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 سخن نخست

 یقاتیتحقعلوم و  ی، صنعت، کشاورزیدر پزشک رادیواکتیوو مواد  یاتم یامروزه از انرژ

تا  ۱۹۹4از سال  المللیبینهای ت استانداردیو رعا یمنیر ایب. با تمام تداشودمیاستفاده  مختلف

و  سانحه ۱۰۰از  شیب ۲۰۱4از سال  همچنین، ایمبوده ییورد سانحه پرتوم 4۰۵شاهد  ۱۹۹۹

 .رخ داده است این نوع انرژیاستفاده از  در هنگامهای هست یحادثه جد

 شتریکه ب دهیمشخص گردداده است،  یکه در سراسر جهان روهای هستحوادث  یدر بررس

ت یریمد ماران ویب درمان یون بر سالمت و چگونگیزاسیونیهای پرتو تأثیر در مورد یپرسنل پزشک

پاسخ  یچگونگ، یآمادگ بایستمی یه جامعه پزشکاست ک یدر حالن ی. اندارند یکاف یبحران آگاه

پس از های هسترا رخداد حوادث یداشته باشد، ز مدنظررا های هستحوادث  و مدیریت مربوط به

در های هستوانح و سهای هستهای جنگ، ایهستهسم یمانند اقدامات ترورهایی ویسنار

و  یو آمادگهای هستک حادثه یبا ابعاد  یین رو آشنای. از اباشدنمیدور از انتظار  یاتمهای راکتور

ک یدر دروس آکادم متأسفانهبرخوردار است.  یت خاصیاز اهم ییپرتوهای فوریتبه  یپاسخ پزشک

ده یدارک دتدشوار ن حوادث یبا ا ییارویرو یبرا یبرنامه آموزش گونههیچ یراپزشکیو پ یگروه پزشک

ز به این لیالتحصفارغپزشکان  یبازآموزو  ین برنامه جامع آموزش پزشکیتدو ینشده است. برا

به شدت احساس های هست یویک سناریبا  ییارویرو یآنان در مورد چگونگ یزان آگاهیسنجش م

 و حوادث ،ایهسته یپزشک در پرتوها اصول و کیزیفشامل  حاضر در هفت فصل کتاب .شودمی

 ،ییپرتو مداخالت سطوح، استانداردها و ییپرتو حفاظت اصول یی،پرتو یکیولوژیبهای آسیب

 آلوده افراد تیریمدو  یپزشک اهداف یبرا دوز زانیم یابیارز ،صحنه در یاورژانس اقدامات یطراح

 پرتوها و حفاظت پرتویی،های پایاصول  ازهای مجموع که دربردارنده باشدمی دهیونوکلئیراد به

ن یاز بهترهای خالصاست و اهداف آن ارائه  پرتویی اورژانس دهیپاسخو  یطراح ،سازیآماده

ییش تواناین خواستار افزایها را داشته و همچنیازمندیاز ن یرویه قصد پک یطراحان یبرا هاروش

 هستند. پرتوییهای اورژانس خود در پاسخ بههای 

 یه براکل شده یکاورژانس تش سازیآماده یموجود براهای ارکاز راهمطلب ن یمفاد ا

ن یدتریقات و جدیج حاصل از تحقی، نتاهاروشن یبهتر برگرفتنها، در یازمندیبا ن یهماهنگ
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ن یمطالب مربوط در قوانان نمودن ین نمایگرفته شده و همچن یقبلهای ه از اورژانسکهایی درس

های ییاش توانیاز اطالعات مربوط به افزا یاربردک، منبع نوشتهن یبه روز شده است. ا المللیبین

ت یماه بر اساس بیمارستان در محل حادثه واورژانس  دهیپاسخ یاربران براکو  ی، محلیمل

 باشد.یاز آن م یبالقوه و شدت خطر ناش

اورژانسمطرح شده است. محدوده های هستهای اورژانس یبرا سازیآماده حاضر، کتاب در

ا یه با گم کهایی عمده تا اورژانس یتورکاورژانس را کیع بوده و از یبالقوه، وس پرتوییهای 

 ابکت سعی بر آن است که در اینباشد. یر میو همراه هستند، متغیتکوایده شدن مواد رادیدزد

طراحان و برنامه  دهد.یحدوده را تحت پوشش قرار من میل اک یبرا هاریزیبرنامهو  هاطراحی

های تورکشده خود را با فا یداشته و روش طراح پذیریانعطاف، ن طرحید در استفاده از ایزان بایر

 د.یتورها، سازگار نماکر فایو سا ی، اقتصادیاجتماع یاسیس

جناب آقای مهندس دارا جوکار که شکیبانه خوانش اولیه های تالشدر اینجا سزاوار است از 

 .ییمویژه نما یسپاسگزارمتن را پذیرفتند،  ییآراصفحهمتن، ویراستاری ادبی و 

به درگاه خداوند متعال در جهت توفیق تهیه این مجموعه،  یشکرگزاربا سپاس و  در پایان

، عمل آمد ه هر چه بهتر این مجموعه بهتالشی که برای ارائة همکه با عنایت به الزم به ذکر است 

و خوانندگان ارجمند به دیده اغماض  نظرانصاحب رودمینبوده و انتظار  خالی از نقص کتاب این

عدی مناسب بهای فرصتمنت نهند تا به یاری خداوند متعال در  مؤلفینبنگرند و با تذکر موارد بر 

 گردد. مندانعالقهتقدیم حضور  ریتشایستهبه نحو  نسبت به رفع آن اقدام نموده،

این مجموعه توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در جهت ارتقا سطح ة تهیامیدواریم که با 

 علمی همکاران و خدمت به جامعه پزشکی برداشته باشیم.

 

 

 و آخراً اوالًالحمداهلل 

 پاشازاده یعل، دکتر مجید اسدی

 نرگس جوکار، فروغ جعفریان

 پوردکتر ایرج نبی، بهروز رسولی

 ۱۳۹۸ پاییز

 



 

 

 

 

 فصل اول

 ایهسته یو اصول پرتوها در پزشک یزیکف
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 5 یاهسته یو اصول پرتوها در پزشک کیزیففصل اول: 

 

 

 

 ایهسته یو اصول پرتوها در پزشک یزیکف 1

 اتم و هسته ساختمان 1-1

. شودمی تعیینها سازنده آنهای اتم ساختار  توسطعناصر  یمیاییو ش یزیکیفهای ویژگی

و جرم  یبا بار منف یطی،هسته با بار مثبت در مرکز و ذرات در حال چرخش مح یکهر اتم از 

مثبت ای همجموع بار ی،اتم خنث یکشده است. در  یلبا نام الکترون )نگاترون( تشک یکم یاربس

ی هاهست یدارپا یتدر وضع یدر حالت عاد هااتم ین. اباشندمیبرابر  هاالکترون یو منف ههست

می بر یدارپا یتبه وضع با انجام واپاشی یدار،اتم از حالت پا یکقرار دارند. در صورت خارج شدن 

یویته رادیواکت یژگیو ین؛ به اباشدمیذرات باردار(  یافوتون )پرتو  آزادسازیبا  یندفرا ینگردد. ا

 ساختمانمختلف به های عنصرهای اتم یمیایی. خواص ششودمیگفته  یواپاش یتخاصیا 

دارد. پس  یهسته آن ماده بستگهای ویژگیماده به  رادیواکتیویته یکو خواص  هاآن یالکترون

 :شودمیدر ادامه به ساختار هسته پرداخته 

با جرم هسته  یسهدر مقا هاالکترونتمام جرم اتم در هسته جمع شده است و جرم  تقریباً

( و ابعاد اتم ۱۰m-۱۵) یفرم یاس. ابعاد هسته در مقباشدمیکردن  نظرصرفو قابل  یزناچ یاربس

و  . هسته از مجموع دو ذره با نام پروتون با بار مثبتباشدمی( m ۱۰-۱۰آنگستروم ) یاسدر مق

 یساوم یخنث یادر حالت معمول و  هاپروتونشده است. تعداد بار مثبت  یلبدون بار تشک روننوت

هسته های پروتون. به باشدمیاطراف آن های اوربیتالدر حال چرخش در های الکترونبا تعداد 

ع هر . مجموشودمی( گفته A) یآن عدد جرمهای نوترونو  هاپروتون( و مجموع Z) یعدد اتم

 .شودمی یدهو نوترون نوکلئون نام نپروتو

 X𝑍
𝐴  

( گفته مکانهم) یزوتوپمتفاوت، ا یو عدد جرم یکسان یعدد اتم یداراهای هسته به

 یکز ا یزوتوپیبه ا یوایزوتوپ. رادگیرندمیخانه قرار  یکدر  یعناصر در جدول تناوب ین، اشودمی

 داشته باشد. یواکتیوراد یاو  یواپاش یتکه خاص شودمیعنصر گفته 
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 اتم یک یکشمات یشنما ۱-۱شکل 

 یو پرتوده پرتو 1-2

و  طیذرات در مح یابه شکل امواج  یانتقال انرژ یاانتشار  یبه معن یپرتوافشان یزیک،ف در

 ریکرد. پرتوها جزء انکارناپذ یفتعر یعبور یانرژ توانمی، پرتوها را ترساده طوربهفضا است.  یا

های در اطراف ما وجود دارند. پرتو یو مصنوع یعیما هستند که به دو صورت طب یزندگ یطمح

 یدلدر تو ینقش یچمعمول در اطراف ما وجود دارند و انسان ه طوربههستند که  یاز منابع یعی،طب

وجود ندارند. در  یعتمعمول در طب طوربهساخته انسان بوده و  یمصنوعهای ندارد. پرتو هاآن

 .اندشده یانخالصه ب طوربهنوع پرتوها  یناهای و کاربرد هاویژگی یرجدول ز

 

 یو مصنوع یعیبا منبع طبهای پرتوهای کاربرد ۱-۱جدول 

 مصنوعی طبیعی

از خورشید هایی همیشه پرتوکیهانی: های پرتو
توسط  هاآن که اکثر تابندمیبه سمت زمین 

 .شوندمیاتمسفر اطراف زمین جذب های الیه

تشخیصی: تصویربرداری از عضو یا ناحیه مورد نظر 
در داخل بدن از طریق ماده رادیواکتیو تجمع یافته 

تشخیصی( یا از های هستدر آن ناحیه )پزشکی 
ر بین منبع پرتوزا و طریق قرار دادن عضو مورد نظ
 آشکارساز

مواد رادیواکتیوی در خاک زمینی: های پرتو
 .کنندمیاز خود ساطع هایی وجود دارند که پرتو

بیشتر این مواد گاز رادون از خود ساطع 
که در مناطق مختلف میزان گاز رادون  کنندمی

تومور و بدخیمی جهت ایجاد  دهیتابشدرمانی: 
 غده توموری وهای سلولدر  DNAآسیب به 

 یا کنترل بیماری درمان
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 مصنوعی طبیعی
 ساطع شده از خاک متفاوت هستند.

تولد،  زمان همه افراد ازدرون بدن: های پرتو
 ۲۱۰-، سرب۱4 -، کربن4۰-پتاسیم رادیواکتیو 

درون بدن خود دارند. تغییر  هاایزوتوپو دیگر 
در دوز از یک نفر به دیگری به اندازه تنوع دوز 
از منابع کیهانی و زمین متفاوت نیست. دوز 
متوسط ساالنه یک فرد از مواد رادیواکتیو 

 .میلی رم در سال است 4۰داخلی حدود 

های لولهصنعتی: تست غیرمخرب )بررسی میدانی 
حتویات بسته )کیف (، بازرسی م...حمل گاز، نفت و

حامل محصوالت های مسافران هواپیما، کانتینر
 کردن محیط زهیلیاسترگمرکی(، 

 

 رادیواکتیویته 1-3

 یراتذ گهگاهو هایی از خود پرتو یداریبه پا یدنرس یبوده و برا یدارناپا هااتماز  یبرخ هسته

 یتخاص یداراهای هسته. شودمی هاآن یو جرم یدر اعداد اتم ییرکه باعث تغ کنندمیتابش 

 هاههست یواکتیویتهراد یژگیو یجهخارج شده در نتهای و پرتو یواکتیورادهای هستهرا  ییپرتوزا

. یساطو الکترومغنهای ، ذرباشندمیدو دسته  یواکتیورادهای پرتو. گویندمی یواکتیوراد یرا پرتو

 نیساطع کردن هرکدام از ا حال در یواکتیوهسته راد یککه  شودمیگفته  یبه حالت یواپاش

 باشد. یداریبه حالت پا یدنپرتوها جهت رس

 

 
 یواکتیواتم راد یواپاش ۲-۱شکل 

 

 یو مصنوع یعیطب رادیواکتیویته 1-3-1

 ایو  یعیبه صورت طب گیرندمیکه در اطراف ما مورد استفاده قرار  رادیواکتیوی عناصر

 وجود دارند یعیطب طوربه یواکتیوو ساخته انسان وجود دارند. چهار گروه از عناصر راد یمصنوع
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𝑈92خانواده  ینسرگروه ا یوم؛: خانواده اورانالف
 .باشدمی238

𝑈92 خانواده ینسرگروه ا ینیوم؛: خانواده اکتب
 .باشدمی 235

𝑇ℎ90 خانواده ینسرگروه ا یوم؛: خانواده تورج
 .دباشمی 232

𝑁𝑝93خانواده  ینسرگروه ا یوم؛: خانواده نپتوند
 یعیطب طوربه یگرکه د باشدمی 237

 .شودمیساخته  یوجود ندارد و مصنوع

 

 یواکتیورادهای و خواص پرتو مشخصات 1-3-2

 آلفا پرتو 1-3-2-1

 ختمانسااست.  یعتذرات در طب یناز کم نفوذتر یکیآلفا توسط رادرفورد کشف شد و  پرتو

 کییشده است. بار الکتر یلاست که از دو پروتون و دو نوترون تشک یمذره مشابه هسته اتم هل ینا

𝛼2 آن ی+ و عالمت اختصار۲آن 
𝐻𝑒2 و 4

 فرص یپرتو هنگام خروج از هسته در هوا ین. برد اباشدمی 4

 یانرژ. باشدمی یکرونبافت بدن حدود چند م یاو در آب و  مترسانتی ۳/۰جو  یکدرجه و فشار 

مگاالکترون ولت  4-۱۰دارد و در محدوده  یبستگ شودمیکه از آن تابش های هستآلفا به  یپرتو

(Mev )یکرونسطح پوست که ضخامت آن در حدود م یشاخهای الیهپرتو توسط  ین. اباشدمی 

مین ی برای سالمتی ایجادخطر ی،تابش به صورت خارج یناز ا یری؛ پرتوگشودمیجذب  باشدمی

 .ندک

دافعه  یرویخود، نهای پروتونبودن  یادز یلباال، به دل یبا عدد اتم ینسنگهای هسته

های ستههتابش ذره آلفا در  یدارند. عامل اصل یشتریمثبت هسته( بهای بار ینب یروی)ن یکولون

قرار  اریددر حالت پا هاهستهتابش،  یناست که با ا یدافعه کولون یروین ینا یلبه دل ینسنگ

 نیکرده و بد یونیزه یاو  یکرا تحر هاآن ،هااتمآلفا ضمن عبور از درون های ذر ی. پرتوگیرندمی

قرار های الکترونذره باردار در هنگام خروج از هسته،  ین. ادهدمیخود را از دست  یشکل انرژ

 یطشرا یندر ا؛ اتم کندمیپرتاب  یرونبه ب یاو  یکهسته را تحر یمدار خارج یگرفته بر رو

 یدابودن بار و سرعت آن در ابت یاد. به علت زشودمیگفته  یونیزاسیونعمل  ینشده و به ا یونیزه

در  ونیونیزاسیکوتاه، با کاهش سرعت ذره،  یمسافت یذره کم و پس از ط ینا یونیزاسیون یر،مس

آن به صفر  ونیونیزاسیمتوقف و  یانرژ یزانم ینبا کمتر یتو در نها یشآن افزا یرواحد مس

کاربرد  ینیبالهای برنامهبراگ شده که در  یکپ یدهباعث به وجود آمدن پد یدهپد ین. ارسدمی



 9 یاهسته یو اصول پرتوها در پزشک کیزیففصل اول: 

 (.۳-۱شکل دارد )های ویژ

 

 
 مربوط به ذره باردار پروتون یکبراگ پ ۳-۱شکل 

خارج شده از  یذرات آلفاة هم( بوده و یتیک)مونوانرژ یآلفا تک انرژ یپرتو یانرژ طیف

لفا آ یپرتودر صورت ساطع کردن چند دسته  ی. حتباشندمی یانرژ یزانم یک یهسته دارا یک

 .باشندمی یتیکجداگانه مونوانرژ طوربههسته، هر هسته  یکتوسط 

 

 یمنف یبتا پرتو 1-3-2-2

𝛽1و eاز جنس الکترون است و با عالمت  یمنف یبتا پرتو
 یکی. بار الکترشودمیاده نشان د 0

ذره از صفر تا سرعت  ینصفر است. سرعت اهای هست یاسو جرم آن در مق -۱آن مانند الکترون 

د. برد دار یبستگ شودمیتابش  آنکه از های هستبه  یمنف یذره بتا ی. انرژکندمی ییرنور تغ

. است مترمیلیآب در حدود چند  یامتر و در بافت  ینتا چند مترسانتی ینآن در هوا حدود چند

 یخطر خارج یک ینپوست را دارد بنابرا یققدرت نفوذ محدود به بدن از طر یمنف یذره بتا

تا پرتو ب یسازونی یتدارد. خاص فاظتیو اقدامات ح یداتبه تمه یازرو ن ین؛ از اشودمیمحسوب 

 یمرتبه کمتر( ول ۱۰۰متوسط  رطوبهجرم و بار کمتر به مراتب از ذره آلفا کمتر است ) یلبه دل

 مترمیلی یکبه ضخامت  آلومینیومة ورق یکاز ذره آلفا است.  یشترقدرت نفوذ آن به مراتب ب

 یفیط ویواکتیعناصر راد یاز واپاش اصلح یبتا یپرتواست.  یمنف یبتا یپرتو یبرا یجاذب خوب

 .شودمیگفته  یتیکانرژ یو به آن ذره پل باشدمیا دارا ر یمم،از صفر تا مقدار ماکز ی،از انرژ
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 یمنف یپرتو بتا یانرژ یفط 4-۱شکل 

 مثبت یبتا پرتو 1-3-2-3

است. جرم و  یهثان ۱۰-۷ با عمر کوتاه در حدودهای ذر یترونهمان پوز یامثبت  یپرتو بتا

 یترونجرم پوز ی+(. در محدوده اتم۱و مخالف جرم الکترون است ) یاوسذره م ینا یکیبار الکتر

e+1 یصفر و با عالمت اختصار
 .شودمینشان داده  0

 

 گاما پرتو 1-3-2-4

 یانس باالفرک یلکوتاه است که به دل یاربس یبا طول موج یسالکترومغناط ییپرتو گاما پرتو

ت سرع یصفر، سرعت آن مساو یاتم یاسدارد. جرم آن در مق ییباال یارو قدرت نفوذ بس یخود انرژ

γ0آن یآن صفر و عالمت اختصار یکینور، بار الکتر
 10 گاما در محدودههای فوتون یاست. انرژ 0

Mev- 10 kev یامتر و در آب  ینبرد در هوا چند یناست. ا یطوالن یاربس هاآن قرار داشته و برد 

ز بدن نفوذ و عبور ا یتقابل یلدل ینهم متر است، به ینتا چند مترسانتی ینبافت بدن حدود چند

 ی. پرتو گاما براشودمیاستفاده های هست یپزشک یربرداریدر تصو یژگیو ینانسان را دارد. از ا

دارد. در انفجارات  یژهو یبه اقدامات حفاظت یازو ن شودمیمحسوب  یجد یخطر خارج یکانسان 

 یلومترک ینچند یانفجارات تا چند صد متر و حت ینحاصل از ا یمنبع تابش کننده پرتو گاما ی،اتم

، از طرف دباشمی کمترآلفا و بتا  یپرتوپرتو از  ینا یونیزاسیونو  یکتحر یت. قابلشودمیپخش 

 یدنجهت رس یخته،برانگهای هستهاست. پرتو گاما از  یشترقدرت نفوذ آن نسبت به آن دو ب یگرد

 منشأت. سهاآن یدتول منشأدر  یکسپرتو با پرتو ا ینتفاوت ا. شودمی، ساطع هاهسته آن یداریبه پا

-۱ شکل .شودمیاتم تابش  یرونیب یاو  یالکترونهای الیهاز  یکسپرتو گاما از هسته و پرتو ا یدتول

 .دهدمیرا نشان  یواکتیورادهای یواپاشمهم حاصل از های قدرت نفوذ پرتو ۵
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 یواکتیورادهای واپاشیحاصل از های پرتو ترینمهمع و قدرت نفوذ اانو ۵-۱شکل 

 

 آلفا، بتا و گاماهای پرتوهای ویژگی ۲-۱جدول 

 (amuجرم ) قدرت نفوذ قدرت یونش شیلدینگ عالمت اختصاری نام ذره

 4 بسیار کم بسیار زیاد پوست بدن یا کاغذ α آلفا

1 متوسط متوسط آلومینیوم β بتا

2000
 

 ۰ بسیار زیاد بسیار کم سرب γ گاما
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 یواکتیورادهای واپاشی 1-3-3

 
 یواکتیورادهای واپاشی ۶-۱شکل 

 آلفا واپاشی 1-3-3-1

از  هاآن یو عدد جرم ۸۲از  یشترب هاآن یعدد اتم که ینیسنگهای هستهآلفا از  پرتوی

 یب،با هم ترک ین. ابتدا دو پروتون و دو نوترون در هسته سنگشودمیباشد، ساطع  یشترب ۲۰۰

های هستهمواقع،  یشتر. در بشودمیپرتاب  یرونشده از هسته به ب یلتشک یآلفاة ذرسپس 

. رسندیمو تعادل  یهبر ساطع کردن ذره آلفا، با پرتاب دو فوتون گاما به حالت پا عالوه یختهبرانگ

هسته و  یعدد از واحد عدد جرم 4ساطع کننده آلفا،  یواکتیورادهای هسته Soddyطبق قانون 

𝐻𝑒2ذره آلفا = ) شودمیکاسته  هاآن یواحد از عدد اتم ۲
دو خانه در جدول  یدهسته جد ین(. ا4

 .رودمیبه عقب  وبیتنا

 𝐻𝑒2
4 +𝑌𝑍−2

𝐴−4 → X𝑍
𝐴  
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 )نگاترون( یمنف یبتا واپاشی 1-3-3-2

 هاآن که در شودمیخارج هایی هستهاست، از  الکترونکه از جنس  یمنف یبتا پرتوی

باشد  یشترکسر ب ینباشد. هرچه نسبت ا یشترنسبت نوترون به پروتون نسبت به حالت تعادل ب

 است: یربه شکل ز هاهسته گونهاین یاست. معادله واپاش یشترب ینوع واپاش یناحتمال ا

 �̅�0
0+  𝛽0

+ +𝑝+1
1 → n0

1  

 

با ی هاذردر دو طرف معادله،  یکیبار الکترو توازن جرم و  یستگیقانون پا یترعا یلدل به

 اریذره از جرم الکترون بس ین. جرم اشودمیساطع  یمنف یهمراه با بتا یزن ینونوتر ینام آنت

 گییوستپ یل. دلشودمیذره صفر فرض  ینجرم ا یاتم یاس. در مقباشدمیو بدون بار  ترکوچک

 یتکه در نها دباشمی ینوو نوتر یمنف یدو ذره بتا ینب یتابش یانرژ یمتقس یمنف یبتا توپر یفط

نگاترون از چند  ی. محدوده انرژدهدمی یلرا تشک یخروج یانرژ یممماکز دو، ینا یمجموع انرژ

 نوترون یک یلتبد یلبه دل ینوع واپاش ین. در اباشدمیمگا الکترون ولت  ۱4الکترون ولت تا  یلوک

حد وا یکآن  یبه عدد اتم یول کندنمی ییربه وجود آمده تغ یدهسته جد یبه پروتون، عدد جرم

 :است یربه وجود آمده به شکل معادله ز ید. مشخصات هسته جدشودمیافزوده 

 �̅� 
 + 𝑒− +𝑌𝑁+1𝑍+1

𝐴 → X𝑁𝑍
𝐴  

 

 ایهسته ینگاترون در پزشکهای کنندهتابش های یونوکلوئیدراد ۳-۱جدول 

 عمر نیمه (kev) ماکزیمم انرژی (mm) آب در نفوذ میزان رادیونوکلوئید

P32 ۸ ۱۷۱۰ ۳/۱4 روز 

Sr89 ۶/۶ ۱4۹۱ ۵/۵۰ روز 

Re186 ۳/4 ۱۰۷۷ ۸/۳ روز 

Re188 ۱۰ ۱۹۶۵ ۸/۱۶ روز 

Sm153 ۵/۲ ۷۰۲ ۹/۱ روز 

Lu177 ۵/۱ 4۹۷ ۷/۶ روز 

Sr90 ۷۵/۱ ۵4۶ ۲۸ سال 

Y90 ۲/۱۲ ۲۳۸4 ۶4 ساعت 
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 (یترونمثبت )پوز یبتا واپاشی 1-3-3-3

ترون پروتون به نو یککمتر از حالت تعادل باشد، های هستنسبت نوترون به پروتون در  اگر

به همان  یزمثبت ن یپرتو بتا یف. طشودمی یدمثبت تول یذره بتا یرشده و طبق واکنش ز یلتبد

خصات مثبت و مش یبتا ی. معادالت واپاشباشدمی یوستهپ ی؛منف یذکر شده در واکنش بتا یلدل

 است: یربه وجود آمده به صورت زهای هسته

 

 
𝜈

0

0
+  𝛽0

+ +𝑛0
1 → p0

1 
 

𝑌𝑁+1𝑍−1
𝐴 +  𝑒+ + 𝜈 → X𝑁𝑍

𝐴  
 

 واحد یکآن  یاز عدد اتم یخواهد ماند، ول ییرهسته بدون تغ یعدد جرم یزن ینوع واپاش ینا در

 خواهد شد. ترنزدیک یدروژنخانه به ه یک یکم شده و در جدول تناوب

 

 گاما واپاشی 1-3-3-4

گاما از دست  پرتویخود را به صورت  یاضاف یانرژ یدارناپا یا یختهبرانگهای هسته تمامی

 شتریگاما از قدرت نفوذ ذرات بتا و آلفا ب یبرسند. قدرت نفوذ پرتو یهپا یاداده تا حالت تعادل 

)بر  باشدمیگسسته  یواکتیو،رادهای هستهشده از  ساطع یگاما یپرتو یانرژ یف. طباشدمی

 یریبدون تغ یو جرم یاعداد اتم ینوع واپاش یندر ا. خالف طیف پیوسته انرژی پرتوی ایکس(

حالت  یکبه  یختهخواهد کرد که هسته از حالت برانگ ییرهسته تغ یخواهند ماند و تنها تراز انرژ

 .شودمی یلتعادل تبد یاکمتر و  یختگیبا برانگ

 

 یواکتیورادهای و واحد هامعادله 1-4

های اتماز  ∆N به تعداد ∆t کوچک زمان در یم،داشته باش یهاول یواکتیوتعداد اتم راد N اگر

 .باشدمی Nو  ∆tمتناسب با  ∆N ین. اشودمی یآن ماده واپاش

 𝑁 = − 𝜆∆𝑁∆𝑡 

λ در منها  . عالمتگویندمی یواکتیوراد یبضر یاو  یثابت واپاش یبتناسب را ضر یبضر یا

 ینبه ا یواپاش یب. ضرباشدمی ∆N یشو افزا زمان با گذشت Nنشان دادن کاهش  یبرا معادله

 :گرددمیشکل محاسبه 



 15 یاهسته یو اصول پرتوها در پزشک کیزیففصل اول: 

 − 𝜆 =
∆𝑁

𝑁∆𝑡
 

 یهثان یکدر  ∆t برای

 − 𝜆 =
∆𝑁

𝑁
 

 مثالً  ؛گرددمی یواپاش زمان که در واحد یواکتیورادهای اتماز  یاز نسبت عبارت است یبضر این

 ۳۶در هر ساعت  I ۱۳۱ یواکتیواتم عنصر راد ۱۰۰۰۰از هر  I ۱۳۱در  /.۰۰۳۶ یمساو λ یبرا

 .شودمی یاتم آن واپاش

 ∆Nشدن  ترکوچک یلیصورت خ در

 𝑑𝑁 = − 𝜆𝑁𝑑𝑡 

𝑑𝑁

𝑁
= −𝜆𝑑𝜆𝑡 

 :یمدار ینگرفتن از طرف یتملگار با

 𝑁

𝑁0

= 𝑒−𝜆𝑡 

𝑁 = 𝑁0 𝑒−𝜆𝑡 
N  زمان پس از یماندهباق یواکتیورادهای اتمتعداد t و 𝑁0  و  یهاول یواکتیورادهای اتمتعدادλ 

 یواپاش ینزول یینماة معادلمعادله،  یناست. ا یهبر حسب ثان یواپاش زمان tو  یواپاش یبضر

 ین. اشوندمیکم  ییمعادله به صورت نما ینطبق ا یواکتیورادهای اتم یعنیاست،  یواکتیوراد

 است. یربه شکل ز I ۱۳۱ یبه برا یمنحن

 
 یواکتیوراد ید یواپاش ینزول یینماة معادل ۷-۱شکل 
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 یواکتیورادهای اتماز  یمیتا ن کشدمیاست که طول  یزمان مدت یواکتیوعمر ماده راد نیمه

 شوند. یواپاش

 𝑡1
2

=
0.693

𝜆
 

 

 مهمهای دیونوکلوئیرادنیمه عمر و نوع تابش برخی از  4-۱جدول 

 نوع تابش نیمه عمر رادیونوکلوئید نوع تابش نیمه عمر رادیونوکلوئید

Re186 ۸/۳ نگاترون روز P32 ۳/۱4 نگاترون روز 

Re188 ۸/۱۶ نگاترون روز Y90Sr/90 
 ساعت/ ۲۸

 ساعت ۶4
 نگاترون

I131 ۰۵/۸ گاما -نونگاتر روز Sr89 ۵/۵۰ نگاترون روز 

Tc99m ۶ ایزومتریکانتقال  ساعت Xe133 ۳/۵ گاما -نگاترن روز 

Sn117m ۶/۱۳ انتقال ایزومتریک روز Mo99 ۶۶ گاما -نگاترن ساعت 

I123 ۱/۱۳ گاما -گیراندازی الکترون روز Cs137 ۳۰ گاما -نگاترن سال 

I125 ۶۰ گاما -گیراندازی الکترون روز F18 ۱۱۰ پوزیترون دقیقه 

Ln111 ۸/۲ گاما -گیراندازی الکترون روز C11 4/۲۰ پوزیترون دقیقه 

Ti201 ۷۳ گاما -گیراندازی الکترون ساعت N13 ۱۰ پوزیترون دقیقه 

Co57 ۲۷۰ پوزیترون دقیقه ۲ 015 گاما -گیراندازی الکترون روز 

Ga67 ۷۸ گاما -گیراندازی الکترون ساعت Ga68 ۶۸ پوزیترون دقیقه 

Cr51 ۲۸ گاما -گیراندازی الکترون روز Rb82 ۷۵ پوزیترون ثانیه 

 

 اکتیویته 1-4-1

 است: زمان در واحد یتعداد واپاش اکتیویته،

 𝐴 =
𝑁

𝑡
 

 یاراختص عالمت .شد یدهنام یکور ی،دانشمند فرانسو یکور یبه پاس زحمات مار یویتهاکت واحد

هر  که در یواکتیویعنصر راد یویتهاکت یا یتعبارت است از فعال یکور یکاست و  Ci یا Cآن 



 17 یاهسته یو اصول پرتوها در پزشک کیزیففصل اول: 

 یواپاش یک یانگربکرل است. بکرل ب SI یستمواحد در س ین. اشودمی یاتم آن واپاش  C×103 یهثان

 شده است: یانشکل ب ینبه ا یبکرل و کور یناست. رابطه ب یهثان یکدر 

 Bq10 Ci = 3.7×101 

 

 اکسپوژر 1-4-2

و  یکساهای تابشهم نام آزاد شده توسط  یکیالکترهای تابش به مجموع بار یا اکسپوژر

. فرمول اکسپوژر شودمیاستاندارد گفته  یفشار و دما یطخشک و در شرا یحجم هوا یکگاما در 

 باشد.می جرم مورد نظر mالکتریکی و های مجموع بار Q است: یربه شکل ز

 𝑋 =
𝑄

𝑚
 

 

 ( است.Rرونتگن )آن  یو واحد اختصاص یلوگرمکولون بر ک S.I یستماکسپوژر در س واحد

 𝐶

𝐾𝑔
4 -10 ×1R= 2.58  

C یک

Kg
 رونتگن است. ۳۷۷۶ یمساو 

 

 یجذبدوز  1-4-3

 یجذبدوز  . معادلهشودمیمنتقل شده به واحد جرم ماده گفته  یتابش یبه انرژ یجذبدوز 

 است: یربه شکل ز

 𝐷 =
𝐸

𝑚
 

 

 یکدر  یژول از انرژ یکاست که معادل جذب  (Gy) یگر SI تمسیدر س یجذبدوز  واحد

صدم یک( است که معادل جذب Rad) یجذبدوز  ی. واحد اختصاصباشدمیاز هر ماده  یلوگرمک

 است.های مادهر  یلوگرمبر واحد ک یژول انرژ

 1𝑅𝑎𝑑 = 0.01
𝐽

𝐾𝑔
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 یجذبدوز  تفاوت اکسپوژر و ۸-۱شکل 

 معادلدوز  1-4-4

 یساومعادل مدوز  انواع مختلف پرتوها اشاره دارد. یونیزاسیون یفیتبه تفاوت ک یتکم این

 یوزن( ضرب در فاکتور T) مختلفهای بافت لهیوسبه (T, RDشده ) یافتدر یجذبدوز  متوسط

(RW.آن پرتوها است ) 

 

 

H T,R  =  𝐷 T,R × WR 

 

 پرتوها یفاکتور وزن ۵-۱جدول 

RW  پرتونوع 

 ایکس-گاما-بتا 1

 پروتون 2

 ذرات سنگین-آلفا 20

5 <10kev نوترون 

10 >10-100kev 

20 >100-2Mev 

10 >2-20 Mev 

5 >20 Mev 
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 مؤثردوز  1-4-5

شد و از  یمختلف معرفهای بافتو  هاارگان ییجذب پرتوهای تفاوت یلبه دل یتکم این

 :آیدمی به دست (TWبافت ) یمعادل در فاکتور وزندوز  ضربحاصل

 𝐸 =  𝐻 T,R × WT 

 خالصه شده است. یرمختلف در جدول زهای بافت ی. فاکتور وزن( استSv) یورتس مؤثردوز  واحد

 

 مختلفهای بافت یفاکتور وزن ۶-۱جدول 

WT بافت 

 گنادها ۲/۰

 استخوان مغز ۱۲/۰

 کولون ۱۲/۰

 ریه ۱۲/۰

 معده ۱۲/۰

 مثانه ۰۵/۰

 سینه ۰۵/۰

 کبد ۰۵/۰

 مری ۰۵/۰

 تیروئید ۰۵/۰

 پوست ۰۱/۰

 استخوان سطح ۰۱/۰

 بقیه ۰۵/۰

 جمع ۱

 

 ینسب یولوژیکب اثر 1-4-6

مفهوم  توسط یولوژیک،ب یستممختلف بر سهای دانش مطالعه اثرات پرتو یوبیولوژی،راد در

مختلف  یولوژیکیبهای سیستم یتحساس گیریاندازه یبرا. شودمیمطرح  ینسب یولوژیکاثر ب

 RBEمختلف محاسبه های انرژی ینوترون یانگاما و جر یکس،آلفا، بتا، الکترون، ا ینسبت به پرتو

اثر  یک یجادا یبرا یپرتودوز  به یکسا یاز پرتو ۲۵۰kvpدوز  نسبت RBE. باشدمی یضرور

 است. یکسان یولوژیکب
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 فصل دوم

 ییپرتو یولوژیکیبهای آسیبحوادث و 

  



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 22

  



 23 ییپرتو یکیولوژیبهای بیحوادث و آسفصل دوم: 

 

 

 

 ییپرتو یولوژیکیبهای آسیبحوادث و  2

 ییحوادث پرتو 2-1

 یحوادث تصادف 2-1-1

 آیندمیاستفاده از مواد پرتوزا به وجود در  انگاریسهلو  احتیاطیبیحوادثی که در نتیجه 

 :شوندمیتقسیم  دسته. این حوادث به چند گویندمیرا حوادث تصادفی 

 :ایهستهو یا حوادث رخ داده در مراکز  احتیاطیبی (۱

یک ساختار به منظور ایجاد  مراکز رادیواکتیو همواره بایستی تمهیدات خاصی در

های الیهی که در مواقع بروز یک حادثه این طوربهایمن و قابل اعتماد ایجاد شود؛ 

رت در صو این، . عالوه برباشنداین پرتوها از  توجهیقابلبخش  قادر به مهارحفاظتی 

نبود این تمهیدات الزم همواره خطر نشت مواد رادیواکتیو و آلودگی محیط وجود 

وجود دارد های تهسهای راکتورهای رادیاتوردرون  در هخنک کنند دارد. یک ماده

و ثبات دمای محیط را بر های هستهای واکنشکه وظیفه جذب گرمای حاصل از 

عهده دارد، اگر این ماده خنک کننده یا رادیوتور دچار مشکل شود دما بیش از حد 

نگهداری مواد رادیواکتیو دچار مشکل شده و این های ظرفافزایش یافته و دیواره 

گفته  Decay heat . در اصطالح به این نوع حوادثوندشمیمواد به بیرون نشت 

ی در رابطه با ایمنی رخ داده شده جهانهای هست حوادث ترینمهم. از جمله شودمی

رخ داده شده در های هست حوادثحادثه چرنوبیل و به  توانمی راکتورها

 آمریکا اشاره کرد. یایلوانیپنس

 ،ساختماند منجر به آسیب گسترده در توانمیهای هستهای حوادث ناشی از انفجار

 و ذرات اطراف گردوغبارتشعشع گسترده به افراد در محدوده انفجار و آلودگی بالقوه 

های نشانهی که هزاران نفر آلوده به مواد رادیواکتیو و دارای عالئم و طوربهشود؛ 

 سندروم رادیوسیون حاد خواهند شد.

از مواد رادیواکتیو اجازه شکافت  توجهیقابلی به مقدار سهو طوربهدر بعضی از مواقع 
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رادیواکتیو در کنار های هستهاز  توجهیقابلمقدار در این وضعیت اگر  .شودمیداده 

مقدار های هستواکنش های زنجیرههم قرار بگیرند، با رسیدن به نقطه بحرانی و طی 

 ی بسیار کوتاهزمان در فاصلهو از انرژی خود را بدون نیاز به محرک خارجی  توجهیقابل

. در چنین شرایطی کارکنانی که در فاصله کمتر از ده متری راکتور کنندمیآزاد 

یهالهستند بیشترین آسیب را خواهند دید و انتشار پرتوها در فواصل دورتر به تعداد 

های واکنشبر اثر تشعشعات نوترونی این  دارد. بستگی محافظ اطراف راکتورهای 

 وجود دارد.آسیب در سطح وسیع و مردم مناطق اطراف نیز احتمال ، هایهسته

 :یدرمان پرتویی تشخیصی یاهای دستگاهخرابی  (۲

مانند ) تشخیصیهای دستگاهو یا اشتباه در محاسبه دوز  هادستگاه خرابی

 پرتودرمانیهای دستگاه)ی درمان و .(..و اسکنتیسیرادیوگرافی معمولی، ماموگرافی، 

بیماران سرطانی که به دو صورت پرتودرمانی خارجی و از راه دور و پرتودرمانی درون 

پرتویی حاد و مزمن های آسیب موجب (باشندمیبدن با استفاده از مواد رادیواکتیو 

 .شودمیبه بیماران و کارکنان 

 :ادیواکتیوحوادث حین انتقال مواد ر (۳

 الوانتقنقلمواد رادیواکتیو در صنعت و پزشکی،  آمیزصلحبا گسترش استفاده 

های . بیشتر این مواد رادیودارویافته استمواد در بین این مراکز نیز افزایش  گونهاین

. ندباشمیهای هستپزشکی  مراکزبیماران  درمان و صیتشخاستفاده شده در بخش 

 هایو انتقال این رادیوداروها به رعایت استاندارد بندیبستههای شرکتالزام  رغمیعل

ت احتمال بروز حوادث ترافیکی وانتقاالنقل، بدیهی است که با افزایش المللیبین

 .یابدمیافزایش  هاآن حاویهای محفظهحاوی این مواد و های ماشینبرای 

 :پزشکی یا صنعتیدزدیده شدن، گم شدن، یا رها شدن منابع رادیواکتیو  (4

احتمال گم شدن، دزیده شدن و یا رها شدن پس از مصرف مواد رادیواکتیوی مانند 

که در پزشکی و صنعت کاربرد زیادی دارند؛  کبالت، لوتیشیوم، سزیوم، ایریدیوم و...

ه ک باشندمینوع حادثه پرتویی  ترینمحتمل. این نوع از حوادث باشدمیبسیار زیاد 

 آلوده کنند. از افراد راسیاری ب و تعداد شدهممکن است دیر تشخیص داده 
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 حوادث عمدی 2-1-2

آسیبتروریستی و به منظور وارد آوردن های گروهحوادث عمدی حوادثی هستند که توسط 

های بمبو استفاده از های هستهای سالح .شوندمیفیزیکی، اجتماعی و روانی ترتیب داده های 

های نیروگاهممکن است به  هاتروریست. همچنین باشندمیاین حوادث  ترینمتداولاز جمله آلوده 

، ایهستهنگهداری مواد های مخزن، گیرندمیهای هستهای نیروگاهرا از  برقی که انرژی مورد نیاز

 حمله کنند.نیز رادیواکتیو به مراکز مختلف های چشمهدر حال انتقال های ماشینیا 

 

 

 ایهستهسالح نمایی از انفجار  ۱-۲شکل 

 سطوح خطرات حوادث پرتویی 2-2

و های هست المللیبین وقایع ، سطوح و مقیاسپس از حادثه چرنوبیل ،۱۹۹۰در سال 

و ارزیابی حوادث در  بندیطبقهبه منظور  ،۱انرژی اتمی المللیبینآژانس  توسط رادیولوژیکی

 «حادثه بزرگ» ۷به سطح  «انحراف» ۱مقیاس از سطح این توسعه یافت. های هستهای نیروگاه

 بندیطبقهوقایع و « ۲رویداد»به عنوان  ۳تا  ۱ح وسط رخ داده شده درهای اتفاق. یابدمیگسترش 

که از لحاظ ایمنی هایی اتفاق. شوندمیدر نظر گرفته  «۳حادثه»شده در سطوح باالتر به عنوان 

                                                           
1 International Atomic Energy Agency (IAEA) 
2 Incident 
3 Accident 
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 اختصاص دارند. ۰کم یا بدون اهمیت هستند، به سطح 

 
 و رادیولوژیکهای هستهای رویداد المللیبینمقیاس  ۲-۲شکل 

 

 و رادیولوژیکهای هستهای رویدادتوصیف سطوح خطر  ۱-۲جدول 

 توصیف نام سطح

 صفر
شدن  دارخدشه -انحراف از وضعیت استاندارد در محدوده ایمنی -یک وضعیت بدون خطر 

 قبولقابلایمنی در سطح های استاندارد

 یک

 -عملیاتی مجاز های فراتر از مرزهای محدودبه جای گذاشتن اثرات ناچیز پرتویی در 

ایمنی های استانداردشدن  دارخدشه -با تابش بسیار کم ناچیز آلودگی رادیواکتیوگسترش 

 قبولقابلدر سطح 

 دو
ان امک -ایمنیهای استانداردشکسته شدن  –در سطح محدود  «ایهستهرویداد »وقوع یک 

 یسازماندرونمهار و کنترل عوارض با امکانات 

 سه
افزایش احتمال  -افزایش احتمال تبدیل رویداد به حادثه –محدود های هستوقوع رویداد 

 یونیزانهای مواجهه بیش از حد کارکنان با پرتو

 چهار

احتمال دریافت دوز  -ایهستهاحتمال تخریب قسمتی از مرکز  -«ایهستهحادثه »وقوع 

در  آلودگی احتمال باالی انتشار -کارکناناز  حداقل یک یا دو نفر کشنده تابش توسط

 خارج از محل وقوع حادثه
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 توصیف نام سطح

 پنج
 تزریق ید رادیواکتیو -ایهستهتوسط حادثه های هستفراگرفتن محیط پیرامون مرکز 

 ی به مردمدرمان

 شش
انجام  -از مواد رادیواکتیو در فضا توجهیقابلرهاسازی مقدار  -وقوع یک حادثه جدی

 کامل نسبتاًکامل یا  طوربهبحران  مقابله بااقدامات ویژه 

 هفت
خطرات قابل توجه برای  -پخش مقدار زیاد مواد رادیواکتیو در محیط – «فاجعه»وقوع 

 سالمت مردم و محیط

 

یم مفاهکه دانستن  باشندمی یمتفاوت مهم و یاندو اصطالح رایج آلودگی و مواجهه دارای مع

 .باشدمیضروری های هستپرسنل اورژانس سوانح ة همدو برای  و تفاوت این

محفظهدر  ونقلحملدر حالت معمول مواد رادیواکتیو در هنگام استفاده و یا : ۱آلودگی (۱

آلودگی ماده رادیواکتیو به معنی قرار گرفتن ماده  .گیرندمیاستاندارد و ایمن قرار های 

)از جمله بدن انسان( یا درون  رادیواکتیو به صورت عمدی و یا تصادفی در سطوح

. اندازدمیرا به خطر  هاانسانسالمت محیط و  که باشدمیات و گازها جامدات، مایع

. بیشتر باشندمیاستنشاق، خوراکی و جذب پوستی  به سه روش هاآلودگیاین 

ولین سد دفاعی بدن از بین . در این وضعیت ابه شیوه جذب پوستی است هاآلودگی

ماده رادیواکتیو با مواد  ترکیب. شودمیرفته و ماده رادیواکتیو وارد بدن و جریان خون 

یا عمدی و توسط و د به صورت تصادفی توانمیکشاورزی  یا آشامیدنیهای آب ،غذایی

 اتفاق افتد. هاتروریست

با فرد آلوده شده جلوگیری از  مقابلهی در درمان -دو وظیفه اساسی کارکنان بهداشتی

ده شده است که در ادامه به سریع و صحیح فرد آلو زداییآلودگیانتشار آلودگی و 

 .شوندمیتفصیل توضیح داده 

تماس فیزیکی با ماده رادیواکتیو  گونههیچدر مواجهه فرد با مواد رادیواکتیو  :۲مواجهه (2

تنها فرد در معرض تابش یک منبع پرتوزا قرار گرفته است. این منبع  ؛وجود ندارد

                                                           
1 Contamination 

2 Exposure 
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پرتو ایکس و یا دستگاه د یک چشمه رادیواکتیو و یا یک تیوب توانمیپرتوزا 

تابشی توسط بافت بدن جذب و انرژی های خطی باشد. در مواجهه؛ پرتو دهندهشتاب

اثرات بیولوژیک  وقوعمختلف داده و در نهایت باعث های بافتهای مولکولخود را به 

 .شوندمی

مواجهه را کاهش، فاصله منبع  زمان بایستی پرتوییکاهش مواجهه فرد با منبع برای 

 .مناسب استفاده کردهای حفاظو فرد را افزایش داده و از 

 

 
 تفاوت بین آلودگی و مواجهه رادیواکتیویته ۳-۲شکل 

 پرتوییهای اورژانسمرتبط با های آسیبانواع  2-3

گیری پرتو: نندیبیماز دالیل زیر آسیب های مجموعبه یک یا  پرتوییقربانیان یک اورژانس 

ة همگیری قسمت و یا تمامی بدن(، آلودگی )داخلی و خارجی( و جراحات مرسوم. پرتو)خارجی 

روه مورد ارزیابی قرار بگیرند. چهار گ هاآسیباین قربانیان حوادث پرتویی باید با توجه به این نوع 

 :اندشدهقربانیان در زیر توصیف  احتمالی اینهای آسیباز 

، سوزیآتشد از خطراتی غیر از تابش مانند توانمیجراحات معمول  جراحات معمول: (۱

خطرناک جمعی مانند دویدن میان توده مردم باشد. در اقدامات های نشت بخار، یا رفتار

انفجار ممکن است به دلیل های تودمخرب مربوط به مواد رادیواکتیو، جراحات معمول 

 و یا رعب و وحشت ایجاد شده بین مردم باشد.

گیری خارجی ناشی از پرتوکه توضیح داده شد  طورهمان گیری خارجی:پرتو (۲

. کارکنان درگیر در مراکز پرتویی باشدمیقرارگیری در مقابل یک منبع خارجی پرتوزا 

ابشی، کم تا متعدد تهای دوز و هاتابشو یا عموم مردم ممکن است در معرض این نوع 
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گیری خارجی تمامی بدن و یا بخشی از آن پرتوکشنده قرار بگیرند. در دوز  زیاد، شامل

رار از ق یناش عواقب ترینشایعاز  یکی. گیرندمیو به صورت موضعی مورد تابش قرار 

 .دست است یابه پا موضعی تابش  ،تابش خارجی به صورت موضعیگرفتن در معرض 

که مواد رادیواکتیو )به شکل گاز، مایع و جامد(  افتدمیی اتفاق زمان آلودگی آلودگی: (۳

در محیط رها شوند. کارگران، پرسنل یا اعضای تیم پاسخگو و دیگر مردم ممکن است 

بتا توانایی های به صورت خارجی و داخلی آلوده شوند. افزایش آلودگی ناشی از پرتو

داخلی های آلودگیسطح باالی  همچنین .تابشی شدید را داردهای سوختگیایجاد 

 .شودمیکشنده و مرگ دوز  منجر به دریافت

 شوندمیاین جراحات شامل جراحات معمول و تابش گیری خارجی  جراحات ترکیبی: (4

 ناشی از آلودگیهای زخممانند تروما و ؛ )منابع پرتودهی خارجی و آلودگی(

 

 ییعمده خطرات مرتبط با حوادث پرتو ۲-۲جدول 

 مثال شرح گروه

۱ 

های منطقمربوط به حوادث درون  تجهیزات

)شامل رهاسازی جوی و های منطقو خارج 

یا آبی مواد رادیواکتیو و منابع پرتوزا( که 

و شدید بر سالمت  موجب اثرات قطعی

 .شوندمی

 بزرگ )برق، تحقیقاتی، کشتی(های راکتور

(>100 MV)،  انفجاریهای زبالهمنابع بزرگ 

۲ 

تجهیزات مربوط به حوادث درون 

به مردم آن دوز  دنرسان موجبهای منطق

منطقه که اقدامات حفاظتی مطابق 

 ،دهندمیرا انجام  المللیبینهای استاندارد

تهدیدآمیز دوم برخالف  گروه .شوندمی

ند اثرات توانمیتجهیزاتی که  ،گروه اول

داشته باشند را شامل های منطقخارج 

 .شوندمین

های ، تانکر(100MV-2)متوسط های راکتور

استفاده های سوختسوختی غیرقابل استفاده، 

 شده در حال بازیافت

۳ 

تجهیزات مرتبط با حوادث درون 

و یا دوز  دنرسان که موجبهای منطق

. شوندمیهای منطقدرون های آلودگی

های کننده، تابش (2MV >)کوچک های راکتور

رادیوداروها، منابع های کارخانهصنعتی، 

 ی )براکیبیمارستانهای با کاربرد ویواکتیراد
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 مثال شرح گروه

سوم بر خالف گروه دوم شامل گروه 

به دوز  دنرسان تجهیزاتی که توانایی

مردمی که اقدامات حفاظتی مطابق 

 .شوندمی، ندهندمیاستانداردها را انجام 

های تراپی(، فرایند ساخت سوخت، تانکر

های سوختسوختی غیرقابل استفاده خشک، 

کنندهاستفاده شده در حال بازیافت، مصرف 

 منابع سوختی بزرگهای 

4 

که موجب اقدامات اورژانسی هایی فعالیت

در مناطق های هسترادیولوژیکی و یا 

. این گروه شوندمی بینیپیشغیرقابل 

فعالیتغیرمجاز مانند های فعالیتشامل 

مرتبط با منابع خطرناک که به صورت های 

 .شوندمی، آیندمی به دستغیرقانونی 

گروه خطرزای چهارم نشان دهنده حداقل 

و  هادولتتهدیدی است که توسط همه 

 منابع قضایی در نظر گرفته شده است.

 یوگرافیتلفن همراه: راد یاپراتورمنابع خطرناک 

های اپراتور -ستمی، ورود به سدرمان تله ،یصنعت

 دایپ هاآن در که منابع خطرناکهایی مکان

 -یفلزهای پردازنده بزرگ عاتی: ضاشودمی

 شاملهای اورژانس :تمامی حاالت آمادگی برای

کردن، گم  دای، رها کردن، پونقلحملعملیات 

 ظاهر شدنسرقت منابع خطرناک،  ایشده و 

مانند عالئم ) کیولوژرادیاورژانس های نشانه

های هشدار، شدید پرتوییهای مواجه(، پزشکی

 یالمللبین توسط آژانس المللیبین یاورژانس

ورود منبع ناشناخته؛  ازی ، آلودگانرژی اتمی

 ایهستههای نیروگاههای ماهوارهمجدد 

۵ 

معمول شامل منابع  طوربهکه هایی فعالیت

ا ، اما محصوالتی رشوندمییونیزان ن پرتویی

ر د توجهیقابلکه توانایی  کنندمیتولید 

ایجاد آلودگی به عنوان نتایجی از حوادث 

تجهیزات گروه اول و یا دوم را دارند. به 

عنوان مثال تجهیزات موجود در دیگر 

باید مطابق  هاآن محصوالت کشورها که

 محدود شوند. المللیبینهای استاندارد

به روش هوایی از تجهیزات  هاآلودگیانتشار 

و  گروه اول و دوم درون ایالتی و یا داخل مرزی

و یا دیگر  ییمواد غذادر  هاآلودگییا وارد شدن 

 مواد

 

 لوژیکی پرتوییوانواع اثرات بی 2-4

اثرات پرتوها به نوع تابش بستگی دارد. تابش حاد به تابشی گفته : 1پرتوگیری حاد و مزمن

آن تابش کم باشد )میلی سیورت تا سیورت در ثانیه تا  زمان که شدت آن زیاد و مدت شودمی

دوز  سرطانی که در کسری از ثانیههای سلول درمان استفاده شده درهای ذرهای پرتو دقیقه(.

                                                           
1Acute and Chronic exposure 
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 نیچننیا. نتیجه باشندمیاز تابش حاد های نمون رسانندمیسرطانی های سلولزیادی را به 

 .باشندمیاثرات قطعی هایی تابش

 زمان کم و طی مدتدوز های آهنگکه با  شودمیگفته هایی تابشمزمن به های تابش

های شتاباز های هست. دوز دریافتی کارکنان بخش رادیولوژی و پزشکی شوندمیطوالنی تابانده 

 اثرات تابشی تصادفی است. هاتابش. نتیجه این نوع از باشندمیمزمن 

. باشندمیباال دوز  باهای تابشاز  یناش یاثرات قطعیا غیر تصادفی:  1اثرات قطعی -الف

های سلولو منجر به از دست رفتن  یابدمی یشدوز افزا یافتیحالت، شدت اثر با مقدار در یندر ا

. شودآسیب دیده های اندامو در بعضی مواقع ممکن است سبب از بین رفتن عملکرد  شودمیزیادی 

 یاراداین اثر  ی سیگموئیدیمنحنآستانه نیاز است و دوز  برای بروز این اثرات همواره به یک مقدار

ایکس و گاما دیده های پرتواین اثر در  .شودمیمشاهده نی آن اثر یراست که در زهای آستان

 یریجلوگ ی. برایابندمیتابشی در این اثر افزایش دوز  حاد تابشی با افزایشهای سندرم .شودمین

د از ح ترپایین یزاندوز را به م یزانم ید، کارشناسان باحوادث حاد پرتوییمانند  ی،از اثرات قطع

خدمات حفاظت و ایمنی را رعایت  هازمان و پرسنل پزشکی باید در تمامی کنند یمتنظ آستانه

 و شدت شوندمی ترشایعتویی حاد پرهای سندرمسیورت( میلی ۲۰۰رم ) ۲۰باالتر از دوز  کنند. در

بیماریسیورت( احتمال رخداد  ۱رم ) ۱۰۰دوز  . درشوندمیبیشتر دوز  با افزایش این مقدار هاآن

 . اثرات قطعی مانند تهوعدهدمیرخ  پرتودهیو مرگ ناشی از  رسدمی %۱۰۰پرتویی به های 

 خونی.های سلولسرخی پوست، کاتاراکت و تغییر تعداد هایی اشتبی(، پرتویی)سندرم 

های نشدآسیب دیده ولی کشته های سلولاثرات تصادفی در نتیجه : 2اثرات تصادفی -ب

تغییر یافته ممکن است های سلول. این شوندمی؛ ایجاد اندیافتههستند که به شکلی تغییر یافته بقا 

و در  ندباشمیین اثرات مستقل از شدت پرتو ا تبدیل شوند.ی بعد به سلول سرطانی زمان طی مدت

وز دافزایش اثر با  وقوع این .)یک منحنی خطی بدون آستانه( دهندمیتمامی سطوح پرتویی رخ 

ش اگر چه در تمامی افراد تاب .دریافتی بستگی ندارددوز  ولی شدت آن به یابدمی یشافزا یافتیدر

وجود های آستانکه هیچ سطح  شودمییل اهداف حفاظتی فرض ؛ ولی به دلشوندمیدیده ظاهر ن

 شی، افزااثر مورد یندر ارشناسان کاهای بر اساس برآورد ندارد که در آن اثرات پرتویی ظاهر نشود.

                                                           
1 Deterministic 

2 Stochastic 
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 ALARA ی،از خطر اثرات تصادف یریجلوگ ی. برایابدمی یشبا دوز افزا یکیژنتهای جهشتعداد 

پایین برای پرسنل های دوز باهای پرتوگیرییرد به ویژه برای مورد استفاده قرار گ یشههم یدبا

 و اختالالت ژنتیکی هاسرطاناثرات تصادفی مانند بروز انواع  .ایهستهرادیولوژیکی و پزشکی 

 

 
 اثرات قطعی و تصادفی تابش نمودار 4-۲شکل 

 بدنهای بافتاثرات قطعی و تصادفی ناشی از تابش در انواع  ۳-۲جدول 

 ارگان یا بافت
جذبی دوز  میزان

روز  2در کمتر از 
(Gy) 

خطر تهدید کننده  اثرات قطعی

 زمان رخداد نوع اثر اثرات تصادفی

 تمام بدن )مغز

 (استخوان
 ماه بعد ۲-۱ مرگ ۱

 )سرطان کشنده(

۱ × ۱۰-۱ 

 ماه بعد ۱۲-۲ مرگ ۶ ریه
 )سرطان ریه(

۵ × ۱۰-۲ 

 هفته بعد ۳-۱ سرخی پوست ۳ پوست
 )سرطان پوست(

۳-۱۰  ×۱ 

 ۵ تیروئید
 یکارکم

 تیروئید

-سال اول

 چندین سال بعد

 (جنینی دیروئیت)سرطان 

۵ × ۱۰-۳ 

 کاتاراکت ۲ عدسی چشم
-شش ماه

 چندین سال بعد
 یرکاربردیغ

 بعدهای هفته نازایی دائم ۳ گنادها
 )اثرات ژنتیکی(

۳ × ۱۰-۲ 
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 ارگان یا بافت
جذبی دوز  میزان

روز  2در کمتر از 
(Gy) 

خطر تهدید کننده  اثرات قطعی

 زمان رخداد نوع اثر اثرات تصادفی

 ۱/۰ جنین
ناهنجاری 

 جنین
 غیرکاربردی -

 

 1ALARAاصل  2-5

ALARA  مواجههی تمام یدبا ،این قانونبا توجه به و  تریشدنبه معنای هر چه کمتر موجه

غیرضروری پرتویی جلوگیری های مواجههاز تمامی و یده رسان لبه حداق ضروری پرتوییهای 

 شود.
 

 حدود مجاز تابش 2-6

باال )اثرات قطعی( و خطر آسیب های دوز ناشی از حوادث تابشی حاد درهای آسیببه دلیل 

 برای NCRPمجازی توسط دوز  کم )اثرات تصادفی( حدوددوز  مزمن با آهنگهای تابشناشی از 

 .اعالم شده است ۱۹۹۳، سال ۱۱۶در گزارش شماره  عموم مردم کارکنان مرتبط با پرتو

 مشاغل مرتبط با پرتودوز  حدود مجاز 4-۲جدول 

 rem/y or 50mSv/y 5 مؤثرمعادل دوز  تمام بدن،

 rem×age or 10mSv×age 1 ز تجمعی تمام بدنود

 15rem/y or 150mSv/y عدسی چشم

 50rem/y or 500mSv/y و پاها هادستپوست، 

 50mrem/month or 500µSv/month حاملگی )جنین(

 عموم مردم برایدوز  حدود مجاز ۵-۲جدول 

 mrem/y or 1 mSv/y 100 تمام بدن )پرتوگیری مداوم(

 mrem/y or 5 mSv/y 500 تمام بدن )پرتوگیری تقطیعی(

 mrem/y or 15 mSv/y 1.5 عدسی چشم

 rem/y or 50 mSv/y 5 و پاها هادستپوست، 

 حدود مجاز تابش گیری شغلی %۱۰ سال( ۱۸ افراد محصل )کمتر از

                                                           
1 As Low As Reasonably Achievable 
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 بیولوژیک آسیب پرتوییهای سمیمکان 2-7

. پس از جذب پرتو توسط سلول، اهداف شوندمیپرتویی در سطح سلولی آغاز های آسیب

تابش قرار گرفته و این امر منجر به کارسینوژنزیز، جهش  تأثیردر سلول تحت  DNAمهمی مانند 

 :شودمیزیر انجام های روشیسم توسط یک یا هردوی مکان . اینشودمیو مرگ 

ث باع که دگیرمیقرار  تأثیرتحت  یممستق طوربه DNA تابش این روشدر  روش مستقیم:

آسیب به این مولکول هدف موجب شکست . شودمی DNAمولکول یا برانگیخته شدن  یونش یجادا

اندازه کوچک هدف  یلبه دل ،روش ینا. شودمیدر کروموزوم های رشتو یا دو های رشتتک

 شودمیزده  ینتخمو  نانومتر است ۲فقط حدود  DNA یکایلیقطر س. است رمعمولیغ نسبتاً

های الزم است. این اثر برای پرتو DNAنانومتر از  نیچندکه برای اثرات مستقیم تابش، آسیب به 

 غالب است.های دیپد ،آلفا و نوترون()با قابلیت انتقال انرژی خطی باال 

بیولوژیک ناشی از برخورد پرتو به سیتوپالسم های آسیبدر این روش  :میرمستقیغروش 

های مولکول یا هااتم و شودمیآزاد های رادیکال یدمنجر به تول کار ینا .دهدمیسلولی )آب( رخ 

 ینا همچنین .شوندمی پذیرواکنش یاربس یجهو در نت نقص الکترونی شده یدارا تابش دیده

واکنش داده و  DNA مانند موجود در سلولهای مولکولو  هااتمبا  تولید شده آزادهای رادیکال

با قدرت های تابش رایب یژهبه و یرمستقیم،غ روشاز  یناش آسیب .شوندمیباعث آسیب به سلول 

 .است یممستق روش از ترعیشا یاربس ،ایکس و گاما(های تابشیونیزاسیون کم )

 
 پرتوها برخورد میرمستقیغروش مستقیم و  ۵-۲شکل 
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، الکترون تولیدی ناشی از هاسلولیونیزان به های در روش مستقیم پس از برخورد پرتو

 هایتابش پرتو غیرمستقیمولی در روش  باشدمی DNAیونیزاسیون قادر به شکسته شدن زنجیره 

، شودمیآب باعث یونیزاسیون و هیدرولیز این مولکول و تولید رادیکال آزاد های مولکولیونیزان به 

بوده، به سرعت با  پذیرواکنشاین رادیکال آزاد با تک الکترونی که در اطراف آن دارد بسیار 

. در شودمیآلی آن های واکنش داده و باعث شکست در زنجیره باز DNAزنجیره آلی مولکول 

ناشی آب های مولکولپزشکی، بیشتر صدمات پرتو از برخورد غیرمستقیم پرتو با های پرتوگیری

 از آب تشکیل شده است. سلولجرم  %۸۰ تقریباً؛ چون شودمی

 

 اثرات بیولوژیکی تابش گیریاندازه 2-8

. آهنگ پرتوی گویندمیرا آهنگ جذب  زمان انرژی جذب شده در واحد آهنگ جذب:

ر دوز . اگکندمیتجویز شده و یا جذب شده نقش مهمی در آگاهی از اثرات بیولوژیکی بعدی ایفا 

قرار  هاآن ی مناسب بین تجویززمان مساوی تقسیم شده و فاصلههای قسمته کلی به داده شد

الزم  زمان سالمهای بافتی زمان چون در این فاصله دهدمیزیادی رخ  نسبتاًداده شود، ترمیم 

 برای ترمیم خود را خواهند داشت.

