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RPB - Formola ta' Notifika (Tagħmir ta'
X-Ray fi Kliniki Dentali)
Notifika taħt ir-regolament 17 tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tas-Sikurezza Nukleari u
r-Radjazzjoni għal klinika dentali b'tagħmir tal-X-Ray dentali
Il-formola għandha timtela u tintbagħat lura lill-Bord għall-Ħarsien tar-Radjazzjoni (imejl:
rpb.ohsa@gov.mt)

ĠENERALI
TIP TA' NOTIFIKA
Notifika Ġdida
Emenda għan-numru t'awtorizzazzjoni eżistenti

GĦAN TA' NOTIFIKA
It-twaqqif ta' faċilità ġdida
Faċilità t'alterazzjoni jew Installazzjoni ta' Tagħmir ġdid
Bidu ta' tħaddim

1.0 Klinika Dentali

1.1
Isem tal-persuna responsabbli għall-klinika
dentali
1.2
Indirizz tal-persuna responsabbli għall-klinika
dentali

Tel:
Fax:
Imejl:
1.3
Indirizz tal-post fejn issir ir-radjografija dentali

Tel:
Fax:
Imejl:
1.4
Data tar-Radjografija meta bdiet f'dawn il-Post

2.0 Dettalji tat-Tagħmir X-Ray
Intra-orali

Panoramiċi

Cephalometric

Fabbrikant
Numru tal-Mudell
Numru tas-Serje jew identifikatur uniku ieħor
Sena tal-Manifattura
Sena tal-Installazzjoni
Kv Massimu
Tagħmir
Intra-orali

fiss

mobbli

Panoramiċi

Cephalometric

Fabbrikant
Numru tal-Mudell
Numru tas-Serje jew identifikatur uniku ieħor
Sena tal-Manifattura
Sena tal-Installazzjoni
Kv Massimu
Tagħmir
Intra-orali

fiss

mobbli

Panoramiċi

Cephalometric

Fabbrikant
Numru tal-Mudell
Numru tas-Serje jew identifikatur uniku ieħor
Sena tal-Manifattura
Sena tal-Installazzjoni
Kv Massimu
Tagħmir

fiss

Numru approssimattiv ta' radjografiji Intra-orali meħuda kull
xahar
Numru approssimattiv ta' radjografiji panoramiċi meħuda kull
xahar
Numru approssimattiv ta' radjografi cephalometric meħud kull
xahar

mobbli

3.0 Valutazzjoni tar-riskju għal perikli radjoloġiċi minn tagħmir tal-X-Ray dentali
Valutazzjoni ta' riskju radioloġiku dentali hija xejn ħlief eżami bir-reqqa dwar kif l-istaff, il-pazjenti u
l-pubbliku ġenerali jistgħu jkunu esposti għal-X-Ray dentali u l-prekawzjonijiet meħuda biex jitnaqqas
ir-riskju.
L-għan tal-mistoqsijiet li ġejjin huwa li jippermetti li ssir l-ewwel stima bil-miktub tar-riskju.
Jekk jogħġbok inkludi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju fuq
folja separata.

3.1 Persunal
3.1.1
Min jagħmel ir-radjografija, eż: dentist, infermier, eċċ?
3.1.2
Kemm-il numru (numru) tal-persunal juża t-tagħmir
tar-radjografija?
3.1.3
L-istaff li juża t-tagħmir tar-radjografija għandu xi taħriġ
fil-Protezzjoni mir-Radjazzjoni?

IVA

LE

3.1.4
Jekk Iva, iddikjara min huma, liema taħriġ u fejn sar dan it-taħriġ?
Isem tal-Persunal

Isem tal-Kors ta' Taħriġ

3.1.5
Xi membru tal-persunal jibqa' fl-istess kamra fejn qed
tittieħed ir-radjografija?

Post ta' Taħriġ

IVA

LE

IVA

LE

3.1.6
Jekk Iva, b'liema distanza l-istaff joqgħod 'il bogħod
mill-pazjent meta tkun qed tittieħed radjografija?
3.1.7
L-istaff joqgħod wara kwalunkwe materjal protettiv meta
tittieħed ir-radjografija, per eżempju: ħajt solidu, fardal
taċ-ċomb?
3.1.8
Jekk Iva, agħti d-dettalji tal-ilqugħ disponibbli.
3.1.9
Jekk le, agħti d-dettalji tal-miżuri ta' protezzjoni
meħuda mill-persunal
3.1.10
Liema prekawzjonijiet addizzjonali, jekk hemm,
jittieħdu meta membru femminili tal-persunal jista'
tkun tqila.

