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إمتى ما وردت في هذه الالئحة ما لم يقتض ي السياق غير ذلكتطبق التعاريف التالية 

 تطبيق مبدأ أقل قدر يمكن تحقيقه  مبدأ أالرا

 املنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل اململكة العربية السعودية مقدم الرعاية الصحية

 اململكة العربية السعودية اململكة

 بتسويق األجهزة واملنتجات الطبيةشهادة الذن  اإلذن بالتسويقشهادة 

 الصيانة الدورية لألجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع الصيانة

 الجودة النوعية لألجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع الجودة النوعية

 املواد الطبية املشعة املواد املشعة

األجهزة الطبية 

 املصدرة لإلشعاع

إغير املؤين وتستخدم للتشخيص أو العالجأي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع املؤين أو 

 أو ألغراض التجميل

 الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصحة اإلشعاعية

 برنامج الحماية والسالمة الشعاعية برنامج الحماية

 مسؤول الحماية والسالمة الشعاعية مسؤول الحماية

 هيئة التخصصات

 الهيئة

إالسعودية للتخصصات الصحيةالهيئة 

إالعامة للغذاء والدواء الهيئة

إ
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الهدف من هذا الدليل هو لتوضيح متطلبات الهيئة في استخدام األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع املؤين وغير املؤين 

الصحية.واملستخدمة في التشخيص أو العالج أو أغراض التجميل في املنشآت   

الهيئة تقوم بتنظيم ورقابة كل استخدامات األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع املؤين وغير املؤين ونشر املتطلبات 

 الخاصة بها، ومقدمي الرعاية الصحية واملستخدمين يجب عليهم االلتزام بهذه املتطلبات.

شعاعية، ويجب تطبيق هذه وجود املبرر والتحسين ووضع الحدود هي أساسيات الحماية والسالمة الإ (أ

املتطلبات من قبل مقدمي الرعاية الصحية والتي يأتي الهدف منها للتأكد من فاعلية برامج الحماية 

في التشخيص مع  الشعاعية وتقليل مخاطر األشعة بواسطة تقليل كمية الجرعات الشعاعية املستخدمة

ريض من التعرض ألي جرعات إشعاعية زائدة املحافظة على جودة الصورة ومعلوماتها وذلك لحماية امل

 وغير مبررة خالل الفحص.

حماية الصحة العامة واملحافظة عليها داخل اململكة بواسطة تطبيق األنظمة التي تضمن مستوى عالي من  (ب

 .الحماية والسالمة من الشعاع املؤين وغير املؤين للمستخدمين واملرض ى والجمهور داخل املنشآت الصحية

من تشغيل األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع املؤين وغير املؤين بكفاءة وأمان عالية في التشخيص  التأكد (ج

 والعالج وأغراض التجميل.

صر استخدام األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع على املراكز املتخصصة والتأكد من أن الطبيب و/أو ح (د

 .األخصائي مؤهل الستخدام هذه األجهزة

للجرعات الشعاعية املستخدمة وذلك لتقليل كمية الجرعات الشعاعية املستخدمة  تطبيق مبدأ أالرا (ه

إللتشخيص مع الحفاظ على جودة الصورة.

 

مقدمي خدمات الرعاية الصحية يجب أن يلتزمون بكل املتطلبات املنشورة في هذا الدليل. هذا الدليل عرضة 

بدون أي تنويه مسبق. يغطي هذا الدليل املتطلبات في األقسام التالية:للتغيير أو املراجعة أو التحديث   

قسم األشعة التشخيصية وتفتيت الحص ى وغرف القسطرة.أ(   

 ب( قسم أشعة األسنان

( قسم الجلدية والتجميلج  

قسم الطب النوويد(   

( قسم العالج الشعاعي.هـ  
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مسؤولية مقدمي خدمات الرعاية الصحية تطبيق املتطلبات التالية في استخدام األجهزة الطبية املصدرة  تقع تحت

 لإلشعاع املؤين وغير املؤين واملستخدمة في التشخيص أو العالج أو أعراض التجميل:

 على شهادة الذن بالتسويق لألجهزة الطبية ويجب على مقدمي  -1
ا

خدمات الرعاية أي جهاز يجب أن يكون حاصال

الصحية إيقاف العمل بشكل فوري على أي جهاز ال يحمل هذه الشهادة حتى تتم كافة إجراءات الحصول على 

ا للغرض من االستخدام املخصص لها، ويأتي الهدف من ذلك  الشهادة. كما يجب أن يتم استخدام األجهزة وفقا

 للتأكد من مأمونية وجودة أداء هذه األجهزة.

