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طلب ترخيص استخدام أجهزة أشعة سينية في التطبيقات الطبية التشخيصية والتدخلية
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء ملء االستمارة

 .1نوع الطلب:
ترخيص جديد.
تعديل الترخيص

رقم.........................................................................................:تاريخ...................................................:


 تجديد الترخيص رقم..........................................................................................:تاريخ..................................................:
 .2الجهة طالبة الترخيص:



مشفى



عيادة



مركز طبي



مستوصف.

االسم....................................... ........................................................................................................................................... :

الموطن المختار

1

................................................... ............................................................. :هاتف...........................................:

عنوان مكان العمل (إذا كان مغاي اًر للموطن
رقم التسجيل في و ازرة

المختار)................................................................................................................. :

الصحة................................................................................................................................................ :

الممثل القانوني.....................................................:الرقم الوطني...............................................:هاتف:

.................................

 .3مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية:
المسؤول المباشر 2عن
الطبيب المشرف

الممارسة..............................................................:منصبه.......................................................... :

3

.................................................................................................................. :هاتف..................................:

مسؤول الوقاية اإلشعاعية

4

..............................................:المؤهالت............................................:الخبرة.............................:

(ترفق مع الطلب نسخة من ترخيص و ازرة الصحة للطبيب المشرف بمزاولة مهنة الطب في سورية).
(ترفق مع الطلب صورة عن المهام الموكلة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية).

 .4أجهزة األشعة:
رمز الجهاز

5

.................................... ............................................................................................................................. :

موديل الجهاز..............................:الجهد األقصى (............................... :)kVشدة التيار القصوى

(.......................:)mA

الشركة الصانعة................................................................................................................. :الدولة:
عدد أنابيب األشعة...................................................................:الرقم التسلسلي لكل

أنبوب.......................................................:

الرقم التسلسلي لمولد الجهد العالي.................................................:الرقم التسلسلي لوحدة
حمولة العمل األسبوعية...............................................:6زمن التعرض األسبوعي في
المعايير الدولية التي يتوافق الجهاز معها:

......................................

التحكم.............................................:

التنظير..............................................:

...................................................................................................................................

في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:

الجهاز:

جديد



مجدد

الجهة التي تم أو سيتم الحصول على الجهاز



مستعمل.

منها............................................................................................ ...........................:

(في حال كون الجهاز مستعمل :يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الهيئة).7
مالحظة( :تمأل هذه الصفحة فقط في حال وجود أكثر من جهاز وتكرر إن لزم األمر).
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......................................:

5

موديل الجهاز.....................................:الجهد األقصى (.............................:)kVشدة التيار القصوى
الشركة

(............................:)mA

الصانعة......................................................................................................... :الدولة...............................................:

عدد أنابيب األشعة.......................................................................... :الرقم التسلسلي لكل
الرقم التسلسلي لمولد الجهد
حمولة العمل األسبوعية

العالي................................................:

الرقم التسلسلي لوحدة

أنبوب...........................................:

التحكم.............................................:

...................................................:

6

زمن التعرض األسبوعي في

التنظير...............................................:

المعايير الدولية التي يتوافق الجهاز معها:

................................................................................................................... ................

في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:الجهاز:

جديد

الجهة التي تم أو سيتم الحصول على الجهاز منها:

 مجدد

مستعمل

.................................................................................................................

(في حال كون الجهاز مستعمل :يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الهيئة).7
رمز الجهاز

........................................:

5

موديــل الجهــاز:

.....................................

الشركة الصانعة:

الجهــد األقصــى (:)kV

.............................

شــدة التيــار القصــوى (:)mA

.........................................................................................................

ع ــدد أنابي ــب األش ــعة:

..........................................................................

ال ــرقم التسلس ــلي لمول ــد الجه ــد الع ــالي:
حمولــة العمــل األســبوعية:6

................................................

...................................................

المعايير الدولية التي يتوافق الجهاز معها:

الدولة:

............................

...............................................

