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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  بهداشت محيط - معاونت بهداشت

  )گيسال ٥٥الي  ١٤باروري (  تصوير برداري پزشكي زنان در سنينتوجهات بهداشتي و حفاظت دربرابر اشعه در 
  

  در همه مراحل كار با پرتو و راديولوژي تشخيصي ضروري است، ي لگسا ٥٥تا ١٤ ازتصويربرداري پزشكي خانم هاي در سنين باروري  انجامدر  بهداشت پرتويرعايت     

 .نوشته و نصب شود اشعهدو جمله زير در رختكن ها و اتاق تصويربرداري در اتاق  اطمينان حاصل كنيد. از عدم بارداري بيمار خانم مراجعه كننده  - ١

 » در صورت حاملگي و يا احتمال آن قبل از تصوير برداري مسئول راديولوژي را مطلع فرمايند مي كنيم از خانم هاي محترم تقاضا   «

  »بارداري مسئول راديولوژي را مطلع فرمايند ،خانم هاي متأهل در صورت تأخير يا نامنظمي در قاعدگي بدون سابقه قبلي، به دليل احتمال   «

موارد  دقيق نبودن پاسخ بيمار و يا تأخير در قاعدگي بايد جهت كسب اطمينان از عدم بارداري از سونوگرافي يا تست حاملگي استفاده شود و به جز در صورت - ٢
 .ويژه تا روشن شدن موضوع حتي المقدور انجام راديوگرافي تا شروع قاعدگي به تأخير افتد

  .ك زن باردار يا خانمي با احتمال بارداري از پرتودهي به بيمار خودداري شودقبل از اطمينان كامل از ضرورت پرتودهي به ي - ٣

 .است بالمانعاز وسايل حفاظتي و تكنيك هاي مناسب  بهره منديبا  توجيه شده، چنانچه بيمار باردار نباشد انجام راديوگرافي - ٤

 .شود صحه گذاريتوجيه و    ALARA منطبق با اصلت راديولوژيسو  الجرتونگاري، موضوع كتبٌا توسط پزشك معدر صورت حاملگي و ضرورت انجام پ - ٥

 تاكيد مي شود.اشعه ضعيف دارند  شتاب كهنيمه عمر كوتاه  باراديونوكلئيد  انتخابمحدود كردن فعاليت داروها،  تشخيصي، در پزشكي هسته اي - ٦

. توجه باشدز نيم ميلي سيورت ا كمتريا جنين در ماه بايد  تخمكسپوژ سلول و در بارداري ا است پنج ميلي سيورتدوز مجموع مجاز براي سلول تبم يا جنين  - ٧
 كنيد كه منطبق با ضوابط روز ، ممكن است اين رقم تغيير كند.

محافظت ش سربي شاست شكم توسط پو الزمرسيده و  جرخواست قيد و به تأييد پزشك معال، بايد در برگه دباردار ضرورت انجام راديوگرافي در خانم  بنا بر - ٨
 .محدود گردد "كامالو ميدان پرتو به ناحيه مورد نظر  شود

 دستور مقام قضايي صالح و پزشكي قانوني) / جتجويز كتبي پزشك معال (به استثنايودهرگز از راديوگرافي استفاده نش ،تعيين موقعيت جنين و يا رشد آن براي - ٩

اصرار به انجام راديوگرافي از خانم حامله داشته باشد نظير اندازه گيري ابعاد لگن، بايستي ميزان دوز دريافتي و خطرات احتمالي،  جدر مواردي كه پزشك معال - ١٠
 شود.راديوگرافي توسط راديولوژيست تأييد يه پذيري توجسپس  ع داده شودالطمحاسبه و ا جبراي بيمار و پزشك معال راديولوژيستآن توسط 

 مراتب فوق : با توجه به  - ١١

  شود.همراه با شرح حال بيماري توسط راديولوژيست بررسي  پزشك معالجرگه درخواست الف ) ب             
 مورد توجه باشد.جايگزين با خطر كمتر مانند سونوگرافي  تشخيصيامكان استفاده از تجهيزات ب )               

 شود.مناسب انجام  )و درصورت نياز، نگهدارندهواحي حساسحفاظ سربي در ن ويژهبه ( پرتونگاري با استفاده از وسايل حفاظتيج )  

 شود.انجام جذبي حداقل دوز  حفظ ارزش هاي تشخيصي، با پرتونگاري با - ١٢

 تاكيد مي شود. محدود كردن ميدان اشعه -كوتاه پرتودهيزمان  -زياد شرايط ولتاژ تكنيك هاي راديولوژي بهينه و استفاده از  - ١٣

 .است نيز الزم "شرعااز تكراري شدن كليشه با استفاده از تدابير و تكنيك هاي مناسب پيشگيري  - ١٤

 .است، در اتاق اشعه) ضروري فرد محرم مذكر "ترجيحا -(بنا بر ضرورت حضور همراه استفاده از وسايل حفاظتي براي همراه بيمار  - ١٥

  از عدم وجود وسايل مزاحم مانند گردنبند مطمئن شويد. و خارج شناحيه مورد تصويربرداري از ميدان تاب البسهتا حد امكان  - ١٦

 .است ضروري برروي كليشه براي تشخيص جهت و پرهيز از اشتباهم سربي الياستفاده از ع - ١٧

 .دستگاه زيرنويس الزامي است بكمكبه صورت كامل و خوانا همراه با تاريخ پرتونگاري بر روي فيلم ها  بيمار مشخصاتثبت  - ١٨

 .با پوش سربي حفاظت شوند نيزگنادها و تيروئيد عالوه بر ناحيه شكمي،  تاكيد مي شود - ١٩

ان ارتباط بصري و الزامات عمومي نظير پرهيز از عجله، حفظ حرمت و حريم خصوصي بيمار،كاربرد عاليم راهنما و هشدار، توجيه بيمارقبل از تصويربرداري، امك - ٢٠
 مولد اشعه از ضروريات است.صوتي با بيمار/همراه بيمار و كاليبراسيون تجهيزات 

 حسب ضرورت مراقبت هاي بعد از تصويربرداري و پايش هاي پيش بيني شده مطابق مقررات نظام پزشكي رعايت و در دستوركار قرار گيرد.  - ٢١
 

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