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إ

 

 

 التالي:توضيح غرض من هذه الوثيقة تحديد وإال

إ

الطبية املشغلة لجهاز مصدر لإلشعاع  للمرافقالرشادات الرئيسية للهيئة لعداد برنامج الحماية من الشعاع  -

  .أو مادة مشعة لغرض االستخدام الطبي

كفاءة برامج الحماية  لضمان جودة األداء وتحسين شعاعاملصدرة لإلإبعض األجهزة  إرشادات تشغيل واستخدام -

إ والحفاظ على جودة الصور ومعلومات تشخيص املريض.، من الشعاع

إ

………

 :علىينطبق هذا الدليل 

 .مقدمي خدمات توكيد الجودة للمنشآت الصحية -

 .املشغلة لجهاز مصدر لإلشعاع أو مادة مشعة لغرض االستخدام الطبيمرافق الرعاية الصحية  -

إخدمة صيانة األجهزة الطبية. مقدمي -

 

 إلى الوثيقةهذه  أصدرت الهيئة
ً
إ:استنادا

 وتاريخ( 54/م) رقمالصادر باملرسوم امللكي  األجهزة واملستلزمات الطبية"نظام "من املادة السادسة والعشرون  -

 داخل الفنية اللوائح بتطبيق الصحية الرعاية مقدمي التزام الهيئة تراقبأن " على نصتالتي هـ 06/07/1442

 التشخيص في وكفايتها ومأمونيتها الطبية واملستلزمات األجهزة سالمة من للتأكد الصحية، الرعاية مرافق

 ".والعالج

إ.(MDS-REQ 3متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية ) -

إ
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إ

إعام

 

1 

 

باملنشآت الصحية في اململكة إال بعد  الشعاعيةال يجوز تقديم الخدمات  -

 الجهة ذات االختصاص.الحصول على ترخيص ممارسة من 

يجب على جميع مقدمي الرعاية الصحية ممن يستخدم مصادر الشعاع  -

للممارسات الطبية سواء كانت مولد أشعة سينية إشعاعية أو مادة مشعة 

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "بالقسمين )د( و )هـ( من  االلتزام

 ". )3REQ -MDS.(واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية

 As low as reasonably”مبدأ تطبيق ب االلتزام على مقدم الرعاية الصحيةيجب  -إ2إ الدارة والتنظيم

achievable  "(ALARA للحد من مخاطر الشعاع إلى أدنى حد ممكن، ولتقليل )

   .لعامةوا والعاملينللمريض  الشعاعيةالجرعة 

الجراءات والضوابط الهندسية االلتزام بعلى مقدم الرعاية الصحية يجب  -

الجرعات املهنية املستندة إلى مبادئ الحماية من الشعاع لتحقيق تقليل 

إ والعامة.

يجب على مقدم الرعاية الصحية تقييم ما إذا كانت مراقبة التعرض الشعاعي  -إ3  برنامج قياس الجرعات

املؤينة التي يتعرض لها  الشعاعيةوااللتزام بمراقبة الجرعات  ،لألفراد مطلوبة

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة " من القسم )د( العاملين والواردة في

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

 لإلشعاع بما يلي: -
ً
 يجب إرشاد املعرضين مهنيا

o  أنواع أجهزة املراقبة الشخصية املستخدمة وطرق وفترات

 استخدامها.

o .طريقة التحكم بأجهزة املراقبة 

o شخصية، بما في ذلك عواقب تعليمات االستخدام ألجهزة املراقبة ال

 غير السليم للجهاز.التعرض 

o  عن الحمل للعامالت.  البالغإجراءات  

o  إجراءات الحفاظ على توثيق جرعة الجنين والوثائق املرتبطة بها

إ للعاملة الحامل املعلن عنها.

وإتباع ، وتوثيقها مناطق املراقبة والتحكميجب تقييم الحاجة إلى مراقبة  -إ4إوالتحكم مناطق املراقبة

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "من املتطلبات الواردة في القسم )د( 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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والتي تنص ("، MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

املؤينة التي يتعرض لها العاملين  الشعاعيةااللتزام بمراقبة الجرعات على 

 خالل فترة عملهم وفق ما يلي:

o  تزويد كل عامل مصنف ببطاقتين لقياس الجرعة الشخصية

 تستخدم بالتناوب عند إرسال أحدهما للقراءة. )أ، ب( الشعاعية

o بطاقات الجرعة الشخصية  بنتائج قراءات قياس االحتفاظ

 خالل فترة عمله. الشعاعية

o  توفير أداة قياس إضافية لألطراف في حال توقع تعرضها لجرعات

 إشعاعية عالية.

o  عمل تقييم مخاطر لتحديد الجرعة السنوية املتوقعة للعامل

املصنف في أقسام أشعة األسنان، وعليه يتم تحديد مدى الحاجة 

 الشخصية له. الشعاعيةات لتوفير بطاقات قياس الجرع

o  منح العامالت الحوامل في أقسام األشعة بطاقة قياس إضافية

الرتدائها على مستوى منطقة الحوض بغض النظر عن مستوى 

إالجرعات املتوقعة.

على مقدم الرعاية الصحية إبالغ الهيئة كتابًيا ببيع أو نقل أو وقف يجب  -إ5إ  التخلص من األجهزة 

إإشعاع. استخدام أي مصدرإ

حفظ السجالت وإعداد 

إالتقارير

يجب على املنشأة حفظ جميع السجالت وإعداد التقارير وتوثيق متطلباتها  -إ6

سجالت برنامج الحماية من  وكذلك جميعوااللتزام بمعايير االمتثال للمطابقة. 

 الشعاع، بما في ذلك تدقيق ومراجعة محتوى البرنامج.

