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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
  معاونت بهداشت
  بهداشت محيط

  )سالگي ١٤تولد تا بدودختران (از  پزشكي برداريصويرتتوجهات بهداشتي و حفاظت دربرابر اشعه در كليات 

  

در همه مراحل كار با پرتو و ي لگسا ١٤د تا لتوبدواز  دخترانتصويربرداري پزشكي از  انجامدر  بهداشت پرتويرعايت     

  راديولوژي تشخيصي ضروري است، مواردي همچون : 
  

  شود.همراه با شرح حال بيماري توسط راديولوژيست بررسي  پزشك معالجبرگه درخواست  -١
 مورد توجه باشد.با خطر كمتر مانند سونوگرافي  جايگزين تشخيصيامكان استفاده از تجهيزات  -٢

 شود.راديوگرافي توسط راديولوژيست تأييد يه پذيري توج -٣

 شود.مناسب انجام  )و درصورت نياز، نگهدارندهواحي حساسحفاظ سربي در ن به ويژه( پرتونگاري با استفاده از وسايل حفاظتي -٤

 شود.انجام جذبي حداقل دوز  حفظ ارزش هاي تشخيصي، با پرتونگاري با -٥

 تاكيد مي شود. محدود كردن ميدان اشعه -كوتاه پرتودهيزمان  -زياد شرايط ولتاژ تكنيك هاي راديولوژي بهينه و استفاده از  -٦

 .است نيز الزم "شرعاپيشگيري از تكراري شدن كليشه با استفاده از تدابير و تكنيك هاي مناسب  -٧

 .است) ضروري در اتاق اشعه غير از مادر، "ترجيحا -همراه مناسب بنا بر ضرورت حضور(استفاده از وسايل حفاظتي براي همراه بيمار  -٨

  ن شويد.د وسايل مزاحم مانند گردنبند مطمئو از عدم وجو خارج شناحيه مورد تصويربرداري از ميدان تاب البسهتا حد امكان  -٩

 .است ضروري برروي كليشه براي تشخيص جهت و پرهيز از اشتباهم سربي الياستفاده از ع -١٠

 .شودن استفاده  وكيب /امكان از گريد  تا حد -١١

 .دستگاه زيرنويس الزامي است بكمكبه صورت كامل و خوانا همراه با تاريخ پرتونگاري بر روي فيلم ها  بيمار مشخصاتثبت  -١٢

 .گنادها و تيروئيد حتي المقدور با پوش سربي حفاظت شوندتاكيد مي شود -١٣

كاربرد عاليم راهنما و هشدار، توجيه بيمارقبل از حريم خصوصي بيمار، پرهيز از عجله، حفظ حرمت والزامات عمومي نظير  -١٤
 تصويربرداري، امكان ارتباط بصري و صوتي با بيمار/همراه بيمار و كاليبراسيون تجهيزات مولد اشعه از ضروريات است.

 
  هرگونه برداشت از مطالب فوق مشروط بر ذكر دعاي عاقبت به خيري براي صاحب اثر، آزاد است.

  

  مهندس محمدرضا وثيقي تدوين و بازنويسي :
  كارشناس بهداشت محيط (پرتوها)
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