وسعت ناحیه تابش، در صورت مساوی بودن دیگر فاکتورها، سهم زیادی در وسعت تابش: 

ا ر هاارگان افزایش آسیب بیولوژیک به دهیتابشبعدی دارد. افزایش منطقه های آسیبوسعت 

 بافتی و یاهای سلولبه دنبال خواهد داشت؛ که این خود به دلیل از بین رفتن تعداد بیشتری از 

 .هاستارگان

مختلف موجودات زنده های گونهحساسیت پرتویی و حساسیت فردی:  هاگونه تنوع در

دها ص هاسمیکروارگانیمو  یاهانگ یبرا کشندههای دوز معموالًمثال،  ی. برابا هم متفاوت هستند

 یک موجود ممکن است مختلف جوندگان،های گونه یاندر م یاز پستانداران است. حت یشتربرابر ب

پرتویی متفاوت  یت، حساسنیز مشابههای گونه در دهد. نشانرا  یگرید یتچهار برابر حساس یاسه 

 اتیوانح یبرا. شودمی یانب یآمار با اصطالحاتهر گونه  یدوز کشنده برا یلدل ین. به هماست

۱ صورتبه 
/ 30 50LD یتدرصد از جمع ۵۰کشتن  یبرا یازدوز مورد ن و به معنای آن گونه یبرا 

                                                           
1 Lethal Dose 
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دوز به معنای  60LD / 50 ان به صورت،انس ی. براشودمیبیان  روز یدوره س یکبزرگ در یک گونه 

در  دوره کمون ی بودنطوالن یلروز به دل ۶۰در  یتدرصد از جمع ۵۰کشتن  یبرا یازمورد ن

 انسان یبرا 60LD / 50 ی صورت نگیرد،درمان با فرض اینکه هیچ نوع اقدام .شودمی بیان ،انسان

 دهیتابشپزشکی مناسبت برای های مراقبت. این دوز با شودمیزده  ینتخمرم  ۳۰۰-4۰۰حدود 

 رسید. رم خواهد ۸۰۰کل بدن تا 

مختلف یک فرد حساسیت و واکنش متفاوتی های سلولتفاوت در حساسیت سلولی: 

تر و یا دارای تقسیم بیشهای سلولکلی  طوربه. دهندمینسبت به جذب پرتو از خود نشان 

دارای های ولسلهستند و  ترحساسپتانسیل داشتن تقسیمات سلولی بیشتر، نسبت به پرتوها 

اولیه های سلولیافته مانند نتمایز های سلول. از طرف دیگر باشندمی ترمقاومعدم تقسیم سلولی 

سلولی که از  مشابههای گروه در. باشندمی ترحساستمایز یافته و تخصصی های سلولنسبت به 

ت یهستند، حساس یمو به سرعت در حال تقس ییابتدا که ینابالغهای سلول یک خانواده هستند،

 .متوقف شده است، دارند هاآن یمتقستخصصی که و بالغ  تربزرگهای سلول بیشتری نسبت به

 یفتعر «Tribondeauو  Bergoniè»برگونیه و تریباندو  به عنوان قانون یت پرتوییحساس ینا

ه پرتو هستند. حساس ب یاربالغ است که بسهای لنفوسیتقانون،  یناستثناء در ا یکشده است. 

کرد.  ندیبرتبه پرتویی یتحساس یبرا به ترتها انواع مختلف سلول توانمیعوامل،  ینبر اساس ا

سلولو به دنبال آن ها یتخون به نام لنفوس یدسفهای گلبول مربوط بهها یتحساس یشترینب

، دهندمیرا پوشش ها اندام بدن از جمله سطوحکه  یتلیالاپهای سلول. باشندمی قرمز نابالغهای 

های سلول، باالی تابشی کل بدندوز های آسیببا توجه به  .باال هستند نسبتاً یتحساس یدارا

 یتحساسبا های سلولرند. دا یخاص یتکه به دستگاه گوارش متصل هستند اغلب اهم ییتلیالاپ

 .باشندمیتمایز یافته و فاقد قدرت تقسیم سلولی که  تندکم شامل عضالت و عصب هس
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 برگونیه و تریباندوبدن طبق اصل های بافتحساسیت سلولی انواع  بندیدرجه ۶-۲شکل 

 الگوی اثرات بیولوژیکی 2-9

 کلی، اتفاقات رخ داده در بدن پس از جذب پرتو به ترتیب شامل موارد زیر است: طوربه

ده نامی پرودرمال سندرم شوندمیعالئمی که به سرعت پس از جذب پرتو ظاهر  پرودورمال:

 یآگهشیپو بروز  دهیتابش. شدت عالئم ظاهر شده در این مرحله نشان دهنده وسعت شوندمی

اگرچه  ،شغلیهای تابشکم مانند دوز  با آهنگهای تابشدر معرض  گیریقراربالینی باشد. 

 کند اما معموال منجر به بروز عالیم پرودرمال در فردمی را در سطح سلولی ایجادهایی واکنش

مگر در مواقعی که تابش گیری ) باشندمیعالئم به وجود آمده در این مرحله موقت  .شودنمی

 .شودمیو فرد به سرعت وارد مرحله کمون ( شدید باشد،

بعد از قرار گرفتن در معرض تابش اولیه و قبل از آنکه اثرات بیولوژیکی کمون یا نهفتگی: 

کمون یا نهفتگی ة دورکه  شودمیایجاد  تأخیریی زمان به صورت کامل رخ دهد، یک فاصله

چند ساعت تا چندین هفته  مدت این دوره بسته به دوز تابش ممکن است از. شودمینامیده 

در نتیجه آسیب  ها(پالکت ،هاادامه داشته باشد. در این مدت، جمعیت سلولی بحرانی )لکوسیت

 .شودمیتر یابد. با افزایش دوز دریافتی اولیه طول دوره نهفته کوتاهمی مغز استخوان کاهش

 ظاهردر طی دوره کمون و یا بالفاصله پس آن، اثرات خاص پرتویی : مرحله بیماری

دریافتی و ناحیه ایست که مورد دوز  . ماهیت دقیق و وسعت این اثرات وابسته به میزانشوندمی

 با پرتو، توقفها دیده شده در هنگام مواجهه سلول اثراتتابش قرار گرفته است. از بیشترین 
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که بسته به میزان دوز تابشی، موقت و یا دائمی است. اثرات دیگر  تقسیم سلولی و یا میتوز است

و دیگر ناهنجاری کریپغولهای سلولکروموزومی، تشکیل های شامل شکست و یا تجمع توده

 میتوزی است.های 

زمان ظهور مرحله بهبودی یا مرگ متفاوت بوده و به آهنگ دوز دریافتی،  :یا مرگ بهبودی

آسیب اولیه بستگی دارد. دوره مرگ ممکن است طی چند روز تا چند هفته اتفاق میزان دوز و شدت 

 انجامد.می بیفتد در حالیکه دوره بهبودی معموال از تا چند ماه تا چند سال به طول

 

 مختلفهای پرتوگیری با دوزطول دوره کمون، عالیم مربوطه و احتمال مرگ برای  ۶-۲جدول 

001-002 دوز  rad 004-002  rad 006-004  rad 0010-006  rad 1000 < rad 

طول دورة 

 کمون
 روز ۳-۵ روز ۷کمتر از  روز ۸-۱۸ روز ۱۸-۲۸ روز ۳۰بیشتر از 

 ضعف و خستگی عالئم

تب، عفونت، 

ضعف،  خونریزی،

 ریزش مو

 تب باال،

عفونت، 

خونریزی، 

 ریزش مو

اسهال،  تب باال،

 استفراع،

 سرگیجه،

 فشارخون کم

تهوع، سرگیجه، 

استفراغ، اسهال 

 مدت،طوالنی

 مرگ

 %۱۰۰ %۵۰-۱۰۰ %۲۰-۷۰ %۰-۵۰ %۰ درصد مرگ

 

 توان به اثرات زودرس و اثرات دیررس تقسیم کرد:میرا اثرات ناشی از تشعشع  به طور کلی

 

 زودرساثرات  2-10

ند چساعت و یا چند کوتاه، ة دوراگر شدت تابش به قدر کافی زیاد باشد، اثرات تابشی در 

ی میان تابش و بروز اثرات زمان کمون یا فاصلهة دور. در این گونه اثرات، دهندمیروز خود را نشان 

 .شودمینیز  ترکوتاهاین دوره  میزان دوز دریافتیبسیار کوتاه است و با افزایش 

 

 دیررس اثرات 2-11

ظاهر  یهاول تابش پس از قرار گرفتن در معرضها ممکن است سال شتاب دیررساثرات 
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 این سندرم تشعشع حاد است.دوره کمون در از  تریطوالن یاربس کمون این اثراتشوند. دوره 

دوز  مزمن با آهنگهای تابش یاباال های حاد، دوزهای تابشممکن است از  تأخیریی اثرات تابش

آماری و تصادفی در یک جمعیت  طوربهاین اثرات در شرایط خاص  .طی دوره یک ساله باشندکم 

رات از این نوع اث گیریاندازهبرای ها . به دلیل شیوع کم این بیماریکنندمیبروز پیدا  انسانی و

جمعیت باالی مورد . شودمیدر جمعیت استفاده  زیست آماری و اپیدمیولوژیکی خاصهای تست

از برای مطالعه انسانی این نوع از اثرات تابشی و دوره کمون طوالنی مدت آن باعث پیچیدگی نی

ثبت نشوند مگر موارد که خیلی از  شودمی این مساله باعث شودمی طاالت این نوع ازبیماریهام

بسیاری از مطالعات  این مشکالت، علیرغممه پیدا کند. اداها آنکه پیگیری جمعیت تا سال

بعد ها خاص تا سالهای بیماریتابش با ایجاد  تاخیریکه اثرات  انددادهاپیدمیولوژیک نشان 

داده  مطابقتاز حیوانات تکمیل و  آمده به دست. این اطالعات با اطالعات کنندمیادامه پیدا 

های جهشطول عمر و جنینی، کاتاراکت، کوتاهی های ، نقصسرطان شده است. این اثرات شامل

 .شوندمی، گذارندمیتابش اولیه های آسیبژنتیکی که اثرات نامطلوبی را بر روی نسل بعد پس از 

 

 مفهوم کلی پاسخ پزشکی 2-12

مرتبط های پزشکی به میزان گستردگی فاکتورهای مراقبتتابشی و های اورژانسپاسخ به 

ا منابع خارجی پرتوزا و یا آلودگی با مواد مواجهه تابشی ب)با اورژانس مانند نوع اورژانس 

رادیواکتیو(، شمار قربانیان، ارتباط و شدت جراحات بستگی دارد. اصول کلی مشابهی در محدوده

ولی وسعت و جزییات این  شوندمیبه کار گرفته  بیمارستان مشخص شده اورژانسی درهای 

ارگیری ک در بهاقدامات مراقبتی با هم فرق دارند. مسئولین اورژانس باید اعتماد به نفس کافی را 

واقعه داشته باشند؛ در غیر این صورت مراقبت از قربانیان در هر دو صورت در هنگام یک اقدام 

ل عتماد باید به قربانیان نیز منتقنخواهد داشت. این اهای نتیج هاآن مستقیم و غیرمستقیم برای

ابشی تفرد تنها در معرض منابع  کیبدانند که اگر  دیبا شود. عالوه بر این، مسئولین اورژانس

اگر افراد به همچنین و  وجود ندارد فرد مسئول آن یبرا یدیتهد چیباشد، ه گرفتهقرار  یخارج

 کندنمیشند خطری دیگران را تهدید دلیل استنشاق و یا خوردن مواد رادیواکتیو آلوده شده با

مگر اینکه میزان جذب این افراد به قدری باال باشد که موجب تابش گامای قابل مالحظه از فرد 

به محیط،  را این آلودگیتوانند می در اثر دفع ادرار آلوده و یا استفراغ این افراد عالوه بر این،شود. 
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جهت جلوگیری از انتقال مناسب های روشاستفاده از کنند، بنابراین تجهیزات و کارکنان منتقل 

 آلودگی ضروری است.

 

 توصیف خطر و مفهوم عملیات 2-13

است که  احتمالی یپزشک اقداماتشامل توصیف شده در زیر  خطرهای گروهاز  کیهر 

. این بخش یک توصیف مختصر از این باشد یپاسخ پزشک ریزیبرنامه یمبناد به عنوان توانمی

. پاسخ مناسب و مطلوب به شکل عملیاتکندمیاثرات پزشکی احتمالی برای هر گروه را ارائه 

 اورژانسی درون هر گروه خطر نیز بیان شده است.های 

 

 گروه اول و دوم 2-13-1

 توصیف خطر 2-13-1-1

 عبارتند از: اثرات احتمالی

  ،تابشی( در کارگران اورژانس، های سوختگیاثرات تابشی )مانند سندروم تابشی حاد

 پرسنل و جمیعت مردم

 ثیرتأتحت  تیجمع اندازه به آن صیکه احتمال تشخ سرطان( از قبیل) یاثرات تصادف 

 .دارد یبستگ و سطح دوز

 آلودگی افراد در داخل و خارج از محوطه 

 اثرات روانی 

تجهیزات گروه اول و دوم، آلودگی برای این شرایط اورژانسی و دیگر شرایط اورژانسی در 

 ذخایر مواد غذایی و آب نیز ممکن است در فاصله دوردست اتفاق افتد. مستقیم

 

 مفهوم عملیات 2-13-1-2

در صورت درخواست، پرسنل اورژانس پزشکی برای ارائه خدمات پزشکی در محل حاضر 

و یا  کنندمی دریافتافراد آلوده خدمات پزشکی را در محل آلودگی یا تابش دهی شده  .شوندمی

های . فیزیستشوندمیمحلی انتقال داده  بیمارستان از پیش تعیین شده بههای بر اساس معیار

دریافتی شدید خدمات دوز  به افراد دارای گیرندمیکه از پزشکان هایی پرتویی با توجه به مشاوره
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را در  هاآن کرده و در صورت لزوم. مقامات ملی از مقامات محلی پشتیبانی دهندمی ارائهمناسب را 

انرژی اتمی و سازمان جهانی  المللیبینویژه اعالم شده توسط آژانس های درمان دستیابی به

اعالم شده به های درمان سطح گیریاندازهساعت برای  ۲4. مراکز تریاژ هر کنندمیبهداشت کمک 

. متخصصین بهداشت عمومی نیز شوندمیقربانیان تابش دیده و دیگر مردم حاضر در محل ارزیابی 

از پیش تعیین های الزم برای اقدامات حفاظتی و دیگر اقدامات مهمی که بر اساس معیارهای توصیه

 تاخیری. اطالعات قربانیان جهت پیگیری اثرات دهندمیبه پرسنل اورژانس ارائه  باشدمیشده 

 .دشونمیزودرس، ثبت  درمان احتمالی تابش و تشخیص و

 

 گروه سوم 2-13-2

 توصیف خطر 2-13-2-1

 اثرات احتمالی عبارتند از:

  ،تابشی( در میان کارگران های سوختگیاثرات تابشی )مانند سندروم حاد تشعشعی

 بیش از حد پزشکی(های افراد )برای تابش گیری گریو داورژانس، پرسنل 

 هیچ شانسی برای تشخیص ندارند و به عنوان  تقریباًکه  سرطان( از قبیل) یاثرات تصادف

 .شوندمی نظر گرفتهیک جمعیت بسیار محدود در 

 فردی )افراد درون محل(های آلودگی 

 انیاثرات رو 

و یا تجهیزات خارج  وسایلد منجر به آلودگی افراد، محصوالت، توانمیاین موارد اورژانسی 

 از محل نیز بشوند.

 

 مفهوم عملیات 2-13-2-2

در صورت درخواست، پرسنل اورژانس پزشکی برای ارائه خدمات پزشکی در محل حاضر 

اطالعات مربوط به  بایستی کارکنان مرکز ،یاز حد عوارض جد شیدر صورت بروز ب .شوندمی

و یا تابش گیری  . افراد آلودهکنند آوریجمعدوز را  یبازساز یبرا دیاطالعات مف ریو سا طیشرا

و منتقل  یمحلهای بیمارستان شناسایی شده، به شده نییتع شیاز پهای اریبر اساس مع شده

. مقامات ملی از مقامات محلی گیرندمیقرار  درمان تحت تهشرفیپهای روشو ها مطابق با آموزش
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ویژه اعالم شده توسط آژانس های درمان را در دستیابی به هاآن پشتیبانی کرده و در صورت لزوم

. متخصصین بهداشت عمومی نیز کنندمیانرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت کمک  المللیبین

از پیش تعیین های الزم به منظور اقدامات حفاظتی و دیگر اقداماتی که بر اساس معیارهای توصیه

 را فراهم . متخصصین پزشکی اطالعات الزمدهندمیرا به پرسنل اورژانس ارائه  باشندمیشده 

 .کنندمی رسانیاطالععموم مردم مشاوره و  کرده و به

 

 گروه چهارم 2-13-3

 توصیف خطر 2-13-3-1

 احتمالی عبارتند از: اثرات

  ،تابشی( میان کارگران اورژانس، های سوختگیاثرات تابشی )مانند سندروم تابشی حاد

 پرسنل و جمیعت مردم

 ند و رهیچ شانسی برای تشخیص ندا تقریباًکه  )به عنوان مثال سرطان( یاثرات تصادف

 شوندمی نظر گرفتهبه عنوان یک جمعیت بسیار محدود در 

 )آلودگی افراد )درون محلی و خارج محلی 

 اثرات روانی گسترده 

 ند منجر به آلودگی ذخایر آبی و غذایی شود.توانمیاین موارد 

 

 مفهوم عملیات 2-13-3-2

در سطح محلی محدود به یافتن احتمال حوادث  ریزیبرنامه ،در این شرایط اورژانسی

تابشی(، آشنایی با اقدامات احتیاطی های مواجههبالینی  عالئماورژانسی رادیولوژیکی )شناسایی 

بیشتر بایستی مطلع شوند. در های و شناسایی افرادی است که برای فراهم آوردن کمک اولیه

را به عنوان اولین عالمت هشدار دهنده مواد  بیشتر موارد پزشکان جراحات ناشی از تابش گیری

. این حوادث اورژانسی به ندرت گیرندمیو یا دزدیده شده در نظر  در محل رادیواکتیو رها شده

برای تشخیص این جراحات ندارند. های محلی تجربهای که فیزیستهای به گون دهندمیرخ 

 ازیمورد ن اطالعاتو  شودمیعکس گرفته  هاز افراد مصاحبه شد ،یجدهای تابش گیریدر موارد 

 یخون برا شیآزما و یپزشک ناتیمعاهمچنین . شودمی آوریجمع محلدوز در  نیتخم یبرا
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 افتیدر ینیاساس دوز تخم بری درمان دوره کی در نهایت .شودمیدوز انجام  نیکمک به تخم

. در شودمی نییتعتحمل جسمی و روحی بیمار،  نظر گرفتنو با در شده، مشورت با متخصصان 

 فراتر از سطح محلی، مقامات ملی بایستی تمهیدات الزم برای کمکهایی صورت نیاز به کمک

ی پیمان قرارداد هیبر پاانرژی اتمی  المللیبیناز طریق سازمان جهانی بهداشت و آژانس  رسانی

احتمالی افراد مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت لزوم های آلودگیخود فراهم آورند. 

 الزم حفاظتی به همراهانهای ؛ حتی در صورت لزوم بستری شده و توصیهشوندمی زداییآلودگی

الزم برای اقدامات حفاظتی و های . متخصصین بهداشت عمومی نیز توصیهشودمیداده  هاآن

. متخصصین دهندمیش تعیین شده را به پرسنل اورژانس از پیهای دیگر اقدامات بر اساس معیار

. در شرایط کنندمی رسانیاطالعپزشکی اطالعاتی را فراهم کرده و به عموم مردم مشاوره و 

اورژانسی آلوده شدن محصوالت کشاورزی، یک تصمیم عملی جهت محدود کردن مصرف مواد 

 .شودمیغذایی اتخاذ 

 

 گروه پنجم 2-13-4

 توصیف خطر 2-13-4-1

 تمالی عبارتند از:اثرات اح

 احتمال تشخیص این دسته از قربانیان بستگی به که  سرطان( از قبیل) یاثرات تصادف

 .دارددوز  اندازه جمعیت و میزان

 یروان تأثیر 

 ات منابع آب ممکن است یو آلودگ ییمواد غذا میمستق یآلودگ ،در این شرایط اورژانسی

از  شیب ، به فاصلهدیشد یباعث آلودگ لیچرنوب حادثه . برای مثالرخ دهد توجهیقابلفاصله 

 .نیروگاه شده بوداز محل  لومتریک ۱۰۰۰

 

 مفهوم عملیات 2-13-4-2

الزم برای اقدامات حفاظتی و دیگر اقدامات بر های متخصصین بهداشت عمومی توصیه

. متخصصین پزشکی اطالعاتی دهندمیاز پیش تعیین شده را به پرسنل اورژانس های اساس معیار

. اطالعات شخصی قربانیان همراه کنندمی رسانیاطالعرا فراهم کرده و به عموم مردم مشاوره و 
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طان مانند سر بلندمدتو شناسایی اثرات  هاآن که منجر به آگاهی از وضعیت هاآن دریافتیدوز  با

 هاآنهای بیماری زودهنگامص ؛ سپس این اطالعات برای پیگیری و تشخیشودمی، ثبت شوندمی

ر از سطح محلی، مقامات ملی فراتهایی کمک. در صورت نیاز به گیرندمیمورد استفاده قرار 

ژی انر المللیبینبایستی تمهیدات الزم برای کمک از طریق سازمان جهانی بهداشت و آژانس 

 اتمی بر پایه پیمان قراردادی خود فراهم آورند.

 

 
 عملیاتی مهم در هنگام حوادث تابشیهای تیم ۷-۲شکل 



 

 

 

 

 فصل سوم

 و استانداردها ییاصول حفاظت پرتو
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 47 و استانداردها ییاصول حفاظت پرتوفصل سوم: 

 

 

 

 و استانداردها ییاصول حفاظت پرتو 3

 نمای کلی 3-1

پیوسته برای ارزیابی خطرات و فواید پرتوها در زمینه طوربه المللیبینملی و های سازمان

 المللیبینملی و های سازماناین مختلف علمی، پزشکی و صنعت با هم در ارتباط هستند. های 

 مرتبط با وضع قوانین حفاظت پرتویی عبارتند از:

  ۱حفاظت پرتوها للیالمبینکمیسیون 

 ۲کمیسیون جهانی واحد و سنجش پرتوها 

  ۳انرژی اتمی المللیبینآژانس 

 4سازمان جهانی کار 

 ۵سازمان جهانی بهداشت 

 ۶انجمن ملی حفاظت و سنجش پرتوها 

 ۷انجمن فیزیک بهداشت 

 ۸کنفرانس مدیران ایالتی برنامه کنترل پرتو 

 

                                                           
1 International Comission on Radiation Protection (ICRP) 
2 International Comission on Radiation Units (ICRU) 
3 International Atomic Energy Agency (IAEA) 
4 Internation Labour Organization (ILO) 
5 World Health Organization (WHO) 
6 National Council on Radiation Protection (NCRP) 
7 Health Physics Society (HPS) 
8 Conference of Radiation Control Directors (CRCDS) 
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 تابش یحفاظت ینوضع کننده قوان مؤسساتو ها آژانس یاگرامد ۱-۳شکل 

 حفاظت پرتوییهای دستورالعملهای آژانس 3-2

ایر دفع مواد رادیواکتیو و س و تولید، مدیریت، استفادهقوانین مربوط به در ایاالت متحده آمریکا 

رل هدایت و کنت جمهوررئیسمواد خطرناک توسط قوانینی در کنگره تصویب و پس از امضا توسط 

، تدوین شوندمیفدرال که در زیر اشاره های . این قوانین که جنبه عمومی داشته توسط آژانسشودمی

 :اندشده

 

 (1EPA)آژانس حفاظت از محیط زیست  3-2-1

 کندمیایالتی تدوین های سازمانمحیط زیستی را برای استفاده های استاندارداین سازمان 

 به توانمیآن های فعالیت. از جمله کندمیو مقرراتی را برای به کارگیری این استانداردها وضع 

و  وضع استانداردها و نیزبرای بهداشت و افزایش کیفیت هوا و آب هایی وضع قوانین و استاندارد

 .اشاره کردصنعتی های قوانینی جهت دفع صحیح پسماند

 

 NRC)2(های هستکمیسیون مقررات  3-2-2

برای تدوین و اجرای های و وظایف برجست حقوقاین کمیسیون تحت معاهده انرژی اتمی، 

                                                           
1 Environmental Protection Agency 
2 Nuclear Regulatory Commission 
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د ر مواربه منظور استفاده غیرنظامی و مدیریت بهینه دها دستورالعمل نیا دارد.ها دستورالعمل

تعریف شده است و  10CFR20مواد و محصوالت جانبی که در های چشمهویژه، های هستمواد 

تهیه شده است. دستورالعمل این آژانس بر مبنای  هاآن همچنین صدور مجوز برای استفاده

 است. EPAتدوینی های استاندارد

 

 (ICRU)پرتوییهای گیریاندازهو ها واحد المللیبینکمیسیون  3-3

اصلی آن ارزیابی پرتوها،  هدف کمیته تشکیل شد. ۱۹با  ۱۹۲۵ این کمیسیون در سال

ست. با استفاده از این ارزیابی، کمیسیون تعاریف توصیههاآن از مؤثرایمنی و استفاده بهینه و 

باط آنان ارائه کرده است. این سازمان در ارتهای اتیعملو  را جهت تعریف مفاهیم، واحدهاهایی 

سازمان  یکشاورزبه سازمان غذا و  توانمی هاآن مهم جهانی است که از میانهای سازمانبا دیگر 

کمیته تأثیرات  ،سازمان علمی سازمان ملل متحد ،انرژی اتمی المللیبین، آژانس دملل متح

 اشاره کرد.سازمان بهداشت جهانی و  اتمیهای پرتو

 

 (FDA)اداره غذا و دارو  3-3-1

 را برای طراحیهایی در بخشی از دپارتمان خدمات انسانی و بهداشتی، استاندارد این آژانس

زات . مرکز تجهیکندمیپرتو ایکس و سایر محصوالت پزشکی پرتویی، تهیه های دستگاهو ساخت 

 است که مسئول نشریات مربوط به پرتو است. FDAو بهداشت رادیولوژی، واحدی در 

 

 DOE)1(دپارتمان انرژی  3-3-2

و سایر استفاده های هستصحیح تسلیحات  سازیذخیرهو  ییجاجابهبخش مسئول  این

 است.های هستنظامی انرژی های کننده

 

 (2OSHA) یمنیاو های اداره بهداشت حرف 3-4

ار قر هاسازمانرا برای محافظت کارگران از پرتو، وقتی تحت پوشش سایر هایی دستورالعمل

                                                           
1 Department of Energy 
2 Occupational Safety and Health Administration  
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 .کندمی، تهیه و اجرا گیرندمین

 

 DOT)1(ت وانتقاالنقلبخش  3-4-1

برچسب زدن و  ،مناسب بندیبسته مربوط بههای این آژانس مسئول تنظیم استاندارد

، بسته به میزان ایهستهرادیواکتیو است. در پزشکی های زبالهمواد رادیواکتیو از جمله  ونقلحمل

های بسته. رادیواکتیو وجود داردهای دسته بستهنوع یا متری، سه  ۱دوز در سطح و در فاصله 

. برچسب شودمیاستفاده های هستپزشکی های اغلب در بخش IIو رادیواکتیو  I ویواکتیراد

 .شودمیحاوی ژنراتور دیده های معمول در بسته طوربه III ویواکتیراد

 

 

 یراندر اهای هست یپزشک یواکتیومواد راد بندیبسته ۲-۳شکل 

 حفاظت پرتویی ةتاریخچ 3-5

انجمن انگلیسی رونتگن اولین اقدام در جهت حفاظت پرتویی را به عمل آورد.  ۱۹۱۵در سال 

در جهت کاهش مواجهه بیش از حد مردم هایی روش تدویناین انجمن در تالشی گسترده اقدام به 

آمریکایی های قوانین مورد توجه و استفاده برخی انجمن این ۱۹۲۲. در سال نمودایکس های با پرتو

                                                           
1 Department of Transportation 
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افزایش پیدا کرد  هاآن استفاده مفید ازهای نیز قرار گرفت. به تدریج آگاهی از عوارض پرتوها و راه

راهنمایی های چهکتاب ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰های و منجر به گسترش آموزش در این زمینه شد. در دهه

هیچ یک از این  ۱۹4۰اما تا سال  ظت پرتویی تدوین و ارائه شد؛حفاهای راهکارمعرفی جهت 

اتمی باعث های بمبجنگ جهانی دوم و استفاده از  وقوع نشد. سرانجام ریگهمهعمومی و ها تالش

 با پرتوها را جدی بگیرند. هاانسانمسئله مواجهه  هادولتشد تمامی 

حفاظت از محیط ایجاد شد که بخشی از آن ، آژانس ۱۹۷۰برای اولین بار در آمریکا در سال 

ها ییدر رابطه با حفاظت از مردم و محیط در برابر پرتو بود. این سازمان در ایالت متحده امریکا راهنما

 مرتبط با پرتو باید بر اساس آن عمل کنند.های گروهو قوانینی طراحی کرد که تمامی 

منی در برابر مواد یا پایههای تاندارداس ،انرژی اتمی المللیبینآژانس  ۱۹۹۶در سال 

ها رادیواکتیو را منتشر کرد که در آن ضروریات مرتبط با استفاده از مواد رادیواکتیو در همه زمینه

جهانی را در نظر گرفته است و راهنمایی های نیازمندیها مورد توجه قرار گرفته بود. این استاندارد

ف مختلهای انرژی اتمی به کشور المللیبیناست. همچنین آژانس ها تمامی کشورهای دولتبرای 

 طوربهپیشنهادی ایجاد نمایند تا های در قالب زیرساختهایی و نهاد هاسازمانپیشنهاد داد 

شامل: مرجع ها حفاظت پرتویی فعالیت کنند. این زیرساختهای متمرکز بر روی تمامی بخش

مواجههطبی، کنترل های مواجههشغلی، کنترل های مواجههل قانونی و زیرساخت مقرراتی، کنتر

 .باشدمیمحیطی و عمومی و آمادگی و پاسخ فوری های 

 

 حفاظت پرتویی اصول 3-6

 حفاظت پرتوها تدوین شده است المللیبیناصول اساسی حفاظت پرتوها توسط کمیسیون 

برای حفاظت  ICRPساس هدایت . اپردازیممیکه در اینجا به بعضی از تعاریف و نکات مهم آن 

بر مبنای سه فعالیت موجه بودن،  اصوالًپرتوها که در دنیا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است 

 شده است. ریزیپایهو رعایت حدود مجاز  سازیبهینه

 ریپذهیتوجباشد.  ریپذهیتوجمرتبط با حفاظت پرتوها، باید های فعالیتة هم :یریپذهیتوج

لی که ویژه، هر عم طوربهبودن اشاره به بیشتر بودن فایده یک اثر نسبت به ضرر و زیان آن است. 

شود، باید دارای فواید کافی برای این افراد تابش دیده باشد تا خطرات ناشی  گیریمنجر به پرتو

در  شود. یک مثال ساده از این اصل، استفاده از پرتوی ایکس پذیرتوجیهاز تابش جبران و 
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 ناشی از تابش گیری غلبه کند.های زیانرادیوگرافی است که مزیت این روش تشخیصی باید بر 

آسیبمالی گزاف و های آلوده به مواد رادیواکتیو با وجود هزینه مکان مثالی دیگر رفع آلودگی یک

با توجه به کاهش پرتوگیری عموم  است که سالمت کارگران دخیل در این فرایندبر  ایجادیهای 

 است. پذیرتوجیهاجتماعی یک امر های مردم و افزایش مزیت

 ، بایستیپذیرتوجیهبه منظور افزایش و حداکثر سازی یک عمل  :(ALARA) سازیبهینه

 با توجه به رعایت سازیبهینههای مرتبط با آن صورت گیرد. عملیات مداخل سازیبهینهاقدامات 

که مقدار  گیردمیبا توجه به این فرض صورت  سازیبهینه. شودمیفایده انجام -نهاصل هزی

 ALARAپرتوگیری حاصل از یک عملیات موجه به حداقل ممکن برسد. این عمل با توجه به اصل 

یک عمل بسیار  سازیبهینه. از آنجایی که عمل گیردمیانجام  تریشدنیا هرچه کمتر موجه 

 این عمل اجباری شده است. یعدالتیباست، برای جلوگیری از  برنهیهز

دوز  باید حدود مجاز عملیات پرتوییاشی از نهای در تابش گیری دوز:رعایت حد مجاز 

 درآمده است. ۲-۳ پیشنهاد و به شکل جدول NCRPتوسط دوز  رعایت شود. حدود مجاز

 

 NCRPمجاز اعالم شده توسط دوز  حدود ۱-۳جدول 

 اجزای بدن پرتوگیری شغلی پرتوگیری عمومی

سورت در سالمیلی ۱  

سورت در سال؛میلی ۲۰  

سال متوالی ۵برای   

سورت برای هر یک سالمیلی ۳۰  

 تمام بدن )دوز مؤثر(

سورت در سالمیلی ۱۵  عدسی چشم )دوز معادل( سورت در سالمیلی ۱۵۰ 

سورت در سالمیلی ۵۰  پوست )دوز معادل( سورت در سالمیلی ۵۰۰ 

 سورت در سالمیلی ۵۰۰ -
 ها و پاها()دستهایی انتهای اندام

 )دوز معادل(

 سورت تجاوز کند.میلی ۱برای کارکنان تابش شدة باردار، پس از اعالم حاملگی، میزان پرتوگیری روی جنین نباید از 

 

 فاظت تابشیاساسی در حسه عامل  3-7

 زمان (۱

مواجهه با آن را دارد. هر  زمان رابطه مستقیمی با ابع پرتوییمیزان پرتوگیری از من
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 .یابدمیدریافتی نیز کاهش دوز  با تابش کاهش یابد، میزان افرادمواجهه  زمان چه

 فاصله (۲

افزایش فاصله از منبع پرتوزا موجب کاهش ، طبق قانون عکس مجذور فاصله

1 دریافتی بهدوز  ه از منبع تابشی،فاصل شدن دو برابر. با شودمیپرتوگیری 

4
دوز  

 .رسدمیاولیه 

 شیلدینگ (۳

یکی از اصول حفاظت پرتویی استفاده از مواد محافظ مناسب یا وسایل محافظتی 

. معادله شدت پرتوی عبوری از دهندمیدوز دریافتی را کاهش ها است. این حفاظ

 زیر است:معادله حفاظ طبق 

 I = I0 𝑒−𝜇𝑡 

μ ،ضریب انتقال خطی مواد محافظ I0 اولیه دهیتابشمیزان ،I  حفاظماده از  عبوریتابش میزان 

 است.

و غیره جهت  مانند سرب، فوالد، بتن ((Zاز مواد با عدد اتمی باال ها برای طراحی حفاظ

 .شودمیگاما / ایکس استفاده های پرتو تضعیف
 

 
 ، فاصله و شیلدینگ در حفاظت پرتوییزمان سه اثر تأثیرنمایش  ۳-۳شکل 

 انواع اقدامات حفاظتی 3-8

 یطراحی از اقدامات حفاظت بسیاریانواع جذبی دوز  دنرسان به منظور اطمینان از به حداقل
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 در مؤثر یظتفااست. اقدامات ح هاآن اتخاذ زمان وابسته به عمدتاً اقدامات  نیا ی. اثربخشاندشده

 ت.خالصه شده اس زیرجدول  رد شوندمیتابشی استفاده که در صورت وجود اورژانس  دسترس

 

 تابشیهای اورژانساقدامات حفاظتی در  زمان و انواع ۲-۳جدول 

 زمان اقدام روش تابش گیری اقدام حفاظتی

 پناهگاه

پرتوگیری خارجی از تجهیزات و رسوبات 

زمینی، استنشاق مواد رادیواکتیو به 

 و پوستها صورت انبوه، رسوب در لباس

 فوراً 

 فوراً  ویواکتیرادمواد  مصرفو استنشاق  داریپا دی باتیترک زیتجو

 تخلیه فوری

پرتوگیری خارجی از تجهیزات و رسوبات 

رادیواکتیو به زمینی، استنشاق مواد 

 و پوستها صورت انبوه، رسوب در لباس

 فوراً 

 موقت و اسکان موقت دائمی ییجاجابه

پرتوگیری خارجی از رسوبات زمینی، 

مواد مصرف آب و غذای آلوده، استنشاق 

 معلق در هوا رادیواکتیو

 اواسط

کنترل مواد غذایی، محدود کردن و یا 

 دور ریختن مواد غذایی
 اواسط و اواخر آلوده مصرف آب و غذای

 و اواسط فوراً پرتوگیری خارجی و یا داخلی از افراد و غذاها زداییآلودگی

 فوراً  مواد رادیواکتیواستنشاق  وسایل تنفسی بهبود یافته

 هایدسترسکنترل 
پرتوگیری خارجی از رسوبات زمین، 

 معلق مواد رادیواکتیواستنشاق 
 و اواسط فوراً

 اواسط و اواخر مواد رادیواکتیوبلع  کنترل دام آلوده

استفاده از  تیممنوع ایها تیمحدود

کود، احتراق، بهبود )محصوالت آلوده 

 (رهیو غ خاک

 اواخر مواد رادیواکتیوجذب 

محدودیت غذایی برای حیوانات )انتقال از 

 مراتع به محیط داخلی(
 اوایل و اواسط 

 

 بلندمدتاقدامات حفاظتی مورد نیاز برای حوادث پرتویی به دو دسته اقدامات اورژانسی و 

 :شوندمیتقسیم 
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 اقدامات حفاظتی اورژانسی 3-8-1

اورژانس پرتویی صورت های که ساعاتی پس از شروع وضعیت شودمیبه اقداماتی گفته 

 تا حداکثر کارآمدی را داشته باشند. اقدامات حفاظتی اورژانسی اولیه عبارتند از: گیرندمی

که  قرار گرفته است تأثیرسریع جمعیت از منطقه تحت  جاییجابهتخلیه فوری،  تخلیه: (۱

ها اهر مؤثرترینشیوه از  نیاد در مراحل مختلف یک حادثه پرتویی به اجرا درآید. توانمی

قبل  یاطیاقدام احت کیبه عنوان  وکم کردن هر گونه تابش پرتو است  ای یریجلوگ یبرا

ار ، مورد استفاده قراز مسیر هواییانتشار  ویژهبه، مواد رادیواکتیواز  توجهیقابلاز انتشار 

. در شودمین هیروز توص ۷از  شیمدت ب یبرا یاقامت در مراکز اضطرار و هیتخل. گیردمی

قدام حفاظتی به عنوان یک روش ایزوله مردم عنوان شده ، این نوع اترکوچکمقیاس 

منبع  کیدر معرض  یریقرارگمحدود کردن  یبرا مؤثرمؤلفه  کی عمل نیااست. 

 (حفاظفعال بدون  یصنعت یوگرافیمنبع راد کی)به عنوان مثال،  یموضع ویواکتیراد

 .باشدمی

ی در محل حادثه برای حفظ ساختمانایجاد یک پناهگاه ایمن  ایجاد پناهگاه در محل: (۲

. اشدبمیافراد از تشعشعات رادیواکتیو پراکنده شده در هوا و تشعشات زمینی مناسب 

، البته شودمیساعت توصیه ن 4۸ استفاده از پناهگاه در محل حادثه برای مدت بیشتر از

د کاهش نیز پیدا کند. در مراحل توانمیاین مدت بسته به شرایط آب و هوایی محل 

لف مخت مواد رادیواکتیو شامللیه انتشار مواد رادیواکتیو، در شرایطی که یک توده او

ث . پناهگاه باعباشدمی، سهم زیادی از پرتوگیری افراد ناشی از استنشاق این مواد است

کاهش خطر استنشاق مواد رادیواکتیو با ضریب کاهشی دو و کاهش پرتوگیری خارجی 

سبک و باز نقش های ساختمان. شودمیبا استفاده از مواد آجری و بتنی با ضریب ده 

 .کنندمیحفاظتی کمتری را ایفا 

یو مواد رادیواکت تجویز ید پایدار به عنوان یک روش برای کاهش جذبتجویز ید پایدار:  (۳

ل به تمایبا ترکیبات ید معمول مواد رادیواکتیو  طور به. باشدمی تیروئیدتوسط غده 

دارند که این خود باعث عوارض زودرس و دیررس مانند سرطان  تیروئیدتجمع در غده 

گرفتن  بالفاصله بعد از قرار یاقبل  یواکتیو،راد یرغید  یدار،پا یدمصرف . شودمی تیروئید

 تیویواکرادید از جذب شده،  یروئیدغده تباعث جذب آن توسط  یواکتیو،راد یدر معرض د
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ر ید پایدا یروئید،به تتابشی دوز  یحداکثر کاهش یبرا. کندمی یریدر بدن جلوگ

 مصرف، جذب آنبه محض  یا یواکتیوراد یدقبل از هرگونه جذب  غیررادیواکتیو باید

د د حدوتوانمی یواکتیوراد گیری در معرض یدقرار  زمان در یدار تجویز شدهپاید . شود

 تجویز ید زمانتاخیر در این اقدام با  یاثربخش. ببرد یندرصد از دوز تابش را از ب ۹۰

 .یابدمیپایدار کاهش 

: این اقدامات که مکملی برای اقدامات اولیه سایر اقدامات حفاظتی فوری ثانویه (4

 فوری هستند به شرح زیر هستند:

  های جاد موانع یجادد شامل اتوانمیاقدامات  ینا؛ خروجورود و و  یدسترسکنترل

 ید یعمانند توز یگرد یاقدامات محافظت ایبرهای به عنوان مقدم همچنینباشد و 

 .یرداستفاده قرار گ پایدار مورد مورد

  کل ی شکاهش استنشاق مواد گاز یا یریجلوگاقدام به منظور  یناتنفسی؛ حفاظت

 است. یاورژانس سخپا در مواقعاز هوا فلزی رادیواکتیو ذرات دیگر و 

 یمناسب برا حفاظتی شخصی؛ به عنوان یک پوشش مازاد وهای استفاده از لباس 

 .در نظر گرفته شده استبه پوست  یواکتیومواد راد یآلودگانتقال از  یریجلوگ

 یاقدامات حفاظت ینا ؛کردن یضدعفون یالباس  ییردوش گرفتن، حمام کردن، تغ 

دوز  یجه، در نتکندمیپوست فرد کمک  یااز لباس  یواکتیوبردن مواد راد یندر از ب

 .دهدمیکاهش  جذبی را

 افراد یداخل یحذف آلودگ یبرا یاستفاده از مواد افزودن 

 با قرار دادن یک مانع  مثالً در صورت لزوم یموضع یواکتیومنابع راد شیلدینگ

 فیزیکی مناسب

 

 درازمدتت حفاظتی اقداما 3-8-2

 روز پس نیاز باشد تا چندینهستند که ممکن است  اقداماتی درازمدت یحافظتماقدامات 

 د.نادامه داشته باش یاضطرار یتوضع یکاز 

ش از گستر یریجلوگ یمناسب برا طوربهآلوده  اشیاء یزیکیحذف ف :حذف مواد آلوده (۱

ماده رادیواکتیو ذخیره شده  ، کاهش و یا دفع مناسبمنطقه یکبه  یآلودگ یشترب
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 .باشدمی

 است. ییمواد غذا یگزینیجا یا واقدام شامل حذف  ینایی: کنترل مواد غذا (۲

 یاورژانس( برا یهاز مراکز تخل یاخود )های حرکت مردم از خانهاقدام  ینا :مکاننقل (۳

 است. یشترب یااقامت )موقت( در مدت چند ماه 

پرتویی نیاز به تعریف تعدادی نواحی در این  اورژانسهای برنامهبه منظور تحقق اهداف 

. این نواحی اورژانسی مشخص کننده نوع پاسخ اورژانسی، میزان خطر و ماهیت هاستمنطقه

. در یک شرایط اورژانسی با منابع رادیواکتیو موضعی، یا مواد رادیواکتیو پخش شده، باشدمیپاسخ 

رسی به این مناطق و ارزیابی این مناطق احاطه شده مدیریت پاسخ اورژانسی نیازمند کنترل دست

مواد رادیواکتیو از تجهیزات، پاسخ اضطراری بایستی در دو  آزادسازیاست. در شرایط اورژانسی 

 ناحیه جداگانه صورت بگیرد.

این ناحیه تحت کنترل شدید شخص مسئول به منظور اجرای اختیارات : on-siteناحیه  (۱

الزم تعریف شده است. این ناحیه ممکن است به وسیله  و اقدامات پاسخی مناسب و

 دتوانمیحصار و یا موانع امنیتی مناسب دیگر احاطه شده باشد. همچنین این ناحیه 

یک ناحیه کنترل شده اطراف مراکز رادیوگرافی صنعتی، یا دیگر نواحی آلوده باشد. 

همگانی و یا دیگر های در جاده ونقلحملبرای حوادث پرتویی رخ داده شده در وسایل 

 وجود ندارند. on-siteمناطق در دسترس عمومی نواحی 

این ناحیه یک منطقه خارج از کنترل و دسترسی شخص مسئول به : off-siteناحیه  (۲

منظور اجرای اقدامات و پاسخ مناسب است که باید توسط مقامات پاسخگوی محلی 

مسئول، وظیفه ارائه خدمات فنی  کنترل شود. با این وجود هنوز هم کاربر و یا شخص

اورژانسی های برنامه. باشدمیو یا مشاوره به منظور اقدامات حفاظتی در آن ناحیه را دارا 

پاسخگو بایستی این های سازمانو  تجهیزات، کارکنانهای از پیش تعیین شده از اپراتور

 الزامات را در نظر بگیرد.
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 فصل چهارم

 ییسطوح مداخالت پرتو
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 ییسطوح مداخالت پرتو 4

 مقدمه 4-1

 ICRPشده است ) هیتوص المللیبین اتیکه در نشر پرتوییحفاظت  المللیبین ستمسی

 :شناسدیممجزا را به رسمیت  تیموقعدو  (IAEA 1996؛ ICRP 1993؛ 1991

تابش شده از منابع پرتوزای ساخته شده توسط انسان های در شرایط معمول پرتو :۱اقدامات

ه مردم . تابش این منابع بباشندمیکنترل شده  پزشکی و مانند منابع به کار برده شده در صنعت

بر روی  «اقدامات» در این حالت. باشدمیطبیعی های زمینهای مشابه با پرتو حدوداًبسیار کم و 

 .باشندمیست و مردم از هر گونه محدودیتی آزاد هاتابشکنترل 

از دست دادن کنترل بر مواد رادیواکتیو،  از قبیل یاورژانسهنگام رخداد حوادث  :۲مداخالت

که اقدامات محافظتی الزامی در این رابطه  یابدمیتابشی به مردم کاهش های ی پرتوزمان تنها

باعث بروز  شوندمینامیده  «مداخله»صورت بگیرد. این اقدامات حفاظتی که در اصطالح 

. مداخالت معمول عبارتند از ایجاد سرپناه، شوندمیمردم های فعالیتدر اعمال و هایی محدودیت

 آب و تزریق ید پایدار پیشگیرانه که اسکان موقت و یا دائمی، محدودیت مصرف مواد غذایی و

محافظتی ممکن است به خودی خود خطرساز نیز ها . این فعالیتاندشدهتوضیح داده تر قبل

باید شامل اثرات هر مداخله مانند  اندشدهمداخالت تعریف  هاآن باشند، بنابراین سطوحی که در

 یبرای تابش حفاظتهای سیستم ن،یبنابرا؛ محدودیت ایجاد شده برای افراد و خطرات آن باشد

 د.و حوادث مختلف متفاوت هستن یعاد طیشرا

 

 اصول مداخله 4-2

 مداخله مورد توافق قرار گرفته است:های ، سه اصل به عنوان پایهالمللیبیندر سطح 

  به  بایستی باشندمیمداخالتی که به منظور جلوگیری از ایجاد اثرات مهلک بر سالمت

                                                           
1 Practices 
2 Iintervention 
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 انجام بشوند.عنوان یک اولویت 

  صورت  یزمان بر سالمت بایستی تأخیریاز اثرات  یریگشیپاقدامات حفاظتی به منظور

 بیشتر باشد. هاآن بگیرند که اثرات مطلوب این اقدامات از زیان

 ی مورد استفاده قرار بگیرند که حداکثر سود را برای توده زمان تنهاهای اقدامات مداخل

 مردم داشته باشند.

 سطوح مداخله و نوع اقدام حفاظتی مورد نیاز در جدول زیر شرح داده شده است:انواع 
 

 مداخله یسطوح کل ۱-4جدول 

 اقدامات حفاظتی هشداری توسط اقدامات حفاظتی( مؤثر)دوز سطح کلی مداخله

 پناه گرفتن ساعت 6در  mSv 3دریافت حداقل 

 تخلیه روز یکدر  mSv 10دریافت حداقل 

روز برای کودکان و دریافت حداقل  10به تیروئید در  50mGyحداقل  افتیدر

500mGy  ساالنبزرگروز برای  10به تیروئید در 
 ید پیشگیرانه

در یک ماه  10mSvدر صورت دریافت کمتر از  ،در یک ماه 30mSvدریافت 

 .این عمل به تعویق بیفتد و همچنین اگر اسکان دائمی ضروری نباشد
 موقت ییجاجابه

یا دو سال ادامه یابد و یا اینکه عمر دوز بیشتر  یکاگر اسکان موقت بیشتر از 

 .باشد 1Svاز 
 اسکان دائمی

 

 (kBq/kg) ویواکتیرادمواد  یگزینیخروج و جا یبرا یکل سطوح مداخالت ۲-4جدول 

 لبنیهای گوشت و فراورده
، سبزیجات، تازه ریش

 حبوبات و میوه

مورد های گروه رادیونوکالید

 استفاده

۳۰ ۳ 
106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs, 90Sr 

238Pu,239Pu, 241Am 
۳ ۳/۰  

۰.۳ ۰۳/۰  

 برای نوزادان و کودکان جاتوهیم

۱ 

۱/۰ 

۰۱/۰ 

134Cs, 137Cs 
106Ru, 131I, 90Sr 

238Pu,239Pu, 241Am 
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در  شود کهمی گفته از پیش تعیین شده و خاصهای به معیار :1سطح فعالیت اورژانسی

میزان سطح شرایط اضطرار استفاده  گیریاندازهو  برای حذف، شناسایی شرایط قابل مشاهده

 .شودمی

آنالیزی های روشبه یک سطح دستگاهی یا  :۲(OIL) یامداخلهسطح عملیات 

 اطالقکلی باشد، های که مطابق با معیار گیریاندازهقابل های آزمایشگاهی تنظیم شده از کمیت

یواکتیو رها مواد راد یتفعال یادوز و آهنگ با توجه به  معموالً یاتیسطوح مداخله عمل. شودمی

نمونه در یونوکلئیدراد یتسطح غلظت فعال یاو  ینهوا، زم ماده رادیواکتیو موجود درغلظت  شده،

ا، هیاتی با نشان دادن سطح فعالیتسطح مداخله عمل. شودمی یانو آب ب ییغذا یطی،محهای 

بر اساس  مناسب یاقدامات حفاظت یینتع ی( برایشترب یابی)بدون ارز یممستق طوربهبالفاصله و 

 .شوندمیاستفاده  یطیمح گیریاندازه

 

 و مقررات هانامهنییآ 4-3

آمده است، های هستحفاظت عمومی  نامهآیین سینوشیپکه در  طورهمانالزامات زیر، 

حفاظتی، ارزیابی خطر، نواحی اضطراری، کارکنان اورژانس، نظارت پرتویی، های مرتبط با راهکار

 تبعیت شود.و اقدامات متقابل کشاورزی است که باید اجرا و  مدیریت پس از حادثه

 

 حفاظتیهای راهکار 4-4

 ینو همچن mSv 100-20 ینب ماندهیباقحفاظت شامل سطح مرجع دوز  یاستراتژ

 یرو سا یظتحفاشده است که در آن اقدامات  بینیپیشسطوح دوز  یبرا یعمومهای یارمع

 .انجام شود یدبا یاقدامات واکنش

 

 ارزیابی خطر 4-4-1

 قرار دهد: مدنظراید نکات زیر را اضطراری بدارنده مجوز ارزیابی خطر در طرح 

 تابشی به مردم و های ارزیابی خطر جامع و کامل از منابع پرتوزا به منظور سنجش دوز

                                                           
1 Emergency Action Level 

2 Operational Intervention Level 
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کارکنان در نتیجه حوادث احتمالی را در طیف وسیعی از احتماالت مانند حوادث جدی 

 و شدید انجام دهد.

 ییراتتغاحتمال که  یزمان هر یاال خطر در هر پنج س یابیارز یرسان و به روز یبررس 

 د.وجود دار قبلی آموخته شده مطالبو  یاتیعمل یطدر شرا توجهیقابل

 که مطابق با  یاضطرار یآمادگهای بندیدسته خطرات با توجه بهبندی دسته و یابیارز

 .ارائه شده است یعمومهای یارمع

 مؤثر  یاعمال اقدامات محافظت یبرا یمحافظتهای راهکار سازیبهینهو  یهتوسعه، توج

 گیریاندازهقابل دن اثرات رسان به حداقل یا یریجهت جلوگ یاقدامات واکنش یرو سا

 یاحتمالهای یامدبر اساس خطرات مشخص شده و پ یو کاهش خطر اثرات تصادف یدشد

 ی.عمومهای یارمطابق مع

 

 نواحی اضطراری 4-4-2

به جهت اقدامات حفاظتی  ریزیبرنامهنه یا ، مناطقی برای اقدامات پیشگیرانواحی اضطراری

که  طورهمان) IIو  I یاضطرار یآمادگهای بندیطبقهدارنده مجوز امکانات در . باشندمیفوری 

 :اقدامات زیر را باید انجام دهداست( فصل قبل بیان شده در 

 یابر یدکه در آن با یمناطق اضطرار یینتع یبراهای پایی اورژانس ریزیبرنامه تهیه 

 اقدام شود. یو فور یشگیرانهپ یاقدامات محافظت

 توجهیقابل ییراتکه تغ یزمان هر یاخطر در هر پنج سال  یابیارز یرسان و به روز یبررس 

 د.وجود دار قبلیهای هستحوادث  آموخته شده مطالبو  یاتیعمل یطدر شرا

 ۱منطقه ممنوعه یک یجادا (EZمنطقه عموم ،)۲یاضطرار ریزیبرنامه ی (EPZ و )یک 

 (LPZ) ۳درازمدت یاقدامات حفاظت به منظور ریزیبرنامهمنطقه 

 امکانات موجود یموجود برا تأییدمورد  یاضطرارهای منطقه حفظ 

 

                                                           
1 Exclusion Zone 
2 Emergency Planning Zone 
3 Long-Term Protective Planning Zone 
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 کارگران نواحی اورژانس 4-4-3

 زیر باشد:های ویژگییک برنامه اورژانسی در رابطه با کارگران نواحی اورژانسی باید شامل 

  ثبت شده و آموزش  هاآن تمامی کارگران نواحی اورژانس و دستیاراناطمینان از اینکه

 پاسخ اورژانس مستقر شده باشند.های دیده باشند و در واحد

 مورد  از جمله داوطلبان و هر فرد ی،نظارت و محافظت از کارگران اورژانس یری،جلوگ

 د.داشته باش یولوژیکراد یاهای هست حوادث یندر ح یاقدامات نیاز که

 یو اقدامات حفاظت یخطرات مربوط به سالمتاز کارگران اورژانس  از اطالع یناناطم 

 یشدوز ب دریافت که ممکن است منجر به یانجام اقدامات یدر صورت لزوم برا تاموجود 

 دهند. یت، رضاشده شوند بینیپیش یراز مقاد

 

 هاتیمسئول 4-4-4

 داوطلبان در موارد  یا هاآن یاران( مسئول حفاظت از کارگران و دستیسازمان )ها

 .شود یینتع یولوژیکیراد یاهای هست یدر طرح اضطرار یستیبا یاضطرار

 ( که پرسنل را مجاز به درافرافرد )دکنمی شغلی انهیاز حد مجاز سال یشدوز ب یافتد ،

 د.اشب شده یمستندساز یدبا یتوافق ینو چن هشد ییشناسا یتموقع وبا عنوان  یدبا

 انواع مختلف  و یکارگران اورژانس یدوز برا یاتیعملسطح  فرضشیپو  ماراهن یرمقاد

 .و اتخاذ شده باشدمقرر  NNRمطابق با مقررات  یدبا یواکنشهای فعالیت

 :موارد زیر را رعایت کنند مسئول بایدهای سازمان

 شده که ممکن است بینیپیشخطرناک  یطاز شرا یعیوس یفطشناسایی و تعیین  (۱

 کند ییپاسخگو یاتمجبور به انجام عملرا  یکارکنان اورژانس

 یطداوطلبان در شرا یا کنندگانکمکو  یاز حفاظت از کارگران اورژانس یناناطم (۲

 شده بینیپیش خطرناک یطاز شرا یعیوس محدوده ی دراضطرار

و  هیاول سازگاری یابیزبه منظور ار یکارگران اورژانس یبرا یبهداشتهای مراقبت یاجرا (۳

 ودمورد نظر خ یفوظا یدر اجرابعدی 

ورت به ص یناز ا یشداوطلبان را که پ و کنندگانکمکو  یکارگران اورژانسثبت و ادغام  (4

 .ثبت نشده بودند ورژانسیاهای واکنشدر  یعمل
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انجام  یندر ح تابش گیری یداوطلبان برا و کنندگانکمکاجازه دادن به  روندشرح  (۵

 .یاضطرارهای تیفعال یرنجات و سا یاتعمل

 

 اطالعات، ساختارها و آموزش 4-4-5

 باید: یاورژانسمسئول کارگران های سازمان

 .تعیین و مشخص کنند را تا آنجا که ممکن است یهمه کارگران اورژانس (۱

آگاهانه از کارگران اورژانس  یترضاو برای انجام عملیات مشخص، فرم در صورت لزوم  (۲

 .دریافت کنند

مناسب خود مورد نظر  یفهوظ یبرا یکه تمام کارگران اورژانس دنحاصل کن یناناطم (۳

 .هستند

برای وظیفه مشخص شده آموزش  است ریپذامکانرا تا آنجا که  یهمه کارگران اورژانس (4

 .دنداده و منصوب کن

در مورد  یفورهای با دستورالعمل از قبلکه  یکنندگانکمکو  یکارگران اورژانس (۵

 را مشخص کنید. اندشدهآشنا ن یاضطرار یطدر شرا یفانجام وظا یچگونگ

 یکارگران اورژانسبه باشد،  mSv 50از  یشممکن است ب یافتیدردوز  یزانکه م یدر موارد (۶

 .دهندموجود مطلع و آموزش  یخطرات مربوط به سالمت و اقدامات حفاظت در مورد یدبا

به مقامات مناسب اطالع دهند و  یدباهستند، مطلع  ی خودبارداری که از کارگران زن (۷

 .شوندمی معاف یکارگران اضطرار یفاز وظا معموالً

 آستانهدر آن ات تهدید کننده سالمت و جان خود را که خطر یدبا اورژانسداوطلبان  (۸

 .و قبول کنندرا بدانند  رودمیاز حد الزم برای بروز خطرات تصادفی فراتر ها دوز

 

 نظارت پرتویی 4-4-6

نظارت پرتویی در پاسخ به حوادث اورژانسی بر پایه و مبنای استراتژی حفاظت پرتویی صورت 

 . یک برنامه اورژانس پرتویی در زمینه نظارت پرتویی باید نکات زیر را در نظر بگیرد:گیردمی

 یگزینیجا یلوسا نگهداری محل مناسب سالم بودن و در دسترس بودن،از  یناناطم 

 یدشد یاضطرارهای ضعیتو کاهش یالزم برا
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 یبرا یوتریکامپهای افزارنرمو  یلیتحلهای ابزار تهیه و موجود بودناز  یناناطم 

 یواکتیومواد راد یانتشار خارج سازیمدل

  محلو خارج از  محلدر  ینآنال نظارتیهای سیستمنصب و نظارت بر 

 یگزین در خارج جا یدر محل، امکانات پزشک یبه امکانات پزشک یاز دسترس یناناطم

 محلهشدار دهنده در محل و خارج از های سیستمو  رسانیاطالعهای سیستم از محل،

 اهییشگخدمات آزما دیگر مناسب و ینظارت و بررس یستمس در دسترس بودناز  یناناطم 

 

 :باشدمی موارد زیر شاملها انواع این نظارت

 

 ثابت پایش 4-4-6-1

رابطه با تجهیزات مورد نیاز کاربردی در نظارت پرتویی ثابت الزم در های وظایف و عملکرد

 عبارتند از: ۲و  ۱از تهدیدات گروه 

  آنی پرتوها را در  گیریاندازهنصب کردن تجهیزات ثابتی که قابلیت آشکارسازی و

 مجاورت تجهیزات و محیط اطراف داشته باشند

 پیوسته در  گیریاندازههای اطمینان حاصل کردن از قرارگیری شمار کافی از ایستگاه

 محیط اطراف

 گیریاندازهپیوسته توانایی  گیریاندازههای اطمینان حاصل کردن از اینکه ایستگاه 

 .ترکیبات توده رادیواکتیو را داشته باشند

  گیریاندازهنظارتی ثابت با های ایستگاه گیریاندازهآمده از  به دستمقایسه کردن نتایج

 ط اطرافمیدانی محیهای 

  متخصصین خارج محلی و  باثابت  گیریاندازههای نتایج حاصل از ایستگاهمکاتبه

 .هاکنندهمیتنظ

 میدانی پایش 4-4-6-2

های دیتهداورژانسی های اعمال و وظایف زیر در رابطه با تجهیزات پایش میدانی و آمادگی

 بایستی اعمال شود: ۲و  ۱گروه 

 پایش میدانی شامل های فعالیتالزم برای های شناسایی سازمان مربوطه با مسئولیت



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 68

 منابع ضروری

  اجرا  أخیرتکه بایستی بدون  یتیفعالدر دسترس بودن تجهیزات الزم برای ارتقا هرگونه

 .شود

  مربوطه برای پایش رادیولوژیکی خارج های سازمانداشتن توانایی و ظرفیت مناسب

 محلی شامل تیم بررسی سیار

  های تیم نهیدر زم ی داخل میدانیکیولوژیرادهای یابیو ارز یهماهنگ ییتواناتضمین

 به دست آمدههای داده یابیو ارز یریگنمونهیا نظارت و 

 هوا برد تا های غلظت ترینمهمرادیولوژیکی باال و ارتباط دوز های آهنگ گیریاندازه

 ممکن گیریاندازهبیشترین فاصله قابل 

  غلظتی رادیواکتیو های خارجی و گرفتن نمونهدوز های آهنگ گیریاندازهتوانایی

 گیریاندازههای خارجی توسط تیم

 در بین تیم هاآنهای فعالیتارتباطی و وسایل نقلیه متناسب با های استفاده از کانال

 گیریاندازههای 

 بینیپیشقابل اتکای های روشبا استفاده از یک  گیریاندازهمناسب های شناسایی محل 

 کننده

 سریع و قابل اطمینانهای بین بخشی به شیوهای انتقال داده ریزیبرنامه 

 جغرافیایی زمینی یابیمکان تدارکات احتمالی مناسب برای نظارت هوایی به منظور 

 خارج از محدوده تعیین های تنظیم مقرراتی در رابطه با امکان پایش گسترده در فاصل

 ر صورت لزومشده د

  هامحمولهمردم، وسایل نقلیه و  زداییآلودگیتنظیم مقرراتی برای 

 نظارت و ارزیابی آلودگی غذاها، مواد لبنی، آب آشامیدنی و در صورت امکان کاالها 

  پایش میدانیهای داده وتحلیلتجزیهایجاد یک نقطه مرکزی برای دریافت و 

 

 مدیریت پایان و بعد از حادثه 4-4-7

 ی اجرایی در این، برنامه اضطراریاقدامات واکنش یرو سا یهاول حفاظتیبا توجه به اقدامات 

 ید شامل نکات زیر باشد:با شرایط
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 ابق بامط ییاقدامات پاسخگو یرو سا یهاول یحفاظت یرتداب یاجرا ین و اعتمادسازیتضم 

 یعمومهای یارمع

  سطوح مداخله  منظور گسترش به ی،عمومهای یارمع بر اساسفراهم کردن تمهیداتی

اقدامات  یرو سا یهاول یاقدامات محافظت ی شروع( براOILشده ) یینتع یشاز پ یاتیعمل

 دنظریدتجشرایط به عنوان توسعه مقررات شرایط اورژانسی  ییرکه در صورت تغ یواکنش

 .اندشده

 یه )و در صورتنقل یلوسا یآلودگ یزان سطحمبر  فراهم کردن تمهیداتی برای نظارت 

از مناطق آلوده به منظور  شده وارد خارجهای پرسنل و کاال (،هاآن زداییآلودگیامکان 

 ر صورت لزوم(د هاآن یب)و تخر یآلودگ وسعت کنترل

 وها یهدر آن تخل قرار است که یکنترل مناطق یا محدودیت دسترسیاز  یناناطم 

 .شودمیانجام ها ییجاجابه

 یشتر ادامه این اقدامات ب یابیارز ی کهدر صورت اولیه یمحافظتات از لغو اقدام یناناطم

 .دهدمیتوجیه نشان  رقابلیغرا 

 

 کشاورزی حوزةاقدامات در  4-4-8

 در این زمینه باید نکات زیر را در نظر بگیرد: یاورژانسیک برنامه 

 ابق بامط ییاقدامات پاسخگو یرو سا یهاول یحفاظت یرتداب یاجرا ین و اعتمادسازیتضم 

 یعمومهای یارمع

  سطوح مداخله  منظور گسترشبه  ی،عمومهای یارمع بر اساسفراهم کردن تمهیداتی

 ینشاقدامات واک یرو سا یهاول یاقدامات محافظت ی شروعشده برا یینتع یشاز پ یاتیعمل

 .انددهش دنظریتجدشرایط به عنوان توسعه مقررات شرایط اورژانسی  ییرکه در صورت تغ

 یه )و در صورتنقل یلوسا یآلودگ بر سطحیزان م فراهم کردن تمهیداتی برای نظارت 

از مناطق آلوده به منظور  شده وارد خارجهای پرسنل و کاال (،هاآن زداییآلودگیامکان 

 ر صورت لزوم(د هاآن یب)و تخر یآلودگ وسعت کنترل

 طورهمان اورژانسی،های پاسخ یاهداف عملها، پرتوگیریمانند  هنگام حوادث اورژانسیدر 

 آمده است، عبارتند از: GS-R-2 (IAEA 2002)آژانس شماره  یمنیاهای استاندارد یکه در سر
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 یتبه دست آوردن کنترل وضع 

 محل حادثه کاهش عواقب در یا یریجلوگ 

 در کارگران و مردم قطعی سالمتاز وقوع اثرات  یریجلوگ 

 یتابشهای آسیب درمان یریتو مد اولیههای کارائه کم 

 ،از جمله کارگران و مردم( یتدر جمع یتصادف رخداد اثراتاز جلوگیری  تا حد ممکن( 

  یتافراد جمع یبر رو یولوژیکیراد یرغ یراتاز تأثتا حد ممکن، جلوگیری 

  یستز یطاموال و مححفاظت از ، ممکنتا حد 

 است ریپذامکانتا آنجا که  یعیطب یو اقتصاد یاجتماعهای فعالیتدر انجام  یعتسر. 