عمل اختبارات الجودة النوعية لألجهزة بشكل دوري بواسطة إحدى الشركات املرخصة من قبل يجب أن يتم  -2

الهيئة على أن تشمل على االختبارات األساسية للجودة النوعية ألجهزة التصوير الطبي، وبإمكان مقدم الرعاية 

ا الشتراطات الهيئة الختبارات الجودة النوعية إذا ك ا وفقا ان يملك فيزيائيين طبيين مؤهلين الصحية عملها داخليا

ومدربين وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات الجودة النوعية يجب أن يتم االحتفاظ بها 

داخل القسم، وفي حال وجود فشل في هذه االختبارات يجب على مقدم الرعاية الصحية مباشرة إيقاف 

أيام عمل من استالم  3ع إرفاق الخطة التصحيحية لصالح الخلل خالل استخدام هذه األجهزة وإبالغ الهيئة م

يوم من تاريخ قبول الخطة التصحيحية. كل  30نتائج االختبارات. كما يجب أن يتم إصالح الخلل خالل 

  arh.md@sfda.gov.s: املستندات يتم إرسالها إلى البريد االلكتروني

جب أن يتم عمل اختبارات الصيانة الدورية الوقائية بناء على تعليمات ومتطلبات الشركة املصنعة بواسطة ي -3

أشخاص مؤهلين ومدربين لعمل هذه االختبارات. تقارير الصيانة الدورية الوقائية يجب أن تكون مرفقة مع قائمة 

 ي على تاريخ الصيانة القادم على كل جهاز.التدقيق ويتم االحتفاظ بها داخل القسم كما يوضع ملصق يحتوإ

 :بطاقات قياس الجرعة الشخصية الشعاعية -4

جب أن يقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبة الجرعات الشعاعية املؤينة التي يتعرض لها العاملين، ويضح مستوى ي

ى املسموح به، وهذه معين تحت الحد املسموح به والتحقيق والتثبت من الحالة في حال تجاوزت الحد األعل

 طريقة موص ى بها ليقاف أي سوء استخدام والعثور على أماكن قابلية الضرر في القسم وحماية العاملين.

 

 تعطى  يجب أن يتم منح كل عامل مصنف بطاقتين لقياس الجرعة الشخصية الشعاعية )أ & ب(، بحيث

 للقراءة.البطاقة الثانوية للعامل عندما يتم إرسال البطاقة الرئيسية 

 جب أن يتم االحتفاظ بنتائج قراءات قياس بطاقات الجرعة الشخصية الشعاعية آلخر خمس سنوات ي

 داخل القسم كما يتم أرشفة كل نتائج القراءات لجميع السنوات.

 .يجب أن يتم ارتداء بطاقات قياس إضافية لألطراف في حال توقع تعرضها لجرعات إشعاعية عالية 

 ان يتم عمل تقييم مخاطر لتحديد الجرعة السنوية املتوقعة، وفي حال تجاوزها لقياس في قسم أشعة األسن

 ملي سيفرت/السنة يجب أن يتم منح العامل بطاقة قياس الجرعة الشخصية الشعاعية. 1

mailto:rh.md@sfda.gov.sa
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  يجب أن يتم تثقيف العاملين في أقسام األشعة املؤينة من النساء الحوامل عن املخاطر املرتبطة بذلك، كما

أن يتم منحهم بطاقة قياس إضافية الرتدائها عند مكان الجنين بغض النظر عن مستوى الجرعات يجب 

