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الغرض من هذا الدليل توضيح متطلبات الهيئة لترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت
الصحية وذلك لضمان كفاءة وجودة وسالمة األجهزة إواملنتجات الطبية املصدرة لإلشعاع واملحيط الذي تعمل به من
املخاطر الشعاعية .إ

ينطبق هذا الدليل على مقدمي خدمات الحماية والسالمة الشعاعية املؤينة ومقدمي الرعاية الصحية .إ

إشارة إلى "نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1428/1/25هـ ،والذي أناط بالهيئة
العامة للغذاء والدواء تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة واملستلزمات الطبية ،أصدرت الهيئة/القطاع هذا الدليل
لتحديد متطلباتها لترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت الصحية وذلك لضمان سالمة
وحماية املرض ى واملستخدمين واألطراف ذويإ العالقة من املخاطر الشعاعية املترتبة على استخدام األجهزة الشعاعية
الطبية .إ
إ
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عام إ

1

متطلبات ما قبل
تقديم الطلب إ

2

 −ال يجوزإ تقديم خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت الصحية
في اململكة إ إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .إ
 −تقوم الهيئة بدراسة الطلبات بغرض التحقق من استيفاء مزودي خدمات توكيد
الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت الصحية ملتطلبات الهيئة وامتثالها
للمعايير واملتطلبات الفنية.
 −يحق للهيئة تعليق الترخيص أو إلغائه إألي سبب بما يضمن تحقيق جودة وكفاءة
وس إالمة األجهزة إواملنتجات الطبية ّ
املصدرة لإلشعاع واملحيط الذي تعمل فيه من
املخاطر الشعاعية .إ
متطلبات خاصة باملنشأة املقدمة للطلب:
 −يجب أن يكون لدى مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت
الصحية "حساب للمنشأة" من خالل "نظام غد  -خدمات الحساب"
 −تقوم الهيئة بتنفيذ زيارات دورية للمنشأة املرخصة وذلك للتحقق من تطبيقها
ملتطلبات واشتراطات الهيئة.

 3إ متطلبات خاصة بالعاملين لدى املنشأة:
 −درجة البكالوريوس -كحد أدنى -في تخصصات الهندسة الطبية أ إو الفيزياء الطبية
أو أي تخصص ذو عالقة ،وذلك من جهة علمية معتمدة.
الشعاع مرخص (سعودي) الجنسية.
 −توفر مسؤول للحماية من إ
 −توفير التدريب املستمر والتأهيل املناسب لجميع العاملين للقيام باملهام على الوجه
األمثل .إ
الشعاعية الشخصية لجميع العاملين .إ
 −توفير بطاقات قياس الجرعة إ
 4إ متطلبات خاصة باملصادر املشعة:
 −يحظر استخدام مصادر غير مرخص بها من حيث العدد والنوع والنشاطية
الشعاعية ،والبالغ عن أي تغيرات في البيانات التي تم إصدار الترخيص بموجبها،
إو إال يجوز إجراء أية تعديالت دون الحصول على تصريح كتابي بذلك .إ
 −عدم نقل/حيازة املصادر املشعة املرخص بها إلى أي منشأة أخرى دون موافقة
الجهات املختصة .إ
 −عدم بيع أو تأجير أو إعارة أو إهداء املصادر التي لدى املرخص له إلى أي منشأة
أخرى دون أخذ املوافقة من الجهات املختصة.

4

 −عدم نقل املصادر املشعة الثابتة إلى أي مكان آخر داخل املنشأة دون أخذ املوافقة
من الجهات املختصة.
 −في حال عدم الحاجة إلى املصادر املشعة يجب التخلص منها حسب ما ورد في
التعليمات العامة لدارة النفايات املشعة والتعليمات العامة للحماية من
الشعاعات املؤينة في اململكة.
 5إ متطلبات إضافية:
 −بعد اكتمال جميع املتطلبات ستقوم الهيئة بزيارة للمنشأة املتقدمة بطلب
الترخيص وذلك للتقييم والتدقيق قبل الحصول على الترخيص.
 −يجب تحقيق أي متطلبات إضافية تصدر إالحقاإ من الهيئة.
 −يجب اعتماد كافة التقارير من قبل خبير مختص في املجال.
 −في حالة رغبة املنشأة املرخصة تجديد الترخيص الحقا ،يجب أن تتقدم املنشأة
بطلب ذلك إلى الهيئة وأن يتم إرفاق الطلب بكافة الوثائق وذلك قبل انتهاء
الترخيص الساري بثالثة أشهر.
 −أي تغيير في مواقع العمل أو الخالل بالترخيص سيؤدي إلى تعليق الترخيص أو
إلغائه .إ

