
 َمٍ چیس دربارٌ رادیًگرافی در ديران بارداری 

 

رادیَگرافی . ّا ًیاز بِ اًجام رادیَگرافی باؼذ ّایی ؼَد کِ براي تؽخیؿ آى در زهاى بارداري ، هوکي اظت هادر دچار بیواري 

.ؼَد ّاي بذى اًجام هی ّواى تفَیربرداري با اؼؼِ ایکط، با تابػ ایي اؼؼِ بِ بذى ٍ ػبَر آى از بافت   یا  

ّا بِ دلیل هؽکالتی هاًٌذ کور ُ  ّا، ػکط از ظتَى هْر ًگام ػفًَت ؼذیذ ریِ، ػکعبرداري از دًذاىػکط ظادُ قفعِ ظیٌِ ُ

ّا بِ دًبال ؼکعتگی یا تفادف، رادیَلَشي ؼکن بِ دلیل آپاًذیعیت، رادیَلَشي از لگي بِ دلیل ظٌگ کلیِ  درد، ػکط از اًذام

در طَل بارداري  ػرٍق قلب ّوِ از هَاردي ّعتٌذ کِ هوکي اظت اظکي یا حتی آًصیَگرافی از تی ّاي دیگر، ظی یا بیواري

 هادر را تحت تابػ اؼؼِ ایکط قرار دٌّذ

ّا زهاًی کِ در ظي بارداري قرار  کٌذ بْتر اظت، خاًن ایي قاًَى رکر هی. ٍجَد دارد« قاًَى دُ رٍز»در رادیَلَشي قاًًَی بِ ًام 

اگرچِ . ؼاى کِ هوکي اظت تخوک آزاد ؼَد، تحت تابػ اؼؼِ ایکط قرار ًگیرًذ رٍز ابتذاي دٍرُ ػادت هاّاًِ 10دارًذ در 

تَاًٌذ در رحن  ؼًَذ یا بؼذ از بارٍري ًوی اًذ هؼوَال بارٍر ًوی ّایی ّن کِ بِ دلیل تابػ اؼؼِ ایکط آظیب دیذُ تخوک

.اظتّاي احتوالی تَـیِ ؼذُ  جایگسیي ؼًَذ، اها ایي قاًَى بیؽتر براي پیؽگیري از آظیب  

ّاي هکرر یا اقذاهاتی هاًٌذ  در ـَرتی کِ هادر از بارداري خَد اطالػی ًذاؼتِ باؼذ ٍ بِ دلیل بیواري تحت تفَیربرداري

اظکي کِ تابػ اؼؼِ ؼذیذتري دارد، قرار بگیرد، بایذ بؼذ از اطالع از بارداري، با پسؼک هتخفؿ هؽَرت کٌذ تا هیساى  تی ظی

بیوار بایذ از خطرات احتوالی بارداري آگاُ ؼَد ٍ بؼذ از اًجام . ى بارداري در زهاى تابػ اؼؼِ هحاظبِ ؼَداؼؼِ دریافتی ٍ ض

اها در بیؽتر هَارد، بِ ّیچ ٍجِ هیساى اؼؼِ در حذي . ّاي هختلف اداهِ بارداري تحت هراقبت بیؽتري اًجام ؼَد آزهایػ

ّاي اظترض،  ایي هَارد ًگراًی هادر از ایي اتفاق ٍ ترؼح َّرهَى ًیعت کِ هَجب آظیب ؼَد ٍ بِ گفتِ پسؼکاى در بیؽتر

.کٌذ بیؽتر از هیساى اؼؼِ دریافتی، براي بارداري خطر ایجاد هی  

 

ؼَد، بعیار کن اظت اها ّویي هقذار کن ّن هوکي اظت براي  اي کِ در یک تفَیربرداري ظادُ اًجام هی ّرچٌذ هیساى اؼؼِ 

بر . ى آظیب احتوالی بِ جٌیي کاهال بِ هیساى اؼؼِ تاباًذُ ؼذُ ٍ هحل تفَیربرداري بعتگی داردهیسا. جٌیي هؽکل ایجاد کٌذ

تَاى ّر  ّایی کِ دٍر از جٌیي اًجام ؼًَذ هاًٌذ ػکط رادیَلَشي از ریِ را هی ّاي اًجام ؼذُ، تفَیربرداري اظاض بررظی

