذوالمينيين

في المنطقة ، وذلك بفضل التعاون المثمر بين " نحو االستدامة في الوقاية من اإلشعاع"نأمل مخمصين أن نرى العديد من الزمالء األفارقة في تونس ، يتطمعون 
IRPA، جنبا إلى جنب مع   والجمعيات الشريكةIAEA و WHO و ILO و IOMP و FAMPO والوكالة العربية لمطاقة الذرية (AAAE)  وAFROSAFE. 

! نحن عمى يقين من أنك ستستمتع بإقامة سعيدة وترحيب حار مميء برائحة الياسمين

 http://afrirpa05.org: يرجى زيارة موقع المؤتمر

 
 

 .ساحة القصبة ، تونس

 
 : الدولية IRPAلجنة مطبوعات

 برنارد لي جوين: كريستوفر كميمنت، نائب الرئيس: الرئيس
ومديري ووسائل اإلعالم . (كريس مالكوم صن+ أندى كرم ): بينما مديري الموقع اإلليكتروني. (أدلين جاو): ومشرف عمى االتصال بالجمعيات المرتبطة. عمى شون شترين+ شون شنج لي : محرري الدورية

 (.ىاريوكى أوجينو: )مستشار مطبوعات اإلربا الدولية.( سيفين ناجمس، يانج كي ليم، ىاتورى تاكاتوشى،: )ومراجعي الوسائل اإلعالمية. (كريس مالكوم صن+ ناجيمس  سيفين): االجتماعية
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مدونة الرئيس

 

 

 

الصوت الدولي لمينة " عمى أنيا IRPA التخاذ تزايد الدعوات .  لمدة أربع سنواتمشوارنا في ىذه المرحمة المتوسطة من IRPAىناك الكثير مما يحدث في 
وىذا العام ، لدينا  . وجيات نظركم، كممارسين في مجال الصحة اإلنجابية ، لكنيا تشكل تحديات لوقتنا ومواردناسماعضمان ل، ىو أمر رائع " الوقاية اإلشعاعية

بال و،  (أوروبا)والىاي  (أوقيانوسيا/ آسيا )وممبورن  (أمريكا الالتينية)لقد تم بالفعل عقد ثالثة مؤتمرات ناجحة لمغاية في ىافانا  .أربعة مؤتمرات إقميمية حول العالم
أثناء كتابة حسب المعمومات الواردة  ( سبتمبر9-6)سيعقد مؤتمرنا اإلقميمي األخير ألفريقيا ، في تونس ، قريبًا  . المزيد حول ىذه المؤتمراتونسوف تسمع شك

. ىذا المقال

عمى سبيل المثال من خالل مسابقات جائزة المحترفين الشباب ، حيث كان المعيار ) ومن السمات الشائعة لممؤتمرات التزام شبابنا ، سواء في البرنامج العممي
 ، وىناك المزيد من التفاصيل IRPA مشوارىذا تطور كبير في . (YGN)لجيل الشاب تنا ل لالحتفال بإطالق شبكمخصصةوفي أحداث  (مرتفًعا بشكل ال يصدق

ليام وتطوير الجيل القادم من متخصصي الوقاية اإلشعاعية في جميع : "اطوروهتم تي ت الالرائعةلكن أود فقط أن أشير إلى بيان الميمة . في ىذه النشرة لتشجيع وا 
 عمى مسابقات الجائزة ، لذا ناشابات أين ىم الشباب؟ سيطرت- ماذا يمكن أن يكون أكثر أىمية من ىذا؟ ىناك بالطبع مسألة توازن بين الجنسين ...". أنحاء العالم 

! أتحدى الرجال لمرد

كان ىذا قيد التطوير لبعض الوقت ، ونحن  لقد . قيد التشغيلIRPA فيو ىذه المدونة ، يجب أن يكون ىناك موقع ويب جديد لـ ؤونتقرالذي  وفي الحين
ذا كان لديك أي اقتراحات لمتحسين ، يرجى االتصال بنا عمى . ميتمون بجعمو أسيل وأكثر إفادة من موقعنا السابق . cop@irpa.netسيستمر التطوير ، وا 

