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  :پرتوآاران محترم
  

هنگام راديوگرافي از باردار نبودن خانم هاي در سنين باروري اطمينان  )1
  .حاصل آنيد

از حفاظ مناسب سرب دار ) به ويژه آودآان(دهاي بيمار براي حفظ گنا )2
 .استفاده شود
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 مقدمه

آاربرد روز افزون پرتوهاي يونساز و غير يونساز در رشته هاي مختلف، صنايع، علـوم پزشـكي، آـشاورزي،          
ذا عدم رعايت نكات ايمنـي بـه        آموزش و پژوهش امري مفيد اجتناب ناپذير بعضًا منحصر به فرد است، معه            

هنگام آار با پرتو ها مي تواند خطرات جدي براي آارآنان، مردم، محيط زيست و حتـي نـسل هـاي آينـده                     
لذا تدوين و اعمال مقررات، ضوابط، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي         . به همراه داشته باشد   

پرتوهـا در زمينـه هـاي گونـاگون و آـاهش هـر چـه بيـشتر               حفاظت در برابر اشعه، جهت استفاده بهينه از         
خطرات ناشي از اثرات آنها امري ضروري است در اين رابطه قانون حفاظت در برابـر اشـعه ايـران در تـاريخ                       

 بـه تـصويب مجلـس شـوراي اسـالمي رسـيده در ايـن قـانون مـسئوليت هـاي                      1368بيستم فروردين مـاه     
رنامـه ريـزي و آنتـرل فعاليـت هـاي حفاظـت در برابـر اشـعه اعـم از                     سازمان انرژي اتمي ايـران در زمينـه ب        

  .يونساز و غير يونساز مشخص شده است
  

نكات ايمني و توصيه هاي حفاظتي در برابر پرتو در مراآز راديولوژي و اشعه مـاوراء بـنفش و                   
  اشعه مادون قرمز

  :ذيل مي باشدمخاطرات پرتوهاي يونساز و غير يونساز بطور خالصه جهت استفاده بشرح 
   :اشعه چيست

شكلي از انرژي آه در خالء يا ماده منتشر مي شود و با توجه به ميزان انرژي داراي قـدرت نفـوذ در مـاده                         
  .است

   اشعه غير يونساز-2 اشعه يونساز                                -1: انواع اشعه
  
و پرتوهـاي يونـساز قـادر بـه يـونيزه آـردن              پرتوهايي نظير اشعه ايكس و گاما هستند         : اشعه يونساز  -1

  .ماده و نسوج هستند
 مخـاط دسـتگاه گـوارش و        – بافت لنفاوي    – سلولهاي جنسي    – مغز استخوان    :انساج حساس به پرتو   

  . فوليكولهاي مو– اپيدرم پوست -گلو
  .تندهس... آارآنان نيروگاههاي اتمي پرتوآاران راديولوژي ها :افراد در معرض خطر اشعه يونساز

  : اثرات پرتوهاي يونساز
   آسيب مراآز خونساز  -
   آسيب دستگاه گوارش -
 آسيب دستگاه اعصاب مرآزي و عوارضي مثل آب مرواريد، سرطانهاي مختلف، آوتاه شدن عمر، ريـزش                 -

  .مو و غيره
  :حفاظت در برابر اشعه يونساز

  :رعايت موارد ايمني و بهداشتي و رعايت سه عامل
  مان پرتو گيري فرد آاهش يافتن ز-
   ايجاد فاصله بين منبع توليد اشعه و فرد-
  . استفاده از حفاظ و صفحات جاذب پرتو آه عمدتًا سرب و بتون است-

  :انساج مقاوم به پرتو
 غضروف و نسج هاي استخواني، عضالت يا بافت هاي عضالني و بافت هاي عصبي 

 
  : اشعه غير يونساز- 2

بنفش آن براي يونيزه آردن ماده و نسج آافي نيست نظير اشعه ماوراء بخشي از اشعه است آه انرژي 
 و اشعه مادون قرمز
  : اشعه ماوراء بنفش

  :منابع توليد اشعه ماوراء بنفش
  . است... منابع طبيعي مانند خورشيد و منابع مصنوعي نظير قوس الكتريكي،  جوشكاري برق و 

