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 فئة /ب/ –طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في منشآت الطب النووي 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 
 فيها في أية لحظة ضمن الحدود المذكورة أدناه: Aتنطبق هذه االستمارة عمى منشآت الطب النووي التي يقع النشاط اإلشعاعي 

 
 النشاط اإلشعاعي ودحد النظير المشع
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 MBq ≤ A ≤ 50 GBq 50 1النشاط اإلشعاعي الموزون ودفي حال وجود نظائر مختمفة: حد

 :نوع الطمب .1
جديد ترخيص. 
 تاريخ...................................................................................................:رقم الترخيصتعديل :........................................ 
 تاريخ...................................................................................................:رقم الترخيصتجديد:........................................ 
 
 :ترخيصالجهة طالبة ال .2
مشفىعيادةمركز طبيمستوصف. 

 ...............................................................................................................................................................................االسم:
 .................................................................................................................................................................:2الموطن المختار

 .................................................................................................................:)إذا كان مغايرًا لمموطن المختار(مكان العمل عنوان

 ................................................................................................................................................رقم التسجيل في وزارة الصحة:
 ........................................:ىاتف ........................................:الرقم الوطني ...................................................ممثل القانوني: ال
 
 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3

 ................................................:منصبو...............................................................................:عن الممارسة 3المباشر المسؤول
 ........................................:ىاتف............................................................................................................:4المشرفالطبيب 

 .......................................:الخبرة......................................:المؤىالت...........................................:5مسؤول الوقاية اإلشعاعية
 (.مينة الطب في سوريةبمزاولة  المشرفوزارة الصحة لمطبيب  ترخيص)ترفق مع الطمب نسخة من 

 (.صورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية)ترفق مع الطمب 
 
 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( مادة مشعةيرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):المواد المشعة .4

 ................................................:النشاط اإلشعاعي األسبوعي...............................................................................:المشع النظير
 ...................................................................:الشكل الكيميائي........................................................................:الشكل الفيزيائي
 ........................................:الدولة...............................................................................................................:الشركة الصانعة
 .......................................:الدولة..................................................................................................................:الجية الموردة
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 .(ر ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمراتكر يرجى )6:والقياس اإلشعاعيكشف أجهزة ال .5
 .......................................................................................................................................................................:7رمز الجياز

 ........................................:موديلال........................................:دولةال.........................................................:الشركة الصانعة
 ........................................:معايرةصالحية التاريخ ..........................................................................................:الرقم التسمسمي

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

 .مستعمل جديد الجياز:
 .....................................................................................................................الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا:

 
 .ال نعم ؟هل يوجد مخبر حار:موقعالالمنشأة و  .6

 :)ضع إشارة أمام ما ينطبق( يوجد في المخبر الحارفي حال اإليجاب: 
 مغسمة حنفية تفتح بالكوع أو القدم ساحبة ىواء واقية مصنوعة من الزجاج الرصاصي. 
حاوية خاصة بالنفايات المشعة:glove boxنوع أرضية المخبر الحار :..................................... 

 ال  نعم  ىل توجد غرفة خاصة إلعطاء الجرعة اإلشعاعية لممرضى؟
 ال  نعم  مشعة؟المادة الىل توجد غرفة انتظار لممرضى الذين أعطوا 

 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
مخطــط ىندســي لممكــان يوضــح عميــو األبعــاد والجــوار والتــدريع والمخبــر الحــار وغــرف إعطــاء الجرعــات والتصــوير وحمامــات رفــق مــع الطمــب ي)

 .(يجب أن يحدد عمى المخطط مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات التحذيرية الموجودة....فضاًل عن بنية السطوح والتيوية  ،........المرضى 
 
 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر(من العاممين يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):العاممون .7

 ...............................................:الرقم الوطني................................:العمر..................................................................:االسم
 .............................................................................................................................................................................:المؤىالت

 .................................................................................................................................................................:العمل الموكل إليو
 ..........................................................................................................:تاريخ منذال نعم  :  المراقبة اإلشعاعية الفردية

 .......................................................:المتمقاة الجرعة الكمية......................................................:متمقاة في السنة السابقةاللجرعة ا
 .النعم     ؟  مجال الوقاية اإلشعاعيةفي أية دورة تدريبية في  العامل ىل شارك

 ...............................................................................................................................................:ذكرىايرجى :في حال اإليجاب
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 :النفايات المشعة .8
 .......................................................................................................................................:8النفايات المشعةالتصرفبإجراءات 

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

 
زالة التموث  :معدات الطوارئ وا 

 ...................................................................................................................................:المعتمدة 9مستويات التقصييرجى ذكر 
 يوجد في المنشأة )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

 ورق نشافبموكات رصاصيةعاعي.مواد إلزالة التموث اإلش 
،(........معدات أخرى )إشارات تحذيرية احتياطية، وسائل عزل مناطق.................................................................................... 
 
