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ُمدونة الرئيس
DR. BERNARD LE GUEN

إذا سألت معظم األطفال عما يريدون أن يكونوا عندما يكبرون ،فسيقول معظمهم إنهم يريدون أن
يكونوا رجال إطفاء ،أو رائد فضاء ،أو رياضي محترف ،أو طبيب ،أو أي عدد من الوظائف
األخرى  -هذا المشترك هو أنها وظائف سمع عنها األطفال ،وشاهدوها على شاشات التلفزيون،
ولهذا لديهم سبب لالحترام .وعليه لم يكبر الكثير من األطفال وهم يحلمون بوظيفة في مجال الوقاية
من اإلشعاع  .للعلم قليل من البالغين قد سمعوا عن مهنتنا .ونتيجة لذلك ،تتضاءل أعدادنا .ويتم تنفيذ
قدر متزايد من العمل العالمي في مجال الوقاية من اإلشعاع كمسؤلية وظيفية ثانوية ينفذه فنيي
المختبرات ومتخصصي السالمة وغيرهم ممن يرون أن عملهم في مجال الوقاية من اإلشعاع ثانوي
بالنسبة لمصالحهم األساسية.
لقد قلت من قبل أن ما نقوم به مهم ،وهو كذلك .في حين أن الكثير من عملنا يمكن أن يقوم به فنيو المختبرات والطب،
ومتخصصو السالمة ،واألطباء ،وما شابه ،هناك قدر كبير يجب القيام به من قبل المتخصصين المتفانين الذين اختاروا جعل
الوقاية من اإلشعاع مهنة  -الذين درسوا وعملوا للحصول على الشهادة وغيرها من أوراق االعتماد ،الذين أمضوا سنوات أو
عقودًا في التعلم والتطوير في المجال الذي اختاروا فيه تطوير لخبرتهم .وعليه نحن بحاجة إلى أساتذة يمكنهم مشاركة
معارفهم وشغفهم مع طالبهم ،ونحتاج لمنظمين يمكنهم رؤية النماذج السابقة وقوائم المراجعة لفهم ما هو مهم وما هو غير
ذلك ،نحتاج إلى مسؤولين الوقاية اإلشعاعية القادرين على االستفادة من خبرتهم من خالل األسئلة الصعبة والمواقف الجديدة،
نحتاج إلى أشخاص يقومون بعمل للحفاظ على مهنتنا ومجتمعاتنا المهنية ،وأكثر من ذلك بكثير .وكما تبدو األمور اليوم ،كما
كانت خالل العقود القليلة الماضية ،ليس لدينا األشخاص الذين نحتاجهم  -تلك مهنتنا  -إذا أريد لها أن تظل حيوية اآلن وفي
السنوات القادمة.
هذا هو السبب الرئيسي لصفحة وظائف الوقاية االشعاعية  RP Careersالجديدة على موقع  - IRPAلمساعدة أولئك
المهتمين بمهنتنا على فهم ما نقوم به ،وربما رؤيته كمهنة مرضية ألنفسهم ،ولمساعدة  RPمسؤولي الوقاية الجدد لمعرفة
المزيد حول كيفية تحويل عملهم إلى مهنة مثيرة لالهتمام .ويمكنهم من خاللها النمو على المستويين الشخصي والمهني على
مر السنين أو العقود .وعليه أحثك على قضاء بعض الوقت في قراءة ما لدينا  -ومساعدتنا على تحسينه .هل تعرف برنامج
أكاديمي في الوقاية من اإلشعاع؟ أخبرنا عنها! أرسل إلينا عنوان  URLالرابط  ،واكتب فقرة عنه ،وسنضيفه إلى صفحة
ضا  -أرسل لنا عبر البريد
الويب .هل تمتلك دولتك (أو جمعيتك المشاركة) برنامج اعتماد مهني؟ أخبرنا عن ذلك أي ً
اإللكتروني ( )cop@irpa.netراب ً
طا إلى موقع الويب يصف عملية االعتماد في بلدك وأخبر زمالئك بكيفية سير العملية.
وما إلى ذلك وهلم جرا .هذه هي الطريقة التي يمكنك من خاللها مساعدتنا في بناء مهنتنا  -ونحن بحاجة إلى مساعدتك.

