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صفحة1:مف4

مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في المعالجة اإلشعاعية بالتماس
مالحظة هامة:يرجى االستعانةبورقة اإلرشاداتالمرفقة أثناء مؿء االستمارة

 .1نوع الطمب:
ترخيص جديد.
تعديؿ الترخيص

رقـ....................................................................................... .........:تاريخ..........................................:

تجديد الترخيص

رقـ...................................................................... .........................:تاريخ.........................................:

 .2الجهة طالبة الترخيص:
االسـ:

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

الموطف المختار

1

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

عنوانمكاف العمؿ (إذا كاف مغاي اًر لمموطف المختار):
رقـ التسجيؿ في و ازرة
الممثؿ القانوني:

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

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

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

الرقـ

الوطني .....................................:ىاتؼ............................:

 .3مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية:
المسؤوؿ المباشر 2عف
الطبيب المشرؼ

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

3

.................................................................................................... ........................:ىاتؼ............................:

مسؤوؿ الوقاية اإلشعاعية

4

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

الفيزيائي(5تكرر عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر):

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

(ترفؽ مع الطمب نسخة مف ترخيص و ازرة الصحة لمطبيب المشرؼ بمزاولة مينة الطب في سورية).

 .4مصادراألشعةواألجهزة المرافقة(:يرجى تكرار هذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر).
المصادر المغمقة:
المادة

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

الشركة

النشاط

اإلشعاعي ......................................:بتاريخ.....................................:

الصانعة........................................................:

الرقـ التسمسمي............................:رقـ شيادة

المصدر..........................:

(ترفؽ مع الطمب صورة عف شيادة المصدر المغمؽ).
األجهزة المرافقة:
رمز الجياز
الشركة
المزايا

6

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

الصانعة.....................................................................:

الموديؿ............................:الرقـ

التسمسمي............................:

الفنية......................................................... ..................................................................................... ...........................:

المعايير الدولية التي يتوافؽ الجياز معيا:

................................................................................................................................ ..
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مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي
في حال حيازة جديدة لجهاز المعالجة:
الجياز:جديد



الجية التي تـ أو سيتـ الحصوؿ عمى الجياز

مستعمؿ

مجدد

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

(يجب إرفاؽ تقرير بنتائج اختبارات التركيب والقبوؿ والمعايرات األولية).

 .5أجهزة المسح اإلشعاعي(:يرجى تكرار ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
رمز الجياز

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

6

الشركة الصانعة..........................................................................:الدولة............................:موديؿ
الرقـ

التسمسمي...............................................................:

(ترفؽ مع الطمب صورة عف آخر شيادة معايرة).

تاريخ صالحية

الجياز............................:

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

 .6المنشأة والموقع:7

يرف ػػؽ م ػػع الطم ػػب مخط ػػط ىندس ػػي لممك ػػاف يولػ ػ عميياألبع ػػادوالجوار والت ػػدريع وأم ػػاكف تخػ ػزيف المص ػػادر وت ػػدابير األم ػػاف الموج ػػودة (أقف ػػاؿ
مترابطة،إشارات تحذيرية لوئية وصوتية)... ،وأساليب مراقبة المريض ومخاطبتو...يجب أف يحدد عمى المخطط مناطؽ المراقبة واإلشراؼ.

 .7العاممون(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ مف العامميف عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
الوطني......................................................:

االسـ................................................................ :العمر............................:الرقـ

المؤىالت........................................................................................ ...... :رقـ ترخيص مزاولة
العمؿ الموكؿ إليو:

المينة.....................................:

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

المراقبة اإلشعاعية الفردية:

 نعـ 

المنذ تاريخ:

الجرعة المتمقاة في السنة السابقة........................................................:الجرعة الكمية
ىؿ شارؾ العامؿ في أية دورة تدريبية في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية؟
في حاؿ اإليجاب يرجى ذكرىا:



نعـ



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

ال.