 التعامل IRPAيجب عمى  لقد تم البحث عن وجيات النظر حول ما إذا كان عمى مدى العام الماضي ، .ىناك تطور رئيسي آخر أود أن أوجو انتباىكم إليو
ذا كان األمر كذلك فكيف ، (NIR) أعمى في مجال اإلشعاعات غير المؤينة بمستوى ساحقة ، من خالل نطاق واسع لتطوير دور " نعم"بــ  ملقد كانت إجابتك .وا 

وكذلك لتبادل الممارسات  (عمى النحو الوارد أعاله)كالىما سيكون بمثابة صوت المينة الدولي - اإلشعاعات المؤينة ب الخاص يتماشى مع برنامجنا الشامل فعال
المعرفة لتعزيز يدركون أىمية العمل  ونشطة في ىذا المجال ،جد  لدييا مشاركة الجمعياتمن الواضح أن عدًدا قمياًل من  .الجيدة واألفكار حول مجتمعاتنا

فريق ميام جديد معني  (تكوين)جمع قوم بلذلك نحن ن .ىؤالء الناس في ىذا المجالل يم الدعمدتق و(ممارسييا) عند مستعممييا( NIR) غير المؤينة اتاإلشعاعب
نحن ندرك أن ىذا موضوع غير مألوف بالنسبة  . ، وىو نشط لمغاية في ىذا الموضوعWHO و ICNIRP، وىو أحد أىم جوانب  (NIR)باإلشعاع غير المؤين 

لممساعدة في رفع صورة  (NIR)وبالتالي ستحتوي اإلصدارات القميمة التالية من ىذه الرسالة اإلخبارية عمى سمسمة من مقاالت اإلشعاع غير المؤين  لمكثيرين منا ،
. ىذه المشاركة الجديدة المثيرة

روجر كوتس 
 IRPAرئيس 
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الحادي عشر ألمريكا الالتينية بشأن اإلشعاع والسالمة النووية اإلقميمي  IRPAمؤتمر 
 ( IRPA المجمس التنفيذي لــآنا ماريا بومبين ، عضو في)

 

 

 

 ، في ىافانا ، كوبا ، 2018 أبريل 20 إلى 16 حول اإلشعاع والسالمة النووية في الفترة من IRPA  لــُعقد المؤتمر اإلقميمي الحادي عشر ألمريكا الالتينية
 من قبل الجمعية الكوبية لموقاية اإلشعاعيةات بدعم من جمعيات الوقاية اإلشعاعية IRPAيتم تنظيم المؤتمر اإلقميمي ". ثقافة السالمة ، التزام مشترك"تحت شعار 

.  ، من بين منظمات أخرىFORO و PAHO و WHO و IAEA و IRPAفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمنظمات الدولية مثل 

كان المؤتمر . القديمة  الجمسات لمدة يومين في العديد من المباني التاريخية في وسط مدينة ىافانات عقدأينعقد المؤتمر في قصر مؤتمرات ىافانا ، تم 
تمت  حيث  الوقاية اإلشعاعية ،في مجال موضوعا رئيسيا 18خالل المؤتمر كان ىناك برنامج مع .  دولة22 مشارك من 400ناجًحا لمغاية حيث حضر أكثر من 

.  مشارًكا415تم تسميم عشر دورات تنشيطية وحضرىا .  رئيسية مؤتمرات4كانت ىناك طاوالت مستديرة وجمسة ممصقات و .  ورقة لمعرض431الموافقة عمى 

كما في اإلصدارين السابقين من المؤتمر اإلقميمي ، كان  . حول النوع االجتماعيلمواضيععقدت لجنة   ،IRPA  لــخالل المؤتمر ، وألول مرة في مؤتمر
بالمغة )التقرير النيائي لممؤتمر . شارك مينيين شباب من األرجنتين وكولومبيا وكوبا وبيرو حيث ،  جائزة الوقاية اإلشعاعيةتحصل عمىىناك محترف شاب 

. www.irpacuba.comمتاح في  (اإلسبانية

 .2022في سانتياغو دي تشيمي في عام سيعقد ن المؤتمر اإلقميمي القادم ألمريكا الالتينية بأفي الحفل الختامي ، تم اإلعالن 
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اب  بجيل الشل IRPAإطالق شبكة 

 (أكيييرو ساكودا ، سيمفان أندريس وبيت براينت)

 

 

 

 
األوروبي في اإلقميمي  IRPA في مؤتمر (YGN )جيل الشبابل IRPA مع اإلطالق الرسمي لشبكة IRPAرئيسية لـ و عالمة بارزة 2018يونيو شير يمثل 