5

تقديم الطلب إ

 6إ يقدم طلب ترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية للمنشآت
الصحية من خالل "نظام غد – خدمات الترخيص" مرفقا املستندات املشار إليها في
قسم "املستندات املطلوبة" .إ

الجراءات املكتوبة
لنقل املواد املشعة
املستخدمة إ

 7إ  −االلتزام بـ "الدليل الرشادي للتخزين والنقل والتعامل مع األجهزة واملنتجات الطبية
(")MDS-G17
 −يجب التقيد بما ذكر في التعليمات العامة للحماية من الشعاعات املؤينة في اململكة
والتعليمات الوطنية لنقل املواد املشعة أو أي وثائق أخرى تصدر من الجهات
املختصة الحقا.

مإ

مالحظات إ

املستندات املطلوبة إ

متطلبات خاصة باملنشأة املقدمة للطلب إ
 1إ نسخة من برنامج الحماية والس إالمة الشعاعية إ  −يجب أن يكون باللغتين العربية والنجليزية
 −يجب أن يكون موثق إومعتمد لدى املنشأة
 −وصف لنظام الحماية من الشعاع املستخدم
 −نسخة من خطة االستجابة للطوارئ املقترحة في حالة
وجود خطر الشعاع العرض ي
 −يستثنى مقدمو خدمة االستشارات الفنية الشعاعية .إ
 2إ تعبئة نموذج ترخيص مقدمي خدمات توكيد
الجودة والقياسات الشعاعية
()OPS-F-410-001
إ

 −أنظر امللحق ( ،)1اضغط هنا لنسخة قابلة للطباعة
والتعديل
 −يجب تعبئة جميع الحقول باملعلومات الوصفية وذات
الصلة
 −يعبأ الجدول إلكترونياإ
 −في حال وجود تحديث أو تعديل أو إضافة بالبيانات
املدخلة الحقا ،يجب إعادة تعبئة نموذج ترخيص
مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الشعاعية
وإرسال نسخة عبر البريد اللكتروني:
 rh.md@sfda.gov.saإ

متطلبات خاصة بالعاملين لدى املنشأة إ
 3إ نسخ للمؤه إالت العلمية وشهادات التدريب
لجميع العاملين في خدمات الحماية والسالمة
الشعاعية باملنشأة مقدمة الطلب إ

 −يجب أن يرفق معها ما يلي:
 oنسخة من بطاقة الهوية الوطنية/القامة والسيرة
الذاتية
 oيشترط أن يكون املختصين والخبراء من حاملي
الجنسية السعودية فقط إ

تقارير قياس الجرعة الشعاعية الشخصية
إ
4إ
لجميع العاملين إ
 5إ نسخة لكل رخصة مسؤول عن الحماية من
الشعاع لدى املنشأة املستفيدة إ

 −االحتفاظ بالسجالت ملدة  5سنوات على أقل حد
 −يستثنى فترة العمل لسجالت العاملين الجدد إ
 −يجب أن يرفق معها ما يلي:
 oنسخة من بطاقة الهوية الوطنية/القامة
للمسؤول
 oإثبات بأن مسؤول الحماية من الشعاع على
كفالة املنشأة املستفيدة أو متعاقد معها
إ
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متطلبات خاصة باملصادر املشعة إ
 6إ نسخة من رخصة املمارسة الشعاعية للمنشأة
املستفيدة إ
 7إ نسخة من املخطط الهندس ي ملنطقة تخزين
املصادر املشعة إ

 −تطلب من مقدمي خدمات الحماية والسالمة
الشعاعية للمنشآت الصحية إ
إ

متطلبات خاصة بأجهزة القياس واملعايرة إ
 8إ نسخ من شهادات املعايرة من مختبرات
أجهزة القياس
معتمدة ،وذلك لكافة إ
املستخدمة إ

