اجلمهورية العربية السورية

رمزالنموذجR.N.R.O-06/5 :

هيئة الطبقة الذرية

اإلصـدار1027 / 2 :
صفحة2:من4

مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في منشآت الطب النووي – فئة /ب/
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء ملء االستمارة
تنطبق هذه االستمارة عمى منشآت الطب النووي التي يقع النشاط اإلشعاعي  Aفيها في أية لحظة ضمن الحدود المذكورة أدناه:
حدود النشاط اإلشعاعي

النظير المشع

Se, 89Sr, 125I, 131I

75

0.5 MBq ≤ A ≤ 0.5 GBq

C, 13N, 15O, 18F, 51Cr, 67Ga, 99mTc, 111In, 113mIn,123I, 201Tl

11

50 MBq ≤ A ≤ 50 GBq

3

5000 MBq ≤A ≤ 5000 GBq

H, 14C, 81mKr, 127Xe, 133Xe
في حال وجود نظائر مختمفة :حدود النشاط اإلشعاعي الموزون

1

50 MBq ≤ A ≤ 50 GBq

 .1نوع الطمب:
ترخيص جديد.
تعديل الترخيص رقم...................................................................................................:تاريخ:
تجديد الترخيص

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

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

 .2الجهة طالبة الترخيص:
مشفىعيادةمركز طبيمستوصف.
االسم......................................................................................................................................... ......................................:

الموطن المختار

2

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

عنوانمكان العمل (إذا كان مغاي اًر لمموطن
رقم التسجيل في و ازرة
الممثل القانوني:

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

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

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

الرقم

الوطني ........................................:ىاتف........................................:

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

الممارسة...............................................................................:منصبو................................................:

4

.......................................................................... ..................................:ىاتف........................................:

مسؤول الوقاية اإلشعاعية

5

...........................................:المؤىالت......................................:الخبرة.......................................:

(ترفق مع الطمب نسخة من ترخيص و ازرة الصحة لمطبيب المشرف بمزاولة مينة الطب في سورية).
(ترفق مع الطمب صورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية).
 .4المواد المشعة(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل مادة مشعة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر).
النظير المشع...............................................................................:النشاط اإلشعاعي
الشكل الفيزيائي........................................................................:الشكل
الشركة
الجية

األسبوعي................................................:

الكيميائي...................................................................:

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

الموردة.............................................................................................. ....................:الدولة.......................................:
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تكرر ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر).
 .5أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي(6:يرجى ا
رمز الجياز
الشركة

7

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

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

الرقم التسمسمي..........................................................................................:تاريخ صالحية

المعايرة........................................:

(ترفق مع الطمب صورة عن آخر شيادة معايرة).
في حال حيازة جديدة لمجهاز:
الجياز:

مستعمل.

جديد

الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز

منيا........................................................................................... ..........................:

 .6المنشأة والموقع:هل يوجد مخبر حار؟ نعم ال.
في حال اإليجاب :يوجد في المخبر الحار (ضع إشارة أمام ما ينطبق):
واقية مصنوعة من الزجاج الرصاصي.

 مغسمة حنفية تفتح بالكوع أو القدم ساحبة ىواء
حاوية خاصة بالنفايات المشعةglove box:نوع أرضية المخبر الحار..................................... :
 ال
 نعم
ىل توجد غرفة خاصة إلعطاء الجرعة اإلشعاعية لممرضى؟
 ال
 نعم
ىل توجد غرفة انتظار لممرضى الذين أعطوا المادة المشعة؟
 ال
 نعم
ىل يوجد حمام خاص بالمرضى الذين أعطوا المادة المشعة؟
 ال
 نعم
ىل يوجد دوش إلزالة التموث اإلشعاعي لألشخاص؟
أين يتم تخزين المواد

المشعة............................................................................................................................ .......................:

(يرفــق مــع الطمــب مخطــط ىندســي لممكــان يوضــح عميــو األبعــاد والجـوار والتــدريع والمخبــر الحــار وغــرف إعطــاء الجرعــات والتصــوير وحمامــات
المرضى  ،........فضالً عن بنية السطوح والتيوية ....يجب أن يحدد عمى المخطط مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات التحذيرية الموجودة).

 .7العاممون(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل من العاممين عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر).
االسم..................................................................:العمر................................:الرقم

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

المؤىالت........................................................................................................................................................................ .....:

العمل الموكل

إليو............................................................................................ .....................................................................:

المراقبة اإلشعاعية الفردية:

 نعم 

المنذ

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

الجرعة المتمقاة في السنة السابقة......................................................:الجرعة الكمية
ىل شارك العامل في أية دورة تدريبية في مجال الوقاية اإلشعاعية؟
في حال اإليجاب:يرجى



نعم

المتمقاة.......................................................:

ال.

