
  سمھ ای تعالیاب
  

  . دستورالعملھای حفاظت در برابر اشعھ در مراکزرادیولوژی
   

فصل دوم قانون حفاظت در برابر اشعھ كشور  مسوول مركز باید یك نفر با حداقل مدرك كارشناسي در  ۵طبق ماده :  نكتھ
  . حد قانوني معرفي نماید بھ وا مسوول فیزیك بھداشتتبط با پرتو را بھ عنوان ریكي از رشتھ ھاي علمي و فني م

  
نظارت بر كاھش مقدار پرتو گیري پرسنل و بیماران و انجام كلیھ روشھا و : شرح وظیفھ مسوول فیزیك بھداشت 

 ALARAدستورالعملھاي موجود در رعایت اصل 
 

  : مردم عادی و ھمراھان بیمار  ،دستورالعملھای مربوط بھ حفاظت و ایمنی کارکنان مرکز : الف 
 
  

ü یم بندی مرکز بھ دو قسمت تحت نظارت و تحت کنترل تقس . 
  
ü  ورود و خروج بھ قسمت تحت کنترل فقط توسط کارکنان مرکز انجام می شود و افراد عادی باید با

 . ھماھنگی کارکنان وارد یا خارج شوند 
و منطقھ تحت نظارت خانھ منطقھ تحت كنترل در بخش رادیولوژي شامل اتاق رادیوگرافي ، اتاق كنترل و تاریك: توضیح (

 .)شامل دیگر قسمتھاي بخش رادیولوژي مي باشد
 

ü  تھیھ تابلو ھشدار خطر اشعھ ایکس و نصب آن در محل ورود و خروج بھ مناطق تحت کنترل . 
 
ü کارکنان بخش و بررسی مقدار  )ازمایش كامل خون (  و آزمایشھاي دوره اي  تھیھ پرونده حفاظتی

 . با مقادیر مجاز اعالم شده از سازمان انرژی اتمی  ایران  پرتوگیری دوره ای افراد
 

ü  ار از سازمان انرژی اتمی ایران دزیمتری فیلم بج کارکنان پرتو کخدمات استفاده از سرویس.  
 ٠٢١٨٨٠٠۶۵٠٨و٠٢١٨٨٣٣٧۵٠٩در حال حاضر خدمات فوق توسط شركت كاوشیار ایران با شماره تلفن : توضیح ( 

 )ارائھ مي شود 
 
ü ق رادیوگرافی توقف داشتھ باشند ھ تابلو راھنمای ھمراھان بیمار کھ در صورت نیاز الزم است در اتاتھی 

در این تابلو كلیھ مقررات مربوط بھ حضور افراد و استفاده از تجھیزات مناسب حفاظت در برابر اشعھ  : توضیح ( 
 )ذكر مي شود 

 
ü کارکنانی کھ نیاز بھ توقف در اتاق رادیوگرافی را جھت ھمراھان بیمار یا  بھ تعداد مناسب تھیھ اپرون

 .  دارند
 

  
  : دستورالعمل حفاظت و ایمنی بیماران : ب 
 
  
ü شعھ ایکس در تشخیص بیماریھا  كھ در زمان درخواست توسط پزشكان در نظر گرفتن سود و زیان ا

   . مركز باید رعایت شود بخصوص در درخواست رادیوگرافیھاي پرتابل
  
ü جھت کاھش  و استفاده از سایز مناسب فیلم  آگاھی و آموزش کارکنان در لزوم کاھش میدان پرتودھی

  .مقدار دز جذبی بیماران 
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ü  لزوم آموزش بیماران در عدم حرکت در زمان انجام رادیوگرافی .  

  
ü  تھیھ اپرون ، گناد شیلد ، تیروئید شیلد جھت استفاده بیماران در زمان رادیوگرافی.  

   
  
  . باروری قرار دارند دستورالعمل حفاظت خانمھای باردار و خانمھایی کھ در سنین  – ج
 
  
ü در خصوص بارداری خانمھای مراجعھ کننده بھ ایشان و در نظر گرفتن سود  لزوم آگاھی پزشک معالج

  .و زیان پرتوگیری  خانمھای باردار از سوی پزشک معالج 
   
ü  در موارد رادیوگرافیھاي خانمھای مراجعھ کننده بھ مرکز تھیھ پرشسنامھ جھت اطالع از بارداری

 . تخصصي 
  )فرم مورد نظر را مي توان با فرم دستورالعملھاي امادگي در رادیوگرافیھاي تخصصي پیوست نمود : توضیح ( 

  
ü  تھیھ و نصب تابلو ھشدار جھت بیماران باردار در منطقھ تحت نظارت و کنترل . 

  
ü ادیو گرافی از خانمھای باردار لزوم استفاده از حفاظ مناسب جھت کاھش در صورت نیاز بھ انجام ر

 . پرتوگیری جنین 
  
ü گیری مقدار  ثبت و نگھداری شرائط پرتودھی در خصوص خانمھای باردار جھت محاسبھ و اندازه

 .  در صورت لزومپرتوجذبی جنین 
  

ü قدار دز جذبی جنین و معرفی بیمار در مواقع پرتوگیریھای غیر عادی بھ جنین ، لزوم انجام محاسبات م
  . بھ مسوول فیزیک بھداشت دانشگاه جھت انجام اقدامات قانونی 

  
دستورالعمل حفاظت و ایمنی جھت کار با انواع مختلف دستگاھھای پرتوساز  –د 

 .  موجود در مرکز
  

ü فترچھ دشنایی کامل کارکنان مرکز از دستگاھھای نصب شده در مرکز و لزوم مطالعھ و بررسی آ
 .دستگاھھای مورد نظر  ھاي راھنماي 

   
ü  نصب نمودار شرائط پرتودھی دستگاھھا در محل میز کنترل ھر دستگاه . 

  
ü  لزوم نصب چراغ ھشدار خطر پرتوگیری و اتصال آن بھ میز کنترل دستگاه رادیوگرافی . 

 
ü رھاي  انجام شده خرابیھاي دستگاه ،  كنترل كیفي انجام شده ویا سرویسھاي دو تشكیل دفتر ثبت.  

  
  
  

  اداره امور رادیولوژي معاونت درمان
                                                                                                                                ١٣/٢/٨٨  
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