تيدف إلى تعزيز التواصل والتعاون والتطوير   الوقاية اإلشعاعية ،ت مجاالشتىفي " المينيين الشباب"جيل الشباب ىي شبكة دولية من ل IRPAشبكة  .الىاي
لوقاية ل ة الوطنيشبكات جيل الشبابالعضوية مفتوحة لجميع أعضاء  .الميني لمطالب والمينيين الشباب في مجال الوقاية اإلشعاعية والمجاالت المرتبطة بو

خالل السنوات العشر األولى من الحياة المينية في العاممين ، الطالب أو المحترفون  وطنيعمى الصعيد ال شبكة لجيل الشبابوفي حالة عدم وجود  اإلشعاعية ،
. مجال الوقاية اإلشعاعية أو المجاالت المرتبطة بو

دارتيا من قبل لجنة قيادة شبكة  تضم المجنة حالًيا ممثمين من فرنسا والمممكة  .2017جيل الشباب والتي تم تأسيسيا في ديسمبر ل IRPAيتم تنظيم الشبكة وا 
لممضي قدمًا ، ستقود المجنة نمو الشبكة وتطويرىا بما  . بشكل أساسي عمى إنشاء الشبكةالتركز يتم   حاليا، المتحدة والنمسا واليابان واألرجنتين وكوريا الجنوبية

ليام وتطوير الجيل القادم من متخصصي الوقاية اإلشعاعية في جميع أنحاء العالم وتعزيز التواصل " :جيل الشبابل IRPAيتماشى مع بيان ميمة شبكة  لتشجيع وا 
 ."ىاوالتعاون بين أعضائ

: سيتطور ىذا مع نمو الشبكة والمضي قدًما .وتتمثل ميمتيا في األىداف األساسية التالية
لياميم في وقت مبكر من رحالتيم المينية•  . جذب األفراد إلى مجال الوقاية اإلشعاعية ، من خالل إشراكيم وا 
. يعممون في مجال الوقاية اإلشعاعية من خالل توفير فرص نمو وتنمية شخصية ومينية قيمة/ تمكين تطوير الطالب والمينيين الشباب الذين يدرسون • 
. توفير مجتمع داعم ومتنام ، وتعزيز التواصل والتعاون لممساعدة في االحتفاظ بالمينيين الشباب العاممين في مجال الوقاية اإلشعاعية• 
. تحسين فيم الوقاية اإلشعاعية وحقوليا في جميع أنحاء العالم من خالل كونيم سفراء ليذا المجال• 

دارة حدثين من قبل لجنة قيادة شبكة  الشبكة إطالقبلالحتفال   اإلطالق في الىاي وحدث مماثل في مؤتمر ، ذلكيتضمنو .جيل الشبابل IRPAتم تنظيم وا 
IRPA يةعااإلشعالوقاية  اإلقميمي الخامس آلسيا والمحيطات حول( AOCRP-5) في ممبورن ، أستراليا .

 ، تاله عدد من المحادثات القصيرة من ممثمي شبكة الجيل الشاب IRPAاتخذ كال الحدثين شكاًل مشابيًا وتضمنا حديثًا تمييدًيا عن شبكة جيل الشباب 
. اإلقميمية لمناقشة تاريخيم ورسالتيم وأنشطتيم

 IRPA YGN)، بيت براينت  ( ، فرنساIRPA YGN)وتضمن محادثات من سيمفان أندريس  ( ، النمساIRPA YGN)ترأس الحدث في الىاي كريستوف ستيتنر 
النادي )، وميالني مايتري ( الجمعية اإليطالية لموقاية اإلشعاعية)، وأنجيمو إينفانتينو  ( ، إسبانيا J -SEPRرئيس )، كريستيان كانديال خوان  (، المممكة المتحدة

مجموعة الجيل )وتوماس سوتير ( العمماء الشباب والمينيون في الجمعية النمساوية لموقاية اإلشعاعية)، وفرانز كابرت  (الشاب لمجمعية الفرنسية لموقاية اإلشعاعية
. (، المممكة المتحدة الناشئ

 



 
... تابع            

 
 
 
 

 

 
 