ذكرىا............................................................................ ................................................................ ...:
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 .8النفايات المشعة:
إجراءات التصرفبالنفايات المشعة

8

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

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

معدات الطوارئ وازالة التموث:
يرجى ذكر مستويات التقصي

9

المعتمدة....................................................................................................................... ............:

يوجد في المنشأة (ضع إشارة أمام ما ينطبق):
ورق نشافبموكات رصاصيةمواد إلزالة التموث اإلشعاعي.


معدات أخرى (إشارات تحذيرية احتياطية ،وسائل عزل مناطق....................................................................................)........،
 .9التعرض الطبي:
إجراءات قياس الجرعة اإلشعاعية الموصوفة

لممرضى......................................................................................... ...................:

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

ىل يوجد مقياس جرعة إشعاعية dose calibrator:نعم
في حال اإليجاب :تاريخ صالحية المعايرة:



ال.

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

(ترفق مع الطمب صورة عن إجراءات تخريج المرضى الذين أعطوا مادة مشعة).
(ترفق مع الطمب صورة عن التعميمات الخطية التي تعطى لممرضى عند تخريجيم).

 .11السجالت الموجودة:
ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المعمول بيا لدى الجية طالبة الترخيص:
سجل استالم المواد المشعة.


 سجل المراقبة الفردية.
 سجل ضمان الجودة والمعايرات الدورية لمقاييس الجرعة وأجيزة التقاط الخيال.
 سجل اإلصالح والصيانة الطارئة.
 سجل التصرف بالنفايات المشعة.
 سجل التعرض الطبي.10
 سجل التقصي.11
 سجل التراخيص.
12
 سجل المراقبة الصحية لمعاممين .
21
 سجل تدريب العاممين في مجال الوقاية اإلشعاعية .
21
 سجل الصيانة الدورية ألجيزة قياس الجرعات وأجيزة التقاط الخيال .
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 .11الوثائق المرفقة:
ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب:
ترخيص مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرف.


 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية.
 قائمة بأجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة .5
 صور عن شيادات معايرة أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي.
 مخطط ىندسي يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة .6
 قائمة بالعاممين تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة .7
 صورة عن إجراءات تخريج المرضى.
 صورة عن التعميمات الخطية التي تعطى لممرضى عند تخريجيم.
 وثائق أخرى (يرجى التحديد)........................................................................................................................................... :
 .12أجور الترخيص:
أرفق مع ىـذا الطمـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة  8000ل.س ،أو  4000ل.س أجـور تجديـد التـرخيص (شرريطة تقرديم طمرب التجديرد
قبل  4أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق–المادة 18و 30من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية).
بموجب (ضع إشارة أمام ما ينطبق):
حوالة بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذرية.


 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية.
 إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة.
 .13تعهررد:
أنا الموقع أدناه ،أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمواقع ،وذلك عمى مسؤوليتي الشخصية،وأتعهد
بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئرة الطاقرة الذريرة خرالل التعامرل بمصرادر األشرعة المؤينرة برأي شركل مرن األشركال،وأتعهد
بعدم السماح باسرتخدام مصرادر األشرعة المجراز لري باسرتخدامها إال مرن قبرل العراممين المحرددين فري الترخيص،كمرا أتعهرد برأن أبمر الهيئرة
مباشرة عند أي تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاممين أو مواصفات مكان العمل.

االسرررررم:

طوابع بقيمة

الصفة الرسمية:

 85ليرة سورية

التوقيع والخاتم:

هذا الحقل مخصص لهيئة الطاقة الذرية:

رقم الورود:
تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

مصادرشعة في منشآت الطب النووي فئة /ب/
أ
إرشادات الحصول عمى ترخيص استخدام
المرجعية القانونية

 .2المرسوم التشريعي رقم  64لعام  1005والسيما المادتين  4و 5منو.

6

 .1قـ ـرار رئاس ــة مجم ــس ال ــوزراء رق ــم  234لع ــام  1007المتض ــمن القواع ــد

7

تشكل ىذه الفقرة كالً من أجيزة التقاط الخيال اإلشعاعي وأجيزة الكشف اإلشعاعي.
رمز الجياز :ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في الجدول أدناه.

التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ـرار ىيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  1008/613المتضــمن تعميمــات تــرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قـ ـرار ىيئ ــة الطاق ــة الذري ــة رق ــم  1001/627المتعم ــق بمس ــؤولي الوقايـ ــة
اإلشعاعية.
إرشادات عامة
 .2يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامـل .إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي
بعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الترخيص.
 .1يمكن االستعانة بأوراق إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكن عند طمب تجديد أو تعـديل تـرخيص سـابق االكتفـاء بفرفـاق الوثـائق
المتعمقـة بمــا يسـتجد مــن معمومـات فقــط والتنويـو إلــى أن بقيـة المعمومــات قــد
قدمت مسبقاً.