 :التعرض الطبي .9

 ............................................................................................................:لممرضىالموصوفة جرعة اإلشعاعية الإجراءات قياس 
............................................................................................................................................................................................ 

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

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

 

 :السجالت الموجودة .11
 :ترخيصمول بيا لدى الجية طالبة الضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

 سجل استالم المواد المشعة. 

  المراقبة الفرديةسجل. 

  أجيزة التقاط الخياللمقاييس الجرعة و سجل ضمان الجودة والمعايرات الدورية. 

  الطارئةسجل اإلصالح والصيانة. 

  المشعة بالنفاياتسجل التصرف. 

 10سجل التعرض الطبي. 

 11سجل التقصي. 
  التراخيصسجل. 
 12سجل المراقبة الصحية لمعاممين. 

 21في مجال الوقاية اإلشعاعية سجل تدريب العاممين. 

 21سجل الصيانة الدورية ألجيزة قياس الجرعات وأجيزة التقاط الخيال. 
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 :المرفقة الوثائق .11
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

  مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرفترخيص. 
 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية. 
  5 قائمة بأجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 صور عن شيادات معايرة أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي. 
 6 يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  ىندسي مخطط. 
  7 المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالعاممين تتضمن. 
  إجراءات تخريج المرضى عنصورة. 
  التعميمات الخطية التي تعطى لممرضى عند تخريجيم عنصورة. 
  (يرجى التحديد)وثائق أخرى:........................................................................................................................................... 
 

 :الترخيص أجور .12
 التجديرد طمربشرريطة تقرديم ل.س أجـور تجديـد التـرخيص ) 4000ل.س، أو  8000أرفق مع ىـذا الطمـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة 

 .من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية( 30و 18المادة–سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابقأ 4قبل 
 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

  بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية. 
 األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة إشعار بدفع. 
 

 :دررتعه .13
وأتعهد ،اقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصيةأنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمو 

وأتعهد ،شركالاألمرن شركل أي بمصرادر األشرعة المؤينرة بربااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئرة الطاقرة الذريرة خرالل التعامرل 
أن أبمر  الهيئرة كمرا أتعهرد برالعراممين المحرددين فري الترخيص،المجراز لري باسرتخدامها إال مرن قبرل  باسرتخدام مصرادر األشرعةبعدم السماح 

 .مكان العملمواصفات مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاممين أو غيير في تأي اشرة عند مب
 
 

 م:ررررراالس  
 الصفة الرسمية: 

 :والخاتم التوقيع          
 
 

 :هيئة الطاقة الذريةل خصصهذا الحقل م   
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 رمز السجل:

 
 مالحظات:

 

بقيمة  وابعط
سورية ةلير  85  

 

 



 

 

 )يمكن االحتفاظ بها(/ ب/الطب النووي فئة منشآت  شعة فيأمصادر الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 1005لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .2
المتضــــمن القواعــــد  1007لعــــام  234قــــرار رئاســــة مجمــــس الــــوزراء رقــــم  .1

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضــمن تعميمــات تــرخيص  613/1008رقــم  ىيئــة الطاقــة الذريــةقــرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمــــق بمســــؤولي الوقايــــة  627/1001قــــرار ىيئــــة الطاقــــة الذريــــة رقــــم  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامـل. إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي  .2
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .1
سـابق االكتفـاء بفرفـاق الوثـائق  تـرخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعـديل  .3

المتعمقـة بمــا يسـتجد مــن معمومـات فقــط والتنويـو إلــى أن بقيـة المعمومــات قــد 
 مت مسبقًا.قد  

المراســالت  يرســل الطمــب أو يســمم مــع كافــة الوثــائق المطموبــة إلــى دائــرة .4
 في الييئة.