ُمدونة الرئيس
DR. BERNARD LE GUEN

ولدى أخبار أخرى ،حيث يسعدني أن أعلن أن  IRPAوقعت مذكرة تفاهم ( )MoUمع
الجمعية الدولية لألشعة ( )ISRلتعزيز التعاون بين منظمتنا في مجال الوقاية من
اإلشعاع.
كجزء من االتفاقية ،يدرك الطرفان أنه يمكننا أن نكمل بعضنا البعض في تعزيز أهدافنا الخاصة .على وجه التحديد ،سوف
يقوم كل من  IRPAو  ISRبما يلي:
•
•
•
•
•

تنظيم لقاءات أو جلسات مشتركة.
تقديم رابط إلى موقع  FOROو  IRPAعلى صفحة الويب الخاصة بهم.
إبالغ وربما دعوة ممثل معين من المنظمة األخرى للمشاركة في األحداث واألماكن ذات الصلة.
إرسال خطاب دعوة رسمي لحضور االجتماعات.
استكشاف إمكانيات التعاون في المشاريع.

______________________________________________________
تكريم رئيس الـ  BERNARD LE GUEN IRPAمن قبل إسبانيا
في  25نوفمبر  ،2020تم تكريم رئيس الـ  Bernard Le Guen IRPAمن قبل األكاديمية الملكية للطب في سرقسطة
مناظرا وقدم رئيس األكاديمية الدكتور Luis Miguel Tobajas
اإلسبانية ،حيث استقبلته األكاديمية الملكية بصفته أكاديميًا
ً
 Asensioوسا ًما للتكريم نيابة عن جاللة ملك إسبانيا .كان البروفيسور ٌ Eduardo Gallegoممثالً عن الجمعية اإلسبانية
للوقاية اإلشعاعية.
وللتعريف ،ألقى الدكتور  Le Guenمحاضرة بعنوان "تعرض اإلنسان لإلشعاع المؤين واآلثار الصحية في حالة التعرض
لجرعات عالية ،أمثلة على اإلدارة الطبية لحوادث اإلشعاع الموضعية.
من فضلكم انضموا إلينا في تهنئة برنارد على هذا التكريم.

الندوة الدولية العاشرة حول

NORM

JEROEN WELBERGEN
عقدت الجمعية الهولندية للوقاية اإلشعاعية (" )NVSندوة الوقاية اإلشعاعية لشمال غرب أوروبا “ .حيث تم تنظيم الندوة الدولية
العاشرة حول  NORMبالتعاون مع كال من  IAEAو  ECو  ILOو  ICRPو  IRPAو  UNSCEARو  USEPAو  ARPANSAو
 CRCPDو  ENAو  SHAREو  ANVSو .NVSعلما بان الجمهور المستهدف في هذه الندوة هم مجموعة متنوعة من أصحاب
المصلحة ،بما في ذلك قطاعات مختلفة من الصناعات التي بها مخلفات  ،NORMومرافق التخلص ،والنقل الوطني (الدولي)،
باإلضافة إلى المنظمين والباحثين ومقدمي الخدمات.

