
تعليمات ضباط الوقاية اإلشعاعية

المسئوليات: المادة األولى

يجب على آل مؤسسة تعمل في أي مجال من مجاالت العمل اإلشعاعي أن تعين 

ضابطا أو أآثر للوقاية اإلشعاعية، بحيث يكون أحدهم مسئوًال عن الوقاية اإلشعاعية في 

المؤسسة آلها ويسمى ضابط الوقاية اإلشعاعية الرئيسي، بينما يختص اآلخرون 

باإلشراف على الممارسات اإلشعاعية الميدانية إذا تطلبت طبيعة عمل المؤسسة عمًال 

.ميدانيًا، ويسمون ضباط وقاية إشعاعية ميدانيون

 .آما يجب أن ُيفّرغ هؤالء الضباط لهذا العمل في المؤسسات الكبيرة

.وعلى المرخص لهم التعاون مع هؤالء الضباط لضمان نجاح مهماتهم

 .شروط ضابط الوقاية اإلشعاعية :المادة الثانية

يجب أن تتوفر في ضباط الوقاية اإلشعاعية الرئيسيين والميدانيين في المؤسسات 

الكبيرة االشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجاالت العمل اإلشعاعي الصادرة 

.عن المجلس

آالعيادات (ويجوز ألصحاب المؤسسات الصغيرة أو مديريها أو أحد العاملين فيها 

أن يقوم بأعمال ضابط الوقاية ) الخاصة، أو المختبرات والمراآز الصحية الصغيرة 

اإلشعاعية باإلضافة إلى عمله األصلي  في المؤسسة، وال ُيشترط التفرغ لهذا العمل في 

.هذه الحالة

وتحدد األمانة العامة حجم المؤسسة صغيرة أم آبيرة بناًء على حجم العمل، وعدد 

 العاملين وتنوع المصادر المشعة واألجهزة اإلشعاعية المستخدمة فيها، ودرجة 



.المصادر والممارسة خطورة

مهام وواجبات ضابط الوقاية اإلشعاعية : المادة الثالثة

يعتبر الواجب الرئيسي لضابط الوقاية اإلشعاعية هو التأآد من انصياع المؤسسة التي  

يعمل بها ألحكام القانون والالئحة التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة بشأن الوقاية 

.من اإلشعاع

:وفي سبيل تحقيق ذلك، عليه أن يقوم بالمهام والواجبات التالية 

اإلشراف على وضع برامج الوقاية اإلشعاعية في مراحل التخطيط واإلنشاء في . 1

المؤسسات والتحقق من مطابقة اإلنشاءات واألجهزة لمتطلبات الوقاية اإلشعاعية قبل 

.مرحلة التشغيل 

إعداد قواعد العمل المحلية ، والتحقق من وجود خطوات مكتوبة للممارسة . 2

.اإلشعاعية والتأآد من توفر االحتياطات الوقائية المناسبة في هذه الخطوات 

التأآد من أن جميع العاملين في مجاالت العمل اإلشعاعي في المؤسسة قد تلقوا . 3

تدريبا آافيًا يتناسب مع طبيعة عملهم، وأنهم على اطالع بجميع التعليمات والقرارات 

.المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية

التأآد من أن جميع التراخيص الممنوحة للمؤسسة لممارسة العمل اإلشعاعي، بما . 4

.فيها التراخيص الشخصية، سارية المفعول

اقتراح وتصميم طرق لتقليل الجرعات اإلشعاعية للعاملين والجمهور وتصميم . 5

.الدروع المناسبة 

:وضع برامج الوقاية اإلشعاعية التالية واإلشراف على تطبيقها. 6

.قياس الجرعات الشخصية . أ

. المشعة النفاياتالتخلص من . ب



.تعليمات تخزين المواد المشعة . ج

.مراقبة التسرب والتلوث اإلشعاعي . د

.برنامج التأهيل والتدريب والتوعية في مجال الوقاية اإلشعاعية . هـ

.أية برامج أخرى تستجد بناًء على قرار من المجلس . و

تصنيف مناطق العمل اإلشعاعي إلى مناطق ُمرَاقبة ومناطق إشراف وذلك وفق . 7

. األسس التي يحددها المجلس

الالئحة تصنيف العاملين في المؤسسة وفق ظروف العمل المنصوص عليها في . 8

، والتوصية بمن يعتبر عامل إشعاعي وفق األسس التي تقرها لجنة الوقاية من التنفيذية

.اإلشعاع 

جراء القياسات والفحوص الفنية، وأخذ العينات الالزمة للتحقق من مستويات إ. 9

. اإلشعاع في أماآن العمل 

:إنشاء السجالت التالية واإلشراف عليها . 10

.سجل الجرعات الشخصية . أ

.سجل األجهزة اإلشعاعية . ب

.سجل المواد المشعة . ج

. سجل الجرعات اإلشعاعية الزائدة عن الحدود  المقررة. د

.سجل الحوادث. هـ

.سجل القياسات اإلشعاعية الدورية والطارئة. و

دخولها وخروجها ونقلها وإعارتها (سجل تداول المصادر المشعة . ز

).واستيرادها وتصديرها

. أية سجالت أخرى يقررها المجلس. ح

التحقق من جاهزية أجهزة الرصد اإلشعاعي ومن صيانتها ومعايرتها بشكل . 11



. دوري

تحديد متطلبات الوقاية اإلشعاعية من معدات واقية، وأجهزة رصد إشعاعي . 12

.وإشارات تحذيرية سواًء آانت مسموعة أو مرئية والعمل على توفيرها 

إعداد التقارير الدورية عن مستوى خدمات الوقاية اإلشعاعية والسبل الكفيلة . 13

.بتطويرها ورفعها إلى إدارة المؤسسة 

التعاون والتنسيق مع األمانة العامة للمجلس في جميع األمور المتعلقة بالوقاية . 14

.اإلشعاعية

.إعداد خطة طوارئ مؤسسية ، والتأآد من إطالع جميع المعنيين عليها. 15

.نشر ثقافة السالمة بين جميع العاملين في العمل اإلشعاعي في المؤسسة. 16

صالحيات ضباط الوقاية اإلشعاعية :المادة الرابعة

على المرخص لهم تفويض ضباط الوقاية اإلشعاعية بالصالحيات التي تؤهلهم القيام 
:وتشمل هذه الصالحيات ما يلي. بواجباتهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا

.تعديل وإقرار برنامج الوقاية واألمان اإلشعاعي في المؤسسة. 1

تعديل خطوات استخدام و تشغيل المواد و األجهزة اإلشعاعية بما يضمن الممارسة . 2

.على نحو آمن

وفي  . إيقاف أي عملية غير آمنة تؤدي إلى اإلخالل بشروط الوقاية اإلشعاعية. 3

تؤخذ اعتبارات خاصة فيما يتعلق بعالج وتشخيص المرضى بشرط أن يكون  التطبيقات الطبية

.هناك مبرر قوي من الناحية الطبية ووفقًا لما يقرره الطبيب المختص 

.التوصية بشأن تعيين خبراء أو فنيين للقيام بالمهام المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية . 4

االتصال بالمجلس وآافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية ببرنامج الوقاية . 5

.اإلشعاعية للتشاور وطلب المعونة 
االتصال الفوري والمباشر بالمجلس وآافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية في حاالت . 6



وتكون له في مثل هذه الحاالت الصالحيات القصوى على آافة المستويات  .الطوارئ اإلشعاعية

.واألقسام دون الحاجة إلى الرجوع للمسؤول اإلداري وذلك بما يتناسب مع حجم المخاطر