که در  یتوسط اصول هازمان اهداف )مداخالت( در همه ینبه ا یابیدست یاقدامات الزم برا

رات کاهش اث یو برا ، پذیرفته شده استشودمیمدیریت  ویواکتیرادحفاظت  المللیبیننظام 

 .شود هالصممکن است با سه اصل خ یستمس ینا. افتدمیحادثه اتفاق  یکدر  ینامطلوب سالمت

 یقطع یاز اثرات جد یریجلوگ به منظورمداخالت : جلوگیری از ایجاد اثرات قطعی -۱

 .داول انجام شو یتبه عنوان اولو یدبا

 یداب تصادفی یاز اثرات منف یریجلوگ یبرا یاقدامات حفاظت: ی مداخلهپذیرتوجیه -۲

برای جمعیت بیشتر  هاآن سودمندیکه  یزمان یعنی -آغاز شوند که موجه باشند  یزمان

 باشد. هاآن از ضرر

ود، ش ینهبه یدبا شودمیو حذف  یاقدامات معرف ینکه ا یسطوح :مداخله سازیبهینه -۳

 .دکنن یدتول یتجمع یحداکثر سود خالص را برا یدبا هاآن که ینا یعنی

 .باشندمیحادثه  هنگامدر  یاقدامات حفاظت ریزیبرنامههای یارمع یاصول اساس این

 

 اصول حفاظت پرتوییهای برنامه 4-5

سه اصل حفاظتی ذکر شده در باال بایستی توسط افراد متخصص به عنوان یک راهنما در 

نی ضم طوربه. اصول اول و دوم شوندمیحفاظتی پرتویی به کار گرفته های برنامهطراحی و اجرای 

. به منظور باشدمیفردی دوز  رعایت حد مجاز گیریصمیمتاشاره دارند که قانون اولیه در هر 

ای هدوز رعایت اولین اصل )جلوگیری از ایجاد اثرات قطعی( به اقدامات حفاظتی نیاز است که از

مناسب در هر های با شدت زیاد ممانعت به عمل آید. اصل دوم نیازمند اجرای اقدامات مداخل
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ن بیان کننده ای ثرات تصادفی پرتویی است. اصل سومسطح دوز به منظور جلوگیری از ایجاد ا

 عمدتاً است، اما  خسارت وارده بر جمعیت بسیار مهمتوجه به  ،پاسخ اورژانسی یک که در است

 .ودشمیجهت توجیه اقتصادی هر اقدام حفاظتی در به کارگیری و یا رد کردن آن اقدام استفاده 

 

 سطوح مداخله و سطوح اقدام 4-6

 به منظور( IAEA 1994a ،IAEA 1996)پرتوها  المللیبینهای اراهنمهای طبق توصیه

. این شوداز سطوح مداخله و عمل استفاده حفاظتی باید اجرای اقدامات  و ریزیبرنامهکمک به 

 . اصلگیرندمیظتی را در نظر حفا اتخطرات احتمالی مربوط به اجرای اقدامای، سطوح مداخله

د که نظتی باید در سطوحی صورت بگیرحفاوحی این است که اقدامات انتخاب چنین سط اولیه

 بیشتر نباشد. هاآن میزان آسیب از فواید

 یاقدام محافظت کیدوز  فرد است که در آن یبرا اجتنابقابلدوز  زانی، مسطح مداخله

گیری در شرایط تابش  ای اورژانسیهای معرض تابش گیریقرار گرفتن در  یبرا ی خاصاصالحیا 

تمام موارد  ید براتوانمی یهر اقدام محافظت یمداخله برا سطوح شده است. هیتوج مزمن

 طیشرا در تیخاص جمعهای گروه یشامل قرار گرفتن در معرض تابش و برا یاحتمال یاضطرار

 نیو بنابرا دهدمین را کاهش قبلی یافتیدوز درهای مداخل اقدام شود. یبررس ی مجزااجتماع

 تیسطح فعال. اصطالح ستیمناسب ن حفاظتیاقدام  یپذیرتوجیهدوز موجود در هنگام  نیا

اقدامات  ای یاقدامات اصالح در آناست که  سطحیو  شودمیبه کار گرفته  ییمواد غذا یبرا

 جلوگیری از توزیع مواد غذایی( انجام شود.مثال  ی)برا یمحافظت

است که ممکن است توسط  یدوز انیب ی، اصطالح مورد استفاده برااجتنابقابلدوز 

. دهدمی بنابراین خطر اثرات تصادفی را کاهششود،  یریجلوگاز آن  یاقدام محافظت کی یاجرا

، دوز اجتنابقابلدوره حذف شود، دوز  نیشده و بعد از چند یمعرف یاقدام محافظ کیاگر 

نگام . هدریافت شده است گیردنمیکه در مدتی که هیچ اقدام محافظتی صورت است های کپارچی

تنها عمول م طوربه، بایستی صورت بگیرد و یا خیر یاقدام محافظت ایآ نکهیدر مورد ا گیریتصمیم

ی مورد بایست رند،یقرار گ تأثیرتحت  یند توسط اقدامات حفاظتتوانمیکه  اجتنابقابلهای دوز

 توجه قرار بگیرند.
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 2عمومیو سطوح عمل  1سطوح مداخلی عمومی 4-6-1

اقدامات در سطح  دیشده است که با سازیبهینه( سطوح GILمداخله ) یسطح عموم

است که انتظار هایی دوز سطوح مداخله در رابطه باد. نانجام شو مدتطوالنیو  یفور حفاظتی

ن همچنی باشند. اجتنابقابلو اقدامات محافظتی خاص مرتبط با مداخله  زمان با گذشت رودمی

آب  ،ییمواد غذا یرو دیاست که کنترل آن باهای نیبه سطح( GAL) یعمومهای فعالیتسطح 

دوز  نیتخم بر اساس دیخاص با یاقدام محافظت کیبه استفاده از  میتصم .ردیو محصوالت قرار گ

اهداف  ی. براباشد میسطوح اقدام عمو ای یو استفاده از سطوح مداخالت عموم اجتنابقابل

امات اقد بر فرض آنکه شده حاصل شود بینیپیشد از دوز توانمی اجتنابقابلدوز  ،ریزیبرنامه

 .شودمی مبه سرعت انجا یحفاظت

و  یفور یاقدامات محافظت یبرا یسطوح مداخالت عموم یشده برا هیتوص ریمقاد

 ییمحدود کردن مواد غذا یبرا یشده عموم هیآمده است. سطح توص ۳-4در جدول  مدتطوالنی

بر اساس گروه یدارپا ید یزتجو یتک فرکشنهای یهتوصعالوه بر این  ت.آمده اس 4-4در جدول 

 آمده است. ۵-4ی در جدول سنهای 

 

 در عموم مردم یاقدامات حفاظت یشده برا یهتوص یسطح مداخالت عموم ۳-4جدول 

 سطح مداخله عمومی قدام حفاظتیا

 اقدام حفاظتی فوری

 پناه گرفتن 

 تخلیه 

 تجویز ید پایدار 

 سیورتمیلی ۱۰

 سیورتمیلی ۵۰

 ساالنبزرگگری برای یلیم ۱۰۰

 گری برای کودکانمیلی ۳۰

 موقت و سکونت دائمی ییجاجابه

 موقت ییجاجابه 

 سکونت دائمی 

 سیورت برای ماه اولمیلی ۳۰

 سیورت در ماه بعدمیلی ۱۰

 طول عمرسیورت در کل  ۱

 

 

                                                           
1 Generic Intervention level 
2 Generic Action level 
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 (IAEA 1994A) ییمواد غذا یشده برا یهتوص یسطح عمل کل 4-4جدول 

 غذایی تعیین شده برای مصرف عمومی

گروه غذایی 

 ایزوتوپی
سطح عمل عمومی  رادیونوکلوئیدها

(kBq/kg) 

۱ Cs-134, Cs-137, Ru-103, Ru-106, Sr-89, I-131 ۱ 

۲ Sr-90 ۱/۰ 

۳ Am-241, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242 ۰۱/۰ 

 شیر، غذای نوزاد و آب

4 Cs-134, Cs-137, Ru-103, Ru-106, Sr-89 ۱ 

۵ Sr-90, I-131 ۱/۰ 

۶ Am-241, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242 ۰۱/۰ 

 

 یسنهای گروهبر اساس  یدارپا ید یزتجو یتک فرکشنهای یهتوص ۵-4جدول 

 گروه سنی
جرم ید 

 (mgپایدار )

جرم پتاسیم 

 KI (mg) دیدی

جرم پتاسیم 

 3KIO (mg) داتی

 100mgنسبت از 

 )قرص ید پایدار(

 ۸/۱ ۲۱ ۱۶ ۵/۱۲ (ماه ۱)نوزاد تازه متولد شده 

 4/۱ 4۲ ۳۲ ۲۵ (ماهه ۳تا  ۱)نوزاد 

 ۲/۱ ۸۵ ۶۵ ۵۰ (ساله ۱۲تا  ۳) کودک

از ؛ سال ۱۲بیشتر از ) سالبزرگ

 جمله زنان باردار و مادران شیرده(
۱۰۰ ۱۳۰ ۱۷۰ ۱ 

 

 سطوح مداخلههای کاربرد 4-6-2

ه ب وابسته، حوادث اورژانسی پرتویی اواسط و هیدر مراحل اول یاقدامات حفاظت به کارگیری

 یاقدامات حفاظت نیاز ا یدارد. برخمحیطی های گیریاندازهو  پرتودر معرض  یریقرارگهای روش

 زداییآلودگی ، ماننداعمال شود آخر هرحلو در م خارجی ریزیبرنامهممکن است در منطقه  زین
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 ، کنترل غذا و آب.جسامو ا نیزم از

 :ودشمیاقدامات حفاظتی انجام گرفته شده در شرایط اضطراری در دو حالت به کار گرفته 

در آن پرسنل برای نجات جان افراد و یا انجام اقداماتی جهت کنترل  کههایی وضعیت (۱

 وضعیت موجود در مناطق با دوز تابشی باال، بایستی وارد عمل شوند.

قبول  رقابلیغهای تابشاز مردم ممکن است در معرض  شمار زیادیکه هایی وضعیت (۲

 .رندیباال قرار بگو 

 

 پاسخ اورژانسیهای برنامه 4-6-2-1

 یعنوان بخشه بو توسط شخص مسئول  دیبااورژانس پرتویی های پاسخمربوط به های برنامه

 تأسیساتاز  یبرداربهره ای و ویواکتیاستفاده از مواد راد ایانتقال  اختیارات وی در فراینداز 

 ، حوادثاورژانسی در رابطه با منابع پرتوزای غیرقابل کنترلهای ریزیبرنامهشود.  هیتههای هست

 پرتویی احتمالیهای اورژانسموارد  ریو سا مواد پرتوزااز  یستی، استفاده ترورییپرتو ونقلحمل

شده  بینیپیشحادثه از هر  شیپ دیباها برنامه نیمناسب انجام شود. اهای سازمانتوسط  دیبا

 د.نشو هیته پرتوییهای اورژانس ای وهای هست

پرتویی حفاظت  ینو متخصص دهیمجهز و آموزش د پایشهای میقرار دادن ت در این راستا

الزامی است. همچنین این  یاقدامات حفاظت یدر اجرا یاورژانس یتریمد مشاوره یبرا شایسته

 بایستی طوری نوشته شود که از تابش غیرضروری به مردم، پرسنل و کارگران و حفاظتها طرح

 اطمینان حاصل کنند. هاآن

 :پوشش دهند عبارتند از ورژانسیاهای ریزیبرنامهحداقل مواردی که باید 

  اورژانس پرتوییهای طرح سازیپیادهتعیین نواحی الزم برای 

 به کارگران یتصادف اتو کاهش خطر قطعیاز اثرات  یریجلوگ یبرا ازیمورد ن اقدامات 

 پذیرآسیبهای گروهبر  ژهیو تأکیدبا  ،عموم مردم و

 شرایط اورژانسی تیمکو حا بندیطبقه یبرا گوپاسخهای سازمان ازیاقدامات مورد ن 

 ه ب یتصادف اتو کاهش خطر قطعیاز اثرات  یریجلوگ یبرا ازیمورد ن یاقدامات حفاظت

 پاسخ اورژانسیپرسنل 

 در حال انجام تی و محافظ ینظارت اقدامات از جمله هر گونه تیسا اصالحات یریگیپ



 75 ییمداخالت پرتوسطوح فصل چهارم: 

 عموم مردمکارگران و پرتویی مواجهه  شتریکاهش ب یبرا

 مربوطه یبه مقامات نظارتاطالعات و گزارش  ثبت 

 

 برای شرایط اورژانسی پرتویی ریزیبرنامه 4-6-2-2

در هنگام شروع یک حادثه پرتویی، ابتدا الزم است بدانیم با چه نوع و سطح تابشی مواجهه 

و  احتمالخوبی در زمینه های اورژانسی قبلی شاخصهای هستیم. عالوه بر آن، تجارب وضعیت

قرار گرفتن در معرض مواد  ای موجود در هوا ویواکتیاز استنشاق مواد راد یخطرات ناش نوع

را ها ییاز راهنما یرخب ۶-4. جدول دهدمیرا ارائه  رهیو غ هاساختمان ن،یزم درون ویواکتیراد

 .دهدمینشان مختلف  یاضطرار طیدر شرا یانواع خطرات احتمال یبرا
 

 اورژانس پرتویی خاص و اقدامات حفاظتی ممکنهای وضعیت ۶-4جدول 

 اقدام حفاظتی ممکن خطر ایجادی نوع وضعیت اورژانسی

رهاسازی یک منبع تابشی با 
 اکتیویته باال

تابش پرتوی گاما در نزدیکی 
 ۱منبع، مسیر 

 دور کردن مردم از محل

تخریب یک منبع تابشی با 
 اکتیویته باال

در ها ندهیآال یپراکندگ
 ستیز طیمح ،نزدیکهای ناحی

محصوالت مورد استفاده  ای
 یعموم

 ۳و  ۲و  ۱های ریمس

تعیین محل برای اشغال آلوده شده و 
در معرض پرتو قرار داده شده، 

 آلودگی به اقدامات شدیدی نیاز دارد
 بیخرت وها جادهالیروبی مانند 

در نظر گرفته  دیبا که هاساختمان
 یبر رو یمحلهای تیمحدود، شود

ممکن است نیز و آب  ییمواد غذا
 .دباش یضرور

آلودگیاز  رمنتظرهیغانتشار 
 کیاز  ویواکتیرادهای 

 هایهست یقاتیراکتور تحق
 ایهستهاز راکتور  ای

پخش آلودگی از قسمت پایین 
 ۳ و ۲ ،۱های راکتور، مسیر

ایجاد یک پناهگاه، تجویز ید پایدار، 
تخلیه در بعضی مواقع، اقدامات 

باری اشخاص،  زداییآلودگی
های محدودیتها، و جاده هاساختمان

 آب و مواد غذایی
سوزانده شدن یک راکتور 

در یک ماهواره های هست
خارج از کنترل و وارد شدن 

 آن به زمین

رادیواکتیو در های توزیع آالینده
منطقه باریک و طوالنی تا  یک

 و ۱های هزاران کیلومتر، مسیر
 ۳ احتماالً

هشدار به ساکنین زمین، هشدار به 
مردم برای فاصله گرفتن از 

و سپس  یابیمکان ها،مخروبه
 هاخرابهو ها آوار آوریجمع
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 پرتوگیری عبارتند از:های مسیر

 شده با اکتیویته  مهروموممنابع خارجی، به علت تابش پرتو از منابع  :1 ریمس

، هاساختمانرادیواکتیو در هوا و یا رسوب بر روی زمین، های آلودگیباال، 

 تجهیزات و یا بدن

 منابع داخلی، به علت استنشاق مواد رادیواکتیو موجود در هوا :2 ریمس 

 توجهبا منابع داخلی، به علت بلع آب و غذای موجود در مناطق آلوده  :3 ریمس 

 هاآلودگیند توانمیکه  تناننرمو  پوستانسخت رینظ یخاصهای ذاخاص به غ

 .را متمرکز کنند

 مبتنی بر مناطق خاصهای اورژانس طراحی 4-6-2-3

 شده ریزیبرنامه، سه منطقه ناحیه کیدر  کیولوژیراد ورژانسیاهای ریزیبرنامهدر 

 ریزیبرنامهمنطقه  رانه،یشگی: منطقه اقدام پشامل هامکان نیشده است. ا فیتعر یاضطرار

در  هاآن که رابطه مدتطوالنی یاقدامات حفاظت ریزیبرنامهو منطقه  یفور یاقدامات حفاظت

 شکل زیر نشان داده شده است.

 
 درازمدتمناطق اقدام عمل حیاتی، فوری و  ۱-4شکل 
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 1 (PAZ)منطقه اقدام حیاتی 4-6-2-3-1

یک منطقه از پیش تعیین شده در اطراف یک مرکز است که اقدامات حفاظتی  این بخش

 از . هدفشودمیشده است و بالفاصله پس از اعالم اورژانس عمومی اجرا  ریزیبرنامهآن از پیش 

 ،آزادسازی هر گونه تابشقبل از ات حفاظتی این است که با استفاده از اقدام ایجاد این ناحیه

 اندازه منطقه حفاظتی بر اساس بهترین برآورد نتایج در صورت .کاهش پیدا کند قطعی خطر اثرات

، اقدامات یک حادثه شدید وسعت پیدا کند در که شرایط یزمان است. حادثهبدترین  رخداد

سریع برای  سازیآمادهاست که باید های منطق PAZ حفاظتی باید برای کل منطقه انجام شود.

اقدام  سمت را به هاآن آژیر( انجام شود وهای سیستمو کارگران )به عنوان مثال  به عموم اخطار

ید تیروئ مهارکنندههای . اقدامات حفاظتی مانند سرپناه، تخلیه و توزیع داروسوق دادمحافظتی 

 سخت، اجرا شود.های پرتویی در هنگام وضعیت پایشبدون و  بالفاصله ستیبای

 

  (UPZ)2ریمنطقه اقدام حفاظتی فو 4-6-2-3-2

محیطی و به کارگیری  پایشمنطقه اقدام حفاظتی فوری یک ناحیه جهت ارتقاء عملکرد 

مناطق اقدامات  وسعت و اندازهانتخاب . باشدمیاقدامات حفاظتی اورژانسی بر اساس نتایج 

 ؤثرم دهیپاسخدقیقی است که برای اطمینان از  ریزیبرنامه زانیمنشان دهنده  ،حفاظتی فوری

ممکن است به بخش  یحادثه خاص، اقدامات محافظت کیحال، در  نی. با اانجام شده است

 ،حوادث ممکن نیبدتر در شرایط گر،ید یمحدود شود. از سو ریزیبرنامه مناطقاز  یکوچک

 رییتغ هر گونه ژهیوه و ب سازیپیاده شده باشد. ریزیبرنامهفراتر از مناطق  دیبا یاقدامات محافظت

 طیواجد شرا پرتوییمتخصص حفاظت  کیو نظر  هیتنها با توص دیشده با جادیاهای مهبرنادر 

و تجهیزات الزم برای سرپناه گیری، تخلیه و یا در صورت لزوم ها د. در این منطقه برنامهانجام شو

 هیخلرا انعکاس دهند که ت تیواقع نیا دیباتجویز ید پایدار به نحو احسنت انجام شوند. مسئولین 

رار منطقه ق نیخارج از ا دیباها هیتخل رشید تا مرز منطقه باشد )به عنوان مثال مراکز پذتوانمی

 تیارنظ جیبر اساس نتا دیبا شتریب حفاظتیاقدامات  یاجرا ای هیاولهای پناهگاهیافتن امه . اد(ردیگ

 توییپرمتخصص حفاظت از  کیو نظر  هیبا توص دیبا نیز ماتیتصم نیباشد. ا ستیز طیمح

                                                           
1 Precautionary Action Zone (PAZ) 
2 Urgent Protective Action Zone (UPZ) 
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 انجام شود. طیشرا

 

 (LPZ)1درازمدتمنطقه اقدام حفاظتی  4-6-2-3-3

یک منطقه از پیش طراحی شده است که دورترین تجهیزات را  درازمدتمنطقه حفاظتی 

 LPZو نواحی اقدام حیاتی و اقدام حفاظتی فوری درون آن قرار دارند.  شودمینیز شامل 

 خطر اثراتکاهش  به منظور یدامات حفاظتاق مؤثر یاجرا یبرا سازیآمادهاست که های منطق

از مورد نی زمان متخصصین. گیردمیصورت  آلوده، ییاز مصرف مواد غذا تصادفی ناشیو قطعی 

اقدامات در این منطقه  ی،کل طوربه. داشت خواهندمنطقه  یندر ا مؤثر اتاقدام یبرابیشتری 

 یطمح پایش یهبر پا یو اقدامات متقابل کشاورز ییغذاهای یتمحدود یی،جاجابه مانند حفاظتی

 .گیردمیصورت  ییمواد غذا بردارینمونهو  یستز

 تیالدر اطراف تسه شکلیهای یردا تقریباًمناطق  یدمناطق با ینا یه،اولهای ریزیبرنامهدر 

در هنگام یک حادثه واقعی تنها بخشی از این منطقه مورد استفاده قرار لبته . ادنحوادث باش یا

؛ مانند ناحیه یک چهارمی دایره شکلی که مواد رادیواکتیو در مسیر باد در آن ناحیه گیردمی

 یینعواقب بالقوه تع وتحلیلتجزیهد با توانمیاندازه مناطق  ،ریزیبرنامه هنگام در. اندشدهپخش 

 یف( تعرهارودخانه یاها )به عنوان مثال، جاده یمحلهای نشانهتوسط  یدناطق بامهای شود. مرز

و  ییالتاهای مرز به قمناط ینکه ا توجه شود. باشد آسانپاسخ  در مواقع هاآن ییشوند تا شناسا

 .شوندمین محدود کشوری یا

 

 (OIL)2 سطوح مداخالت عملیاتی 4-6-3

اطمینان بخشی هستند که شامل به های عمومی و عملی طرحهای مداخلهای سطح

دوز  یا هاارگان رسیده بهدوز  این موارد با توجه به .باشندمیحفاظتی خاص های روشکارگیری 

برای سطوح مداخالت عمومی و اکتیویته بر واحد جرم برای سطوح مداخالت عملی مشخص  مؤثر

. با این حال این دو برنامه باشدمین گیریاندازهاورژانس قابل  زمان . این پارامترها درشوندمی

اورژانس پرتویی سطوح مداخالت عمومی مورد استفاده های برنامهند به عنوان بخشی از توانمی

                                                           
1 Long-Term Protective Zone (UPZ) 
2 Operational Interventions Level (OIL) 
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قرار بگیرند. سطوح مداخالت عملیاتی مشتق شده از سطوح مداخالت عمومی و عملی در سناریوها 

های اورژانسی که در حین اتیعملهای پارامتر از لحاظ و شوندمیو فرضیات خاصی استفاده 

امل شعملیاتی های این پارامتر؛ شوندمیهستند مشخص  گیریاندازهپرتویی به راحتی قابل 

 اتبدر رسوبرجسته های دیونوکلئیغلظت راد ایو  از محیط و تسهیالت ناشیهای لحظدوز  آهنگ

مواد  یرهاسازیک ابزار بسیار مفید، به ویژه در مراحل اولیه ها OIL. باشدمی واد غذایییا م

یریگتصمیموجود دارد ولی نیاز به که اطالعات کمی درباره ماهیت این مواد هستند رادیواکتیو 

 .باشدمیفوری های 

عمومی و عملیاتی هستند که بر های مداخلهای سطحسطح مداخالت عملیاتی بر پایه 

های و دیگر شکل رهاسازی زمان ترکیبات ایزوتوپی منابع تابشی، مدت اساس فرضیاتی مانند

 و ممکن است از هر اقدام حفاظتی برگرفته شوند. باشندمیغذایی و یا زمینی های آلودگیواپاشی 

انرژی اتمی، سطوح مداخالت عملیاتی در یک حادثه  المللیبینجدول زیر برگرفته از آژانس 

 .کندمیاورژانسی راکتور را بیان 

مورد و اجرای اقدامات حفاظتی  یطیمحهای داده یابیارز یبرا فرضپیشهای OIL نیا

و شوند  وتحلیلتجزیه اخذ و یطیمح یکافهای نمونهی که زمان ، البته تاگیرندمیاستفاده قرار 

 یابیبه سرعت مورد ارزها داده تا دهدمیروش اجازه  نی. افراهم کنند تجدیدنظر یبراهای پای

 .شودمیبه سرعت انجام  یدر مورد اقدامات محافظت گیریتصمیمرند و یقرار گ

 

 در راکتور ییحادثه پرتو یکدر  یاتیسطوح مداخالت عمل ۷-4جدول 

 پایه
سطح مداخله 

 عملیاتی
 اقدام حفاظتی فرضپیشمیزان 

دوز  آهنگ

تشعشعی در توده 

 هوا

OIL1 1 mSv/h (a) تخلیه 

OIL2 (b)100 μSv/h  رفتن به پناهگاه 

OIL2 100 μSv/h  ساالنبزرگتجویز ید پایدار به 

OIL2c 20 Sv/h تجویز ید پایدار به کودکان 

غلظت یک رادیونوکالید مشخص 

 I-131در توده هوا: 

50 kBq/m3(c)  ساالنبزرگتجویز ید پایدار به 
3(c)10 kBq/m تجویز ید پایدار به کودکان 

 تخلیه و یا رفتن به یک پناهگاه محکم OIL3 1 mSv/hدوز  آهنگ
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 پایه
سطح مداخله 

 عملیاتی
 اقدام حفاظتی فرضپیشمیزان 

تشعشعی در توده 

 رسوبات

OIL4 200 μSv/h موقت ییجاجابه 

OIL5 1 μSv/h محدودیت مواد غذایی 

مشخص های غلظت رادیونوکالید

 در رسوبات زمینی
  غذا غذا

I-131 OIL6 10 

kBq/m2 2 kBq/m2 محدودیت مواد غذایی 

Cs-137 OIL7 2 kBq/m2 210 kBq/m محدودیت مواد غذایی 

مشخص های غلظت رادیونوکالید

 در هوا، غذا و آب
  غذا و آب غذا

I-131 OIL8 1 kBq/kg 0.1 kBq/kg محدودیت مواد غذایی 

Cs-137 OIL9 0.2 kBq/kg 0.3 kBq/kg محدودیت مواد غذایی 

a) و هیچ استنشاق دوزی وجود ندارد  وجود نداشته باشد، در توده هوا ویواکتیراد ایهای هست بیاز آسهای اگر نشان

OIL1=10 mSv /h هیچ استنشاق  وجود نداشته باشد، در توده هوا رادیواکتیو ایهای هست بیاز آسهای اگر نشان .باشد

 در هوا ویواکتیراد ناشی از دیروئتی دوز کل از I-131۵۰٪ دیونوکلئیراد بر اساس .باشد OIL2=1 mSv /hو دوزی وجود ندارد 

 در مدت چهار ساعت پس از مواجهه تابشی

 

 حوادث اورژانسی پرتویی 4-6-3-1

های گیریاندازه توانمیکه شامل منابع کنترل نشده هستند،  پرتوییهای اورژانس در

 یاتیمورد استفاده قرار داد. سطوح مداخله عمل یکیولوژیخطرات راد یابیارز یرا برا یدانیم

د. نعموم استفاده شو ی( براهیتخل ری)نظ یفور یظتحفابه اقدامات  ازین یابیارز ید برانتوانمی

دوز  زانیم گیریاندازه بر اساس یولوژیکیرادهای ورژانسا یبرا یاتیعمل اخلهسطوح مد

 آمده است. ۷گاما در جدول های رادیواکتیو شده گیریاندازه

های مجموع یستیمنبع نوترون باشد، با کی ای پرانرژیبتا  کیکه شامل های ر حادثد

 نیاورژانس محاسبه شود. ا ریزیبرنامهاز  یبه عنوان بخش سطوح مداخله عملیاتیمناسب از 

 محاسبهرا در گاما دوز  و آهنگنوترون یا  تابش ترمزیبتا +  مجموعه ذرات دیبا OIL ریمقاد

 سطح مداخله عمومیدوز مناسب  بیضر دنحاصل شود که خوان نانیتا اطم مورد توجه قرار دهند

 یکه حاو دهید بیشده بزرگ آس مهروموممنبع  کی ی. برادهدمیمربوطه را نشان 

را برای  OILاز پیش تعیین شده، بایستی واکنش یک است،  تابش کننده آلفاهای رادیونوکالید
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 را مشخص کند. شود GILمنجر به که ممکن است  ییهوا ریمسذرات آلفای بالقوه های غلظت

  

دوز  بر اساس آهنگ یولوژیکیرادهای اورژانسعموم مردم در  یبرا یاتیطح مداخله عملس ۸-4جدول 

 تابش کننده گاماهای یونوکالیدشده از راد گیریاندازهمشخص 

 اقدام اصلی OIL حاالت پرتوگیری

خارجی تابشی از یک منبع های پرتو

 یانقطه
100 μSv/h 

ایزوله کردن به  هیتوص، جدا کردن منطقه

 هایدسترسمیزان  کنترلمورد نظر،  ةناحی

های آلودگیاز  خارجی تابشیهای پرتو

 کوچک ةمنطق کیدر  ینیزم
100 μSv/h 

 میزان کنترل ایزوله کردن ناحیه مورد نظر،

 هایدسترس

های آلودگیاز  خارجی تابشیهای پرتو

وسیع و یا در موارد  منطقه کیدر  ینیزم

 دهنده آزاربسیار های تخلیه
1 mSv/h یک پناهگاه اساسی تخلیه و یا 

خارجی آمده از منابع رادیواکتیو های پرتو

 ناشناخته
1 μSv/h 

در صورت امکان(، منطقه )ایزوله کردن 

 تغییر جهت مسیر باد در مناطق باز

 

 و یا رادیولوژیکی عبارتند از:های هستاورژانسی در حوادث های هدف از آمادگی

 آنهای کنترل وضعیت و کم کردن پیامد -۱

 هاانساننجات جان  -۲

 دن اثرات قطعی حوادثرسان اجتناب و یا به حداقل -۳

 پرتوییهای آسیب درمان پزشکی اضطراری و مدیریتهای درمان و لیهاوهای ارائه کمک -4

 حفظ آگاهی و اعتماد عموم مردم -۵

 مقابله با عوارض غیررادیولوژیک تا حد امکان -۶

 حفاظت از اموال و محیط زیست تا حد امکان -۷

 

 کلیهای نیاز 4-7

  نیاز اول: دولت باید از یک سیستم مدیریت اضطراری هماهنگ شده و ادغام شده برای

 .اطمینان حاصل کندهای هستآمادگی و مقابله با حوادث رادیولوژیکی و 

  :و ها نقش برای اطمینان از مشخص شدن و اعمالرا  یمقررات دیدولت بانیاز دوم
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 .اتخاذ کند یکیولوژیراد ایهای هستاورژانس  کی یو واکنش برا یآمادگهای تیمسئول

  :های یآمادگت مربوطه برای راو مقرها مربوطه هماهنگی المللیبینهای سازماننیاز سوم

 .و رادیولوژیکی و اقدامات پاسخ اورژانسی را انجام دهندهای هستاورژانسی حوادث 

  دیبندرجهنیاز چهارم: دولت بایستی اطمینان حاصل کند که ارزیابی خطرها به منظور 

 .انجام شده استهای هستمقابله با حوادث رادیولوژیکی و  بندیاولویتو 

 :توسعه یافته در آمادگی های ی و بهینه بودن استراتژیپذیرتوجیهدولت بایستی از  نیاز پنجم

 و رادیولوژیکی اطمینان حاصل کند.های هستهای اورژانسبا هر کدام از مراحل خطرات 

  نیاز ششم: دولت بایستی از وجود اقداماتی در رابطه با مقابله با حوادث رادیولوژیکی و

 .اطمینان حاصل کندهای هست

 شناسایی و هشداردهی حوادث  ارتقاء برایهایی نیاز هفتم: دولت بایستی از وجود عملیات

 .اطمینان حاصل کند هاآن اورژانسیهای پاسخ سازیفعالو های هسترادیولوژیکی و 

  نیاز هشتم: دولت بایستی از اقداماتی به منظور جبران عملیات کاهش حوادث

 .اطمینان حاصل کندهای هسترادیولوژیکی و 

  های در رابطه با ارزیابی وضعیتهایی نامهآییننیاز نهم: دولت بایستی از وجود مقررات و

اطمینان  مؤثرو دیگر اقدامات واکنشی  هاآن اورژانسی و اقدامات حفاظتی مقابله با

 .حاصل کند

  تأثیرو مقررات برای مردمی که تحت ها نامهآییننیاز دهم: دولت بایستی از وجود 

 هاآن به منظور حفاظت و هشدار زودرس به اندبودههای هستادیولوژیکی و یا حوادث ر

 .اطمینان حاصل کند

  در رابطه با حفاظت از کارگران هایی نامهآییننیاز یازدهم: دولت بایستی از وجود مقررات و

 .اطمینان حاصل کندهای هستحوادث رادیولوژیکی و های رسانکمکو دیگر 

  در رابطه با غربالگری و هایی نامهآییننیاز دوازدهم: دولت بایستی از وجود مقررات و

ت برای مردمی که تح بلندمدتو اقدامات پزشکی  پزشکی درمان تریاژ پزشکی مناسب،

 .اطمینان حاصل کند اندبودههای هستحوادث رادیولوژیکی و  تأثیر

  در رابطه با وجود تسهیالت هایی نامهآییننیاز سیزدهم: دولت بایستی از وجود مقررات و

 .اطمینان حاصل کندهای هستارتباط عمومی در هنگام حوادث رادیولوژیکی و 
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  در رابطه با اقدامات هایی نامهآییننیاز چهاردهم: دولت بایستی از وجود مقررات و

 .اطمینان حاصل کند مؤثرهای حفاظتی اولیه و دیگر پاسخ

  حوادث رادیولوژیک های زبالهدفع  مؤثرنیاز پانزدهم: دولت بایستی از مدیریت ایمن و

 .اطمینان حاصل کندهای هستو 

 در رابطه با کاهش نتایج هایی نامهآیینز شانزدهم: دولت بایستی از وجود مقررات و انی

 .اطمینان حاصل کندهای هستغیررادیولوژیک حوادث رادیولوژیکی و 

 های یرسانکمکو بهبود ها نیاز هفدهم: دولت بایستی از تمهیدات الزم در رابطه با کمک

اطمینان حاصل های هستدر هنگام مواجهه و پاسخ با حوادث رادیولوژیکی و  المللیبین

 .کند

  و مقرراتی را برای پایان دادن به یک حادثه ها نامهآیینبایستی نیاز هجدهم: دولت

اجتماعی و اقتصادی پس از های فعالیتاز سرگیری  برایهای هسترادیولوژیکی و یا 

 .اطمینان حاصل کند ،حادثه

  :اب اجتن و لیوتحلهیتجزیی، به منظور شناسا از وجود مقرراتی دیدولت بانیاز نوزدهم

 .اطمینان حاصل کند یاضطرار طیبهبود شرا و یاز موارد اضطرار

 :ی و آمادگی مقامات در هنگام مواجهه با حوادث پذیرتوجیهدولت بایستی از  نیاز بیستم

 .اطمینان حاصل کندهای هستلوژیکی و ورادی

  و وجود پرسنل متخصص  یآمادگ، دهیسازماننیاز بیست و یکم: دولت بایستی از

اطمینان های هستحوادث رادیولوژیکی و با وظیفه خود در هنگام مواجهه با  متناسب

 .حاصل کند

 :عملیاتی، های سازماندولت بایستی از وجود قوانینی در ارتباط با  نیاز بیست و دوم

 المللیبینو ملی و در صورت لزوم در سطوح های منطقمسئولین محلی در سطح 

 .اطمینان حاصل کند

  جهت پاسخ هایی و رویه هاروشنیاز بیست و سوم: دولت باید اطمینان حاصل کند که

 .و رادیولوژیک وجود داردهای هستبه حوادث  مؤثر

  :و  یکاف قانونی یبانیحاصل کند که پشت نانیاطم دیدولت بانیاز بیست و چهارم

 ایهای هستبحران  کیدر  مؤثر یپاسخ اضطرار جهتهای فراهم شد التیتسه
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 .شده استانجام  کیولوژیراد

  آموزشی و های برنامهنیاز بیست و پنجم: دولت بایستی از شرکت منظم پرسنل در

پاسخ در حوادث رادیولوژیکی و یا آمادگی مهارتی اورژانس پرتویی جهت اطمینان از 

 .اطمینان حاصل کندهای هست

  شده و ادغام شده با یک  دهیانسازمهای برنامهنیاز بیست و ششم: دولت بایستی از

 ةهمسیستم مدیریتی کامل برای اطمینان از در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن 

دیگر در  مؤثرهای و سایر پاسخ هاروشها، اطی، طرحارتبهای سیستمتجهیزات، منابع، 

 اطمینان حاصل کند.های هستهنگام حوادث رادیولوژیکی و 

 



 

 

 

 

 پنجمفصل 

 پرتوییهای اورژانسطراحی عملیات در صحنه 
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 سی در صحنهاقدامات اورژان یطراح 5

 مقدمه 5-1

قابل  ییاورژانس پرتو یکرا که توسط  یاست که اصولهای طرح اورژانس نوشت یک

داده  یحرا توضهای پایهای یتو مسئولها طرح نقش ین. ادهدمیو اجرا باشند را شرح  بینیپیش

 ییبناقابل بسط خود م یمبا توجه به مفاه ین؛ همچنشودمی یلتکم یقمستندات دق یگرو توسط د

 تییسطرح اورژانس با یک. باشدمی یزن بینیپیش یرقابلغ ییپرتوهای اورژانس امقابله ب یبرا

و بهبود  یفورهای یازدو ن هر مراحل اورژانس، یدر تمام یازمسائل مورد ن یتمام یجوابگو

 یکه تمامهای مرحل یعنی «یفاز بحران»، باشد. چند ساعت پس از وقوع حادثه بلندمدت

 دیدر کنترل حادثه دارند، شروع شده و با یتموفق یزانبر م توجهیقابلاثرات  یدیکل یماتتصم

واهند خ یاریتحت فشار بس یندوره مسئول یندر ا ینقابل اجرا باشند بنابرا یوتاهمدت ک یدر ط

و اقدامات متقابل مناسب  یدادهارو یاحتمال یتوال یاز تمام یو مفصل یقدرک دق ینبود. بنابرا

 یجاست. در قدم اول چند اصطالح را یحوادث ضرور ینبا ا مرتبطافراد مسئول و  یتمام یبرا

 .شودمیاورژانس شرح داده  یاتعمل ینا یبرا

 

 تریاژ 5-1-1

بر اساس ، دهید بیمرتب کردن افراد آس یساده براهای با استفاده از روش عیروش سر کی

به حداکثر رساندن استفاده و  ینیبالهای خود به منظور ارتقاء مراقبت یماریب ایو  بیآس شدت

 .ستف امختلهای به گروه ،در دسترسخدمات و امکانات بالینی از 
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 تابشیهای اورژانسعملیاتی های نمایش صحنه ۱-۵شکل 

 

 ایهستهاورژانس رادیولوژیکی یا  5-1-2

شده و اغلب  بینیپیشجدی، غیرقابل های به تمامی وضعیت «اورژانس»در معنای لغوی 

فوری دارد. شرایط اورژانسی که در شرایط های که نیاز به اقدامات مقابل شودمیخطرناکی گفته 

نزدیک رخ خواهد داد ناشی های در آیند احتماالً وجود دارد و یا اینکههای هسترادیولوژیکی و یا 

ناشی از یک واپاشی و واپاشی های هستهای زنجیرهای واکنشانرژی رها شده از  -۱ :از

 مواجهه پرتویی است. -۲یا  و ،ایهسته ةمحصوالت یک زنجیر
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5-1-3 Off-site, On-site 
داخل و خارج از حوادث رادیولوژیکی های مکان این دو اصطالح برای که گفته شد طورهمان

 رخ داده شده است.های هستو 

 

 آغاز عملیات اورژانس پزشکی 5-2

که یک طرح اورژانس برای مدیریت حوادثی که  گرددمیی آغاز زمان یک اورژانس پرتویی

دریافت پرتوی یونیزان توسط عضو یا اعضاء جامعه به کار گرفته  (منجر به احتماالًمنجر به )یا 

باشد که در فصل  NCRPاعالم شده توسط دوز  حدود مجاز دردریافتی بایستی دوز  شود. این

نس، از بدترین نتیجه احتمالی جلوگیری قبل بیان شد تجاوز کرده باشد. با اجرای طرح اورژا

؛ شودمیاعالم  «حادثه سایت»یک  معموالًهای هست، با بروز اورژانس ایهسته. در صنایع شودمی

بستگی به دیگر شرایط دارد. احتمال یک حادثه بزرگ در های هستاورژانس اعالم وضعیت 

بسیار  شودمیکه منجر به رهاسازی مقدار زیادی رادیواکتیویته در محیط های هست زاتیتجه

؛ اقدامات شودمیی که مقدار زیادی از این مواد در محیط رها زمان ناچیز است. اگرچه، حتی

رادیولوژیک برای مردم را تا حدود زیادی کاهش دهد. های پیامد تواندیم مؤثرسریع و های مقابل

 عبارتند از:های هستهای اورژانساهداف آمادگی برای 

کاهش اثرات ناشی از پرتو به وسیله جلوگیری از وسعت احتمالی رخداد اثرات قطعی  -۱

 شدید در کارکنان و مردم

درگیر؛ الزم به ذکر است که اجرای های کاهش رخداد اثرات احتمالی در جمعیت -۲

د آسیب بیشتری به نتوامیاقدامات برای کاهش خطرات احتمالی حوادث تصادفی خود 

از یک منطقه با سطوح ناچیز آلودگی و  ییجاجابهجای خطرات وارد کند )برای مثال 

حفاظتی و های . همچنین انجام اقدامات حفاظتی در سطوح زیر راهنمادوز( یا

 د خطراتی را به دنبال داشته باشد.توانمیعمومی  المللیبینهای مداخل

 باشد.های هستشدت خطرات احتمالی رادیولوژیکی و سطوح آمادگی باید متناسب با 

و  ی، محلیانات ملکط و امید مطابق با شراین قسمت بایاهای دستورالعمل توجه:

 اعمال شود. یمارستانیب
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 A0 دستورالعمل 5-2-1

ت یه فورک یه توسط هر فردکاست  شروع عملیات فوریت پزشکی مقدمهن دستورالعمل یا

نمایی از شروع اقدامات اورژانس پزشکی ن دستورالعمل ی. اشودمی، انجام دینمایمرا آغاز  یکپزش

 اد آنشدن به رخد کوکا مشیو  تشخیص آسیب پرتویی بعد از به هنگام مواجهه با سانحه پرتویی

 وپزشکی بعد از دریافت تماس تلفنی م یت، ایهستهمربوط به سوانح در اورژانس  .دهدیمرا ارائه 

 .سانحه وارد عمل خواهد شدمحلی، بر حسب گستردگی /در سطح ملیتفاق افتاده، اطالع از سانحه ا

ست رده اک ییه سانحه را شناساک یا عاملیفرد امداد به  اتیآغاز عملدر یک اورژانس رادیولوژیکی، 

ه باشد، شد و گزارشبستگی خواهد داشت. اگر سانحه توسط شخص یا گروه غیرپزشکی شناسایی 

وسط ت )سانحه( در صورتی که واقعه .شودمیملی/محلی اطالع داده در سطح  یکپزشم اورژانس یبه ت

، گزارش شودبوده است  یمورد نظر تحت نظارت وبیمار ه کپزشک عمومی یا پزشک دیگری 

شروع  توانندیمافراد متفاوتی بنابراین، اقدامات کلی توسط پزشکان متخصص شروع خواهد شد. 

ام فرد اعزتوسط د توانمی. این نقش باشندهای هستدامات اورژانس در اق عملیات پزشکیننده ک

 .فا شودیابهداشت عمومی یا پزشک عمومی  مأمور کننده یا هماهنگ کننده ارتباطات،

 

 

 
 عملیات در صحنه اورژانس تابشی ۲-۵شکل 
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مناسب در مورد  رسانیاطالعو  ییرخداد سانحه پرتویا تردید در تشخیص ن قسمت، یدر ا

 انجام عملیات اورژانس پزشکین حادثه، منجر به یدر اافراد آسیب دیده  موقعیت سانحه پرتویی و

 .گرددمیدر سطح مطلوب 

 

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-2-1-1

 وحادثه تلفات حادثه،  اطالعات اولیه در مورد؛ ایهستهپس از آگاهی یافتن درباره سوانح 

 د.ینکسب کرا  افراد جامعهعموم احتمالی برای  خطرات

، دیوجود آن مشکوک شده اگر عامل مخرب از قبیل ماده رادیواکتیو شناسایی شد یا ب

. در صورتی که ماهیت عامل مخرب دیدهملی گزارش  و به مقامات محلی، ایالتیرا مراتب 

 اطالع یابد.جزئیات آن باید از  ربطذی، مسئول یا نهاد قانونی شناسایی شده باشد

 

 گام دوم 5-2-1-2

، مختلف وحنیاز به شروع عملیات اورژانس پزشکی در سط خود وجایگاه قانونی  بر اساس

 :زیر را دنبال کنید دستورالعمل

 

 تابشی و مسئولین مربوطههای اورژانسدر صحنه عملیات  ۱-۵جدول 

 دهدیمات را انجام یه عملک یجایگاه قانونی فرد اتینوع عمل

A1 ننده به محل حادثهکم اعزام یمسئول ت 

A2  ننده ارتباطاتکهماهنگ 

A3 یعموم کپزش 

A4 یمسئول بهداشت عموم 
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 عملیات اورژانس در صحنه حوادث پرتویی ۳-۵شکل 

 

 A1دستورالعمل  5-2-2

شامل  شودمیننده به محل حادثه اجرا کم اعزام یه توسط مسئول تکن دستورالعمل یا

 ن دستورالعملیرد. در واقع اید انجام پذیبا یبیمارستان مرحلهقبل از  هکاست  یشروع اقدامات

یمائه ار یبیمارستان فوریت پزشکی در سطح قبل ازبرای شروع عملیات رسمی  یلکراهنمایی 

همه اعضا  .ردیپذیمانجام آن از  یناشتلفات  اورژانس پرتویی وموقعیت بعد از شناسایی  هک دهد

ن ید با ایبا..( .و اولیههای خدمات کمکها، فوریت پزشکی )آمبوالنسخدمات  و کارکنان

جزو اولین افرادی ن افراد یدام از اکهر . احتمال دارد ندینمااجرا را آن  شده ودستورالعمل آشنا 

را شروع خدمات فوریت پزشکی شده و ارسال تلفات آن آگاه  اورژانس پرتویی و باشند که از

م یمنجر به آغاز اقدامات ت تواندیممراه تلفات آن ه . شناسایی موقعیت فوریت پرتویی بهنمایند

 شود. فوریت پزشکی

 .(A1)کاربرگ شده است پیوست  کتابهای در انتوریت ثبت فمربوط به فرم 

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات
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 گام اول 5-2-2-1

 را از شخصی که اطالعات ییحادثه پرتوبا استفاده از فرم ثبت فوریت، توضیحات مربوط به 

ا تلفنی ر ستمان یهمچنکنید. ل یمکسب و فرم مربوطه را تک دهدمیارائه مربوط به آن را 

 تائید کنید.

 

 گام دوم 5-2-2-2

 زیر را انجام دهد:های کنید که کار درخواستدر صورت امکان از تماس گیرنده 

  انتقال در محل منتظر بماند. میو تتا رسیدن تیم فوریت 

 اولیه را انجام های الزم، اقدامات مربوط به کمکهای مهارت در صورت داشتن شرایط و

 .دهد

 

 گام سوم 5-2-2-3

 نمایید. گیریتصمیم و انتقال فوریتات یعملمورد تعداد افراد مورد نیاز برای انجام  در

 

 گام چهارم 5-2-2-4

 کوکا مشیشدن  ییشناسااز وضعیت مطلع سازید. در صورت  راو انتقال افراد تیم فوریت 

 تیم را آگاه سازید.، مسئول رادیواکتیواستفاده از مواد شدن به 

 

 گام پنجم 5-2-2-5

ن موارد را یا را به اعضای تیم ارائه دهید. آمدهشیپشرایط فوریتی  مورد دراطالعات الزم 

 قرار دهید. هاآن در اختیار A1اطالعات ثبت شده در کاربرگ  یاز رو دیتوانیم

 

 گام ششم 5-2-2-6

عملیات  دربارهالزم های هیتوص، افت و ثبت شدهیدربا استفاده از اطالعات موجود 

 .دییارائه نماحفاظتی الزم را به اعضای تیم  زاتیو تجه رندهیگشیپ
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 گام هفتم 5-2-2-7

لزوم انجام این کار بستگی به ماهیت بهداشت عمومی ارائه دهید ) مأموررا به  A1کاربرگ 

 .(و ابعاد سانحه دارد

 

 گام هشتم 5-2-2-8

 تمامی اقدامات که انجام دادید را در گزارش روزانه خود ثبت کنید.

 

 A2 دستورالعمل 5-2-3

ننده که توسط هماهنگ کاست ی بیمارستان شروع اقدامات ورالعملن دستیهدف از ا

الزم برای شروع اقدامات فوریتی های ن دستورالعمل تصویری از گامی. اردیپذیمارتباطات صورت 

بر اساس  .دینمایمآن را، ارائه سانحه پرتویی به  مصدومانورود  بعد ازو  یبیمارستان در سطح

ن یامطلع شوند. بعد از سانحه  مصدومانورود از قبل، از باید  هابیمارستان طرح پاسخ فوریتی،

ز ابه موقع قبل  رسانیاطالع ، یک دوره عملیات طراحی شده بایستی صورت پذیرد.رسانیاطالع

 در سطحمناسب عملیات فوریت پزشکی منجر به  تواندیم بیمارستان پرتویی به مصدومانورود 

 گردد.ی بیمارستان

 .(A2)کاربرگ  شده استپیوست  کتابهای در انت مصدومانثبت اطالعات مربوط به م فر

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-2-3-1

 یژانساور مصدومانثبت اطالعات مربوط به فرم و با استفاده از  بعد از دریافت تماس تلفنی

. دیینماحصول  دهدمین را گزارش آرا از فردی که  مصدوماناطالعات مربوط به ، (A2)کاربرگ 

 :این اطالعات شامل موارد زیراست

  مصدومانتعداد 

 وضعیت پزشکی آن نوع آسیب هر مصدوم و 

  بررسی شده استو یتکوایبه ماده رادآلودگی احتمال آیا مصدوم از لحاظ 

  (یریپرتوگآلودگی یا ) بیو نوع آس مصدومانوضعیت رادیولوژیکی 
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  عامل آلودگیت یماهدر صورت شناخته بودن تعیین 

  بیمارستان به مصدومان رسیدن تقریبی اززمان 

اگر تماس از منبعی غیر از ارتباط فوریتی معمول صورت گرفته باشد شماره تلفنی جهت 

و  صحت آن قبل از اقدام به اعزام گروه امداد تماس با منبع گزارش دهنده از وی گرفته و

 تائید گردد.برای پذیرش بیمار  بیمارستان سازیآماده

 

 گام دوم 5-2-3-2

مگر آنکه خالف آن  ،اندشدهی آلودگی پرتودچار  مصدومانفرض بر این گذاشته شود که 

ور حض در آن مصدومانا ی مصدوم هک یپرسنل آمبوالنس جهت ورود به مناطق خاصبه ثابت شود. 

 الزم داده شود.های ، توصیهدارند

 

 گام سوم 5-2-3-3

 را در اختیار وی قرار دهید. A2برگ و کارانس پزشکی را مطلع سازید ژا مسئول اورمدیر ی

ضرورت دارد تا این مرحله  ،مورد نظر افرادبه  مستمر به منظور ارائه خدمات فوریتی مناسب و

اطمینان  خدمات به جامعه مورد نظرن یمناسب و به موقع ا ارائه اقدام شود تا از ترعیسر

ضروری است تا اقدامات  ،آمده باشد به وجودحاصل شود. اگر نگرانی عمومی ناشی از سانحه 

ه مراجع یالزم برا یتا آمادگ الزم با بخش خدمات پزشکی محلی صورت پذیردهای هماهنگی و

 .را داشته باشند افراد نگران یاحتمال

 

 گام چهارم 5-2-3-4

 روزانه ثبت کنید.خود را در دفتر گزارش های فعالیتتمام 

 

 A3 دستورالعمل 5-2-4

 که توسط پزشک باشدیمعمومی های فوریتاقدامات شروع ن دستورالعمل یهدف از ا

تا  دهدیمارائه برای پزشکان  یلکراهنمایی ن دستورالعمل ی. در واقع اردیپذیمصورت  یعموم

این  نند.کرا آغاز  یمناسبعمومی های عملیات فوریت پس از شناسایی صدمات پرتویی
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بایستی توسط پزشکان عمومی عملیاتی گردد. مواردی وجود دارد که در آن صدمات  دستورالعمل

 .گرددمیآغاز  عملیات مربوطهسپس  شودمیپرتویی ابتدا توسط پزشک شناسایی 

 صدمه توسطمطلوب تشخیص  بهد توانمیبرای یک حادثه و فوری  مؤثربنابراین، اقدام 

ا ر مصدوماناین نوع از احتمال مراجعه . پزشکان باید منجر شودپزشک عمومی یا سایر پزشکان 

 احاطه داشته باشند. هاآن اقدامات مورد نیاز برایدر نظر گرفته و به 

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-2-4-1

ناشناخته  پرتویهای آسیب فیزیکی وی در موردمعاینات و  گذشته بیماراساس بر 

 .کنید یریگجهینت

ه پزشک ی بزمان معموالًناشی از عملیات شناسایی نشده  رادیواکتیوقربانیان مواد  و مصدومان

در بدنشان ظاهر شود. این عالئم ممکن است باعث اشتباه هایی نشانه که عالئم و کنندمیمراجعه 

 پرتوگیری وجود ندارد.مربوط به ک بیماری خاص شخیص شوند چرا که یتدر 

به ناشناخته ماندن حادثه گردد. در صورتی که تعداد افراد  د منجرتوانمی مسئلهبنابراین این 

 با عالئم یکسان زیاد باشد باید به مسئوالن بهداشتی گزارش شود.

 

 گام دوم 5-2-4-2

ضروری را انجام های شیآزمامعاینات و پرتویی تمامی های آسیببا در نظر گرفتن امکان 

 ناشناخته شناسایی شود.های آسیبدهید تا علت 

 

 گام سوم 5-2-4-3

 .دیینمابا متخصصین مربوطه مشورت آسیب پرتوی مورد تردید است، اگر 

 

 گام چهارم 5-2-4-4

ه رئیس بخش خدمات پزشکی یا فرد مسئول مناسب اطالع باگر آسیب پرتویی تائید شد 

 ا آغاز نماید.دهید تا عملیات فوریت عمومی ر
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که تلفات سنگینی را به همراه داشته است ضرورت دارد که این مرحله های هستسوانح  در

 مناسب به جامعه اطمینان حاصل شود. و انجام شود تا از ارائه خدمات مستمر ترقبل

 

 A4دستورالعمل  5-2-5

 شروع عملیات بهداشت عمومی

ارائه راهنمایی در خصوص شروع عملیات بهداشت عمومی در هدف از این دستورالعمل، 

یا رادیولوژیکی با تهدیدات احتمالی بر جامعه های هستسطح ملی/ محلی بعد از شناسایی فوریت 

ی مل توسط کارکنان رسمی سازمان خدمات پزشکی در سطح محلی و دستورالعملاین  .باشدمی

بر سالمت های هستهای رد خطرات احتمالی فوریت. الزم است که این افراد در موشودمیاجرا 

 شوند. رسانیاطالعجامعه 

اتمی، در بسیاری از کشورها مسئوالن خدمات های نیروگاهدر های هستدر مورد حوادث 

تا از اثرات احتمالی ید رادیواکتیو  پردازندیمدر مورد تجویز ید پایدار  گیریتصمیمپزشکی به 

بدون دخالت مسئوالن پزشکی  در سطح محلی و گیریتصمیمجلوگیری شود. در برخی کشورها، 

م از تصمی بعد گیریتصمیمبرخی دیگر از کشورها، هر نوع در  که یحال . درردیپذیمملی انجام 

 .شودمیدر سطح ملی اخذ 

ارائه  اطالعات و آوریجمعبه د یباات پزشکی در حوادث رادیولوژیکی، مسئوالن خدم

ا شناخته شده ی مواد رادیواکتیو ییشناسای پردازند. عملیات شامل به عموممشاوره  وها توصیه

 شوند. مسئله باید به مقامات ملی گزارش داده شود تا درگیر ترعیسر، هرچه مورد تردید

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-2-5-1

توضیحات مربوطه را از فرد گزارش  اطالعات مربوط به سانحه و A1با استفاده از کاربرگ 

 د.یییادداشت نما دهنده پرسیده و

 

 گام دوم 5-2-5-2

اطالعات اساسی مربوط  A1با استفاده از کاربرگ  مشاور بهداشت عمومی را آگاه سازید و
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های هستضروری است که این مرحله در سوانح یار وی قرار دهید. نحه را در اختبه موقعیت سا

 ترعیسراست  یترقیدقهای ارائه خدمات نیازمند هماهنگی که تلفات سنگینی را به همراه دارد و

 ارائه مستمر خدمات مراتب بهداشتی به جمعیت چنینهم و انجام شود تا پاسخ مناسب به فوریت

 قرار نگیرد. آمدهشیپفوریت  تأثیرتحت 

 

 گام سوم 5-2-5-3

 ثبت کنید.، را که انجام دادیدهایی فعالیتدر گزارش روزانه تمام 

 

 مدیریت فوریت پزشکی 5-2-6

 ارائه مراحل اقدامات اساسی مدیر فوریت پزشکی در سوانح پرتویی در سطحهدف، 

کی زشفوریت پ عملیات اطالعاتی که از آغازگر بر اساسمدیر فوریت پزشکی  .باشدمی بیمارستان

دن رسان . اگر تیم انتقال پزشکی قبل ازپردازدیم آمدهشیپبه ارزیابی موقعیت  کندمیدریافت 

باشند، مدیر فوریت پزشکی بر اساس گزارش نداده  بیمارستان اطالعات الزم را به مصدومان

 . وی وظیفهپردازدیمبه ارزیابی وضعیت  بیمارستان از ورود به بعد مصدومانمشاهدات اوضاع 

 به مصدوماناعزام تصمیمات الزم برای  ،دارد که اقدامات پزشکان متخصص را مدیریت کند

رسمی آن های همچنین اطالعات الزم جهت ارائه به کانال را اتخاذ کند و مورد نظر بیمارستان

 و مصدوماندر جریان آخرین تغییرات وضع سالمتی بایستی کشور را فراهم نماید. وی همچنین 

 قرار بگیرد. بیمارستان قدامات پزشکی درپیشرفت ا

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 ام اولگ 5-2-6-1

ت ارائه فوریت شده اس یا هر فرد کارشناس دیگر که درگیر عملیات پزشکیننده کشروع از 

ت حفاظپشتیبان  گروه و بیمارستان ید. تیم پاسخ بخش فوریتیخالصه اطالعات را اخذ نما

 را فعال کنید. پرتویی

دیگری که منجر به های یا فوریتو  در عملیات مخربی که از ماده رادیواکتیو استفاده شده

 ج ازکه از پرتوگیری در خارکسانی  تلفات سنگینی شده است، اقدامات الزم جهت ارزیابی نگرانی
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 صورت پذیرد. ،نگران هستند مصدومانپذیرش کننده  بیمارستان

 در صورتی که شرایطانح پرتوی که منجر به آلودگی رادیواکتیو افراد زیادی شده است، در سو

 قبل از پذیرش، فضایی جهت تریاژ رادیولوژیکی ایجاد کنید. دهدمیاجازه  مصدومانپزشکی 

 

 
 فیزیستتوسط  افراد در محل حادثهدوز  ثبت و پایش 4-۵شکل 

 گام دوم 5-2-6-2

 صادر شود. درمان و فضایآمبوالنس فضای پذیرش  سازیآمادهدستورات الزم جهت 

 

 گام سوم 5-2-6-3

و تصمیمات مهم اخذ شده در جریان اقدامات ها نگارش گزارشی شخصی برای ثبت فعالیت

 را شروع کنید. بیمارستان اورژانسی در سطح

 

 گام چهارم 5-2-6-4

طرح  بر اساسضروری فردی حفاظت و اقدامات که تمامی دستورات اطمینان حاصل کنید 

 .رعایت شده است بیمارستان اقدامات فوریتی

 

 گام پنجم 5-2-6-5

از ن پرسنل پشتیباسایر  که اعضای تیم عملیات فوریت پزشکی واطمینان حاصل کنید 
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از  مومیروابط عمطمئن شوید که مسئول  نیچنهمآگاه هستند. ها هرسان احتمال پاسخ سریع به

 به شرایط آگاه و وظایف خود را آغاز کرده است. ،بیمارستان تیم عملیات فوریت پزشکی

 

 وظایف زیر را بر عهده داردروابط عمومی مسئول  5-3

  یاورژانسموقعیت در  هاسازماندرباره نقش صحیح فراهم کردن اطالعات 

  نظر گرفتن مالحظات با در )بیماران  درمان ووضعیت فراهم کردن اطالعات واقعی درباره

 (هاآن بیماران در محرمانه ماندن اطالعات قاخالقی مبنی بر ح

 کارکنان اختالل ایجاد نکند  تا حدی که در کار پرسنل وها هرسان حفظ ارتباط نزدیک با

 نشود هاآن همراهان و مصدومانمنجر به اذیت  و

اط نزدیک با سایر همکاران ارتب نیازمند همکاری و)یا روابط( عمومی  رسانیاطالعمسئول 

، خدمات ونقلحملپزشکی، های ، سایر بخشینشانآتشدیگر از قبیل پلیس، های خود در بخش

 محلی خواهد بود. و مسئوالن

 

 گام ششم 5-3-1-1

بهداشت ملی برای یا آژانس  ارتباطی مناسب با مسئولهای سیستممطمئن شوید که 

 برقرار شده است.اورژانسی های موقعیتمدیریتی های یو استراتژها تاکتیک

مستمر برای  ارائه خدمات مراقبتی مناسب و جهت اطمینان از اقدامات مناسب در واقعه و

 شود.انجام  سریعاًضرورت دارد که این مرحله  ،مصدومان

 

 گام هفتم 5-3-1-2

 .دیینمامنظم خالصه اقدامات انجام شده را از طریق افراد مسئول اخذ  طوربه

 

 گام هشتم 5-3-1-3

 اشد.ثبت شده ب دفتر گزارشات پیشنهادات در مطمئن شوید که تمامی عملیات، تصمیمات و
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 گام نهم 5-3-1-4

جلسه ارزیابی عملیات را تشکیل دهید. به منظور به روز  بیمارستان بعد از اتمام اقدامات در

 به ارائه پیشنهادات بپردازید.های هست و رادیولوژیکیهای در فوریت بیمارستان کردن طرح

 

 رسیدن تیم اورژانس پزشکی زمان اقدامات در صحنه تا 5-4

رسیدن تیم  زمان اولیه واقع در صحنه تاة کنندهدف این بخش، ارائه راهنمایی برای اقدام 

 اولیهة کنندرسیدن تیم اورژانس پزشکی به صحنه، اقدام  زمان تا اورژانس پزشکی است.