 −وصف طريقة القياس أو الحساب واملعايير الفنية
والشروط واألدوات املستخدمة إ

متطلبات إضافية إ
 9إ نسخة من الجراءات والخطوات املتبعة لتنفيذ  −توضيح املرجع العلمي املعتمد لطريقة عمل االختبارات إ
كل خدمة يتم طلب ترخيصها إ
 10إ في حال تحديث أو تعديل أو تصحيح أي من
الوثائق واملستندات الخاصة باملتطلبات فيجب
إرسال نسخة عبر البريد اللكتروني:

إ

rh.md@sfda.gov.sa

 11إ في حال فشل أحد اختبارات الحماية والس إالمة
إخطار الهيئة بذلك وإرسال
إ
الشعاعية فيجب
نسخة مفصلة من التقرير خالل ثالثة أيام
عمل ،وذلك عبر البريد اللكتروني :إ
 rh.md@sfda.gov.saإ
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إ

البداية

النهاية

قطاع العمليات

تقديم الطلب الكترونيا

القرار
قبول/رفض
غير مكتمل

المستندات
المطلوبة

مكتمل

قطاع األجهزة والمنتجات الطبية

اإلدارة التنفيذية للصحة اإلشعاعية

غير مكتمل

8

تقييم المستندات
المطلوبة

مكتمل

زيارة تقييمية
للمنشأة
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)Quality Assurance and Radiation Measurements Service Providers Licensing Form (OPS-F-410-001

اضغط هنا لنسخة قابلة للطباعة والتعديل إ
نوع وتاريخ الطلب إ
☐ جديد

☐ تجديد

☐ تعديل

إ

التاريخ :إ

بيانات املنشأة
اسم املنشأة:

نوع املنشأة ☐ :حكومية ☐ خاصة

رقم السجل التجاري:

رقم السجل الوطني:

املدينة:

الحي:

اسم الشارع:

رقم املبنى:

البريد اللكتروني:

رقم الهاتف :إ

العنوان الوطني :إ
املسؤول الداري للمنشأة:

الجوال:

الوظيفة:

البريد اللكتروني:

مسؤول الحماية من الشعاع:

الجوال:

الوظيفة:

البريد اللكتروني:
إ

رقم الهوية :إ
رقم ترخيص مسؤول الحماية من الشعاع :إ

نوع الترخيص :إ

تاريخ انتهاء الرخصة :إ

إ

أنشطة املنشأة (املقابل املالي لكل نشاط  5000لاير ملدة ثالث سنوات) إ
☐ توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة الطبية

☐ املسح الشعاعي

☐ خدمات التدريع لقسام األشعة

☐ قياس الجرعة الشخصية الشعاعية

☐ االستشارات الفنية ألقسام األشعة

10

املتطلبات إ
 oخطاب طلب الترخيص على الورق الرسمي للمنشأة موجه إلى مدير إدارة ترخيص املنشآت .إ
 oتعبئة نموذج ترخيص تقديم خدمات الحماية والسالمة من الشعاع .إ
 oصورة من إثبات الهوية لجميع موظفي املنشأة.
 oصورة من شهادات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ملوظفي املنشأة.
 oتقديم إثبات عمل املعايرة والصيانة لألجهزة بشكل دوري من جهة أو مختبر معتمد.
 oصورة من سجل قراءات الجرعة الشعاعية الشخصية ملوظفي املنشأة املمارسة.
 oإرفاق نسخة من رخصة املمارسة للمواد املشعة إن وجدت .إ
والخبرة لجميع موظفي املنشأة مع مراعاة الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات (الفيزياء
إ
 oصورة من شهادات التدريب
الطبية ،هندسة األجهزة الطبية) أو تخصص ذو عالقة من جهة علمية معتمدة.
 oصورة من رخصة مسؤول الحماية من الشعاع.
 oإرفاق نسخة من برنامج الحماية والسالمة الشعاعية باللغتين (العربية والنجليزية) ومعتمدة لدى املنشأة .إ
 oتقدم كافة املستندات لدارة االتصاالت الدارية بالهيئة العامة للغذاء والدواء .إ
التعهدات إ
أتعهد بأن جميع البيانات املقدمة بهذا النموذج صحيحة .إ
أتعهد بإبالغ الهيئة بأي تغيير في املعلومات املقدمة سابقا.
أتعهد بأن جميع الوثائق املرفقة واملختومة بختم املنشأة هي نسخة طبق األصل ،وإذا ظهر خالف ذلك فإني أقر بارتكاب التزوير في الوثائق وأتحمل ما يترتب
على ذلك من الجزاء النظامي.
أطلعت على الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية والقواعد الجرائية املكملة لها الصادرة بقرار بمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (-8-1
 )1429وتاريخ 1429/12/29هـ ،وأتعهد بااللتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من الهيئة .كما أتعهد بااللتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اطلعت على دليل متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة ألجهزة األشعة الطبية وخدمات الحماية
الشعاعية للمنشآت الصحية .إ
التقيد بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء للممارسة اآلمنة في املنشآت الصحية .إ
اسم املالك (أو الشخص املفوض) :إ
إ
التوقيع :إ
إ
إ
إ
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الجوال :إ
إ
ختم املنشأة:

بيانات العاملين املؤهلين إ
مإ
1
2
3
4
5إ
6إ
7

الجنسية

االسم

الوظيفة

السجل املدني/القامة إ

املؤهل العلمي

تاريخ االنتهاء إ

رقم ترخيص املمارسة إ

بيانات أجهزة القياس إ
م

الجهاز

املوديل

الرقم التسلسلي

بلد املنشأ إ

الشركة الصانعة

تاريخ املعايرة إ
القادمة إ
الحديثة إ

جهة املعايرة إ

مالحظات إ

1
2
3
4
5إ
6
بيانات املصادر املشعة إ
م
1
2
3
4
5إ

املصدر املشع

الرمز

الحالة الفيزيائية

النشاطية ()Bq( /)Ci

صفحة  12من 13

العدد إ

الشركة الصانعة إ

رقم التسلسل املصنعي إ

اململكة العربية السعودية إ
اململكة إ
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة
قطاع األجهزة واملنتجات الطبية إ
القطاع إ
ترخيص تصدره الهيئة للمنشأة املوردة/املصدرة/املسوقة لنشاط تجارة األجهزة واملنتجات
ترخيص منشأة
الطبية .إ
أجهزة الطبية إ
رقم ملف املنشأة في الرقم الذي تصدره الهيئة للجهة بموجب أحكام تسجيل املنشآت بالئحة رقابة األجهزة
النظام املوحد إ واملنتجات الطبية .إ
كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج ،ومواد
الجهاز الطبي إ
تشغيل أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة:
أ( صنعت لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخرىإ لإلنسان ،لهدف أو أكثر من األهداف التالية:
 تشخيص أو وقاية أو رصد أو عالج أو تخفيف أو تسكين األمراض. تشخيص أو رصد أو عالج أو تخفيف وتسكين الصابات أو التعويض لتلكالصابات أو العاقات.
 الفحص أو الحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو الوظيفي ألعضاء الجسم. دعم الحياة أو تمكينها من االستمرار. تنظيم الحمل. تعقيم األجهزة الطبية. إعطاء املعلومات لغرض طبي أو تشخيص ي عن طريق الفحوصات املخبريةللعينات املأخوذة من جسم النسان.
ب( األجهزة التي ال يمكن أن تحقق الغرض الفعلي الذي صنعت من أجله في أو على جسم
النسان بواسطة العقار الدوائي أو العامل املناعي أو التحوالت األيضية وإنما تساعد في
تحقيق مفاعيلها فقط.
املنشآت الصحية إ جهة حكومية أو أهلية تقدم خدمات رعاية صحية باململكة وتتعامل مع األجهزة واملنتجات
املصدرة لإلشعاع .إ
الذرية واملتجددة أو مدينة امللك عبدالعزيز
الجهات املختصة إ وزارة الداخلية أو مدينة امللك عبد هللا للطاقة إ
للعلوم والتقنية أو الهيئة العامة للغذاء والدواء .إ
ّ
الشخص أو املنشأة التي تقوم بنقل الجهاز/املنتج املصدر لإلشعاع بأي وسيلة نقل
الناقل إ
مرخصة .إ
الشخص الذي يتطلب عمله التواجد في املناطق التي تحتوي على الجهاز/املنتج ّ
املصدر
العامل إ
لإلشعاع .إ
الجهاز/املنتج ّ
املصدر الجهاز/املنتج الطبي املصدر لإلشعاع أو الجهاز/املنتج املشع املستخدم في التطبيقات
التشخيصية أو العالجية أو التجميلية أو املعايرة الطبية .إ
لإلشعاع إ
مسؤول الحماية من شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية وحاصل على رخصة ممارسة في مجال الحماية
والسالمة الشعاعية في املجال الطبي .إ
الشعاع إ
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