مجموعة )، واي ىو ىا ( جمعية الباحثين الشباب ، اليابان)، نورياكي كاتوكا  ( ، اليابانIRPA YGN)شمل الحدث في ممبورن محادثات من أكيييرو ساكودا 
(. YGN( أسترالي)وألكسندر بوروفسكيس ( شخصي ، الصين)، زىي تسنغ  (العمماء الشباب ، كوريا

وقد ألقى عدد من  .وعقب المحادثات ، عقدت جمسات نقاشية ، شجعت مشاركة الجميور عمى مناقشة الخطوات التالية في تقدم التعاون بين الشبكات
 IRPA تضمنت الفعاليات أيًضا إفتتاح شعار شبكة كما . بمن فييم روجر كوتس وىيروكو يوشيدا وبرنارد لو قوان مالحظات مشجعةIRPAاألعضاء التنفيذيين في 

  التابع لـ نادي الشبابين لمثلُمنح ألحد المو .جيل الشبابل IRPA ، كجزء من مسابقة تصميم شعار شبكة SFRP  التابع لـشبابالجيل الشباب الذي صممو نادي ل

SFRP ويشمل ذلك تعيين عدد  .حقق كال الحدثين نجاًحا كبيًرا ، حيث عبر األفراد من مختمف البمدان عن اىتماميم باالنضمام .الحدث في الىايىذا  جائزة في
. جيل الشبابل IRPAمن الممثمين الوطنيين الجدد في لجنة قيادة شبكة 

 . عمى الويبIRPAأو زيارة موقع ( IRPAYGN@)صفحتنا عمى الفيسبوك جيل الشباب ، يرجى زيارة ل IRPAلمزيد من المعمومات حول شبكة 

 

  

تقديم  (كريستوف ستيتنر ، سيمفان أندريس وبيت براينت)" YGN IRPA"لجيل الشباب  IRPA ي شبكة  روجر كوتس وأعضاء لجنة القيادة فIRPAرئيس : اليسارمن 
 AOCRP-5حمقة نقاش في حدث :  ؛ إلى اليمينSFRP  لــالسيدة ميالني ماتيري من نادي الشباب إلىلجيل الشباب  IRPA  الخاص بشبكة شعارالجائزة مسابقة 

YGN (زىي زنغ ىا ىا و-من اليسار إلى اليمين ، أكيييرو ساكودا ، نورياكي كاتوكا ، ألكسندر بوروفسكيس ، واي) 

 
  



 
         

 
 
 
 

 

 

 IRPAقالب جديد لنشرة - دعوة لمتصميم 
 

 
!  الحالي؟ نحن الIRPAىل أنت راض عن قالب نشرة 

مع فائق مساىماتكم بوسيتم االعتراف ! كمشكركم عمى دعمن. إذا كان لديك تصاميم جديدة ، أو ببساطة لديك أفكار حول التصميم ، يرجى مشاركتيا معنا
! تقديرعبارات ال

المحررين 

( Li.Chunsheng@Canada.Ca)تشونشنغ لي 
( Ali640@Gmail.Com)عمي شوشاريتي 

 

!  الجديدIRPAموقع 
 

 
يجاد المعمومات التي . لمتحقق من موقعنا الجديد والمحسن www.irpa.net إلى م متصفحكووجو إن متابعة آخر التطورات في مجال الوقاية اإلشعاعية وا 

 IRPA في إخبار مدير منشورات و تعميقات ، فال تترددمسيستمر تطوير الموقع خالل األشير القميمة المقبمة ، لذلك إذا كانت لديك. ىا لم يكن بيذه السيولةونتحتاج
. clement@irpa.net  التالي العنوانعمىكريستوفر كميمنت 

المعمومات المتعمقة بيذا . IRPA( IRPA Horizon Scan)  المسح األفقي لـ:تأكد من إلقاء نظرة عمى ميزة جديدة تم إطالقيا باستخدام موقع الويب الجديد
. IRPAمن نشرة ا اإلصدار مرفقة بيذ
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. IRPA(  IRPA Horizon Scan)المسح األفقي لــ  : IRPA إطالق خدمة جديدة ألعضاء،  الجديد IRPAيتضمن إطالق موقع ويب 

القصد من ذلك ىو الحفاظ عمى .  بسبب تأثيرىا المحتمل عمى ممارسة الوقاية اإلشعاعيةIRPAىذه ىي مجموعة من القضايا التي يراقبيا المجمس التنفيذي لـ 
. قائمة قصيرة نسبيا من القضايا ذات األولوية القصوى