 .املتوقعة

 أدوات الحماية الشخصية: -5

يجب أن يوفر مقدم الرعاية الصحية الستر الرصاصية الواقية من الشعاع للبالغين واألطفال ومنطقة الحوض 

أدوات حماية أخرى تستخدم في كل غرفة يستخدم بها جهاز طبي  والغدة الدرقية والقفازات والنظارات و/أو أي

 مصدر لإلشعاع، ويجب أن تكون هذه األدوات:

 .تستخدم عندما ال تتداخل من االختبارات املقدمة وال تؤثر على نتيجتها 

 تخزن بصورة صحيحة داخل الغرفة 

  داخل القسم.يتم عمل اختبارات دورية لها ويتم االحتفاظ بنتائج هذه االختبارات 

إمسؤوليات أخرى ملقدمي الرعاية الصحية:

 التأكد من حصول القسم على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة. -1

 التأكد من أن العاملين و/أو الطاقم الطبي مرخصين من هيئة التخصصات الصحية في مجال عملهم. -2

 الشعاعية داخل القسم ومراجعته بشكل دوري.التأكد من توفر برنامج الحماية والسالمة  -3

تقديم برامج التدريب األساسية داخل املنشأة ويجب أن تتضمن كل املشغلين وموظفي الصيانة وطاقم  -4

التنظيف وأي طاقم طبي أو إداري داخل القسم، كما يجب أن تشتمل هذه البرامج على تشغيل األجهزة 

تدريبات السالمة. ويتم االحتفاظ بنسخة من شهادات التدريب الطبية املصدرة لإلشعاع وخطط الطوارئ وإ

 داخل القسم كما يتم مراجعة هذه البرامج بشكل دوري وتعديلها متى ما تطلب األمر.

بالغ أو ممارسة غير آمنة في األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع وتوثيق نتائج التحقيق  أوإ حادثةالتحقيق في أي  -5

 إلى البريد االلكتروني: أيام عمل من تاريخ الحادثة. كل املستندات يتم إرسالها وإبالغ الهيئة خالل خمسة

rh.md@sfda.gov.sa 

التأكد من حصول أي متضرر من استخدام األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع على العالج الطبي املالئم  -6

 خالل خمسة أيام عمل.وإرسال تقرير بذلك إلى الهيئة 

تحديد أسباب حوادث األجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع ووضع الخطط التصحيحية ملنع حدوثها مرة أخرى  -7

 الحادثة. كل املستندات أيام عمل من تاريخ 10في املستقبل، وإرسال الخطط التصحيحية إلى الهيئة خالل 

 rh.md@sfda.gov.sa يتم إرسالها إلى البريد االلكتروني:

 يجب أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على أي مواد دعائية أو تسويقية لألجهزة الطبية املصدرة لإلشعاع. -8
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 مسؤوليات الطاقم الطبي:

تفوق املخاطر املحتملة يجب أن يتأكد الطبيب و/أو أخصائي األشعة من أن منافع تعرض املريض لألشعة  -1

 وبعد تجربة كل البدائل األخرى املناسبة.

ا على التاريخ املرض ي للمريض وحالته الصحية بما فيها  -2 يجب أن يكون الطبيب و/أو أخصائي األشعة مطلعا

 الحمل و/أو التعرض السابق لألجهزة املصدرة لإلشعاع، ويجب ان يقوم بتوثيق ذلك.

خصائي األشعة أن يشرح للمريض أي آثار جانبية محتملة واملخاطر املترتبة يجب أن يتأكد الطبيب و/أو أ -3

 وكذلك تعليمات ما قبل وما بعد استخدام الجهاز، ويجب توثيقها في نموذج القرار املوقع من قبل املريض.

 يجب أن يقوم الطبيب و/أو أخصائي األشعة بعمل تقييم املخاطر قبل السم -4
ا

اح في حال كانت املريض حامال

لها بدخول غرفة الفحص بما في ذلك إمكانية استخدام أي بدائل أشعة أخرى غير مؤينة أو تأجيل عملية 

الفحص ملا بعد الوالدة. إذا كانت املنافع تفوق املخاطر فيتم إجراء الفحص بحذر وتوثيق ذلك وتوقيعه من 

إقبل املريض.