يعمل المؤتمر العاشر  NORM Xإلى زيادة تنسيق الجوانب التشغيلية والتطبيق الواسع للتوجيهات واللوائح الدولية ،بما في ذلك
معايير السالمة االساسية  BSSلالتحاد األوروبي والجزء  3من  GSRللوكالة الدولية للطاقة الذرية ( ،)IAEA BSSوالذي حقق
كبيرا من التنسيق المتبادل .كما يعكس برنامج  NORM Xالتقدم في الفلسفة الدولية حول إغالق دوائر المواد ويتكون
قدرا
ً
بالفعل ً
من االتي:
الجلسات العامة والموازية حول موضوعات  NORMمحددة ،مع خبراء دوليين كمتحدثين مدعوين لكل جلسة:
•
•
•
•
•
•
•

 25عا ًما من لوائح  ،NORMمع  ،ANVS( Peter Görtsهولندا)
جوانب التنفيذ األساسية والعملية للوائح ،مع  ،DSA( Jelena Mrdakovic-Popicالنرويج)،EPA(Philip Egidi ،
الواليات المتحدة) و .)IAEA( Miroslav Pinak
التحديات الحالية والمستقبلية  -نفايات ومخلفات  NORMمن حيث إعادة التدوير االقتصادية ،مع Julian Hilton
(مجموعة  ،Aleffالمملكة المتحدة و  ،ARN( Analia Canobaاألرجنتين) من حيث الجوانب البيئية  ،NORMمع
.)IAEA( Horst Monken-Fernandes
الصناعات المتعلقة بـ  ،NORMمع  ،Ta-Nb Int. Study Center( Ulric Schwelaالمملكة المتحدة)
طريقة اخذ العينات والقياسات لـ  ،NORMمع  ،IRD( Luis Ernesto Mattaالبرازيل) ،ومشاركة أصحاب المصلحة
والتواصل العام ،مع  ،NJDEP( David Allardالواليات المتحدة) و  ،NMBU( Yevgeniya Tomkivالنرويج)
البحث والتطوير بالتعاون مع ( Wouter Schoeyersجامعة  ،Hasseltبلجيكا)
نقل المواد المصنفة  ،NORMمع )IAEA( Eric H. Weber

ADELENE GAW & JULIE BURTT

الندوة الدولية العاشرة حول

NORM

JEROEN WELBERGEN
• التخصصات الدقيقة لهذه الموضوعات:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

وقاية العمال والجمهور والبيئة
التشريعات واألنظمة
التعليم والتدريب (بناء القدرات)
غاز الرادون  /الثورون
تعدين الخامات بما في ذلك اليورانيوم ( )Uوالثوريوم ()Th
العناصر االرضية النادرة ،النيوبيوم ،صناعة التنتالوم
صناعة الزركون والزركونيا وثاني أكسيد التيتانيوم
صناعة الفوسفات وجبس الفوسفات
إنتاج النفط والغاز وصناعة الطاقة الحرارية األرضية بما في ذلك الـ  NORMالسائل
حرق الفحم وصناعة األسمنت ومواد البناء والتشييد
وقف التشغيل والمعالجة البيئية
إدارة المخلفات والنفايات لـ NORM
متنوع

• دورات تنشيطية (سيتم السعي للحصول على مشاركة واعتماد مجانيين بواسطة  ANVSو :)AAHP
o
o
o
o
o
o
o