 من IRPAسيتم مشاركة التطورات الرئيسية مع مجتمع .  من خالل ترك التعميقات(إصدار)في أي قضية  لمنقاشضافة اإل هأي شخص يزور الموقع يمكن
.  والقنوات األخرىIRPAخالل أخبار 

قريبًا ، وعمى أساس مستمر ، سيتم .  عند اإلطالق األوليIRPA( IRPA Horizon Scan) خدمة المسح األفقي لــ  المضمنة فياإلصداراتفيما يمي قائمة 
 .دعوة األعضاء القتراح تحديثات ليذه القائمة

عدسة العين ب الخاصةتقييم الجرعة 

 لعدسة العين التي تم تبنييا في ICRPاىتمام متزايد في السنوات األخيرة من خالل حدود الجرعة الجديدة لـ تمقى  عدسة العين  مستوىعمىت الجرعات التي تم
إن أساليب  . العمال أعينالعين ووقايةعدسة إرشادات حول تطبيق مراقبة جرعة  IRPA ، أصدرت 2017في عام  .معايير السالمة األساسية الدولية واألوروبية

عدسة العين آخذة في الظيور ، ولكن ىناك حاجة إلى مزيد من العمل في ىذا المجال وفي وضع إطار تنظيمي مناسب  قياس الجرعات العممية لقياس جرعة
. وممارسة جيدة

التطورات في ردود الفعل األنسجة والعموم ذات الصمة 

بسبب التعرض  (اآلثار الحتمية) ، فقد سمط الضوء عمى مدى تعقيد تفاعالت األنسجة ICRP 118منشور وباألخص في   ،ICRPالعمل األخير لبرنامج 
قد رفعت من صورة  ،  تشير إلى آثار عمى مستويات أقل بكثير مما كان معروفا سابقا، أدلة عممية جديدة عمى إعتام عدسة العين وأمراض الدورة الدموية .لإلشعاع

 خاصةوأمراض الدورة الدموية ال إعتام عدسة العينب المتعمقة (التحريض) وآليات الحث البحث المستمر ضروري لتحسين فيم المخاطر .ألنسجةلردود الفعل 
.  غراي0.5 أقل من  الجرعاتبالتعرض لإلشعاع وخاصة
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لموقاية اإلشعاعية  (LNT)خطي بدون عتبة النموذج ال

ة المتعمق بتقييم البيانات الوبائية الحديثة 'الدراسات الوبائية الحديثة واآلثار المترتبة عمى النموذج الخطي بدون عتبة' بشأن NCRP (SC) 1-25قامت المجنة العممية 
 البيانات يمثل الوقت منذ أن تم تجميع ، وىو ما ، والتي تغطي بشكل أساسي السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية (LNT)الخطي بدون عتبة  نموذجالب

لجنة "و  (BEIR VII)"  التعرض لمستويات منخفضة من اإلشعاعات المؤينةالناتجة عنالمخاطر الصحية " حول الوبائية المستخدمة في تقارير لألكاديميات الوطنية
". 2006األمم المتحدة العممية المعنية بآثار اإلشعاع الذري 

 كدليل عممي ذا النموذج ،إلى وجود أدلة وبائية كافية تتفق مع النموذج الخطي بدون عتبة لمواصمة التوصية بو (NCRP SC 1-25)خمصت المجنة العممية 
،  الحيوانية LD / LDRوبيانات  لبيانات الوبائية التكميميةاستنادا ل األحكام (تتخذ) في النياية ، سيكون من الضروري أن تبني .وحكيم ألغراض الوقاية اإلشعاعية

اآلثار المترتبة عمى الدراسات الوبائية ' – 27 ، التعميق رقم NCRP  لـ كتعميقSC 1-25تم نشر نتائج  .لسرطان اإلشعاعيوقائية من اليات السببية والاآلوفيم 
. https://www.ncrppublications.org/Commentaries/27 : ، انظر'(2018 )يةوقاية اإلشعاعالعتبة وبدون األخيرة لمنموذج الخطي 