3.2 Pazjenti
3.2.1
Hemm Proċedura bil-Miktub għal Radjografija ta' Pazjent?

IVA

LE

3.2.2
Rekords ta' qabel huma disponibbli biex jipprevjenu
radjografi ripetuti mhux meħtieġa?

IVA

LE

3.2.3
Ir-rekords ta' kull esponiment għall-pazjent miżmum,
jiġifieri, in-numru ta' skoperturi, kV.mA sekondi?

IVA

LE

3.2.4
Liema mezzi protettivi huma disponibbli għall-pazjent biex jużahom, agħti d-dettalji.

3.2.5
Huma mistoqsija pazjenti femminili dwar il-possibbiltà ta'
tqala tal-pazjent?

IVA

NO

3.2.6
Jekk Iva, min jagħmel l-inkjesta, eż: receptionist, dentist,
infermier?
3.2.7
X'prekawzjonijiet addizzjonali, jekk hemm, jittieħdu meta tittieħed radjografija ta' mara li
tista' tkun tqila?

3.2.8
Hemm prekawzjonijiet speċjali meħuda meta jittieħdu r-radjografiji tat-tfal? Jekk jogħġbok
spjega.

3.2.9
It-tfal huma miżmuma fil-pożizzjoni waqt ir-radjografija?
3.2.10
Jekk Iva, min ser iżomm it-tfal fil-pożizzjoni, eż: infermier,
qraba, eċċ?

IVA

LE

3.3 Pubbliku Ġenerali
3.3.1
Il-kamra ta' stennija għall-pubbliku ġenerali hija fiżikament
separata miż-żona tat-tagħmir X-Ray, jiġifieri, b'materjal
tal-ħajt jew ta' lqugħ?

IVA

LE

3.3.2
It-tagħmir tal-X-Ray qieghed f'żona separata mill-kmamar
tal-operat?

IVA

LE

3.3.3
Jekk Iva, x'inhuma l-ostakoli fiżiċi bejn iż-żona tal-X-Ray u l-kmamar li joperaw, eż: ħajt
tal-briks, partizzjoni tal-injam, eċċ Jekk jogħġbok agħti d-dettalji.

3.3.4
Liema passi jittieħdu biex jiġi żgurat li t-tagħmir tar-X-Ray ma jistax jinxtegħel minn
membru tal-pubbliku ġenerali jew tal-pazjent waqt li jistenna fiż-żona operattiva?

3.4 Manutenzjoni tat-Tagħmir
3.4.1
It-tagħmir tar-radjografija huwa regolarment servizzjat?

IVA

LE

IVA

LE

3.4.2
Jekk Iva, minn min?
3.4.3
Ir-riżultati/ċertifikati ta' dan is-servizz/manutenzjoni
jinżammu?
3.4.4
Kif jiġu pproċessati r-radjografi?

Awtomatik
u

3.4.5
Is-sekwenza tal-ipproċessar tiġi ttestjata fuq bażi ta' kuljum
jew qabel l-użu, liema minnhom tkun l-aktar, jiġifieri,
radjografija ta' phantom ipproċessata bl-użu ta' parametri
normali ta' proċessar?

Manwali

IVA

LE

4. Dikjarazzjoni
Ir-riskji radjoloġiċi assoċjati mal-użu tat-tagħmir tal-X-Ray dentali ġew analizzati
fil-valutazzjoni tar-riskju (dettaljata f'Sezzjoni 3) u n-natura u l-kobor tar-riskji
għall-persunal u persuni oħra li jirriżultaw li ġew evalwati.

Isem tal-persuna responsabbli għall-klinika
dentali

Numru tal-identità tal-persuna responsabbli
għall-klinika dentali

Firma tal-persuna responsabbli għall-klinika
dentali

Data

Il-Bord għall-Protezzjoni tar-Radjazzjoni (RPB) jipproċessa d-data tiegħek skont il-prinċipji tal-Att
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. L-RPB ma jirrilaxxa l-ebda informazzjoni miżmuma dwar l-applikant lil
partijiet terzi ħlief fejn meħtieġ għat-twettiq ta' din l-applikazzjoni. RPB jista' jipproċessa l-indirizz
tal-applikant, it-telefown, il-fax jew id-dettalji tal-imejl biex jikkuntattja lill-applikant b'rabta ma' din
l-applikazzjoni. It-tlestija u l-preżentazzjoni ta 'din il-formola ta' applikazzjoni tfisser li l-applikant
jagħti l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar ta' din id-dejta. Jekk jogħġbok ikkuntattja RPB jekk
l-applikant jixtieq li l-RPB jinforma lill-applikant dwar id-dejta personali li r-RPB iżżomm dwar
l-applikant jekk l-applikant jitlob li dik id-dejta tiġi kkoreġuta.

Ipprintja Issejvja

Issottometti