((Facility Responder ،اولیه های کمکهای پرسنلی که در تکنیک، یا سایر ینشانآتش، پلیس

 اولیه اورژانسی را برای فرد مجروح ارائه دهد.های د کمکتوانمی انددهیدبه اندازه کافی آموزش 

های انهنشمواد رادیواکتیو منجر به عالئم و ة لیوسبهقرار گرفتن در معرض تابش یا آلودگی 

دیگر پریشان  طوربه، گیج، سوخته و یا هوشیب، پس در نتیجه اگر قربانیان شودمیفوری ن

 هستند، به دنبال عللی غیر از تابش باشید.

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-4-1

الکتریکی  خطرات به خطرات متداول در منطقه توجه شود )آتش، دود، بخار، مواد شیمیایی،

پایش برای ارزیابی های دستگاهاگر ممکن باشد، از جستجو برای تلفات را ادامه دهید.  (.رهیو غ

بسته، های چشمهخطرات تابش استفاده شود. هنگام اقدام به یک عمل مشخص و یا مشکوک شامل 

دست نخورده باشند ها ی که چشمهزمان تا خودداری کنید.ها از دست زدن و یا تماس با این چشمه

خطرات ناشی از تشعشع ای، آلودگی وجود ندارد با اجتناب از نزدیکی به هر چشمه بستهخطر 

رادیولوژیکی و همچنین خطرات های بینیپیش، ایهسته. در مورد انفجار سالح یابدمیکاهش 

 متعارف، قبل از هر گونه مراقبت پزشکی باید در نظر گرفته شود.

 

 گام دوم 5-4-2

گرفته و موقعیت و محل گزارش داده شود. )در صورتی که با تیم اورژانس پزشکی تماس 

 انجام نشده باشد(. ترشیپ
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 گام سوم 5-4-3

اگر منطقه عاری از خطرات متعارف است، وضعیت قربانیان بررسی شود. در صورتی که در 

 .دباشمیمنطقه خطر فوری تهدید کننده حیات وجود داشته باشد، اولین اقدام خارج کردن بیمار 

 

 گام چهارم 5-4-4

نجات دهنده، شامل احیای های روش اولیه درخواست شود.های استاندارد کمکهای روش

موزش پرسنلی خاص که آة لیوسبه، کنترل خونریزی و تثبیت شکستگی فقط (CPRقلبی ریوی )

ن ، تنها ممکانددیده، انجام شود. تالش برای انجام این اقدامات توسط افرادی که آموزش نانددیده

 کند. ترپیچیدهرا  مصدومانایط است شر

 

 گام پنجم 5-4-5

شوند مگر اینکه خطرات تهدید کننده حیات مثل آتش  جاجابه قربانیان با صدمات شدید نباید

تهدیدآمیز حیاتی داشته باشد، های آسیبوجود داشته باشد. اگر قربانی شکستگی ستون فقرات و یا 

 موقعیت خطرناکش تشدید کند.حرکت دادن آن ممکن است شرایط او را نسبت به 

 

 گام ششم 5-4-6

 تا هنگام رسیدن کمک، همراه بیمار بمانید.

 

 گام هفتم 5-4-7

 تیم اورژانس پزشکی را آگاه کنید.

 

 اقدامات اورژانس پزشکی در صحنه 5-5

هدف، ارائه راهنمایی برای اقدام اورژانس پزشکی تحت شرایط رادیولوژیکی برای تیم 

ی کوتاه پس از اعالم وضعیت اورژانس زمان اورژانس پزشکی مدتتیم  .باشدمیاورژانس پزشکی 

ه کمکک. احتمال دارد عمومی باشد. ناظر صحنه باید مسئول اقدامات رسدمیپرتوی به صحنه 

 م کننده اول در حال پیشرفت باشد.اولیه توسط اقداهای 
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 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-5-1

به محض ورود ناظر صحنه جلسه توجیهی گذاشته شود. به مناطق دایر شده توسط اقدام 

(. اگر شما اولین نفر در صحنه هستید از امنیت منطقه ۵-۵کننده اول رسیدگی شود )شکل 

الکتریکی، شیمیایی، مواد  خطراتدود، گاز،  ،ل آتشیاطمینان حاصل کنید. خطرات معمول از قب

 اشته باشید.منفجره را در نظر د

 

 
 هیو ثبت تخل شیپا ةمنطق ۵-۵شکل 

بسته، از دست زدن و یا های چشمههنگام اقدام به یک عمل مشخص و یا مشکوک شامل 

دست نخورده باشند خطر آلودگی ها ی که چشمهزمان خودداری کنید. تاها تماس با این چشمه

. ابدیمیخطرات ناشی از تشعشع کاهش ای، ندارد با اجتناب از نزدیکی به هر چشمه بستهوجود 

های بینیپیش یستی، قبل از هر گونه مراقبت پزشکی باایهستهدر مورد انفجار سالح 

 رادیولوژیکی و همچنین خطرات متعارف در نظر گرفته شود.
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 گام دوم 5-5-2

و محافظ، دستکش، دستگاه تنفس های لباسدر صورت لزوم، تجهیزات حفاظتی شامل 

های بپوشید؛ همچنین در صورت وجود، دوزیمتر شخصی استفاده کنید. از بازگشت نیرو چکمه

درخواست راهنمایی در یک فوریت را آموزش دیده ة نحواورژانس آگاهی داشته باشید. پیشاپیش 

حفاظتی مناسب های و لباس هاروشباشید. خطرات آلودگی ناشی از تشعشع با استفاده از 

. اگر شما اولین نفر در صحنه هستید و با یک فوریت تشعشع با تلفات جمعی باشدمی اجتنابقابل

ا سازمان مسئول جهت مدیریت پزشکی استراتژیک و یمواجه هستید، به مقامات بهداشت ملی 

 تاکتیکی )در فوریت تشعشعی( اطالع دهید.

خدمات ة ارائة ادامخدمات نیاز به یک هماهنگی دقیق برای اطمینان از اقدامات اورژانسی و 

 .بهداشتی دارد

 

 

 پوششی افراد مسئول در محل حادثهها پیوست ۶-۵شکل 
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 پوششی افراد مسئول در محل حادثهها پیوست ۷-۵شکل 

 گام سوم 5-5-3

عملیات جستجو و نجات مجروحین را اجرا کنید. افراد مجروح را از منطقه  ترعیسرهر چه 

منطقه قرنطینه داخلی در یک  خطر خارج کرده و در اسرع وقت به ناحیه تریاژ منتقل شوند.

برای قربانیان و یا اقدام کنندگانی باشد  خطری مستقیمة دهندد نشان توانمیمحیط ایمن، اغلب 

تریاژ پزشکی، تریاژ رادیولوژیکی  شودمی. بنابراین، پیشنهاد مانندیمطوالنی آنجا  زمان که مدت

 و اقدامات تثبیت کننده در خارج از محیط ایمنی صورت پذیرد.

 

 گام چهارم 5-5-4

آسیببا  بی کنید تا اولویتوضعیت قربانیان را با استفاده از سیستم تریاژ پزشکی ملی ارزیا

 تهدید کننده زندگی قرار گیرد.های 

مختلف متفاوت است و های گروهشناسایی های روشاصطالحات مربوط به تریاژ پزشکی و 

در مراقبت، الزم است  تأخیرموضوعی است که در اولویت قرار دارد. برای اجتناب از سر درگمی یا 

 کرد که مشکالت تأکیدشود. باید  ریزیپایهتریاژ استاندارد در کشور های روشکه اصطالحات و 

 پزشکی جدی نسبت به مشکالت رادیولوژیکی در اولویت هستند.
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د به شرح توانمیاورژانس های شرایط پزشکی قربانیان( در صحنه بر اساستریاژ )های گرو

 زیر باشد:

 د.فوری دارنة مداخلکه نیاز به  یمصدومان: ۱اولویت 

 دارند. زودهنگامة مداخلکه نیاز به پذیرش و  یمصدومان: ۲اولویت 

 .صبر کنند درمان ند برایتوانمیکه  یمصدومان: ۳اولویت 

 د.دارن تأخیربدون  بخشنجاتکه برای زنده ماندن نیاز به انجام اقدامات  یمصدومان فوری:

 اضافی صبر کنند.های آسیببدون ایجاد هایی ن درمان ند برایتوانمیکه  یمصدومان: تأخیری

 زیادی دارند. زمان و یا اگر نجات یابند نیاز به تجهیزات و مانندینمکه زنده  یمصدوماندر انتظار: 

 هستند. ییسرپا معموالًجزئی که های آسیببا  یمصدومانجزئی: 

 

 گام پنجم 5-5-5

 هب سریعاً کنید. این بیماران را  درمان ارزیابی و سریعاً زندگی را ة کنندتهدید های آسیب

یبا ر مصدومانانتقال دهید حتی اگر بررسی آلودگی هنوز انجام نشده باشد. سایر  بیمارستان

 و ثابت نگه دارید. حرکت

ه نوعی برانکارد برای انتقال مجروحینی است که نباید ک یمصدوم توسط بک بورد مخصوص

(، به خارج ناحیه قرنطینه انتقال و به تیم پزشکی منتقل کننده تحویل ۱حرکت داده شوند )شکل 

های داشت. اگر الزم بود کمک تأخیرداده شود. در انتقال قربانی با جراحات تهدید کننده نباید 

 کنید. درخواستپزشکی اضافه 
 

 
 بورد پزشکی ۸-۵ل شک
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عموم و یا سایر ة لیوسبهی منتقل کنید که به سهولت مکان فوت شده را به مصدومان

اجرای قانون  مأموراننگه دارید تا  مکان قابل مشاهده نباشند. فوت شدگان را در همان مصدومان

ی منتقل شوند. شخصی که در درمان زنده به مرکز مصدوماننمایند و  آوریجمعشواهد الزم را 

اقدامات احتیاطی  گونههیچندارد و  مأموراناثر پرتو گیری خارجی فوت شده است، خطری برای 

خاصی مورد نیاز نیست. اقدامات احتیاطی خاص تنها در مواردی که شخص فوت شده آلودگی 

 پایشهای روشاشد مورد نیاز است. چنانچه با استفاده از رادیواکتیو داخلی یا خارجی داشته ب

فردی آلودگی مشخص شد، قبل از آنکه جسد آلوده از صحنه خارج گردد برچسب تشعشع روی 

 باشد، چسبانده شود. تیرؤقابلآن و در باالی کاور که 

از پیش تعیین شده  مکان یا سردخانهفوت شده قبل از آنکه به  مصدوماندر صحنه فوریت، 

به  فوت شده مصدوماناولیه دارند. عملیات در صحنه در مورد  یضدعفونمنتقل شوند، نیاز به یک 

 ماهیت برنامه اورژانس پرتوی و تعداد مجروحان یا قربانیان فوت شده در آن موقعیت بستگی دارد.

 

 گام ششم 5-5-6

 ه کنید.آماد بیمارستان ی انتقال بهرا بپوشانید. افراد زخمی را برا هازخمبا پانسمان استریل 

 

 گام هفتم 5-5-7

پس از آنکه افراد دارای جراحات شدید به آمبوالنس منتقل شدند، بررسی رادیولوژیکی 

 .بیماران باقیمانده در صحنه را آغاز کنید

( درخواست کمک نمایید. تریاژ Radiological Assessorرادیولوژیکی )های کنندهاز ارزیاب 

ارزیابی رادیولوژیکی اجرا کنید. از نتایج بررسی و تریاژ رادیولوژیکی برای  بر اساسرادیولوژیکی را 

 در اجرای مصدوماناهداف پزشکی و دیگر مقاصد مقتضی استفاده نمایید. اگر پایش پرتوی 

زی بیمار بررسی رادیولوژیکی را به هنگام ثابت سا توانیمعملیات پزشکی اختالل ایجاد نکند 

 D7برای ارزیابی رادیولوژیکی به تفصیل در دستورالعمل  هاییو راهنماانجام داد. تعریف، معیارها 

 بیان شده است.
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 گام هشتم 5-5-8

که جراحات شدید نداشته ولی آلوده به مواد رادیواکتیو هستند را قرنطینه کنید.  یمصدومان

 کنید مگر آنکه منع پزشکی داشته باشد. آلوده را حذفهای تمامی لباس

 

 
 

بیرونی را درست قبل از انتقال خارج کنید. ة آلودهای در شرایطی که هوا سرد است، لباس

 از مراحل بیان شده در زیر برای خارج کردن لباس استفاده کنید:

  هانیآستبریدن لباس از سر تا پا و تا پائین 

 ه روی خودشتا زدن قطعات بریده شده از پشت ب 

 جمع کردن لباس 

با خارج کردن لباس به این روش، لباس پشت و رو خواهد شد. این کار احتمال پراکنده 

 .دهدمیشدن آلودگی را کاهش 

 .دیینمامشاهده  را VIIIپیوست درآوردن لباس مصدوم آلوده، ة نحوبرای 
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 گام نهم 5-5-9

قابل مشاهده جهت های پارامتررادیولوژیکی بررسی های کنندهمطمئن شوید که ارزیاب 

 زیابی فوری دوز را آغاز کرده است.ار

پیگیری نیاز دارند، از نتایج حاصل از ارزیابی  مدتطوالنیة دوردر انتخاب افرادی که به یک 

 .دوز توسط ارزیاب کننده رادیولوژیکی استفاده کنید

 

 گام دهم 5-5-10

 لباس، کفش و لوازم شخصی را ایزوله کنید.

 ، تمامی موارد را برای بازرسی قانونی نگه دارید.باشدمیاگر عملی مشکوک 

 

 ازدهمیگام  5-5-11

را دارید. سوابق را برای تیم  مصدومانمطمئن شوید که شما سوابق ارزیابی رادیولوژیکی 

 (.C1آماده کنید )کاربرگ  بیمارستان دوزیمتری

 

 گام دوازدهم 5-5-12

 (.C2بعدی نام و آدرس افراد درگیر را از پلیس بپرسید )مطابق با کاربرگ های جهت بازجویی

 

 زدهمیگام س 5-5-13

 در مورد نوع جراحات متداول یا مشکوک به تابش گیری یا آلودگی با مواد رادیواکتیو

 ز تعیین کنید.یرا مطلع نمایید. اگر اطالع دارید نوع ماده رادیواکتیو را ن بیمارستان

 

 گام چهاردهم 5-5-14

ا تیم رفع آلودگی تحت یآلودگی فردی و تجهیزات توسط ارزیاب کننده رادیولوژیکی و 

 بررسی قرار گیرد.

است که نیاز به بستری شدن فوری ندارند، های به گون مصدومانمواقعی که شرایط پزشکی 

نباید صحنه را بدون بررسی امکان آلودگی شخصی ترک کنند. هیچ کدام از تجهیزات قبل از 
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 ی میزان آلودگی نباید از منطقه خارج شوند.بررس

کنترل آلودگی باید در اولین فرصت های روشمجبور به ترک صحنه شدید،  سریعاًاگر شما 

 .ممکن انجام گیرد

پزشکی های ل گرما، آتش و دود شاید نیاز باشد که بررسییتحت شرایط کاری خطرناک از قب

 قبل و بعد از ورود به صحنه فوریت انجام گیرد. ( دررهیو غ فشارخونضروری )ضربان، دما، 

 

 گام پانزدهم 5-5-15

 ارگان دوزیمتر شخصی خود را مطابق با ترتیبات نگهداری گزارش دهنده دوز به فرد یا

 مسئول ارزیابی دوز فردی تحویل دهید.

 

 انتقال مصدومان به بیمارستان 5-6

ای که یا پیراپزشکی در صورت امکان، مصدومان باید توسط پرسنل پزشکی دارای صالحیت

 ی که تحت پرتوگیریمصدومانجایی اند، منتقل شوند. برای جابهوارد منطقه کنترل شده نشده

جایی مصدومان آلوده به مواد برای جابه که یحالاند تمهیدات خاصی الزم نیست در قرار گرفته

 شود. کار گرفتهکنترل آلودگی به های رادیواکتیو باید دستورالعمل

توانید بین مصدومان آلوده و غیرآلوده تمایز قائل شوید همه مصدومان ورتی که نمیدر ص

پزشکی و درمان را های را آلوده فرض کنید مگر خالف آن ثابت شود. در صورت ضرورت ارزیابی

 در خالل انتقال مصدوم به بیمارستان ادامه دهید.
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 تریاژ میدانی در حادثه پرتویی ۹-۵شکل 

 انجام داد عبارتند از: توانیمنه ین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 5-6-1

در صورت امکان، به محض ورود به صحنه دوزیمتر شخصی را بپوشید. همچنین در صورت 

 است. اعضای تیم یدن دستکش همیشه الزامیحفاظتی اضافی بپوشید اما پوشهای نیاز لباس

ررسی )گروه حفاظت در برابر پرتو( ب بیمارستان ی که توسط سرویس مناسبزمان انتقال پزشکی تا
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از خوردن، آشامیدن،  بیمارستان و ترخیص نشوند، باید در صحنه فوریت، در داخل آمبوالنس یا

 سیگار کشیدن و آرایش کردن اجتناب کنند.

 

 
 پوشیدن دستکش ۱۰-۵شکل 

 گام دوم 5-6-2

برانکارد آمبوالنس را در قسمت تمیز بیرون از خط قرنطینه قرار دهید و یک پتوی تمیز 

قرنطینه، الزم است که بیماران را روی ة منطقروی آن بکشید. اعضای تیم اورژانس پزشکی درون 

ه ه از قبل آماده شدک یبرانکاردبکبورد قرار دهند و قربانیان را به خارج از خط قرنطینه بر روی 

را با همان بکبورد روی برانکارد قرار  مصدوماناست فرستاده و تحویل تیم انتقال پزشکی دهند. 

 دهید و بکبورد را خارج نکنید.

 

 گام سوم 5-6-3

 یک الیه نازک یا پتو بپوشانید و در محل امن قرار دهید.ة لیوسبهمصدوم را 

 

 گام چهارم 5-6-4

یا بخش جایگزین پذیرش  بیمارستان پذیرش آمبوالنس در اورژانسقربانیان را به بخش 

 انتقال دهید. بیمارستان بیماران در

در اثر یک فعالیت مخرب(، تمهیداتی درباره تشعشع  معموالًدر پرتوگیری با تلفات زیاد )
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وی، برید. اگر در مورد سانحه پرت به کار ،اندمضطربعموم که بسیار های برای ارزیابی نگرانی

ی محلی ورود خیل افراد مظطرب را هشدار درمان بین مردم وجود دارد به مراکزهای نگرانی گسترد

 دهید تا آمادگی الزم را داشته باشند.

 

 گام پنجم 5-6-5

را در حین انتقال بررسی کرده و مداخله صحیح انجام دهید. وضعیت  مصدومانعالئم حیاتی 

ی گذاشته شده است که مصدوم در منطقه زمان ترکاتتر داخل وریدی را بررسی کنید، این کات

 کنترل شده بود.

 

 گام ششم 5-6-6

 .در میان بگذارید بیمارستان هر گونه تغییرات در وضعیت پزشکی بیمار را با

 دارد، بپرسید. بیمارستان هر دستورالعمل خاصی را که

 

 گام هفتم 5-6-7

 تعویض نمایید. راها در طول انتقال، آلودگی را کنترل کنید. در صورت لزوم دستکش

 

 گام هشتم 5-6-8

 را دنبال کنید. بیمارستان به محض ورود، اقدامات اورژانسی

 

 گام نهم 5-6-9

ی که خود زمان تا انتقال برای حفظ حیات زمان جزبهبه خدمات معمول خود باز نگردید، 

 از رفع آلودگی شوند. این کار توسط سرویس مناسبیدر صورت ن پایششما، خودرو و تجهیزات 

دوزیمتری دارای صالحیت انجام های )گروه حفاظت در برابر پرتوها( و یا سایر سرویس انبیمارست

 .گیردمی

 



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 114

 گام دهم 5-6-10

 ارگان دوزیمتر فردی خود را مطابق با ترتیبات نگهداری گزارش دهنده دوز به شخص یا

 مسئول جهت ارزیابی دوز فردی ارسال کنید.



 

 

 

 

 فصل ششم

 پرتوییهای اورژانسدر دوز  ارزیابی
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 117 ییپرتو یهادوز در اورژانس یابیارزفصل ششم: 

 

 

 

 ارزیابی میزان دوز برای اهداف پزشکی 6

( اندکرده)ارزیابی دوزی که افراد در گذشته دریافت دوز  شمایی کلی از بازسازی بخشاین 

رسیده به افراد جامعه و پرتوکاران دوز  که برای ارزیابیهایی برای مقاصد پزشکی و همچنین گام

 .کندمیدر شرایط اورژانس پرتوی باید برداشته شود را فراهم 

طعی قبررسی انواع مختلف از عواقب پزشکی احتمالی ناشی از در معرض تابش قرار گرفتن )

نیاز دارد. احتمال وقوع آثار مختلفی  دوزیمتریبه اطالعات  هاآن مؤثرمدیریت  تصادفی( و و

 توانیم ارگان در آن بافت یا «پرتودوز وزنی »از خاص را با استفاده  ارگان یابافت تصادفی در یک 

وزنی  بیو ضر ارگان در بافت یا «دوز جذبی میانگین» ضربحاصلبررسی کرد که با استفاده از 

در  در پیشنهادات بعدی این کمیت دوزیمتری ICRP ونیسیمک .شودمیتعیین  ،RW،پرتو

 جایگزین کرد. «دوز معادل»را با پرتو اثرات تصادفی ة محاسب

 

 
 آسیب ناشی از آلودگی رادیواکتیو ۱-۶شکل 
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در جدول شده استفاده  هاآن از کتاب که در این شدید برای آثار قطعی پرتو RBEمقادیر 

 .اندشدهنمایش داده  ۶-۱

 

 شدید تابش برای آثار قطعی  RBE ۱-۶جدول 

RBE نوع پرتو 

 گاما یا ایکس فوتون پرتو ۱

 B-و  B+ ذراتة رندیدربرگ، ترونیو پوزالکترون  ۱

 نوترون ۳

 ریه ذرات آلفای تابش شده درون ۷

 استخوان قرمزذرات آلفای تابش شده درون مغز  ۲

 ذرات آلفای تابش شده درون روده بزرگ ۰

 تیروئیدة غد( به I-131) ۱۳۱ید تابش  ۲/۰

 ذرات آلفای تابش شده به نوزاد ۱۰

 

عمومی مقایسه های دوز با معیار ارزیابی دوز،پرتوگیری و پس از مشخص کردن سطح 

 .اندشدهذکر  ۲-۶جدول پزشکی در های فعالیت، این معیارها برای اکثر شودمی

 

 )ضروری(اورژانس پرتوی پزشکی در حین های فعالیتسطوح مرجع عمومی برای  ۲-۶جدول 

 فعالیت سطوح مرجع عمومی

 پرتودهی خارجی
AD Torso۱:>1 Gy-Eq (تابشدهی کوتاه) 

AD Foetus۲:>0.1 Gy-Eq (تابشدهی کوتاه) 

AD Tissue:>25 Gy-Eq  ی بافتمترسانتی ۵در عمق  

 ۳(کوتاه-تماسی دهیتابش)

معاینه پزشکی  -

 فوری، مشاوره و روش

 درمان

پیشنهاد برای  -

کردن  یضدعفون

 

عضویت در 

پزشکی و پیگیری 

 آن مدتطوالنی

 

                                                           
 کیاز تابش در  دیروئیچشم و ت یها، عدسروده کوچک، گناد ه،یبه مغز قرمز استخوان، ر یخارج یدهتابش یبرا ۱
 متریباشد که توسط دوز یدوز پرتو نافذ تواندیم نیهمچن نی. اشودیبا قدرت نفوذ باال استفاده م کنواختی دانیم

 .شودیم توریمان یشخص
 شده است. سهیزن باردار مقا یتنه برا ADبا مقدار  ۲
 بیدر ج ایکه در دست و های بافت از سطح تماس )به عنوان مثال چشم یمتریسانت ۵/۰به عمق  دهیدوز رس ۳

 (.حمل شود
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 فعالیت سطوح مرجع عمومی

AD Skin:>10 Gy-Eq۱ در ۶۰۰ سانتیمتر مربع 

( کوتاه دهیتابش ) 

 پرتودهی داخلی
AD(∆)Red marrow: >0.2 Gy-Eq برای جذب آکتنیدها 

(∆=۳۰ روز)۲  

AD(∆) Red marrow: >2 Gy-Eq  برای جذب

 ۵،۳(روز =۳۰∆) رادیونوکلئیدهای غیر از آکتنیدها

AD(∆) Thyroid: >2 Gy-Eq (∆=۳۰ روز)۵،4  

AD(∆) Lung: >30 Gy-Eq (∆=۳۰ روز)۶،۱  

AD(∆) Colon: >20 Gy-Eq (∆=۳۰ روز)۱  

AD(∆)Offspring:>0.1 Gy-Eq (∆= ی از زمان مدت

 (دوران جنینی

فوری )اگر ممکن 

 باشد(

 فوری یسازپاک -

 لئیدهارادیونوک

تجویز ید پایدار  -

 .(۷)اگر ممکن باشد

 کنترل آلودگی -

 مشاوره روانی جامع -

پیشنهاد برای  -

محاسبه دقیق دوز 

)اگر  ارگان ویژه

 ممکن باشد.(

ETot: > 100 mSv ماه-در هفته  

HThyroid: > 50 mSv در هفته 

پیشنهاد برای محاسبه  -

 ارگان دقیق دوز ویژه

 (.)اگر ممکن باشد

 آگاهی و مشاوره اولیه -

گزینش بر اساس 

که آیا  دوز فردی

برای عضویت 

مدت طوالنی الزم 

 است یا خیر

H Foetus:> 100 mSv گیریتصمیممشاوره عمومی جهت  - در ماه 

                                                           
( mm۰/۵ ای) 2mg/cm۵۰ عمق  کیدر  یپوستهای ساختار یدوز برا زانیسطح بدن. م ۳/۱از  شیب یبیطور تقربه ۱
 .رودیاز آن انتظار م مدتیکه آثار طوالن باشدیسطح م ریز
۲ (∆ )AD آستانه جذب توسط ∆شده در مدت زمان  افتیدوز در زانیم Io5 است که  ی. جذب آستانه مقدارباشدیم

 .دهدیم جهیرا نت یدرصد از افراد تابش شده آثار سالمت ۵در 
 لیاز تشک یمتفاوتهای کینامیرو د نیدارند. از ا یمتفاوت یجنبش - ستیز ندیفرا دهایونوکلئیراد ریو سا دهایآکتن ۳

 دهای)آکتن هادیونوکلئیراد انیمغزاستخوان در م AD(∆)وجود دارد. تفاوت  یدوز در مغز استخوان منتج از تابش داخل
 نی. بنابراکندیتجاوز نم ۳تفاوت در هر گروه از  نیکه ا یدر حال رسدیم ۵۰ باًیفاکتور تقر کی( به دهایآکتن ریو غ
 اند.شده میبه دو گروه تقس دهایونوکلئیراد

مورد استفاده باشد. ب( تنها در  یاورژانس طیدر شرا ویواکتیراد دی: الف( اگر شودیم زیتجو ریز طیدر شرا داریپا دی ۷
 .ردیمورد استفاده قرار گ ویواکتیراد دی یبعد از جذب داخل یکوتاه یبازه زمان

4 (∆ )AD آستانه جذب توسط ∆شده در مدت زمان  افتیدوز در زانیم Io5 است که  ی. جذب آستانه مقدارباشدیم
 .دهدیم جهیرا نت یدرصد از افراد تابش شده آثار سالمت ۵در 

زوتوپیارگان حساس: ا کیبه عنوان  دیروئیجذب شده توسط تهای دیونوکلئیاز راد یداخل یریپرتو گ یفقط برا ۵
 .ومیو رن میتکنس د،ی م،یعنصر تلور ویواکتیرادهای 

 .باشدیم یتنفسهای منطقه تبادل گاز «هیر»کتاب منظور از  نیدر ا ۶
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 فعالیت سطوح مرجع عمومی

 آگاهانه بر اساس اوضاع فردی

ETot:<10 mSv ۱در یک سال 

HFoetus: <100 mSv در ماه 
HThyroid: < 50 mSv 

HAny other organ: < 100 mSv در یک سال 

اطالعات عمومی اولیه که هیچ خطر  - 

 آماری نشان داده نشده است.

 

 دوز جهت ارزیابیاقدامات الزم  6-1

 گام اول 6-1-1

، انددهشکه در زیر ذکر هایی ارزیابی پارامتر کندمیمراجعه  بیمارستان برای هر فردی که به

 :گیردمیرادیولوژی انجام کننده  یتوسط ارزیاب

  اورژانسیشرایط 

 و سطح پوستها آلودگی لباس 

 قرائت دوز 

 (.تیروئید )اگر قابل اجرا باشد (پایش) پایش 

میدان یا  کیرادیولوژیکننده  یارزیابهای توصیهو برای اقدامات بیشتر، از پیشنهادات 

نای مب سرپرست حادثه )کنترل کننده صحنه( استفاده شود. اگر ارزیابی انجام نشده بود، بر

اقدامات مناسب صورت گیرد. برای پی بردن به جزئیات  و شدهاطالعات موجود ارزیابی انجام 

 مراجعه کنید. ۳-۶بیشتر به جدول 

 

 گام دوم 6-1-2

 دهیوزنبا ، دوز جذبی وجود دارد هاآن برای افرادی که احتمال ایجاد آثار قطعی پرتو در

ر اث دهیوزنانباشت شده با دوز جذبی و  ناشی از پرتوگیری خارجیاثر بیولوژیکی نسبی 

با استفاده از فرمول  ارگان درون بافت یا∆ زمان در پرتوگیری داخلی در مدتیکی نسبی بیولوژ

 زیر برآورد شود:

ADT
Int(∆) = ADT

Inh(∆) + ADT
Ing

(∆) 

                                                           
 .ردیگیها را در برمدوز از همة چشمه ۱
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 :که در آن

 𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛𝑡(∆)= ی: در پرتو گیری داخلاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبی

پس  ∆زمان در مدت Tیا بافت  ارگان رسیده بهاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنبا  دوز جذبی میزان

 .(Gy-Eq)ورود ماده رادیواکتیو به بدن از 

 𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛ℎ(∆)= اثر بیولوژیکی نسبی ناشی از استنشاق دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبی: 

 ∆ زمان مدتTت بافTیا بافت ارگان رسیده بهاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنبا  میزان دوز جذبی

 ( داخلیدوز  ارزیابی دستورالعملدر  ۳ از گام) .(Gy-Eq) ورود ماده رادیواکتیو به بدنپس از 

 𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛𝑔

ن: دوز بلعیداثر بیولوژیکی نسبی ناشی از  دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبی =(∆)

 ∆ زمان در مدت ،Tیا بافت  ارگان رسیده بهاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنانباشت شده با  جذبی

 (. داخلیدوز  ارزیابی دستورالعملدر  ۳)از گام  ،(gy-Eq)ورود ماده رادیواکتیو به بدن پس از 

اثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنانباشت شده با  برای برآورد دوز جذبی زمان ازهای = باز ∆

روز  ۳۰بزرگ ة و رود استخوان قرمز. مقدار آن برای ریه، مغز به بدن رادیواکتیومواد ورود پس از 

 .باشدمیآن برابر دوران جنینی  زمان ،نوزاد یو برا باشدمی

 

 بیمارستان عملی برای اقدامات درونهای . پارامتر۳-۶جدول 

 اقدامات الزم ارزشیابی پارامتر

 شرایط اورژانسی

از یک عامل پرتوگیری مهم های نشان

 د منجر به آثار قطعی شود.توانمیکه 

)به عنوان مثال، شخصی که به یک 

محیط اورژانسی بسیار نزدیک است یا 

یا  سوزیآتشدر دود حاصل از یک 

 انفجار قرار گرفته است.(

اثر  دهیوزنبا  دوز جذبیارزیابی 

 بیولوژیکی نسبی

 از یک عامل تنفسیهای نشان
ادرار و آزمایش های نمونه آوریجمع

 تنفس

 ادرار و مدفوعهای نمونه آوریجمع از یک عامل مصرفیهای نشان

 ورتصبهکل بدن، ریه و تیروئید  پایش از یک عامل آلودگی درونیهای نشان
in-vivo 

برای آنالیز سیتوژنیک یا  یریگنمونهاز پرتوگیری خارجی ناشی های نشان
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 اقدامات الزم ارزشیابی پارامتر

 EPR دوزیمتری هافوتوناز 

از پرتوگیری خارجی ناشی های نشان

 هانوتروناز 

در نمونه خون یا در  Na۲4 گیریاندازه

 شمارنده تمام بدن( لهیوسبهتمام بدن )

 از پرتوگیری جنینهای نشان
اثر  دهیوزنبا  دوز جذبیارزیابی 

 بیولوژیکی نسبی در جنین

تماسی و های آلودگی

 پوست

>۱e3 Bq/cm2 آلودگی آلفا 

>۱e4 Bq/cm2 آلودگی گاما و بتا 

>۱e6 Bq/cm2  آلودگی بتا و گاما با

 سمیت پایین

 مراجعه به پزشک جهت رفع آلودگی

 mSv۵۰۰خواندن عددی بیشتر از  قرائت دوز

اثر  دهیوزنبا  دوز جذبیبرآورد 

 (۲بیولوژیکی نسبی )گام 

 بر لزوم آنالیز سیتوژنیک گیریتصمیم

 یا آزمایش تنفس

وجود ید رادیواکتیو در 

 تیروئید
 آشکار شده در تیروئید رادیواکتیوید 

اثر  دهیوزنبا  دوز جذبیبرآورد 

 یلهوسبهب شده بیولوژیکی نسبی جذ

 دیروئیت

 

 پرتوگیری خارجی:

ناشی  ،Tیا بافت  ارگان دروناثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنبا  در بسیاری موارد از دوز جذبی

𝐴𝐷T، از پرتوگیری خارجی
Ext ممکن است با 𝐴𝐷𝑇𝑜𝑟𝑠𝑜

𝐸𝑥𝑡 دهیوزنبا  دوز جذبیکه  جایگزین شود 

سان شده بر روی تنه بدن ان یریگنیانگیماثر بیولوژیکی نسبی ناشی از پرتوگیری خارجی و 

 .(GY-Eq) باشدمی

 فردی تعیین گردد: پایشاز نتایج حاصل از  تواندیممقدار آن 

𝐴𝐷Torso (برای پرتو گیری با فوتون)
Ext = θγ × EExt

γ
= θγ × HP

γ
(10) 

𝐴𝐷Torso (برای پرتوگیری با نوترون)
Ext = θn × EExt

n = θn × HP
n(10) 

 :که در آن

𝐸Ext
γ

, EExt
n  مؤثر= دوز ( ناشی از پرتوگیری خارجی برای نوترون یا فوتونSV.) 

𝐻P
γ

, HP
n  ة لیوسبه= دوز معادل فردی حاصل از پرتوگیری خارجی نوترون یا فوتون که
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 (.D2)کاربرگ (V) شودیم گیریاندازه دوزیمتر شخصی از قرائت دوز

 

 
 پرتابل دوزیمترانواع  ۲-۶شکل 

𝜃n, θγ از هایی = نسبتRBE  قطعی شدید به میانگین ضریب کیفیت آثار نسبی برایQ  به

 :برابر است با و نوترونترتیب برای فوتون 

𝜃γ برای فوتون = 1 , (
Gy−Eq

Sv
) 

𝜃𝑛 برای نوترون =
3

𝑄𝑛  , (
Gy−Eq

Sv
) 

پرتوگیری وابسته ة هندسبه طیف نوترون و ها برای نوترون nQضریب کیفیت میانگین 

 Am/Beبا چشمه نوترون  خلفی -قدامیة هندس. به عنوان مثال، در نمونه پرتوگیری با باشدمی

نمونه پرتوگیری با چشمه در  که یحالدر  باشدیم SV/GYnQ 13=، حفاظت نشده Pu/Beیا 

Cf۲۵۲ 16 =مشابه های در هندس حفاظت نشده SV/GY nQ باشدمی. 

 

 :پرتوگیری مرکب

با  خارجی وجود دارد، شاخص دوز جذبی پرتوگیری داخلی وترکیبی از که  در مواقعی

ه پرتوگیری خارجی از رابطه زیر محاسب ماده رادیواکتیو وورود برای اثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزن

 :شودمی

𝐼T =
ADT

Ext

ADT,Threshold

+ (
𝐴𝐷𝑇

𝐼𝑛𝑡(∆)

𝐴𝐷(∆)T,Threshold

)

2

 

 رابطه داریم: نیدر اکه 

𝐴𝐷(∆)𝑇,𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = رای باثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبیآستانه

-۶که در جدول  T ارگان پرتوگیری داخلی بافت یا، ناشی از شدید در حال گسترشقطعی آثار 
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 است.ذکر شده  ۲

𝐴𝐷𝑇,𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 =  ی آثار برا نسبی اثر بیولوژیکی دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبیآستانه

 ۲-۶که در جدول  T ارگان بافت یا خارجیپرتوگیری ، ناشی از شدید در حال گسترشقطعی 

 است.ذکر شده 

ترکیبی )خارجی و داخلی( شدید در حال گسترش ناشی از پرتو گیری قطعی اثر  ،1TI <اگر 

 به عنوان یک موضوع مهم باید با آن رفتار شود. احتماالً، T ارگان به بافت یا

 

 گام سوم 6-1-3

 :شودمیاز فرمول زیر استفاده  تأثیرافراد تحت ة همدر ، TotE، کل مؤثربرای ارزیابی دوز 

𝐸Tot = EExt + EInh(τ) + EIng(τ) 

TotE =  مؤثردوز ( کلSV) 

ExtE  مؤثر= دوز ( ناشی از پرتوگیری خارجیSV) 

EInh(τ)  استنشاقناشی از  مؤثر= انباشت دوز (SV،) در دستورالعمل ۲استفاده از گام  )با 

 (داخلیدوز  ارزیابی

EIng(τ)  بلعیدن، ناشی از  مؤثر= انباشت دوز(SV،) در دستورالعمل ۲استفاده از گام  )با 

 (داخلیدوز  ارزیابی

 د. اگرحاصل از پرتوگیری خارجی با استفاده از اطالعات در دسترس ارزیابی شو مؤثردوز 

 زیر استفاده شود:ة رابطاز شخصی موجود باشد، های اطالعاتی از دوزیمتر

𝐸Ext = HP(10) 
 :که

ExtE  مؤثر= دوز ( ناشی از پرتوگیری خارجیSV). 

(10) pH  شخصی از روی قرائت های شده توسط دوزیمتر گیریاندازه= دوز معادل فردی

 .(D2)کاربرگ  دوز

 ورود ماده رادیواکتیو به ، برای ارزیابی استمحیطی موجودهای گیریاندازهکه  ییجا در

، IAEA- TECDOC 1162از  «ارزیابی دوز»شرح داده شده در بخش، های روشاز بدن 

 استفاده شود.
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  برای ارزیابیextE، ingE، InhE  اگر اطالعات محیطی کافی نباشند ممکن است از

 IAEA – TECDOC)برای مثال، در  گردد.استفاده  (Dose Projection)دوز  یزیرطرح

 .(شرح داده شده است 955

  د برآور ناشی از پرتوگیری خارجی مؤثراورژانسی دوز های نمونچنانچه الزم باشد که در

نباشت ا مؤثر. اگر الزم باشد دوز کنیداستفاده  نوترونیدوز  ارزیابی دستورالعملاز  ،شود

های گیریاندازهآمده از  به دستحاصل از پرتوگیری داخلی برآورد شود، از نتایج 

 .استفاده کنید داخلیدوز  ارزیابی دستورالعملاز  ۲و  ۱های گام ومستقیم 

  ریع س، ممکن است نیاز به یک ارزیابی اورژانس پرتوی با تلفات سنگینهای موقعیتدر

مطمئن شوند که متحمل آثار  خواهندیمباشد که افرادی دوز برای تعداد زیادی از 

 قطعی پرتو نخواهند بود.

  ارکبه عنوان یک  معموالً برای ارزیابی احتمال وقوع آثار تصادفی، پرتو برآورد دوز وزنی 

 آثار حادفوریت پزشکی این اطالعات برای مدیریت  معموالً . شودمیشناخته ن ضروری

 .دباشمیمتخصص فیزیک بهداشت مورد نیاز نیستند. با این حال، این کار وظیفه 

 

 چهارمگام  6-1-4

 .را کامل کنید F1 کاربرگ را ارزیابی ونتایج دوز 

 

 پنجمگام  6-1-5

یا مقامات بهداشتی مسئول  درمان برای پرسنل پزشکی )پزشک مسئولرا  F1کاربرگ 

، در جهت F2در جدول دوز  عمومیهای با معیارهای اختصاص دهید تا مقایس( و ثبتبایگانی 

 اقدامات بهداشتی/ عمومی بیشتر صورت گیرد.

 

 ارزیابی میزان دوز تیروئید 6-2

 تیروئیدة غدارزیابی دوز  جهت یک دستورالعمل راهنماة تهیاین قسمت،  ارائههدف از 

 .باشدمی

مراه ها هشدن رادیونوکلئید است که با آزاد یک عضو حساس در موارد اورژانسیغده تیروئید 
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 درون تیروئید، (I 133I, 131I, 125) ید رادیواکتیواکتیویته( ) ییپرتوزا آگاه بودن از فعالیتاست. 

ن درون تیروئید نشاو یتکارادیوید ارزیابی دوز وزنی انباشت ة درباراطالعات قابل اطمینانی را 

آوردن اطالعات ضروری  به دست مناسب وهای گیریاندازهنابراین اقدامات سریع برای ب. دهدمی

 دوز باید انجام شود. یابیارز

 

 

 رادیواکتیو یدهای ایزوتوپ ۳-۶شکل 

 A8b جذب ید رادیواکتیو توسط تیروئید از دستورالعملة نحو برای راهنمایی از نظارت بر

 استفاده کنید. IAEA-TECDOC-1092 در

درون  (I 133I, 131I, 125) ویتکاید رادیوپرتوزایی  فعالیت گیریاندازهتوصیه شده است که برای 

 تیروئید از تجهیزات مخصوص کالیبره شده استفاده شود.

ها گیریاندازهمربوط به های ضبط که پارامتر از تجهیزات ثبت و نبود، این مورد مقدور اگر

اصول  بقبر طیبراسیون لد. این پارامترها برای برآورد ضرایب کایاستفاده کن، کنندمیرا توصیف 

 .گیردمیگذشته مورد استفاده قرار 

ز ، فاصله از گردن، استفاده اگیریاندازهنوع دستگاه، موقعیت دستگاه هنگام  :به عنوان مثال

 ...کولیماتور و

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیه در اک یاقدامات
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 اولگام  6-2-1

 درون تیروئید در مدت (I 133I,  131I, 125) رادیواکتیوید از  Ri برای برآورد میزان برداشت

 از فرمول زیر استفاده شود: ،(intake term-Single Short) مدتکوتاهاز برداشت  ot زمان

𝐼𝑅𝑖(𝑡0) =
𝑀𝑇ℎ𝑦,𝑅𝑖(𝑡)

𝑓𝑇ℎ𝑦,𝑅𝑖(𝑔, 𝑡)
 

 :که در آن

)0(t RiI  جذب ایزوتوپ =Ri  درون تیروئید در مدت  رادیواکتیویدot  مدتکوتاهاز برداشت 

(Bq) 

0t = (بر حسب روز) مدتکوتاهجذب های لحظ زمان 

(t)Thy,R M  گیریاندازه رادیواکتیوید = فعالیت ( شده درون تیروئیدBq)، ( کاربرگ ازC1  و

 بعد از جذب t زمان در مدت، D1) یا

𝑓𝑇ℎ𝑦,𝑅𝑖(𝑔, 𝑡)در سنباقیمانده درون تیروئید شخص  رادیواکتیوید جذب  = کسری از g و 

 .)تابع حفاظت تیروئید( از جذب)به روز( بعد  t زمان

g  از کاربرگ( سن شخص مورد آزمایش =C2) 

. این اندشدهنمایش داده  رفرنسبرای ید در جدول  Thyf(g,t)ة محاسباطالعات الزم برای 

,𝑓𝑇ℎ𝑦,𝑅𝑖(𝑔برای تابع  یبندجدول صورتبهت اطالعا 𝑡) ، ماندهیباقکسری از جذب یون پایدار 

 .(پرتوکاران و عموم مردم) اندشدهتنظیم ، gدر سن  و t زمان درون تیروئید شخص در مدت

به  یرز صورتبهمتناظر  پایدارعنصر ، از ی از ید رادیواکتیواطالعات مربوط به ایزوتوپ خاص

 :آیدمیدست 

𝑓𝑇ℎ𝑦,𝑅𝑖(𝑔, 𝑡) = 𝑓𝑇ℎ𝑦,𝑖𝑜𝑑(𝑔, 𝑡) × 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆
𝑅𝑖

× 𝑡) 
(g,t)Thy,Rf  درون تیروئید شخص در سن  ماندهیباق رادیواکتیوید  از جذب= کسریg زمان و 

t  تابع حفاظت تیروئید(ورود به بدن )به روز( بعد از(. 

(g,t) Thy,iodf  درون تیروئید شخص در سن  ماندهیباقپایدار ید = کسری از جذبg زمان و 

t به روز( پس از جذب(. 

t ورود ماده رادیواکتیو به بدن پس  زمان = مدت(day). 

g .سن شخص مورد آزمایش = 

R  ثابت واپاشی رادیواکتیو مربوط به ایزوتوپ رادیو یون =Ri (1-day .) 
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 ( راشمارش تابش گاما)آهنگ  تنها اطالعات بررسی تیروئید D2و یا  C1چنانچه کاربرگ 

 درون تیروئید برآورد شود. در یک رادیواکتیود یاکتیویتهزان یم الزم است که ،ارائه کرده باشند

پرتوزا در محیط منتشر شده باشند، های هستهوضعیت اضطراری راکتور، هنگامی که مخلوطی از 

ها سایر رادیونوکلئید اثر ردن. )برای از بین بباشدمیران الزم  شمارش گردن وآهنگ  گیریاندازه

 شمارش(.آهنگ در  Cs137یا  Cs134ل یاز قب در بدن

 :گیردیمدرون تیروئید مورد استفاده قرار  رادیواکتیود یفرمول زیر به منظور برآورد فعالیت 

𝑀𝑇ℎ𝑦(𝑡) = (𝑛𝑛 − 𝑛𝑡) × 𝐾 
 :که در این رابطه

(t)ThyM  ماندهباقی= اکتیویته ( در تیروئیدBqدر مدت ) زمان mt  ورود به بدنپس از. 

nn  = شمارش(آهنگ شمارش پرتو گاما از گردن )واحد آن آهنگ 

tn  = شمارش(آهنگ ن آشمارش پرتو گاما از ران )واحد آهنگ 

K ( ضریب کالیبراسیون =Bq  آهنگ / واحد)شمارش 

استفاده  درون تیروئید باید ، اکتیویته رادیو رادیواکتیوید با حضور موقعیت اورژانسی در یک 

 :شودمیاز فرمول زیر ارزیابی 

𝑀𝑇ℎ𝑦(𝑡) = (𝑛𝑛 − 𝑛𝑏) × 𝐾 
ThyM  =باقیة تیویاکت( مانده در تیروئیدBqدر مدت ) زمان mT  ورود به بدنپس از. 

nn  = شمارش(آهنگ شمارش پرتو گاما از گردن )واحد آن آهنگ 

bn  = شمارش(آهنگ )واحد آن  گیریاندازهشمارش زمینه پرتو گاما در محل آهنگ 

K ( ضریب کالیبراسیون =Bq  آهنگ / واحد)شمارش 

 

 دومگام  6-2-2

 :شودیمبرآورد  ،زیر دوز وزنی انباشت ناشی از پرتوگیری درون تیروئیدة رابطبا استفاده از 

𝐻𝑇ℎ𝑦(𝜏) = ∑ 𝐼𝑅𝑖(𝑡0)

𝑅𝑖

× ℎ𝑅𝑖
𝐼𝑛𝑔

(𝑔, 𝜏) 

 که در این رابطه داریم:

𝐻𝑇ℎ𝑦(𝜏)  در تیروئیدپرتو = دوز وزنی انباشت (SV.) 

𝐼𝑅𝑖 جذب ایزوتوپ = Ri  زمان تیروئید در مدتدر  رادیواکتیود یاز ot  مدتکوتاهاز برداشت (Bq.) 
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ℎRi
Ing

(g, τ)  وابسته به سن بر واحد جذب ایزوتوپ  پرتو= دوز وزنی انباشتRi  یداز رادیو 

(Sv/ Bq). 

ℎRi اطالعات مربوط به
Ing

(g, τ) برای رویه همچنین این . لیست شده است رفرنسدر جدول

ستقیماً م رادیواکتیوید ة تیویاکت. باشدمیدوز در موارد ناشی از بلع )خوردن( قابل استفاده ارزیابی 

ا بلع ی تفاوتی بین ارزیابی دوز تیروئید ناشی از تنفس و و شودمی گیریاندازهدرون تیروئید 

 .خوردن( وجود ندارد ،)مصرف

 

 دوزیمتری سیتوژنتیک 6-3

 .باشدمیهدف، ارائه راهنمایی برای آنالیز و دوزیمتری سیتوژنتیک بر روی نمونه خون 

دوزیمتر بیولوژیکی مناسبی برای ها، از میزان تغییرات کروموزوم یفیو ککمی های ارزیابی

استفاده از تکنیکبا  هاکروموزوماین تغییرات  .شودمیناشی از تابش در نظر گرفته های آسیب

های مکروموزومورفولوژیکی های عبارتند از: آنالیزها . این تکنیکشوندمیمتفاوتی ارزیابی های 

. آنالیز (4-۶)شکل  هاریز هستکدهی و نمره (FISHمتافاز، هیبریدیزاسیون درجا فلورسانس )

، در حال حاضر به خون محیطی افراد در معرض تابشهای لنفوسیتاختالالت کروموزومی در 

 .شودمیعنوان یک روش معتبر برای برآورد دوز جذبی استفاده 
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 FISHتکنیک  4-۶شکل 

 
 متافازهای آنالیز مورفولیژیکی کروموزوم ۵-۶شکل 
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-دی سنتریک و کروموزوم حلقه( با منحنی دوز) داریناپابا مقایسه اختالالت کروموزومی 

 پرتو را تخمین زد.دوز  توانمیانسانی در محیط آزمایشگاهی، های لنفوسیتپاسخ 

 شودمیباال استفاده دوز  خارجی باهای پرتوگیریبرای  معموالً با وجود اینکه این تکنیک 

د مفید واقع توانمینیز  کنندمیبدن نفوذ های بافتداخلی که در عمده های ولی برای گسیلنده

ناشی از جذب آب سنگین در بدن دوز  برای تخمین توانمیشود. به عنوان مثال از این روش 

 .باشدمیروش رایج در این مورد آنالیز ادرار  که یحالاستفاده کرد در 

های ممکن است الزم باشد با گروها، نمونهدهی و نمره سازیآمادهبا توجه به پیچیدگی 

این مساعدت و استفاده از متخصصین خارج از  تخصصی در خارج از کشور تماس گرفته شود.

انرژی  المللیبین)شبکه حمایت از آموزش و پژوهش( با سازمان  ERNET د توسطتوانمیکشور 

ند. د به عنوان رابط عمل کتوانیماتمی برقرار شود. تخصص فیزیک پزشکی یا فیزیک بهداشت 

 را تکمیل کرده و برگردانند. F2او باید از آزمایشگاه سیتوژنتیک بخواهد که کاربرگ 

توسط یک عضو گروه پشتیبانی حفاظت در برابر پرتو زیر نظر متخصص ها نمونه آوریجمع

 .گیردمیفیزیک پزشک /بهداشت انجام 

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 6-3-1

 .از خون محیطی در یک لوله هپارینی لیتیومی لیترمیلی ۱۰ آوریجمع

ساعت پس از تابش گیری گرفته  ۲4 معموالًخون برای بیودوزیمتری سیتوژنتیک ة نمون

نمونه خون در ة تهیگری( صورت گیرد،  ۷. در مواردی که تابش گیری شدید )بیشتر از شودمی

 .شودمیابتدا توصیه  همان

اگر از هپارین خشک استفاده شود، باید خون درون لوله به خوبی مخلوط شود که این کار 

 .گیردمیبا چندین بار برگرداندن لوله صورت 

 

 گام دوم 6-3-2

 شود. یگذارعالمت آوریجمع و زمانبا نام بیمار، تاریخ ها خونی درون لولههای نمونه

هنگامی که سانحه پرتوی با تلفات زیاد اتفاق بیفتد، آنالیزها بر اساس ارجحیت و شیوه 
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 اجرای روش انجام گردد.

 

 گام سوم 6-3-3

 شده قرار داده شود. یبندقیعاخنک کننده ة جعبدر یک ها نمونه

 نباید یخ ببندد.ها نمونه

 

 گام چهارم 6-3-4

به  F2به همراه کاربرگ  D2و  A2های از کاربرگهایی و کپیها نمونه ترعیسرهر چه 

 آزمایشگاه سیتوژنتیک ارسال کنید.

 

را به عنوان یک منبع اطالعات  F2بایست اطالعات ارائه شده در کاربرگ می پزشک متخصص

اتکا بودن  رقابلیغد منجر به توانمیکروموزومی های در ارائه نتایج آنالیز تأخیرضروری ثبت کند. 

 گردد. درمان این نتایج برای

 

 گام پنجم 6-3-5

 خون مطابق با پروتکل.ة نمونپردازش 

دیگر ممکن است های تفسیر دوز با استفاده از منحنی کالیبراسیون به دست آمده در جا

لوژیکی بیو دوزیمتریرا به همراه داشته باشد. بنابراین هر آزمایشگاه که  توجهیقابلعدم قطعیت 

 مخصوص به خود را داشته باشد. پاسخ-دوزهای ستی دادهیبا دهدمیانجام 

بر اساس رابطه  (Dبا دوز ) (Yکروموزومی )های یناهنجارن یبر ارتباط ب یمبنای دالیل قوی

 باشد:می ریز

𝑎 = 𝐴 + 𝛼𝐷 + 𝛽𝐷2 
 را تعیین کرد. و  A ،مقادیر مربوط به ضرایب  توانمیبا استفاده از برونیابی منحنی 

 از دوزیمتری توانمیبرای اقدام پزشکی در سوانح با تلفات انبوه،  ریزیبرنامهة مرحلدر 

رد. برای یک برآورد اولیه از میزان دوز کپرتوی استفاده  مصدومانسیتوژنتیک برای تریاژ اولیه 

 عمدتاًشود. در مواردی که  یابیسلول الزم است که ارز ۲۰تریاژ پزشکی، تنها تعداد  تأییدجهت 
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 .باشدمی یابیبرای ارز یترمناسبسلول تعداد  ۵۰، شودمیبدن شامل تابش بخشی از 

 

 گام ششم 6-3-6

انجام دهید. عدم قطعیت را مورد دوز  سیتوژنتیک تخمینهای با استفاده از نتایج آنالیز

 بررسی قرار دهید.

 

 گام هفتم 6-3-7

به متخصص فیزیک پزشکی یا فیزیک بهداشت، تیم  آن رارا تکمیل کرده و  F2 کاربرگ

 بیمار ارائه دهید. درمان و پزشک مسئول بیمارستان اقدام اورژانسی

 خون برای دوزیمتری در سوانح حادة نموندر  aN 24 گیریاندازه 6-4

برای ها در نمونه Na 24 گیریاندازهخون و  گیرینمونههدف، ارائه راهنمایی کلی برای 

 .باشدمی، اندبوده متأثریک شرایط حاد اورژانس پرتوی  افرادی که از

برای ارزیابی دوز  معموالًنوترون  سازیفعالشده درون بدن بیمار از طریق  دیتول Na 24 از

. بر اساس مالحظات نظری، اکتیویته شودمینوترون در یک شرایط حاد اورژانس پرتوی استفاده 

فرودی به بدن همبستگی داشته باشد. با های نوتروند با شار توانمیدر تمام بدن  Na 24ة ژیو

 باشدمی گیریاندازهقابل  vivo -inدر تمام بدن از طریق شمارش  Na24وجودی که اکتیویته دقیق 

و مقدار آن بین افراد تا حد زیادی  باشدمیپایدار در تمام بدن غیرقابل محاسبه  میمقدار سدولی 

مود. ن گیریاندازهخون ة نموندر  توانمیمتفاوت است. از طرف دیگر سدیم پایدار و رادیواکتیو را 

در خون یک معرف  Na 24از آنجایی که خون در سرتاسر بدن توزیع شده است، اکتیویته ویژه 

 .باشدمیبسیار خوب از آن در تمام بدن 
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 نمودار واپاشی سدیم ۶-۶شکل 

خون هیچ فرایند ة نمونبر روی  Na 24گامای  یسنجفیط vivo -inبر خالف شمارش 

 نیاز ندارد. یمتیقگرانشیمیایی و یا وسیله 

 

 

 ۲۲طیف سدیم  ۷-۶شکل 



 135 ییپرتو یهادوز در اورژانس یابیارزفصل ششم: 

 
 نوترونی دوزیمتر ۸-۶شکل 

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 6-4-1

 .(3cm ۲۰-۱۰گرفتن خون از بیمار در اولین فرصت بعد از پرتوگیری )

 اولیه به بیماران، ممکن است باعث رقیق شدن غلظت درمان تزریق داخل وریدی به عنوان

Na24 ة محاسبباعث ایجاد اشکال در  هاآن درون خون شود و یا دفع آن را سرعت بخشد. هر دوی

 .شودمی Na 24ویژه ة تیویاکت

 

 گام دوم 6-4-2

پلی استایرن(  U8های خون را از سرنگ به یک ظرف )به عنوان مثال، ظرف استوانة نمون

پرتو گاما انتقال دهید. مقدار کمی هپارین برای جلوگیری از انعقاد خون اضافه  گیریاندازهبرای 

 کنید. ظرف را تکان دهید.

 



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 136

 

 U8های ظرف ۹-۶شکل 

 

، الزم است که مقدار آن دقیقاً محاسبه شود، شودمیخون اضافه ة نمونهنگامی که حالل به 

سدیم پایدار در خود دارند که این مقدار باعث بروز خطا در های تا اندازها حالل معموالًزیرا 

 اکتیویته ویژه خواهد شد. گیریاندازه

 

 گام سوم 6-4-3

 هپرتو گاما با استفاده از چشمه استاندارد با هندس سنجفیطکالیبراسیون انرژی و بازده 

 را بررسی کنید.ها نمونه گیریاندازهشمارش مشابه مربوط به 

 IAEA-TECDOC- 1092گاما، سند تکنیکی  یسنجفیاز طبه عنوان یک روش کلی 

 د مفید واقع شود.توانمی

 

 گام چهارم 6-4-4

 قرار داده و شروع به گیریاندازهسیستم ة شدظرف مخصوص را در موقعیت از پیش تعیین 

 داده کنید. آوریجمع

 

 گام پنجم 6-4-5

نمونه  آوریجمع زمان در خون در مدت ماندهیباق Na24زیر کسری از ة رابطبا استفاده از 

 را محاسبه کنید.

𝑅(𝑡𝑠) ≈ (1 − 𝛼(𝑡𝑠)) × 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 × 𝑡𝑠) 



 137 ییپرتو یهادوز در اورژانس یابیارزفصل ششم: 

st = هانمونه آوریجمع زمان. 

)sR(t  کسری از =Na24 زمان درون خون در ماندهیباق ts هانمونه آوریجمع. 

𝛼(𝑡𝑠)  کسری از =Na24 نمونه  آوریجمع زمان حذف شده از خون در مدتts  به علت دفع

 برابر صفر است.𝛼(𝑡𝑠) برای فرضپیشسدیم از بدن )از طریق ادرار(. مقدار 

𝜆  ثابت واپاشی =Na24 (۱- s ۵- ۱۰ *۲۸/۱). 

 

 گام ششم 6-4-6

 د:کنی حساب ریزة معادلپرتوگیری نوترون با استفاده از  زمان را در طی مدت Na24اکتیویته 

𝐴0 =
𝜆

(𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2)
×

𝐶𝑛𝑒𝑡

𝑅(𝑡𝑠) × 𝜀𝑓

 

 :که

0A  اکتیویته =Na 24 پرتوگیری نوترونی. زمان در نمونه در طول 

۱t = نمونه و شروع شمارشة تهی زمان ی بینزمانة فاصل. 

۲t  =نمونه و پایان شمارش. آوریجمع زمان ی بینزمانة فاصل 

𝜆  ثابت واپاشی =Na24 (۱-S ۵- ۱۰  *۲۸/۱). 

netC  شمارش خالص =Na24 ۱ی زمان در فاصلهt  ۲وt .که با شمارش زمینه تصحیح شده است 

fC  آشکارساز= بازده شمارش 

)sR(t  کسری از =Na24 زمان باقیمانده درون خون در ts هانمونه آوریجمع. 

 

 ام هفتمگ 6-4-7

 تابش گیری نوترونی محاسبه کنید. زمان درون خون بیمار را در مدت Na 24 غلظت

𝑎0 =
𝐴0

𝑣⁄  
0a غلظت =Na24  زمان خونی در مدتة نموندرون ( 3پرتوگیری نوترونBq * cm.) 

0A  اکتیویته =Na24  ۶در نمونه طی مدت پرتوگیری نوترونی که از رابطه ذکر شده در گام 

 (.Bq) آیدمی به دست

V  آوریجمعخون ة نمون= حجم ( 3شده از بیمارcm.) 

 



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 138

 گام هشتم 6-4-8

 گروه متخصصین تحویل دهید. را بهرا تکمیل و آن  F4 کاربرگ

 

 گام نهم 6-4-9

 را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.ها تمام فعالیت

 

 ارزیابی دوز نوترونی در شرایط حاد اورژانس پرتوی 6-5

یک راهنمای کلی از ارزیابی میزان دوز نوترونی برای افراد ة تهیهدف از ارائه این قسمت 

ز زان دویدر یک شرایط حاد اورژانس پرتوی م .باشدمیشرایط حاد اورژانس پرتوی  تأثیرتحت 

. باشدمیتابش شده به بدن انسان وابسته های نوتروننوترون تا حد زیادی به شار و طیف انرژی 

ارزیابی  . بنابراینباشدمیم حیاتی و مواد پیرامون آن وابسته طیف نوترون به نوبه خود به سیست

آزاد شده در یک شرایط حاد اورژانس های نوترونمورد نیاز است.  معموالًمیزان دوز در فوریت 

 د مواد مختلفی را اطراف سیستم حیاتی فعال کند.توانمی یپرتوی

، Na24 ،P31مختلفی نظیر های که رادیونوکلئید باشدمی یسازفعالبدن انسان نیز در معرض 

K41,39  وCa44  هاآن . در میانکندمیدرون بدن بیماران تولید Na24 (h ۱4/۹۶ =۲/۱T ) ًمعموال 

 طوربه تقریباًکه  شودمی، زیرا از سدیم پایدار تولید شودمیبرای ارزیابی دوز نوترونی استفاده 

ردن پرتو گاما با انرژی باال، به راحتی قابل کل ساطع ییکنواخت درون بدن توزیع شده و به دل

ود خون با شار نوترون تابشی وجة نمونکه بین پرتوزایی در ای . ارتباط نظریباشدمی یآشکارساز

 سازد.می دارد، ارزیابی میزان دوز نوترون را برای آمادگی فوریت پزشکی مقدور

 برای پرسنل یا معموالًان داده است که پرتوگیری نوترون در شرایط اضطراری تجربه نش

آثار قطعی را در پی هایی پرتوگیری. در برخی مواقع این چنین افتدمیکارگران اورژانس اتفاق 

اثر بیولوژیکی نسبی ناشی از  دهیوزنبا  دوز جذبیة محاسبعملی برای های دارد. از این رو گام

 .اندشدهنوترون در این دستورالعمل بیان پرتوگیری 

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیه در اک یاقدامات
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 گام اول 6-5-1

پرتوگیری  زمان در خون در مدت Na24با استفاده از فرمول بیان شده در زیر، اکتیویته ویژه 

 .شودمیمحاسبه 

𝛼0 = a0/ρNa 
α 0  فعالیت ویژه تولید شده =Na 24  ماریبدرون خون (Na/g24-NaBq) 

0a غلظت =Na 24 3تابش گیری نوترون ) زمان در خون بیمار درBq/cm با استفاده از گام( )

 (داخلیدوز  دستورالعمل ارزیابیدر  ۷

ρ
Na

 .۹/۱*  ۱۰-۲ه مقدار پیش آن برابر با ک ( cmNag *۳)= غلظت سدیم پایدار در خون  

 باشد.می

 یسنجفیطدقیق توسط  طوربه توانمیبه عنوان مثال، غلظت سدیم پایدار درون خون را 

غلظت سدیم  گیریاندازه( تعیین کرد. اگر ICP-AESنشری اتمی پالسمای جفت شده القایی )

 .شودمیاستفاده  فرضپیشز مقدار پایدار غیرممکن بود، ا

 

 
 نشری اتمی پالسمای جفت شده القایی سنجیطیفشمای  ۱۰-۶شکل 

 سدیم درون خون گیریاندازهبرای 

 گام دوم 6-5-2

 طیف نوترون را برآورد کنید.