إ  
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يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق املتطلبات التالية ألي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع تستخدم في غرف 

 األشعة العامة وغرف العمليات وغرف القسطرة )بالضافة إلى املتطلبات العامة املذكورة في الفصل الثاني(:

عمل اختبارات املسح الشعاعي لكل غرف األشعة على األقل مرة واحدة كل سنتين بواسطة إحدى الشركات  -1

املرخصة من قبل الهيئة، كما يجب أن يتم عمل هذه االختبارات بعد أي تعديالت تتم على الجهاز أو الغرفة، 

ا إذا كان يملك فيزيائيين ط بيين مؤهلين ومدربين وذلك بعد وبإمكان مقدم الرعاية الصحية عملها داخليا

تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات املسح الشعاعي يجب أن يتم االحتفاظ بها داخل القسم، 

وفي حال وجود فشل في هذه االختبارات يجب على مقدم الرعاية الصحية مباشرة إيقاف استخدام هذه 

 3شعاعية مع إرفاق الخطة التصحيحية لصالح الخلل خالل األجهزة وإبالغ الدارة التنفيذية للصحة الإ

يوم من تاريخ قبول الخطة  30أيام عمل من استالم نتائج االختبارات. كما يجب أن يتم إصالح الخلل خالل 

 da.gov.sarh.md@sf: التصحيحية. كل املستندات يتم إرسالها إلى البريد االلكتروني

داخل غرفة معينة فإنها تصنف كوحدة  C-armعندما يتم تثبيت جهاز األشعة السينية املتنقل او جهاز  -2

 ثابتة ويجب أن تكون مدرعة كما يتم عمل اختبارات املسح الشعاعي للتأكد من مأمونية املنطقة املحيطة.

املتنقلة في غرفة غير مدرعة ويوجد بها استخدام حواجز رصاصية في حال استخدام جهاز األشعة السينية  -3

 مرض ى آخرين من املحتمل أن يتعرضوا لإلشعاع غير املبرر، خصوصا في وحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة.

 تثبيت الضوء التحذيري خارج غرفة األشعة املؤينة.  -4

شعة باللغتين اللغتين توفير عالمات تحذيرية، بما في ذلك عالمات تحذير الحوامل، على أبواب غرف األإ -5

 العربية والنجليزية.

 توفير زجاج مدرع و/أو كاميرا مراقبة تسمح للعامل بمراقبة املريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص. -6

 أثناء الفحص يجب أن تكون الغرف مغلقة بشكل كامل. -7

ا بالدارة العل -8 ا اداريا
ا
يا وليس بقسم األشعة، وجود مسؤول حماية إشعاعية مرخص، ويجب أن يكون مرتبط

ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسالمة الشعاعية. كل املستندات يتم إرسالها إلى 

 م معاملتها بسرية تامة.و يت da.gov.sarh.md@sf  البريد االلكتروني: 
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تطبيق املتطلبات التالية ألي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع تستخدم  توجب على مقدم الرعاية الصحيةي

: في غرف أشعة األسنان )بالضافة إلى املتطلبات العامة املذكورة في الفصل الثاني(  

 

وأشعة سيفالومتريك على األقل مرة واحدة كل  3Dعمل اختبارات املسح الشعاعي لغرف أشعة البانوراما و -1

أربع سنوات بواسطة إحدى الشركات املرخصة من قبل الهيئة، كما يجب أن يتم عمل هذه االختبارات بعد 

ا إذا كان يملك فيزيائيين  أي تعديالت تتم على الجهاز أو الغرفة، وبإمكان مقدم الرعاية الصحية عملها داخليا

وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات املسح الشعاعي يجب  طبيين مؤهلين ومدربين

أن يتم االحتفاظ بها داخل القسم، وفي حال وجود فشل في هذه االختبارات يجب على مقدم الرعاية 

طة الصحية مباشرة إيقاف استخدام هذه األجهزة وإبالغ الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية مع إرفاق الخ