 لعملية حفظ السجالت: التاليةيجب تحديد العناصر  -

o .الشخص املسؤول عن حفظ السجالت 

o .مكان حفظ السجالت 

o .قالب االحتفاظ بالسجالت والتوثيق وتحديثاتها 

o  إجراءات حفظ السجالت فيما يتعلق باملواقع املعتمدة الضافية

 )مزودي خدمات النترنت واالتصال(.

ثيق الجراءات تقارير عن التعرض الفردي عند طلبها ، يجب توإ يجب تقديم -

إفيما يخص اصدار تقارير األفراد.

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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 وإرشاداتالتدريب 

إالسالمة من الشعاع

يجب توفير سياسات وإجراءات مكتوبة لجراءات التشغيل والسالمة كدليل  -إ7

التشغيل املورد مع جهاز الشعاع، مع مراعاة ابرازها بشكل واضح على الجهاز 

 ليسهل للمشغل الوصول لها.أو بأماكن وحدات التحكم والتشغيل 

يجب قبل استخدام أجهزة الشعاع توثيق كل تدريب مطلوب قد تم إجرائه  -

للموظفين سواء كان للعاملين املعرضين مهنيا أو غير املعرضين مهنيا، بما في 

 ذلك برامج التعليم املستمر. 

ج يجب توثيق التدريبات األخرى املقدمة للموظفين أو الزوار كمراجعة برنام -

الحماية من الشعاع، واجتماعات السالمة، والتدريب الرسمي في الفصول 

 الدراسية، إلخ.

املرض ى إبالغ جميع األفراد العاملين في أي جزء من املناطق الخاضعة للرقابة أو  -

  املناطق.بأنه يتم استخدام الشعاع في هذه  أو العامة

ماية، واالحتياطات أو إرشاد العاملين عن مخاطر التعرض لإلشعاع وطرق الح -

م من لحمايتهوإرشادهم إلى مراعاة األحكام واللوائح املطبقة الجراءات املتخذة 

 .التعرض لإلشعاع غير الضروريإ

إرشاد العاملين لالستجابة املناسبة للتحذيرات التي يتم إجراؤها في حالة  -

فراد التعرض لإلشعاع، وإبالغ هؤالء األإيسبب حدوث أي طارئ أو عطل قد 

إ.بشأن تقارير التعرض لإلشعاع

إجراءات املراجعة 

إوالتدقيق الداخلي

 الشعاع دوريالحماية من يجب على مقدم الرعاية الصحية تدقيق برنامج ا -إ8

 بحد أقص ى كل سنتين.

التالية اعتماًدا على نطاق برنامج الحماية من معالجة العناصر وإ مراجعةيجب  -

 الشعاع:

o مراجعة البرامج التي يتم إجراؤهاتحديد أنواع التدقيق وإ.  

o  واملراجعةتحديد الفرد )األفراد( املسؤولين عن إجراء التدقيق. 

o  واملراجعةتحديد األماكن واألزمنة التي يتم فيها إجراء التدقيق. 

o .إجراءات عمليات التدقيق 

o  معايرة إجراء تعليمات االستخدام السليم لألجهزة في حال

إ األجهزة
ً
إ.داخليا
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املطروحة  قياس كثافة العظام باألشعة السينيةأجهزة يجب أن تحصل  -

 واملستلزماتذن بالتسويق لألجهزة الإللتسويق و/أو االستخدام في اململكة على 

 لـ "الطبي
ً
MDS-متطلبات الذن بتسويق األجهزة واملستلزمات الطبية )ة وفقا

1REQ )." 

متطلبات " املتطلبات الواردة فيما يتعلق بتلك األجهزة بب يجب االلتزام -

 االستخدام اآلمن لألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية

).3REQ -MDS(". 

لحد من استخدام األشعة لالشعاع  يجب تطبيق املبادئ األساسية للحماية من -

 وهي: املؤينة

o يجب تقييم جودة املعلومات التي تنتجها أنظمة )مقياس التبرير :

إ.دكسا( بالضافة إلى جرعة املريض

o أداة  . حيث تعتبرإإنشاء سجالت الجرعات املرجعيةيجب : التحسين

 يل التعرض لإلشعاع غير الضروري.مهمة للتحسين وتقل

o حدود الجرعة: 

ملشغل أو لمرض ى أو ايجب تقييم الجرعات بحيث يمكن تقييد حدود الجرعة ل -

إ.العامة

يحق للهيئة زيارة املنشآت الطبية للتأكد من ضمان جودة وكفاءة وسالمة  -

  .درة لإلشعاع واملحيط الذي تعمل فيهالطبية املص واملستلزماتاألجهزة 

، يجب االلتزام جهزة املصدرة لإلشعاعألإل نواالستخدام اآلمتشغيل اللضمان  -إ2إاختبارات توكيد الجودة

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة واملستلزمات الطبية "بالفقرات التالية من 

 :("MDS-REQ3) ةداخل مرافق الرعاية الصحي

o طبيين وفيزيائيين، األشعة ألقسام شعاعمسؤول الحماية من الإ تعيين 

 يكونوا أالإ علىالنوعية.  الجودة توكيد اختبارات لجراء ومدربين مؤهلين

إداريإ ينمرتبط
ً
 خدمات مقدمي مع التعاقد ويمكن، األشعة بأقسام ا

إ.الهيئة من املرخصين الجودة توكيد

o لكل مما يلي:موثقة  اتوجود سياس 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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 الوقائيةصيانة األجهزة واملستلزمات الطبية، وتشمل الصيانة  .أ

واختبارات توكيد  ،، واملعايرةالصيانة التصحيحيةالدورية، وإ

 الجودة.