)سیستم کد انتقال مختصات گسسته یک بعدی ANISN به عنوان مثال، یک کد کامپیوتری

طیف نوترون مورد استفاده قرار  چند گروهی با پراکندگی ناهمسان( ممکن است برای برآورد

عات نبود، اطال ریپذامکانکامپیوتری  یسازهیشبگیرد. اگر برآورد طیف نوترون با استفاده از 

 .اندشدهبیان  ۳۱۸و  ۱۸۰شماره  IAEAدر سری گزارش فنی ها مربوط به طیف
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 گام سوم 6-5-3

 زمان در خون بیمار در مدت Na 24ة ویژتابشی از طیف نوترون و اکتیویته های نوترونشار 

 د محاسبه گردد:توانمی ریپرتوگیری نوترونی، از طریق رابطه ز

Ф =
𝑉 × 𝐴𝑁𝑎 × ∑𝑡ℎ

𝜆 × σ × Nav × S × ξ{φ(En)}
× α0 

 رابطه داریم: نیدر اکه 

𝛼0 =ة ویژة تیویاکت ( تولید شدهNa/ g 24-NaBq  ) 

V  مقدار( فرضپیش=حجم بدن انسان v  3برابراست باcm ۶۸۲۸۰) 

S ( 2 فرضشیمقدار پ= مساحت قسمت مورد آزمایش بدن انسانcm ۵۶۹۰ باشدمی) 

Ф  تابشی های نوترون= شار(2-cm) 

𝜆  ثابت واپاشی =Na24 (۱-s۵- ۱۰  *۲۸/۱) 

σ  مقطع جذب =Na23  حرارتی های نوترونبرای(2cm۲۵-۱۰  *۳4/۵) 

∑𝑡ℎ ۱حرارتی )های نوترون= مقطع جذب کلی ماکروسکوپیک بدن انسان برای-cm 

۲۳۳۹/۰) 

avN ( عدد آووگادرو =moL ۲۳۱۰  *۰۳/۶) 

naA ( جرم مولی سدیم پایدار =/molg۲۳) 

𝜉{φ(𝐸𝑛)}ها = احتمال گیراندازی نوترون( در بدن انسان با شار بر واحد انرژیnE )ه برای ک

 باشد.می ۲۵4/۰شکافت برابر با های نوترون

 

 .آیدمی به دستزیر ة رابطاین مقدار از ها برای سایر نوترون

𝜉{φ(𝐸𝑛)} = (
∫ 𝜉(𝐸𝑛)𝜑(𝐸𝑛)𝑑𝐸𝑛

∞

0

∫ 𝜑(𝐸𝑛)𝑑𝐸𝑛

∞

0

) 

𝜑(𝐸𝑛) ( ۱= شار نوترون بر واحد انرژی-ev *۲-cm) 

𝜉(𝐸𝑛) در بدن انسان با انرژی ها = احتمال گیراندازی نوترونnE 
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 Enدر بدن انسان با انرژی ها گیراندازی نوتروناحتمال  4-۶جدول 

Capture En, MeV Capture En, MeV Capture En, MeV Capture En, MeV 

۲۰۶/۰ ۵۰/۳ ۳۰۰/۰ ۷۹4/۰  ۲۹۹/۰  ۰۱/۰  ۱۸۱/۰  ۱e-۹ 

۱۹۷/۰ ۵۰/4 ۲4۹/۰ ۰۰/۱  ۳۰۲/۰  ۱۰۰/۰  ۳۰۵/۰  ۱e -۶ 

۱۵۶/۰ ۳۱/۶ ۲۷۳/۰ ۲۶/۱  ۳۰۹/۰  ۳۰۰/۰  ۳4۸/۰  ۱e -۵ 

۱4۷/۰ ۱۰ ۲۵۳/۰ ۰۰/۲  ۲۵۸/۰  44۰/۰  ۳4۵/۰  ۱e -4 

۱۳۳/۰ ۱/۱4 ۲4۲/۰ ۵۱/۲  ۳۰۵/۰  ۵۰۱/۰  ۳۲۰/۰  ۱e -۳ 

 

بر توابع شار نوترون )شامل طیف نوترونی های انتگرالة محاسبپیشنهادات کاربردی برای 

 یافت شود. ۳۱۸شماره  IAEAانرژی( ممکن است در سری گزارشات  واحد

 

 گام چهارم 6-5-4

 :کنید محاسبه ریزة معادلبر واحد شار نوترونی را با استفاده از  T ارگان برای Tdدوز جذبی 

𝑑𝑇 =
∫ 𝑑𝑇(𝐸𝑛)𝜑(𝐸𝑛)𝑑𝐸𝑛

∞

0

∫ 𝜑(𝐸𝑛)𝑑𝐸𝑛
∞

0

 

Td ارگان = دوز جذبی T  بر واحد شار نوترونی با طیف انرژی(E) 𝜑 (۲cm  *pGy.) 

𝜑(𝐸𝑛)  ( ۱= شار نوترون بر واحد انرژی-ev *۲-cm.) 

𝑑𝑇(𝐸𝑛) ارگان = دوز جذبی T  با انرژی های نوترونبر واحد شارnE (2cm  *PGy.) 

 

 گام پنجم 6-5-5

در  Na24ة ویژاکتیویته  گیریاندازهمطابق با  T ارگان زیر دوز جذبی درة رابطبا استفاده از 

 خون را محاسبه کنید:

𝐷T
Ext,n = 1 × 10−12 × dT × Ф 

 ن رابطه داریم:یکه در ا

𝐷T
Ext,n ارگان درها از نوترون= دوز جذبی حاصل T  ( با طیف انرژیE  )𝜑  و شارФ (Gy) 

Td ارگان = دوز جذبی T ها بر واحد شار نوترون( با طیف انرژیE ) 𝜑 (۲cm   *PGy) 

Ф  های نوترون= شار( ۲تابشی-cm) 
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 Gyبه  PGy= ضریب تبدیل  ۱* ۱۰ -۱۲

 

 گام ششم 6-5-6

 زیر:ة معادلبا استفاده از  T ارگان در TADاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنبا  دوز جذبیة محاسب

𝐴𝐷𝑇
𝐸𝑥𝑡,𝑛 = 𝐷𝑇

𝐸𝑥𝑡,𝑛 × 𝑅𝐵𝐸𝑛 
 ن رابطه:یه در اک

𝐴𝐷T
Ext,n  =ارگان اثر بیولوژیکی نسبی در دهیوزنبا  دوز جذبی T  با های نوترونحاصل از

 Ф (Gy-Eq) و شار 𝜑 (Eطیف انرژی )
EXt,n

TD ارگان = دوز جذبی در T  های نوترونحاصل از ( با طیف انرژیE ) 𝜑 و شارФ 

(Gy) 
nRBE برای آثار قطعی شدیدها = اثر بیولوژیکی نسبی نوترون 

 .باشدمی Gy۳برابر  nRBE فرضپیشمقدار 

ن ی. همچنشودمیمنتشر های هست( نیز از شکافت گاماهای عالوه بر نوترون، فوتون )پرتو

هیدروژن ة هستتوسط ها (، در فرآیندی که به موجب آن نوترونMev ۲/۲با انرژی باال )های فوتون

)گیراندازی پرتو گاما(. در  شودمیز منتشر یافتند نمی در سیستم بحرانی و مواد اطرافش گیر

وز بیشتر از د یهنگام وقوع شرایط حاد اورژانس پرتویها بعضی مواقع دوز جذبی ناشی از فوتون

د به توانمی دوز جذبی فوتون mura–Tokai. بر اساس فوریت باشدمیها جذبی ناشی از نوترون

 برابر نوترون برسد. ۹/۱تا  4/۱مقدار 

درصد دوز جذبی نوترون  ۱۰به بیش از  Sarovاز سوی دیگر، دوز جذبی فوتون در فوریت 

کمتر تضعیف ها باال درون بدن، نسبت به نوترونبا انرژی های فوتون. از آنجایی که رسدمین

 نفوذ کند. تریدرونهای ارگان ، ممکن است بهشوندمی

( نوترون به گاما در kermaکرمای ) نسبت ریمقاد. باشدمیارزیابی دوز فوتون غالباً دشوار 

دوز فوتون مفید خواهند بود. در حالت کلی، ة محاسببرای  ۲۱۱شماره  IAEAسری گزارشات 

برای ارزیابی میزان دوز فوتون در یک شرایط حاد اورژانس پرتوی از روش سیتوژنتیک استفاده 

 IAEAاز چنین رویکردی در گزارش هایی ارائه شده است. مثال F2 دستورالعملکه در  شودمی

 .شودمییافت  Sarvoاز فوریت 
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 گام هفتم 6-5-7

بیمار تحویل  درمان را به متخصص پزشکی مسئول هاآن تکمیل و را F3 و F5کاربرگ 

 دهید.

این  ریدر غاطمینان حاصل کنید که دوز فوتون ناشی از فوریت حاد، برآورد شده است. 

 صورت این مورد را با متخصص پزشکی مسئول در میان بگذارید.

 

 گام هشتم 6-5-8

 را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.ها فعالیتة یکل

 

 ارزیابی میزان دوز داخلی 6-6

 :یک راهنمای کلی از بررسی میزان جذب و همچنین ارزیابیة ارائهدف، 

 های انباشت بر مبنای سنجش مؤثر دوز( زیستیBioassay measorment) 

 مانز یا بافت فرد در مدت ارگان اثر بیولوژیکی نسبی رسیده به دهیوزنبا  دوز جذبی 

 زیستیهای مبنای سنجش پس از برداشت شدید رادیونوکلئیدها، بر

 ساسبر ااثر بیولوژیکی نسبی برای رویان و جنین  دهیوزنانباشت شده با  دوز جذبی 

 .باشدمیزیستی های سنجش

متفاوت پرتوگیری کند. های در یک شرایط اورژانس پرتوی، یک فرد ممکن است از راه

 هوابرد،های مستقیم از چشمه، رادیونوکلئید دهیتابشاست در اثر  پرتوگیری خارجی ممکن

 موجود در زمین، لباس و یا پوست باشد.های رادیونوکلئید

. باشدمیپرتوگیری داخلی تنفس و بلع مواد پرتوزا یا آلوده شدن از طریق پوست یا جراحات 

 تعیین کرد. in-vitroو  in-vivoزیستی های از تکنیک تست توانمیمیزان جذب رادیونوکلئیدها را 

 مؤثرزیستی و ارزیابی دوز های تست بر اساس گیریاندازهجذب از طریق ة یاولبرآورد 

ر انجام ن منظوین اقدام به ای. اشودمیبرداشت غالباً توسط پرسنل پزشکی فوریت درخواست داده 

 درمانة ادامدارویی و  یسازپاکمورد نظر باال باشد ة اندازه اگر پرتوگیری داخلی تا ک شودمی

 صورت پذیرد.

ی مناسب پس از جذب زمان در فواصل in-vivoو  in-vitroنظارت ة برنامالزم است که 
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ناشی از تشعشع و نیز های آسیبانباشت برای برآورد میزان  مؤثرتصادفی انجام گیرد. مقادیر دوز 

 ل منطقه بندی زمین ویاظتی برای حفاظت در برابر پرتو، از قباقدامات حف درازمدت ریزیبرنامه

 .گیردمی، مورد استفاده قرار یدر کشاورزتدابیر محتاطانه 

اثر بیولوژیکی نسبی برای سنجش و کنترل  دهیوزنبا  دوز جذبینتایج حاصل از ارزیابی 

 .گیردمیاثرات قطعی پرتو مورد استفاده قرار 

وز دانباشت و  مؤثرتخصص الزم برای انجام ارزیابی دوز جذب و برآورد دوز  بیمارستان اگر

اثر بیولوژیکی نسبی را نداشته باشد، الزم است که با متخصصین کشوری یا  دهیوزنبا  جذبی

د در این رابطه توانمی( IAEA) یاتم یانرژ المللیبینارتباط برقرار کرد. آژانس  المللیبین

تیب دهد. اطالعات الزم در این دستورالعمل برای رسیدن به چنین مساعدتی مساعدت الزم را تر

 حاصل شود. در چنین مواردی فیزیک پزشک/ بهداشت بیمارستان در فوریت، ابتدا درون

د نقش واسطه را ایفا کند. او بایستی از متخصصین بخواهد تا پس از توانمی بیمارستان

 را تکمیل و برگردانند. F11و  F9و  F7های کاربرگها، گیریاندازه

روش خود را اجرا کند و برای برآورد دوز داخلی، کارکنان آموزش دیده  بیمارستان چنانچه

د با استفاده از نتایج توانمیبعدی های کرد. گام یپوشچشم ۲و  ۱های گاماز  توانمیداشته باشد، 

 ( انجام گیرد.F9کاربرگ ) in-vitro( و F11)کاربرگ  in-vivo زیستیهای تست

 

 گام اول 6-6-1

 د:ینکزیر ارزیابی ة شدرا با استفاده از فرمول ذکر  Iجذب 

𝐼𝑅 =
𝑀𝑇,𝑅(𝑡)

𝑓𝑇,𝑅(𝑔, 𝑡)
 

 ه در آن:ک

RI  جذب رادیونوکلئید =R(Bq) 

t زمان = مدت ( بعد از جذبdays) 

 𝑀𝑇,𝑅(𝑡) اکتیویته رادیونوکلئید =R ارگان برگشته به T (Bq( ) از کاربرگ  استفادهباF11 )

 .از جذببعد  t زمان در مدت( F9( )کاربرگ Bq/day( روزانه )excretaدفعیات ) یا اکتیویته در

𝑓𝑇,𝑅(𝑔, 𝑡)( کسری از رادیونوکلئید =R جذ ) خاص  ارگان مانده در بدن یا در یکة شدب

T با سن  یدر فردg زمان ساعت در ۲4، یا دفع شده از بدن طی مدت t  روز( بعد از جذب )به(
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 ترتیب تابع بقا یا دفع(

 گیریاندازه F7مانده توسط دستورالعمل ة تیویاکت ارگان به این معناست که درون Tشاخص 

 .گرددمیمحاسبه  F6ادرار یا مدفوع( توسط دستورالعمل  وسیلهبهو اکتیویته دفع ) شودمی

,𝑓𝑇,𝑅(𝑔ة محاسبالزم برای های داده 𝑡)  ،برای عناصر منتخب )هیدروژن، آهن، کبالت

استرانیوم، روتنیم، ید، سدیم، رادیوم، توریم، اورانیم، پنتونیوم، پلوتونیم، آمریکیوم، کوریوم، 

 .باشندمی منابع موجودکالیفورنیم( در 

ر از عناصر پایدار یبر اساس رابطه ز توانمی رادیونوکلئید خاص را کیاطالعات الزم برای 

 به آن به دست آورد: مربوط

𝑓𝑇,𝑅(𝑔, 𝑡) = 𝑓𝑇,[𝑅](𝑔, 𝑡) × 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆𝑅 × 𝑡) 
𝑓𝑇,𝑅(𝑔, 𝑡)  رادیونوکلئید از جذب= کسری R خاص  ارگان در تمام بدن یا در یک ماندهیباق

T  شخص در سنg زمان ساعت در ۲4، یا دفع شده از بدن در t تابع بقا یا دفع(از جذب )( بعد )روز 

fT,[R](g, t)  کسری از جذب عناصر پایدار =[R] ارگان در تمام بدن یا در یک ماندهباقی 

)روز( بعد از جذب )تابع بقا  t زمان ساعت در ۲4یا دفع شده از بدن طی  ،gفرد در سن  tخاص 

 یا دفع(.

t = پس از جذب )روز( زمان 

g سن فرد تحت آزمایش = 

𝜆𝑅 ( اطالعات مربوط به واپاشی رادیواکتیو برای چندین  -۱= ثابت واپاشی رادیواکتیو .)روز

 نمایش داده شده است.پیوست رادیونوکلئید در 

,fT,R(gمقادیر کلی  t) مورد نظر برای پرتوکاران ممکن است در های برای رادیونوکلئید

 :http://www.nirs.go.jp تیساوبمراجع یافت شوند. برای پرتوکاران و عموم یک پایگاه داده در 

8080/anzendb/RpD/gpmd.php  د منبعی برای مقادیر توانمیموجود است کهfT,R(g, t) .باشد 

 

 گام دوم 6-6-2

 د:فرمول زیر ارزیابی کنی کار گرفتنبه  باتنفس یا بلع( را )انباشت پس از جذب  مؤثردوز 

𝐸Inh(τ) = IInh × eInh(g, τ) 
𝐸Ing(τ) = IIng × eIng(g, τ) 

 :رابطه داریم نیدر اکه 
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𝐸Inh(τ)  مؤثر= دوز ( انباشت ناشی از تنفسSv) 

𝐸Ing(τ) مؤثر= دوز ( انباشت در اثر بلعSv) 

𝐼𝐼𝑛ℎ  شودمی= جذب ناشی از تنفس که با استفاده از گام اول تخمین زده (Bq) 

IngI  شودمی= جذب ناشی از بلع که با استفاده از گام اول تخمین زده (Bq) 

eInh(g, τ)  روهو گرادیونوکلئید ة رندیگانباشت بر واحد جذب( برای  مؤثر= ضریب دوز )دوز 

 (Bq *Sv-۱( به دلیل تنفس )gبرای پرتوکاران و عموم با سن ) پرتوگیر

eIng(g, τ)  رادیونوکلئید و گروه ة رندیگانباشت بر واحد جذب( برای  مؤثر= ضریب دوز )دوز

 (Bq *Sv-۱( به دلیل بلع )gر )پرتوکاران و عموم با سن یپرتوگ

 

 گام سوم 6-6-3

 زمان رسیده را بعد از Tیا بافت  ارگان ه بهکاثر بیولوژیکی نسبی  دهیوزنبا  دوز جذبی

 زیر تخمین بزنید:ة رابط کار بردنبه  پس از جذب )تنفس یا بلع( با ∆معین 

𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛ℎ(∆) = 𝐼𝐼𝑛ℎ × 𝐴𝑑𝐼

𝐼𝑛ℎ(𝑔, ∆) 
𝐴𝐷𝑇

𝐼𝑛𝑔(∆) = 𝐼𝐼𝑛𝑔 × 𝐴𝑑𝐼
𝐼𝑛𝑔

(𝑔, ∆) 
 :که

𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛ℎ(∆)  =رگانا اثر بیولوژیکی نسبی رسیده به بافت یا دهیوزنانباشت با  دوز جذبی 

T  در مدت معینt ( پس از استنشاق تصادفیGy-Eq.) 

𝐴𝐷𝑇
𝐼𝑛𝑔(∆)  = رگانا اثر بیولوژیکی نسبی رسیده به بافت یا دهیوزنانباشت با  جذبیدوز 

T معین  در مدتt  دنیبلعپس از ( تصادفیGy-Bq.) 

InhI ( جذب ناشی از تنفس، تخمین زده شده در گام اول =Bq.) 

IngI ( جذب ناشی از بلع، تخمین زده شده در گام اول =Bq.) 

𝐴𝑑𝐼
𝐼𝑛ℎ(𝑔, اثر بیولوژیکی نسبی بر واحد  دهیوزنانباشت با  جذبیدوز = ضریب دوز ) (∆

پس از تنفس حاد  ∆معین  زمان در gبا سن  ییمربوط به اعضا Tیا بافت  ارگان جذب رسیده به

 (.Eq*Bq-Gy-1خاص( )های رادیونوکلئید

𝐴𝑑𝐼
𝐼𝑛𝑔

(𝑔, اثر بیولوژیکی نسبی بر واحد  دهیوزنانباشت با  دوز جذبی= ضریب دوز ) (∆

پس از بلعیدن حاد رادیونوکلئید ∆معین  زمان در gاعضا با سن  Tیا بافت  ارگان جذب رسیده به
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 (.Gy-Eq*Bq-1خاص( )های 

 

 گام چهارم 6-6-4

اثر  دهیوزنانباشت با  دوز جذبیدر موارد پرتوگیری داخلی تصادفی پرتوکار باردار، 

 زیر استفاده کنید:ة رابطبر واحد جذب از  بیولوژیکی نسبی را برای نوزاد

𝐴𝐷𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐼𝑛ℎ (∆) = 𝐼𝐼𝑛ℎ × 𝐴𝑑𝑊,𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛ℎ (∆) 
𝐴𝐷𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑔 (∆) = 𝐼𝐼𝑛𝑔 × 𝐴𝑑𝑊,𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐼𝑛𝑔

(∆) 
 

𝐴𝐷𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑛ℎ اثر بیولوژیکی نسبی نوزاد بر واحد جذب  دهیوزنانباشت با  دوز جذبی=  (∆)

 ( Gy-Eqتنفس اتفاقی ) پرتوکار باردار پس از

𝐴𝐷𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑛𝑔

اثر بیولوژیکی نسبی نوزاد بر واحد جذب  دهیوزنانباشت با  دوز جذبی= (∆)

 ( Gy-Eqپس از بلعیدن اتفاقی )

IngI ( جذب از طریق بلع، محاسبه شده از گام اول =Bq) 

InhI ( جذب از طریق تنفس، محاسبه شده از گام اول =Bq) 

𝐴𝑑𝑤,𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑛ℎ اثر بیولوژیکی نسبی برای  دهیوزنانباشت با  دوز جذبی= ضریب دوز )(∆)

 (Eq*Bq-Gy-1نوزاد بر واحد جذب پرتوکار باردار( برای رادیونوکلئید خاص مربوط به استنشاق )

𝐴𝑑𝑤,𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑛𝑔

اثر بیولوژیکی نسبی برای  دهیوزنانباشت با  دوز جذبی= ضریب دوز ) (∆)

 ( Eq*Bq-Gy-1نوزاد بر واحد جذب پرتوکار باردار( برای رادیونوکلئید خاص مربوط به بلعیدن )

 

 گام پنجم 6-6-5

بیماران  درمان را به مسئول متخصص پزشکی برای هاآن را تکمیل وF7 و F6کاربرگ 

 تحویل دهید.

در صورتی که یک گروه از متخصصین ارزیابی دوز داخلی را انجام دهند، گام شش اجرا 

 خواهد شد.
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 گام شش 6-6-6

ن یبه گروه متخصصین تحویل داده شود. همچن F7و  F6کاربرگ ة شدتکمیل های کپی

 آموزش داده شوند. F7گروه متخصص برای گزارش دادن کاربرگ 

 

 گام هفتم 6-6-7

های گیریاندازهدر پایان یک سری از  (F7ارزیابی آلودگی داخلی )کاربرگ هایی ن نتایج

 متخصص تکمیل شود. و پزشکانجام شده توسط فیزیک پزشک/ بهداشت 

جذب بسیار پراکنده باشند، اطالعات نیازمند در نظر گرفتن ة شدزمانی که مقادیر برآورد 

بسیار متفاوت از آن در  M. اگر مقادیر باشدمی دقیق طوربهعدم قطعیت )خطا( برای هر داده 

F(t) .باشد، برآورد دوز ویژه بیمار الزم است 

 

 گام هشتم 6-6-8

 در دفتر گزارش کار ثبت و نگهداری شود.ها فعالیتة هم

را ثبت کند تا در مواقع ضروری به عنوان  F7پزشک متخصص بایستی اطالعات کاربرگ 

 استفاده شود. هاآن یک پایگاه داده از

 

 IN-VITRO تست زیستی 6-7

تست زیستی در  بر اساس گیریاندازهراهنمایی برای مدیریت ة ارائهدف از این بخش، 

 است. in-vitroشرایط 

های ه به منظور تعیین غلظت رادیونوکلئید در نمونهکاست  یاتیعمل in-vitroتست زیستی 

ل مو، بافت برداشته شده، تنفس و نمونهیقب دفعی )مدفوع( و سایر مواد بیولوژیکی )زیستی( از

آوردن نتایج صحیح از ارزیابی، الزم است  به دسترد. به منظور یگمی دهانی و بینی صورتهای 

 به درستی انجام گیرد. بردارینمونهکه 

 شود که وضعیت پزشکی بیمار اجازه دهد. آوریجمعی زمان نمونه باید

زیستی های بر اساس تستها گیریاندازهتخصص و تجهیزات الزم برای انجام  بیمارستان اگر

تخصصی تماس بگیرید. در این رابطه های را نداشته باشد، باید با آزمایشگاه in-vitroدر شرایط 
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IAEA د مساعدت نماید. آگاهی از این دستورالعمل برای رسیدن به چنین مساعدتی توانمیز ین

د توانیم بیمارستان . در چنین مواردی فیزیک پزشک/ بهداشتشودمیحاصل  ستانبیمار ابتدا در

را تکمیل نموده  F9تخصصی بخواهد کاربرگ های نقش واسطه داشته باشد. او باید از آزمایشگاه

 .بازگرداندو 

 در برابرحفاظت های روشبیولوژیکی و هنگام برخورد با بیماران آلوده،  بردارینمونههنگام 

ممکن است توسط عضوی از گروه پشتیبانی حفاظت در برابر  بردارینمونهپرتو باید رعایت شود. 

 پرتو تحت نظارت فیزیک پزشک / بهداشت انجام گیرد.

 

 مدفوع وادرار های نمونه 6-7-1

روی مدفوع، شاخصی قابل اعتماد از آلودگی داخلی  گیریاندازهآمده از  به دستهای داده

 ترکیب پذیریانحاللجذب، ة نحو. این اطالعات به باشدمیبرای بسیاری از رادیونوکلئیدها 

 هاآن ریفسو تآنالیز ها، نمونه آوریجمعرادیونوکلئید و همچنین سهولت  سنتز زیستیرادیواکتیو، 

 .باشدمیوابسته 

ة کنندمنتشر های از رادیونوکلئید توجهیقابلشکوک به جذب گزینش سریع بیماران م

 حملقابلهای با استفاده از شمارشگر بیمارستان مناسب از مکان با انرژی باال، در یکهای فوتون

آلفا باشد، روش رادیوشیمیایی گسترده ة کنندکننده، ساطع  اگر آلودهد صورت گیرد. توانمی

 و در نتیجه شوندمیمشخص  سنجیطیفهای روشکه با استفاده از  ممکن است نیاز داشته باشد

 .دارد ازینزیادی را برای داشتن یک پاسخ کمی  زمان
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 منبع رادیواکتیو سنجیطیفاصل به کار رفته در  ۱۱-۶شکل 

 

 یباً تقرو ، اما هنوز هم پاسخ فوری ندارند شوندمیغیررادیومتری نیز استفاده های روشگاهی 

در جدول ها موجود برای آنالیز برخی رادیونوکلئیدهای روشاز  ی. برخبه طول انجامیدیک روز

 .اندشده انیب ۶-4

 

 ی منتخبها از رادیونوکلئید یبرخ زیآنالهای روش ۵-۶جدول 

 رادیونوکلئید آزمایش روش

C-14و H-3 ادرار سنتیالسیون مایع و   Sr-89,90 و   P-32 

 Fe-59 ادرار گاما سنجیطیف

 Co-57, 58, 60 ادرار و مدفوع گاما سنجیطیف

 Sr-85, 89, 90 ادرار سنتیالسیون مایع

 Ru-106 ادرار گاما سنجیطیف

 I-125, 129, 131 ادرار گاما و سنتیالسیون مایع سنجیطیف

 Cs-134, 137 ادرار گاما سنجیطیف

 Pb-210 و Ra-226, 228 ادرار شمارش نسبی

جرمی  سنجیطیفآلفا و  سنجیطیف

 یاسیقفلورسانس پالسمای جفت شده 

(ICP-MS) 

 Uranium ادرار
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 رادیونوکلئید آزمایش روش

و  آلفا سنجیطیفاسپکتروفوتومتری و 
ICP-MS 

 Thorium ادرار و مدفوع

 Pu-238,239,240 ادرار و مدفوع آلفا سنجیطیف

 Np-227 ادرار و مدفوع گاما سنجیطیف

 Am-241 ادرار و مدفوع آلفا سنجیطیف

 Cm-242, 244 ادرار و مدفوع آلفا سنجیطیف

 Cf-252 ادرار و مدفوع گاما و آلفا سنجیطیف

 شکافت و ایجاد فعالیت ادرار و مدفوع گاما سنجیطیف

 

زان جذب آب یم ی. یک استثنا بررسشودمیساعت( توصیه  ۲4در دفع روزانه ) گیریاندازه

. شودمیساعته ترجیح داده  ۲4 بردارینمونهبه  یدرپیپ بردارینمونهه در آن ک باشدمیسنگین 

نباشد، اولین ادرار صبح برای آنالیز بهتراست. دفع  ریپذامکانساعته  ۲4 گیرینمونهمواقعی که 

 معموالً ، شودمیتولید  وساز عضلهسوخته به عنوان یک محصول متابولیک در ککراتینین، ة روزان

 سطح کراتینین در ادرار گیریاندازه. کندمیکمتر از حجم مایعات از دست رفته درون ادرار تغییر 

از هایی شده در ساعت آوریجمعادراری های ساعته دفع رادیونوکلئید از نمونه ۲4برای برآورد 

های ادرار در مجموعههای تعیین میزان کراتینین در نمونههای روش. باشدمیل استفاده روز، قاب

 .باشندمیموجود  ۱۸شماره  IAEAگزارشات سالمت 

دارویی آلودگی رادیواکتیو به تصویب رسید، روند دفع  یسازپاکاز طریق  درمان زمانی که

 باید در نظر گرفته شود. درمان ازپس 

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیدر اه ک یاقدامات

 

 گام اول 6-7-1-1

ها نمونه مدفوعات بیمار مشکوک به آلودگی داخلی کار را شروع کنید. نمونه آوریجمعبا 

کنید و آن را با دقت برای اجتناب  آوریجمعمخصوص های پالستیکی و یا جعبههای را در بطری

 از برخورد با آلودگی به کار برید.

 آلوده خودداری کنید.ة محوطدر یک ها نمونه کردنجمعاز 
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 گام دوم 6-7-1-2

 د:ینک دارنشانر یرا با اطالعات زها نمونه آوریجمعهای جعبه

 نام بیمار 

  گیرینمونه و اطالعاتزمان 

 )آهنگ دوز در سطح ظرف )اگر رادیونوکلئید یک گسیلنده گاما باشد 

 

 گام سوم 6-7-1-3

 ی سرد یا یخچال تامکان در هاآن رده و ازک بندیبستهظروف را در یک کیف پالستیکی 

 د.ییآنالیز محافظت نما زمان

مجهز باشد، گام چهارم را  in-vitroبه آزمایشگاه تست زیستی در شرایط  بیمارستان اگر

 د.یانجام ده

 

 گام چهارم 6-7-1-4

 پزشک متخصص جهت به دستدن آن رسان و F9تکمیل کاربرگ ها، گیریاندازهانجام دادن 

 بیماران. درمان

های که یک آزمایشگاه تخصصی خارجی، مطالعات تست شودمیی اجرا زمان پنجمة مرحل

 را انجام داده باشد. in-vitroزیستی در شرایط 

 

 گام پنجم 6-7-1-5

را به آزمایشگاه  F9و  F7را به همراه کپی از کاربرگ ها د. نمونهینکرا تکمیل  F7کاربرگ 

د. به پرسنل آزمایشگاه جهت تکمیل کاربرگ یاز پیش تعیین شده برسان in-vitroتست زیستی 

F9 د.یالزم را بدههای آموزش 

 

 ششمگام  6-7-1-6

 د.ییرا در دفتر گزارش کار ثبت و نگهداری نماها فعالیتة هم

را ثبت کند تا در مواقع ضروری به عنوان یک  F9بایست اطالعات می پزشک متخصص
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 ده شود.استفا هاآن پایگاه داده از

 

 بیولوژیکی دیگرهای نمونه 6-7-2

از مو یا  بردارینمونهبیولوژیکی )های برای سایر نمونه توانمیقبلی را ة شدمراحل ارائه 

ه نتایج حاصل کبرد. از آنجا  به کار ، نیزشوندمیزیستی ارزیابی های روشبینی( که توسط 

وجود هایی داخلی بر اساس چنین نمونهباشند بنابراین امکان ارزیابی دوز می کیفی صورتبه

ز بینی ا بردارینمونهندارد. در مورد استنشاق مواد رادیونوکلئید جهت تعیین نوع رادیونوکلئید 

ی که رادیونوکلئید قادر به پرتودهی است صورت زمان باید تا بردارینمونهباید اعمال شود. این 

م شود تا امکان پاک شدن مواد رادیواکتیو از باید به سرعت انجا بردارینمونهن یگیرد. همچن

از  رداریبنمونه گیریاندازه جینتا ریتفسقسمت ورودی جلوی بینی فراهم نشود. اگرچه تعبیر و 

یک سری عوامل قرار دارد، پزشک ممکن است مجبور شود که قبل از ارزیابی  تأثیربینی تحت 

 نماید. درمان دوز داخلی اقدام به شروع

 

 
 و در هوایتکوایننده نمونه ماده رادک یریگاندازهپروب  ۱۲-۶شکل 

واپاشی در دقیقه بیانگر وجود پرتودهی  ۵۰۰از در مورد استنشاق پلوتونیوم، واپاشی بیشتر 

 .باشدمیخطرناک 

د به تعیین آلودگی حاصل توانمیمواد حاصل از استفراغ  آوریجمعدهانی و  بردارینمونه

د جهت توانمیکه  از گوارش کمک کند. یک زخم آلوده شده ممکن است نیازمند جراحی باشد

رود. این نتایج قابل تعمیم جهت ارزیابی دوز  به کار مؤثرمورد نیاز  درمان کنترل عمق آلودگی و
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 .باشدمیداخلی ن

د به منظور ارزیابی جذب رادیونوکلئید نتوامیغلظت خونی رادیونوکلئید ن گیریاندازه

را که چ دهدمیسیستماتیک ارائه ة اکتیویتة درباراستفاده شود. این نتایج اطالعات محدودی را 

 .باشدیمو تفسیر نتایج ساده ن گیردمیرادیواکتیو از خون به بافت بسیار سریع صورت ة مادورود 

سیتوژنتیکی )اختالل کروموزومی، آنالیز های بیودوزیمتری از قبیل آنالیزهای تکنیک

شدید از قبیل پرتوگیری خارجی استفاده های پرتوگیری( عموماً برای FISHمیکرونوکالی، 

 وند.ر به کار ند برای ارزیابی کیفی آلودگی داخلی نیزتوانمی هاروش. عالوه بر آن این شوندمی

داخلی که های با سایر گسیل دهنده آلودگی با آب سنگین و استنشاق گاز تریتیوم در مورد

، ارزیابی کمی از طریق آنالیز اختالل کروموزومی کنندمیبدن را پرتودهی های بافتاغلب 

این  شودمیباعث  ،نتایجهای در اخذ یافته تأخیر ،)دستورالعمل( با وجود این شودمی ریپذامکان

 روش در مقایسه با آزمایش ادرار از اعتبار کمتری برخوردار باشد.

 

 IN-VIVOتست زیستی  6-8

ترین اطالعات الزم برای تخمین و قابل اعتماد نیترعیسر in-vivoتست زیستی  گیریاندازه

 گیریاندازهة لحظخاص از بدن را در های اکتیویته همه رادیونوکلئیدها در کل بدن یا در ناحی

خاص از قبیل های ( و نیز شمارشگرحملقابلکل بدن )ثابت یا های . شمارشگردهدمیائه ار

د توانیمشمارشگر انرژی پایین سینه، شمارشگر زخم، شمارشگر تیروئید یا تجهیزات غربالگری 

های موارد تجهیزات پزشکی از قبیل دوربین یدر بعضرود.  به کار هاگیریاندازهبرای انجام این 

د کالیبره شود. ژئومتری شمارش پیشنهاد توانمیگاما به منظور کمی سازی اکتیویته کل بدن 

 ارائه شده است که در آن عالمت ** بیانگر ۵-۶شده برای برخی از رادیونوکلئیدها در جدول 

 .باشدمی)نادر(  احتمال انگریب*  و عالمتبیشترین احتمال تجمع رادیونوکلئید 
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 توسط پروب گاما تیروئیدجذبی دوز  گیریاندازه ۱۳-۶شکل 

 

 ژئومتری شمارش برای برخی رادیونوکلئیدها ۶-۶جدول 

 رادیونوکلئید ژئومتری

  تمام بدن ریه تیروئید

 شکافت و ایجاد فعالیت + ++ +

 ++ + Fe-59 

 ++  Co-57 

 ++  Co-58 

 ++  Co-60 

 + ++ Sr-85 

 ++ + Ru-106 

++ +  I-125, 129, 131 

 + ++ Cs-134, 137 

 ++  Ra-226, 228 

 ++ + U-235 

 ++  Th-228, 232 

 ++  Np-237 

 ++  Am-241 

 ++  Cf-252 
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نداشته باشد،  in-vivoتجهیزات و یا کارشناس الزم برای انجام تست زیستی  بیمارستان اگر

الزم در این های د کمکتوانمی IAEAپیشرفته تماس گرفته شود. های الزم است با آزمایشگاه

واسطه  د نقشتوانمی بیمارستان زمینه را فراهم نماید. در چنین شرایطی فیزیک پزشک/ بهداشت

 یرا پر کرده و به و F11نماید تا کاربرگ  درخواستو بایستی از آزمایشگاه مربوط را ایفا نماید. ا

 تحویل دهند.

آزمایشگاه تست زیستی بایستی آمادگی الزم برای مواجهه با بیماران با آلودگی شدید را 

گر ند. ایحفاظت پرتویی استاندارد را اجرا نماهای دستورالعمل هاآن داشته باشند و در مواجهه با

ی که آلودگی خارجی وجود داشته باشد، انجام آزمایش زمان تا بیماران به شدت آلوده شده باشند

آلوده ة یناحآلودگی ممکن است اتفاق بیافتد.  در مورد زیآماغراق. چرا که تخمین شودمیتوصیه ن

توسط حفاظ محدود کرد. اگر تجهیزات شمارشی  in-vivoحین شمارش  توانمیخارجی را ة شد

in-vivo انجام شود. این  بیمارستان د در/ یا کنارتوانمی گیریاندازهدر دست باشد،  حملقابل

 د ابزار مفیدی برای بیمارانی باشد که در اثر پرتوگیری حاد امکان انتقال بهتوانمیوسیله 

تیو به شدت باال باشد آشکارسازها طوری باید رادیواکة مادوجود ندارد. اگر جذب  بیمارستان

 مانز استفاده شوند )از لحاظ آرایش هندسی( که از مشکالت مربوط به پاسخ دستگاه از قبیل

ی منظم زمانهای بایستی در بازه in-vivoهای گیریاندازهمرده جلوگیری شود. در صورت امکان 

 یین شود.رادیواکتیو از بدن تعة مادانجام گیرد تا خروج 

 انجام داد عبارتند از: توانمی نهین زمیه در اک یاقدامات

 

 گام اول 6-8-1

 شود. یسازپاکبیمار، آلودگی بیمار  پایشدر صورت امکان قبل از انجام 

 

 گام دوم 6-8-2

 را به بیمار توضیح دهید. گیریاندازهدستورالعمل 

 

 گام سوم 6-8-3

 کنید.بر انتقال بیمار به سمت تجهیزات شمارشگر کل بدن نظارت 
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 مربوطه را داشته باشد، گام چهارم را دنبال کنید. in-vivo یزنتستآزمایشگاه  بیمارستان اگر

 

 گام چهارم 6-8-4

 را تکمیل کرده و آن را به پزشک متخصص مسئول F11را انجام دهید. کاربرگ  گیریاندازه

 بیمار تحویل دهید. درمان

را انجام دهد،  in-vivoتست زیستی  گیریاندازه بیمارستان اگر آزمایشگاه تخصصی خارج از

 گام پنجم را دنبال کنید.

 

 گام پنجم 6-8-5

به مسئول شمارش کل بدن  F10را به همراه چند کپی از کاربرگ  F11یک کپی از کاربرگ 

را تکمیل و  F11کنید تا کاربرگ  درخواست in-vivoتحویل دهید. از آزمایشگاه تست زیستی 

 تحویل دهد.

 

 گام ششم 6-8-6

 تمام عملیات را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

های را جهت داشتن پایگاه داد F11پزشک متخصص بایستی اطالعات ارائه شده در کاربرگ 

 از اطالعات ضروری ثبت کند.
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 فصل هفتم

 یونوکلئیدهاافراد آلوده به راد یریتمد
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 161 دهایونوکلئیافراد آلوده به راد تیریمدفصل هفتم: 

 

 

 

 یونوکلئیدهاافراد آلوده به راد یریتمد 7

 پاسخ حادثه 7-1

 حوادث با مقیاس کوچک 7-1-1

در  و دهندمیرخ  رهیو غهای هستهای نیروگاه، هابیمارستان ها،شگاهیکه در آزما یحوادث

. این نوع از شوندمیحوادث مقیاس کوچک نامیده  هستند دیونوکلئیراد یمقدار کم بردارنده

متخصصین حفاظت پرتویی و یا  احتمال آلوده کردن یک و یا تعداد کمی افراد را دارند. حوادث

ها و یا نزدیک این محلها در این محل احتماالًپزشکان به عنوان کارکنان و یا پرسنل قراردادی 

به مقامات و یا کارکنان  رسانیاطالعمسئولیت ها این بخشهای حضور خواهند داشت. سوپروایزر

با مشاوره  ،ترل پرتوهاحفاظت پرتویی )فیزیک بهداشت( و دیگر مقامات باالتر را دارند. کارکنان کن

 مدیریت شخص و وتعیین دوره اقدام عملی  به منظوربا مدیران خود، مسئولیت ارزیابی اولیه را 

عهده  مواد رادیواکتیو به محل حادثه برهای آلودگییا اشخاص آلوده، همچنین محدود کردن 

ات مقامبه مواد رادیواکتیو(  پیدا شدندارند. بسته به نوع حادثه )سرقت مواد رادیواکتیو و یا 

 .شودمی رسانیاطالع دولتیو یا  استانیمحلی، 

 

 حوادث با مقیاس بزرگ 7-1-2

ودگی تعداد زیادی حتمال آلکه در بردارنده مقدار زیادی مواد رادیواکتیو و همراه با ا حوادثی

 عبارتند از:بزرگ  اسیمق بااز حوادث هایی نمونهنامند. می از افراد باشند را حوادث مقیاس بزرگ

 برقهای نیروگاه حوادثو های هستانفجار سالح  و،یاکتویرادهای سالحبا  یستیترور حمالت

های میت و نشانانآتش، امنیتی مأموراندیگر پلیس یا ممکن است  هیاولتیم پاسخگوی . ایهسته

مختلف،  ممکن است به طرح و تعیین چندین محوطه . این نوع حوادثباشد یمحلرخداد  یمحل

 نیاز داشته باشند. ، جهت کمک به پرسنلآلودگی میزانبر پایه 
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 هاتیمسئولو ها نقش 7-2

 بالقوه و اشخاص آلودههای زخمیت مدیر 7-2-1

 مهم برای کمک به اشخاص آلودههای اولویت (1

 جراحات مرگبار و وضعیت پزشکی 

 سطح باالی آلودگی داخلی 

 (یپزشک عیاقدامات سر ازمندین ،مرگبار نبودن) و شدید یصدمات جد 

 سطح باالی آلودگی پوست 

 پزشکی(های مراقبتمتوسط )نیاز به های آسیب 

 آلودگی داخلی سطح متوسط 

 سطح متوسط آلودگی پوستی 

 جراحات خفیف با سطح پایین آلودگی 

 افراد آلوده بدون جراحت 

 

 مدیریت افراد در معرض تابش قرار گرفته (2

 نهمچنی راهنمایی متخصصین حفاظتی پرتویی و پزشکان و ، به منظورفلوچارتچندین 

ممکن است به صورت  مراحلتهیه شده است. این  یونیزانهای تابشمدیریت افراد در معرض 

احتمالی، از مراحل خاصی های آسیبمتوالی انجام نشوند، بلکه بسته به ماهیت آلودگی و 

 .شود نظرصرف

 
 ارزیابی پزشکی بیمار در ناحیه تریاژ محل حادثه فلوچارت ۱-۷شکل 
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 (تریاژ در صحنه محوطه)زیابی پزشکی ار یک ةمرحل 7-2-1-1

ر د دیگری در محل حادثه ویکی در دو محل،  معموالً یونوکلئید افراد آلوده به راد یریتمد

را که در  یاقدامات یردر ز. دهدمیرخ  اورژانسی دارای تمهیدات مکان دیگر یا بیمارستان یک

 :شودمیشرح داده  بایستی انجام شود،حادثه  و در محلمرحله اول 

 

 پرسنل پزشکی و حفاظت پرتویی ةاقدامات اولی 7-2-1-1-1

 افراد را از منطقه آلوده دور کنید و به ناحیه تریاژ در منطقه غیر آلوده ببرید. 

 را در  هاآن بپوشانید و یا اینکه هاآن ز بهآلوده افراد را درآورید و لباس تمیهای لباس

 .پتو بپیچانید

  بررسی کنید و سپس اطالعات را ثبت کنیدافراد را برای تعیین سطوح آلودگی. 

  استنشاقیهای آلودگیتهیه سواب بینی و بررسی فرد از نظر 

  حیروهای آسیبدرمان جراحات و دیگر موارد پزشکی مانند 

 استریل بپوشانیدهای آلوده را با بانداژهای زخم. 

 دهید اعالم خطر کنید و در صورت نیاز آمبوالنس را خبر هابیمارستان به. 

  ژ محلی امکان به خدمات پزشکی و یا جراحی فوری نیاز دارند که در تریااگر جراحات

دارویی دارند؛  درمان تریک و یامنیاز به ارزیابی دوزیاینکه و یا  انجام آن وجود ندارد

 .ببرید بیمارستان بیمار را به

 یمار را و حرکت ب ونقلحملدر طول  یآلودگ نشراز  یریجلوگ یبرا یاطیاقدامات احت

و تجهیزات را قبل از خارج شدن از ناحیه کنترل از  همراهان، هینقلید )وسایل انجام ده

 .یونوکلوئیدی چک کنید(دراهای آلودگینظر 

 آگاه کنید میزان مواجهه پرتوییرا از وسعت جراحات و ها خانواده. 

 افراد در آن های فعالیت بیاورید، به ویژه در رابطه با به دستکاملی از حادثه  اطالعات

ناحیه )هنگام حادثه در کجا بوده است؟ چه کاری انجام داده است؟ مسیر خروجی وی، 

 ...(.عالئم و
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 مرگبار ةمسائل بالقو 7-2-1-1-2

ی اورژانس برای جراحات جدی خدمات پزشک فوراًو باالترین اولویت این است که  ترینمهم

ر ئله بحیاتی حفظ شوند. این مسهای ملکردبعدی جلوگیری شود و ع از صدماتفراهم شود تا 

پرتویی اولیه های تا کامل شدن نتایج بررسی اولویت دارد. زداییآلودگیو  هاآلودگیارزیابی 

 کرد. نظرصرف از صدمات جزئی توانمی

  پرسنل پزشکی بایستی هر دو مسائل رادیولوژیکی و پزشکی را در نظر داشته باشند و

و یا بینایی( در اولویت قرار  نقص عضومسائل پزشکی جدی )مانند جراحات مرگبار، 

 .داشته باشند

  هیچ خطری برای پرسنل پاسخگوی پزشکی ندارند تابش دیدهبیماران آلوده شده و یا ،

ی طوربهد ه مواد رادیواکتیو آلوده شده باشب شدیداًارف که بیمار مگر در شرایط غیرمتع

کنند و یا اینکه قطعاتی از این مواد رادیواکتیو در  جریان پیداکه ممکن است در هوا 

 .پوست و یا لباس جاسازی شده باشند

 دینبا یپرسنل پزشک ین،و دوز جن پرتویی درکقابلاز اثرات  یآگاه یبه استثنا 

تا قبل از  ؛مشکوکهای تابشمواجهه با  یاثرات پزشک دربارهزنان باردار ه بهای توصی

 یا ی،کپزشهای فیزیست حفاظت پرتویی، یدهبتوانند با پرسنل آموزش د آنکه

آن را  جینتا و تفسیر جنینیدوز تابش  ینانجام تخم یتکه صالح یگرید ینمتخصص

 .دارند، قرار دهند

 ی افراد یفورو  یاورژانسپزشکی های مراقبتهای نیاز نیتأم معموالً یتاولو ینباالتر

حال،  ین. با ااندشده یزخم یونوکلئیدرادهای آلودگیدر حوادث  یجد طوربهکه  است

 یهتخل ممکن است وجود داشته باشد، سوزیآتشخطرناک همچون  یتوضع یکاگر 

 تعیین کننده مرگ و زندگی اورژانس یجراح یککه  یباشد. هنگام یتاولو ینباالتر

 را دریافت و بدون آلودگی به حیاتیاولیه های کمک فوراً یدبا یمار، بشته باشدوجود دا

 استفاده و یا واحد جراحی، بعد از بیمارستان انتقال یابد. اتاقک اورژانس بیمارستان

 .دشو زداییآلودگیبایستی 

 یاورژانس گسترده یجراح یانادر، ممکن است الزم باشد که قطع عضو های یتدر موقع 

 اولیه زداییآلودگیمرکز  یکدر  اولیه وهای کمکمراکز  نیترکینزددر محل حادثه، در 
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 .انجام شود ،مستقر در محل یبر پاسخ پزشک یمبتن یگاهپا یا

 دارای جراحات جدی باشد و یا اینکه محل  ه شخص تابش دیدهبه جز در مواردی ک

وری ف جاییجابهنیاز به  معموالًباشد،  رای تجهیزات و یا پرسنل غیرمتخصصیحادثه دا

 یبدن یتبهتر است وضع ی،جد نسبتاً های آسیببا  یحت. باشدمین بیمارستان بیمار به

 فرداینکه تا  ین برده شوداز بقابل انتقال های آلودگی تمامینگه داشته و  پایداررا  یمارب

 اعزام شود. فاقد آمادگی الزم بیمارستان یک به

 

 ئیدهالوو یا رادیونوک یونیزانهای تابشمواجهه شده با شناسایی افراد  7-2-1-1-3

محل بسیار های خارجی و داخلی رادیونوکالید اتارزیابی اولیه جراحات پرتویی و رسوب

 ،صحنه اورژانسشده در  آوریجمعساختاری های بررسیحال، اطالعات  نیبا ا. استضروری 

، خواهند بود. شوندمیانجام  بیمارستان در که یپزشککامل های ارزیابی یبرا یارزشمند بعمن

یونیزان های تابشبا ی که در شرایط مختلف افراد ییشناسا یبرا ی رادیمفهای روش ۷-۱جدول 

 حادثه در محل توانمیرا  یابیارزهای روشاز  یاری. بسدهدمیرا ارائه  اندشدهو یا آلوده  مواجهه

با  اولیه قرار بگیرند.های بایستی به عنوان اولویت موارد نیانجام داد. ا میدانی(های گیریاندازه)

 یبرا و آوریجمعها نمونهبایستی  ،موارد برای ارزیابی اولیه کافی نباشند نیحال، اگر ا نیا

 شوند. مناسب فرستاده بیولوژیکی شگاهیآزما کیبه  وتحلیلتجزیه

 

 هاآلودگیو ها دوز یی،پرتوهای مواجهه یهاول یابیارز ۱-۷جدول 

 محل ارزیابی روش ارزیابی روش منبع

 خارجی

منابع 
 رادیواکتیو

ز وآهنگ د یریگاندازه
با استفاده از  یتابش

 مترهایدز

میدانی، بررسی پرتویی و های گیریاندازه
 زیمترهاود

آلودگی پوست 
 و یا لباس

دوز  آهنگ گیریاندازه
تابشی از آلودگی با 
 وسایل بررسی کننده

 میدانیهای گیریاندازه

 پوست
پوستی بر دوز  محاسبات

 زواساس ضرایب د
 میدانیهای گیریاندازه

 داخلی
استنشاق 

 )بینی/دهان(
مختلف  پایش نواحی

مواد صورت برای 
میدانی، بررسی شواهد اولیه  گیریاندازه

زمایشگاه برای بلع و جذب، آنالیز در آ



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 166

 محل ارزیابی روش ارزیابی روش منبع
 بعدیهای ارزیابی یبین برادیواکتیو، سوا

 از هوا گیرینمونه

میدانی، برای ارزیابی سریع  گیریاندازه
پروب را روی سطح نمونه نگه دارید؛ 

شمارش در محل میدان و یا در 
 آزمایشگاه

 آهنگآوردن  به دست
ها شمارش از ریه

 گاما(های )پرتو

میدانی، برای ارزیابی سریع  گیریاندازه
پروب را به روی قفسه سینه و یا پشت آن 

 .نگه دارید مواد رادیواکتیو پایشبرای 
 و آنالیز در آزمایشگاهها نمونه آوریجمع ادرار و مدفوعهای نمونه

 و آنالیز در آزمایشگاهها نمونه آوریجمع ادرار و مدفوعهای نمونه بلع
 و آنالیز در آزمایشگاهها نمونه آوریجمع ادرار و مدفوعهای نمونه جذب پوستی

جذب از طریق 
 هازخم

 آوردن آهنگ به دست
 هازخماز دوز 

شمارش در محل واقعه، تجهیزات پزشکی 
 و یا آزمایشگاه

 و آنالیز در آزمایشگاهها نمونه آوریجمع ادرار و مدفوعهای نمونه

 تزریق
آهنگ  آوردن به دست

شمارش در محل تزریق 
 و یا زخم

 میدانی و یا آزمایشگاهیهای بررسی

 داخلی/خارجی
پرتودهی کل 

 بدن

با استفاده دوز  محاسبه
از آزمایشات سیتوژنیک 

لنفوسیتی پس  کاهشو 
 ساعت ۲4از 

را ها پس از یک یا دو روز نمونه
را دوز  و در آزمایشگاه میزان آوریجمع

 .بررسی کنید

های افزارنرماستفاده از 
ارزیابی کننده بیوشیمی 

 AFRRIمانند 

 بیمارستان میدان تابشی و یا

 

 خارجیهای پرتودهیارزیابی  7-2-1-1-4

 ند در معرض تابشتوانمیتیو خاص رادیواکهای آلودگیبا هایی محل در برخی از مواقع

تابشی های این دوز گیریاندازهی که این احتمال وجود دارد، زمان منابع خارجی نیز قرار بگیرند.

سنل در حال شخصی پرهای متریدوزبسیار مهم است. اگر این سانحه در محلی رخ دهد که 

 وزیمترد. با این حال، در صورت نبود دهدمیرخ  نیز استفاده باشد، یک ارزیابی مستقیم پرتویی

بیولوژیکی و بالینی های بر اساس شاخص پرسنلی و دیگر وسایل ارزیاب پرتویی، ارزیابی پرتو

 مختلف حاد پرتویی ینیبالهای ویژگیاز  یمختصر حیتوض ۲-۷دول ج. گیردمیموجود صورت 
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 .کندمیباال را ارائه دوز  و پرتودهی کل بدن با آهنگ باالهای دوزآمده از 

 در دیبا پرتویی،حادثه  کیاز  پس ساعت اول ۱۲تا  ۶تهوع و استفراغ در  دارای مارانیب

به  یفعاط العملعکس کیبه ندرت به عنوان  استفراغ حالت تهوع واز د. نشو یبستر بیمارستان

بنابراین این عالئم بایستی جدی گرفته شوند مگر آنکه خالف آن  ،ذکر شده استحادثه پرتویی 

 ۶و هر به سرعت انجام  دی( باکل و به تفکیک) CBC خونیهای سلولشمارش کامل  .ثابت شود

ساعت نشان داد،  4۸را طی  هاآن کاش سریع تعدادها، سلول. اگر شمارش ساعت تکرار شود ۸تا 

 مانندی شگاهیآزما یصیتشخهای روش ریساورت گرفته است. آسیب پرتویی شدید ص

 شد.با دیممکن است مف کیتوژنتیکروموزوم س وتحلیلتجزیه

 

 سندرم حاد پرتویی ۲-۷جدول 

 زود سندروم
مرحله 

 پرودرمال
 مرحله نهفته

مرحله بروز 
 بیماری

 بهبود

 خونی )مغز
 (استخوان

 ۷/۰بیشتر از 
گری )عالئم 

دوز  خفیف در
گری رخ  ۳/۰کم 
 (دهندمی

عالئم عبارتند  -
 ،اشتهاییبیاز 

حالت تهوع و 
 استفراغ

 ۱شروع از  -
روز  ۲ساعت تا 

پس از مواجهه 
 پرتویی

طول مرحله از  -
چند دقیقه تا 

 چند روز

های سلول -
 بنیادی در مغز

در حال  استخوان
مرگ هستند، 
اگر چه ظاهر 

 بیمار خوب است

طول مرحله از  -
 هفته ۶تا  ۱

عالئم عبارتند  -
 ،اشتهاییبیاز 

 یتب و ناراحت
کاهش تعداد  -

قرمز های گلبول
 در چند هفته

علت اصلی  -
مرگ تب و 

 خونریزی
احتمال بقا با  -

 زوافزایش د
دریافتی کاهش 

 یابدمی
بیشترین مرگ  -

ماه  و میر چند
پس از مواجهه 

 پرتویی

در بیشتر موارد  -
 مغزهای سلول

شروع  استخوان
 به تکثیر در مغز

 استخوان
 کنندمی

بهبودی کامل  -
برای درصد 

بزرگی از 
جمعیت از چند 

سال  ۲هفته تا 
پس از مواجهه 

 دهدمیرخ 
مرگ برای  -

 بعضی افراد در
گری  ۲/۱دوز 
 دهدمیرخ 

LD50/60- 
 ۵/۲-۵مساوی 

 گری
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 زود سندروم
مرحله 

 پرودرمال
 مرحله نهفته

مرحله بروز 
 بیماری

 بهبود

 روده ای-معدی

 ۱۰بیشتر از 
گری )بعضی 

 عالئم خفیف در
گری  ۶کم دوز 
 (دهندمیرخ 

عالئم عبارتند  -
 ،اشتهاییبیاز: 

 د،یتهوع شد
 یاستفراغ، گرفتگ

 و اسهال
شروع در  -

عرض چند 
ساعت پس از 

قرار گرفتن در 
 پرتو معرض

مدت مرحله  -
 روز ۲ تقریباً

های سلول -
 در مغز یادیبن

سلولو  استخوان
 یپوششهای 

دستگاه گوارش 
در حال مرگ 

هستند، اگر چه 
ممکن  ماریب

در ظاهر است 
 خوب باشد

مدت مرحله  -
کمتر از یک 

 هفته

عالئم عبارتند  -
 ،یاز ناراحت

 ،اشتهاییبی
 د،یاسهال شد

 و یآبکمتب، 
عدم تعادل 

 یتیالکترول
مرگ ناشی از  -

 و یآبکمعفونت، 
عدم تعادل 
 الکترولیتی

مرگ در عرض  -
دو هفته پس از 

 تابش

LD100 =۱۰ 
 گری

سیستم 
عصبی/قلبی 

 عروقی

 ۵۰بیشتر از 
گری )تعدادی 

 درها سندروم
گری  ۲۰کم دوز 
 (کنندمیبروز 

عالئم عبارتند  -
از عصبانیت 

شدید و 
برافروختگی، 

 د،یتهوع شد
و اسهال  استفراغ

آبدار. از دست 
و  یاریهوشن داد

احساس سوزش 
 پوست

در  شروع -
عرض چند 

از قرار  قهیدق
 گرفتن در معرض

 پرتو
طول مرحله از  -

 دقیقه تا ساعت

ممکن  ماربی -
است به عملکرد 

 بازگردد یجزئ
مدت مرحله  -

ممکن است 
طول ها ساعت
 بکشد

عالئم عبارتند  -
از بازگشت 

 زش،یاسهال آبر
 اتشنج و کم

 ۶تا  ۵شروع  -
ساعت پس از 

قرار گرفتن در 
 معرض

مرگ در طی  -
سه روز پس از 

مواجهه رخ 
 دهدمی

هیچ بهبودی 
ده نش بینیپیش
 است

 

 غربالگری آلودگی افراد 7-2-1-1-5

 ،همه افراد در محل ممکن است، کننده حادثه آلوده یتبسته به ماهخارجی: های آلودگی

ید. این نک ییاست که افراد آلوده را شناسا ینگام ا یناول ینبنابرایرند. قرار نگ یدر معرض آلودگ
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همه بایستی انجام شود.  ۱-۷جدول داده شده در های روشغربالگری در محل و با استفاده از 

مورد  ۷-۳ در جدول مناسب پرتویی یصبا ابزار تشخ یدبا وئیدمحل انتشار رادیونوکلافراد در 

 یرند.قرار گ یبررس

 

 هاآلودگیتجهیزات پرتویی مورد استفاده برای تشخیص و آشکارسازی پرتوها و  ۳-۷جدول 

 نوع تشخیص واحد ثبت نتایج گیریاندازهوسیله 

 آلودگی Becquerel (dpm) (GSM) یکلپایش وسایل 

 Becquerel (dpm) دست و صورت پایش
به جای مانده بر روی های آلودگی

 ترک اتاق زمان در وپادست

 mGy or mSv h–1 (mR h–1) پایش کلیوسایل 
Becquerel (dpm) سطوح پرتویی و آلودگی 

 سطوح پرتویی و آلودگی mGy or mSv h–1 (mR h–1) وسایل پایش کلی

چمبر یونیزان یا وسیله 

 micro-R گیریاندازه
mGy or mSv h–1 (mR h–1) سطوح پرتویی 

 آلودگی Becquerel (dpm) آلفا آشکارساز تابش

 حملقابلاسپکتروسکوپی 
 گیریاندازهمتفاوت، های خروجی

 اکتیویته و رادیونوکالیدها

و کمی ها شناسایی رادیونوکالید

 سازی احتمالی

 

که به صورت خارجی آلوده به مواد  فرض بر این است که افرادیداخلی: های آلودگی

. رسوب رادیونوکالیدها به صورت خارجی در اندشدهرادیواکتیو هستند به صورت داخلی نیز آلوده 

رادیواکتیو انفجاری های لولهگآلوده و یا های زخمنتیجه تنفس، بلع، جذب از طریق پوست، 

مربوط به ارزیابی حادثه و تریاژ های . یافتهباشدمیرادیواکتیو  قطعات موادجاسازی شده و دیگر 

در واکتیو رادی یحوادث آلودگ یشتربد. نشوباید توسط پرسنل حفاظت پرتویی و پزشکی ثبت 

روی ( یرهو غ یقاتیتحقهای دانشگاه ،ایهستههای نیروگاه)یواکتیو مجوز مواد راد دارای تأسیسات

وادث در صورت وقوع ح دارد. دوجو هاآن در بعدیاقدامات  همه انجام امکان احتماالًکه  دهدمی

با  دیگربه مناطق  ی(، ممکن است آلودگیستیحمله ترور یک مثالً ) یعوس یاسدر مق یآلودگ

. یابدگسترش  ،یولوژیکرادهای اورژانس و مناسب به موارد یعپاسخ سر به منظورمنابع محدود 

 نابه سرعت توسط متخصص یراقدامات ز یکه تمام غیرمنطقی است اگر فرض شوداساس  ینبر ا

داخلی های آلودگی گیریاندازهراه  نیترحیصح. شودمیانجام  حفاظت پرتویی داد شده آموزش
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داخلی و اقدامات های آلودگیبیولوژیک بستگی دارد. نوع های مناسب نمونه آوریجمعبه 

 هر مورد در زیر به تفصیل شرح داده شده است. مناسب یالعملعکس

باره فراهم آوردن اطالعات کیفی در به منظورسواب بینی های : نمونهجذب استنشاقی (۱

این  آوریجمع. با این حال، باشندمیمیزان استنشاق مواد رادیواکتیو بسیار مفید 

ض . به محشودمی، محدود باشندمیدر شرایطی که تعداد افراد آلوده شده بسیار ها نمونه

ها ریبردانمونهاینکه شرایط شخص اجازه دهد )قبل از دوش گرفتن و یا شستن بینی(، 

با استفاده از سواب بینی، باید برای تمامی کسانی که مشکوک به استنشاق مواد 

باید ها صحیح، این نمونههای داده آوریجمعرادیواکتیو هستند انجام شود. به منظور 

و قبل از آنکه فرد انگشت خود را در بینی فرو ببرد و یا اینکه به بینی خود  سریعاً

پتاسیم  یا آشکارساز GMحسگر  یکبا  یدبا ینیسواب ب. شود آوریجمعبزند؛ های ضرب

. شود یآلفا بررسهای پرتو یبرا یرو دیسولفگاما و آشکارساز  /بتاهای پرتو ییدید برا

های گیرینمونه آن نتایج مثبت نشان دهنده استنشاق احتمالی است و باید به دنبال

 مواد رادیواکتیو را استنشاق کهی افرادآزمایشگاهی انجام شود.  وتحلیلتجزیهبیشتر و 

در خارجی، های زداییآلودگیو پس از  ین حفاظت پرتوییتوسط متخصص یدبا، اندکرده

 .شوند یابیارز با تجهیزات مناسبمرکز  یک

، شاخص مهمی از جذب زخم در نواحی از پوست آلوده شده وجودجذب پوستی و بلع:  (2

بسیار شدید است که این جذب پوستی های دگیآلورادیواکتیو است، اما تنها در موارد 

به شکل محلول باشد(.  )حتی اگر رادیونوکالید شودمیخلی داهای آلودگیمنجر به 

. باشدمیداخلی های آلودگیمواد رادیواکتیو نشانه بارزی از های تکهبا  ایجاد شده جراحات

. البته باشدمیاز امکان جذب به روش بلع  وجود آب و غذای آلوده به عنوان یک مدرک

آلودگی از طریق مواد به معنای  لزوماًتوجه شود که آلودگی دهان و سطوح اطراف آن 

 آلوده به صورت باشد.های د به دلیل تماس دستتوانمی، بلکه خوراکی نیست

 افراد با  ینیدهان و ب یبررسGM،  ایتابش گاما(  ی)براسنتیالتور پتاسیم یدید 

 مصرف یااز استنشاق  جستجوی مدرکی یتابش( برا ی آلفا)برا یروید سولف

 با ها زخم یبررسGM ، یرو یدسولف یا تابش گاما(، ی)براسنتیالتور پتاسیم یدید 

 رادیونوکالیدی یعاتضا یا یآلودگ ی ازشواهد یتابش آلفا( برا ی)برا
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  در صورتی که قابل اجرا باشد ،مصرف زمان آوردن صحیح به دستتالش برای 

 یدا( بیازدر صورت ن حفاظت پرتوییپرسنل  یی)با راهنما یپرسنل اورژانس پزشک 

 .دتالش کنن یدوز داخل یابیارز و یستیز یشاتآزما به منظورنمونه  آوریجمع یبرا

پس از حوادث منجر به آلودگی برای ها نمونه آوریجمع اگرچه مدفوع: آوریجمع (3

ساعت و نمونه 4ادرار گرفته شده در ظرف های نمونه زیستی مهم است ولیارزیابی 

 یرادارند، ز یارزش کم پس از حادثه چند روز مدتدر شده  آوریجمعمدفوع های 

گرفته شده در های نمونه ین،عالوه بر انباشند.  یستمیکجذب س یانگرممکن است نما

 د.احتمال بالقوه آلوده شدن را دارن هاآن به یکنزد یامناطق آلوده 

 

 داخلیهای آلودگی درمان روعش 7-2-1-1-6

صحنه به برداشتن و زدودن مواد رادیواکتیو جذب شده از بدن در  الزامتنها در موارد نادر 

دهان،  شست و شویمحدود به اقدامات ساده مانند  یدبا درمان .باشدمیرادیواکتیو  اورژانس

از طریق مسیر هوایی و باشد که ممکن است هایی یونوکلئیدحذف راد یبراها نازوفارنکس و زخم

به مقدار ها ایزوتوپ یسازقیرقجذب شده باشند. تجویز سریع اقدامات پزشکی و یا ها یا زخم

 اناستخو و تیروئیدمتابولیکی با جذب باال مانند های در قطبرا ها جذب رادیونوکالید توجهیقابل

ر جام شوند. برای مثال اگ، بایستی بسیار سریع اناثربخشی این اقدامات منظور. به دهدمیکاهش 

آمده  به دستهای از بررسی مثالً)باشد  وجود داشتهجذب پلوتونیوم و یا دیگر اکتینیدها احتمال 

تزریق شود.  فوراًبایستی  DTPAبینی(، های آباز نواحی صورت و یا مثبت بودن نتایج سو

 پتاسیم یدید وک به جذب ید رادیواکتیو باشیم، تجویز عامل مهار کنندههمچنین اگر مشک

 ضروری است.