  :افراد در  معرض خطر اشعه ماوراء بنفش
اني نظير آشاورزان، آارگران ساختماني و جاده سازي، نامه رسان ها، مأموران راهنمايي و آارگر

  .رانندگي و آليه افرادي آه به اقتضاي شغل خود در زير آفتاب و فضاي باز آار مي آنند
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  :اثرات اشعه ماوراء بنفش
اشعه  سبب بيشترين اثر اشعه بر روي پوست است، تيرگي پوست، آم شدن عرق و تابش مستمر 

قرمزي  پوست، طاول، پوسته شدن و سوختگي هاي درجه اول و دوم و در نهايت سرطان پوست مي 
  .شود

بر چشم باعث نور ... اثر بر روي چشم، تابش اشعه ماوراء بنفش نظير نور خورشيد يا اشعه جوشكار و 
  .ترسي، درد چشم و التهاب ملتحمه چشم مي شود

  :اشعه مادون قرمز
  .آليه اجسام ملتهب منبع توليد اشعه مادون قرمز هستندخورشيد و 

 آارگران ريخته گري، جوشكاري، آوره هاي آهنگري، صنايع شيشه و بلور سازي             :افراد در معرض خطر   
و آليه آارگراني آه به اقتضاي شغل خود مجبور به نگاه آردن مستمر به ماده مـذاب و يـا فلـزات گداختـه                        

  .ند هستندآه از خود اشعه ساطع مي آن
تاثير اشعه بر عدسي چشم . بيشترين اثر اشعه مادون قرمز بر چشم است: اثرات اشعه مادون قرمز

آب . سبب باال رفتن درجه حرارت نسج عدسي چشم مي شود و توليد آب مرواريد يا آاتاراآت مي آند
 و نوع آار مرتبط مرواريد ناشي از اشعه قابل تشخيص است و سن ابتال به آب مرواريد با سابقه آار

  .است
  .از عوارض مهم پرتو مادون قرمز بر پوست ايجاد سوختگي و تيرگي پوست است:  اثر بر پوست

  
           : پيشگيري از عوارض اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

 – محصور آردن و حاجب گردانيدن اطراف منبع اشعه - ايجاد فاصله بين منبع توليد اشعه و آارگر  - 
ستفاده از وسايل حفاظت فردي، بكاربردن نقاب صورت بخصوص در مورد جوشكاري، استفاده از عينك ا

 پوشاندن قسمت هاي باز بدن آه در معرض –مخصوص با لنز مرغوب، دستكش حفاظتي و پيشبند    
  . استفاده از آرمهاي مخصوص ضد آفتاب–تماس با اشعه است 

 
 

  وآار و مردمحفاظت آارآنان پرتو آار، غير پرت 
  :مقررات آلي

 اصـل توجيـه     3حفاظت آارآنان پرتو آار و مردم بـا رعايـت اصـول پايـه حفاظـت در برابـر اشـعه بـر اسـاس                          
  . پذيري، بهينه سازي و حدود دز بايد اطمينان حاصل شود

 
   :توجيه پذيري

معـه اي آـه پرتـوگيري       هيچ گونه پرتوي و يا استفاده از منبع آن مجاز نيست مگر سود آن براي افراد يـا جا                  
مي نمايند در مقايسه با خطرات احتمالي با در نظر گـرفتن مـوازين افتـصادي و اجتمـاعي و سـاير عوامـل                        

بدين منظور متقاضي مجوز بايد اطالعات و مدارك آافي مبني بر توجيه سود حاصل از انجـام    . آشكار باشد 
  . حد قانوني ارائه نمايدفعاليت پرتوي در مقايسه با زيان هاي آن را تهيه و به وا

فعاليت هاي پرتوي زير در صورتي آه با افزايش مواد پرتو زا يا پرتو زا آردن محصوالت همـراه باشـد                     :توجه
  .قابل توجيه نيست

مـشابهي آـه     فعاليت هاي پرتوي در زمينه هاي مواد غذايي، آشاميدني و يا اجناس يا هر محصول              ) الف  
. د از طريق تنفس، بلع و جذب پوسـتي يـا اسـتعمال وارد بـدن انـسان شـوند                   بواسطه آن مواد پرتوزا بتوانن    

  .بديهي است فعاليت هاي پرتويي موجه در پزشكي مستثني هستند
فعاليت پرتوي در زمينه استفاده غير ضروري پرتوها و يا مواد پرتوزا در اجناس و محصوالت نظير اسباب    ) ب  

