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 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات بخشی اثر از اطمینان كسب عنوان خط مشي:
 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

پرتوگیری  فردی پرتوكاران در پزشکی می باشد لذا  حفظ ایمنی كاركنان و بیماران در برابر اشعهسیاست بیمارستان با توجه به اینکه 

و مانیتورینگ دوره ای و منظم دز افراد می تواند ریسک ناشی از اثرات  AIARAپیروی از اصل  و  هسته ای بسیار حائز اهمیت است

 برابر در حفاظت لوازم از استفادهو  اشعه برابر در بیماران و خود حفاظت درنحوه پرسنل آشنائی احتمال پرتوها را به حداقل برساند.

 از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. اشعه 

 تعاريف :

 در ضمیمه این سند جدول حداكثر دوز دریافتی در پرسنل و بیماران ارائه شده است.  كاهش ميزان پرتوگيري:

: پوشش های سربی جهت محافظت در برابر  پرتوهای ثانویه و نشتی هستند و بر اساس استانداردهای مورد تأیید روپوش هاي سربي

 می باشد.  mm 1سازمان انرژی اتمی ضخامت سرب معادل در این محافظ ها 

 می باشد.  2mmتا  1.2mmپارتیشن های سربی سیار با ضخامت سرب معادل  پاراوان سربي:

به فضای خارج  x ه در و دیوار های اتاق های رادیولوژی با ضخامت سربی مشخصی به منظور جلوگیری از نشت اشعه كلی سرب كوبي :

 سرب كوبی شده اند .

 سنجش میزان احتمالی نشت اشعه ایکس از اتاق های تصویر برداری به وسیله دستگاه دوزیمتر .  دوزيمتري :

 چراغ های قرمز در باالی درهای اتاق های رادیولوژی نصب شده اند و در حین اكسپوز روشن می شوند. هشدار دهنده ها:

 

 مسئول محیط، بهداشت كمیتهاعضاي  صاحبان فرايند:

 بهداشت فیزیک
اتاق عمل، بخش های ویژه ، بخش تصویربرداری ، بخش  :كاربرد دامنه

  بخش بستری

  

پزشکان واحد رادیولوژی ،كلیه پرسنل واحد  ذينفعان:

 همراهان  رادیولوژی ، بیماران ،

  مسئول فیزیک بهداشت :فرد پاسخگو

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 كنترل مستندات:، حبه مشاهده ، مصا

 نظارت بر نحوه استفاده از فیلم بچ و وسایل سربی توسط سوپروایزر بخش تصویربرداری 

 اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:روش 

 فعاليت مربوط به كارشناسان راديولوژي،  اتاق عمل به شرح ذيل مي باشد:  

 فیلم بچ های خود را جهت ثبت میزان پرتوگیری به روپوش نصب نمائید.   -1

 از روپوش های سربی و شیلدهای محافظتی یا پاراوان سربی در مواردی كه نیاز به حضور در اتاق اكسپوز می باشد استفاده نمائید.  -2

 در مواردی كه نیاز به حضور در اتاق اكسپوز می باشند حفظ شود.  xفاصله مناسب و جهت گیری صحیح از تیوب اشعه  -3

 جهت كاهش پرتوگیری خود، همکاران و سایر مراجعه كنندگان اطمینان حاصل شود.  از بسته بودن درب های اتاق اكسپوز در -4
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از تسلط كافی در انجام تصویربرداری از بیمار و انتخاب شرایط و پوزیشن صحیح بیمار در جهت كاهش پرتوگیری  اطمینان  حاصل  -5

 شود. 

 

 : بشرح ذيل مي باشد  وظايف كارشناسان راديولوژي در قبال بيماران در جهت كاهش پرتوگيري

 و اثرات آن ارائه نماید.   xپمفلت های آموزشی به بیماران جهت آشنایی بیشتر با اشعه  -1

در مورد نحوه انجام تصویربرداری، جهت همکاری بیشتر و پیشگیری از تکرار تصویربرداری و افزایش پرتوگیری به بیماران آموزش  -2

 داده شود.  

 از شیلدهای محافظتی بر روی گنادها به خصوص برای اطفال  استفاده شود.)در صورتی كه خارج از محدوده تصویربرداری باشد(.   -3

در مواردی كه نیاز به حضور همراه در اتاق تصویربرداری در حین اكسپوز است. روپوش سربی و تیروئید بند به همراه داده می شود تا  -4

 قل ممکن برسد. سطح پرتوگیری وی به حدا

 )كاهش شرایط اكسپوز و بستن فیلد تصویربرداری تا جایی كه در تصویر نهایی نأثیر منفی نداشته باشد(.   ALARAرعایت قانون  -5

 مهارت كلیه پرسنل تصویربرداری در جهت جلوگیری از تکرار موارد تصویربرداری و كاهش سطح پرتوگیری بیمار ارتقاء یابد.  -6

 روزه اطمینان حاصل شود.  10انم ها و رعایت قانون از عدم بارداری خ -7

 .رادیوگرافی انجام شود  -  C. Armچکاپ دوره ای دستگاه های رادیوگرافی پرتابل و  -8

 