 

 افراد مواجه شده بندیاولویتو  دسته بندی 7-2-1-1-7

شنایی و ارزیابی افراد مواجه شده با تشعشع است. این مرحله باید به  ۱هدف از مرحله 

که به منظور هایی منجر شود. جدول زیر اولویت هاآن و جراحات هاآلودگی بندیدرجهتعیین و 

 .کندمیگرفته شود را مطرح  نظر یک مدیریت موفقیت در این مرحله باید در
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 هافراد مواجه شد بندیاولویتو بندی دسته 4-۷جدول 

 اقدام درجه جراحت و سطح آلودگی

 پزشکیهای مرگبار و وضعیتهای جراحت

راه هوایی، تنفس و گردش خون را کنترل کنید، 

 انبیمارست ، به اورژانسزداییآلودگیسپس قبل از 

 .منتقل کنید

 دوز تابشی باال
 رماند و زداییآلودگیقبل از  بیمارستان انتقال به

 حاد پرتوییسندرم 

 سطح باالی آلودگی داخلی

در صورت امکان مداخله به منظور بهبود و حذف 

از تمامی بدن و یا مسدود کردن  هاآلودگیکامل 

در مناطق با متابولیسم باال  مواد رادیواکتیوجذب 

ق (؛ تزریاستخوان و پلوتونیوم در تیروئید)ید در 

DTPA طبق توضیحات باال پتاسیم یدید و 

 فاقد قابلیت مرگبار ولی جدی و)جراحات جدی 

 نیاز سریع به اقدامات پزشکی(
 و انتقال به بخش اورژانس زداییآلودگی

 به آرامی با آب استریل یا نمک شسته شود آلودههای زخمشواهدی از 

 سطح باالی آلودگی پوست

 و پذیرش در بخش اورژانس برای زداییآلودگی

 پوستی ناشی از تابشهای سوختگی درمان

 داخلیارزیابی به منظور آلودگی 

 و پذیرش در بخش اورژانس زداییآلودگی پزشکی(های مراقبتجراحات متوسط )نیازمند 

 سطح متوسط آلودگی داخلی
و پذیرش در بخش اورژانس برای  زداییآلودگی

 زوارزیابی آلودگی داخلی و د

 و ارزیابی آلودگی داخلی زداییآلودگی سطح متوسط آلودگی سطحی بدن

یین آلودگی سطوح پا ابهمراه  یفخف یعاتضا

 سطحی بدن

 

، هیچ مدرکی بر آلودگی داخلی نباشداگر 

 حداقل دو بار و تخلیه زداییآلودگی

 سطح پایین از آلودگی سطحی بدن
 ،اگر هیچ مدرکی بر آلودگی داخلی نباشد

 حداقل دو بار و تخلیه زداییآلودگی

 .کرد نظرصرف توانمی سطحیهای آلودگیافراد تنها با 
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 حادثه( صحنهتریاژ در  ةناحی)ارزیابی آلودگی خارجی  7-2-1-2

 
 حادثه صحنهارزیابی آلودگی خارجی در ناحیه تریاژ  فلوچارت ۲-۷شکل 

 

 ارزیابی آلودگی خارجیهای روش 7-2-1-2-1

ارزیابی میزان جراحات پرتویی  ودگی خارجی یک نکته ضروری و مهم درمشخص بودن آل

 . همچنینباشدمی زداییآلودگیو  درمان برای نوع گیریتصمیمزیرین آن و های بافتبه پوست و 

ب از جذهای احتمال بالقوه آلودگی داخلی که به عنوان نتیج گیریاندازهاین مشخص بودن، به 

رسوب های استنشاق رادیونوکالید رادیونوکالید به بدن از طریق پوست یا زخم، بلع غیرعمدی و

یژگیوتوصیف که  یدر حال. کندمینیز کمک بسیاری  باشدمیشده بر روی پوست و یا لباس 

شامل  معموالً یخارج ی، حذف به موقع آلودگرسدمیمطلوب به نظر  کامل یو کم یفیکهای 
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 آلودگی است.فراتر از هر گونه اقدامات توصیف شده در محل و بررسی هایی روش

مورد نیاز برای ارزیابی صحیح ماهیت های دستگاهو  هاروشسطح آلودگی خارجی به وسیله 

 گیریاندازهداخلی، های بافتتابشی به پوست و دوز  آلودگی، محل آن بر روی بدن و آهنگ

تریاژ خواهد شد. این ارزیابی باید در محلی به دور و خارج از محل حادثه آلودگی و یا در محل 

 باشد. اهداف خاص این مرحله عبارتند از:

 هاآن یگذارعالمتبدن )های نواحی آلودگی روی بدن شامل سوراخ تعیین محل 

 (بعدی کمک کند پایشو  زداییآلودگی بهد توانمی

  آلودههای زخمتعیین محل 

 رادیواکتیو و یا ذرات داغ موادهای تکهگی مانند شناسایی ماهیت منابع آلود 

 و تعویض لباس رفع خواهد  وشوشستاست و با  ۱تعیین اینکه آیا آلودگی پوستی روان

 است ۲شد و یا نوعی آلودگی ثابت

 آلودههای شناسایی رادیونوکالید 

 آیا پخش شدگی در بدن دارند و یا موضعی هاآن و محلها ارزیابی کیفی رادیونوکالید ،

 باشندمی

  آلودگی پوستی لیپتانسارزیابی 

 داخلی وهای آلودگیو شناسایی افراد با احتمال  أییدت 

 زداییآلودگیو  درمان شناسایی افراد برای 

 

 :شوندمیمراحل زیر برای دستیابی به اهداف باال توصیه 

 بررسی کاملی از بدن انجام دهید (۱

یک  یاز درو با لباس تمیز تعویض کنید و یا اینکه در صورت ن لباس آلوده را درآورید (۲

 یا مالفه بپیچانیدپتو 

سطحی، شناسایی های آلودگی( برای دوزیمتر) پرتوسنجبررسی کامل افراد با یک ابزار  (۳

 رض را بر آن بگیرید که آلودگی روان. همیشه فهاآن در بدن و سطح هاآلودگیمحل 

                                                           
1 Loose 
2 Fixed 
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 خالف آن ثابت شود آنکهاست و پتانسیل پخش شدگی دارد، مگر 

 لودهمواد آهای ت و خردهدا کردن ضایعابررسی به منظور پی (4

رادیونوکالیدی با یک دستگاه جستجوی اسپکتروسکوپی های آلودگیشناسایی  (۵

. یک نمونه آغشته به لک و یا لباس آلوده ممکن GMهای و یا آشکارساز حملقابل

 به موقع را تسهیل کند زداییآلودگیاست 

آلودگیپوستی برای های چینو ها گوشها، بدن مانند چشمهای بررسی موها و سوراخ (۶

به عنوان مثال، رادیواکتیو شامل نقاط داغ با استفاده از یک آشکارساز مناسب )های 

 شکارسازآتابش گاما،  یپتاسیم یدید برا آشکارساز تابش بتا / گاما، یبرا GMآشکارساز 

 ا(تابش آلفی رو دیسولف

 به دیونوکلئیراد ی ورودابر یرید مستوانمی ی کهدگییزخم و سا یفرد برابررسی  (۷

 باشدها یا رسوب داخلی رادیونوکالیدداخل پوست و 

 مهم با یک آشکارساز مناسبهای تابشپوستی از نظر های و ساییدگیها بررسی زخم (۸

 یبه عنوان شواهد مهم وهای تابش یآشکارساز مناسب برا کیچهره فرد با بررسی  (۹

 رادیونوکالیدها یاستنشاق ایاز مصرف 

 بینی برای میزان استنشاق رادیونوکالیدهاهای آباستفاده از سو (۱۰

 خارجیهای آلودگیاز میزان  یبردارادداشتی (۱۱

 

 زوارزیابی د 7-2-1-2-2

. شوندمیاز سطح پوست هایی تابشرسوب شده بر روی پوست باعث بروز های رادیونوکالید

با این  ممکن است از منابع رادیواکتیو دور از سطح بدن نیز ساطع شوند. هاتابشهمچنین این 

محیطی که افراد در مواجهه های رادیونوکالیداطالعات رادیونوکالیدی در روش دوم و  حال تخمین

در  از قرار گرفتن یپوست ناشهای دوز یابیارز ن،یبنابرابا آن بودند، به ندرت در دسترس است. 

پوست قرار دارند متمرکز  یرودر که هایی دیونوکلئیراد یبر روتنها ها دیئونوکلیمعرض راد

 یالکترونهای بدن و ثابت یبررسهای با استفاده از داده توانمیدوزها را  نی. اشودمی

 برآورد کرد. رادیونوکالیدها
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 ی غربالگریراهنما 7-2-1-2-3

 ریمقاد نیات. اس داده شده ۵-۷پوست در جدول  یآلودگ یبرا یاتیسطوح مداخله عمل

 یمل ربطذیتوسط مقامات  محدود که منشأسطحی با های آلودگی» ازاستفاده  یبرا فرضپیش

 بکرل ۱۰سطح پوست کمتر از آلودگی که  یافراد یبرا. اندشدهپیشنهاد  «مشخص نشده است

(0.27 nCi) (600 dpm)  بکرل ۱۰۰ ایمربع  مترسانتیتابش آلفا در (2.7 nCi) (6000 dpm) 

ها به حال خود رو ممکن است  ستیالزم ن یاقدام چی، هدارند مربع مترینتتابش بتا / گاما در سا

 ۱۰۰ز ا بیشتر که سطوح پوست شودمی هیتوص یزمان زداییآلودگییا  کردن ی. ضدعفونشوند

بتا /  (nCi 27) مربع مترسانتیبکرل بر  ۱۰۰۰ ایلفا ذرات آ (nCi 2.7) مربع مترسانتیبکرل بر 

 FEMAو  NCRP (2005a) یراهنماهای چهکتاب .باشند ریمقاد نیبرابر ا ۱۰ ی باسطوح و گاما

به  هستند بکرل ۳۷،۰۰ بیشتر ازهای نقط یآلودگ یکه دارا یافراد یرا برا ضدعفونی تیولوا

 ت.اس مترسانتی ۲/۰. اندازه نقطه مورد نظر اندکردهی، توصیه پوستهای آسیباز  یریجلوگ منظور

 

 درمان راهنمای 7-2-1-2-4

ه بپیگیری با  همراه دیبا جراحات و یدگییسا ،یسوختگ مانند یپوستهای آسیبوجود 

ی پوستهای دوز افتیدر اب آسیب دیدهافراد . دنباش درمان و امکان شتریبهای یابیارز منظور

 مترسانتی ۲تا  ۱ بیشتر از مساحت آسیب ا متوسطو یراد(  4۰۰تا  ۲۰۰) یگر 4تا  ۲ بیشتر از

 دیبا ی دارند کهنیبال صتشخی قابل اثرات و احتمال عود ٪۱۰ تقریباًعمق، متر میکرو ۷۰ مربع و

مگر  ،صورت بگیرد درمان قبل از دیکردن با یضدعفونپیگیری شوند.  یپوستهای آسیبی برا

 .رفته باشد نیاز ب جراحاتبودن  یجد آنکه

 

 (صحنه حادثهدر  زداییآلودگیخارجی ) زداییآلودگی 7-2-1-3

 شوند منتقل بیمارستان و قبل از آنکه قربانیان به بایستی در محل حادثه در صورت امکان

. درآوردن لباسگیرد صورت هاآنهای زخمو یا کامل از  یجزئی کردن و ضدعفون زداییآلودگی

 .دهدمیدرصد کاهش  ۹۰تا  ۸۰آلوده فرد، میزان آلودگی خارجی را به های 
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 حادثه صحنهخارجی در  زداییآلودگی فلوچارت ۳-۷شکل 

 

 زداییآلودگیاهداف  7-2-1-3-1

 دیشدهای آسیب، کاهش خطر ابتال به سرطان پوست ه منظورکردن پوست ب یضدعفون

 طیمحو  گرانید ،یآلوده کردن پرسنل پزشک احتمال و یداخل یکاهش خطر آلودگ ،یپوست

 زانی، محال نی. با اپیدا کندکاهش  به سرطان پوست است که خطر ابتال ضروری. بسیار باشدمی

حتی، به نظر درصد است.  ۳تا  ۱فقط ان زیونیهای تابش در اثراز سرطان پوست  یناش ریوممرگ

 زانیم نیپوست با باالتر می، سرطان بدخبر روی بیماری مالنوما انزیونیهای پرتو رسدمی

 اثر تحریکی نداشته باشند. ،ریوممرگ

دستیابی در عمل  ،است نهیزمپسسطح  بهی خارج یآل کاهش آلودگدهیکه هدف ا یدر حال

 یکردن در صورت یدشوار است. ضدعفون کم اریبسهای آلودگیدر موارد  ، مگرهدف نیابه 

 .ابدیشده کاهش  هیتوص زانیبه مبدن  یخارج سطح دیونوکلئیراد ریمقاداست که  زیآمتیموفق
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در هنگام  یهدف عملکامل بسیار مهم است.  زداییآلودگیتوجه به سطح توصیه شده برای 

. با این حال، در باشدمی نهیزمپسسطح تا دو برابر  یآلودگ سطحکاهش کل بدن  فونیعضد

 بوده و در این رممکنیغبه این هدف مواردی که تعداد افراد آلوده شده بسیار زیاد است، رسیدن 

 FEMA ۷/۳. راهنمای توصیه شده شودمیجایگزینی توصیه  زداییآلودگیهای شرایط معیار

مربع و یا یک دایره با  مترسانتی ۲/۰ثابت در یک نقطه از پوست )های آلودگیبکرل برای  کیلو

 شامل یک آلودگی روان با). اگر آلودگی به صورت ترکیبی باشد باشدمی( مترسانتی ۰.۵قطر 

سریع همراه با یک نقطه آلودگی ثابت روی پوست(، میزان کاهش آلودگی  ییجاجابهقابلیت 

 .باشدمی dpm ۲/۲ × ۶۱۰بکرل و یا  کیلو ۳۷توصیه شده تا مقدار 

 dpm ۶/۱×  ۸۱۰ و یا مگابکرل ۲.۷میزان کاهش آلودگی توصیه شده تا  ،یاثرات تصادفدر 

 سالبزرگیک فرد است. ضروری  وسعت آنبدن بدون توجه به  ی سطحثابت بر رو یآلودگ یبرا

بر  dpm ۹۰۰۰ ای مربع مترسانتیبکرل بر  ۱۵۰بدن،  یشده بر رو عیتوز کنواختی یبا آلودگ

 ۱۰اکتور ر با فاین مقادیو ثابت(  روان)به صورت ترکیبی باشد  ی. اگر آلودگمربع است مترسانتی

از افراد آلوده  یادیه شمار زک یرا در صورت زداییآلودگی مقادیر زیرجدول . یابندمیافزایش 

های آلودگیدر هنگام وجود ای، نقطههای آلودگی. حدود بیان شده برای دهدمینشان د، نباش

 .کندمیافزایش پیدا  ۱۰ترکیبی با فاکتور 

 

 زداییآلودگیراهنمای الزم برای  ۵-۷جدول 

 منبع سطح بدن مربع( مترسانتی 2/0)های آلودگی نقط آلودگی

 kBq - IAEA ۳۷/۰کمتر از  آلفا

 kBq ۷/۳کمتر از  بتا/گاما
 Bq cm–2 ۱۷۰کمتر از 

۱۰۰۰۰ 2–dpm cm 
FEMA/NCRP 

 

 زداییآلودگیهای روش 7-2-1-3-2

 توصیه شده است: زداییآلودگیمراحل زیر برای 

 .پوست و حمام ببرید برای زداییآلودگیافراد را به یک ناحیه با قابلیت  (۱

 .نیدآمده را ثبت ک به دستداشته باشید و اطالعات  آلوده یک بررسی رادیولوژیکی از ناحیه (۲
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 .(کندمیدرصد کاهش پیدا  ۹۰تا  ۸۰آلودگی  کار نیابا )با دقت لباس را درآورید  (۳

رسی رادیولوژیک از بدن را در حالت بدون لباس تکرار کنید، مناطق آلوده را با یک بر (4

 .خودکار عالمت بزنید و این مناطق را ثبت کنید

دهان و بینی را ها، اگر چندین ناحیه آلوده شده باشند، ابتدا نواحی باز و زخم (۵

 .کنید زداییآلودگیکنید و سپس پوست را  زداییآلودگی

 .محکم فشار ندهید()پوست با آب گرم و صابون  زداییآلودگی (۶

 .را جدا کنید یتهرادیواکتیوهای کهو تها به دقت خرده (۷

ب آ وشوشستدارند، های ویژتوانایی بالقوه آلودگی نیاز به اقدامات  باز دارایهای زخم (۸

در حد ممکن و فشار متوسط تا های و یا آب به صورت فوارو با فشار زیاد نمک ولرم 

آلودگی از بین رفته و جراحات بیشتری ایجاد نشود. اگر فرد مشکوک به آلودگی با 

ت جذب نیاز است. در صور DTPAبا  وشوشستپلوتونیوم باشد الزامات بیشتری مانند 

دیگر، اقدام پاسخی باید به صورت تزریق های از مسیرها پلوتونیوم یا دیگر اکتینید

صورت  ق بیش از حدمواظب باشید تزری باشد. DTPAو یا خوراکی  عضالنی، یرگدرون

 گیریاندازهبدن قابل های زخمنشود چون میزان جذب از طریق دوز ورنگیرد و فرد ا

اده شود. انتقال د بیمارستان به سریعاًها، بیشتر زخم زداییآلودگینیست. بیمار پس از 

بینی و دهان با آب نمک ها، گوشها، مخارجی بدن مانند چشهای حفره زداییآلودگی

 .صورت گیرد و یا آب ولرم

 یدعفونضمناطق وسیع آلودگی پوستی ممکن است به دوش گرفتن نیاز داشته باشند.  (۹

 .گیردمیم صورت صابون و آب گر با مالیدن مالیمفقط  معموالًسالم کردن پوست 

ش جریان خون به پوست( که استفاده از آب داغ به دلیل فرایند وازودیالسیون )افزای

. در صورت نیاز به شودمی، توصیه نشودمیباعث افزایش جذب رادیونوکالید 

آرد شامل نیمی  که مخلوطی رسدمی، به نظر تریتهاجمهای به شیو زداییآلودگی

 .باشد مؤثرو نیمی مواد شوینده ذرت 

مو را با آب و صابون انجام دهید؛ اگر این کار کافی نباشد؛ به منظور  زداییآلودگی (۱۰

 .از تراشیدن جلوگیری شود()حفظ سد حفاظتی پوستی موها بایستی کوتاه شوند 

 .لوژیکی را تکرار کنیدو، بررسی رادیمؤثربه صورت  زداییآلودگی تأییدبرای  (۱۱
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، هرچند شودمین هیتوص زداییآلودگیاز دو چرخه  شیب REMM تیساوببا توجه به  (۱۲

که هر چرخه موجب کاهش  یابدمیادامه  یزمان تا یمعمول کارگران شغل اقدامات

 .پوست قرمز شودکه  یزمان تا ای و شود آلودگی ۵۰%

 .شده را با یک پتو و یا روپوش تمیز بپوشانید زداییآلودگیبیمار  (۱۳

روی یک صندلی و یا برانکارد به ناحیه امن تمیز بیمار را بر های با استفاده از دستکش (۱4

 .و ایمن ببرید

 

 زداییآلودگیهای روشنکات الزم هنگام اجرای  7-2-1-3-3

 ذخیره ها ذرات و اطالعات ایزوتوپهای افراد آلوده را در محلی جهت آنالیزهای لباس

 .کنید

 ای یخانگ ی،)جراح یکیو دستکش الست کاله ی،لباس اسکراب جراح یدپرسنل با 

 .را بپوشند یلباس جراح ( ویفبه وظا ی بستهصنعت

 ب را با آ زداییآلودگیالستیکی و یا پالستیکی مطلوب است. کسانی که های پوشش

 .آزمایشگاهی الستیکی و یا پالستیکی بپوشند بندشیپبایستی یک  دهندمیانجام 

 خاموش شوند،  زداییآلودگیباید هنگام انجام اقدامات  یشیگرماتهویه و های سیستم

 .مجهز به فیلتر هوای مخصوص و قوی به منظور حذف ذرات آلوده باشند آنکهمگر 

  مصرف پوشانده شود تا ردیابی را با حفظ سطوح کاهش دهد و به  بارکیکف با پوشش

 .کمک کند یسازپاکعمل 

  ه به دقت ب یده باآلودهای همه لباسثانویه محوطه، های آلودگیبه منظور جلوگیری از

 .انداخته شوند یکاغذ یا یکیپالستهای یسهک ندرو

 اجتناب کنید زداییآلودگیمورد استفاده در های از ریختن یا پاشیدن محلول. 

 های یممکن است تنها پس از انجام بررس ،با احتمال آلودگیکارکنان  یرو سا یمارانب

 .به نواحی ایمن و تمیز برده شوند زداییآلودگی مطلوب

 ندبررسی شو پایشده شده در مناطق آلوده باید توسط تیم همه اشخاص و تجهیزات استفا. 

  پرتویی  پایشو  زداییآلودگیهای باید تحت آموزش تکنیک زداییآلودگیمسئول تیم

 .قرار گرفته باشد
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 ترمولومینسانسهای دوزیمتر یبی،جهای چمبرمانند  یشخصهای ریمتدوز (TLDs )یا 

در  پرسنل یبه تمام یدبا (OSLDs)یکی شده به صورت اپت یکتحرهای ینسنتلوم

 .داده شود زداییآلودگیمنطقه 

  میلی سیورت )حد دوز برای کارگران اورژانس( توسط پرسنل، ۵۰پس از جذب دوز 

 .بایستی از منطقه دور شوند هاآن

 

 زداییآلودگیتجهیزات  7-2-1-3-4

رل کنت معمولکه رادیونوکالیدها به صورت  یساتیتأسمحلی در  زداییلودگیآتجهیزات 

اتاق دوش  یااتاق قفل  یکدر  توانمیرا  اورژانس زداییآلودگیوجود دارند. تجهیزات  شوندمی

و باشگاه یورزشهای ساختمان، هابیمارستان ی،صنعتهای مانند کارخانهها مجموعهاز  یدر برخ

ضروری قرار گرفتن دوش و یا وان حمام  لیوسا. یکی از مورد استفاده قرار داد یبهداشتهای 

ه د موارد زیر را داشتتوانمیکاربردی  کامالًکننده  ضدعفونی تأسیساتیک  عالوه بر ایناست. 

 باشد:

 در حال حرکتشستن افراد مصدوم و  یمناسب برا یزاتتجه 

 باالی گاما و بتاهای تابشافراد با  درمان در هنگام و یا ثابت حملقابلیزات شیلدینگ تجه 

  آلودههای آب آوریجمعتجهیزاتی جهت 

 

 زداییآلودگیو  یآلودگتجهیزات الزم برای ارزیابی  7-2-1-3-5

 لباس و روپوش جراحی مجموعه کامل 

 پالستیکی بندشیپ 

 کاله جراحی 

 یکیالست یا یکیپالستهای دستکش 

 کفش یکیپوشش پالست 

 یلاستر یدستکش جراح 

 )ماسک تنفسی )برای تیم پرسنل 

 شخصیهای متریدوز 
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 چاقوی برش جراحی)چهار(، انبر جراحی )دو(،  یاضاف یلاستر یچیبا ق یلسوزن استر 

 )شش( وسیله بند آورنده جریان خونو  (یک)

  استریلهای پاشآبست 

 مختلفهای استریل و لباسهای اپلیکاتور 

  ،جورابلباس بلند یا بارانی تمیز 

 بزرگهای حوله 

 )قیچی برش بانداژ )دو 

 آلودههای لباس آوریجمع یبراهای پارچ یا یکیپالستهای یسهک 

 مناطق یگذارنشانه ی، نوار تابش برایتابشهای برچسب 

 وارد نشوید» عالمت مناطق پرتویی» 

 ماسک )عرض حداقل دو اینچ( نوارچسب 

  ادرار و مدفوعهای نمونه آوریجمع یشده برا یگذاربرچسبظروف 

 پتو 

 چسبان برای برچسب زدن به مواد آلودههای عالمت 

 (یستاگر امکانات انجماد در دسترس ن ینفرمالهمراه با ) آزمایش نمونههای یطرب 

 شده )سیاه و قرمز( نمدپوشهای خودکار 

 دفترچه یادداشت، کاغذ و مداد 

 اطالعات آوریجمعهای فرم 

 کننده گاما و بتا گیریاندازههای متریدوز 

 صفحات پالستیکی 

 ( هاندهیشو عمدتاً تجهیزات ضدعفونی کننده خاص) 

 آلوده وسایل یرو سا لباسدفع  یبزرگ براهای زبالههای سبد یا یبرگالسفاهای بشکه 

  شودمیبیش از حد سایید  هاآن ی افرادی که لباسمصرف برا بارکیلباس 

 مختلف(های قابل تعویض )اندازهپالستیکی های کیسه 

 خونیهای تجهیزات برای نمونه 

 لگن برای ریختن مایعات ضدعفونی کننده در آن 
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 کلیپس مو 

 چسبندههای برچسب 

 

 نگهداری مواد آلوده شده 7-2-1-3-6

آلوده مورد استفاده های زخمکردن  تمیز یا یبررس یکه براهایی و ابزار یکاتورهااپلها، اسفنج

 ینگهدار ،شوندمیجداگانه که به عنوان منبع شناخته قابل شناسایی در ظروف  یدبا گیرندمیقرار 

در ظرف  ،تحت بررسی قرار بگیرد یواکتیوراد یآلودگ یبرا یدجدا شده با یهر نمونه بافت. شوند

ها نمونه ،وجود نداردانجماد  امکان اگر. زده شود یخشود و در صورت امکان نگهداری  تمیزجداگانه 

 .مخصوص پاتولوژی جراحی نگهداری شوندهای نمونههای فیکسیشنممکن است در 

 

کردن پوست و زخم یو ضدعفون یابیارزی، افراد پس از آلودگ یریتمد 7-2-1-3-7

 ها

 ی که سطح آلودگیافراد وجود ندارد: یداخل یاز آلودگ یو شواهد جراحت یچه 

های د به همراه دستورالعملنتوانمییده شده است رسان به مقادیر پایه گفته شده هاآن

 خود بروندهای به خانه شودمیداده  هاآن که توسط پرسنل پزشکی به پیگیری

  جراحت دارند ولی هیچ  که افراد :یداخل یاز آلودگ یشواهدجراحات، بدون

 به یخاص یتمحدود از جذب رادیونوکالید از پوست بدن ندارند بدونهای نشان

 .شوندمیو بستری  منتقل بیمارستان

 مصرف یااز استنشاق  یکه شواهد افرادی :یببدون آس یابا  یداخل یشواهد آلودگ 

رادیونوکالید دارند، باید های و تکهها رادیونوکالید و یا جذب پوستی از طریق زخم کرده

و ارزیابی  درمان قل شوند و یا در صورت وجود تحتتمن بیمارستان اورژانسبه بخش 

 ی پرتویی خاص قرار بگیرند.درمان پزشکی با تجهیزات

استفاده شده و ارزیابی مقدماتی در محل حادثه ممکن است چندین  زداییآلودگیهای روش

 ، باعثبیمارستان ساعت طول بکشند، اما میزان پیشرفت در این مراحل مقدماتی و اطالع به

کنند. پرسنل محل باید تمامی رای مراحل بعدی آماده بهتر خود را ب بیمارستان پرسنل شودمی

که همه تصمیمات و اقدامات  یتا زمانمنتقل کنند و  بیمارستان اطالعات خود را به کارکنان
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امی و چگونگی ارتباط با دستیاران و با هم در ارتباط باشند. اس شودمیتشخیصی گرفته 

 قابل دسترسی باشد. کنندگانمراجعهسوپروایزرها بایستی برای 

 

 بیمارستان اورژانسی بیمار درهای مراقبتارزیابی و  7-2-1-4

 اولیه بیمارهای نکات عمومی در ارزیابی 7-2-1-4-1

خطرات بالقوه تابشی یا جذب  رادیولوژیکیهای آلودگیمربوط به  گرچه اکثر حوادث

اشته باشد. سطح پرتویی ممکن است وجود دهای آسیباما همواره تعدادی ، رادیونوکالیدی ندارند

پوست از منابع پرتویی خارجی و یا رسوب رادیونوکالیدها روی سطح  موضعی بههای تابشباالی 

ی به کل بدن باعث سوختگ دهیتابش، در حالی که شودمیپوست موضعی پوست باعث سوختگی 

 یونوکلئیدیراد داخلیهای آلودگی. شودمیپرتویی های بیماریبسیاری پوستی کل بدن و 

اینکه آیا استنشاق شده، بلعیده شده و یا جذب،  یر. مسآورد به وجودجدی را د مشکالت توانمی

های تالش دارد. یدرمان یماتو تصم برآورد نتایجدر  ینقش مهماز طریق پوست جذب شده؛ 

و  اخلیدوز دریافتی تابشی بیمار، از هر دو منابع د گیریاندازهاولیه صورت گرفته به منظور 

 خارجی، بسیار مهم است.

 

 
 بیمارستان ارزیابی و مراقبت اورژانسی بیمار در فلوچارت 4-۷شکل 
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 داخلیهای آلودگیارزیابی پزشکی افراد دارای  -الف

 درمان هب یازهستند، ن یونوکلئیدآلوده به راد احتماالًو قرار گرفته که در معرض تابش  یافراد

های بیماریبالینی  عالئمدارند. از آنجا که ظهور  تابش یهاول یابیارزو  یجراحی، پزشک یعسر

 حادثه دیدهافراد  یدبا بیمارستان پرسنل اورژانسکشند می پرتویی چندین ساعت تا روز طول

 یاظ پزشکاز لح یدبا یمارانب. دندهپذیرش  یاژتر در مرسوم یپزشک ضوابطبا استفاده از  پرتویی را

 یاآ ینکها و یردرگ یونوکلئیدراد نوع دوز برآورد شده، ینی،شوند و سپس بر اساس عالئم بال پایدار

. محدودیت منابع موجب تفاوت دنشو یابیارز پرتویی جراحات یرخ داده است، برا یرسوب داخل

)ساعت اول پس از حادثه  «ییطال»ساعت . شودمیاورژانسی این مرحله های مراقبتدر سطح 

ند نجات پیدا توانمیآسیب دیده به شدت افراد  یدر آن زندگکه های به عنوان دور( یتهاجم

گوی پاسخپرسنل  توسط یقطع درمان رایبه سرعت ب هاآن که یبه شرط ،شودمیکنند شناخته 

که در  یورتدر صهستند شوک در  و یاکه در معرض شوک  بیمارانی ارجاع داده شوند. اولیه

مواد  یعمد یا یرمعمولانتشار غ مانند یحوادثدر یرند. ممی نشوند، درمان ییساعت طال

ید اختاللی در سرعت تریاژ و حذف بیماران آسیب دیده از حوزه آسیب ، وجود تابش نبایواکتیوراد

یرد که بایستی صورت بگ زداییآلودگیودگی داخلی باید برای نوع اقدام آلایجاد کند. افراد داری 

درصد آلودگی شده و  ۹۰تا  ۸۰باعث از بین بردن هایی به تنها ارزیابی شوند. از بین بردن لباس

مواد آلوده های ماندهباقیبرطرف کننده های روشهمچنین استفاده از آب و صابون جزو اولین 

د با وانتمیها زخم یضدعفونو  وشوشستکه همیشه باید در نظر گرفته شوند.  باشندمیکننده 

زخمز ا یطیسطح تابش محمتوسط به خوبی انجام شود. فشار  باآب  یا محلول نمکی استفاده از

 پرسنل، بنابراین به کندمیتجاوز میکرو سیورت بر ساعت آلوده به ندرت از چند ده های 

به  خواهد بود. نظرصرفناچیز و قابل بسیار  هاآن دریافتیکه دوز  اطمینان داده شود بیمارستان

 یبراتابشی دوز  سادهبرآورد  کلی یک طوربه ی،خارج تابشی حوادث وتحلیلتجزیه منظور

د با موار %۸۵خواهد بود. تشخیص صحیح بیماری در پزشکی بالینی، در  یکاف یپزشکات یمتصم

هایت . در نآیدمی به دست شده باشد، آوریجمعبیمار که به درستی  استفاده از تاریخچه پزشکی

به  ،در نظر گرفته نشوندها رسوب داخلی رادیونوکالید و یا زودهنگامجراحات تابشی اگر اینکه 

 .شودمیانجام  و حداقل به موقعی درست یصندرت تشخ
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 پس از حوادث پرتویی یشناختروانمدیریت عواقب رفتاری و  -ب

به های منبع خارجی و یا جذب رادیونوکالیدآمده از یک های قرار گرفتن در معرض پرتو

، باعث ایجاد ترس، یستیترورمنبع تابشی و یا حمله  یرعمدیغ یرهاسازصورت داخلی بر اثر 

حمله  ایگسترده پرتویی حادثه  کی یشناختروانهای جنبه. شودمیناامنی و وحشت در مردم 

گرفته قرار  یمورد بررس قیدق طوربه( NCRP ،۲۰۰۱) ۱۳۸شماره  NCRPدر گزارش  یستیترور

سالمت عمومی و کارشناسانی که  نیتأماست. پس از چنین حوادثی، تمامی اعضای هر دو گروه؛ 

را دریافت کنند. جذب هایی داخلی و خارجی را دارند، توصیههای پرتو گیریاندازهوظیفه 

ون چ کندمیراد ایجاد بر افبه صورت داخلی میزان وحشت و استرس بیشتری ها رادیونوکلوئید

، و ارزیابی جامعه پزشکی متکی باشند. همچنینها ن ندارند و بایستی فقط به توصیهکنترلی بر آ

 افزاید.می ایجاد شده بین این کارشناسان بر وحشت و ترس ویهای تناقضات و تعارض

 میاز دو گروه تقس یکیبه  یکل طوربهدارند  یداخل یدیونوکلئیراد ضایعاتکه  یافراد

شان ن یپس از آلودگ مدتکوتاه زمان در ایرا بالفاصله  یرفتار راتییکه تغ ی: کسانشوندمی

 انتشاراگر مواجهه شوند.  با اثرات روحی و روانی ندهیکه ممکن است در آ یکسانیا و  دهندمی

 که به صورتو ممکن است  شودمی عیشا یعموم نگرانیوجود داشته باشد،  رادیواکتیومواد 

دیگر عالئم خود و  ، اختالل در تمرکزیخوابکمخشم، ترس،  ،یاضطراب، غم و اندوه، سرخوردگ

ممکن است به عنوان  یکیولوژیحادثه راد کیپس از  یشناختروانهای را نشان دهد. استرس

 یکیزیم فعالئ این عالئم به صورت چندیناوقات  یظاهر شود )که گاه عمومی جسمی اتیشکا

، عالئم مردم تیاکثر یخوشبختانه، برا. (شوندمی دهینام MIPSیا  نامشخص منشأناگهانی و با 

ا ب. یابدمیکاهش  زمان جراحت زا با طولدر ارتباط با حادثه  یو رفتار یشناختروانو  یشانیپر

در خانه  را هاآن عملکردو  عالئم همچنان ادامه خواهد داشت از افراد یتعداد کم یحال، برا نیا

 کیپس از نیز منجر شود.  روانیهای بیماریممکن است به ، حتی دهدمیقرار  تأثیرو کار تحت 

تیجه در نبترسند و  اندشدهآلوده  نکهیاز افراد ممکن است از ا یاریبسدر اوایل، ، پرتوییحادثه 

 افراد، تریطوالن زمان . دررندیبگ دهیرا ناد هاتابشبه  خودکارهای پاسخاز هایی نشانهعالئم و 

کارشناسان حوزه به  ،گیریاندازهغیرقابل های منشأبا چندین شکایت جسمی با  ممکن است

 یپزشک مؤثرو  افتهیسازمان  یپاسخ بهداشت کسالمت مراجعه کنند. در این شرایط، یخدمات 

های فعالیت و از تداومرا کاهش  ترس و اضطرابو  کند جادیاعتماد به نفس را ا د وید امتوانمی
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به عنوان یک  دیبهداشت روان با نیمتخصص عمومی اساسی حمایت و اطمینان حاصل کند.

 یک ،در صورت امکاناولیه و تریاژ باشند.  یغربالگر، ریزیبرنامههای میاز ت ریناپذییجدا یبخش

 باشد که یکمک به افراد یمهم برا لهیوس کشود تا ی تأسیس یاضطرار ژهیوهای مراقبتمرکز 

 تیتقوو اضطراب دارند.  ینتایج منفی جذب هرگونه پرتو، باز هم پریشان افتیپس از در یحت

محافظت از  ید براتوانمیکه  یاطالعات آوردن به دستو  ی، ارتقاء خودکارآمدییخوداتکارفتار 

ی و ارزش روح ت،ی. در نهادکنمیکمک  یخود استفاده شود، به کاهش افسردگة خانوادخود و 

بسیار مهم د توانمیمحافظت از خود های روش ازو اطالع  یمناسب پزشکاقدامات  افتیدر روانی

 .باشدو قابل توجه 

 

 دستورالعمل کلی برای کارکنان اورژانس 7-2-1-4-2

به  ،ندارددر محل حادثه  یپزشک پرسنل تفاوت زیادی بااورژانس  یپرسنل پزشک یراهنما

 را ترعیوساجازه انجام اقدامات  به این افرادکه  یمنابع پزشکبه  شتریب یدسترس در حیطه جز

 قرار دارند در اتاق اورژانس دیونوکلئیکه در معرض انتشار راد یافراداحتمال بستری شدن  .دهدمی

جذب و ضایعات داخلی  او ی یجد هاآن بیآس نکهی، مگر ابسیار کم است بیمارستان

 داشته باشند.رادیونوکلئیدی 

 مناسب است: ویواکتیراد ودگیلعمل کلی زیر برای بیشتر حوادث آلدستورا

 های ی ندارند مگر در وضعیتدرمان بیماران آلوده و یا تابش دیده خطری برای پرسنل

ا و احتمال انتشار هوایی ی اندشدهبه مواد رادیواکتیو آلوده  شدیداًبسیار نادر که بیماران 

 .نفوذ پوستی وجود دارد

  پرسنل پزشکی بایستی هر دو مسائل پزشکی و پرتویی را در نظر بگیرند؛ اما مالحظات

 .ی پزشکی باید در اولویت باشددرمان تشخیصی و

 ی که بیماران درزمان تا حال نیهستند. با ا ویواکتیراد یماریتهوع و استفراغ عالئم ب 

 احتمال بسیار کمی وجود دارد که، نبع رادیواکتیو فعال قرار نگرفته باشندمعرض یک م

 .عوارض پرتویی از خود بروز دهند

  تأخیریجراحات پرتویی طی یک دوره  معموالًپرتویی شدید، های مواجههبه استثنای 

اثرات تابش  گریو د استفراغ، ضعف ،یپوستهای سوختگی. شوندمیروز تا هفته ظاهر 
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 .دنشو جادیا گریممکن است توسط عوامل د شودمیظاهر  یآشکار که بعد از مدت کوتاه

 

 مدیریت پزشکی اورژانس 7-2-1-4-3

 مرگبارهای مراقبت از افراد آلوده با جراحت -1

در  راداین اف بیماران حادثه پرتویی با جراحات شدید به تعویق بیفتد درمان در صورتی که

. در این موارد بسیار باشندمی و یا حتی بیناییها ممعرض خطر از دست دادن جان خود، اندا

 .ضروری است که ابتدا به این جراحات مرگبار توجه شود

  ایدهان و  ،ینیاطراف ب دری اگر آلودگرا تثبیت کنید. ها جدی و تروماهای آسیبابتدا 

شناخته شده در هوا  ویواکتیرادمواد  یاگر غلظت باال ایو  شودمی دهیباز دهای زخم

 دیریرا در نظر بگ یداخل ی بالقوهمشکوک به رخداد باشد، احتمال آلودگاینکه  اباشد ی

 .کنید گیرینمونه زداییآلودگیدر صورت امکان قبل از  و

  ه آلودگی را بدامات کنترل کنید و اق زداییآلودگیزمانی که بیمار پایدار است، فردا را

 .ن انجام دهیددنبال آ

  گرید ای پرتویی ینکولوژآبهداشت(،  کدانیزی)ف حفاظت پرتوییمتخصص  کیبا 

 .دیمشورت کن دوز تخمینو  شتریب یابیارز یبرای وتراپیراد یمتخصصان پزشک

 دیریرا در نظر بگ تانفرد، خانواده و دوستان یو اجتماع یروانهای ازین. 

 

 با جراحت کم و افراد مواجه شده و آلوده شده بدون جراحتمراقبت از افراد  -2

 .که آلوده شده و جراحت کمی داردهای فرد تابش دید -الف

  دهدیماحتمال را برای حادثه پرتویی است که بیشترین های شی به گونباالی تابدوز. 

 یاگر غلظت باال ایو  شودمی دهیباز دهای زخم ایدهان و  ،ینیاطراف ب دری اگر آلودگ 

وک مشکباشد که های اینکه به گون اباشد یشده  تشخیص دادهدر هوا  ویواکتیرادمواد 

ا رها نمونه و دیریرا در نظر بگ یداخل ی بالقوهباشد، احتمال آلودگهای هست به رخداد

 .کنید آوریجمع

 کنید، یا اینکه میزان آلودگی را کنترل کنید زداییآلودگیرا  مارانیدر صورت امکان، ب. 

 کنید درمان مناسبهای به شیوها یماریب ریو سا یجزئهای آسیب. 
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  گرید ای پرتویی ینکولوژآبهداشت(،  کدانیزی)ف حفاظت پرتوییمتخصص  کیبا 

 .دیمشورت کن دوز تخمینو  شتریب یابیارز یبرای وتراپیراد یمتخصصان پزشک

 

 که آلوده شده ولی جراحت نداردهای دیدفرد تابش  -ب

 یاگر غلظت باال ایو  شودمی دهیباز دهای زخم ایدهان و  ،ینیاطراف ب دری اگر آلودگ 

وک مشکباشد که های اینکه به گون اباشد ی تشخیص داده شدهدر هوا  ویواکتیرادمواد 

ا رها نمونه و دیریرا در نظر بگ یداخل ی بالقوهباشد، احتمال آلودگهای هست به رخداد

 .کنید آوریجمع

  شروع کنید و سپس به فرد را از بین ببرید؛ ابتدا با چهره  هاآلودگیدر صورت ممکن

 .دیگر نقاط بروید

  گرید ای پرتویی یکولوژآنبهداشت(،  کدانیزی)ف حفاظت پرتوییمتخصص  کیبا 

 .دیدوز مشورت کن تخمینو  شتریب یابیارز یبرای وتراپیراد یمتخصصان پزشک

 

 مراقبت از افراد دارای جراحت پرتویی -3

و  ندشومیکل بدن مواجهه  دهیتابشتنها در موارد بسیار نادر افراد آلوده به مواد رادیواکتیو با 

یا  Cs137برای مثال بلع مقدار زیاد موادی مانند  شوندمییی زودرس اولیه را متحمل جراحات پرتو

Po210افراد مبتال به عوارض زودرس  رای، زمواردی از سوی پزشکان بسیار مهم است . تشخیص چنین

اطع سهای پایین پرتودوز  . به دلیل آهنگکنندمیمراجعه  بیمارستان اورژانسهای بخشبه  اکثراً  هیاول

واد م خارجی در این گونههای مشابه الزم برای ایجاد اثرات مشابه با پرتودوز  شده از مواد رادیواکتیو،

 :گیردمیکل بدن انجام  دهیتابشبیشتر است. موارد زیر برای تمامی افراد مشکوک به 

  را تثبیت کنید. اقدام کنترل آلودگی مناسب را به کار ها جدی و تروماهای آسیبابتدا

 .بگیرید

 یاگر غلظت باال ایو  شودمی دهیباز دهای زخم ایدهان و  ،ینیاطراف ب دری اگر آلودگ 

وک مشکباشد که های اینکه به گون اباشد یشده  تشخیص دادهدر هوا  ویواکتیرادمواد 

ا رها نمونه و دیریرا در نظر بگ یداخل ی بالقوهباشد، احتمال آلودگهای هست به رخداد

 .کنید آوریجمع
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 کنید زداییآلودگیاست، فردا را  زمانی که بیمار پایدار. 

  خونی انجام دهیدهای سلولیک ارزیابی از دوز خارجی دریافتی به وسیله آزمایش شمار 

 سلولیش شمارش ساعت آزما ۸را کامل کنید، بیمار تحت مراقبت باشد و هر ها ارزیابی

 .خونی را تکرار کنیدهای 

 کنید درمان جراحات کوچک را. 

  گرید ای پرتویی یکولوژآنبهداشت(،  کدانیزی)ف حفاظت پرتوییمتخصص  کیبا 

 .مشورت کنید دوز تخمینو  شتریب یابیارز یبرای وتراپیراد یمتخصصان پزشک

 دیریرا در نظر بگ تانفرد، خانواده و دوستان یو اجتماع وحیرهای ازین. 

 

 گری( ۶بالقوه کشنده )بیشتر از دوز  تابش دیده با دریافتفرد الف( 

  رادیولوژیکی بسیار نادر است ولی در موارد های دستگاهاین سطح از تابش در انفجار

 شودمیی که فرد با منابع رادیواکتیو با اکتیویته باال مواجه زمان یاهای هستحمالت 

 .احتمال آن باالست

 د مور یجد طوربه میزان پرتوگیری باشد وی از به عنوان شاخص دیتهوع و استفراغ با

 ،داروییچون ) یگریاز عوامل د یناشد توانمی عالئم نیحال، ا نیبا ا. ردیتوجه قرار گ

ر احتمال اینکه بر اث، افتدمیبار اتفاق  کیاگر استفراغ تنها نیز باشد. ( تروما ،یروان

 .پرتوگیری باشد کم است

  زاجدا )ی را برای بیماران در نظر بگیرید مکان ،تابشی با دوز زیادهای مواجههدر موارد 

 .محل ایزوله(

 به دلیل سرکوب شدید سیستم  اندگرفتهقرار گرم  ۶ بیشتر ازدوز  در معرض مارانیب

 .نیاز دارند شدیدایمنی به مالحظات پزشکی 

 کشنده را دوز  ، به احتمال زیاد یکاندکردهگری دریافت  ۸تابشی دوز  بیمارانی که

 .اندکردهدریافت 

 

 گری ۶تا  ۱جدی:  دریافتیدوز  دیده همراه با دریافت فرد تابشب( 

 پرتوگیریدو روز پس از  به مدتگری دریافت کرده است،  ۶ تا ۱بین دوزی  اگر فردی ،

 .تمامی اقدامات جراحی الزم را انجام دهید
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  بیشتر، یک محیط جدا برای این بیماران در نظر بگیرید و به همان های تابشبرای

 .را مدیریت کنید هاآن که باال توضیح داده شدههای شیو

 

 خفیف: کمتر از یک گری دریافتیدوز  با دریافت همراهابش دیده فرد ت( ج

  شودمیخارجی منجر نهای نشانهبه عالئم و  معموالًجذبی دریافتی در این محدوده دوز. 

 کنید، یا اینکه میزان آلودگی را کنترل کنید زداییآلودگیرا  مارانیدر صورت امکان، ب. 

 کنید درمان مناسبهای به شیوها یماریب ریو سا یجزئهای آسیب. 

 

 تابشیهای سوختگیمراقبت از افراد دارای  -4

د توانمی فرایند ینا. شودمیبازال پوستی های سلولتابشی باعث آسیب به دوز  سطح باالی

( و از ایتم)ار ی)خشک شدن پوست(، قرمزپوست پوسته شدن (، آب آوردنمنجر به تاول زدن )

 مدت( ممکن است احتمالی خارش ،ایتماز عالئم )ار یبعضشود.  شدن(دست دادن مو )برنزه 

تر یدشدهای نشانهبا  همراه چند هفته بعد، یاروزها تابش،  پس از قرار گرفتن در معرض یکوتاه

با  معموالًپوست  محدود به نواحی کوچکهای آسیبو وابسته به میزان تابش، ظاهر شوند. 

 یزشر ،یرنگ دائم ییرممکن است منجر به تغ تربزرگ یبآس ؛یابدمیبهبود  طبیعیهای یبازساز

و دوز  هاآسیب. تعدادی از این شود یدهد یبنکروز بافت آس یازخم و /  ی،بافت یآتروف یبروز،مو، ف

 مورد نیاز تابشی در جدول زیر خالصه شده است.

 

 تابشیهای آسیبالزم برای ایجاد دوز  ۶-۷جدول 

 زمان شروع )روز( )گری(دوز  محدوده مرحله / عالئم

 ۱4-۱۸ >۳ ریزش مو

 ۱4-۲۱ ۳-۱۰ سرخی پوست

 ۲۵-۳۰ ۸-۱۲ خشکی پوست

 ۲۰-۲۸ ۱۵-۲۰ از دست رفتن آب پوست

 ۱۵-۲۵ ۱۵-۲۵ تاول زدن

 ۱۵-۲۵ >۲۰ زخم

 >۲۱ >۲۵ نکروز
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 ی اولیهدرمان تصمیمات 7-2-1-4-4

 ممکن است باشدمیکم  هاآن جذب رادیونوکالید به صورت آلودگی داخلی برایافرادی که 

از  ، قبلباشدمیبدون خطر ن کامالًی درمان ی نیاز نداشته باشند. از آنجا که هیچدرمان به هیچ

ارزیابی شوند. از سوی  هاروشآن  ی باید نسبت سودمندی آن روش به ضرردرمان تصمیمات اتخاذ

دیگر اقدام سریع برای رفع آلودگی داخلی افراد ضروری است. با این حال اقدامات کمکی در 

که بیمار بستری  گیردمیی صورت زمان یدرمان این اقدامات معموالًبخش اورژانس نادر است و 

 میماتود. در زیر تصش درمان پذیرش شده و به عنوان بیمار سرپایی بیمارستان شود و یا اینکه در

 گوناگون شرح داده شده است.های ی اولیه وضعیتدرمان

 

 دارای موارد رادیواکتیوهای زخم -الف

است. در  زداییآلودگیات اقدام انجام ح برایواضهای رادیواکتیو یک زخم، نشان آلودگی

 بدن، متابولیزهضدعفونی نشوند منجر به جذب مواد رادیواکتیو در ها صورتی که این نوع زخم

آلوده به های زخم درمان اول در یتاولوشود.  هاارگان وها و هدف قرار دادن بافت هاآن شدن

 یبرا ممکن است ی نیزو جراح یاست و هر گونه اقدام پزشک پایدارسازیبه  یدنرس یونوکلئیدراد

آلوده باز به سرعت های زخموظایف آناتومیکی به کار گرفته شود. و  یزیولوژیکفهای فعالیتحفظ 

ندین به مدت چو باید به سرعت  هاآن ، بنابراینشوندمیباعث جذب مواد رادیواکتیو به بافت بدن 

فیزیولوژیک آب نمک شسته شوند. بسته به نوع ماده رادیواکتیو شستن های دقیقه با محلول

خل زخم وجود داشته در دا یاگر آلودگنیز توصیه شده است.  DTPAبا موادی مانند ها زخم

ماده خارجی  حذفو  یجراح عمل یهنگاماین آلودگی از طریق جراحی باید برداشته شود.  باشد،

پروب  باید با استفاده از یکبهداشت(  فیزیک) حفاظت پرتوییمتخصص  یک همکار، یا بافت آلوده

از این پرتویی صحت عمل جراحی و حذف یا عدم حذف این ماده خارجی را بررسی کند. پس 

ده؛ ش آوریجمعمیزان اکتیویته بافت برداشته شده و یا مواد شست و شوی  گیریاندازهاقدامات و 

 .شودمیزخم ضدعفونی شده بسته 

 ووششستبا مالیدن صابون به آن و  معموالًضدعفونی کردن پوست سالم و دست نخورده 

 مواد رادیواکتیو جذباست. توجه شود پوست خراشیده نشود چون باعث  ریپذامکانبا آب مالیم 

؛ با این حال اگر آلودگی رفع نشد ممکن شودمی یزبا صابون و آب تم معموالًمو . شودمیبه بدن 
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است نیاز به زدودن موها باشد. موها بایستی به جای تراشیدن کوتاه شوند تا احتمال آسیب 

 کتیو از بین برود.پوستی و نفوذ مواد رادیوا

 

 استنشاق رادیونوکالید -ب

بینی بررسی شود. اگر های آبهر گونه استنشاق مشکوک مواد رادیواکتیو باید توسط سو

نتایج سواب بینی مثبت شد، ممکن است این ناحیه آلوده با زدودن و یا شستن تمیز شود. 

یت و اقدامات سریع دارویی در مطالعات زیادی در این شرایط وجود دارد ولی گاهی اوقات مدیر

، برای مثال اگر فرد برای استنشاق پلوتونیوم و یا کندمیپیدا های ویژاهمیت  استنشاقهنگام 

به عمل آمده از نواحی صورت و یا سواب بینی( های آمریسینیوم مشکوک باشد )بر اثر بررسی

 DTPAشیوه در سرعت بخشیدن به حذف آن از بدن است،  مؤثرترینی که زمان و فوراًبایستی 

و  استخوان مهم مثلهای بافتاز جذب این ماده در  شودمیتجویز شود. این تزریق سریع باعث 

کبد جلوگیری شود. مثال دیگر هنگامی است که شواهدی از جذب رادیونوکالید از راه تنفس یا 

 تیروئیدنیز مانع از جذب ید در غده  KIجویز فوری دیگر وجود دارد و در این شرایط تهای راه

 .شودمی

 

 بلع رادیونوکالید: -ج

ها وئیدلونوکیراددر نظر گرفته شود.  «سم»بلع رادیونوکالید ممکن است به عنوان بلع یک 

؛ پس اقدام سریع یابندمیدستگاه گوارش انتقال  از طریق مجاریخون،  انیقبل از جذب در جر

تماس آن با پوشش مجاری گوارشی  زمان این است کهها را کاهش دهد. یکی از راهد جذب توانمی

فیزیکی و یا شیمیایی مجاری هاضمه و یا استفاده از  یسازپاکبا  زمان کاهش یابد. این کاهش

واهند خ بیترک دیونوکلئیداروها با راد یبرخ. افتدمیانتخابی برای عناصر خاص، اتفاق های دارو

از هایی نمونه. شودمیاز طریق مدفوع  هاآن و دفع سریع هاآن باعث کاهش جذبکه این  شد

 ویواکتیراد ومیاسترانس هکه به شدت ب ومینیآلومشامل  باتیو ترکها ناتیداروها عبارتند از: آلژ نیا

 ویواکتیمواد رادهای معدی رود کاهش جذب یبرا د باشدتوانمی ریزهای روش. شوندمیمتصل 

 هانآ ویی را رعایت کنند تا از آلودگیند. توجه شود پرسنل موارد نکات حفاظت پرتاستفاده شو

 ی شود.و تجهیزات جلوگیر
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 کیروش ممکن است در چند ساعت اول پس از مصرف  نیاشست و شوی معده:  (۱

که  ولرمعمیغ اریبس طیتنها در شراد. باش دیمواد از معده مف هیتخل یبرا دیونوکلئیراد

 که تهدیدی شودمیاستفاده  باشد دیونوکلئیاز راد یادیمصرف مقدار ز شک به آندر 

خالی  زمان استاندارد و تاهای جدی برای سالمتی است. شست و شوی معده به شیو

 وشوشستهای باید ادامه پیدا کند. پس از آن این مایع رادیواکتیوشدن معده از مواد 

لیلی دویته به آزمایشگاه برده شود. اگر این روش به هر میزان اکتی گیریاندازهباید برای 

 .شودمیاستفاده  ناموفق بود از دارو

 نیاول معم طوربهاست. توصیه شده است که  زیبرانگبحثاستفراغ: استفاده از استفراغ  (۲

در خانه انجام نشود و اعظای خانواده با مرکز کنترل محلی مشورت کنند. اگر این  کار

میزان آلودگی و  گیریاندازهروش استفاده شد باید مواد بیرون ریخته شده برای 

 به آزمایشگاه برده شود. وتحلیلتجزیه

، مواد حرکمبه عنوان مواد ، هاکنندهپاکیا ها کلی ملین کننده طوربه: هاکنندهمسهل  (۳

روغن . شوندمی بندیطبقه کنندهمرطوبعوامل و ها ، روان کنندهدهنده حجیم لیتشک

 ،کند کنندههای دارو معموالً . هستند مواد محرک ازهایی کرچک، کاسکارا و سنا، نمونه

 و ا و یا شستمناسب نیستند. استفاده از انم کنندهمرطوبعوامل و ها شامل ملین کننده

 است. مؤثرباقی ماندن مواد رادیواکتیو در کولون  زمان شوی کولون در کاهش مدت

 این مواد ن،یعالوه بر اباشد.  هاآن باید با توجه به سرعت عملها انتخاب مسهل کننده 

که باعث تولید یک ترکیب رادیونوکالیدی با د نداشته باش یخاص ویژگیممکن است 

است که ممکن است  میسدهای یاز کانهای نمون میزیسولفات منحاللیت کمتر شوند. 

را کاهش  جذب نیکند و بنابرا دیتول دیونوکلئیاز راد یبا برخ ولینامحل تقریباًهای سولفات

ه نمونه ک فرد متخصص شیمی پرتویییک به  دیاستفاده شده با میزیسولفات من. دهدمی

 به مدت معموالً نیسالهای درمان نشان داده شود. کرده است، وتحلیلتجزیهرا  یمدفوع

و هر د ای ونیآن ون،یکات فیبه جذب ضع یبستگ هاآن . عملکشندمی طولساعت  ۶تا  ۳

 .شودمیجذب  رودهو آب از مخاط  شودمی دیدر روده تول کیپرتونیمحلول هیک دارد. 