ال ــرقم التسلس ــلي لك ــل أنب ــوب:

ال ــرقم التسلس ــلي لوح ــدة ال ــتحكم:

زمــن التعــرض األســبوعي فــي التنظيــر:

...........................................

.............................................

...............................................

...................................................................................................................................

في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:الجهاز :

جديد



مجدد



مستعمل

الجهة التي تم أو سيتم الحصول على الجهاز منها:
(في حال كون الجهاز مستعمل :يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الهيئة).7
رمز الجهاز

...............................:

5

موديل الجهاز................................:الجهد األقصى (..............................:)kVشـدة التيـار القصـوى (...............................:)mAالشـركة
الصانعة............................................................. ....................................:الدولة.................................................... ...:

عدد أنابيب األشعة...............................................................:الرقم التسلسلي لكل
الرقم التسلسلي لمولد الجهد

العالي............................................:

أنبوب..........................................................:

الرقم التسلسلي لوحدة

حمولة العمل األسبوعية...............................................:6زمن التعرض األسبوعي في
المعايير الدولية التي يتوافق الجهاز

التحكم.....................................................:

التنظير...................................................:

معها................................................................................................................................... :

في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:الجهاز :

جديد

الجهة التي تم أو سيتم الحصول على الجهاز منها:

 مجدد 

مستعمل

......................................................................................................................

(في حال كون الجهاز مستعمل :يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الهيئة).7
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 .5المنشأة والموقع
يرفق مع الطلب مخطط هندسي للمكان يوضح عليه غرف األشعة وأبعادها وجوارها ووضع األجهزة فيها ومكان وحدة التحكم (الكونترول)
واتجاه الحزمة اإلشعاعية والتدريع الموجود (ثخانته وارتفاعه) وآلية مراقبة المرضى وغرفة التحميض ومكان تخزين األفالم واإلشارات التحذيرية
الموجودة........................
 .6العاملون(يرجى تكرار هذه الفقرة لكل من العاملين على ورقة مستقلة إن لزم األمر)
االسم..................................................................:العمر...............................:الرقم
المؤهالت.............................................................................:رقم ترخيص مزاولة
العمل الموكل

الوطني................................................:

المهنة.......................................................:

إليه................................................................................................................................................................. :

المراقبة اإلشعاعية الفردية:



نعم



ال منذ

تاريخ.........................................................................................................:

الجرعة المتلقاة في السنة السابقة.................................................................:الجرعة الكلية
هل شارك العامل في أية دورة تدريبية في مجال الوقاية اإلشعاعية؟
في حال اإليجاب يرجى



نعم



المتلقاة............................................:

ال

ذكرها............................................................................ .................................................................... :

 .7معدات الوقاية الفردية:
عدد المآزر الرصاصية....................................................................:واقيات

الدرق............................................................... :

النظارات الواقية..........................................................:واقيات المناطق الحساسة لدى
معدات وقاية فردية أخرى (يرجى تحديد النوع والعدد):

المرضى..............................................:

................................................................................................................

 .8ضبط الجودة:
ترفق مع الطلب صورة عن آخر تقرير ضبط جودة لكل جهاز أشعة أو رقم التقرير وتاريخه إن كان صاد اًر عن الهيئة.

 .9السجالت الموجودة:
ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المعمول بها لدى الجهة طالبة الترخيص:
سجل المراقبة الفردية


8
 سجل التعرض الطبي
 سجل ضمان الجودة
 سجل اإلصالح والصيانة الطارئة ألجهزة األشعة
9
 سجل التقصي
 سجل التراخيص.
10
 سجل المراقبة الصحية للعاملين
10
 سجل تدريب العاملين في مجال الوقاية اإلشعاعية
10
 سجل الصيانة الدورية ألجهزة األشعة
10
 سجل استهالك أفالم التصوير اإلشعاعي
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 .11الوثائق المرفقة:
ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بهذا الطلب:
ترخيص مزاولة مهنة الطب للطبيب المشرف