 :بهداشتي ضوابط

 :است ضروری ذیل شرح به كار و محیط سالمت مركز دستورالعمل مطابق بهداشتی ضوابط رعایت

 mm 1معادل ضخامت با سربی شیشه از استفاده اپراتور اتاق برای و فیزیکی حفاظ سرب mm 2 .در برابر اشعه محافظت منظور به -1

 . سرب

 كار محیط در مناسب تهویه تأمین -2

 گرم كیلو4 كپسول یک مربع متر 50 هر حداقل  حریق اطفاء سیستم / وسایل تأمین -3

 .باشد شستشو قابل و شکاف و درز بدون سالم، مقاوم، جنس از باید سقف و دیوارها ساختمان، كف -4

 .باشد زنگ ضد سیمی تور به مجهز بازشو ههای پنجر و سالم باید پنجره و درب -5

 های آلودگی از تا بوده نیز تهویه به قادر حرارت و برودت نمودن فراهم ضمن كه ای هگونه ب مناسب گرمایش و سرمایش سیستم -6

 .شود جلوگیری ساختمان داخل هوای

 شبکه دارای مركز /مؤسسه كه این یا شود، تأمین شهر آشامیدنی آب عمومی هایه شبک از باید مركز /مؤسسه مصرفی آب -7

 تحت باید آب ذخیره مخازن وضعی چنین در و باشد كافی میزان به آب ذخیره مخزن و كشور استانداردهای رعایت با آب خصوصی

 .قرارگیرند بهداشتی های كنترل

 .باشد پدال و درپوش با مقاوم جنس از كافی تعداد به باید دان زباله -8

 رادیواسکوپی، وجود صورت در :تبصره .كاغذی حوله و مایع صابون با همراه پرتوتابی اتاق ورودی به نزدیک توالت و دستشویی  -9

 .است الزامی اسکوپی اتاق داخل دستشویی

 ... و مواد نگهداری محل پرتوتابی، اتاق درب روی راهنما تابلوهای و حفاظتی عالیم نصب  -10

 .بدن اعضای تفکیک به حفاظتی شیلدهای و فردی حفاظت وسایل كارگیری به و تأمین  -11



 

واحد بهبود كيفيت - فرمانيه بيمارستان  

 

 

 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات بخشي اثر از اطمينان كسب و روش خط مشي

 1400مهر  تاريخ آخرين بازنگري: 97مهر  تاريخ تهيه: FH-PP-12 :سندكد 

 1401تاريخ بازنگري بعدي: مهر   1400مهر ابالغ:  آخرين تاريخ 4ويرايش: 

 

 

 شیر به مجهز سقف زیر تا سرامیک یا كاری كاشی شستشو، قابل مقاوم، كف با مربع متر 5/1 متراژ حداقل با شویی تی اتاق وجود   -12

 عمق با رو فاضالب كفشوی دارای حوضچه و آویز تی و سرد و گرم آب cm صورت در و كننده پاك و گندزدا مواد قفسه و مجزا تهویه مخلوط

 .آن تخلیه و نگهداری برای مناسبی محل پرتابل، یشوی ت از استفاده

 .شاغلین برای ای دوره معاینات پزشکی های پرونده تشکیل  -13

 . اضطراری شرایط در سوانح با مقابله منظور به اورژانس دستورالعمل وجود   -14

 

 :از عبارتند استخدام از قبل پزشکى هاى آزمايش و معاينه

 :شغلى و پزشکى كامل حال شرح گرفتن

 شود گرفته زیر موارد بر تاكید با شغلى و پزشکى كامل حال شرح: 

 اكتسابى یا ارثى جراحى، داخلى، بیمارى گونه هر سابقه ثبت  

 قبلى احتمالى پرتوگیرى گونه هر سابقه ثبت  

 آن سابقه یا سرطان هرگونه وجود  

 رادیونوكلئیدها با تشخیصى اسکن یا رادیوتراپى انجام سابقه  

 كراتوزیس اكتینیک مانند سرطانى پیش ضایعات وجود سابقه 

 هوشیارى و یا  كاهش سبب توانند مى كه هایى بیمارى سابقه یا وجود Drop Attack ع صر مانند گردند TIA ، 

  دهنده خونریزى بیماریهاى و آنمى سابقه یا و وجود داخلى گوش بیماریهاى ها، دیابتى در هیپوگلیسمى

 اولسر. كولیت و گوارش كرون سیستم التهابى هاى بیمارى سابقه یا وجود 

 باردارى سوابق  

 و آرسنیک بنزن، مانند) قبلى شغل در كارسینوژن مواد با مواجهه سابقه. 