إ إعادة معالجة األجهزة واملستلزمات الطبية .ب
ً
شروط إعادة ل وفقا

 ( في الالئحة.20/2ملادة )ا الواردة فياملعالجة 

الجراءات التصحيحية لنذارات إنذارات السالمة وإلتعامل مع ا .ج

 .السالمة

o الطبي  تنفيذ االختبارات الالزمة لضمان سالمة وكفاءة وجودة أداء الجهازإ

 لتعليمات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد 
ً
خالل االستخدام وفقا

 .االختبارات يتم إبالغ الهيئة من خالل املركز

o  إإجراء االختبارات الوظيفية للجهاز الطبي بواسطة معدات
ً
 االختبار وفقا

تم إبالغ ، وفي حال فشل الجهاز في أحد االختبارات يعملتطلبات املصن

 خالل املركز.الهيئة من 

o  الشعاعيةتوفير سياسات وإجراءات موثقة متعلقة بالحماية والسالمة 

(Radiation Protection Program وبرامج توكيد الجودة النوعية )

(Quality Assurance Program داخل أقسام األشعة املختلفة )

 ومراجعتها بشكل دوري.

o جهزة األشعة والتصوير االلتزام بعمل اختبارات توكيد الجودة النوعية ألإ

الطبي بشكل دوري من خالل مختصين مؤهلين ومدربين داخل مرفق 

الرعاية الصحية أو إحدى الجهات املرخصة من الهيئة لتقديم هذه 

 الخدمة، واالحتفاظ بتقارير نتائج االختبارات التي تم إجراؤها.

o  االلتزام بإخطار الهيئة من خالل املركز في حال وجود فشل بأحد

اختبارات توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة والتصوير الطبي، وإرفاق 

خطة تصحيحية ملعالجة الخلل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقرير 

ة نتيجة االختبار، على أن تكون استمرارية استخدام الجهاز مقيد

 بالتوصيات الواردة في التقرير.

ول عن استخدام جهاز الكشف عن هشاشة العظام من ؤإاملس أن يتحققيجب  -

 ضبط العوامل التالية: 

o .جودة الشعاع 

o .معامل االمتصاص 
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o .األنسجة املكافئة 

o .إاألعطال امليكانيكية

االستخدام اآلمن لألجهزة متطلبات "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  -إ3إالصيانةالفحص وإ

 (":MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o :وجود سياسات موثقة لكل مما يلي 

صيانة األجهزة واملستلزمات الطبية، وتشمل الصيانة الوقائية  .أ

الدورية، والصيانة التصحيحية، واملعايرة، واختبارات توكيد 

 الجودة.

 لشروط إعادة إعادة معالجة األجهزة وإ .ب
ً
املستلزمات الطبية وفقا

 ( في الالئحة.20/2املعالجة الواردة في املادة )

التعامل مع إنذارات السالمة والجراءات التصحيحية لنذارات  .ج

 السالمة.

o تحديد االحتياجات التدريبية املناسبة للتشغيل والصيانة. 

o ل مقدم التأكد من إجراء الصيانة بواسطة املصنع مباشرة أو من خال

خدمات صيانة مرخص من الهيئة أو كوادر فنية متخصصة بعد تلقي 

 .تدريب متخصص من املصنع أو من شخص مدرب من قبل املصنع

o .تحديد متطلبات الصيانة الوقائية الدورية حسب تعليمات املصنع 

o  االلتزام بإجراء اختبارات السالمة الكهربائية، وكذلك إجراء الصيانة

 وفق ما يلي: الوقائية الدورية

 وتم تطهيره )إذا دعت  .أ
ً
أن يكون الجهاز أو املستلزم الطبي نظيفا

 الحاجة( ويعمل في حالة جيدة.

أن تتم من خالل أشخاص مدربين من قبل املصنع، وأن تكون  .ب

 إجراءاتها وتكرارها متماشية مع متطلبات املصنع. 

 جدولة مواعيد إجراء الصيانة الوقائية الدورية. .ج

تفاصيل الصيانة الوقائية الدورية )التاريخ وأطقم األدوات تدوين  .د

وغيرها( في سجل الجهاز أو املستلزم الطبي ضمن نظام إدارة 

 الصيانة، وحفظ تلك البيانات ملدة خمس سنوات على األقل.

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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وضع ملصق على الجهاز أو املستلزم الطبي بعد إجراء الصيانة  .ه

خ إجراء آخر صيانة، وتاريخ الوقائية الدورية، يوضح على األقل تاري

 الصيانة املقبلة، ومن قام بها.

املوافقة على تقرير الصيانة الوقائية الدورية من قبل املستخدم  .و

النهائي ومهندس/فني األجهزة واملستلزمات الطبية أو مقدم خدمات 

 الصيانة.

o .مراقبة كافة عمليات الصيانة الوقائية الدورية والتصحيحية 

o الصادرة عن املصنع حول الصيانة التصحيحية  تطبيق التعليمات

واملعايرة، وفي حال عدم توفر التعليمات يتم الرجوع إلى املواصفات 

 القياسية واألدلة املعتمدة لدى الهيئة.

o  وضع سجل ضمن نظام إدارة الصيانة لكل جهاز أو مستلزم طبي بحيث

 على املعلومات التالية: -بحٍد أدنى–يشتمل 

 عن الجهاز أو املستلزم الطبي.معلومات عامة  .أ

الصيانة الوقائية الدورية: عدد مرات تكرار الصيانة الوقائية  .ب

الدورية، والجراءات املحدثة. ومتطلبات املعايرة، وقطع الغيار 

املستخدمة، وتاريخ كل صيانة، واملعدات واألجزاء املستخدمة، 

جراء والجهة أو الشخص الذي أجرى الصيانة، والوقت املستغرق لإ

 الصيانة.

الصيانة التصحيحية: تاريخ حدوث املشكلة، ووصف املشكلة، وقطع  .ج

 الغيار املستخدمة، والوقت املستغرق لجراء الصيانة.