صورة عن مهام مسؤول الوقاية اإلشعاعية
 قائمة بأجهزة األشعة تتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة 4
 مخطط هندسي يتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة 5
 قائمة بالعاملين تتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة 6
 تقارير ضبط الجودة لألجهزة التالية..................................................................................... .........................................:
 وثائق أخرى (يرجى التحديد).............................................................................................. ........................................
 .11أجورالترخيص:
أرفق مع هـذا الطلـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة  8000ل.س ،أو  4000ل.س أجـور تجديـد التـرخيص (شرريطة تقرديم طلرب التجديرد
قبل  4أسابيع على األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق – المادة  28و 30من تعليمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية)
بموجب (ضع إشارة أمام ما ينطبق):
حوالة بريدية مسطرة باسم هيئة الطاقة الذرية


 شيك مصرفي مسطر باسم هيئة الطاقة الذرية
 إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري للهيئة
 .12تعهررد:
أنا الموقع أدناه ،أصرر برأن كافرة المعلومرات الرواردة فري هرذا الطلرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة للواقرع ،وذلرع علرى مسرؤوليتي الشخصرية،
وأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خرالل التعامرل بمصرادر األشرعة المؤينرة برأي شركل مرن األشركال،
وأتعهد بعدم السما بتشغيل أجهزة األشعة المجاز لي باستخدامها إال من قبل العاملين المحددين في الترخيص ،كما أتعهد بأن أبلر الهيئرة
مباشرة عند أي تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاملين أو مواصفات مكان العمل.

طوابع بقيمة

االسم:

 85ليرة سورية

الصفة الرسمية:
التوقيع والخاتم:

هذا الحقل مخصص لهيئة الطاقة الذرية:

رقم الورود:

تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

إرشادات الحصول على ترخيص استخدام أجهزة أشعة سينية في التطبيقات الطبية التشخيصية

والتدخلية(يمكن االحتفاظ بها)

المرجعية القانونية
 .1المرسوم التشريعي رقم  64لعام  2005والسيما المادتين  4و 5منه.

5

 .2قـ ـرار رئاس ــة مجل ــس ال ــوزراء رق ــم  134لع ــام  2007المتض ــمن القواع ــد
التنظيمية العامة للوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها.
 .3ق ـرار هيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  2008/623المتضــمن تعليمــات تــرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قـ ـرار هيئ ــة الطاق ــة الذري ــة رق ــم  2002/617المتعل ــق بمس ــؤولي الوقايـ ــة
اإلشعاعية.
إرشادات عامة
 .1يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامـل .إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي
بعض المعلومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الترخيص.
 .2يمكن االستعانة بأوراق إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكن عند طلب تجديد أو تعـديل تـرخيص سـابق االكتفـاء بفرفـاق الوثـائق
المتعلقـة بمــا يسـتجد مــن معلومـات فقــط والتنويـه إلــى أن بقيـة المعلومــات قــد
قدمت مسبقاً.
 .4يرســل الطلــب أو يســلم مــع كافــة الوثــائق المطلوبــة إلــى دائ ـرة الم ارســالت
في الهيئة.
لدىمكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الهيئة على األرقام التالية:
 6111926أو 2132580
إرشادات ملء االستمارة

101

أجهزة األشعة السينية النقالة والمحمولة

102

أجهزة التصوير البسيطة باألشعة السينية

103

أجهزة التصوير والتنظير

104

أجهزة تصوير الثدي

105

أجهزة التصوير الطبقي المحوري

106

أجهزة التصوير والتنظير القوسية

107

أجهزة القثطرة القلبية وأجهزة تصوير الشرايين

109

أجهزة أشعة تشخيصية أخرى (يرجى التحديد)

111

أجهزة التصوير والتنظير في الطب البيطري

151

أجهزة األشعة السينية السنية البانورامية أو السفالومترية

تقــدر حمولــة العمــل األســبوعية بالعــدد الوســطي للتعريضــات اإلشــعاعية فــي التصــوير

6

(عدد األفالم المستهلكة مثالً) ،وبزمن التعرض األسبوعي في التنظير .تـنعكس حمولـة
العمل على تقدير الجرعات وعلى حسابات التدريع.