 تزریق دارویی ویژههای درمان (4

که در  طورهماناست.  یدر بخش اورژانس به ندرت ضرور یداخل عاتیمقابله با آثار ضا 
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 واهدشو دهان  ینیب یبررس ای ینیاست که سواب ب یزمان استثنا کیباال ذکر شد، 

 ،یموارد نیدر چن. دهندمینشان  ومیمانند پلوتون دینیاکت کیمصرف  یبرا یمحکم

DTPA در  درمان حال، هر چند شروع به نیشود. با ا تزریق سریعاً  تا حد امکان دیبا

، حتی اگر چندین مارانیاز ب یدر برخ DTPA، شده است هیعرض چند ساعت توص

 .کندمیرا دفع  توجهیقابلدوز  هفته بعد تجویز شود،

 

 بیمارستان داخلی درهای آلودگیارزیابی  7-2-1-5

 
 بیمارستان ارزیابی آلودگی داخلی بیمار در فلوچارت ۵-۷شکل 

 ارزیابی اولیههای فعالیت 7-2-1-5-1

مکن م نیبوده و بنابرا دیونوکلئیکه در معرض خطر ابتال به مصرف راد یافراد ییشناسا

پرسنل حفاظت پرتویی  وسیلهبهرخ داده باشد،  هاآن است آلودگی داخلی در محل حادثه برای

رکز م توسط یک دیبا یداخل یآلودگ ی، افراد دارازداییآلودگیضدعفونی و پس از . گیردمیانجام 

پذیرش شوند. مدارک تریاژ شامل نوع حادثه ها جذب رادیونوکالیدکامل  یابیارز یبرا اورژانس

و دیگر اطالعات مکمل مرتبط که باید برای  ممکن جذبهای روشآلودگی، رادیونوکالیدها، 

یزیک بهداشت، همراه با فرد آلوده باشد. ارزیابی سریع و دقیق آلودگی استفاده پرسنل پزشکی و ف
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، عبلاستنشاق،  قید از طرتوانمی یرسوبات داخلمناسب اولیه ضروری است.  درمان برای شروع

رادیواکتیو ایجاد های تکهو یا  زخم، نفوذ پوست توسط قطعات آلوده ایپوست و  قیجذب از طر

ممکن پس از پذیرش  زمان نیترعیسرکه باید در هایی و نمونه هاروشانواع . جدول زیر شوند

 .دهدمیبیمار به اتاق اورژانس گرفته شود را شرح 

 

 بیمارستان رادیواکتیو درهای آلودگیاولیه انواع های ارزیابی ۷-۷جدول 

 ارزیابی دهیتابشمسیر 

 یاز آلودگ شده دوز تابش آهنگ گیریاندازه لباس ایپوست  یآلودگ

 دهان( ایو /  ینیاستنشاق )ب

بررسی  حملقابلهای دستگاهنواحی صورت را با  -سواب بینی 

های دستگاهبا ها شمارش از ریه آهنگ -بتا و گاما(-کنید )آلفا

 .آورید )گاما( به دست حملقابل

 .بررسی کنید حملقابلهای دستگاهنواحی صورت را با  بلع

 جذب پوستی
بررسی کنید )سواب  حملقابلهای دستگاهتمامی بدن را با 

 .بدن(های و تمامی سوراخ پوستی

 جذب از طریق زخم
 به دست حملقابلهای دستگاهبا ها هنگ شمارش از زخمآ

 .آورید

تزریق )به عنوان مثال از طریق تکه

 مواد آلوده(های 

به  حملقابلهای دستگاههنگ شمارش از محل تزریق با آ

 .آورید دست

از طریق بلع مواد )تابش کل بدن 

رادیواکتیو و رسوب در سراسر بدن و 

یک منبع خارجی های تابشیا جذب 

 از طریق پوست بدن(

خونی و های از طریق نمونهها ز جذبی را با شمارش لنفوسیتود

 .ساعت انجام دهید ۲4آزمایشات سیتوژنیک هر 

 

 آوردن اطالعات از حوادث آلودگی به دست 7-2-1-5-2

 ایها جذب شده توسط بافتدوز  ی به تخمین میزاندرمان پزشکی گیریتصمیمتمامی 

 مربوطی اطالعاتة مجموعبه حداقل  ازیدوز ن یابیارز نیاو یا سطح کل بدن نیاز دارند.  هاارگان

محل  نییتعدارد. در شرایط مصرف مواد رادیواکتیو،  بیمارستان در یبستر ماریبه مشخصات هر ب

و در صورت  یآلودگمشکوک های ریمس ای ریمس ،یدر صحنه آلودگ حضور فرد زمان طول مدتو 

 یدیکلهای مهره ،یآلودگ نیدر ا ریدرگ دیونوکلئیرادی احتمال یائیمیو ش یکیزیامکان، شکل ف
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 زمان مدتدوز،  زانیم ،یمعرض تابش خارج هستند. در هنگام قرارگیری ازیاطالعات مورد ن

. باشندمی ازیاطالعات مورد ن یدیکل نیز عناصرمنبع و محل فرد نسبت به منبع،  یکیدر نزد حضور

 هانآ و سطح مقطع کنندمیدانستن محلی که پرتوها به بدن برخورد  ،محدود شدههای پرتو یبرا

بالینی های گیریتصمیم، شودمی نییتع پرتوییمواجهه های ویژگی نیکه ا یهنگام ضروری است.

ها این نمونه آوریجمعهای شده و دوره آوریجمع یکیولوژیبهای ( نمونهینمونه )ها بر اساس

. اکثر این اطالعات باید توسط متخصصین حفاظت پرتویی )فیزیک بهداشت( در شودمیگرفته 

نیامد، پس از پایدار شدن وضعیت  به دست زمان نآید. اگر این اطالعات در آ به دستمحل حادثه 

 مانز ممکن بیمار باید توسط پرسنل حفاظت پرتویی ارزیابی )محل و زمان نیترعیسربیمار و در 

فیزیکی و های ویژگیو  ویواکتیراد، شناسایی مواد دهیتابشهای ، ارزیابی مسیردهیتابش

 تکمیل شود.هایی ( و فرمهاآن شیمیایی

 

 1ارزیابی زیستی 7-2-1-5-3

 گیریاندازه صورت دو ی بهداخل یآلودگ یابیارز یمورد استفاده برا یسنجستیزهای روش

های گیریاندازه. شوندمی بندیطبقه (in vitro) میرمستقیغ گیریاندازه ای( in vivo) میمستق

ر شده پرتو منتش گیریاندازهو  یآشکارساز تابش کی یکیدر نزد ماریشامل قرار دادن ب تنیدرون 

 ویراد یشگاهیآزما وتحلیلتجزیهشامل یا برون تنی  یشگاهیآزماهای گیریاندازهاز آن فرد است. 

پایه  . براست ،مدفوع ایمعمول در ادرار  طوربه مار،یدفع شده توسط ب ای برداشته شدهمواد  یمیش

 اشد.د مناسب بتوانمی هاآن از و یا ترکیبی هاروشنوع رادیونوکالید و شرایط جذبی، یکی از این 

 ،ینیسواب ب وتحلیلتجزیهشامل  : این روشغیرمستقیمپایش و ارزیابی زیستی به روش 

 .باشدمیبافت های مدفوع، خون و نمونههای ادرار، نمونههای نمونه

سواب بینی یک نشانگر مهم برای تشخیص جذب استنشاقی مواد  بینی:های سواب )پنبه(

بسیاری است. همواره در ارزش این های رادیواکتیو است که البته تفسیر آن همراه با عدم قطعیت

ک ند یتوانمیوسیله به عنوان یک ابزار تخمین دوز شک و تردید وجود دارد ولی در این مورد که 

از هر  دیبا ینیبهای آبسوابزار کلیدی برای نشان دادن استنشاق تابش باشند توافق وجود دارد. 

 طیشرا نکهای بالفاصله پس از دیبا هاآن .استفاده شود ویواکتیمشکوک به استنشاق مواد راد ماریب

                                                           
1 Bioassay 
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و در  یاز حادثه آلودگ قهیدق ۳۰ظرف  ترجیحاًشستشو،  ایو قبل از دوش گرفتن اجازه داد  ماریب

برش  اتورکیاپل کیاستفاده از سواب بینی روش معمول . شوند آوریجمع پرتویی زیمنطقه تم کی

چرخد. برای می مرطوب است که به آرامی در سطح قابل دسترسی بینیهای خورده با نوک پنب

هر سوراخ بینی یک سواب جداگانه استفاده شود تا از انتقال آلودگی جلوگیری شود. برای ایجاد 

 یمترمیلی 4۷ یهوا لتریکاغذ ف کی ای( نچیکوچک )دو ا یکیپد پالست کتنوع در این تکنیک از ی

 .دیقرار دارد قرار ده کاتوری( در اطراف اپلرایج است تابش گیری شغلیهای در زمینه معموالً)

 ژهیو که به شودمیباعث ایجاد یک سطح هندسی مسطحی  یلتریکاغذ ف ای گازی استفاده از پد

ب است. ؛ مناسشودمیاکتیویته آلفا که توسط ضخامت نازکی از فیلم یا آب شیلد شمارش  یبرا

 زمان (، با نام موضوع،سهیک ایپاکت  ش،یلوله آزما مثالًدر ظرف مخصوص خود ) دیهر سواب با

مناسب ارسال  گیریاندازه شگاهیمشخص شده قرار داده شود و به آزما مکان و خیتار ،آوریجمع

سی برر یآلودگ گرشمارش ای کننده گیریاندازهو با یک وسیله  میمستق طوربهها ابسو شود.

 باید زیر یک شوندمیو شمارش ذرات آلفا بررسی  گیریاندازهکه به منظور هایی آب. سوشوندمی

بخار شود. اگر نتایج بررسی  شودمیالمپ گرمایی خشک شوند تا آبی که باعث جذب ذرات آلفا 

استنشاقی  ا آلودگییقین ب طوربهاکتیویته هر دو سواب استفاده شده برای سواب بینی مشابه بود، 

ر از دیگهای بینی به شیو قابل توجه فرق داشتند، طوربهمواجه هستیم و اگر نتایج دو سواب 

 فرو بردن دست آلوده در بینی( آلوده شده است. مثالًاستنشاق )

بینی از نظر کمی و کیفی وجود دارد. های آبنتایج سو یابیبرونمختلفی درباره های گاهدید

مصرف  ی آگاهی ازبراارزیابی زیستی های گیریاندازه تیدر مورد اهم کلیتوافق یک حال،  نیبا ا

شکان و پز یبهداشت کدانانیزیاز ف یبعض که توسط قانون ک. یو محاسبات دوز وجود دارد یقطع

ت ممکن اساین است که  شودمیاستفاده  ومیپلوتون یپس از آلودگ ینیبهای آبوس یابیدر ارز

 ی، در حالاست یجد یآلودگ کینشان دهنده  کرلب ۸۰ آلودگی بیشتر از گیریاندازهیج نتا که

از آنجا . دهدمیسطح بسیار کمی از آلودگی را نشان  کیتنها  بکرل ۱بیشتر از های آلودگیکه 

به عنوان  سواب بینی راحاصل از  جینتا NCRP محتویات بینی به سرعت متغیر هستند عتاًیطب که

در جمعیت تابش دیده های مرتبط با اقدامات مداخلهای گیریتصمیمدر  یمنحصر به فرد اریمع

 .کندنمیتوصیه 
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 ادرارهای نمونه 7-2-1-5-4

 فیط گیریاندازه یبرا و سریع میمستق کامل،روش  کی ارزیابی زیستی نمونه ادراری

 دینمونه با ،آوریجمعپس از به روش سیستمیک است. دفع شده های دیونوکلئیاز رادهای گسترد

رار بگیرد. ق وتحلیلتجزیهمورد نظر  دیونوکلئیراد یمناسب برا پرتویی لیتحلروش  کیتوسط 

 یخارج یآلودگ احتمالخود را شستشو دهد تا های دستها نمونه آوریجمعقبل از  دیبافرد 

 زیدر ظروف تم دیباادرار ه شود. درسان به حداقلن و دست زدن به آ آوریجمعدر طول ها نمونه

از  توانمینمونه،  آوریجمع استاندارد ظروف صورت نبودشود. در  آوریجمع و با دربی محکم

ماره ه شخصی )نام، شبا شناس دیباها نمونهمحکم استفاده کرد. های شیش ای یکیهر ظروف پالست

 ساعت ۸تا  4 ینمونه در ط کهیصورت درباشند.  ییشناساقابل گیرینمونهپیگیری و...( و تاریخ 

هایی نمونهنوشته شود.  دینمونه با آوریجمع زمان شده باشد، آوریجمع یاز حادثه آلودگ پس

 کیستمیجذب س انگریند نماتوانمی، نشوندمی آوریجمع یداخل یساعت از آلودگ 4 طیکه 

و ادرار  باشدمیمتابولیسمی نهای مناسبی برای فرایند زمان ساعت، 4کمتر از  زمان .باشند یواقع

 هیتوص جه،ی. در نتخارج شده با ادرار قبل از حادثه ذخیره شده در مثانه ترکیب و رقیق خواهد شد

 .شوند آوریجمعساعت  4پس از حداقل ها نمونه شودمی

 برای لیترمیلیاین حجم از چند  حجم نمونه مورد نیاز جهت ارزیابی پرتویی متغیر است.

 طورهبمثل پلوتونیوم و آمرثینیوم باشد. ها ساعت برای آکتینید ۲4ا تمام حجم ادرار طی تریتیوم ت

و میزان مصرف توصیه دوز  ساعته برای ارزیابی ۲4شده  آوریجمعادراری های آل نمونهایده

دفع  آهنگادرار بر پایه های زیست حرکتی ارزیابی کننده و تفسیر دادههای زیرا اکثر مدل شوندمی

و راحت نیست و  ریپذامکانادراری  ساعته ۲4. با این حال گرفتن نمونه باشندمیساعت  ۲4طی 

 آوریجمع. نرماالیز کردن شامل آیندمی به دستنرماالیزه های روشساعته ادراری با  ۲4نتایج 

دقیقه  ۳۰ یارادرهای ی مشخص است )برای مثال نمونهزمان ادراری در یک فاصلههای تمامی نمونه

 دقیقه بعد از بیدار شدن از خواب در صبح بعد طی دو شب متوالی(. ۳۰قبل از خواب تا 

 

 مدفوعهای نمونه 7-2-1-5-5

به صورت  دی، باشوندمی آوریجمع رادیواکتیومواد دوز  یابیارز یراب که یمدفوعهای نمونه

مصرف  تأیید یبراهایی نمونه نیچن. باشندها مدفوع و یا سوابهای و نه به صورت لکهکامل 



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 200

مفید  رحاللیمحلول و غهای فرم نیب زیخاص و تماهای دیونوکلئیراد یی، شناسادیونوکلئیراد

 یبرا و به ویژه هستند دیونوکلئیمصرف راد یبررس یبرا دیابزار مف کیها . این نمونهباشندمی

 نیز هاآن مرتبط یداخل دوزیمترینامحلول و  دیونوکلئیراد یمواد حاو یمصرف استنشاق یابیارز

 یبرا معموالً مدفوع،های پردازش نمونه یبرا ازیمورد ن زمان لیبه دل. باشندمیبسیار کاربردی 

پالستیکی  دارندهنگهظروف در  دیمدفوع باهای نمونهتند. سیمناسب ن یغربالگر هیاول یابیارز

 آوریجمعمشابه( های نمونه ایتجاری کیت مدفوع های تمیز و غیرقابل نفوذ برای هوا )نمونه

 ییشناساقابل گیرینمونهه شخصی )نام، شماره پیگیری و...( و تاریخ با شناس دیباها نمونهشوند. 

رد به ف یی بین دفع مدفوع نوشته شود. دفع مدفوع از فردزمان و فاصله زمان ترجیحاًباشند و 

ساعت  ۲4طی  دینمونه مدفوع با ،آلدهیادر حالت مختلف متفاوت است. های و طی روزدیگر 

در محدوده  ICRP. حجم مدفوع طبق مرجع باشدمیگرفته شوند که این کار عملی و راحتی ن

 ۱۰۰و  سالبزرگگرم در روز برای مردان  ۱۵۰که متوسط  باشدمیدر روز  گرمیلیم ۵۰۰تا  ۵۰

شده کم باشد  آوریجمعهای توصیه شده است. اگر حجم نمونه سالبزرگگرم در روز برای زنان 

 .شودمیعمل نرمالیزاسیون به واحد مرجع پیشنهاد 

 

 خونهای نمونه 7-2-1-5-6

ی درمان اولیههای گیریتصمیمخونی زخم برای شناسایی آلودگی اولیه زخم و های لکه

)به  ییمنبع گرما کی لهیو خشک کردن آن به وس یخون لکه کیبا استفاده از مناسب هستند. 

 GMهای )به عنوان مثال، آشکارساز حملقابل یبررسهای استفاده از ابزار وعنوان مثال، المپ( 

 ینشان دهنده آلودگ یمثبت خونهای لکه. شوندمیآلفا آشکار های تابش( scintillatorآلفا  ای

ی خون حاوهای باشند. لکهنیز  کیستمینشان دهنده جذب س ستممکن اهمچنین زخم است و 

دوز های مداخل درمان که دهدمیبتا / گاما نشان بکرل  ۳۳۰یا  آلفابکرل تابش  ۱.۷ بیشت از

 شاخص بالینی کی ژهیو طوربهها نمونه خونی برای شمارش لنفوسیت آوریجمع. باشد یضرور

خون وریدی برای ارزیابی های بالینی است. همچنین نشان داده شده است که نمونه پایشبرای 

گاما یا نوترون مناسب های تابشرم(  ۲۵باال ) نسبتاًهای دوز سیتوژنیک به دنبال جذب دوزیمتری

 یومیتیلوله ل کیدر  دیبا یطیخون مح لیترمیلی ۱۰ ک،یتوژنتیس وتحلیلتجزیه یبراهستند. 

چندین بار با ها نمونه د اگر از هپارین خشک استفاده شود بایستیشو آوریجمع زهینیهپار
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بسته خنک کننده قرار  کیبا  زولهیجعبه ا کیدر  دیباها نمونهچرخاندن لوله ترکیب شوند. 

برای ارزیابی رادیونوکلئید خونی یک ماده مناسبهای و هیچ وقت یخ زده نشوند. نمونه رندیبگ

موجود در نمونه های رادیونوکلئیداستنشاقی مناسب نیستند. غلظت دوز  مصرفی و یا ارزیابیهای 

نشان داده  شیمی پرتویی معمولهای روشوسایل آشکارساز یا  طخون به حدی کم است که توس

خونی به مالحظات خاصی نیاز ندارند و برای پرسنل مربوطه نیز هیچ خطر های نمونه .شودمین

 پرتویی ندارند.

 

 بافتهای نمونه 7-2-1-5-7

برای  هاآن ک زخم آلوده و یا ماده خارجی خارج شده ازنمونه بافتی خارج شده از ی

باید در اسرع وقت و ها بردارینمونه. شودمینوع و میزان مواد رادیواکتیو استفاده  گیریاندازه

آسیب به بافت سالم باشد. در صورت ممکن در نواحی حساس آناتومیکی از  نیترکوچکهمراه با 

 متخصص مانند یک جراح استفاده شود.یک فرد های و مشاورهها کمک

 

 مستقیم )درون تنی( پایش 7-2-1-5-8

افت ب ای ارگان و شمارش (هی)ر نهیقفسه س شمارشبدن،  کلشامل شمارش  میمستقپایش 

 از این روش در زیر بیان شده است.های است. خالص خاص

 

 کل بدن آشکارساز (۱

( خارج شده از بدن را kev ۲۰۰از با انرژی باالی )بیشتر های فوتوناین نوع شمارشگر 

پتاسیم یدید و های این نوع آشکارسازها شامل آشکارساز ترینمتداول. کندمی گیریاندازه

نشان داده  شمارشگر چگالی باالهای توسط چمبر کم نیزهای زمینهای تابش. باشدمیژرمانیوم 

 تخت و یا حرکت خود شمارشگر تمام بدنی با حرکت دادنهای این اسکنر نیهمچن. شوندمی

آوردن توزیعی از رادیونوکالیدها و کمی سازی مقادیر  به دستقادر به اسکن کل بدن و  هاآن

های بزرگ )راکتورهای هستتمام بدنی در تجهیزات های موجود در سراسر آن هستند. اسکنر

تحقیقاتی ویژه( یافت های و مجموعه جهانیهای ، آزمایشگاهایهستهبرق، تجهیزات پردازش مواد 

ی نیز ممکن است عملکردی مشابه داشته باشند اگر چه بیمارستان گامایهای . دوربینشوندمی
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 .کنندمی گیریاندازهتنها محدوده انرژی خاصی را  هاآن اکثر

 

 قفسه سینه )ریه( آشکارساز (۲

. این نوع شودمی( استفاده kev ۲۰۰از )کمتر  با انرژی کمهای فوتونشمارشگر ریه برای 

د نگهداری زیا نسبتاً، پتاسیم یدید و فسفات که در یک اتاق با شیلد مآشکارسازها شامل ژرمانیو

. یردگمی. فرد مورد نظر در حالت نشسته، خمیده و یا خوابیده به پشت قرار باشندمی، شوندمی

و تسهیالت تحقیقاتی  ملی، تجهیزات پردازشی اکتینیدیهای این نوع شمارشگرها در آزمایشگاه

گوناگون در قفسه سینه، شمارش خروجی به ضرایب های استخوان ویژه وجود دارند. به دلیل وجود

 برای صحت تخمین دوز نیاز دارد.هایی تصحیح

 

 خاصهای ارگان یاها شمارش بافت (۳

مول معهای پایشخاص یک موضوع مورد توجه در های بافتیا  هاارگان جذبیدوز  تخمین

مواد  توجهیقابلخاص به عمل آمده پس از بلع های و یا بخشی از بررسی (تیروئیدهای پایشدر )

 .باشدمیرادیواکتیو )پلوتونیوم و آمرثینیوم( 

 

 بیمارستان در 1راهنمای تصمیمات بالینی 7-2-1-6

 ورطبهی که آلودگی زمان ی افراد دارای آلودگی داخلی واضح نیست، حتیدرمان تصمیمات

افراد آلوده یک و یا تعداد کمی ست. این وضعیت در شرایطی که تعداد مشخص شده ا آشکارا

ی که احتمال آلودگی شمار زیادی از افراد با آلودگی داخلی مطرح باشد زمان و شودمیاست جدی 

گذارند که شامل: سن می اثر درمان زیادی بر تصمیمات پزشک برهای . فاکتورشودمیبیشتر 

و میزان جراحات  پس از مصرف زمان مار بیماران، وضعیت جسمانی بیمار، مدتبیمار، ش

 .باشندمی

 

                                                           
1 Clinical Decision Guide (CDG) 
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 : راهنمای تصمیمات بالینی بیمار۷-۶شکل 

، یک مفهوم عملیاتی جدید جهت نشان دادن اقداماتی CDGراهنمای تصمیمات بالینی یا 

پزشکی بیمار آلوده شده با رادیونوکالیدها و یا به  درمان نیاز به زمان است که یک پزشک در

، زمان با گذشتها جذبی بافتدوز  بیشتر ارزیابیهای عنوان یک شاخص غربالگری جهت بررسی

اورژانسی و شناخت اثرات های وضعیتهای و محدودیتها بر اساس توصیه .کندمیاز آن استفاده 

 در محاسبه مقدار مصرف یگزارش برا نیدر اهای ایپ دوز مورد استفاده یعدد ریمقادقطعی، 

CDG ۲۵/۰ ساالنبزرگدر  د،یهای زوتوپیا یمختلف، به استثناهای دیونوکلئیراد یبرا Sv (۲۵ 

 منابعاز ها داده آوریجمعو خطر مرگ  بیبر اساس ضر) یاثرات تصادف یبررس یرم( برا

دوز  مرتبط با این بارمرگ سرطان خطر %۳/۱نشان دهنده حدود  که باشدمی کیولوژیدمیاپ

گری  ۱و  استخوان گری برای در نظر گرفتن اثرات قطعی به مغز ۰.۲۵(، همچنین است یتابش

 از ریغ دیئونوکلئویراد کی افتیدر یبرا ن،یبنابرا. باشدمیریه  هگرفتن این اثرات ب در نظربرای 

 ماده رادیواکتیو برای یک از قابل قبولی، حداکثر مصرف سالبزرگ کی یبرا CDG د،ی زوتوپیا

 :ی استو قطع یدو اثر تصادف کردن تیمحدود

CDG= [
 0.25 𝑠𝑣

𝑒(
𝑆𝑣

𝐵𝑞
)

 

ضریب دوز جذبی   Lungdو  Marrow  Reddبرای رادیونوکلئوتید،  مؤثرضریب دوز  eدر معادله باال 

RBE و ها و ریه استخوان برای مغز قرمزMIN  باشدمیکمترین میزان سه شرط. 

CDG  جذبی سی روزه دوز  و مؤثردوز  است که قابل قبولیمیزان مصرف  ساالنبزرگبرای

غیر از ید، هایی . در شرایط رادیونوکالیدکندمیرا محدود ها و ریه استخوان رسیده به مغز قرمز
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CDG 1سال( و زنان باردار به میزان  ۱۸تا  ۰)ها برای بچه

50
زنان باردار تعریف شده است که این  

نشانه افزایش میزان حساسیت این گروه در حین رشد و نمو نسبت به بقیه است. توجه شود که 

 .شوندمیدر نظر گرفته  ساالنبزرگکیلوگرم مانند  ۷۰کودکان با وزن باالی 

ته شده در شرایط گف بایستی FDA توصیه طبق ،دی ویراد یمصرف احتمال ای افتیدر یبرا

KI  دیئرویت یشده برا بینیپیشدوز  در شرایطی کهساله  4۰ بیشتر از ساالنبزرگبه تجویز شود؛ 

شده مساوی  بینیپیشساله اگر دوز  4۰تا  ۱۸ ساالنبزرگ ،گری باشد ۵مساوی و یا بیشتر از 

سال  ۱۸که سن کمتر از  یافراد ای ی وردهیش ایباردار  زنان گری باشد، برای ۱/۰ز ایا بیشتر 

 گری باشد استفاده شود. ۰۵/۰مساوی یا بیشتر از  شده بینیپیشدوز  و دارند

CDG جذب باالی مواد رادیواکتیو، اولیه افراد با  درمان اقدام و نیازی احتمالی در کیبه عنوان ها

در و به ویژه  محتاطانهدر سطوحی ها CDG. شوندمیه در شرایط تلفات جمعی، به کار گرفته به ویژ

و  ییایمیش انواع هیاول یابیارزساس بر ااقدامات  نیا. شوندمی میتنظ ،یآستانه اثرات قطع ریمقاد

اغلب  هک گیرندمیبه بدن شکل  دهیتابشدر مواقع  هاآن اکتیویتهو سطح  دیونوکلئیراد یکیزیف

 .کندمیرا آشکار  ترقیدقبیشتر و های که نیاز به پیگیریاست  توجهیقابلشامل اشتباهات 

 

 بالینی گیریتصمیمراهنمای های مالحظات ابزار 7-2-1-6-1

 نیارتباط ا یبراپرتوها بر اساس تعداد شمارش بر دقیقه است.  آشکارسازهای دستگاهقرائت 

 این قه،یدر دق به صورت واپاشی ،نمونه کیدر  موجود ویواکتیبا مقدار راد مقادیر خوانده شده

با توجه  قهی، تعداد شمارش در دقاستناد به بازده شمارشکار با  نیاه شوند. بریکال ستییبا هاابزار

برای هر دستگاه و با توجه به هندسه ، به میزان اکتیویته داده شده به صورت واپاشی در دقیقه

 CDG و %4۰شمارش  بازده یآشکارساز دارا کیه عنوان مثال، اگر ب. شودمی، انجام هاآن ویژه

در نظر  ppm 4۰۰شمارش دستگاه  زانیباشد، م dpm ۱۰۰۰داده شده  دیونوکلئیراد کی یبرا

 کی یبر رو قهیدر دق کسلیپ 4۰۰ نمایش د،یونوکلئیراد نیا یاساس، برا نیبر ا. شودمیگرفته 

)به عنوان مثال ها دیونوکلئیاز راد یبعضد. خواهد بو CDG ۱جذب  نشان دهنده یآشکارساز تابش

H3  وCs137دهایوئونوکلیراد نیاساس، ا نی. بر اشوندمی عی( به سرعت جذب و در سراسر بدن توز 

ارش شم دتعدا گیریاندازهحاصل از  جینخواهند ماند و نتا یباقها هیدر صورت استنشاق در ر یحت

اکتیویته استنشاق شده را نشان نخواهد داد. در چنین وضعیتی،  زانیم به درستی نهیقفسه س در
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موجود های دئیونوکلیراد. باشدمیادراری و یا شمارش تمام بدنی مناسب های نمونه آوریجمع

با  (H3،P32 ،Sr90،Po210 بتا و آلفا هستند )به عنوان مثالهای کنندهتابش  عمدتاًدر بدن که 

 .شوندمیتشخیصی معمول به سختی آشکار های ابزار

 

 کمهای برای ادرارها داده یابیبرون 7-2-1-6-2

. در باشدهای در بعضی از سوانح ممکن است تنها یک بار ادرار و به صورت خیلی کم و نقط

 کیگر اساعت بیان شده است.  ۲4جدول زیر میزان حجم ادرار وابسته به سن و جنس در مدت 

د توانیمشده بر اساس سن و جنس  گیریاندازهمیزان اکتیویته  د،یبه دست آهای نقط نمونه ادرار

. اگر بیمار بستری شود و یا اگر میزان شودمیمرجع مطابقت داده ساعته حجم ادرار  ۲4 میزانبه 

ادراری های . نمونهآیدمی به دستساعته  ۲4تسهیالت و منابع اجازه دهد، حجم واقعی ادرار 

برای پزشکان ثبت ها نمونه آوریجمعداشت به همان روش شده برای فیزیک به آوریجمع

 آوریجمعادراری ثبت و های ، نمونهساعت بعد ۲4لحظه خروج ادرار تا  از اولین. شوندمی

از بین دو هدف دارد:  فیزیک بهداشت یروش در محاسبات دوز داخل نیاستفاده از ا. شوندمی

 .یاروزانهادغام تمامی دفع و  بردن نیاز به مدل مثانه پویا

 

 جذبیدوز  حجم ادرار دفع شده الزم برای ارزیابی ۸-۷جدول 

 سن
 لیتر بر دقیقه(دفع )میلی

 زن مرد

 ۳۰۰ ۳۰۰ تازه متولد شده

 4۰۰ 4۰۰ ساله ۱

 ۵۰۰ ۵۰۰ ساله ۵

 ۷۰۰ ۷۰۰ ساله ۱۰

 ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ساله ۱۵

 ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ سالبزرگ

 

اکتیویته  یاستانداردساز یروش اصالح که ممکن است برا نیچند ۸۷شماره  NCRPگزارش 

 :دهدمینباشد را ارائه  ریپذامکانساعت  ۲4طی ها نمونه آوریجمعدر صورتی که امکان 
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 نیترساده، شده آوریجمعهای ی شامل تعداد زیادی ادرار نقطسمیترور حادثه کیر د 

 نیرتدقتکمو  نیترساده. این نوع تصحیح است میمستق یحجم تصحیح کیاصالح 

 کی دیبه عنوان مثال، فرض کناست، اما برای تریاژ یک حادثه عمومی مناسب است. 

. کندمیرا فراهم  کوریکرویم ۲ تیفعال یحاو لیترمیلی ۱۰۰نمونه ادرار  کیمرد بالغ 

به دارند(  دفعساعت  ۲4به  ازی)که ن جداول استفاده در یزده شده برا نیتخم تیفعال

 :صورت است این

 ×2 μCi =32 μCi 
1600

100
 

  روش تصحیح دیگری که در بسیاری از مطالعات متابولیتی معتبر است مطابقت اکتیویته

 ریمقاد. باشدمیساعت  ۲4به میزان دفع کراتین مورد انتظار پس از های ادرار نقط

ذکر شده  زیرساعت در جدول  ۲4 طی نینیکراتی دفع ادرار یمرجع سن و جنس برا

 :شودمیمحاسبه  ریساعته اصالح شده به شرح ز ۲4است. ارزش 

 ایتیویته مشاهده شده در ادرار نقطهاکتیویته تصحیح شده= اک

کراتین مورد انتظار پس از 24 ساعت

مشاهدة کراتین ادرارشده نقطهای
 

  روش تصحیح سوم تنظیم جاذبه مخصوص ادرار است. این روش در حادثه تلفات جمعی

 .شرح داده شده است ۸۷شماره  NCRPدر گزارش و  شودمیبزرگ استفاده 

 

 جذبیدوز  یمیزان کراتین الزم برای ارزیاب ۹-۷جدول 

 سن
 میزان دفع )گرم در روز(

 زن مرد

 ۰۵/۰ ۰۵/۰ تازه متولد شده

 ۱۱/۰ ۱۱/۰ ساله ۱

 ۳۳/۰ ۳۳/۰ ساله ۵

 ۶۵/۰ ۶۵/۰ ساله ۱۰

 ۱ 4/۱ ساله ۱۵

 ۱ ۷/۱ سالبزرگ
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 بیمارستان مدیریت پزشکی در 7-2-1-7

. دهدمیکه ماده رادیواکتیو آزادانه در محیط پخش شود آلودگی رادیواکتیو رخ  زمان هر

های و مداخله جدا کننده، داروهاهای رادیواکتیو با استفاده از عاملهای آلودگی درمان متون اولیه

 Volfو  Castch (1964)، NCRP (1980)منتشر شده توسط های کتاب مجموعه رژیم غذایی در

 وجود دارد. (1987)

 

 

 بیمارستان چارت مدیریت پزشکی درفلو ۶-۷شکل 

مانند های فاکتوربه  یدرمانهای روشو  تی، سمداخلی دوز ،رادیواکتیوپس از مصرف مواد 

 بیاندازه ذرات، ترک ،رادیواکتیوعمر  مهیآن )ن یکیولوژیو ب یکیزیفهای ویژگیو  دیونوکلئیراد نوع

ذرات های مشخصهاستنشاق،  ری. در مسبستگی دارد (زیستی جریانمحلول بودن و  ،ییایمیش
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دوز  گیریاندازهمهم های فاکتوربدن(  عاتیدر ما تیحاللمیزان و  ییایمیش بی)اندازه، ترک

 یکیزیف تیو فعال تنفسی دهانی یا بینیمانند  یتنفسهای ویژگیآئروسل و های اندازه ذرههستند. 

. دباشمی، اندشدهی از دستگاه تنفسی که این ذرات جذب و مناطق کننده میزان جذب نییتع

های ندیانتقال ذرات توسط فرا، میسمکان توسط دو جذبی مواد رادیواکتیو از نقاط یسازپاکفرایند 

 .دهدمیبدن رخ های بافت گریبه د و سپس انتقالخون سیستم گردش و جذب به  یکیزیف

توسط ماکروفاژها از  هاآن فرایند فیزیکی شامل حرکت ذرات باند شده با موکوس و جذب

و یا حرکت از مسیر هوایی به مری، جایی که های لنفاوی ریهای به گرهها نواحی مختلف ریه

)مشابه ذرات بلعیده شده( عبور های رود-و از طریق مسیر معدی شوندمیاین ذرات بلعیده 

 مانند.می باقیها هاین، ذرات چسباننده یا نامحلول برای مدتی طوالنی در ری . عالوه برکنندمی

. شدبامیالل ذرات و جذب به سیستم گردش خون یا دفع شامل انح یسازپاکم ثانویه سیمکان

رعت ، به ساندشدهاستنشاق  هاآن واضح است که بیشترین مواد نامحلول که سهم زیادی از کامالً 

تفکیک  ندرما مثال، یبراو جذب مسیر گردش خونی خواهند شد.  درآمدهبه صورت محلول 

ه جذب شده بهای دیونوکلئیراد نیبردن ا نیدر از ب استفاده از عوامل جداکنندهبا  اولیه ۱کننده

از  یانحالل و جذب پس از آن، تابعهای ندیجذب و فرآ سرعت. مقدار باشدمی مؤثرسرعت 

 د.هستنشده ذرات استنشاق  تیحالل

ماده رادیواکتیو در های تابشبرای کاهش  مؤثردارویی  درمان تفکیک کننده نوعی درمان

که منجر به جدا کردن ماده رادیواکتیو از بدن توسط عامل جداکننده  باشدمیداخلی های آلودگی

 .شودمی ۲یا دوشاننده

 ،یاست، جذب از دستگاه تنفسها دیونوکلئیکه شامل مصرف راد یدر تمام موارد تقریباً

 داریبه عناصر پا هیشب ،یبعد یشناختستیزاز عوامل  یبعض نیو همچن دستگاه گوارش و زخم

 .است ییایمیو ش یکیزیبا همان خواص ف

بیولوژیکی های رادیواکتیو و فرایندهای واپاشی تأثیرتحت ها حذف مواد رادیواکتیو در بافت

پرتوها و توصیف حذف نمایی مواد رادیواکتیو از  دوزیمتریبا هدف  مؤثراست. مفهوم نیمه عمر 

ه به از بدن است ک دیونوکلئیراد یکیولوژیعملکرد حذف ب، مؤثرشده است. نیمه عمر  مطرحبدن 

                                                           
1 Decorporation 
2 Chelator 
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. معادله نیمه شودمی انی( ب1T 2 /آن ) ویواکتیرادو نیمه عمر ( biolT) یکیولوژیب عمر مهیصورت ن

 عمر بیولوژیکی در زیر نوشته شده است:

𝑡1
2⁄ (𝑒𝑓𝑓) =

𝑡1 2⁄ (𝑝ℎ𝑦) ∗  𝑡1 2⁄ (𝑏𝑖𝑜)

𝑡1 2⁄ (𝑝ℎ𝑦) + 𝑡1 2⁄ (𝑏𝑖𝑜)
 

 میبه عنوان مثال، سزکمتر از هر دو نیمه عمر بیولوژیکی و رادیواکتیو است.  مؤثرنیمه عمر 

دفع ن، ی. بنابراکندیمعمل  میسز ویواکتیراد ریغ زوتوپیهمانند ا ییایمیش طوربه ویواکتیراد

 به است.مشاو، یواکتیعات رادیضا ی، به استثنایعیم طبیا سزی بیولوژیکی سزیوم پرتویی و

 :ودشمی میچند دسته عمده تقس به دیونوکلئیراد یرسوبات داخل یبرا یدرمان مالحظات

  گوارش دستگاه از دیونوکلئیمهار جذب راد ایکاهش و 

 یبرااستفاده از پتاسیم یدید )به عنوان مثال،  مورد نظر ارگان مسدود کردن جذب 

 رادیواکتیو توسط تیروئید( دیاز جذب  یریوگجل

 ی برا مایعات ونیدراتاسیه شی)به عنوان مثال، افزا شدهقیرقهای زوتوپیاستفاده از ا

 (ومیتیتر یداخل یآلودگ

 لولهدر  ومیکربنات اوران ترکیبات از رسوب یری)به عنوان مثال، جلوگ وادم یمیش رییتغ

 (میسد کربناتیباز  استفاده با هیکلهای 

 (۹۹با تکنیسیم  ینیگزیجابرای مثال تجویز ید برای )ها از گیرندهها جدا کردن ایزوتوپ 

 قیتزر )به عنوان مثالدوشاننده توسط عاملین جدا کننده های استفاده از تکنیک 

DTPA برای رسوب داخلی پلوتونیوم) 

 هازخماز ها برداشتن رادیونوکالید 

  ریوی برای ذرات نامحلول استنشاق شدهاستفاده از شست و شوی معدی 

 

 رسوب شده داخلیهای درمان تفکیک کننده برای رادیونوکالید 7-2-1-7-1

تجویز مواد رادیواکتیو توسط پزشکان و به منظور جبران مسمومیت ناشی از تابش صورت 

 دیونوکلئیحذف راد یبرا FDAوجود دارد که توسط  یکم نسبتاًمتحده، مواد مخدر  االتیدر ا .گیردمی

 شووشستعامل که به عنوان هایی مشکل در سراسر جهان وجود دارد. دارو نیاست. شده ا تأییداز بدن 

 .اندشدهذکر  زیردر جدول  اندشده تأییدمتحده  االتیدر ا دهنده یا جدا کننده
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 دهنده یا تفکیک کننده وشوشستبه عنوان عوامل  FDAشده  تأییدهای دارو ۱۰-۷جدول 

 FDAهای شاخص نوع مصرف نام دارو

Acetylcysteine [N-Acetyl-L-

cysteine (NAC)] 
 تزریقی

کبدی بعد از های زخمبرای جلوگیری یا کاهش 

 از استامینوفن ییزاتیمسموممصرف میزان 

Deferasirox آهن( آهن مازاد مزمن دهانی( 

Deferoxamine (DFOA) و آهن مازاد مزمن حاد آهن)آهن( مسمومیت  تزریقی 

Dexrazoxane تزریقی 
مرتبط با تجویز های مزمن قلبی ماهیچهای بیماری

 دکستوروبیزین در زنان با سرطان متاستاتیک سینه

Dimercaprol تزریقی 
با  تیو مسموم وهیطال و ج ک،یبا آرسن تیمسموم

 EDTAبا  زمانهمسرب حاد هنگام استفاده 
Diethylenetriaminepentaacidic 

acid (DTPA), میورک وم،کیآمر وم،یپلوتون تزریقی 

Ethylenediaminetetraacetic 

acid (EDTA) تزریقی 
در های منبع ذخیر)سرب( کاهش سرب خون و 

 سرب یسرب )حاد و مزمن( و انسفالوپاتهای تیمسموم

Penicillamine دهانی 

از حد  شی)انباشت ب لسونیو یماریب درمان )مس(

 تیمبتال به آرتر مارانیو در ب ینوریستیمس(، ک

معمول های درمان و فعال که به دیشد دیروماتوئ

 .دهندمیپاسخی ن

Potassium iodide (KI) ید رادیواکتیو دهانی 

Prussian blue دهانی 
 ریغ ای ویواکتیراد تالیومیا و  ویواکتیراد میسز

 ویواکتیراد

Sevelamer HCL دهانی 
 مبتال به مارانی)فسفر( کنترل فسفر سرم در ب

 زیالیدر همود ی مزمنویکل یماریب

Succimer دهانی 
با سرب در کودکان با سطوح  تیمسموم درمان )سرب(

 تریلیدر دس کروگرمیم 4۵ بیشتر از سرب خون

Trientine HCL دهانی 
از حد  شی)انباشت ب لسونیو یماریب درمان )مس(

 نیالمیس یمبتال به پن مارانیدر بو مس( 
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 تفکیک کننده توصیه شده در آمریکا برای رادیونوکالید ها درمان ۱۱-۷جدول 

 انتخابیهای تجویز ممکنهای درمان رادیونوکالید

 DTPA DTPA مکتینیا
 DTPA DTPA آمریکم
 British Anti-Lewisite (BAL), penicillamine BAL آنتیموان
 BAL, dimercaptosuccinic acid (DMSA) BAL آرسنیک

 Barium, calcium therapy Barium, calcium therapy باریم
 برکلیوم

 بیسموت
DTPA DTPA 

 BAL, Penicillamine, DMSA DMSA کادمیوم

 DMSA, DTPA, Ethylenediaminetetraacetic کالیفورنیوم

acid (EDTA) DMSA 

 DTPA DTPA کلسیوم

 Consider hydration and کربن

nonlabeled carbon 
Consider hydration and 

nonlabeled carbon 
 DTPA DTPA سریوم
 Prussian blue Prussian blue سزیوم
 DTPA, EDTA (antacids are contraindicated) DTPA کروم

 DMSA, DTPA, EDTA, N-acetyl-L-cysteine کبالت

(NAC) DTPA 

 EDTA, penicillamine, trientine Penicillamine مس
 DTPA DTPA کوریم

 DTPA DTPA اینشتینیم
 DTPA DTPA یورپیم

های رادیونوکالید

 ترکیبی

Management depends on predominant 

radionuclides present at the time 

(e.g., early: iodine; late: strontium, cesium, 

and others) 

- 

 Aluminum hydroxide Aluminum hydroxide فلوئور
 Consider penicillamin Penicillamine گالیوم
 BAL, penicillamine BAL طال

 DTPA DTPA ایندیوم

 ,KI, consider SSKI, propylthiouracil ید

methimazole or potassiumiodate KI 

 Consider DTPA, EDTA Consider DTPA ایریدیوم
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 انتخابیهای تجویز ممکنهای درمان رادیونوکالید

 آهن
Deferoxamine (DFOA), deferasirox, DTPA, 

 DFOA and DTPA DFOA ترکیبی از

 DTPA DTPA النتانیوم
 DMSA, EDTA, EDTA with BAL DMSA سرب
 DFOA, DTPA, EDTA DTPA منگنز

 Consider strontium therapy Consider strontium مگنزیوم

therapy 
 BAL; EDTA; penicillamine; DMSA BAL جیوه

 - Limited clinical experience مولیبدنیوم

 Consider DFOA and/or DTPA Consider DFOA and/or نپتونیوم

DTPA 
 BAL, EDTA BAL نیکل

 DTPA DTPA نیوبیوم
 Penicillamine, DTPA Penicillamine پاالدیوم
 Phosphorus therapy Phosphorus therapy فسفر

 پلوتونیوم
 و DTPA, DFOA, EDTA, DTPA ترکیبی از 

DFOA 
DTPA 

 BAL, DMSA, penicillamine BAL پلونیوم
 Diuretics Diuretics متاسیپ

 DTPA DTPA موپرومتی

 - Radium, strontium therapy رادیوم

 Prussian blue Prussian blue روبیدیوم
 DTPA, EDTA DTPA روتنیوم

 DTPA DTPA اسکاندیوم

 - خاص درمان فاقد نقره

 Diuretic and isotopic dilution with 0.9% سدیم

NaCl 
Diuretic and isotopic 

dilution 

with 0.9% NaCl 
 - Radium, strontium therapy استرونیوم

 Consider sodium thiosulfate Consider thiosulfate سولفور
 Potassium perchlorate Potassium perchlorate تکنسیوم
 Prussian blue Prussian blue تالیوم
 Consider DTPA Consider DTPA توریوم

 Force fluids Water diuresis (3H) تریتیوم
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 انتخابیهای تجویز ممکنهای درمان رادیونوکالید

 Bicarbonate to alkalinize the urine; consider اورانیوم

dialysis Bicarbonate 

 DTPA, EDTA DTPA ایریتیوم

 DTPA, EDTA, zinc sulfate as a diluting روی

agent DTPA 

 DTPA, EDTA DTPA زیرکونیوم

 

 تفکیک کننده داروییهای درمان 7-2-1-7-2

 Deferoxamine (DFOA)درمان با  (۱

 

 DFOAبا  درمان ۱۲-۷جدول 

 تجویز
موارد منع 

 مصرف
 نظارت بالینی

گرم  ۱گرم( یا  ۱)های چیماهدرونتزریق  ترجیحاً

بر  گرمیلیم ۱۵آمپول( ) ۲آرام ) یرگدرونتجویز 

 کیلوگرم بر ساعت(

های بیماری

 anuriaکلیوی و 

ممکن است  عیسر قیتزر

باال و  فشارخونمنجر به 

 .شوک شود

درون عضالنی و یا به  گرمیلیم ۵۰۰به صورت 

ساعت و دو برابر میزان  4هر  یرگدرونصورت 

درون  گرمیلیم ۵۰۰ سپس مصرف تکرار شود،

 ساعت طی سه روز ۱۲هر  یرگدرونعضالنی و یا 

 

 به منظور ارزیابی کارایی

ی از ارزیابی زیستی درمان

 .ادرار و مدفوع استفاده شود

 

 Dimercaprolدرمان با  (۲

با  DSMA. شودمیی مطرح درمان یک داروی سمی است که به ندرت به عنوان انتخاب اول

 ۶۵شماره  NCRPگزارش مساوی با این دارو سمیت کمتری نسبت به آن دارد. طبق  تقریباًبازده 

(NCRP  ۱۹۸۰سال )سموت،یب ک،یبا آرسن یداخل یآلودگ درمان یممکن است برا این دارو 

 .در نظر گرفته شود و همچنین پولونیوم کلیو ن وهیال، سرب، جکروم، ط
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 Dimercaprolبا  درمان ۱۳-۷جدول 

 تجویز
موارد منع 

 مصرف
 نظارت بالینی

بر کیلوگرم تزریق  گرمیلیم ۵/۲

طی دو روز، سپس روزانه های چیماهدرون

 روز ۱۰تا  ۵به مدت 

های بیماری

کبدی، نقص 

 کلیوی حاد

های دوز در توجهیقابلجانبی  عوارض

 شودمیی ایجاد درمان باالی

 ۱۰۰ی )لیترمیلی ۳های نحوه عرضه: آمپول

 (لیترمیلیبر  گرمیلیم
- 

 ضعف، ،یموارد عبارتند از: خستگ نیا

 یاستفراغ، تاک ،ضیتبع ،یپارستز

 فشارخون و یکارد

 

 DTPAدرمان با  (۳

 

 DTPAبا  درمان ۱4-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

می قیرا تزر Ca-DTPAروز اول روزانه 

 تمیز کردن و پاک کردن یسپس برا د،یکن

 .یداستفاده کن Zn-DTPAاز 

Ca-DTPA  در سندرم

در موارد  ا، یکینفروت

 نقص کلیوی یا یینارسا

 در حین تزریق فشارخون

Ca- ای Zn-DTPA ،۱  تزریق آهسته گرم

 قهیدق 4 - ۳ طی یرگدرون

 Zn-DTPA ای -Ca گرم ۱ ن،یهمچن

 لیترمیلی ۲۵۰ - ۱۰۰در  یرگدرون

 قیتزر نینرمال سال آب، در ٪۵ دگزستروز

 .شود تزریق قهیدق ۳۰از  شیب

 یباردار در Zn-DTPA تنها

 .استفاده شود

برخی مواقع احتمال در 

 واکنش پوستی لوکال

 اسپریتنها ممکن است از  ساالنبزرگ

با نسبت  قیرق DTPAگرم  ۱استفاده کنند، 

 محلول نرمال سالین یا ۱: ۱

DTPA  با فلز اورانیوم

 .استفاده نشود

که به علت  جهیسرگ

گذرا  فشارخوننوسانات 

 .است

بر  گرمیلیم ۱4سال،  ۱۲ ریکودکان ز یبرا

 صورت ذکر شده در باالبه  لوگرمیک
 

: تهوع، یعوارض جانب

 ،یطعم و مزه فلز اسهال،

 هنیو درد قفسه س سردرد
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 Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)درمان با  (4

 

 Ca-EDTAبا  درمان ۱۵-۷جدول 

 تجویز
موارد منع 

 مصرف
 نظارت بالینی

 لیترمیلی ۵۰۰به  در روز مترمربع بر گرممیلی ۱۰۰۰

 ۸ا  درصد طی ۹/۰ میسد دیکلر یادرصد  ۵دکستروز 

ه بد توانمی دوز مشابه نیز. شودمی قیساعت تزر ۱۲تا 

 نیب مساوی شده میتقسهای دوزو  یرگدرونصورت 

روز به شیوه  ۱. به مدت شود میساعت تقس ۱۲تا  ۸

 یپزشکهای شاخصنکه آمگر ده تجویز کنید، گفته ش

 .دنشان داده شو تریطوالن درمان یبرا

بیماریبیماران با 

حاد کلیوی و های 

 کبدیهای عفونت

 راتییادرار و تغ یخروج

 موگرایالکتروکارد

یک بار تزریق کنید، 

سپس برای ارزیابی 

های داده درمان یاثربخش

 .آورید به دستزیستی را 

 

 Penicillamineدرمان با  (۵

 

 Penicillamine با درمان ۱۶-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

 ۱.۵ – ۰.۷۵: ساالنبزرگ

به صورت  گرم در هر روز

 ۳۰ان: کودک؛ خوراکی

 لوگرم در روزیکبر  گرممیلی

 شوندمی میدوز تقس 4به  که

 ای لسونیو یماریمگر با ب یباردار

 ،مادران پرستار ی؛نوریستیس

 یخونکممبتال به  مارانیب

 ای تینرالیالمیس یپن کیآپالست

ه مبتال ب مارانیو ب توزیآگونالوس

 یویکل یینارسا

شامل  مطلوبناهای واکنشبروز 

 ،یخارش، تب، لنفادنوپات

و  کیسندرم نفروت ،یتوپنیترومبوس

 ینیب یو نوروپات دیمروارآب احتماالً

به مکمل  ازیاست. ممکن است ن

 باشد نیدوکسیریروزانه پ
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 Prussian Blue Insoluble (PBI)با درمان  (۶

 

 Prussian Blue Insoluble (PBI) با درمان ۱۷-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

و  ساالنبزرگ

 گرم ۳نوجوانان: 

به  بار در روز سه

 یخوراکصورت 

در حوادث جدی منع مصرفی  اساساً

این ماده  نکهی. با وجود اوجود ندارد

از ولی است،  دیانیبخش س یدارا

 .شودمیدستگاه گوارش جذب ن

 یماریو ب GIبا سابقه انسداد  مارانیدر ب

 .استفاده شود اطیاحت بازخم معده 

به این ماده مربوط به  تمامی تجارب مربوط

 در کاهش احتماالًو  باشدمیی حوادث بلع

 .باشدمین مؤثرحوادث استنشاقی دوز 

 ی از ارزیابیدرمان به منظور ارزیابی کارایی

 .زیستی ادرار و مدفوع استفاده شود

 ۱۲تا  ۲اطفال 

گرم  ۱ساله: 

سه بار در  یخوراک

 روز

- - 

 توسطنوزادان )

FDA شدهن تأیید 

 ۳/۰ – ۲/۰(: است

بر  گرممیلی

به صورت کیلوگرم 

 یخوراک

- - 

 .روز ادامه یابد ۳۰تجویز آن حداقل  FDAطبق راهنمای 
 

 Dimercaptosuccinic acid (DMSA)یا  Succimerدرمان با  (۷

 

 Dimercaptosuccinic acid (DMSA)یا  Succimerبا  درمان ۱۸-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

 ۱۰ صورتبه  میزان مصرفشروع -

 ۳۵۰ ای لوگرمیر کب گرممیلی

ساعت به  ۸هر  بر مترمربع گرممیلی

 روز ۵ی در صورت خوراک

باالتر های دوز با درمان شروع-

 .شودمیتوصیه ن

 حساسیت به دارو

DMSA  ممکن است باعث افزایش

سطح سرمی ترنس آمیناز شود، 

 دیبا درمان قبل از شروع ن،یبنابرا

CBC چک  یکبدهای و عملکرد

به  حداقلنیز  درمان و در طول شود

 .دنانجام شو یهفتگ صورت
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 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

 ۱۰مصرف به  میزانکاهش -

 ۳۵۰ ای لوگرمیک بر گرممیلی

 ۱۲هر  بر مترمربع در گرممیلی

 (هیاز دوز روزانه اول دوسومساعت )

 بیشتر درمان برای دو هفته

روز  ۱۹حداقل  درمان دوره کی-

 .کشدمیطول 

 ینیبال مطالعه چیه

 این داروکنترل شده با 

 ریبا سا تیدر مسموم

انجام  نیفلزات سنگ

 .نشده است

در صورت لزوم )آزمایشات  راها دوره

هفتگی غلظت سرب خون( تکرار 

ها دوره نیحداقل دو هفته بکنید. 

سطح  نکهیمگر ا شودمی هیتوص

 درمان به ازیسرب نشان دهنده ن

 .باشد ترعیسر

 

 پزشکی بر پایه رادیونوکلوئیدهاهای درمان 7-2-1-7-3

 باریم های درمان دارویی برای رادیونوکلوئیدBa)140(  و کلسیمCa)40( 

های دارو سریعاً  م،یکلس ای میبارهای دیونوکلئیراد یمصرف خوراک در مواقع: درمانهای روش

امحلول در ن میسولفات بار ،میسولفات سد ای میزیمن) ضد یبوست و مسهل کننده را تجویز کنید

و  میبار حذفشست و شوی معده را در همان ساعت اولیه در نظر بگیرید. . (شدستگاه گوار

 بر گرممیلی ۱) دینمک و فورزما یرگدرون قیتزر ةلیمدر به وسهای با استفاده از دارو میکلس

 .یابدمی شیافزا بر کیلوگرم بر ساعت، لیترمیلی ۶تا  ۳ادرار در  انیجر حفظ ی، برا(لوگرمیک

است با  ممکن میکلس دیونوکلئیراد یداخل یآلودگسطح پتاسیم سرمی بایستی نظارت شود. 

اهش کو  یویلک میلسکش ین با افزایتونیکلسد. شو درمان یومپرکلسیه به عنوان یک نیتونیکلس

 دیونوکلئیهر دو راد یرابممکن است  .شودمیم سرم یلسکاهش غلظت کباعث  یاستخوان جذب

 .باشد دیمف زیالیهمود میو کلس میبار

  درمان دارویی برای رادیونوکلوئید کبالتCo)60Co, 59( 

های دارو .است یرگدرونبه صورت گرم  DTPA ۱ یحیترج یداروی: درمانهای توصیه

های شده در بخش فیتوصهای در دوز NACو  DMSA ،EDTA، شده نظر گرفتهدر  نیگزیجا

. در مواقع تلفات جمعی تنها یک بار تجویز کنید. شمارش کل بدن استفاده هستند قابلنیز  یقبل

 آورید. به دستبعدی را های درمان برای ارزیابی حرکات دفع و به منظور ارزیابی

 ایاستنشاق  در DTPAمنتشر شده در مورد استفاده از  ینیتجربه بال چیهتجارب بالینی: 

 نیر ا. داطفال وجود دارد در کبد تیمورد از مسموم کیحال،  نیبا ا. وجود ندارد کبالتمصرف 

دفع کلیوی کباالت را روز  ۵در روز به مدت  لوگرمیک بر گرممیلی ۵۰در دوز  EDTAمورد، 
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طالعات در می را حل کرد. و اختالل عملکرد قلب ماریب کیمتابول دوزیاس زانیممشکل و افزایش داد 

داخل  قیدر کاهش غلظت بافت پس از تزر EDTAو  DTPA ی نشان داده شده است کهوانیح

 .باشندمی مؤثری دیداخل ور قیتزر ای یصفاق

  درمان دارویی برای رادیونوکلوئید یدI)125I, 131) 

ی: پتاسیم یدید خوراکی تنها شکلی از ید است که برای استفاده درمان پیشنهادیهای مدل

اگر شده و نیاز به تجویز ندارد.  تأیید FDAتوسط  تیروئیدبه عنوان یک عامل مسدود کننده 

ه از تجمع . این ماداست مؤثرتر شود زیتجو ویواکتیراد دیبعد از مصرف  سریعاًقبل و پتاسیم یدید 

. پتاسیم یدید به دو شکل قرص و دهدمیجلوگیری و یا آن را کاهش  تیروئیدید رادیواکتیو در 

دریافت  به ازیسال سن ن 4۰ بیشتر از ساالنبزرگکه  دیتوجه داشته باش. باشدمیمایع موجود 

از  یریجلوگ یبرا و گری ۵بیشتر از  دیروئیت تنها در شرایط آلودگی داخلی پرتویی پتاسیم یدید

ی که انزم دارند. پتاسیم یدید باید به صورت روزانه و به مدت طوالنی تانیاز  دیروئیت یکارکم

 پرتودهی ادامه دارد، تجویز شود.

 

 (FDA توسط نشده تأیید)ی جایگزین درمانهای مدل 7-2-1-7-4

 ( در آبلیترمیلیگرم بر  ۱) دیدی میشش قطره محلول اشباع پتاس اینج پ 

 دیروئیضد تهای دارو (propylthiorurracil نازولیم ای:) یزیتجوهای دارو نیا FDA 

ابراین ، بنکنندمیرا متوقف  دیروئیتهورمون سنتز  است و دیروئیت یپرکار درمان یبرا

ن ممک داروها نیا و در مراحل اولیه آلودگی رادیواکتیو تجویز شوند. ترعیسرباید هرچه 

به ضرر  نسبت سودمندیاز نظر شاخص  دیباقبل از استفاده  نی، بنابراباشند یسماست 

 ارزیابی شوند

 یدات یا  میپتاسKOI3 توسطمتحده  االتیا: در FDA یاما در بعض ،نشده است تأیید 

 شودمیاستفاده  دیروئیاز جذب ت یریجلوگ یاز کشورها برا
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 ی یددرمان گروه ۱۹-۷جدول 

 بالینینظارت  موارد منع مصرف تجویز

پتاسیم یدید دهانی، طبق 

 FDAراهنمای 

پتاسیم یدید باید 

محتاطانه به بیماران دارای 

 تیروئیدسابقه بیماری 

تزریق شود، حساسیت 

 ،تیروئیدبیش از حد به 

 درماتیت حنجره،

 یاتم یانرژ المللیبینطبق گزارش آژانس 

 لیچرنوبهای هستو تجربه حادثه راکتور 

 ناگوار احتمال وقوع حوادث

 ،یدیروئیپوتیه سم،یدیروئیپوتی)ه

 توصیههای دوز در گواتر( کوز،یروتوکسیت

 .باشدمی ۱۰-۷تا  ۱۰-۶ شده پتاسیم یدید

SSKI(۱  لیترمیلیگرم بر)، 

 یا شش قطره در آب میوه ۵
- 

 قت،مو دیروئیت یکارکم یبرا ژهیبه و، نوزادان

 .کنترل شوند TSH گیریاندازهبا  دیبا

Methimazole۵های ، قرص 

 یگرممیلی ۱۰و 

افراد دارای حساسیت به 

 پرستارهای دارو و خانم
 درمان خونی پس ازهای سلولشمارش 

Propylthiouracilقرص ،

 یگرممیلی ۵۰های 

افراد دارای حساسیت به 

 پرستارهای دارو و خانم
 درمان خونی پس ازهای سلولشمارش 

 

استنشاق شده، های منظور اثرگذاری مطلوب پتاسیم یدید در برابر رادیوید: به یوربهره

پس از حوادث رادیواکتیو تجویز شود. تجویز پتاسیم یدید  فوراًبایستی پتاسیم یدید قبل و یا 

نیز اثرات مطلوبی دارد )حداکثر چهار ساعت(. در شرایط  دهیتابشساعت پس از  4تا  ۳ حتی تا

درصد  ۵۰تا شش ساعت پس از پرتودهی تا  ۵ ، تجویز ید پایدار حتی تامداومهای پرتودهی

 داشته باشد. یاثربخشد توانمی

راکتور، های استفاده از پتاسیم یدید: آلودگی داخلی اولیه و غالب پس از حوادث انفجار

شامل ید  احتماالًو یا هر حادثه شامل محصوالت جدید شکافت های هستهای سالحآزمایش 

این های نیز کاربرد دارد. رادیوایزوتوپهای هست. این ماده همچنین در پزشکی باشدمی ۱۳۱

 مهمی دارد.های کاربردهای هستنیز در تصویربرداری و پزشکی  ۱۲۵ماده مانند ید 

روز در نظر  ۱۲ تقریباًید  مؤثرپس از حوادث پرتویی، نیمه عمر  دوزیمتریبه منظور اهداف 

های روشدر حادثه مشخص شود.  هاآن خاص و سهم نسبیهای رادیونوکلوئید تا گرفته شده

های نمونه برای یفوتون سنجفیطو  تیروئیدگر شامل شمارش دیهای زوتوپیا گیریاندازه
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حیاتی پس از جذب ید رادیواکتیو،  ارگان به عنوان یک تیروئیدر است. ادرا مانند یکیولوژیب

با  االنسبزرگدر  یسنتبه شیوه  دیروئیمسدود کردن تهمیشه بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

پس از پرتودهی و یک در اسرع وقت  یبه صورت خوراک پتاسیم یدید گرممیلی ۱۳۰قرار دادن 

مدیریتی پنج یا شش های . یکی دیگر از راهباشدمیروز  ۱4تا  ۷قرص به صورت روزانه و طی 

 .باشدمی SSKIقطره محلول خوراکی پتاسیم یدید یا 

استنشاق است؛ های هستاز آنجا که مسیر اصلی آلودگی در مناطق نزدیک به حوادث 

 یلاص وجود دارد. دلیلها افراد نزدیک این محل تیروئیدبالقوه به دوز  احتمال همیشگی رسیدن

 ،این مواد دنیآلوده و نوشهای غذا خوردندورتر از محل حادثه  مناطقیدی در  رادیوهای آلودگی

د بسیار وسیع باشد و تا مناطق دورتر ادامه پیدا توانمییر است. آلودگی به این روش ش ژهیبه و

اطالعات متنوعی در رابطه با استفاده و کاربرد پتاسیم یدید در حوادث پرتویی ید  FDAکند. 