ــــو شخصــــيًا أو ىاتفيــــًا  التــــرخيصلطالــــب مكــــن ي .5 االستفســــار عــــن معاممت
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:لدى

 1231580أو  6222916
 ملء االستمارة إرشادات

 
ــــى تعريــــف النشــــاط اإلشــــعاعي المــــوزون فــــي تعميمــــات تــــرخيص 1 يرجــــع إل

 الممارسات اإلشعاعية.
ينبغي تحديد الموطن المختـار بشـكل مفصـل وواضـح )عمـى سـبيل المثـال: 2

 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 
الطبيعـــــي المســـــؤول بشـــــكل مباشـــــر عـــــن ىو الشـــــخص المباشـــــر  المســـــؤول3

الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة التـرخيص )عمـى سـبيل المثـال رئـيس 
 فى، أو طبيب األشعة المشرف في مركز طبي...(.قسم األشعة في مش

وصـــف التعـــرض الطبـــي  شـــرف عمـــىىـــو الطبيـــب الم :شـــرفالطبيـــب الم4
بموجـــــب قـــــرارات وزارة الصـــــحة ذات الصـــــمة. وفـــــي حـــــال العيـــــادات يكـــــون 

 الطبيب المشرف ىو ذاتو طالب الترخيص والشخص المسؤول.

ـــة اإلشـــعاعية: 5 لية اتخـــاذ ىـــو الشـــخص الـــذي يتحمـــل مســـؤو مســـؤول الوقاي
بموجـــب تكميـــف خطـــي مـــن الجيـــة طالبـــة  وتنفيـــذ تـــدابير الوقايـــة اإلشـــعاعية

 .  الترخيص
يجــــب أن تكــــون مؤىالتــــو متوافقــــة مــــع القواعــــد الصــــادرة عــــن الييئــــة بيــــذا 

الســـمطات الكافيـــة التـــي تمكنـــو مـــن القيـــام بعممـــو بيجـــب أن يتمتـــع الشـــأن، و 
اإلشــعاعية  الوقايــةوجــود خمــل فــي )كـأن تكــون لــو ســمطة إيقــاف العمــل عنـد 

 .(يتطمب ذلك
 

 
 
 
 
 

 
 تشكل ىذه الفقرة كاًل من أجيزة التقاط الخيال اإلشعاعي وأجيزة الكشف اإلشعاعي.6

 أدناه.جدول رمز الجياز: ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في ال 7
 

 PET/ CT 221ةجيز أ

 SPECT 422غاما كاميرا 

 421 ماسح درق ومضاني

 PET 426كاميرا 

 502 مقياس أشعة غاماوي

 504 مقياس جرعة فردية آني

 505 مقياس تموث إشعاعي )ألفا(

 506 مقياس تموث إشعاعي )غاما + بيتا(

 dose calibrator 507مقياس الجرعة اإلشعاعية 

 508 جياز كشف تموث األيدي

 509 جياز كشف تموث األيدي واألرجل

 
ومكــان والمــواد المموثــة إشــعاعيًا المتولــدة النفايــات المشــعة فــرز أســموب يــذكر 8

 التخمص منيا ... وكيفيةتخزينيا 
القواعــد التنظيميــة العامــة لموقايــة اإلشــعاعية يرجــع إلــى تعريــف مســتوى التقصــي فــي 9

 األشعة وأمنيا.وأمان مصادر 

والنظيــر المشــع والجرعــة  ســجل التعــرض الطبــي بيانــات المــريضيجــب أن يتضــمن 10
 .  التعرض...، والتعريضات الطبية الخاطئة إن وجدت اإلشعاعية وتاريخ

تقصــــي جميــــع األمــــور والواقعــــات غيــــر االعتياديــــة ذات ســــجل اليشــــمل ينبغــــي أن 11
العالقـــة بــــالتعرض اإلشـــعاعي مثــــل تجـــاوز مســــتويات التقصـــي والحــــوادث اإلشــــعاعية 
 وتمقــي العــاممين جرعــات زائــدة والتعريضــات الطبيــة الخاطئــة... يجــب أن يتضــمن ىــذا
الســجل تـــاريخ الواقعــة وتوصـــيفيا وأســـبابيا والمســؤولين عـــن وقوعيــا وأســـماء المرضـــى 
واألشــخاص المتعرضــين والجرعــات التــي تمقوىــا فضــاًل عــن اإلجــراءات المتخــذة لمنــع 
ذا انطوت الواقعـة عمـى حادثـة تعـرض طبـي فيجـب أن يتضـمن السـجل اسـم  تكرارىا. وا 

 .المريض وتوثيق إبالغو وطبيبو بالحادثة
مؤشــرًا عمــى مســتوى ثقافــة األمــان واالىتمــام بقضــايا الوقايــة ىــذا الســجل يعــد وجــود 12
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