داري طَري باؼذ کِ بتَاى هحل تابػ اؼؼِ را هحذٍد بِ قعوت گرچِ بایذ دظتگاُ تفَیربر. زهاًی از دٍراى بارداري اًجام داد

بیؽتریي هیساى آظیب بِ جٌیي ّن زهاًی . باالي بذى کرد ٍ از ؼکن ٍ پاییي بذى بِ ٍظیلِ یک حفاظ ظربی هحافظت کرد

در ایي . اًذ گیري ّا در حال تکثیر ٍ اػضا در حال ؼکل ّاي ابتذایی قرار دارد ٍ ظلَل ؼَد کِ ٌَّز جٌیي در ّفتِ ایجاد هی

ّاي قَي بِ ًَاحی ؼکن، لگي ٍ ظتَى فقرات پؽتی، بِ داخل رحن ّن ًفَر کٌذ ٍ جٌیي را  زهاى هوکي اظت تابػ اؼؼِ

.تحت تاثیر قرار دّذ  

 با پسشک مشًرت کىید
 

. تر اظت اؼؼِ حعاض گیري اظت، جٌیي بِ در حال ؼکل( هغس ٍ ًخاع)ّفتِ ابتذاي بارداري کِ ظیعتن ػفبی هرکسي جٌیي  

در غیر ایي ـَرت هوکي اظت کاّػ بْرُ َّؼی را در ًَزاد . ٍاحذ باؼذ 100هیساى تابػ اؼؼِ بِ جٌیي ًبایذ بیؽتر از 

ّا کِ بیؽتریي هیساى اؼؼِ را در   هْرُ تر از ایي هیساى، هاًٌذ ػکعبرداري چٌذبارُ از ظتَى ّاي قَي تابػ اؼؼِ. ؼاّذ باؼین

اها . تري بِ جٌیي ٍارد کٌذ، یا حتی در هَارد ًادر هَجب ظقط ؼَد ّاي جذي ظادُ دارد، هوکي اظت آظیب ّاي تفَیربرداري

ؼَد تفَیربرداري از ؼکن، لگي ٍ  هؼوَال ظؼی هی. ؼَد در ـَرت اطالع پسؼکاى از بارداري بیوار، ایي هَارد کاهال رػایت هی

 .ٍدّاي ابتذاي بارداري اًجام ًػ ّا در هاُُ  ظتَى هْر
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یکی از هَاردي کِ بذى هیساى باالیی از اؼؼِ را . رظذ اظکي بِ بذى ًوی تی ّاي ظادُ یا ظی اؼؼِ ایکط فقط طی تفَیربرداري

ّایی کِ تحت  خاًن. ّاي خاؾ، پرتَدرهاًی اًجام ؼَد کٌذ زهاًی اظت کِ بِ دلیل بیواري ظرطاى یا برخی بیواري دریافت هی

اًذ، بایذ حتوا با پسؼک اًکَلَشیعت ٍ پسؼک هتخفؿ زًاى در ایي هَرد  بؼذ هتَجِ بارداري ؼذُ اًذ ٍ پرتَدرهاًی قرار گرفتِ

ّایی ّن کِ بؼذ از پرتَدرهاًی تفوین بِ بارداري دارًذ بایذ حتوا با هتخفؿ شًتیک در ایي هَرد هؽَرت  خاًن. هؽَرت کٌٌذ

 .ات شًتیکی ؼذُ باؼٌذّا دچار تغییر ّا در اثر ایي پرتَ کٌٌذ، زیرا هوکي اظت تخوک

 رادیًلًشی ي سرطان

 

. ؼَد ّاي هادرزادي بِ جٌیي ًوی تجربِ ًؽاى دادُ اظت رادیَلَشي ظادُ در زهاى بارداري بِ ّیچ ػٌَاى باػث ظقط یا آظیب

ایجاد کٌٌذ ّا ّرچٌذ ّن کِ ًاچیس باؼٌذ، هوکي اظت آظیب ظلَلی  ایی کِ ّوچٌاى ٍجَد دارد ایي اظت کِ ایي اؼؼِ اها ًکتِ

ّواًطَر کِ هادر در هؼرق خطر قرار دارد، جٌیٌی کِ در رحن ّعت ّن . تَاًذ بِ ظرطاى هٌجر ؼَد کِ در دراز هذت هی