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

 .8خطة الطوارئ:

ترفؽ مع الطمب نسػخة مػف خطػة الطػوارئ المعتمػدة بحيػث تتلػمف الواقعػات اإلشػعاعية المحتممػة اواجػراءات االسػتجابة والقػائميف بيػا والمعػدات
الموجودة ،مع ذكر مستويات التقصي 8المعتمدة.

 .9التعرض الطبي:
بياف كيفية معايرة جرعة المرلى وأجيزة قياس الجرعة اإلشعاعية إف وجدت:

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

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

(ترفؽ مع الطمب صورة عف إجراءات تخريج المرلى).
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 .11النفايات المشعة:
إجراءات التصرفبالنفايات المشعة

9

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

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

 .11السجالت الموجودة(:حسب ما ينطبؽ.)10
لع إشارة أماـ سجالت العمؿ اإلشعاعي المعموؿ بيا لدى الجية طالبة الترخيص:
سجؿ الجرد الدوري لممصادر.11
سجؿ المراقبة المكانية.
سجؿ المراقبة الفردية.
سجالتالمعايرات الدورية لممصادر.



سجؿ اختبار التسرب اإلشعاعي مف أجيزة المعالجة بما فييا اختبار المس .



سجالت معايرة أجيزة المس اإلشعاعي.

سجؿ اإلصالح والصيانة الطارئة.
سجؿ الصيانة الدورية ألجيزة المعالجة.



سجؿ التصرؼ بالنفايات المشعة.

سجؿ التعرض الطبي.12
سجؿ التقصي.13
سجؿ التراخيص.
سجؿ تدريب العامميف وال سيما في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية.
سجؿ المراقبة الصحية لمعامميف.14

 .12الوثائق المرفقة:
لع إشارة أماـ الوثائؽ المرفقة بيذا الطمب:



برنامج الوقاية اإلشعاعية.



ترخيص مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرؼ.



قائمة بالفيزيائييف تتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة .3



قائمة بمصادر األشعة واألجيزة المرافقة تتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة .4



صور عف شيادات معايرة أجيزة المس اإلشعاعي.



مخطط ىندسي يتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة .6



قائمة بالعامميف تتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة .7



نسخة مف خطة الطوارئ المطموبة في الفقرة .8



صورة عف إجراءات تخريج المرلى.



تقارير نتائج اختبارت التركيب والقبوؿ لألجيزة



وثائؽ أخرى (يرجى

التالية...................................................................................................... ....:

التحديد)....................................................................................................................................... ....:
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 .13أجورالترخيص:
أرفؽ مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديؿ البالغة  30222ؿ.س ،أو  16222ؿ.س أجور تجديد الترخيص (شريطة تقديم طمب التجديدد
قبل  4أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق–المادة 08و 32مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية).
بموجب (لع إشارة أماـ ما ينطبؽ):
حوالة بريدية مسطرة باسـ ىيئة الطاقة الذرية.



شيؾ مصرفي مسطر باسـ ىيئة الطاقة الذرية.



إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة.

 .14تعهددد:
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 هيئدة الطاقدة الذريدة خدالل التعامدل بمصدادر األشدعة المؤيندة بدأي شدكل مدن األشدكال،وأتعهد
بعدم السماح بتشغيل مصادر األشعة المجاز لي باستخدامها إال من قبل العاممين المحددين في الترخيص،كما أتعهد بأن أبمغ الهيئة مباشرة
عند أي تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو مصادراألشعة أو العاممين أو مواصفات مكان العمل.

طوابع بقيمة

االسدددددم:

 85ليرة سورية

الصفة الرسمية:
التوقيع والخاتم:

هذا الحقل مخصصمهيئة الطاقة الذرية:

رقم الورود:
تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

إرشادات الحصول عمى ترخيص استخدام مصادرأشعة في المعالجة اإلشعاعية بالتماس (يمكن االحتفاظ بها):
المرجعية القانونية

 .1المرسوـ التشريعي رقـ  64لعاـ  0225والسيما المادتيف  4و 5منو.