o

اإلطار التنظيمي لإلدارة اآلمنة لـ  - NORMمن اللوائح إلى التنفيذ والتوصيات الدولية والمتطلبات األوروبية .المحاضرون:
)EC( Stefan Mundigl ،)IAEA( Burçin Okyar
من مبادئ السالمة األساسية إلى برامج الوقاية اإلشعاعية التشغيلية .المحاضر ،AEC( Konstatinos Karfopoulus :اليونان)
تقييم تعرض الجمهور من تصريفات  - NORMالمعلمات الرئيسية والنهج البسيطة لتقديرات الجرعات .المحاضرChristian :
 ،IAF-Radioökologie( Kunzeألمانيا)
منظور المنظم بشأن تقييم مخاطر  NORMالبيئية (الخبرات مع نماذج المخاطر من منظور المستخدم) .المحاضر Cameron
 ،ARPANSA( Lawrenceأستراليا)
القياس وأخذ العينات لـ  .NORMالمحاضر ،CAN, Univ of Sevilla( Rafael García-Tenorio :إسبانيا) (تم تنظيمها بالتعاون
مع )ENA
التواصل بشأن المخاطر والصحة حول  :NORMمن النظرية إلى التطبيق .المحاضر ،SCK-CEN( Tanja Perko :بلجيكا) (تم
تنظيمها بالتعاون مع )SHARE / RICOMET
ورشة عمل حول اإلدارة اآلمنة لمخلفات  .NORMالمحاضر )IAEA( Zhiwen Fan :تطبيق نظام  ICRPعلى  NORMفي
العمليات الصناعية :من  .PUB 103 to 142المحاضرون ،ARN( Analia Canoba :األرجنتين) و Jean-François Lecomte
( ،IRSNفرنسا)
إيقاف تشغيل مواقع ( NORMحالتين من الدراسة) .المحاضرون ،DSA( Mette Nilsen :النرويج) و James McCullough
( ،NJDEPالواليات المتحدة)

• زيارات فنية (مؤقتة)
o
o
o
o

موقع الطاقة الحرارية الجوفية (هولندا)
تركيب تنظيف األنابيب (هولندا)
مستودع ( NORMهولندا)
أجهزة قياس  NORMفي الجمارك (بلجيكا) مستودع الجبس (بلجيكا)

• األحداث المنتسبة ،التي تنظمها  ENAو SHARE / RICOMET

الندوة الدولية العاشرة حول

NORM

JEROEN WELBERGEN

الموعد النهائي إلرسال الملخص هو  1فبراير  ،2022وسيتم إعالمك بالقبول في  15فبراير  .2022عند القبول ،يجب عليك
إرسال الورقة الكاملة بحلول  1أبريل  .2022يمكنك التقدم للحصول على عرض تقديمي شفوي أو لعرض ملصق .وللعلم
تمت جدولة كل عرض شفهي لمدة  25دقيقة ( 20دقيقة عرض تقديمي 5 ،دقائق أسئلة وأجوبة) .في حالة أن تسجيلك يعتمد
على قبول الملخص الخاص بك ،يتم تطبيق رسوم التسجيل لتاريخ تقديم الملخص.
يود مجلس إدارة المؤسسة الهولندية دعوتك للمشاركة في هذه الندوة :في الفترة من  9إلى  13مايو  2022في ،Utrecht
هولندا .ويجب عليك االطالع على  www.NORMX2022.comلمزيد من المعلومات والتسجيل والمكان وما إلى ذلك.