االجراء التصحيحي لنذار السالمة: تاريخ انذار السالمة، وصف  .د

املشكلة ووصف االجراء التصحيحي لنذار السالمة املطلوب، تاريخ 

 لتصحيحي لنذار السالمة.تنفيذ االجراء ا

o  توفير امللصقات املناسبة حسب حالة الجهاز أو املستلزم الطبي، على

سبيل املثال )ملصق الجهاز خارج الخدمة، وملصق الصيانة الوقائية 

إالدورية(.

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  -إ4إاملستخدم

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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o  التأكد من توفر التدريب املناسب على الجهاز أو املستلزم الطبي

شخص مدرب من للمستخدم واملهندس أو الفني من قبل املصنع أو من 

 .قبل املصنع واالحتفاظ بسجالت وشهادات التدريب

o  االلتزام بتطبيق املرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات األشعة

التشخيصية الطبية املنشور على موقع الهيئة، واالحتفاظ بالسجالت 

إ.التي تثبت التقيد باملستويات املحددة

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  - 5إغرفة الجهاز

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o  تنفيذ االختبارات الالزمة لضمان سالمة وكفاءة وجودة أداء الجهاز الطبي

 لتعليمات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد 
ً
خالل االستخدام وفقا

 االختبارات يتم إبالغ الهيئة من خالل املركز.

o  
ً
إجراء االختبارات الوظيفية للجهاز الطبي بواسطة معدات االختبار وفقا

ملتطلبات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد االختبارات يتم إبالغ 

 املركز.الهيئة من خالل 

o  االلتزام بعمل االختبارات الالزمة التي تضمن كفاءة وجودة تدريع غرف

األشعة )التي يتطلب تدريعها( بشكل دوري، واالحتفاظ بتقارير نتائج 

 االختبارات التي تم إجراؤها.

o  االلتزام فوًرا بعدم استخدام أجهزة األشعة والتصوير الطبي داخل غرف

كفاءة وجودة التدريع، وااللتزام بإخطار األشعة التي فشلت في اختبار 

الهيئة من خالل املركز وإرفاق خطة تصحيحية ملعالجة الخلل خالل 

 ثالثة أيام عمل من تاريخ تقرير نتيجة االختبار.

o  تجهيز غرف األشعة املؤينة وغير املؤينة بوسائل تسمح ملشغل الجهاز

 بمراقبة املريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.

o صيص منطقة مهيأة ملشغلي أجهزة األشعة املؤينة لضمان سالمتهم تخ

إمن خطر األشعة.

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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إ

إعام

 

1 

 

املطروحة للتسويق و/أو  أجهزة تصوير الثدي باألشعةيجب أن تحصل  -

 لـ الطبي واملستلزماتذن بالتسويق لألجهزة الإاالستخدام في اململكة على 
ً
ة وفقا

 ".(1REQ -MDSمتطلبات الذن بتسويق األجهزة واملستلزمات الطبية )"

متطلبات " املتطلبات الواردة فيبما يتعلق بتلك األجهزة ب يجب االلتزام -

 االستخدام اآلمن لألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية

).3REQ -MDS(". 

 :يحققرشادات هذه الإ االلتزام بتطبيق -

o  إ.ملنشآت التصوير الشعاعي للثدي الشعاعيةزيادة الحماية

o  إ.غير املبررةالتقليل من عدد فحوصات التصوير الشعاعي للثدي

o إ.الكشف الدقيق عن سرطان الثدي زيادة فعالية

o إ.التقليل من عدد الجراءات الجراحية غير الضرورية

o  املساعدة في الحفاظ على التعرض املنهي من الشعاع ضمن الحدود

 (.ALARAاملعمول بها )

o صوير الشعاعي للثديزيادة الوعي العام بفوائد الت.  

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  -إ2إمراقبة الجودة النوعية

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o  تعيين مسؤول الحماية من الشعاع ألقسام األشعة، وفيزيائيين طبيين

مؤهلين ومدربين لجراء اختبارات توكيد الجودة النوعية. على أال يكونوا 

 بأقسام األشعة، ويمكن التعاقد مع مقدمي خدمات 
ً
مرتبطين إداريا

االختبارات الالزمة لضمان  ذتنفي .الهيئةتوكيد الجودة املرخصين من 

 لتعليمات س
ً
المة وكفاءة وجودة أداء الجهاز الطبي خالل االستخدام وفقا

املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد االختبارات يتم إبالغ الهيئة من 

 خالل املركز.

o  
ً
إجراء االختبارات الوظيفية للجهاز الطبي بواسطة معدات االختبار وفقا

االختبارات يتم إبالغ ملتطلبات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد 

 الهيئة من خالل املركز.

o  الشعاعيةتوفير سياسات وإجراءات موثقة متعلقة بالحماية والسالمة 

(Radiation Protection Program( وبرامج توكيد الجودة النوعية )Quality 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
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Assurance Program داخل أقسام األشعة املختلفة ومراجعتها بشكل )

 دوري.

o  اختبارات توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة والتصوير االلتزام بعمل

الطبي بشكل دوري من خالل مختصين مؤهلين ومدربين داخل مرفق 

الرعاية الصحية أو إحدى الجهات املرخصة من الهيئة لتقديم هذه 

 الخدمة، واالحتفاظ بتقارير نتائج االختبارات التي تم إجراؤها.

o ل املركز في حال وجود فشل بأحد االلتزام بإخطار الهيئة من خال

اختبارات توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة والتصوير الطبي، وإرفاق 

خطة تصحيحية ملعالجة الخلل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقرير 

نتيجة االختبار، على أن تكون استمرارية استخدام الجهاز مقيدة 

إبالتوصيات الواردة في التقرير. 