  ...بازي ها، جواهر يا زينت آالت و 
  .ساير فعاليت هاي پرتويي آه بنا به تشخيص واحد قانوني توجيه پذير نباشد) ج 
  

  :بهينه سازي
پس از انتخاب روش تشخيصي مناسب بايد متد تصوير برداري، شكل آزمايش، فاآتورهـاي تكنيكـي                ) الف  

  .مورد استفاده بهينه گردد
ايش هايي آه با استفاده از اشعه ايكس آـه در       دارنده پروانه بايد از دز تقريبي بيمار حاصل از آليه آزم          ) ب

  .مرآزش انجام مي شود اطالع داشته باشد
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مـي توانـد پـس از ارزيـابي توجيـه پـذيري توسـط              ) CTماننـد   (آزمايش هاي با احتمال دز باال براي بيمار         ) ج
  .راديولوژيست براي هر بيمار انجام شود

 دادن وضعيت دهي نامناسب به بيمـار و يـا عملكـرد بـد               نياز به تكرار آزمايش هاي پرتو تشخيصي بر اثر        ) د
  :ا رعايت موارد زير به حداقل برسدتجهيزات بايد ب

  . اطمينان از آيفيت آموزش پرتوآاران و گذراندن آموزشهاي باز آموزي و اضافي در صورت نياز-1
  .شته باشد اطمينان از اينكه آليه تجهيزات در همه زمان ها با ضوابط اين مدرك تطابق دا-2
آاسـت و  ( اطمينان از اينكه آليه تجهيزات و امكانات جانبي آه مي توانند در نتيجه گيري مؤثر باشند مانند        -3

.                                             قسمتي از برنامه تضمين آيفيت باشند) تقويت آننده، پروسسور و تاريكخانه، گريد
 دارنده پروانه از نقطه نظر حفاظت در برابر اشعه يـك برنامـه تـضمين آيفيـت مناسـب بـا توجـه بـه نـوع                          -4

برنامه تضمين آيفيت   . دستگاه اشعه ايكس به منظور ارتقاء آيفي خدمات براي آاهش آسيب ايجاد نمايد            
مني بايد به گونه اي بهينه شود آه دز فردي با در            حفاظت و اي  . بايد شامل ارزيابي دوره اي دز بيمار باشد       

  . باشد) هر چه آمتر موجه شدني(نظر گرفتن اهداف تشخيصي و درماني 
  
  :دود دزح

دز دريافتي آارآنان پرتوآار و مردم بايد از حـدود دز منـدرج در فـصل سـوم اسـتانداردهاي پايـه حفاظـت در              

  .برابر اشعه آمتر باشد

  ميزان دز مجاز

   msv / year 20ان پرتو آار                                            آارآن-

  msv / year 1                                      مردم عادي             -

  msv / year 6           سالگي       16 – 18 آار آموزان در سنين -

 در اتاق دسـتگاه اشـعه ايكـس حـضور داشـته باشـند               آارآنان غير پرتوآار و مردم نبايد در هنگام پرتودهي        

  . مگر آنكه اين حضور الزامي باشد

استفاده از آارآنان غير پرتوآار براي آمك به بيمـار        ) به استثناي خانم هاي باردار    (در غياب همراهان بيمار     

ده نماينـد و    در هنگام پرتونگاري قابل قبول است اما در اين صورت بايد از تمـامي وسـايل حفـاظتي اسـتفا                   

دقت نمـود آـه از يكـي از آارآنـان         بايد) حداقل(روش هايي بكار برده شود تا دز دريافتي آن آمينه  شود               

  .هميشه استفاده نشود و خانم هاي باردار نيز هيچگاه نبايد اين نقش را به عهده گيرند

  

  :حفاظت آارآنان پرتوآار

  )نكات مهم در مورد حفاظت آارآنان پرتوآار(

قط افرادي آه حضور آنها براي آمك به بيمـار ضـروري اسـت و يـا بـراي مقاصـد آموزشـي بايـد حـضور                            ف -1
  .داشته باشند مي توانند در هنگام پرتودهي در اتاق حضور داشته باشند

 حفاظ هاي متحرك يا قابل تنظيم يا ثابت بايد در محل حـضور آارآنـان در حـين پرتـودهي وجـود داشـته                         -2
  .باشد