مركز المؤتمرات Utrecht, Jaarbeurs

يحتاج صندوق مونتلاير إلى دعمك!
SIGURDUR M MAGNUSSON
يستخدم صندوق مونتلاير ( )MFلتعزيز الوقاية من اإلشعاع في جميع أنحاء العالم من خالل دعم حضور الطالب والمهنيين
الشباب في مؤتمرات  IRPAاإلقليمية والدولية .يتم تقديم الدعم بشكل تفضيلي ألولئك من البلدان النامية والبلدان التي ليس
لديها جمعيات مشاركة فى .IRPA
عادة ما يتم دعم الصندوق من خالل مساهمات من الجمعيات المشاركة وأصحاب المصلحة اآلخرين .ومع ذلك ،فقد أخذت
المساهمات تتناقص في اآلونة األخيرة ،وهو أمر يدعو إلى القلق الشديد .هناك العديد من المؤتمرات اإلقليمية في العام المقبل
والتي لديها توقعات لتمويل  .MFباإلضافة إلى ذلك ،فإن مؤتمر السادس عشر  IRPA 16سيعقد في أورالندو في العام
ً
كبيرا من صندوق  .MFهناك حاجة إلى مساهمات سخية من جمعياتنا
تمويال
( 2024قاب قوسين أو أدنى) وسيتطلب
ً
المساهمة حتى يتمكن الصندوق من أداء دوره المهم .علما بان حتى المساهمات الصغيرة التي تصل إلى بضع مئات أو آالف
دوالر أمريكي تضيف وتتيح دع ًما سخيًا للمؤسسات الصغيرة في المستقبل.
تاريخ صندوق مونتلاير
تم إنشاء صندوق مونتلاير في عام  1995من قبل الجمعية الكندية للوقاية من اإلشعاع مع عائدات المؤتمر الدولي IRPA-8
الذي عقد في مونتلاير ،كندا ،في عام  .1992تم تحويل الصندوق إلى  IRPAفي عام  2005بمبلغ إجمالي قدره 75000
دوالر كندي .ومنذ ذلك الحين ،تدار من قبل لجنة صندوق مونتلاير  IRPAالتي تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والمسؤول
التنفيذي وأمين الخزانة في  .IRPAوتقدم اللجنة توصيات إلى المجلس التنفيذي بشأن المبلغ المتاح كل عام للتوزيع والمبالغ
التي سيتم توزيعها بنا ًء على الطلبات الواردة.
عادة ما يتم التوزيع مباشرة على األفراد المختارين أو من خالل لجان دعم الكونجرس (المؤتمر)  .يتم اختيار األفراد وفقًا
الختصاصات لجنة صندوق مونتلاير .من المتوقع أن تقدم لجان دعم الكونجرس محاسبة لألموال الموزعة (بما في ذلك
أسماء المستفيدين) ألمين الخزانة في الوقت المناسب بعد إغالق الكونجرس.
أحدث التوزيعات من صندوق مونتلاير موضحة أدناه (بالدوالر األمريكي):
•  16000 :2012-2008دوالر لدعم الحاضرين في المؤتمرات اإلقليمية في نيروبي ،كينيا ،وميديلين ،كولومبيا،
و 21800دوالر لصندوق منحة ( IRPA-13غالسكو).
•  6000 :2016-2012دوالر لدعم الحاضرين في المؤتمر اإلقليمي في الرباط ،المغرب ،و 26000دوالر لدعم
الحاضرين في  IRPA-14في كيب تاون.
دوالرا أمريكيًا لدعم الحضور في المؤتمر اإلقليمي في إفريقيا و 30000دوالر أمريكي
• 8429.50 :2020-2016
ً
لدعم الحضور في  IRPA-15في سيول.
في يناير  ،2021كان رصيد صندوق مونتلاير حوالي  30500دوالر .أعاد مؤتمر  ،IRPA 15الذي انعقد فعليًا في يناير
 2021بسبب الوباء ،حوالي  15000دوالر من المبلغ األصلي البالغ  30000دوالر الذي تم تخصيصه في الميزانية،
باإلضافة إلى مساهمة إضافية قدرها  10000دوالر تم تلقي المزيد من المساهمات من هولندا ومجتمعات الشمال في عام
 .2021تعرب  IRPAعن امتنانها الشديد لهذه المساهمات السخية.

تحديثات الموقع اإللكتروني لـ IRPA
وظائف الوقاية اإلشعاعية
يسر  IRPAأن تعلن عن صفحة ويب الوظائف الجديدة في الوقاية اإلشعاعية على موقع ويب  .IRPAتتضمن صفحة وظائف
 RPحاليًا وصفًا لمهنة الوقاية من اإلشعاع وروابط لمعلومات خاصة ببعض الجمعيات المشاركة لدينا .مع استمرار تطور
ضا لتضمين روابط لبرامج الدرجات األكاديمية  RPوقوائم الوظائف (حيثما أمكن ذلك) وأي
هذه الصفحة ،نخطط أي ً
معلومات إضافية متعلقة بالوظيفة والتي ستساعد القارئ على فهم ما تفعله مهنتنا بشكل أفضل ،وكيفية بدء مهنة في الوقاية