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  -إ3إوالصيانةالفحص 

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o إ:وجود سياسات موثقة لكل مما يلي

الطبية، وتشمل الصيانة الوقائية صيانة األجهزة واملستلزمات  .أ

الدورية، والصيانة التصحيحية، واملعايرة، واختبارات توكيد 

إ.الجودة

 لشروط إعادة  .ب
ً
إعادة معالجة األجهزة واملستلزمات الطبية وفقا

إ.( في الالئحة20/2املعالجة الواردة في املادة )

ت التعامل مع إنذارات السالمة والجراءات التصحيحية لنذارا .ج

إ.السالمة

o  عن أن الجهاز 
ً
الحصول على تقرير ما بعد التركيب والذي يتضمن شرحا

أو املستلزم الطبي تم تركيبه في حالة جيدة وأنه يعمل بكامل وظائفه، 

وأنه اجتاز كافة اختبارات وفحوصات قبول الجهاز أو املستلزم الطبي، 

، واملوافقة على بالضافة إلى أنه تم تدريب املستخدم النهائي على تشغليه

إ.التقرير من املهندس أو الفني إضافة إلى املستخدم النهائي

o إ.تحديد االحتياجات التدريبية املناسبة للتشغيل والصيانة

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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o  التأكد من توفر التدريب املناسب على الجهاز أو املستلزم الطبي

للمستخدم واملهندس أو الفني من قبل املصنع أو من شخص مدرب من 

إ.واالحتفاظ بسجالت وشهادات التدريبقبل املصنع 

o  تنفيذ االختبارات الالزمة لضمان سالمة وكفاءة وجودة أداء الجهاز الطبي

 لتعليمات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد 
ً
خالل االستخدام وفقا

إ.االختبارات يتم إبالغ الهيئة من خالل املركز

o و من خالل مقدم التأكد من إجراء الصيانة بواسطة املصنع مباشرة أ

خدمات صيانة مرخص من الهيئة أو كوادر فنية متخصصة بعد تلقي 

إ.تدريب متخصص من املصنع أو من شخص مدرب من قبل املصنع

o إ.تحديد متطلبات الصيانة الوقائية الدورية حسب تعليمات املصنع

o  االلتزام بإجراء اختبارات السالمة الكهربائية، وكذلك إجراء الصيانة

إ:الدورية وفق ما يلي الوقائية

 وتم تطهيره )إذا دعت  .أ
ً
أن يكون الجهاز أو املستلزم الطبي نظيفا

إ.الحاجة( ويعمل في حالة جيدة

أن تتم من خالل أشخاص مدربين من قبل املصنع، وأن تكون  .ب

إ .إجراءاتها وتكرارها متماشية مع متطلبات املصنع

إ.جدولة مواعيد إجراء الصيانة الوقائية الدورية .ج

تدوين تفاصيل الصيانة الوقائية الدورية )التاريخ وأطقم األدوات  .د

وغيرها( في سجل الجهاز أو املستلزم الطبي ضمن نظام إدارة 

إ.الصيانة، وحفظ تلك البيانات ملدة خمس سنوات على األقل

وضع ملصق على الجهاز أو املستلزم الطبي بعد إجراء الصيانة  .ه

قل تاريخ إجراء آخر صيانة، وتاريخ الوقائية الدورية، يوضح على األ

إ.الصيانة املقبلة، ومن قام بها

املوافقة على تقرير الصيانة الوقائية الدورية من قبل املستخدم  .و

النهائي ومهندس/فني األجهزة واملستلزمات الطبية أو مقدم خدمات 

إ.الصيانة

o إ.مراقبة كافة عمليات الصيانة الوقائية الدورية والتصحيحية
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o  إجراء 
ً
االختبارات الوظيفية للجهاز الطبي بواسطة معدات االختبار وفقا

ملتطلبات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد االختبارات يتم إبالغ 

إ .الهيئة من خالل املركز

o  تطبيق التعليمات الصادرة عن املصنع حول الصيانة التصحيحية

إلى املواصفات واملعايرة، وفي حال عدم توفر التعليمات يتم الرجوع 

إ.القياسية واألدلة املعتمدة لدى الهيئة

o  وضع سجل ضمن نظام إدارة الصيانة لكل جهاز أو مستلزم طبي بحيث

إ:على املعلومات التالية -بحٍد أدنى–يشتمل 

إ.معلومات عامة عن الجهاز أو املستلزم الطبي .أ

الصيانة الوقائية الدورية: عدد مرات تكرار الصيانة الوقائية  .ب

دورية، والجراءات املحدثة. ومتطلبات املعايرة، وقطع الغيار ال

املستخدمة، وتاريخ كل صيانة، واملعدات واألجزاء املستخدمة، 

والجهة أو الشخص الذي أجرى الصيانة، والوقت املستغرق لجراء 

إ.الصيانة

الصيانة التصحيحية: تاريخ حدوث املشكلة، ووصف املشكلة، وقطع  .ج

إ.ة، والوقت املستغرق لجراء الصيانةالغيار املستخدم

االجراء التصحيحي لنذار السالمة: تاريخ انذار السالمة، وصف  .د

املشكلة ووصف االجراء التصحيحي لنذار السالمة املطلوب، تاريخ 

إ.تنفيذ االجراء التصحيحي لنذار السالمة

o  توفير امللصقات املناسبة حسب حالة الجهاز أو املستلزم الطبي، على

سبيل املثال )ملصق الجهاز خارج الخدمة، وملصق الصيانة الوقائية 

إالدورية(.

متطلبات االستخدام اآلمن " من (دالقسم ) نالتالية ميجب االلتزام بالفقرات  -إ4إاملستخدم

إ:("MDS-REQ3) ةالرعاية الصحيلألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق 

o  توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين واملرض ى من خطر الشعاع

 املؤين وغير املؤين مع االلتزام بما يلي:

توفير عدد كاٍف منها بمختلف االستخدامات )مثل الواقي الكامل  .أ

للجسم، وواقي منطقة الحوض، وواقي الغدة الدرقية، والقفازات 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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و/أو أي أدوات حماية أخرى في كل غرفة تحتوي على  والنظارات(

 جهاز طبي مصدر لإلشعاع املؤين وغير املؤين.