أيام عمل من استالم نتائج االختبارات. كما يجب أن يتم إصالح الخلل  3التصحيحية لصالح الخلل خالل 

 يوم من تاريخ قبول الخطة التصحيحية. كل املستندات يتم إرسالها إلى البريد االلكتروني: 30خالل 

rh.md@sfda.gov.sa 

 وأشعة سيفالومتريك خارج الغرفة أو خلف الحواجز املدرعة. 3Dتشغيل جهاز أشعة البانوراما ويكون زر  -2

توفير عالمات تحذيرية، بما في ذلك عالمات تحذير الحوامل، على أبواب غرف األشعة باللغتين اللغتين  -3

 العربية والنجليزية.

 عمل االختبار داخل الغرفة.تثبيت الضوء التحذيري خارج الغرفة في حال كان املشغل يقوم ب -4

توفير عالمات تحذيرية، بما في ذلك عالمات تحذير الحوامل، على أبواب غرف األشعة باللغتين اللغتين  -5

 العربية والنجليزية.
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طبية مصدرة لإلشعاع تستخدم يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق املتطلبات التالية ألي أجهزة 

 في قسم الجلدية والتجميل )بالضافة إلى املتطلبات العامة املذكورة في الفصل الثاني(:

يقوم أخصائي الجلدية بفحص املريض قبل أي عملية عالجية تستخدم أجهزة بث الطاقة مثل أجهزة  -1

ة، ويحظر تماما عملها بدون الليزر واألشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو واملوجات فوق الصوتي

.
ا

 استشارة أخصائي الجلدية أوال

 على أي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع ال يتم عمل الصيانة الدورية لها. -2
ا

 إيقاف العمل حاال

، في داخل كل غرفة يستخدم بها جهاز ليزر ويجب 3توفير عدد كاف من نظارات الوقاية، على األقل  -3

 على املشغل:

  الطول املوجي للنظارة مع الطول املوجي للجهاز.التأكد من مطابقة 

 .إيقاف العمل مباشرة على أي نظارات مكسورة أو مخدوشة 

 توفير عالمات تحذيرية على أبواب الغرف باللغتين العربية والنجليزية. -4

 تغطية أو إزالة أي أجسام عاكسة ألشعة الليزر داخل الغرفة، مثل املرايا أو املعادن. -5

 وتعليمات التشغيل بشكل واضح داخل الغرفة. تعليق إرشادات -6

 تشغيل األجهزة يجب أن يكون من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين على ذلك. -7
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يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق املتطلبات التالية ألي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع أو مواد 

لعامة املذكورة في الفصل الثاني(تستخدم في قسم الطب النووي )بالضافة إلى املتطلبات امشعة   

 

 

السحححححححححححححياسحححححححححححححات، والجراءات، وبرامج تأكيد الجودة التي تغطي ولكن ال  يجب أن يلتزم مقدم الرعاية الصححححححححححححححية بتنفيذ

 تقتصر على الجوانب التالية:

املشحححححححعة، والتي قد تؤدي إلى تقديم جرعة غير الضحححححححرورية للمرضححححححح ى، إما عن طريق تجنب سحححححححوء إدارة املادة  .1

 تقديم جرعة خاطئة أو مواد إشعاعية خاطئة.

 .واملنافع املخاطر بتقييم القيام بعد الحوامل وذلك للمرض ى املشعة املوصوفة املراقبة بحذر للمواد .2

 :ذلك يشمل الجودة باستمرار، ضمان برنامج وتحسين تطوير  .3

 اختبارات القبولإ. 

 ضبط الجودة للجهاز واختبارات األداء. 

 املشعة. للمواد الجودة مراقبة اختبارات 

 .املشعة املادة هذه إدارة أو إجراءات خالل متدربة أو متدرب أي املباشر على الشراف .4

 :مزود الخدمة الطبية ما يلي على يتعين التلوث، وإزالة للمسح ورصد .5

 املسح الشعاعي وأجهزة قياس املنطقة، أجهزة مراقبة /جهاز  توفير. 