ّا بؼذ ٍ بؼذ از بِ دًیا آهذى ٍ در زهاى کَدکی  ّا دچار تغییرات ظلَلی ؼَد ٍ اثراتػ را ظال هوکي اظت بِ خاطر ایي اؼؼِ

ّاي ضؼیف ایي احتوال بِ هیساى بعیار  اظت کِ با اؼؼِ ۵00ال ظرطاى در کَدکی یک دربِ طَر طبیؼی احتن. ًؽاى دّذ

لَظوی یا ظرطاى  .تر ایي افسایػ هوکي اظت بِ یک در ّسار برظذ ّاي قَي رٍد ٍ با اؼؼِ باال هی( ّسار 10یک در )ًاچیسي 

ّا در ًَزاد بِ  جٌیي در زهاى بارداري، بؼذ ّایی اظت کِ هوکي اظت بِ دلیل تابػ بیػ از حذ اؼؼِ بِ خَى یکی از ظرطاى

. ٍجَد بیایذ

رسد؟ بٍ جىیه اشعٍ می  در سًوًگرافی  

 

ّا با رٍاج بیؽتر ظًََگرافی ایي ًگراًی ّن  ّا در زهاى بارداري اظت کِ البتِ ایي رٍز تریي ظَاالت خاًن ایي ّن یکی از ؼایغ

اظاض کار ظًََگرافی ّواًطَر کِ از ًاهػ . اي در ظًََگرافی ٍجَد ًذارد اؼؼِبِ ّیچ ٍجِ، ّیچ . در حال برطرف ؼذى اظت

ّا آظیب  ؼذت ایي اهَاج ـَتی در حذي ًیعت کِ بِ ظلَل( ظًََ بِ هؼٌی ـَت. )پیذاظت، اظتفادُ از اهَاج ـَتی اظت

ّاي تؽخیفی در زهاى  ٍغتریي ر خطر بِ ّویي دلیل ظًََگرافی یکی از بْتریي ٍ بی. برظاًذ یا باػث ظقط جٌیي ؼَد

.بارداري اظت  

 آیا سقط مجاز است؟
 

تَاى بارداري را بِ دلیل تابػ اؼؼِ بِ جٌیي پایاى داد ٍ جٌیي را ظقط کرد؟ ایي ظَالی اظت کِ براي بعیاري از  آیا هی

بِ طَر کلی . آیذ ًذ، پیػ هیگیر ّاي هکرر قرار هی ؼاى تحت پرتَدرهاًی یا تفَیربرداري ّایی کِ بذٍى اطالع از بارداري خاًن

تَاى در هَرد  کِ پسؼکی باؼذ، حقَقی اظت، اها از دیذگاُ پسؼکی، تٌْا زهاًی هی  گیري در ایي هَضَع بیؽتر از آى  تفوین

100ختن بارداري ٍ احتوال آظیب جٌیي بِ دلیل اؼؼِ ایکط فکر کرد کِ هیساى اؼؼِ دریافتی بیػ از  ٍاحذ ٍ ًسدیک بِ  

اها . ّاي هختلف ٍ هحاظبِ ظي بارداري اًجام ؼَد ّاي بیؽتر تَظط آزهایػ در ایي زهاى ّن باز بایذ بررظی. ٍاحذ باؼذ ۵00

کِ آظیب ٍ هؽکلی ایجاد  اًذ، احتوال ایي ٍاحذ اؼؼِ بَدُ ۵00ّایی کِ در هؼرق تابػ بیػ از  از ًظر پسؼکاى، درهَرد جٌیي

تَجِ داؼتِ باؼیذ کِ هیساى . ّاي دقیقی اًجام ؼَد ّا بررظی ى بارداريؼذُ باؼذ بعیار زیاد اظت ٍ بْتر اظت در هَرد اي

( ٍاحذ تابػ اؼؼِ ایکط)ؼَد کوتر از یک هیلی راد  ایی کِ در یک تفَیر برداري ظادُ از قفعِ ظیٌِ بِ بذى تاباًذُ هی اؼؼِ

.بیایذ بِ ّویي دلیل دریافت ایي هیساى زیاد از اؼؼِ فقط در هَارد خاؾ هوکي اظت پیػ. اظت   