 االلتزام باستخدامها ما لم يتعارض ذلك مع إجراء التصوير. .ب

 حفظها بصورة صحيحة للمحافظة على كفاءتها. .ج

إجراء الفحص الدوري لها للتأكد من كفاءتها واالحتفاظ بنتائج  .د

 الفحوصات.

o املؤينة التي يتعرض لها العاملين  الشعاعيةتزام بمراقبة الجرعات االل

 خالل فترة عملهم وفق ما يلي:

تزويد كل عامل مصنف ببطاقتين لقياس الجرعة الشخصية  .أ

 )أ، ب(، تستخدم بالتناوب عند إرسال أحدهما للقراءة. الشعاعية

االحتفاظ بنتائج قراءات قياس بطاقات الجرعة الشخصية  .ب

 خالل فترة عمله.  عيةالشعا

توفير أداة قياس إضافية لألطراف في حال توقع تعرضها لجرعات  .ج

 إشعاعية عالية.

عمل تقييم مخاطر لتحديد الجرعة السنوية املتوقعة للعامل  .د

املصنف في أقسام أشعة األسنان، وعليه يتم تحديد مدى الحاجة 

 الشخصية له. الشعاعيةلتوفير بطاقات قياس الجرعات 

ح العامالت الحوامل في أقسام األشعة بطاقة قياس إضافية من  .ه

الرتدائها على مستوى منطقة الحوض بغض النظر عن مستوى 

 الجرعات املتوقعة.

o  املؤينة بوسائل تسمح ملشغل الجهاز  وغيرإتجهيز غرف األشعة املؤينة

إبمراقبة املريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.

متطلبات االستخدام اآلمن "( من دالقسم )في بالفقرات التالية يجب االلتزام  -إ5إغرفة الجهاز

 :("MDS-REQ3) ةلألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o ؤين تجهيز أبواب غرف األشعة بعالمات تحذيرية من خطر الشعاع )امل

وغير املؤين( باللغتين العربية والنجليزية في أقسام األشعة املختلفة على 

 أن تشمل عالمات تحذير خاصة بالحوامل لغرف األشعة املؤينة. 

o  توفير حواجز تدريع متنقلة الستخدامها مع أجهزة األشعة املؤينة املتنقلة

إلحماية املرض ى والعاملين من التعرض لشعاع غير مبرر.

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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 يجب حفظ السجالت التالية داخل قسم األشعة في املنشأة: -إ6إالسجالت

o .برنامج الحماية من الشعاع 

o .معلومات عن التغييرات املستحدثة 

متطلبات االستخدام اآلمن " منيجب االلتزام بالفقرات التالية من القسم )د(  -

 :("MDS-REQ3) ةلألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o  الشعاعيةتوفير سياسات وإجراءات موثقة متعلقة بالحماية والسالمة 

(Radiation Protection Program( وبرامج توكيد الجودة النوعية )Quality 

Assurance Programل ( داخل أقسام األشعة املختلفة ومراجعتها بشك

 دوري.

o  االلتزام بتطبيق املرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات األشعة

التشخيصية الطبية املنشور على موقع الهيئة، واالحتفاظ بالسجالت 

 التي تثبت التقيد باملستويات املحددة.

o  االلتزام بعمل اختبارات توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة والتصوير

ختصين مؤهلين ومدربين داخل مرفق الطبي بشكل دوري من خالل م

الرعاية الصحية أو إحدى الجهات املرخصة من الهيئة لتقديم هذه 

 الخدمة، واالحتفاظ بتقارير نتائج االختبارات التي تم إجراؤها.

o  االلتزام بعمل االختبارات الالزمة التي تضمن كفاءة وجودة تدريع غرف

الحتفاظ بتقارير نتائج األشعة )التي يتطلب تدريعها( بشكل دوري، وا

إ االختبارات التي تم إجراؤها.

متطلبات االستخدام اآلمن " منالقسم )د(  التأليفي يجب االلتزام بالفقرات -إ7إعربات الفحص املتنقلة

 :("MDS-REQ3) ةلألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o  توفير حواجز تدريع متنقلة الستخدامها مع أجهزة األشعة املؤينة املتنقلة

 لحماية املرض ى والعاملين من التعرض لشعاع غير مبرر.

o  تجهيز غرف األشعة املؤينة وغير املؤينة بوسائل تسمح ملشغل الجهاز

إبمراقبة املريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.
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إ

إعام

 

1 

 

املطروحة للتسويق  الطبية البنفسجيةاألشعة فوق يجب أن تحصل أجهزة  -

ة الطبي واملستلزماتذن بالتسويق لألجهزة الإو/أو االستخدام في اململكة على 

 لـ 
ً
 ".(1REQ -MDSمتطلبات الذن بتسويق األجهزة واملستلزمات الطبية )"وفقا

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة املتطلبات الواردة في "ب يجب االلتزام -

 ." )3REQ -MDS.(لزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحيةواملست

متطلبات االستخدام اآلمن لألجهزة "يجب االلتزام بالفقرات التالية من  -إ2إالفحص والصيانة

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحي

o :وجود سياسات موثقة لكل مما يلي 

صيانة األجهزة واملستلزمات الطبية، وتشمل الصيانة الوقائية  .أ

الدورية، والصيانة التصحيحية، واملعايرة، واختبارات توكيد 

 الجودة.