 للمعايرة، إرسالها املنطقة معايرة. وعندما يتم الشعاعي ومراقبة املسح أجهزة يجب أن تكونإ 

 .املنطقة الشعاعي ومراقبة أجهزة احتياطية بديلة للمسح توفير يجب

 دوري بشكل الشعاعي املسح تنفيذ. 

 ملوثة إشعاعيا مناطق أي تطهير ثم ومن محتمل، تلوث أي مسح. 

 التلوث إزالة إجراءات تحديد. 

 النووي، وذلك لتجنب الطب داخل قسححححم إلى الجمهورإ أفراد أو واألصححححدقاء األقارب وصححححولإ من تقنين والحد .6

 .الضروري لإلشعاع غير التعرض

 .املشعة النفايات إدارة .7

 .االختبار والتلوث، والحوادث، وتقارير السياسات، جميع توثيق .8
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مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ املتطلبات األمنية التالية: يقوم  

 
 .به املصرح غير مؤمنة ضد الوصولإ خاملة، املشعة الطبية سوأ كانت نشطة أو ينبغي أن تكون املواد .1

 .أن تخزن تلك املواد املشعة بمكان محمي يجب

 .الساخن املختبر في للمراقبة كاميرات تركيب يجب .2

 .ممغنطة أو برقم سريإ ببطاقة للولوج إما النووي الطب قسم في األبواب تأمين يجب .3

 .املعمل الحار إلى املورد من الساخنة النظائر لنقل مسار تعيين ينبغي أن يتم .4

 .السيارات إلى وجهة التخزين املحددة موقف من املشعة املواد مسؤول الحماية الشعاعية بمرافقة يقوم .5

بحسب  التسلسلية وأرقامها املواد املشعة الطبية رصد لكل مسؤول الحماية الشعاعية بتسجيل يقوم .6

 .المكان

 لتسلم أو نقل املواد املشعة املورد قبل التطبيق السليم من مسؤول الحماية الشعاعية بالتأكد يقوم .7

 .للتصدير

 

املتطلبات التالية:يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ   

 

ا بالدارة العليا وليس بقسم  .1 ا اداريا
ا
وجود مسؤول حماية إشعاعية مرخص، ويجب أن يكون مرتبط

األشعة، ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسالمة الشعاعية. كل املستندات يتم 

 .ويتم معاملتها بسرية تامة arh.md@sfda.gov.s إرسالها إلى البريد االلكتروني:

توفير عالمات تحذيرية، بما في ذلك عالمات تحذير الحوامل، على أبواب غرف األشعة باللغتين اللغتين  .2

 العربية والنجليزية.

 .والترتيب النظافة من مستوىإ أعلى على العمل بيئة تبقى أن يجب .3

 خارج من االطالع عليها من املكن ةللمنطق املراقبة الشعاعية أن تكون قياسات جهاز املستحسن من .4

 بسهولة عند مشاهدتها أن يمكن األقل على أو املعمل الحار، دخولإ قبل القراءة من للتحقق الغرفة

 خارج من يمكن سماعها مزود بوحدة إنذار يكون جهاز مراقبة األشعة للمنطقة أن يجب الغرفة.  دخولإ

 .الشعاعي النشاط عن الكشف يتم عندما الغرفة

املعمل الحار، ليتمكن العامل من التواصل مع مسؤول الحماية الشعاعية  في اتصال جهاز تركيب يجب .5

 في حاالت الطوارئ.

 .العالج فترة وطوال قبل متوفرة الطوارئإ لحاالت الشعاعية السالمة معدات تكونإ أن يجب .6

 .أو التسرب حالة التلوث في الستخدامها دش أو توفر مغسلة، مروش للعين .7
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يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق املتطلبات التالية ألي أجهزة طبية مصدرة لإلشعاع أو مواد 

لعامة املذكورة في الفصل الثاني(مشعة تستخدم في قسم العالج الشعاعي )بالضافة إلى املتطلبات ا  

 

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ السياسات والجراءات وبرنامج ضمان الجودة التي تغطي ولكن ال تقتصر على 

 الجوانب التالية:

 الطبي، الفيزيائي الشعاع، معالج أطباء األورام، ذلك في بما الطبي الطاقم ملسؤوليات واضح تحديد .1

 الخ... أطباء الحاالت، مسؤول الجرعة الشعاعية،

 :ذلك يشمل الجودة باستمرار، ضمان برنامج وتحسين تطوير .2

 .اختبارات القبول، التركيب والتفكيك 

 الدورية، واختبارات األداء الجودة مراقبة اختبارات. 