شهايي اتخاذ گردد تا اطمينان حاصل شود آه آهنگ دز در اتاق آنترل بـه گونـه اي آنتـرل شـده                   بايد رو  -3
است آه پرتو گيري شغلي به ميزان قابل مالحظه اي از حـدود دز آمتـر اسـت ايـن امـر معمـوًال بـا حفـاظ                         

  .گذاري اتاق آنترل امكان پذير است
  

  ه مي دارندحفاظت افرادي آه بيمار يا دريافت آننده تصوير را نگ
 هيچ شخصي نبايد بيمار، آاست فيلم و يا ساير وسايل تصويربرداري يا المپ اشعه ايكس را در هنگام -1

پرتودهي نگه دارد مگر آنكه هيچ روش ديگري براي بدست آوردن تصويري آه از نظر تشخيص سودمند 
  .باشد وجود نداشته باشد
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صورتيكه اين ودهي بايد توسط همراه بيمار انجام شود در نگه داشتن بيمار و آاست فيلم در هنگام پرت -2
امر قابل حصول نبود توسط آارآنان غير پرتوآار و يا آارآنان پرتوآار بصورت داوطلب صورت پذيرد توصيه مي 

و نبايد هميشه از يك نفر استفاده نمود از  گردد آه افراد غيرپرتـوآار به نوبت براي اين آار انتخاب شوند
  . سال نيز نبايد استفاده آرد18ي باردار و افراد زير خانم ها

 هر آسي آه در هنگام پرتودهي بيمار و يا آاست فيلم را نگه مي دارد بايـد روپـوش سـربي بپوشـد و                      -3
هـيچ قـسمتي از بـدن ايـن افـراد           . در مواقعي آه عملي است بايد از دستكش سربي نيز اسـتفاده گـردد             

  .قرار گيرد حتي اگر با لباسهاي حفاظتي نيز پوشيده شده باشدنبايد در مقابل پرتوهاي اوليه 
آارآناني آه با دستگاههاي ايكس قابل حمل و متحرك آار مي آنند بايد از روپوش سربي آه  -

روپوشها و دستكش هاي سربي اضافه .  ميلي متر سرب باشد استفاده نمايند25/0حداقل معادل 
حمل و متحرك در دسترس باشد تا در مواقعي آه نياز بايد هميشه براي دستگاههاي ايكس قابل 

هست بيمار ثابت نگه داشته شود يا به هر علت ديگري آه بيمار نياز به همراه دارد مورد استفاده 
  .قرار گيرد

  
  پرتودهي به خانم هايي آه در سنين باروري قرار دارند

ز ناحيه لگن خانم هايي آه احتمال باردار      بايد از انجام راديوگرافي هاي تشخيصي خصوصًا راديوگرافي ا         -1
بودن آنها وجود دارد خودداري بعمل آيد مگر در مواردي آه يك فوريت پزشكي براي فرد باردار وجود داشته                   

  .باشد
 در صورت امكان بايد چنانچه خانمي تاريخ دقيق عادت ماهيانه خود را فراموش آرده باشد يا مدتي از -2

  .ه اش ديرآرد داشته باشد حامله محسوب گرددزمان مقرر عادت ماهيان
به منظور آاهش پرتوگيري ناخواسته جنين، بايد تابلوهاي هشداردهنده اي با مضمون جمالت  -

  .نصب گردد) مثل رختكن(زير در محدوده بخش راديولوژي 
  »اگر احتمال مي دهيد آه حامله هستيد قبل از عكسبرداري پرتو آار را مطلع نمائيد«

 آنچه گفته شد چنانچه بيماري، پرتوآار را از بارداري خود مطلع نمايد، بايد پرتوآار موضوع را بر اساس
برساند تا ايشان در خصوص انجام راديوگرافي يا انتخاب ) متخصص بخش(به اطالع راديولوژيست 

  .روش تشخيصي و يا به تأخير انداختن راديوگرافي تصميم گيري نمايد
  
  
  
  
  
  

  :منابع

  .1369اظت در برابر اشعه مصوب قانون حف •

 .1369استاندارد هاي پايه حفاظت در برابر اشعه مصوب  •

  .    1369قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  آئين نامه اجرايي •