من اإلشعاع وكيفية بناء مستقبل مهني.
مهنتنا مهمة  -كل أمة لديها مستشفيات و مجموعة متنوعة من الصناعات التي تستخدم اإلشعاع والنشاط اإلشعاعي  -ومع
ذلك ،هناك القليل جدًا ممن هم على دراية بنا أو بالعمل الذي نقوم به ،وأولئك الذين يعرفوننا ليسوا دائ ًما على وعى من كيفية
بدء وبناء المهنة .نأمل أن تساعد صفحة الويب الخاصة بوظائف الوقاية االشعاعية  RP Careersعلى معالجة هذا النقص
في المعلومات  ...لكنها الخطوة األولى فقط فيما يجب أن يكون جهدًا طويل األمد ومتعدد األوجه .لتحقيق هذه الغاية ،نحثك
على إرسا ل معلومات (بما في ذلك روابط لصفحات الويب) حول البرامج األكاديمية وبرامج الشهادات والجمعيات المهنية
واألكاديمية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوظيفة إلينا على COP@irpa.net

______________________________________________________
إجراءات مؤتمر الـ IRPA 15

ضا على موقع ويب  IRPA.وهذا يشمل
وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر للرابطة الدولية للوقاية اإلشعاعية متاحة اآلن أي ً
جميع الملخصات المنشورة في مجلد واحد ،باإلضافة إلى أكثر من  100ورقة فردية منشورة من عروض المؤتمر .ستتم
ضا.
إضافة روابط الفيديو للعروض التقديمية المسجلة في المستقبل إلى هذه الصفحة أي ً
على الرغم من التحديات التي يطرحها الوباء ،بما في ذلك تغيير مواعيد المؤتمر ،فقد أقامت اللجنة المنظمة حدثًا رائ ًعا مليئًا
بالموضوعات والمناقشات الشيقة والغنية بالمعلومات .تأكد من اطالعك على صفحة اإلجراءات لمعرفة ما فاتك ،وابدأ في
التفكير في عروضك التقديمية لـ  IRPA 16في عام !2024

