
اأ�سبح ا�ستخدام االأ�سعة يف وقتنا احلا�سرمن االأ�سياء ال�سائعة والقيمة يف جماالت خمتلفة 

االأ�سعة يف  ا�ستخدام  املقالة هو  يهمنا يف هذه  وما  وال�سناعة.  واالأبحاث  الطبية  كاملجاالت 

املجاالت الطبية لت�سخي�ض االأمرا�ض املختلفة وعالجها. وميكن ت�سنيف االأ�سعة اإىل نوعني 

رئي�سيني هما االأ�سعة االأيونية وغري االأيونية. واالأ�سعة غري االأيونية فهي اأ�سعة موجات وال تقوم 

بتغيري خاليا اجل�سم ومن اأمثلتها ال�سوء واحلرارة وموجات الراديو وامليكروويف. اأما االأ�سعة 

االأيونية فهي التي ت�ستخرج من مواد م�سعة ولها القدرة على عمل تغيري يف خاليا اجل�سم مثل 

اأ�سعة األفا وبيتا وجاما واأ�سعة اإك�ض. و�سرنكز يف هذه املقالة على االأ�سعة االأيونية وخماطرها 

على �سحة اأع�ساء الهيئة التمري�سية.

عندما يتعر�ض االإن�سان لكميات كبرية من االأ�سعة االأيونية فاإن خاليا ج�سمه تتعر�ض للتلف و 

املوت. اأما عند التعر�ض لكميات قليلة فاإنه ميكن لهذه اخلاليا اإ�سالح التلف ذاتيا وهذه من 

نعم الل �سبحانه وتعاىل. لكن اأحيانا يكون اإ�سالح هذه اخلاليا جزئيا لذلك تكون النتيجة 

ولالأ�سف ح�سول م�ساكل �سحية اأو خلل يف اجلينات الذي ميكن اأن يظهر يف االأجيال القادمة. 

وتعترب االأع�ساء التنا�سلية والغدة الدرقية والثدي ونخاع العظام من اأكرث االأع�ساء ح�سا�سية 

لهذه االأ�سعة.

اأمثلة  واآثارموؤجلة. ومن  اآنية حلظية  اآثار  اإىل  االأيونية  التعر�ض لالأ�سعة  اآثار  وميكن ت�سنيف 

االآثار االآنية الغثيان و �سبابة على عد�سة العني والعقم وت�سوهات جينية. اأما االآثاراملوؤجلة فمن 

اأمثلتها تغيريات يف اجلينات ويف منواجلنني واالإ�سابة بال�سرطان. كل هذه املخاطر وغريها 

مل تكت�سف قبل �سنة 1920 لذلك وجد اأن جمموعة من اأخ�سائيي »اأ�سعة اك�ض« الذين تعر�سوا 

الواقية قد  التاريخ لكميات كبرية من هذه االأ�سعة بدون حماية كارتداء ال�سرتات  قبل هذا 

اأ�سيبوا ب�سرطان الدم. 

اأق�سام االأ�سعة  ويف الكويت يتعر�ض جمموعة من اأع�ساء الهيئة التمري�سية من العاملني يف 

الت�سخي�سية وممر�سي العناية املركزة والعمليات وممر�سي ال�سرطان ملخاطر االأ�سعة االأيونية. 

فهم يقومون بتقدمي الرعاية التمري�سية ملر�ساهم ولكنهم لالأ�سف ال يتمتعون باحلماية الكافية 

ال  املثال  �سبيل  فعلى  والفنيني.  االأ�سعة  الأخ�سائي  تكون  دائما  فاالأولوية  االأ�سعة،  هذه  من 

وامل�سنوعة من  الواقية  ال�سرتات  الكافية من  باالأعداد  التمري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تزويد  يتم 

الر�سا�ض وال االأجهزة اخلا�سة التي يتم تثبيتها يف مالب�ض هوؤالء االأخ�سائيني والفنيني والتي 

تقوم بقيا�ض كمية االأ�سعة التي تعر�سوا لها )Film Badge( خا�سة اإذا علمنا اأن كثريا من 

اأفراد الهيئة التمري�سية قد تعر�سوا لهذه االأ�سعة ل�سنوات عديدة و�سلت اإىل اأكرث من 20 �سنة. 

اإ�سافة اإىل ذلك ال يتم تثقيف اأع�ساء الهيئة التمري�سية مبخاطر االأ�سعة وطرق احلماية منها. 

ويف الواليات املتحدة االأمريكية توجد جمعية متري�ض ت�سمى »جمعية التمري�ض االإ�سعاعي« 

وهي متخ�س�سة مب�ساعدة اأع�ساء الهيئة التمري�سية العاملني يف خمتلف اأق�سام االأ�سعة. وقد 

مت اإ�سهارهذه اجلمعية يف �سنة 1991. ومن اإ�سداراتها جملة علمية تعنى باأمور االأ�سعة والهيئة 

بن�سر  اأي�سا  املجلة  هذه  وتقوم  االأ�سعة.  خماطر  من  للحماية  املختلفة  والطرق  التمري�سية 

االأبحاث العلمية املختلفة للهيئة التمري�سية وغريهم من داخل الواليات االأمريكية وخارجها.     

التمتع  االأ�سعة  يعملون يف جمال  التمري�سية ممن  الهيئة  اأع�ساء  حق  من  اأن  اأعتقد  اأخريا 

باحلماية الكافية من خماطر هذه االأ�سعة ومن واجب م�سئويل اأق�سام االأ�سعة تزويدهم بهذه 

احلماية بالتعاون طبعا مع م�سئويل الهيئة التمري�سية يف جميع املناطق ال�سحية. وتتلخ�ض هذه 

احلماية يف توفري ال�سرتات الواقية واأجهزة حماية الغدة الدرقية الأع�ساء الهيئة التمري�سية 

هذا باالإ�سافة اإىل تثقيفهم وتوعيتهم.
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