 

 :پرتابل هاي درراديوگرافي حفاظت مهم موارد

 سوی از شده دیده تدارك های پروتکل با منطبق و خاص شرایط در ویژه های وبخش اورژانسی بیماران برای صرفاً پرتابل رادیوگرافی

 .شود انجام بیمارستان

 در بنابراین است، بیمار همکاری عدم و نامناسب تابش شرایط دهی، پوزیشن شامل؛ پرتابل های رادیوگرافی در تکرار عوامل مهمترین -

 .آید عمل به دقت نهایت زیر موارد

 .شود رعایت پوست سطح تا تیوب متر سانتی 30 فاصله حداقل بیمار، پوست جذبی دز افزایش دلیل به -

 حفاظت دیگر بیماران سربي پاراوان توسط ویا قرارگیرد دیگر اتاقی در دیگر بیماران از جدا رادیوگرافی مورد بیمار امکان، درصورت -

 .شوند

 پنجره، دارای كه شود استفاده سربی پاراوان از رادیوگرافیست حفاظت برای است بهتر .گیرد قرار پرتودهی جهت بر عمود سربی پاراوان -

 .باشد دهنده هشدار الکترونیکی وسیله یا آئینه

 .گردد می بیمار به اشعه دز درصدی 10 كاهش باعث كار این شود، داده پوزیشن كاتد-آند برجهت عمود بیمار رادیوگرافی، موقع -

 .شود انجام طورمنظم به دستگاه كالیبراسیون -

 .شود استفاده گريددار ازكاست نبايد كودكان، از پرتابل راديوگرافي درانجام: نکته
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 بيماران و كار پرتو حفاظت

 پرتوكار كاركنان حفاظت مورد در مهم نکات

 در توانند می باشند حضورداشته باید آموزشی مقاصد برای یا و است ضروری بیمار به كمک برای آنها حضور كه افرادی فقط -1

 .باشند داشته حضور اتاق در پرتودهی هنگام

 .باشد داشته وجود پرتودهی حین در كاركنان حضور محل در باید ثابت یا تنظیم قابل یا متحرك های حفاظ  -2

 گیری پرتو كه است شده كنترل ای گونه به كنترل اتاق در دز آهنگ شودكه حاصل اطمینان تا گردد اتخاذ روشهایی باید  -3

 .است پذیر امکان كنترل اتاق گذاری حفاظ با معموالً  امر این است كمتر دز حدود از ای مالحظه قابل میزان به شغلی
 

 : از عبارتند اشعه برابر در حفاظت كلي اصل سه

 حفاظ از استفاده -ج مطلوب حد در فاصله افزایش -ب گیری پرتو زمان كاهش -الف

 پرتو برای باشد ممکن حد كمترين باید تشعشع منبع یک از گیری تابش زمان دارند هم با مستقیمی رابطه گیری تابش و زمان

 موثرترین ، فاصله رعایت . است آنژیوگرافی و فلوروسکوپی موارد در بویژه باال كارایی و سریع عملکرد مستلزم مسئله این نگار

 . یابد می كاهش فاصله مقدور عکس یا اشعه مقدار كه است گيري تابش كاهش روش

 : حفاظ (الف

 وسایلی یا (سرب یا بتون از شدن ساخته) ثابت ساختمانی موانع از متشکل حفاظ است گیری تابش كاهش روش سومین ، حفاظ

 .است متحرك مانندحفاظهای

 فوتنهای اكثر جذب باعث( 82 ) باال اتمی عدد داشتن علت به ماده این.شود می داده ترجیح حفاظ برای كه است ای ماده سرب

 .میشود پراكنده

 روپوش كه كنند می توصیه كارشناسان از بسیاری.میباشند سرب معادل میلیمتر 25 حداقل از متشکل سربی های روپوش اكثر

 .باشند سرب معادل متر میلی./5 از متشکل سربی های
 

 :حفاظ انواع

 سربی های روپوش .1

 سربی های دستکش .2

 متحرك های حفاظ .3

 محافظ عینک و صورت پوشش .4

 ها گناد حفاظ .5

 تیرویید های حفاظ .6

  بردارند ترك نباید پوششها سربی،این های روپوش موثر عملکرد برای

  میشوند ساخته الستیک مثل پذیر انعطاف ی ماده یک در سرب پودر از سربی های روپوش

 پوشاند می را بدن فعال استخوان مغز درصد 80 تا 75 حدود سربی روپوش یک

 

 امکانات: : / مراجع منابع

 منابع مالی ، نیروی انسانی

ضوابط كار با پرتو در مراكز پزشكي هسته اي و ساير  مراجع:

 های حفاظ ،سربی های دستکشسرب،  های روپوشپاراوان سربی ، 

 های حفاظ ،ها گناد حفاظ ،محافظ عینک و صورت پوشش ،متحرك
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 و... ،فیلم بچ تیرویید  ايران اتمي انرژي سازمان دستورالعملهاي

  

 

 

 

 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  بهداشت محیطمسئول  خانم والی نیا

 آقای محمد پناه
 

  فیزیک بهداشتمسئول 

 خانم جباری
 

  كنترل عفونت كارشناس

 قلی پورخانم  تأييد كننده
 

  بیمارستانمدیر 

  رئیس بیمارستان آقای دكتر كریمی ابالغ كننده