 لشروط إعادة  .ب
ً
إعادة معالجة األجهزة واملستلزمات الطبية وفقا

 ( في الالئحة.20/2املعالجة الواردة في املادة )

التعامل مع إنذارات السالمة والجراءات التصحيحية لنذارات  .ج

 السالمة.

o  عن أن الجهاز 
ً
الحصول على تقرير ما بعد التركيب والذي يتضمن شرحا

أو املستلزم الطبي تم تركيبه في حالة جيدة وأنه يعمل بكامل وظائفه، 

ي، وأنه اجتاز كافة اختبارات وفحوصات قبول الجهاز أو املستلزم الطب

بالضافة إلى أنه تم تدريب املستخدم النهائي على تشغليه، واملوافقة على 

 التقرير من املهندس أو الفني إضافة إلى املستخدم النهائي.

o .تحديد االحتياجات التدريبية املناسبة للتشغيل والصيانة 

o  التأكد من توفر التدريب املناسب على الجهاز أو املستلزم الطبي

ندس أو الفني من قبل املصنع أو من شخص مدرب من للمستخدم وامله

 قبل املصنع واالحتفاظ بسجالت وشهادات التدريب.

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
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o  تنفيذ االختبارات الالزمة لضمان سالمة وكفاءة وجودة أداء الجهاز الطبي

 لتعليمات املصنع، وفي حال فشل الجهاز في أحد 
ً
خالل االستخدام وفقا

 ل املركز.االختبارات يتم إبالغ الهيئة من خال

o  التأكد من إجراء الصيانة بواسطة املصنع مباشرة أو من خالل مقدم

خدمات صيانة مرخص من الهيئة أو كوادر فنية متخصصة بعد تلقي 

 تدريب متخصص من املصنع أو من شخص مدرب من قبل املصنع.

o .تحديد متطلبات الصيانة الوقائية الدورية حسب تعليمات املصنع 

o ختبارات السالمة الكهربائية، وكذلك إجراء الصيانة االلتزام بإجراء ا

 الوقائية الدورية وفق ما يلي:

 وتم تطهيره )إذا دعت  .أ
ً
أن يكون الجهاز أو املستلزم الطبي نظيفا

 الحاجة( ويعمل في حالة جيدة.

أن تتم من خالل أشخاص مدربين من قبل املصنع، وأن تكون  .ب

 ملصنع. إجراءاتها وتكرارها متماشية مع متطلبات ا

 جدولة مواعيد إجراء الصيانة الوقائية الدورية. .ج

تدوين تفاصيل الصيانة الوقائية الدورية )التاريخ وأطقم األدوات  .د

وغيرها( في سجل الجهاز أو املستلزم الطبي ضمن نظام إدارة 

 الصيانة، وحفظ تلك البيانات ملدة خمس سنوات على األقل.

طبي بعد إجراء الصيانة وضع ملصق على الجهاز أو املستلزم ال .ه

الوقائية الدورية، يوضح على األقل تاريخ إجراء آخر صيانة، وتاريخ 

 الصيانة املقبلة، ومن قام بها.

املوافقة على تقرير الصيانة الوقائية الدورية من قبل املستخدم  .و

النهائي ومهندس/فني األجهزة واملستلزمات الطبية أو مقدم خدمات 

 الصيانة.

o  عمليات الصيانة الوقائية الدورية والتصحيحية.مراقبة كافة 

o  توفير معدات االختبار املناسبة لفحص وظيفة الجهاز أو املستلزم الطبي

 ومعايرته وكفاءة أدائه وسالمته بما يتوافق مع نظام القياس واملعايرة.

o  تطبيق التعليمات الصادرة عن املصنع حول الصيانة التصحيحية

توفر التعليمات يتم الرجوع إلى املواصفات واملعايرة، وفي حال عدم 

 القياسية واألدلة املعتمدة لدى الهيئة.
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o  وضع سجل ضمن نظام إدارة الصيانة لكل جهاز أو مستلزم طبي بحيث

 على املعلومات التالية: -بحٍد أدنى–يشتمل 

 معلومات عامة عن الجهاز أو املستلزم الطبي. .أ

كرار الصيانة الوقائية الصيانة الوقائية الدورية: عدد مرات ت .ب

الدورية، والجراءات املحدثة. ومتطلبات املعايرة، وقطع الغيار 

املستخدمة، وتاريخ كل صيانة، واملعدات واألجزاء املستخدمة، 

والجهة أو الشخص الذي أجرى الصيانة، والوقت املستغرق لجراء 

 الصيانة.

ة، وقطع الصيانة التصحيحية: تاريخ حدوث املشكلة، ووصف املشكل .ج

 الغيار املستخدمة، والوقت املستغرق لجراء الصيانة.

االجراء التصحيحي لنذار السالمة: تاريخ انذار السالمة، وصف  .د

املشكلة ووصف االجراء التصحيحي لنذار السالمة املطلوب، تاريخ 

 تنفيذ االجراء التصحيحي لنذار السالمة.

o  أو املستلزم الطبي، على توفير امللصقات املناسبة حسب حالة الجهاز

سبيل املثال )ملصق الجهاز خارج الخدمة، وملصق الصيانة الوقائية 

إ الدورية(.