7عنــد حيــازة جديــدة لجهــاز أشــعة مســتعمل يجــب إج ـراء ضــبط جــودة لــه قبــل الســماح
باستخدامه.
8

 .5يمكـ ــن لطالـ ــب التـ ــرخيص االستفسـ ــار عـ ــن معاملتـ ــه شخصـ ــياً أو هاتفي ـ ـاً

رمز الجهاز :هو الرقم المبين بجانب نوع الجهاز في الجدول أدناه.

يجــب أن يتضــمن ســجل التعــرض الطبــي بيانــات الم ـريض ونــوع اإلج ـراء ومعــامالت

التعـ ـريض وع ــدد الص ــور أو زم ــن التنظي ــر وك ــذلك الجرع ــة اإلش ــعاعية لكـ ـل مـ ـريض،
والتعريضات الطبية الخاطئة إن وجدت.
9ينبغي أن يشمل سجل التقصي جميـع األمـور والواقعـات غيـر االعتياديـة ذات العالقـة
بـ ــالتعرض اإلشـ ــعاعي مثـ ــل تجـ ــاوز مسـ ــتويات التقصـ ــي والح ـ ـواد

اإلشـ ــعاعية وتلقـ ــي

العـاملين جرعــات ازئــدة والتعريضـات الطبيــة الخاطئــة ...يجـب أن يتضــمن هــذا الســجل
تـ ـ ــاريخ الواقعـ ـ ــة وتوصـ ـ ــيفها وأسـ ـ ــبابها والمسـ ـ ــؤولين عـ ـ ــن وقوعهـ ـ ــا وأسـ ـ ــماء المرضـ ـ ــى

ينبغي تحديد الموطن المختار بشكل مفصل وواضح (علـى سـبيل المثـال:

واألشــخاص المتعرضــين والجرعــات التــي تلقوهــا فض ـالً عــن اإلج ـراءات المتخــذة لمنــع

2المس ـ ــؤول المباش ـ ــرهو الش ـ ــخص الطبيع ـ ــي المس ـ ــؤول بش ـ ــكل مباش ـ ــر ع ـ ــن

10يعــد وجــود هــذا الســجل مؤش ـ اًر علــى مســتوى ثقافــة األمــان واالهتمــام بقضــايا الوقايــة

1

المدينة والحي والشارع ورقم البناء).

تكرارها.

الممارسة اإلشعاعية لدى الجهة طالبة التـرخيص (علـى سـبيل المثـال رئـيس

واألمان واألمن ،ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.

3الطبي ــب المش ــرف :ه ــو الطبي ــب المش ــرف عل ــى وص ــف التع ــرض الطب ــي

لمزيد من المعلوماتwww.aec.org.sy/rnro :

قسم األشعة في مشفى ،أو طبيب األشعة المشرف في مركز طبي.)...
التشخيصــي بموجــب ق ـ اررات و ازرة الصــحة ذات الصــلة .وفــي حــال عيــادات
األشعة يكـون طبيـب األشـعة المشـرف هـو ذاتـه طالـب التـرخيص والشـخص
المسؤول.
4مس ــؤول الوقاي ــة اإلش ــعاعية :ه ــو الش ــخص ال ــذي يتحم ــل مس ــؤولية اتخ ــاذ
وتنفيــذ تــدابير الوقايــة اإلشــعاعية بموجــب تكليــف خطــي مــن الجهــة طالبــة
الترخيص.
يج ــب أن تك ــون مؤهالت ــه متوافق ــة م ــع القواع ــد الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة به ــذا
الشــأن ،ويج ــب أن يتمتــع بالس ــلطات الكافي ــة التــي تمكن ــه مــن القي ــام بعمل ــه
(كـأن تكــون لــه ســلطة إيقــاف العمــل عنـد وجــود خلــل فــي الوقايــة اإلشــعاعية
يتطلب ذلك).