تحديثات الجمعية الكرواتية للوقاية اإلشعاعية
INES KRAJCAR BRONIĆ & IVANA COHA
تعقد الرابطة الكرواتية للوقاية اإلشعاعية ( )CRPAاجتماعات الجمعية العامة ( )GAمع انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي كل 4
سنوات .يحدث  GAعادة ً أثناء ندوات  CRPAالمنتظمة؛ ومع ذلك ،مثل العديد من األحداث األخرى ،تم إلغاء الندوة المقرر عقدها
في أبريل  2021بسبب الوباء .مكنت الظروف األفضل قليالً خالل فترة الصيف من عقد اجتماع شخصي مباشر للجمعية في 6
أكتوبر .2021
قدم رئيس وامين الصندوق  CRPAعروضا ً تقديمية لألعضاء وتلخص األنشطة التي تم إجراؤها خالل الفترة من  2017إلى
 .2021بسبب القيود الوبائية واإلغالق الجزئي ،كان هناك عدد قليل من األنشطة خالل العامين الماضيين؛ تم تنفيذ معظم أنشطة
المجلس التنفيذي في النصف األول من الفصل الدراسي ،وكان أهمها تنظيم ندوة  CRPAالثانية عشرة ،التي عقدت في
( Varaždinكرواتيا) في أبريل  .2019كما كان قسم أعضاء  CRPAالشباب نشي ً
طا للغاية خالل هذه الفترة ونظمت اجتماعات
من جزئين ،االولى في  2018و ،2020حيث تمكن األعضاء من التواصل وتبادل المعلومات حول أنشطتهم العلمية والمهنية.
أخيرا ،في أكتوبر
كما عقد اجتماعا ً غير رسمي خالل ندوة  2019حيث تمت دعوة أعضاء شباب من المجتمعات المجاورة.
ً
 ،2019نظم  CRPAاالجتماع السادس عشر في زغرب والذي ضم  25مشار ًكا من  15دولة أوروبية؛ تبين أن هذا هو آخر
اجتماع مباشر.
تم اإلعالن عن دعوات ألفضل رسالة علمية أو نشر من قبل العلماء أو المهنيين الشباب في  2017و 2019و .2021لسوء
الحظ ،لم يكن هناك مرشحون للسنوات  2017و2021؛ لذلك ،لم يكن لدى  CRPAممثل عن جائزة العلماء الشباب والمهنيين
( )YSPAفي مؤتمرات  IRPAاألوروبية في  2018و .2022كما حصل  Marko Gerićعلى جائزة وطنية في عام 2019
ومثل  CRPAفي مسابقة  YSPAفي المؤتمر الخامس عشر لـ  IRPA 15في سيول ،كوريا الجنوبية ،الذي عقد في يناير .2021
مثمرا مع جمعيات الوقاية اإلشعاعية في المنطقة ،ال سيما مع جمعية الوقاية اإلشعاعية في صربيا
انجزت  CRPAتعاونًا
ً
ومونتينيغرو (الجبل األسود) ،وجمعية الوقاية اإلشعاعية في سلوفينيا ،وقسم الفيزياء الصحية لجمعية Roland Eötvös
الفيزيائية المجرية .وقد شارك ممثلوهم بانتظام في الندوات الوطنية لـ  ،CRPAوأرسل  CRPAممثلين إلى اجتماعاتهم الوطنية.
كما شارك ممثل  CRPAبانتظام في االجتماعات السنوية للجمعيات األوروبية المنتسبة لـ .IRPA
أخيرا ،تم انتخاب المجلس التنفيذي الجديد لـ  CRPAللفترة  .2025-2021الرئيس الجديد هو ( Ivana Cohaمعهد Ruđer
ً
 ،)Boškoviونائب الرئيس هو ( Branko Petrinecمعهد البحوث الطبية والصحة المهنية) والسكرتير هو Renata Ban
( ،Ekotehزغرب).
يمكن العثور على معلومات حول  CRPAعلى صفحة الويب  www.hdzz.hrحيث يتم حاليًا تطوير المحتوى باللغة اإلنجليزية.

المؤتمر الوطني لعام  2021للجمعية الرومانية للوقاية اإلشعاعية

الجمعية الرومانية للوقاية اإلشعاعية ( )SRRPبقيادة الرئيس الدكتور  ،Fiz. Constantin Miluهي جمعية مهنية
عضوا نش ً
اعتبارا من  1يناير  .2021تم تأسيس  SRRPفي 30
طا
لمتخصصي الوقاية اإلشعاعية الرومانيين حيث تضم 70
ً
ً
عضوا في الرابطة الدولية للوقاية من اإلشعاع ( )IRPAمنذ عام .1992
مايو  1990وكان
ً
كان  SRRPمشار ًكا نش ً
طا في المؤتمرات الدولية ،حيث نظم (بالتعاون مع " )IRPAمؤتمر  IRPAاإلقليمي ألوروبا الوسطى
والشرقية" في  27-24( Brasovسبتمبر  ،)2007ومؤخرا ً شارك في  IRPAفي مايو  2018المؤتمر األوروبي IRPA 5
في  ،Hagueوالمؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السالمة اإلشعاعية ( 20-9نوفمبر  ،)2020وحلقة العمل
اإللكترونية  IAEAحول التعليم والتدريب في مجال الوقاية اإلشعاعية للمهنيين الصحيين ( 10-8مارس) .في اآلونة األخيرة،
مؤتمرا وطنيًا عبر اإلنترنت في  22أكتوبر  2021مع موضوع الممارسات الحالية والمفاهيم الجديدة واللوائح
عقد SRRP
ً
والتقييمات في الوقاية من اإلشعاع (يمكن العثور على نسخة من اإلجراءات من خالل النقر على الصورة أدناه).