متطلبات االستخدام اآلمن " من (دالقسم ) نم التاليةات يجب االلتزام بالفقرإ -إ3إاملستخدم

 :("MDS-REQ3) ةواملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحيلألجهزة 

o  الشعاعيةتوفير سياسات وإجراءات موثقة بالحماية والسالمة 

(Radiation Protection Program) ( وبرامج توكيد الجودة النوعيةQuality 

Assurance Program)  داخل أقسام األشعة املختلفة ومراجعتها بشكل

 دوري.

o  االلتزام بالسياسات والجراءات املوثقة املتعلقة بالحماية والسالمة

 الطبي.والعالج  لتعامل مع أجهزة األشعة والتصويرإاملتعلقة با الشعاعية

o طر الشعاع توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين واملرض ى من خ

 غير املؤين مع االلتزام بما يلي:

ألحجام )للبالغين واألطفال( ومختلف توفير عدد كاٍف منها بمختلف ا .أ

أي أدوات  االستخدامات )مثل الواقي الكامل للجسم والنظارات( و/أوإ

 .حماية أخرى في كل غرفة

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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 .العالج/االلتزام باستخدامها ما لم يتعارض ذلك مع إجراء التصوير .ب

 حفظها بصورة صحيحة للمحافظة على كفاءتها. .ج

كفاءتها واالحتفاظ بنتائج إجراء الفحص الدوري لها للتأكد من  .د

 الفحوصات.

o  غير من خطر الشعاع )تجهيز أبواب غرف األشعة بعالمات تحذيرية

 املؤين( باللغتين العربية والنجليزية في أقسام األشعة املختلفة. 

o املؤينة بضوء تحذيري خارجي يعمل  غيرإ تجهيز مداخل غرف األشعة

 .الشعاعيةبشكل تلقائي عند إطالق الجرعة 

o  غير املؤينة بوسائل تسمح ملشغل الجهاز بمراقبة تجهيز غرف األشعة

 املريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.

o املؤينة لضمان  غيرإ تخصيص منطقة مهيأة ملشغلي أجهزة األشعة

إ سالمتهم من خطر األشعة.

متطلبات االستخدام "من  (دالقسم ) فيااللتزام بالفقرات التالية يجب  -إ4إغرفة الجهاز

 )MDS-اآلمن لألجهزة واملستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية

).3REQ :" 

o  غير ) عالمات تحذيرية من خطر الشعاعبتجهيز أبواب غرف األشعة

 العربية والنجليزية.  املؤين( باللغتين

o  بوسائل تسمح ملشغل الجهاز بمراقبة غير املؤينة تجهيز غرف األشعة

إاملريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.

 يجب تقييم املخاطر للجهاز وفق اآلتي: -إ5إتقييم املخاطر

o إ.مستوى ونطاق الطول املوجي ومدة التعرض لألشعة

o .إحدود التعرض

o  ينملاوالسالمة للعتتعلق بالصحة  مباشرة غيرإ أوإ مباشرةأي آثار 

إاملعرضين لألشعة.

o إ.وجود معدات بديلة مصممة لتقليل مستويات التعرض لألشعة

o .إمعلومات املراقبة الصحية

o  لألشعة فوق البنفسجية االصطناعية.عدد املصادر املتعرض لها 

o املعلومات املقدمة من الشركات املصنعة ملصادر األشعة. 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/86197
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1 

إاململكة العربية السعودية  اململكة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء  الهيئة

إ.وثيقة تصدرها الهيئة ألي جهاز أو مستلزم طبي تسمح بتداوله في األسواق اإلذن بالتسويق

أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية  ةعاكل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زرإ الجهاز الطبي

صنعت الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة  لألجهزةأو برامج أو مواد تشغيل 

أو الوقاية منها  الصاباتأو  األمراضفي تشخيص  تستخدم ،وحدها أو مع أجهزة أخرىإل

ويض عن الصابات، أو مراقبتها أو التحكم فيها أو عالجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التع

وتستخدم كذلك في الفحص أو الحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على 

وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة )الوظائف الحيوية لإلنسان( من 

االستمرار، وتنظيم الحمل أو املساعدة عليه، وتعقيم األجهزة واملستلزمات الطبية، 

 املخبرية الفحوصات من املستخلصة -تشخيص ي أوإ طبي لغرض– وإعطاء املعلومات

 الذي الغرض تحقق أن يمكن الإ التي وكذلك النسان، جسم من املأخوذة للعينات

 املناعي العامل أوإ الدوائي العقارإ بوساطة عليه أوإ  النسان جسم في أجله من صنعت

  .فقط مفاعليها تحقيق في تساعد وإنما األيضية، التحوالت أوإ

ملواد واملنتجات الطبية، املستخدمة في التشخيص أو العالج، أو االستعاضة، أو ا املستلزم الطبي

التقويم، أو حاالت العاقة، أو غيرها من االستخدامات الطبية لإلنسان بما في ذلك 

إ ة.الغازات الطبي

املستلزمات الطبية أي منشأة وطنية أو أجنبية يكون من أغراضها تصميم األجهزة أو  املصنع

أو تصنيعها لطرحها لالستخدام باسمها، سواء كانت داخل اململكة أو خارجها. ويشمل 

إالتصنيع: تجديدها، وتجميعها، وتعبئتها، وتغليفها، ووضع املعلومات التعريفية عليها.

 املستلزمالشخص الذي يتطلب عمله التواجد في املناطق التي تحتوي على الجهاز/ العامل

إدر لإلشعاع.املص

إ

إ  
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إوتاريخرقم 

 الوثيقة املستبدلة
 عنوان الوثيقة املستبدلة

 

.01  

إم01/01/2021
 

 

.01  

إم01/12/2019
 

 

.01  

إم12/01/2021
إ

إ

.02  

إم12/01/2021
إ

إ

.02  

إم01/01/2021

 

o إاملتطلبات األساسية لبرنامج الحماية من األشعة الطبية
إ
إ

 

o إمتطلبات جهاز قياس كثافة العظام
إ

إ

إ
إ

إ

o متطلبات االستخدام اآلمن ألجهزة األشعة فوق البنفسجية الطبية 

إ
إ

إ
 

o إ.متطلبات االستخدام اآلمن ألجهزة تصوير الثدي باألشعة
 

إ
إ

إ

إ

إ

إ
 

o إ.الدليل الرشادي لالستخدام اآلمن لجهاز قياس كثافة العظام باألشعة السينية

 