 .والبروتوكوالت الشعاعي العالج إجراءات بوضوح تحدد .3

 .االختبارات وتقارير والحوادث السياسات جميع توثيق .4

 

 

 يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ املتطلبات التالية:

ا بالدارة العليا وليس بقسم  .1 ا اداريا
ا
وجود مسؤول حماية إشعاعية مرخص، ويجب أن يكون مرتبط

األشعة، ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسالمة الشعاعية. كل املستندات يتم 

 .ويتم معاملتها بسرية تامة rh.md@sfda.gov.sa ريد االلكتروني: إرسالها إلى الب

 بالغرفة يتطلب إجراء تعديل يتم إجراء لم دوري، ما بشكل الشعاعي املسح اختبار يتم أن يجب .2

 وبإمكان .معتمد ثالث طرف قبل من الشعاعي املسح اختبار يتم أن إشعاعي جديد. يجب مسح اختبار

الطبية،  بالفيزياء ومدربة لديهم كوادر مؤهلة كان إذا االختبارات هذه إجراء مثلمزود الخدمة الطبية 

 وذلك بعد تقديم نسخ من املؤهالت إلى الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية. ينبغي أن تحفظ

 .بداخل القسم الشعاعي املسح سجالت
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عند ظهور فشل بنتيجة أي من اختبارات املسح الشعاعي، يجب على مزود الخدمة الطبية التوقف 

يجب أن يخطر مزود فورا عن استخدام أي جهاز فشل في اختبارات املسح الشعاعي. إضافة لذلك، 

 إلى جنب مع خطة الخدمة الطبية الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية بتقرير نتيجة الفحص جنبا

أيام عمل من تلقي تقرير املسح الشعاعي. يجب  3عمل تصحيحية لصالح الفشل وذلك خالل 

يوما من املوافقة على خطة العمل التصحيحية. ترسل جميع  30تصحيح الفشل في غضون 

إrh.md@sfda.gov.sa املراسالت إلى: 

 إرسالها وعندما يتم .اعياملسح الشع وأجهزة قياس املنطقة، جهاز / أجهزة معايرة ملراقبة توفير .3

 .املنطقة الشعاعي ومراقبة أجهزة احتياطية بديلة للمسح توفير يجب للمعايرة،

توفير عالمات تحذيرية، بما في ذلك عالمات تحذير الحوامل، على أبواب غرف األشعة باللغتين  .4

 اللغتين العربية والنجليزية.
 

بتطبيق املتطلبات األمنية التالية: يقوم مقدم الرعاية الصحية  

 .القسم داخل مراقبة كاميرات تركيب .1

 .ممغنطة أو برقم سريإ ببطاقة العالج الشعاعي للولوج إما قسم في األبواب تأمين .2

 .املعمل الحار إلى املورد من الساخنة النظائر لنقل مسار تعيين .3

 .السيارات إلى وجهة التخزين املحددة موقف من املشعة املواد مسؤول الحماية الشعاعية بمرافقة يقوم .4

 .بحسب المكان التسلسلية املواد املشعة وأرقامها رصد لكل مسؤول الحماية الشعاعية بتسجيل يقوم .5

 لتسلم أو نقل املواد املشعة املورد قبل التطبيق السليم من مسؤول الحماية الشعاعية بالتأكد يقوم .6

 .للتصدير

الشعاعي. لتمكين املعالج الشعاعي عند الحاجة  للعالج غرفة بكل مراقبة راتوكامي اتصال جهاز تركيب .7

 .بعد عن املريض ورؤية من التواصل

 .العالج فترة وطوال قبل متوفرة الطوارئإ لحاالت الشعاعية السالمة معدات تكونإ أن .8

 

 
 