 نخفض الجرعة الممخاطر الجرعة المنخفضة وتدفق

الستدالل عمى مخاطر اإلشعاع عند التعرض لجرعة منخفضة ل' 91م في ىذا المجال من خالل إنشاء فريق الميام و في مراجعة مستفيضة لمعلICRPشرعت 
.  التقدم في ىذا الموضوعتظير' مجال اإلشعاع والفيزياء الحيوية البيئية' في 2015ورقة عام  .'منخفض ألغراض الوقاية اإلشعاعيةتدفق جرعة و

مرضى األطفال ل الوقاية اإلشعاعية تقييم

ينصب التركيز في  . ، لتعزيز االستفادة المثمى من الوقاية اإلشعاعية لممرضى' والصورة بحكمةبحذرالصورة 'مثل  ، ظيرت في السنوات األخيرة عدة مبادرات 
ومع ذلك ، ىناك آراء معاكسة حول ىذا الموضوع أيًضا ،  .الغالب ولكن ليس عمى وجو الحصر عمى مرضى األطفال ، ومعظميم ال يقتصر عمى التصوير الطبي

 عمى مواصمة النقاش حول ىذا الموضوع ، ولكنو يدعم أيًضا المبادرات التي تعزز االستفادة IRPAيشجع  . في مجمة الطب النووي2017عمى سبيل المثال ، ورقة 
. المثمى من الوقاية اإلشعاعية لممرضى والعمال والجميور

 ICRU ـالجوانب العممية لمتنقيح المقترح لمكميات التشغيمية ل

أثارت عدة تعميقات مسألة  .2017 الذي خضع لمتشاور العام في أواخر عام ICRP و ICRUتم اقتراح التغييرات في الكميات التشغيمية في مشروع تقرير 
 التقرير وتعميقات التشاورمشروع  .التأثيرات المحتممة عمى الجوانب العممية بما في ذلك معايرة األدوات وتصميميا والتي يمكن أن يكون ليا آثار كبيرة عمى التكمفة

.  متاحة
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المعقولية والمحافظة والنهج التدريجي : الوقاية العممية من اإلشعاع

 وبعض المنظمات الدولية األخرى إيالء المزيد من االىتمام لتشجيع اتباع نيج أكثر تناسًقا في التنفيذ العممي لموقاية اإلشعاعية ، عمى سبيل IRPAاقترحت 
 واالستخدام األكثر فعالية لمنيج التدريجي في ALARAفي اعتبارات " المعقولية"في التقييمات ، وزيادة التركيز عمى بة مناسالالمثال من خالل تجنب التحفظات غير 

 .(المناىج)المقاربات  لتشجيع مثل ىذه IRPAسوف تستمر ،  مع المنظمات الدولية  بالتوازي.الشؤون التنظيمية

مراجعة معامالت جرعة الرادون 

ممخص توصيات برنامج المقارنات الدولية بشأن  .'3مآخذ مينية لمنويدات المشعة الجزء  ' ICRP 137منشور ُنشرت معامالت جرعة الرادون المنقحة في 
عمى الرغم من أن الوقاية ضد الرادون تعتمد بشكل أساسي عمى قياس مستويات التعرض والتحكم فييا ، إال أن تقديرات الجرعة  .ICRPÆDIAفي متوفر  الرادون

 في كل mSv  10 حوالي) mJ h m-3 لكل mSv 3 يوصى بمعامل جرعة مقداره لممباني والمناجم تحت األرض ، بالنسبة .لمعمال مطموبة في بعض المواقف
WLM) بالنسبة لمعمل في األماكن المغمقة الذي ينطوي عمى نشاط بدني كبير ، والتعرض في الكيوف  .، أي ضعف قيمة القيمة الموصى بيا سابًقا تقريًبا

ستؤدي ىذه الزيادة في معامالت الجرعة إلى زيادة  (.WLM لكل mSv 20حوالي ) mJ h m-3 لكل mSv 6السياحية ، يكون معامل الجرعة الموصى بو ىو 
باإلضافة إلى ذلك ، جرعات التعرض  .الجرعات المقدرة لمعاممين المعرضين لمرادون ، مما قد يؤدي إلى جرعات تقترب من الحدود التنظيمية في بعض الحاالت

نظًرا الستخدام ىذه األرقام في التواصل مع الجميور حول التعرض لإلشعاع ، ستكون ىناك حاجة إلى دراسة متأنية  .سوف تزيد بشكل كبير خمفية طبيعيةمن 
. حول كيفية نقل ىذا التغيير

 

 