با  در مسیر آلودگی برآورد آلودگی برای هر دو افراد و جمعیت (.FDA, 2008b)ارائه داده است 

 مختلف مطالعه شده است:های ترکیبی از متغیر

 در بخشی از جمعیت آلوده شده تیروئیدمستقیم  گیریاندازه 

 ریش مختلف و مقدارهای گروه توسط مصرف شده ریدر ش ۱۳۱ید غلظت  گیریاندازه 

 شدهمصرف 

 با نیمه عمر طوالنی رها شده به های آمده از رسوب زمینی رادیونوکلوئیدهای بررسی

 صورت تصادفی و به نسبت ثابت ترکیب شده با ید

 واقعی ةشدتابش های وسعت پرتوو  تیماه 

. این هاستتیقطعاز عدم های همراه با درج یجمعفردی و های آلودگیهای تمامی تخمین

یده سانر به حداقل دیروئیت میمستق گیریاندازه توسط یفرد یبرآورد آلودگ یبرا نانیعدم اطم

 .شودمی

 رادیواکتیوهای درمان دارویی برای فسفرP)33P, 32: ( 

 جدول زیر(:های ی: ترکیب فسفات خوراکی و هیدراتاسیون )یکی از رژیمدرمانهای مدل

 

 

 



 221 دهایونوکلئیافراد آلوده به راد تیریمدفصل هفتم: 

 فسفاتههای دارو ۲۰-۷جدول 

 مالحظات زوروش تجویز و د نام ترکیب

سدیم 
 گلیکوفسفات

 دهانی -
 ۱۲۰۰ تا ۶۰۰ ساالنبزرگز ود -

 تقطیع شدههای دوز فسفات در گرممیلی

های دوز-کندمین را خوب تحمل فرد آ
باال باعث افزایش حرکات روده بزرگ 

از این دارو بدون مشکل -شودمی
 .استفاده شده است توجهیقابل

 سدیم فسفات

 پتاسیم فسفات
 

 دهانی-
 ۱۲۰۰ تا ۶۰۰ ساالنبزرگز ود -

 تقطیع شدههای دوز فسفات در گرممیلی

باال باید همراه با مسهل های دوز در
 .کننده یا ضد یبوست استفاده شود

پتاسیم خنثی و 
 سدیم فسفات

از سدیم  لیترمیلی ۲4، ساالنبزرگ-
دیبازیک یا فسفات پتاسیم دی بازیک 

موالر و یا یک نمک خنثی ترکیب  ۱
سدیم  شده از مونوبازیک و دی بازیک
 ۳ نیتأمفسفات چهار بار در روز برای 

 یپرکلسیمیها درمان گرم فسفر در

ا گرم فسفر به صورت متحده  االتیا -
 یو کودکان باال ساالنبزرگ یبرا روزانه

اگر عملکرد ، کندمی هیسال سن توص 4
 میاز نمک سد دی، بامناسب نباشد یویکل

موارد فسفات  گونهاینود، در اجتناب ش
به شرطی که  شودمیپتاسیم جایگزین 

 .بیمار نارسایی قلبی نداشته باشد

 

 ی فسفاتیدرمانهای گروه ۲۱-۷جدول 

 نظارت بالینی مصرف موارد منع تجویز

کربنات روزانه و به صورت  میگرم کلس ۱-۵/۰
 یدهان

در بیماران با 
اختالالت الکترولیتی 

قلبی با های بیماریو 
 .احتیاط استفاده شود

 .الکترولیت بدن چک شود

ی( به گرممیلی ۶۰۰هیدروکسید )قرص  آلومینیوم
 صورت دهانی و سه بار در روز

- - 

ی( به گرممیلی ۶۰۰قرص ) کربنات آلومینیوم
 صورت دهانی و سه بار در روز

- - 

Sevelamer HCL  به  ی(گرممیلی ۸۰۰)قرص
بار در روز به عنوان یک ترکیب  ۳صورت دهانی و 

 فسفاته
- 

 یدتأیکودکان استفاده برای 
آوردن  به دست .نشده است

زیستی بیمار برای های داده
 درمان ارزیابی اثر
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 رادیوم های دارویی برای رادیونوکلوئیدهای درمانRa)226(  و استرانیوم(Sr90Sr, 89) 

 پس از حادثهی نوشته شده در جدول زیر چند دارو ای کیدر اسرع وقت ی: درمانهای مدل

 .دنمصرف شوباید های از جذب رود یریجلوگ یبرا و

 

 جذب رادیوم و استرانیوم مسدودکنندههای دارو ۲۲-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

 یدهان صورتهیدروکسید به  آلومینیوم

: ساالنبزرگاستاندارد در پرکاری دوز 

 گرممیلی ۱۲۰۰

 بر کیلوگرم؛ از گرممیلی ۵۰کودکان: 

 .بیشتر نشود ساالنبزرگدوز 

: یارودهالزم برای کاهش جذب دوز 

 گرممیلی ۱۰۰تا  ۶۰

 حساسیت به دارو

 دیدروکسیاز ه مدتطوالنیاستفاده 

ممکن است باعث  ومینیآلوم

از آنجا که رادیوم -شودمیپوفسفاتیه

 تمایل به رسوبو استرونیوم 

های سلولشمارش  .دارندی استخوان

خونی به منظور پانسیتوپنی باید 

 .چک شود مرتباً

گرم به  ۳۰۰ تا ۱۰۰باریم سولفات، 

و در  دوزتکصورت دهانی در یک 

 آب لیترمیلی ۲۵۰

- - 

 جایگزینهای رژیم

گرم به صورت  ۵سدیم آلژینات، 

گرم  ۱بار در روز؛ سپس  ۲دهانی و 

 در روز با آب بار 4

- - 

 گرممیلی ۱۲۰۰کلسیم فسفات، 

 یک بار مصرف و دهانی
  

 

 ترکیبات کلسیم بعد از جذب استرونیوم ۲۳-۷جدول 

 مالحظات روش تجویز و دوز ترکیب

کلسیم کربنات 

(TUMS,Titralac) 

به شیوه گفته شده  ،دهانی

 بر روی برچسب ماده
 احتمال یبوست

کلسیم های آمپول

 گلوکنات

 یآمپول حاو ۵، یرگدرون

ر د میکلس گرممیلی ۵۰۰

 گلوکز لیترمیلی ۵۰۰

. روزانه و به مدت شش روز متوالی تزریق شود

نباید به افراد دریافت کننده  یرگدرونکلسیم 

کینیدین و یا افراد دارای ضربان قلب بسیار پایین 
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 مالحظات روش تجویز و دوز ترکیب

 درصد در آب به مدت ۵

 .ساعت داده شود 4

تزریق سریع کلسیم گلوکونات باعث  شود. تزریق

 فشارخوندر حین تزریق . شودمی فشارخونافت 

 .چک شود

 

 )هیدروژن رادیواکتیو( درمان دارویی برای تریتیومH)3( 

لیتر مایعات در روز مصرف کنید. اگر از لحاظ بالینی منعی ندارد،  4تا  ۳ی: درمانهای مدل

لیتر در روز افزایش دهید. این رژیم  ۱۰تا  ۶داخلی شدید به های آلودگیاین میزان مصرف را در 

 .کندمی ارائهی را درمانهای از این مدلهای ادامه دهید. جدول زیر خالصروز  ۵را تا 

 

 (NCRP, 1980)تریتیوم  درمان گروه ۲4-۷جدول 

 نظارت بالینی موارد منع مصرف تجویز

تا  ۶ لیتر مایعات در روز، افزایش به 4 تا ۳مصرف  -

شدید و بدون منع های روز در آلودگیلیتر در  ۱۰

 بالینی

 روز ۵ادامه به مدت  -

در افراد با بیماری کلیوی و 

قلبی که نسبت به مایعات 

حساس هستند، با احتیاط 

 .مصرف شود

مایعات و 

 الکترولیت

 

 (NCRP, 1980)مایعات تجویز شده  ۲۵-۷جدول 

 مالحظات روش تجویز و دوز ترکیب

 عاتیما ریسا ایآب )

مانند سودا، آب، 

 قهوه، آبجو( ،یچا

لیتر  4تا  ۳ -دهانی

 در روز

بیمار باید به اجبار این حجم را تحمل کند، حجم ادرار را 

 .کنید و ادرار را برای ارزیابی زیستی ذخیره کنید یبررس

در آب یا  %۵گلوکز 

 آب نمک

بیشتر از  -یرگدرون

 لیتر در روز ۳

تنها در صورتی استفاده شود که مایعات نتوانند به 

معمول در مورد های اطیاحت -صورت خوراکی داده شوند

 .شود پیگیری دی( بامیو پتاس می)سد یتیتعادل الکترول

 

 اورانیومهای درمان دارویی برای ایزوتوپU)238U, , 235U234(   

 جدول زیر آمده است:ی در درمانهای انواع مدل
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   )U)238U, , 235U234اورانیومهای دارویی برای ایزوتوپ درمان ۲۶-۷جدول 

 تجویز
موارد منع 

 مصرف
 نظارت بالینی

 یرگدرون یقتزر لیترمیلی ۲۵۰ یم،سد کربناتیب

 صورتساعت به  4هر  کربناتیبدو قرص  ایآهسته 

 برسد. pH=8-9که ادرار به  یزمان تا یخوراک

 روز ادامه یابد ۳این رژیم تا 

آنوریا یا نقص 

کلیه در 

 تولید ادرار

ادرار را اندازه  PHهر ساعت 

خون، عملکرد کلیه  PH-بگیرید

 .و الکترولیت سرم نیز چک شود

 .باشدمیباالی اورانیوم رژیم دارویی مطابق زیر دوز  در مواقع مصرف

Etidronate 4۰۰ به شیوه خوراکی گرممیلی 

 

ممکن است هیپوکالمی یا کمبود 

پتاسیم در جریان خون تشخیص 

 درمان داده شود، همچنین این

های بایستی در بیماران با نقص

احتقانی و یا وابسته به سدیم با 

 .احتیاط صورت بگیرد

Diamox 4۰۰ به شیوه خوراکی گرممیلی 

 دو بار در روز

 .روز ادامه یابد ۳تا  درمان این

 

 آکتینیدیهای درمان دارویی برای نوکلوئید 

با و  روعش اکتینیوم ین دوره جدول تناوبی بوده که باترپاییناز عناصر سنگین ها ینیداکت

(، ۹۱) پروتکتینیم (،۹۰) یمتور (،۸۹ینیوم)آکت. این دوره شامل رسندمیالرنسیوم به پایان 

 یفرنیمالک(، ۹۷) یملک(، بر۹۶) یمورک(، ۹۵) یمکآمری (،۹4) یوم(، پلوتون۹۳(، نپتون )۹۲) یوماوران

 .باشدمی( ۱۰۳یوم )الرنس و (۱۰۲) یم(، نوبل۱۰۱) یم(، ماندل۱۰۰) یوم(، فرم۹۹) ینشتینیم(، ا۹۸)

 Ca ونو نپت یوماوران یم،به جز تورها ینیدآکت یداخل یآلودگهای یرتمام مس یبرا یانتخاب درمان

 Ca-EDTAدر دسترس نباشد  در آن لحظه DTPAاگر ست. ا Zn-DTPA chelation therapy و

 ریت آن بیشتو سم اثر آن کمترهای قابل مالحظ طوربهاما  یرد،ممکن است مورد استفاده قرار گ

 .است

 



 

 

 

 

 یکپیوست 

 هاکاربرگ
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 ......شماره
 تکمیل شده توسط فرد A1کاربرگ 

 پاسخ پزشکی ةشروع کنند

 فرم ثبت اورژانس )اعزام شده به محل حادثه(

  ...............................................................(:یپاسخ پزشک ةفرد شروع کنند) خانوادگینام و نام 

 پزشک اورژانس پاسخگو  به: فرم یارسال کپ
 انتقال دهنده یپزشک میت   
  یکارشناس بهداشت عموم   

 ..........................................................................................:رندهیتماس گ خانوادگینام و نام 

 :یشغل تیوضع

 پرسنل اورژانس پزشکی  کارکنان مرکز  پرسنل خدمات اورژانس  یعاد 

 .............................................................................................:رندهیآدرس تماس گ ایسازمان 

 .................................................:زمان تماس ..........................................:رندهیتماس گ تلفن

 ............................................................................................................:یاورژانس ةواقع محل

 ..................................................................................................:یورژانسا ةنوع حادث فیتوص

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   خیر  بلی  :در محل سیحضور پل

  ..........................................................................................:دهیجراحت د انیشمار قربان

 مشکوک  خیر  بلی  :حادثه انیقربان یآلودگ

  ..........................................................................................:اخذ شده با تلفنهای هیتوص

   خیر  بلی  تایید تماس:

 

 

 فرد اعزام شده به محل حادثه یامضا
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 ......شماره

 A2کاربرگ 
 شده توسط فرد لیتکم

 یپاسخ پزشک ةشروع کنند

 ارتباطات( ی)مسئول هماهنگ
 فرم ثبت

 یاورژانس ةحادث انیقربان

 ...............................................................(:یپاسخ پزشک ةفرد شروع کنند) خانوادگینام و نام 

 .................ساعت: .......................تاریخ: اورژانس یپزشک تیریمد  به: فرم یارسال کپ
 

  .............................................................................فرد مطلع در محل: خانوادگینام و نام 

 یپرسنل اورژانس پزشک  نسپرسنل خدمات اورژا  :یشغل تیوضع

   خیر  بلی  تماس شد؟ دییتا 

  ......................................................................................................:یاورژانس ةمحل واقع

  ..................................................................................................:یاورژانس انیشمار قربان

   ناپایدار  پایدار  :انیقربان یپزشک تیوضع
 

 انیقربان یکیولوژیراد تیوضع

 خیر  بلی  ؟انجام شده است یکیولوژیراد یبررس
 

 داخلی  :ینوع آلودگ
 تنفس  بلع  

 خارجی 

 ............................:تهیویاکت زانیم ......................................:ویواکتیراد ةنوع ماد

  ........................................................................................................:ناحیة بدن

 ...............خیر )تعداد(  ...............بلی )تعداد(  ؟انیتابش قربان

 ...............خیر )تعداد(  ...............بلی )تعداد(  ؟انیقربان یآلودگ     

 خیر  بلی  ها؟آلودگی زخم     

 خیر  بلی  ؟هیاول ییزدایانجام آلودگ     
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  ..................................................................................................:یاورژانس ةحادث فیتوص

 ..................................................................................................................:منبع حادثه

  ..........................................................................................:از محل حادثه انیقربان ةفاصل

  .................................................................................................:انیقربان یریزمان پرتوگ

  .....................................................................................:انیقربان یزده شده برا نیز تخمود

  .....................................................................................:مارستانیارسال به ب ینیزمان تخم

 

 

 

 امضاء
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 ......شماره

 C1کاربرگ 
 شده لیتکم

های یفرم ثبت کنترل آلودگ توسط پرتوسنج

 در صحنه( یابیارزمصدوم )

 .................................................................................(:کننده یفرد بررس) خانوادگینام و نام 

 .................ساعت: .......................تاریخ: اورژانس یپزشک پاسخگو  به: فرم یارسال کپ
 

 زن  مرد  :تیجنس  ............................:مصدوم یانوادگنام و نام خ

  ...............................گیری:زمان اندازه ..........................................گیری:اندازهتاریخ 

 بررسی آلودگی

 ...............................................مدل: ......................................:پرتوسنج ةلینوع وس

 متر مربع(ی)سانت .........:سطح فعال آشکارساز .....................:طیموجود در محهای پرتو زانیم
 

 

از  شیب یافتیدرهای پرتو زانی. هر جا مدیبدن نشان ده یفلش در رو ةلیرا به وس متریزو: نقاط قرائت دحیتوض

 .دیسیشده توسط دستگاه را بنو یریگشکل عالمت زده و عدد اندازه یبود، آن را رو طیمحهای پرتو زانیم

 :دیئرویت یبررس ةجینت

  .........................:واحد .........................:گردن ةیآهنگ شمارش در ناح

  .........................:واحد  ............................ران: ةیآهنگ شمارش در ناح

  .........................:واحد  .....................................محیط:آهنگ شمارش 

  .........................:واحد  ....................................:آهنگ شمارشمجموع 
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 واحد آهنگ شمارش( )بکرل/ .........................:برهیکال بیضر

 )بکرل( .................................اکتیویته:

  خیر  بلی  وجود دارد؟ یدر مراکز درمان شتریب یبه بررس ازین ایآ
 

 

 

 :کننده یبررس یامضا
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 ......شماره

 C2کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 فرم ثبت اطالعات (سیپاسخگو )پل نیاول

 در اورژانس ریفرد درگ

 ...................................................................................(:پاسخگوفرد ) خانوادگینام و نام 

  ..........ساعت: .......................تاریخ: اورژانس یپزشک پاسخگو  م به:فر یارسال کپ

  یمشاور بهداشت عموم      
 

 در اورژانس ریاطالعات فرد درگ

 ..............................تاریخ تولد: ......................................:یانوادگنام و نام خ

 زن  مرد  جنسیت  .............................................شماره تماس:

 ....................................................................................................نشانی کامل محل کنونی:

...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................:نشانی کامل اقامت دائم

...................................................................................................................................... 

 .............................................شماره تماس:

 سرویس اورژانس  کارکنان خدمات  عادی  عضو
 

 خیر  بلی  ؟انجام شده است کیولوژیراد یبررس

 .دیکن پیوسترا  جیبا نتا C1اگر بله، کاربرگ 

 خیر  (.........واحد ) ..........بلی، تا سطح  ؟انجام شده است ییزدایآلودگ

 .........................................................................................:فرد از محل واقعه اورژانس ةفاصل

 .........................:یدهتابش پایانزمان  .......................:)اگر موجود است( یدهزمان شروع تابش

 ...................................:فرد در هنگام تابش یبدن تیوضع ...............................طول دورة تابش:

 ........................................................................................................................توضیحات:

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

 امضا
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 ......شماره

 D1کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

های یفرم ثبت بررس تیم دوزیمتری

 (مارستانیدر ب) یکیولوژیراد

 .................................................................................(:بررسی کنندهفرد خانوادگی )نام و نام 

 .................ساعت: .......................تاریخ:  بهداشت پزشک/ کیزیف  به:م فر یارسال کپ

 مارستانیبخش اورژانس ب یپاسخگو میت      

 مارستانیآمبوالنس ب افتیدر ةمنطق  :انجام شده در   
 مارستانیب درمان ةیناح     

 

 زن  مرد  :تیجنس  ............................:مصدوم یانوادگنام و نام خ

  ...............................گیری:زمان اندازه ..........................................گیری:تاریخ اندازه

 بررسی آلودگی

 ...............................................مدل: ......................................:پرتوسنج ةلینوع وس

 متر مربع(ی)سانت .........:سطح فعال آشکارساز .....................:طیموجود در محهای پرتو زانیم
 

 

از  شیب یافتیدرهای پرتو زانی. هر جا مدیبدن نشان ده یفلش در رو ةلیرا به وس متریزو: نقاط قرائت دحیتوض

 .دیسیشده توسط دستگاه را بنو یریگشکل عالمت زده و عدد اندازه یبود، آن را رو طیمحهای پرتو زانیم
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 :دیئرویت یبررس ةجینت

  .........................:واحد .........................:گردن ةیآهنگ شمارش در ناح

  .........................:واحد  ............................ران: ةیآهنگ شمارش در ناح

  .........................:واحد  .....................................محیط:آهنگ شمارش 

  .........................:واحد  ....................................:آهنگ شمارشمجموع 

 آهنگ شمارش(واحد  )بکرل/ .........................:برهیکال بیضر

 )بکرل( .................................اکتیویته:

  خیر  بلی  وجود دارد؟ یدر مراکز درمان شتریب یبه بررس ازین ایآ
 

 

 

 :کننده یبررس یامضا
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 ......شماره
 شده توسط لیتکم D2کاربرگ 

 پاسخگو میت

 یفرم اطالعات پزشک مارستانیدر بخش اورژانس ب

 .................................................................................(:عضو تیمخانوادگی )نام و نام 

 اورژانس یپزشک تیریمد  م به:فر یارسال کپ

 پزشک متخصص      

   
 مارستانیارجاع دهنده به ب  

 

 .................................................................................:نام و نام خانوادگی بیمار

 زن  مرد  :تیجنس ..................................:تاریخ تولد

 .........................................................................................:یآدرس محل سکونت موقت فعل

  ............................................................................................دائم قبلی:آدرس محل سکونت 
 

 کارکنان اورژانس  پرسنل  عادی  عضو
 

 یریگتابش تیوضعاطالعات 

  ......................:یریگتابش ینیمدت زمان تخم  .................................:یریگتابش خیتار

 .................................:یریگزمان شروع تابش .........................:یریگزمان شروع تابش

  ..................................:یریگمدت تابش
 

 ................................:متریزوشماره د خیر  بلی  داشته؟ متریدوز ماریب ایآ

 ...................:بدن یبر رو متریدوز یریمکان قرارگ  ................................:متریزوقرائت د زانیم

  خیر  بلی   یحفاظ تنفس

  خیر  بلی   یلباس حفاظت      

   چک نشده  خیر  بلی   لباس یآلودگ      

 یپزشکهای افتهی

  ................................................عالئم اولیه: ..............................................بررسی: خیتار
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 ینیحاالت بال

 ............مدت ...........تعداد ..............زمان شروع: خیر  بلی  تهوع

 ............مدت ...........تعداد ..............زمان شروع: خیر  بلی  استفراغ      

 ......................تعداد دفعات ..............زمان شروع: خیر  بلی  اسهال      

 خیر  بله  تروما خیر  بلی  جراحت      

  خیر  بلی  یسوختگ      

  ................................................نبض: ..............................................دمای بدن:

  ..............................................فشار خون:

 سطح هوشیاری

 آشفته  غیرنرمال  نرمال  

 گوهذیان  کما  آلودخواب         

  خیر  بلی   اختالل در تعادل       

 وضعیت پوستی

 خیر  بلی  سرخی پوست خیر  بلی  ادم

 .........................................................................................................توضیحات مهم دیگر:

......................................................................................................................................  

 ماریب ینیبال خچهیتار

 خیر  بلی  گرید زوتوپیا ویرادهر نوع  ایو  کسیا یدرمان با پرتو ةسابق

 ..........................................................................................................اگر بلی دلیل درمان:

  .......................:که درمان صورت گرفته است یمکان ..........................................تاریخ درمان:

 هایدرمان و بررس

 اقدام صورت گرفته

 ییزداتیمسموم  کردن ییزدایآلودگ  درآوردن لباس 

 ..........................................................................................................جزئیات موارد: 
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 زیروش تجو

 یرگدرون قیتزر  حمام  )آئروسل( یاسپر 

  ........................................................:جهینت  ........................................:ز مورد استفادهود

 تجویز ید پایدار

 .................................................تاریخ تجویز: خیر  بلی  

  ........................................................:جهینت  ........................................:زودمیزان 

 یشگاهیآزماهای تست

 خون( دیسفهای گلبول یکی)شمارش تفک یخون یریگنمونه

  ..................................تاریخ: :صورت امکان در سه ساعت اول حادثه( )در یریگنمونه نیاول 

  .........................................ها:تعداد لنفوسیت  ........................................زمان:

  ..................................تاریخ: :(یریگنمونه نی)دو ساعت پس از اول یریگنمونه دومین

  .........................................ها:تعداد لنفوسیت  ........................................زمان:
 

 خیر  بلی  کیتوژنیس ةگرفتن نمون

 خیر  بلی  ویواکتیراد زانیم یریگجهت اندازه یریگنمونه     
 

  ..................................تاریخ: :(یریگنمونه نیساعت پس از دوم ۶)در صورت امکان  یریگنمونه سومین

  .........................................ها:تعداد لنفوسیت  ........................................زمان:

  ..................................تاریخ: :(یریگنمونه نیومسساعت پس از  ۶)در صورت امکان  یریگنمونه چهارمین

  .........................................ها:تعداد لنفوسیت  ........................................زمان:

 نمونة ادرار

 خیر  بلی  شده یریگاندازه ویواکتیراد ةماد زانیدر صورت امکان، م

 خیر  بلی  پس از حادثه است؟ یریگنمونه نیاول نیا ایآ     
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 پوست یسرخ ایو  ینقاط زخم شینما

 
 

 

 

 امضا
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 ......شماره

 D3کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

یآلودگهای یها و کاستروش دوزیمتری میت

 ییزدا

 .........................................................................(:ییزدایفرد مسئول آلودگخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یپاسخگو میت  :ارائه به

    
 بهداشت پزشک/ کیزیف  

   
 مارستانیآمبوالنس در ب افتیدر ةمنطق  :انجام شده در

    
 مارستانیب یبخش درمان  

    

 زن  مرد  :تیجنس ..................................:نام و نام خانوادگی بیمار

 بررسی آلودگی

 ...............................................مدل: ......................................:پرتوسنج ةلینوع وس

 متر مربع(ی)سانت .........:سطح فعال آشکارساز .....................:طیموجود در محهای پرتو زانیم

 ................................................................................................................روش دوزیمتری:

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

 ییزدایآلودگ جینتا

 روش استفاده شده

 زداییبرای آلودگی

 مساحت

 زدایی شدهآلودگی

 میزان اکتیویته

 زداییقبل از آلودگی

 میزان اکتیویته

 زداییبعد از آلودگی
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 ........................................................................................................................توضیحات:

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

 

 

 

 امضا
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 ......شماره

 D4کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 فرم ثبت یستیز ابیارز میت

 ماریب یدرمانهای داده

  ........................................تاریخ: .......................................(:زیمسئول آنالخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یپاسخگو میت  :ارسال کپی فرم به

    
 )در صورت لزوم( بهداشت پزشک/ کیزیف  

 

 ماریمشخصات ب

 ...............................................:کد شناسایی ......................................:نام و نام خانوادگی

   .................................................:تاریخ تولد

 .....................................................................:(یتنبرون یابیبه روش ارزدرمان ) یریگیپ خیتار

  ..............................................................................................................:دیونوکلوئینوع راد

 شده ینیبشیشده به پ یریگاندازه تهیوینسبت اکت

 تاریخ
 شده یریگاندازه ةتیویاکت

 روز( )بکرل/

 شده ینیبشیپ ةتیویاکت

 روز( )بکرل/
 نسبت

    

    

    
 

 ........................................................................................................................توضیحات:

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

 

 

 

 امضا
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 ......شماره
 شده توسط لیتکم F1کاربرگ 

 زود یابیارز جیفرم ثبت نتا بهداشت پزشک/ ستیزیف

 ......................................................................(:پزشک/ بهداشت ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یابیارز میت  م به:فر یارسال کپ

 پزشک متخصص خدمات مربوطه      

   
 یمسئول بهداشت عموم  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

  ........................................................وزن:  .................................................تاریخ تولد:

 زن  مرد  :تیجنس ............................................................:قد

  خیر  بلی  حاملگی: 

 نتایج تخمین دوز

 (ورتیثر )سؤز مود زود

  یخارج

  یداخل

  یکل
 

 (سیورت) ......................................:دیروئیتبه  یز وزن شده تابشود
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 ینسب کیولوژیبه اثر ب یفاکتور وزن یز جذبود بافت ایارگان 

 یخارج 
 خیبه تار یداخل

(...../..../.....) 

 خیشاخص به تار

(...../..../.....) 

    ریه

    روده

    استخوانمغز 

     دیروئیت

 .........................................................................................................................توصیه:.

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 امضا
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 ......شماره

 F2کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 فرم ثبت یستیز دوزیمتری میت

 یسلول کیژنت جینتا

  ....................................تاریخ: .......................................(:آزمایشمسئول خانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یپاسخگو میت  :ارسال کپی فرم به

    
 بهداشت پزشک/ کیزیف  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................شناسایی:کد  ......................................نام و نام خانوادگی:

  ........................................:یریگخونتاریخ   .................................................تاریخ تولد:

  ........................................تاریخ آنالیز نمونه:

 نتایج آنالیز

  دار شدهنشانهای سلولشمار 

  هاکیسنترید شمار

  کیسنترهای حلقه شمار

  هاکیآسنتر شمار

  (Cy) ینیتخم یجذب زود
 

 .............................................................................:( مرجعیتن)برون in-vitro برهیکال یمنحن

 .................................................:پرتو تیفیک ..................................................نوع تابش:

 ..........................................:یز جذبوآهنگ د ........................................تاریخ آنالیز نمونه:

 .............................................:برهیکال یمنحن ......................................:ینسب کیولوژیاثر ب

 ...............................................................دوز: یابیارز یاستفاده شده برا برهیکال یمنحن بیضر

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 

 امضا
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 ......شماره

 F3کاربرگ 

 شده توسط لیتکم

 بهداشت پزشک/ کیزیف
 فرم ثبت

 یز نوترونود یابیاطالعات ارز

 یبحرانهای اورژانس یبرا

  .......................................(:پزشک/بهداشت ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یپاسخگو میت  :ارسال کپی فرم به
 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

  ........................................................وزن:  .................................................تاریخ تولد:

 زن  مرد  :تیجنس ............................................................:قد

  خیر  بلی  حاملگی: 
 

 اطالعات فنی

 )متر( .............:زابحران ستمیاز س ماریفاصله ب  ....................................:یدهو زمان تابش خیتار

  ..................................................................:زابحران ستمینسبت به س ماریب یریقرارگ تیوضع

 .........................................................................................................:زابحران ستمیشرح س

.......................................................................................................................................  

 نوترونیتخمین طیف 

 ................................دیگر  (MCNPکد   ANISNکد   ) بله 

.....................................................................................................................................  

  .................مرجع استفاده شده از منبع ینوترون فیزده نشده است، ط نیتخم خیر 

.....................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 

 مضاا
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 ......شماره

 F4کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 بهداشت پزشک/ کیزیف

 نیگروه متخصص ای
 جیفرم ثبت نتا

 خون ةدر نمون Na24غلظت 

  ....................................تاریخ: .......................................(:آنالیزمسئول خانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یابیارز میت  :ارسال کپی فرم به

    
 )در صورت لزوم( بهداشت پزشک/ کیزیف  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

   .................................................تاریخ تولد:

 یاطالعات فن

   ....................................:نمونه یآورزمان جمع

  ...............................................................نمونه: یآورو جمع یدهتابش انیشده م یزمان سپر

 ...........................................................نمونه: یآوردر خون در زمان جمعمانده یباق Na24کسر 

  ......................................بازده شمارش: متر مکعب(ی)سانت ...............:یخون ةحجم نمون

 (هی)ثان ...........(:1tها و شروع شمارش )نمونه یورآجمع ةلحظ نیشده ب یزمان سپر

 (هی)ثان ...........(:2tها و شروع شمارش )نمونه یآورلحظة جمع نیشده ب یزمان سپر

 cps ...........:نهیشمارش زم یشده برا حیتصح 2tو  1t نیب Na24تعداد خالص 

 نتایج

 )بکرل( .....................:یدهدر زمان تابش Na24 تهیویاکت

 متر مکعب(یبکرل بر سانت) .....................:یخون ةدر نمون Na24غلظت 

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 

 امضا
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 ......شماره

 شده توسط لیتکم F5کاربرگ 

 بهداشت پزشک/ کیزیف

 ز نوترونود یابیارز جینتا نیگروه متخصص ای

  ....................................تاریخ: .......................................(:آنالیزمسئول خانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یابیارز میت  :ارسال کپی فرم به

    
 )در صورت لزوم( بهداشت پزشک/ کیزیف  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

   .................................................تاریخ تولد:

 جیو نتا یاطالعات فن

 متر مکعب(ی)گرم در سانت .....................در خون: داریپا میغلظت سد

 بکرل بر گرم() .................:یدهدر خون در زمان تابش Na24 ژهیو تهیویاکت

 متر مربع(ی)بر سانت .................:یشار نوترون ورود

 هر ارگان یها برانوترون RBEوزن شده به  یز جذبود

 ارگان
 یز جذبود
)2(pGy/cm 

 بر واحد شار

 یبنس کیولوژیاثر ب یز جذبود
 (-pGy2Eq/cm ( یوزن

 بر واحد شار

 کیولوژیاثر ب یز جذبود
 (Gy-Eq) یوزن ینسب

    روده

    هیر

    استخوان مغز

    دیروئیت

 (ورتی)س .........................................:شده یدهثر نوترون تابشؤز مود

  ....................................................................................................:ز فوتونود یابیارز جینتا

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 امضا
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 ......شماره

 F6کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 فرم ثبت بهداشت پزشک/ کیزیف

 یز داخلود یابیاطالعات ارز

  ................................تاریخ: ................................(:پزشک/بهداشت ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یابیارز میت  :ارسال کپی فرم به
 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

  ........................................................وزن:  .................................................تاریخ تولد:

 زن  مرد  :تیجنس ............................................................:قد

  خیر  بلی  حاملگی: 

 یاطالعات فن

   ..................................:یدهو زمان تابش خیتار

 بلع مزمن مداوم  بلع حاد  :دنشوارد  یالگو
 

 دیگر  زخم  پوستی  بلع  یتنفس  مسیر وارد شدن:

 یتجمعو  یدوز بلع یابیارز جینتا

  ......................................:دیونوکلئیراد
 

 ثر تجمعیؤز مود زیمتریومدل د بلع )بکرل( مدل بیوکینتیک *گیرینوع اندازه تاریخ

      

      

      

      
 .دیکبد( را نشان ده و دیروئیت ه،یتمام بدن، ر) یتندرون ای)ادرار و مدفوع(  یتنبرون یریگنوع اندازه *

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 
 مضاا
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 ......شماره

 F7کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 یینها جیفرم ثبت نتا بهداشت پزشک/ کیزیف

 یز داخلود یابیارز

 ...............................تاریخ: ................................(:بهداشت پزشک/ ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب یابیارز میت  :ارسال کپی فرم به
 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی: ......................................نام و نام خانوادگی:

  ........................................................وزن:  .................................................تاریخ تولد:

 زن  مرد  :تیجنس ............................................................:قد

  خیر  بلی  حاملگی: 

 یو مصرف یدز تجمع یابیارز جینتا

   ..................................:گیریاندازه خیتار
 

 یثر تجمعؤز مود یمتریزومدل د بلع )بکرل( کینتیوکیمدل ب *یریگنوع اندازه دیونوکلوئیراد

      

      

      
 .دیکبد( را نشان ده و دیروئیت ه،یتمام بدن، ر) یتندرون ای)ادرار و مدفوع(  یتنبرون یریگنوع اندازه *

 )روز( مصرف زمان بعد از بافت ایارگان  دیونوکلوئیراد
 وزن شده یجذب زود

 (Gy-Eq) یارسال RBE به

    

    

    

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 
 امضا
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 ......شماره

 F8کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 شگاهیآزما یفرم اطالعات برا بهداشت پزشک/ کیزیف

 یتنبرون یستیز یابیارز

 ...............................تاریخ: ................................(:بهداشت پزشک/ ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 یتنبرون یستیز ابیارز شگاهیآزما  :ارسال کپی فرم به

   
 مارستانیبخش اورژانس ب ابیارز میت  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی:  .....................................نام و نام خانوادگی:

 زن  مرد  :دخانیات  .................................................:تاریخ تولد

  ..........................................................:قد  .........................................................:وزن      

 خیر  بلی  حاملگی: خیر  بلی  جنسیت:

 یکیولوژیب ةنوع نمون

 خون  مو  مدفوع  سواب بینی  ادرار 

  ....................................دیگر:  زخم شده ةزد بیاز بافت آس یبخش           

 یاطالعات فن

 درمان یریگیپ  یز داخلود یابیارز  ییزدایآلودگ یریگیپ  غربالگری  :زیآنالهدف 

 زخم  پوست  بلع  تنفس  :یمصرف ریمس         

 ...............................................................................................................:دهایونوکلوئیراد

 .................................................................................................:ییایمیو ش یکیزیاشکال ف

 ..............................................................................................:نوع درمان ایاستفاده از دارو 

...................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 
 امضا
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 ......شماره

 شده توسط لیتکم F9کاربرگ 

 بهداشت پزشک/ کیزیف

 نیگروه متخصص ای
های یریگاندازه جیفرم ثبت نتا

 یتنبرون یستیز یابیارز

  ............................تاریخ: ....................................................(:مسئول آنالیزخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب ابیارز میت  :ارسال کپی فرم به

   
 پزشک/ بهداشت  کیزیف  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی:  .....................................خانوادگی:نام و نام 

   .................................................:تاریخ تولد

 :مدفوع و ادرار روزانههای یریگاندازه

  ...................................................................................................................:رادیونوکلوئید

 تاریخ
 روز( )بکرل/ تقطعی عدم ±روز(  )بکرل/ تهیویاکت

 مدفوع ادرار

   

   

   

 :کیولوژیبهای نمونه گرید

 تاریخ
 روز( )بکرل/ تقطعی عدم ±روز(  )بکرل/ تهیویاکت

 گرید شده دهیبافت بر یدهان بسوا ینیب بسوا خون مو

       

       

       

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 
 امضا
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 ......شماره

 F10کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 شگاهیآزما یفرم اطالعات برا بهداشت پزشک/ کیزیف

 یتنبرون یستیز یابیارز

 ...............................تاریخ: ................................(:بهداشت پزشک/ ستیزیفخانوادگی )نام و نام 

 یتنروند یستیز ابیارز شگاهیآزما  :ارسال کپی فرم به

   
 مارستانیبخش اورژانس ب ابیارز میت  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی:  .....................................نام و نام خانوادگی:

 زن  مرد  :دخانیات  .................................................:تاریخ تولد

  ..........................................................:قد  .........................................................:وزن      

 خیر  بلی  حاملگی: خیر  بلی  جنسیت:

 یاطالعات فن

 درمان یریگیپ  یز داخلود یابیارز  ییزدایآلودگ یریگیپ  غربالگری  :زیهدف آنال

 زخم  پوست  بلع  تنفس  :یمصرف ریمس         

 ...............................................................................................................:دهایونوکلوئیراد

 .................................................................................................:ییایمیو ش یکیزیاشکال ف

 ..............................................................................................:نوع درمان ایاستفاده از دارو 

...................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

 
 امضا
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 ......شماره

 F11کاربرگ 
 شده توسط لیتکم

 بهداشت پزشک/ کیزیف

 نیگروه متخصص ای
های یریگاندازه جیفرم ثبت نتا

 یتنروند یستیز یابیارز

  ............................تاریخ: ....................................................(:مسئول آنالیزخانوادگی )نام و نام 

 مارستانیبخش اورژانس ب ابیارز میت  :ارسال کپی فرم به

   
 )در صورت لزوم(پزشک/ بهداشت  کیزیف  

 

 مشخصات بیمار

  ............................................کد شناسایی:  .....................................نام و نام خانوادگی:

   .................................................:تاریخ تولد

 :یتندرونهای یریگاندازه

  ...................................................................................................................:رادیونوکلوئید

 تاریخ
 زخم ایها ارگان گرید رل()بک تقطعی عدم ± تهیویاکت

 )بکرل( تقطعی عدم ± تهیویاکت زخم ایارگان  دیروئیت کل بدن ریه

      

      

      

      

      

 .......................................................................................................................مالحظات:

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 
 امضا
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 VIIIپیوست  F4کاربرگ 

 درآوردن لباس مصدوم آلودهة نحو

 

 ایستاده( مصدومان)

 
 ؛خارج کردن لباس از داخل به سمت خارج (ب؛ مصدوم آلوده آماده درآوردن لباس (الف

 پایان مراحل (د؛ درآوردن سایر البسه از داخل به خارج (ج

 

 خوابیده( مصدومان)

 
 ؛کاور باز کردنپس از ها بریدن لباس (ب ؛مصدوم آلوده آماده درآوردن لباس (الف

 انتقال مصدوم به تخت تمیز و بدون آلودگی (د؛ از سمت داخل به خارجها درآوردن لباس (ج
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 دوپیوست 

 انواع دوزیمترها
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 و ایمنی کارکنان دوزتابش،  پایشپرتویی برای های متریدوزهای گروه انواع (۱جدول 

 مزایا و معایب دوزیمترهای گروه

جستجوگر دستی های . شمارشگر1

این گروه  ،مولر-گایگرهای شمارشگر)

چمبر و  ionهمچنین شامل تعدادی 

دستی بر پایه های شمارشگر

 (.باشندمیسنتیالسیون نیز 

ی در مدتطوالنیسابقه استفاده  این شمارشگرهامزایا: 

و رادیولوژیکی دارند و کارکنان مشاغل های هست تأسیسات

 .باشندمیآشنا  هاآن مختلف با چگونگی استفاده

مختلف پرتویی های جهت نشان دادن واحد: هاتیمحدود

 .باشندمیو انتخاب پروب مناسب نیازمند آموزش 

 شخصیهای متریدوز. 2

فردی متداول شامل فیلم، های متریدوز)

و یا  OSL، (TLD) ترمولومینسانس

مستقیم یون به عنوان  دارندهنگه

 آشکارساز تابشی(

فردی با دقت زیاد، بعضی از دوز  محاسبه معادلمزایا: 

 و شوندمیبا تجهیزات پرتابل نیز قرائت  OSLهای دوزیمتر

 وناحیة داغ  بالفاصله پس از خروج از دوزیمترامکان قرائت 

 قبل از استفاده بعدی

تنها  به دلیل فقدان نمایش آنی و هشدار: هاتیمحدود

و امکان هشدار به فرد  کندمیتجمعی را ثبت های تابش

 .برای جذب بیش از حد تشعشع را ندارد

 یونیزان جیبیهای چمبر .3

، fiber-quartz دوزیمتردیگر: های نام)

، indicating-selfجیبی  دوزیمتر

 (reading-selfجیبی  دوزیمتر

بدون باتری، دارای قابلیت قرائت دوز  کار کردنامکان مزایا: 

هشداردهنده های دوز به صورت آنی و بنابراین کاربر از

 .مطلع شود

الزام به شارژ قبل از  عالمت هشدار،نداشتن : هاتیمحدود

در پایان هر روز کاری چون دوز  هر بار استفاده، الزام ثبت

دستگاه قابلیت ذخیره اطالعات تابشی را ندارد، امکان قرائت 

در میدان مشکل است به ویژه در شرایط پوشیدن تجهیزات 

حفاظتی شخصی تنفسی، امکان ثبت اطالعات نادرست در 

یکی، برای ایمنی فرد استفاده کننده نمکا صورت ضربات

احتمالی های دوز بایستی دستگاهی مطابق با محدوده حتماً

 .انتخاب شود

 کیالکترونشخصی های دوزیمتر .4

(EPD) 

قابلیت هشدار به  اطالعات به صورت آنی، نشان دادنمزایا: 

عملکرد شمارشگر بررسی کننده  ،دهیتابشمنظور کنترل 

 دوز آهنگدر هنگام نمایش 

در شرایط اورژانسی مناسب  هاآن برخی از: هاتیمحدود

یا سیستم  نیستند، نداشتن سیستم نمایشگر بزرگ

 ،هاآن در برخی از هشداردهنده با صدا یا لرزانندگی مناسب
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 مزایا و معایب دوزیمترهای گروه

رم بر ساعت را  ۱۰۰دوز  در شرایط استاندارد بایستی آهنگ

 از این حد فراتر هادستگاهکند که برخی از این  گیریاندازه

 روند.می

اورژانس های تابشهای آشکارساز .5

 (PERDs)فردی و نمایشگرها 

ابزاری کاربردی و مفید برای پاسخگویان وقایع مزایا: 

داغ،  پاسخگویی شامل مناطق که در سه ناحیه یاورژانس

خطرناک کاربرد دارد، صحت این وسیله های پرتوسرد و 

باالتر دوز  آهنگهای اما محدوده باشدمی EPDمانند 

رونتگن بر ساعت( در این وسیله نشان  ۹۹۹تا  ۰۰۱/۰)

 .شودمیکه در شرایط تابشی اورژانس اشباع ن دهدمی

آستانه مناسبی از صدا و ی که طوربهساخت مهندسی قوی 

لرزش عالمت هشدار در شرایط اورژانسی، مانیتورها شبیه به 

های و یا محدود مدتطوالنیآشکارسازها هستند اما در 

 .وسیع ممکن است استاندارد نباشند

طبق پروتکل استاندارد برای این : هاتیمحدود

میلی  ۱ مؤثردوز  آهنگتنها به محدوده آشکارسازها، 

را در ناحیه  هاآن رونتگن بر ساعت نیاز دارند که کاربرد

 .کندمیسرد با محدودیت روبرو 

6. PERDs ارائه یک شاخص بصری از اینکه آیا به یک سطح مزایا:  غیرهشدار دهندههای

 یک سیستم ،اینکه فراتر رفته استایمن رسیده است یا 

تم با سیس پایش سازیفعالایمنی پشتیبان مناسب برای 

ابعادی در حدود کارت اعتباری، ارزان، ایمن و قوی  هشدار،

 در شرایط سخت

دارای حساسیت پایین و عدم قابلیت نمایش : هاتیمحدود

 یسازآگاهرم، فقدان عالمت هشدار و عدم  ۱زیر های تابش

کارکنان از شرایط خطرناک، در بعضی شرایط تفسیر آن 

 .مشکل است

 پرتویی فردیهای آشکارساز .7

(PRDs) 
قابلیت هشدار به فرد استفاده کننده در شرایط مزایا: 

بشتاشده و سطوح کم تابشی شامل  بینیپیشغیرقابل 

 لیپتانسزمینه محیطی، دارای های تابشکم نزدیک به های 

های اورژانسداغ در های خارج از ناحیههای فعالیتباال در 

 تابشی
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 مزایا و معایب دوزیمترهای گروه

طبق پروتکل استاندارد الزامات الزم را برای : هاتیمحدود

در این  زمان انباشته شده با گذاشتههای تابشردیابی 

این گزینه را ها دستگاه ندارد، اگر چه تعدادی از شرکت

اغلب در سطوح تابشی کم  هادستگاه. این اندکردهاضافه 

را در نواحی داغ و سطوح  هاآن توانمیو ن شوندمیاشباع 

 خطرناک پرتویی استفاده کرد.

تابش فردی با های آشکارساز .8

 (ER-PRDs) محدوده وسیع

 و دهیتابشاگر این وسیله به منظور ردیابی آهنگ مزایا: 

کل در هنگام استفاده طراحی شده باشد برای  دهیتابش

پاسخ دهندگان در نقاط داغ مناسب  پایشمحافظت و 

تابشی تا حدود های آهنگهمچنین اگر این وسیله  .باشدمی

رونتگن بر ساعت را پشتیبانی کند، برای استفاده در  ۵۰۰

د وانتمیوسیله  نیا. باشدمینقاط پرتویی خطرناک مناسب 

 حفاظت و یمنیاهای کاربرد یبرا یمنطق آشکارساز کی

 .عمومی باشد

تیمأمور: مقادیر زنگ هشدار باید مطابق با هاتیمحدود

تنظیم شده در شرایط های هشدار مختلف تغییر کند.های 

 محدودهکم برای عملیات پاسخگویی اورژانس که دوز  آهنگ

 مناسب نیستند. رودمیتابشی باالتر دوز 

 

 
 پنکیکیهای گایگر مولر با پروبهای : آشکارسازجستجوگر دستیهای شمارشگر
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 انگشتیهای شخصی: فیلم بج دوزیمتر

 

 
 TLDشخصی های دوزیمتر

 

 
 OSLشخصی های دوزیمتر
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 یونیزان جیبیهای برمچ

 

 
 الکترونیکی انواع جدید چمبر یونیزان جیبی
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 (EPD)شخصی الکترونیکی  دوزیمتر
 

 

 هشداردهنده (PERDs) پرتوی اورژانسی شخصیهای آشکارساز
 

 

 دهنده غیرهشدار (PERDs) پرتوی اورژانسی شخصیهای آشکارساز



 ییپرتوهای در رخداد یجامع اقدامات پزشک یراهنما 262

 

 (PRDs)پرتویی شخصی های آشکارساز

 

 

 بلند برد پرتویی شخصیهای آشکارساز
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 زوتوپیا ویرادوسیله شناسایی 

 

 

 فوتون گامادوز  آهنگهای نمایشگر
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 آلفا، بتا و گاما دوزیمتریهای از نمایشگرهای نمون

 

 

را به فاصله یک سانتیمتر دور از بدن نگه دارید و به آرامی به  دوزیمتراسکن کامل بدن: پروب 

بر ثانیه پروب را حرکت دهید. در نقاط با احتمال آلودگی، پروب را پنج  مترسانتی ۵تا  ۳ آهنگ

 حرکات فلش در شکل باال باشد.ثانیه در آن نقطه نگه دارید. شیوه حرکت پروب به ترتیب 



 

 

 

 سهپیوست 

 بیمارستان فضای فیزیکی سازیآماده طرح
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 یجمعدستهسازی فضای فیزیکی بیمارستان جهت حوادث پرتویی آماده

 ورودی آمبوالنس

 



 

 

 

 چهارپیوست 

 دیروئیحفاظت ت یبرا میپتاس دیدیُکاربرد 

 ییپرتو ایهای هستهای هنگام رخداد
 بهداشت( ی)سازمان جهان یفن ةدیچک

 ۲۰۱۱ مارس ۳۱ یبازنگر

 

 

 

 درآمدشیپ( 1

د و دآزاد گرهای ابر هست یکممکن است از  رادیواکتیویُد  ای،رخداد هسته یک هنگام

های پوست و لباس یممکن است بر رو ینسپس خاک، سطوح، غذا و آب را آلوده کرده و همچن

را  یخارج یفرونشسته در هنگام آلودگ رادیواکتیوشود. یُد  یرونیب یافراد نشسته و موجب آلودگ

 یبرا رییشتبرخورد که خطر ب یگرابون برداشت نمود. شکل دبا آب گرم و ص تشوتوان با شسمی

ن وارد بد یگوارش یا یاز راه تنفس یا رادیواکتیودهد که یُد رخ می یسالمت انسان دارد، هنگام

 یریگپرتو یا یداخل یآب آلوده، مصرف شوند. آلودگ یا یرمانند غذا، ش یکه مواد یهنگام یاشده و 

 یگردد، روانباشت می یروئیدتة شود و در درون غدوارد بدن می رادیواکتیوُید  که یدر زمان

 دهد.می

یُد را  د،یروئیت یرااست. ز یژهو یدر خطر رادیواکتیواز یُد  یریپرتوگة یجدر نت یروئیدتة غد

 روئید،یتة کند. غدمی یمبدن را تنظ یسمکار برده و متابوله ب یروئیدیتهای هورمون یدتول یبرا

ممکن است  رادیواکتیوو برداشت یُد  یابدنمی یافتراق رادیواکتیوو ُید  یواکتیو،راد یریُد غ یانم

دهد. هر چه سن در زمان برخورد با یُد  یشافزا را در کودکان، یژهبه و یروئید،خطر سرطان ت

 شود.می یشترب یروئیدسرطان ت یجادکمتر باشد، خطر ا رادیواکتیو
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شود. ه میبه کار برد یریاز پرتوگ یروئیدمنع ت یاحفاظت و  یبرا یمپتاس یُدید یت،وضع ینا در

 یافتتواند موجب منع درمی رادیواکتیوآغاز برخورد با یُد  یا یشدر پ ۱(KI) یمپتاس یُدید یافتدر

از راه  ریرتوگیبا پ یروئیدرو موجب کاهش برخورد ت ینشود و از ا یروئیدتة توسط غد رادیواکتیویُد 

 نامند.می یروئیدعملکرد را عمومًا به نام منع کردن )بالک کردن( ت ینگردد. ا یداخل

 

 دهد:انجام نمی یمپتاس یُدید

 یمتاسپ یُدیدرو،  ین(. از ایواکتیوراد یوم)مانند سز یگرد یواکتیورادة ماد هر یهعلحفاظت  -

 .یستن یضد پرتوی عموم یک

 یاطوح و س ین،زم ینشسته بر رو یواکتیویته)مانند راد یرونیب یریپرتوگ هیعلحفاظت  -

 غذاها(.

 یدیروئتواند از انباشت آن در تبه درون بدن )امّا می رادیواکتیواز ورود یُد  یشگیریپ -

 کند(. یشگیریپ

 

 یعیطب یدر غذا یدارپا یُد( 2

 لییخ یراست که انسان به آن در مقاد یضرورة ماد یک یواکتیو،راد یریُد غ یاو  یدارپا یُد

یروئیدی تهای هورمون یُد، یآورجمعبا  یروئید،تة دارد. غد یازن یروئیدت یعیلکرد طبکم جهت عم

بلوغ  ایهورمون بر ین. اکندیم یدتول ،است یضرور یسنهای در تمام گروه یسممتابول یکه برا را

 باشند.می یاتیح ی،سالگ ۳تا  یباردار یهفتگ ۱۵و کودکان از  ینمغز، رشد و تکامل جن

قادر به  یگرد یروئیدت یابد،از سطوح مورد قبول کاهش می ییُد از بعض یافتکه در هنگامی

ر . دیردگقرار می یدنبوده و سالمت انسان مورد تهد یکاف یردر مقاد یروئیدتهای هورمون یدتول

از  ییُد کاف یافتوجود دارد، در ییغذا که کمبود یُد در غذا و موادهایی از مناطق، در جاهای پار

 .یردپذانجام می یُدداراستفاده از نمک  یقطر

                                                           
. سازندیشده و آن را م بیترک ،کیبهکی(، به نسبت I) دیُ ( و K) میبوده که پتاس یآلرینمک غ کی میپتاس دیدیُ ۱

ز به استفاده ا میتصم یکه ممکن است کارگزاران سالمت ملّ یبیترک گریاست. د KIآن  ییایمیرو، فرمول ش نیاز ا
 نییدر دستورالعمل تع ژهیمورد، دوزاژ مربوطه به شکل و نی( است و در ا3KIO) میپتاس داتیُآن را داشته باشند، 

 .گرددیم
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 یُدکمبود  یرامونپ یاضاف اطالعات( 3

 یکاف یرشود، فاقد مقادو مصرف روزانه استفاده می ییغذاة یردر ج ُیددارکه نمک  هنگامی

های خدادرو، در ر ینکند. از ا منع یروئیدرا توسط ت رادیواکتیوُید  یافتباشد تا بتواند دراز یُد می

ُید  یهعل ظتحفا یرا( استفاده کرد، زKI) یگزینبه عنوان جا یستبارا نمی یُددارنمک  ای،هسته

 یریخود با خطرات چشمگ یزن ُیددارنمک ة یندفزا یررا فراهم نکرده و مصرف مقاد رادیواکتیو

 توأم خواهد بود.

 

 ؟کندعمل می KI چگونه (4

ة تواند غدمی KIشود،  یافتدرست در یزمان یاسکه در دوزاژ مناسب و در مق یهنگام در

شده و در برداشت ن رادیواکتیویُد  یجه،( اشباع کند. در نتیواکتیوراد یر)غ یداررا با یُد پا یروئیدت

 یازن زانیاز م ه( کیواکتیوراد یریُد غ و چه رادیواکتیو)چه ُید  یُدیشود. هر نوع انبار نمی یروئیدت

 شود.دو روز دفع می یطادرار  یقفراتر رود، از طر یجهت هورمون ساز یروئیدت

 

 ؟کرد یافترا در KI یستبامی یهنگام چه( 5

کنند که دستور مصرف آن توسط  یافتدر یستبارا می KIهای افراد قرص هنگامی

برنامهمعموالً شامل های هستهای در رخداد یکارگزاران سالمت مردم صادر شده باشد. آمادگ

شده باشد  یدهورز یدتأک KIهای آسان مردم به قرص یدر مورد دسترسها در آن است کههایی 

 ۱.(یکاستراتژهای در مکانهای از رخداد هست یشیُد در پهای پخش قرصهای )مانند برنامه

گزاران نظر قرار گرفته باشد، کارمد یم،پتاس ُیدیدبا  یروئیدسازی بالک تپیادهة برنام چنانچه

دارند را  یافترا در KI هامکان ینساکن در ا یتکه جمع یاییجغرافهای مکان یدمردم باسالمت 

را  KIهای قرص یستباکه می یو کسان یزمان، چگونگ یرامونکرده و اطالعات الزم پ یفتعر

 ،ینترنتا یزیون،تلو یو،راد یقممکن است از طر هادستورالعمل ینکنند فراهم آورند. ا یافتدر

 شوند. یگیریبا دقت فراوان پ بایستی و قابل دسترس صادر شدههای یوهش یگرو د بلندگو

 یافتآن دارد. در یزبه زمان تجو یبستگ یروئید،جهت منع کردن عملکرد ت KI سودمندی

                                                           
و  هیو مراکز تخل سیپلهای ستگاهیا ،ینشانآتشهای ستگاهیها، اداروخانه ها،مارستانیمانند خانوارها، مدارس، ب ۱

 یدفاع شهر
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ت مؤثر حفاظ یشترینب رادیواکتیو،در زمان برخورد با ُید  یعاًسر یاو  برخورد از یشپ درنگبیآن 

 ینکهشوند، احتمال ا یافتدر یرد یلیخ یازود و  یاربس KIهای آورد. چنانچه قرصرا فراهم می

شوند،  یافتساعت بعد از برخورد در 4باشد. اگر می یینو مؤثر محافظت شود پا خوبیبه  یروئیدت

ز برخورد، ساعت پس ا ۲4از  یشترب KI یافت. دریابدبه نصف کاهش می یروئیدسطح حفاظت ت

 کند.نمی یجادرا ا یحفاظت گونهچیه

 

 کرد؟ یافتدر یستبارا می KIعدد قرص  چند( 6

 KIمصرف  یکارگزاران سالمت مردم در مورد چگونگ یصادر شده از سوهای دستورالعمل

سن متفاوت خواهد بود. در فقدان  بر اساس KIدوزاژ درست  .کرد یگیریپ یخوبه ب یستبامیرا 

 دوزتک یکد. درگ یافتدر یستبامی KIدوز  یکدستورالعمل آشکار در برابر عدم توافق، فقط 

KI کند.ساعت بسنده می ۲4 رایحفاظت ب یجادا یبرا 

برخورد تکرار شود، کارگزاران سالمت مردم  یاو  یدهکه برخورد به درازا کش یهنگام در

 یکبه نوزادان )کمتر از  یط،شرا ین. در ایندنما KI دوزتکاز  یشب یافته درب یهممکن است توص

 یحفاظتهای نمود؛ عملکرد یزتجو KIة دوزاژ تکرار شوند یستبانمی یردهماه( و زنان باردار و ش

به انجام  یپزشکهای یهمورد به مورد و تحت توص یژه،وهای گروه ینا یبرا یستبارا می یگرد

 رساند.

 

 در کودکان KIهای قرص کاربرد( 7

 نساالبزرگباالتر از  رادیواکتیو،پس از برخورد با یُد  ،در کودکان یروئیدسرطان ت خطر

کودکان را از حفاظت  یجههستند و در نت یدر خطر باالتر ترجوان یسنهای گروه .باشدمی

کنند در می یزپخش و تجو افراد یانرا م KIکه کارگزاران سالمت مردم،  یدر هنگام یستبامی

 .دقرار دا یتاولو

تند هس ینمود. تنها استثناء کودکان یزرا تجو یشنهادیدوزاژ پ یست،باکودکان میة هم به

 ( را دارند.یددر مورد موارد منع مصرف را بنگر یرینکه موارد منع مصرف مطلق )بخش ز

کنند. سطوح هورمون یافترا در KI دوزتک یک یستباماه( تنها می یک)کمتر از  نوزادان

انجام مشاوره با متخصص  .نمود یشپا KI یزبعد از تجو یستبانوزادان را می ینا یروئیدیتهای 
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 شود.می یهتوص ،KI یزهفته پس از تجو یک یطکودکان 

 

 در زنان باردار KIهای قرص( 8

عال ف ،باردار یرزن غ یکاز  یشترب یکیمتابول یدگاهاز د مادر یروئیدتة غد یباردار هنگام

 ساالنبزرگ یگربا د یسهزنان در مقا ینا یروئیدکه توسط ت رادیواکتیوییُد  یزانو م باشدمی

 یقاز طر رادیواکتیوممکن است با ُید  ینجن یروئیدتة . غدیابدمی یشافزا یزشود نبرداشت می

 KI یافتبا در یزن ینجن ینهم یروئیدنکته را در نظر داشت که ت ینا یدبا یبرخورد کند ول جفت

را  KIقرص  یستبامی یزافراد، زنان باردار ن دیگر. مانند یردگتوسط مادر مورد محافظت قرار می

 یشنهادیکرده و از دوزاژ پ یافتکه دستور آن را کارگزاران سالمت مردم صادر کردند در یهنگام

کودک  یدتیروئ خود را بلکه یروئیدزنان نه تنها ت ینعمل، ا ینکنند. با انجام ا یرویپ ساالنبزرگ

 .کرد خواهند محافظت را شاننشدهمتولد 

 یانپزشک خود را در جر یدزنان باردار با ید،به انتها رسهای هست یتکه فور هنگامی

 نوزادانشان یروئیدیآنان ثبت شده و عملکرد ت یپزشکة یخچدر تار KIمصرف ة گذاشته تا سابق

 کنند. یافترا در KI دوزتک یک یستبا. معموالً زنان باردار مییردقرار گ یابیمورد ارز

 

 یردهدر زنان ش KIهای قرص( 9

که کارگزاران سالمت  یدر هنگام یستبامی یردهزنان ش یت،جمعهای بخش یگرد همانند

 KI، قرص ساالنبزرگ یبرا یشنهادیدوزاژ پ بر اساسرا صادر کردند،  KIهای مردم مصرف قرص

 یستنهای دهد به اندازبه نوزاد خود می یرش یقاز طر یردهزن ش یککه  KI یزانکنند. م یافتدر

 تیاف، افزون بر درساننیبدرا مورد محافظت قرار دهد.  رادیواکتیودر معرض یُد  نوزادکه بتواند 

 یزرا تجو یشنهادیسن، دوزاژ پ بر اساس یستبامی یزن یبه نوزاد و یرده،توسط زن ش KIقرص 

تنها  یستباها میه و نوزادان آنیردتوان ادامه داد. زنان شرا می یردهیش یط،شرا یننمود. در ا

 ۱صادر شود. یگریدستورالعمل د کهآنکنند مگر  یافترا در KI دوزتک یک

                                                           
دوزاژ  زیتجو یبراها خرد کردن آن ساننیبدو  شوندیخط برش عرضه م یداراهای به صورت قرص KIمعموالً  ۱
 .باشدیکودکان آسان م یشنهادیپ
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 ساالنبزرگدر  KIهای قرص( 10

 KIهای دستور مصرف قرص که کارگزاران سالمت مردم یدر هنگام یستبامی ساالنبزرگ

 یابدمی یسن، فزون یشبا افزا KI یکنند. خطر عوارض جانب یافتقرص را در یندند، انمورا صادر 

سال  4۰ یدر افراد باال یریبرخاسته از پرتوگ یروئیدیاست که خطر سرطان ت یدر حال ینو ا

 یهسال توص 4۰ یباال ساالنبزرگعموماً در  KIبا  یروئیدبالک عملکرد ت یل،دل یناست. به ا یینپا

کرده  یدهدرا ت یروئیدتة باشد که غد یبه سطوح یروئیدبه ت یریپرتوگ یزانم کهآنشود، مگر نمی

مکان  زدور ا یاییجغرافهای مکان در سطح خطرناک معموالً ینبا عملکرد آن باشد. ا یزو در ست

صادر شده از های دستورالعمل یستبامی رو، یناز ا شوند،ینم یجادا یواکتیوآزادسازی مواد راد

 نمود. یگیریمردم را پسالمت کارگزاران  یسو

 

 یجانب اثرات( 11

کارگزاران سالمت مردم مورد  یصادر شده از سوهای دستورالعمل بر اساس KIکه  هنگامی

بر  ای،هستههای در رخداد یروئیدبرآمده از بالک عملکرد تهای یسودمند یرد،گاستفاده قرار می

 .یابندمی یرگیچ یسنهای آن در تمام گروه یعوارض جانبهای وزن خطر

ه ک گونههماناست،  یاتیرشد و تکامل مغز ح یدر نوزادان برا یروئیدآنجا که عملکرد ت از

سطوح  یستبامی یده،عنوان گرد «در کودکان KIهای کاربرد قرص» در مورد یدر بخش فوقان

 یزتجو که دوزاژ مناسب ینمود. هنگام یشپا KI یزرا پس از تجوها آن یروئیدیتهای هورمون

 ینوجود، ا ینباشد. با انادر می یین،با سن پا ساالنبزرگدر کودکان و  KI جانبیشود، عوارض 

 یدستگاه گوارشهای یحتاو نار یبثورات پوست یف،خف یکآلرژهای عوارض ممکن است واکنش

 را شامل شوند.

 یدهد یشترای، بینهزم یروئیدتهای یماریب یگردر افراد با د یروئیدبر عملکرد ت KI یجانب ارضعو

با کودکان و  یسهدر مقا سالکهنبا سن باال و در افراد  ساالنبزرگدر ها یماریب ینشود. امی

 یزانکه دوزاژ باالتر از م یدر افراد یباشند. احتمال رخداد عوارض جانبتر مییعتر شاجوان ساالنبزرگ

های یماریبنوع  ینا یاست. فراوان یشتربکنند، می یافترا در KIة شوند دوزاژ تکرار یاو  یشنهادیپ

ت آن کشور ممکن اسسالمت رو، کارگزاران  ینگوناگون متفاوت بوده و از اهای کشور یاندر م یروئیدت

 .ینداتخاذ نما ی،دوزاژ و گروه هدف سن یبرا KI یزرا جهت تجو یگوناگونهای یافتره



 273 ییپرتو ایهای هستهای رخداد هنگام دیروئیحفاظت ت یبرا میپتاس دیدیُ کاربرد پیوست چهار( 

 منع مصرف دارند KIهای که قرص ینیبال موارد( 12

به صورت مطلق منع مصرف داشته ها در آن KI یزوجود دارند که تجو یکم ینیبال موارد

به حفاظت به  یازکرده و ن یافترا در KI یستبارا دارند نمی ینیموارد بال ینکه ا یباشند. کسان

 یستباافراد می ینبا ا یپزشکهای یهتوصة یداشته و بر اساس مورد به مورد و بر پا یگردهای یوهش

 شامل: ینیموارد بال ینبرخورد نمود. ا

 یشترب یتحساس یگربا د یستبانادر بوده و نمی یاربس یماریب ین. ایُدبه  یتحساس 

به  یپزشکهای یربرداریتصواز  یکه نسبت به مواد حاجب توأم با ُید که در بعض یعشا

 .روند، اشتباه کردکار می

 مزمن( یماریب یک) یفورمیسهرپت یتدرمات 

 یماریز با یعروق که در بعضة یوارد یعالتهاب ناشا یک) یپوکمپلیمنتیمیه یتواسکول

 (.دهدرخ می یمنیاهای 

 (.باشدها مییچهماه ینادر که شامل سفت ینقص مادرزاد یک) یتاکونجن یوتونیم 

 

 اساس گروه سنی ( تک دوزاژ پیشنهادی یُد پایدار بر۱جدول 

 گروه سنی
 KIمیزان 

 گرم()میلی

 پخش قرص

 (KIگرمی میلی ۱۳۰های )قرص

 ۱ ۱۳۰ ساالنسال و بزرگ ۱۲باالتر از 

 ۶۵ سال ۱۲تا  ۳
۱

۲
 

 ۳۲ ساله ۳یک ماهه تا 
۱

4
 

 ۱۶ نوزادان )کمتر از یک ماه(
۱

۸
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