6

 .0قػ ػرار رئاس ػػة مجم ػػس ال ػػوزراء رق ػػـ  134لع ػػاـ  0227المتل ػػمف القواع ػػد
التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة رقػػـ  0228/603المتلػػمف تعميمػػات تػػرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قػ ػرار ىيئ ػػة الطاق ػػة الذري ػػة رق ػػـ  0220/617المتعم ػػؽ بمس ػػؤولي الوقايػ ػػة
اإلشعاعية.
إرشادات عامة
 .1يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحي وكامػؿ .إف وجػود نقػص أو خطػ فػي
بعض المعمومات قد يؤدي إلى ت خير في إصدار الترخيص.
 .0يمكف االستعانة ب وراؽ إلافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكف عند طمب تجديد أو تعػديؿ تػرخيص سػابؽ االكتفػاء بفرفػاؽ الوثػائؽ
المتعمقػة بمػػا يسػتجد مػػف معمومػات فقػػط والتنويػو إلػػى أف بقيػة المعمومػػات قػػد
قدمت مسبقاً.

 .4يرسػػؿ الطمػػب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائ ػرة الم ارسػػالت
في الييئة.
 .5يمكػ ػػف لطالػ ػػب التػ ػػرخيص االستفسػ ػػار عػ ػػف معاممتػ ػػو شخصػ ػػياً أو ىاتفي ػ ػاً
لدىمكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:
 6111906أو 0130582

رمز الجياز :ىو الرقـ المبيف بجانب نوع الجياز في الجدوؿ أدناه.
025

أجيزة معالجة إشعاعية بالتماس LDR

029

أجيزة معالجة إشعاعية أخرى

521

مقياس أشعة غاماوي

524

مقياس جرعة فردية آني

7بشػػكؿ عػػاـ تكػػوف منشػػلت المعالجػػة اإلشػػعاعية بالتمػػاس فئػػة (أ) حاصػػمة عمػػى
ت ػػرخيص تص ػػميـ م ػػف الييئ ػػة يش ػػمؿ توص ػػيؼ مك ػػاف العم ػػؿ م ػػف حي ػػث األبع ػػاد
والجوار والتدريع اإلنشائي الموجود.
8

يرجػ ػػع إلػ ػػى تعريػ ػػؼ مسػ ػػتوى التقصػ ػػي فػ ػػي القواعػ ػػد التنظيميػ ػػة العامػ ػػة لموقايػ ػػة

اإلشعاعية وأماف مصادر األشعة وأمنيا.

9يػذكر أسػموب التصػرؼ بالنفايػات المشػعة ومكػاف تخزينيػا وفرزىاوكيفيػة

التخمص منيا ...الخ.

10ترجػ ػػع إلػ ػػى الفق ػ ػرات المتعمقػ ػػة بػ ػػذلؾ حسػ ػػب الفئػ ػػة /أ /أو /ب /والمػ ػػذكورة فػ ػػي
تعميمات الترخيص لمف الممحؽ رقـ  12و .11
11يجب أف يكوف الجرد الدوري أسبوعياً بالنسبة لمصادر الفئة الثانية وكػؿ ثالثػة

أش ػػير عم ػػى األق ػػؿ بالنس ػػبة لمص ػػادر الفئ ػػة الثالث ػػة ،وك ػػؿ س ػػتة أش ػػير بالنس ػػبة
لمصادر الفئة الرابعة والخامسة.

12يجػػب أف يتلػػمف سػػجؿ التعػػرض الطبػػي بيانػػات الم ػريض والجػػزء المسػػتيدؼ
ب ػػالعالج والجرع ػػة اإلش ػػعاعية الموص ػػوفة وتجزئ ػػة الجرع ػػات وال ػػزمف اإلجم ػػالي

إرشادات ملء االستمارة

لمعالج والحديف األقصػى واألدنػى لمجرعػة المنقولػة إلػى األعلػاء األخػرى......