 .4يرســل الطمــب أو يســمم مــع كافــة الوثــائق المطموبــة إلــى دائ ـرة الم ارســالت
في الييئة.
 .5يمكـ ــن لطالـ ــب التـ ــرخيص االستفسـ ــار عـ ــن معاممتـ ــو شخصـ ــياً أو ىاتفي ـ ـاً
لدىمكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:
 6222916أو 1231580
إرشادات ملء االستمارة
1يرجـ ــع إلـ ــى تعريـ ــف النشـ ــاط اإلشـ ــعاعي المـ ــوزون فـ ــي تعميمـ ــات تـ ــرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
2ينبغي تحديد الموطن المختـار بشـكل مفصـل وواضـح (عمـى سـبيل المثـال:
المدينة والحي والشارع ورقم البناء).
3المس ـ ــؤول المباش ـ ــرىو الش ـ ــخص الطبيع ـ ــي المس ـ ــؤول بش ـ ــكل مباش ـ ــر ع ـ ــن
الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة التـرخيص (عمـى سـبيل المثـال رئـيس
قسم األشعة في مشفى ،أو طبيب األشعة المشرف في مركز طبي.)...
4الطبي ــب المش ــرف :ى ــو الطبي ــب المش ــرف عم ــى وص ــف التع ــرض الطب ــي
بموجـ ــب ق ـ ـ اررات و ازرة الصـ ــحة ذات الصـ ــمة .وفـ ــي حـ ــال العيـ ــادات يكـ ــون
الطبيب المشرف ىو ذاتو طالب الترخيص والشخص المسؤول.
5مس ــؤول الوقاي ــة اإلش ــعاعية :ى ــو الش ــخص ال ــذي يتحم ــل مس ــؤولية اتخ ــاذ
وتنفيــذ تــدابير الوقايــة اإلشــعاعية بموجــب تكميــف خطــي مــن الجيــة طالبــة
الترخيص.
يج ــب أن تك ــون مؤىالت ــو متوافق ــة م ــع القواع ــد الص ــادرة ع ــن الييئ ــة بي ــذا
الشــأن ،ويج ــب أن يتمتــع بالس ــمطات الكافي ــة التــي تمكن ــو مــن القي ــام بعمم ــو
(كـأن تكــون لــو ســمطة إيقــاف العمــل عنـد وجــود خمــل فــي الوقايــة اإلشــعاعية
يتطمب ذلك).

(يمكن االحتفاظ بها)

221

أجيزةPET/ CT

422

غاما كامي ار SPECT

421

ماسح درق ومضاني

426

كامي ار PET

502

مقياس أشعة غاماوي

504

مقياس جرعة فردية آني

505

مقياس تموث إشعاعي (ألفا)

506

مقياس تموث إشعاعي (غاما  +بيتا)

507

مقياس الجرعة اإلشعاعية dose calibrator

508

جياز كشف تموث األيدي

509

جياز كشف تموث األيدي واألرجل

8يــذكر أســموب فــرز النفايــات المشــعة والمـواد المموثــة إشــعاعياً المتولــدة ومكــان

تخزينيا وكيفية التخمص منيا ...

9يرجــع إلــى تعريــف مســتوى التقصــي فــي القواعــد التنظيميــة العامــة لموقايــة اإلشــعاعية
وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
10يجــب أن يتضــمن ســجل التعــرض الطبــي بيانــات الم ـريض والنظيــر المشــع والجرعــة
اإلشعاعية وتاريخ التعرض ،...والتعريضات الطبية الخاطئة إن وجدت.
11

ينبغـ ــي أن يشـ ــمل سـ ــجل التقصـ ــي جميـ ــع األمـ ــور والواقعـ ــات غيـ ــر االعتياديـ ــة ذات

العالق ــة ب ــالتعرض اإلش ــعاعي مث ــل تج ــاوز مس ــتويات التقص ــي والحـ ـوادث اإلش ــعاعية
وتمقــي العــاممين جرعــات ازئــدة والتعريضــات الطبيــة الخاطئــة ...يجــب أن يتضــمن ىــذا
الســجل تــاريخ الواقعــة وتوصــيفيا وأســبابيا والمســؤولين عــن وقوعيــا وأســماء المرضــى
واألشــخاص المتعرضــين والجرعــات التــي تمقوىــا فض ـالً عــن اإلج ـراءات المتخــذة لمنــع

تكرارىا .واذا انطوت الواقعـة عمـى حادثـة تعـرض طبـي فيجـب أن يتضـمن السـجل اسـم
المريض وتوثيق إبالغو وطبيبو بالحادثة.
يعــد وجــود ىــذا الســجل مؤش ـ اًر عمــى مســتوى ثقافــة األمــان واالىتمــام بقضــايا الوقايــة
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واألمان واألمن ،ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.
لمزيد من المعموماتwww.aec.org.sy/rnro :