1ينبغي تحديد الموطف المختػار بشػكؿ مفصػؿ ووالػ (عمػى سػبيؿ المثػاؿ:

وفي حاؿ المزدرعػات المؤقتػة يجػب أف يتلػمف السػجؿ متابعػة المػريض اواثبػات

المدينة والحي والشارع ورقـ البناء).
2المس ػ ػػؤوؿ المباش ػ ػػرىو الش ػ ػػخص الطبيع ػ ػػي المس ػ ػػؤوؿ بش ػ ػػكؿ مباش ػ ػػر ع ػ ػػف
الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة التػرخيص (عمػى سػبيؿ المثػاؿ رئػيس
قسـ األشعة في مشفى ،أو طبيب األشعة المشرؼ في مركز طبي.)...
3الطبي ػػب المش ػػرؼ :ى ػػو الطبي ػػب المش ػػرؼ عم ػػى وص ػػؼ التع ػػرض الطب ػػي
بموجب ق اررات و ازرة الصحة ذات الصمة.
4مس ػػؤوؿ الوقاي ػػة اإلش ػػعاعية :ى ػػو الش ػػخص ال ػػذي يتحم ػػؿ مس ػػؤولية اتخ ػػاذ
وتنفيػػذ تػػدابير الوقايػػة اإلشػػعاعية بموجػػب تكميػػؼ خطػػي مػػف الجيػػة طالبػػة
الترخيص.
يج ػػب أف تك ػػوف مؤىالت ػػو متوافق ػػة م ػػع القواع ػػد الص ػػادرة ع ػػف الييئ ػػة بي ػػذا
الش ػ ف ،ويج ػػب أف يتمتػػع بالس ػػمطات الكافي ػػة التػػي تمكن ػػو مػػف القي ػػاـ بعمم ػػو
(كػ ف تكػػوف لػػو سػػمطة إيقػػاؼ العمػػؿ عنػد وجػػود خمػػؿ فػػي الوقايػػة اإلشػػعاعية
يتطمب ذلؾ).
5الفيزيػػائي ىػػو الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف المعػػايرة وقيػػاس الجرعػػات ولػػماف
الجودة.

استراجاع المصادر منو...

13ينبغي أف يشمؿ سػجؿ التقصػي جميػع األمػور والواقعػات غيػر االعتياديػة ذات
العالقػ ػ ػػة بػ ػ ػػالتعرض اإلشػ ػ ػػعاعي مثػ ػ ػػؿ تجػ ػ ػػاوز مسػ ػ ػػتويات التقصػ ػ ػػي والح ػ ػ ػوادث
اإلشػعاعية وتمقػي العػػامميف جرعػات ازئػدة والتعريلػػات الطبيػة الخاطئػة ...يجػػب
أف يتل ػػمف ىػ ػػذا السػ ػػجؿ تػ ػػاريخ الواقع ػػة وتوصػ ػػيفيا وأسػ ػػبابيا والمسػ ػػؤوليف عػ ػػف
وقوعيا وأسػماء المرلػى واألشػخاص المتعرلػيف والجرعػات التػي تمقوىػا فلػالً
عػػف اإلجػراءات المتخػػذة لمنػػع تكرارىػا .اواذا انطػػوت الواقعػػة عمػػى حادثػػة تعػػرض

طب ػػي فيج ػػب أف يتل ػػمف الس ػػجؿ اس ػػـ المػ ػريض وتوثي ػػؽ إبالغ ػػو اواب ػػالغ طبيب ػػو

بالحادثة.

14يعػػد وجػػود ىػػذا السػػجؿ مؤش ػ اًر عمػػى مسػػتوى ثقافػػة األمػػاف واالىتمػػاـ بقلػػايا
الوقاية واألماف واألمف ،ولكف عدـ وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.
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