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 ياستهزشكي هدر مراكز پبا اشعه ضوابط دريافت مجوز كار 

   
 هدف   -1

 مجلـس شـوراي اسـالمي،    1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مـصوب  4 بر اساس تبصره ماده مدركاين  
 استانداردهاي پايه حفاظت در    هئيت وزيران و   1369نامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب           آئين

 قانون مربوط به مقررات امور پزشـكي و  و فصل اول 1384برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو، چاپ         
 منظـور بـه    مجلس شوراي اسـالمي      1367 و اصالحات    1334داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب        

  .تدوين شده است تهيه و اي هزشكي هستدر مراكز پبا اشعه   مجوز كاردريافت
  

  دامنه كاربرد   -2
و يا تعطيلي  كاره اي از جمله احداث، شروع ب زشكي هسته در پتاليهرگونه فع مقررات اين مدرك شامل

  . هاي پرتوزاي مورد استفاده در آن است  چشمهپسماندي پزشكي هسته اي و واحدهاموقت و دائم 
  

  تعاريف  -3
ها و اصطالحاتي كه  واژه. گيرند هاي مورد استفاده در اين مدرك به شرح زير مورد تفسير قرار مي واژه

نامه اجرايي و استانداردهاي پايه  اس تعاريف به كار گرفته شده در قانون، آئيناند بايد براس تعريف نشده
  .حفاظت در برابر اشعه تفسير شوند

  :آستانه اقدام - 3-1
   اورژانس پرتوگيري  ممتد يا در شرايط پرتوگيرياست كه اگر    پرتوزايي  دز يا غلظت  آهنگ از  مقداري
  . پذيرد بايد انجام   حفاظتيساز يا   چاره شود، اقدامات تجاوز  از آن

  : بررسيآستانه -3-2
   يا حجم   سطحد   در واح    يا آلودگي    بدن  بهمواد پرتوزا    مانند دز مؤثر، ورود        كميت   از يك   مقداري

  . گيرد  انجام  الزم  بايد بررسي بيشتر از آناست كه براي مقادير 
  :زرسبا -3-3

هاي پرتـوي مركـز      كنترل بر فعاليت   گردد كه بر اساس قوانين حق نظارت و       به فردي اطالق مي   
  .را دارد

  :بيمار -3-4
اي   پزشـكي هـسته    ها بـه مركـز      گردد كه جهت تشخيص و يا درمان بيماري         به فردي اطالق مي   
  .مراجعه مي نمايد
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  :پرتوكار -3-5
وي شـغلي   اي باشـد و صـالحيت         گردد كه در استخدام مركز پزشكي هسته        به فردي اطالق مي   

  تائيد شده باشدو وزاتخانه ه توسط واحد قانوني جهت حضور در نواحي كنترل شد
  :سيسأپروانه ت - 3-6

ون تبـصره   ييـد در كميـس    ئاشعه و طرح و تا     مجوزي است كه پس از صدور تاييديه مجوز كار با         
  .شودبرداري و شروع به كار به مركز داده مي  جهت بهره20  قانون و كميسون ماده4ماده 

  :زشك متخصصپ -3-7
ها   گردد كه صالحيت وي به منظور تشخيص و يا درمان بيماري            به پزشك متخصصي اطالق مي    

  .اي توسط وزارتخانه تائيد شده باشد هاي پزشكي هسته با استفاده از روش
  :ايزشكي هستهپ - 3-8

داخل بدن انـسان جهـت   ه اي از دانش پزشكي است كه در آن با تجويز مواد پرتوزاي باز ب       شاخه
  .شود اده ميها استف امور تشخيص و يا درمان بيماري

  :دز محدود شده -3-9
  جهـت    كـه   منبـع   از يـك  ناشي     دز فردي    در زمينه    نگري   با آينده    همراه   شده   اعمال  محدوديت

   پرتـوگيري   بـراي  دز محـدود شـده  . شـود   مي  در نظر گرفته     منبع   و ايمني    حفاظت   سازي  بهينه
. كند  را محدود مي  سازي  بهينه  روشهاي  انتخاب باشد كه  مي  منبع  از يك  مقدار دز فردي   ،  شغلي

   اسـت   شـده   كنترل  منبع  از يك  مردم ، حداكثر دز ساالنه  مردم پرتوگيري   براي محدود شده  دز  
   بحرانـي   گروه  دز ساالنه  براي دز محدود شده .  شود  رعايت   و كاربرد منبع     طراحي   بايد هنگام   كه

  ، و با در نظر گرفتن كليه مسيرهاي پرتوگيري، شده كنترل   منبع بيني  پيش  قابلكاربرداز ناشي 
 از    بحرانـي    گروه   دزهاي   مجموع   كه   است   تضميني   هر منبع    براي  دز محدود شده  . رود   كار مي   به

  ، مقادير دز محـدود شـده    پزشكي  پرتوگيري براي.  كمتر از حد دز باشد  ، شده  كنترل  منابع   تمام
 در    كـه    افـرادي    حفاظـت    سازي   در بهينه    شوند، ليكن   راهنما در نظر گرفته      سطح  وان عن  بايد به 

   بيمـار كمـك      در پرستاري    كه   غير از كاركنان    يا افرادي  كنند و    مي   پرتوگيري   پزشكي  تحقيقات
  .رود  كار نمي به، كنند مي

 :گاه اسپكتدست -3-10

گـردد كـه توانـايي      اي اطـالق مـي     تهبه دستگاه تـصوير بـرداري توموگرافيـك در پزشـكي هـس            
  .تصويربرداري مقطعي و توموگرافيك را دارد

  :دستگاه دز كاليبراتور - 3-11
  .گردداطالق مي ابه دستگاه كاليبره كننده دز مواد پرتوز

  :دستگاه دوربين گاما -3-12
به دستگاه تصوير برداري پزشكي هسته اي جهت بدست آوردن توزيع مواد راديودارو در داخل 

  .افت مورد مطالعه اطالق مي گرددعضو يا ب
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  :دستورالعمل كنترل كيفي -3-13
هـاي كنتـرل    گيري و مشخصات تجهيزات مورد نياز جهـت انجـام آزمـايش         شرح روشهاي اندازه  

                   .باشد كيفي براساس يكي از استانداردهاي قابل قبول واحد قانوني مي
شاميدني وزارت بهداشت، درمـان و       قانون مواد داروئي، خوراكي و آ      20ون ماده   يكميس - 3-14

  :1332آموزش پزشكي مصوب 
خواهنـد در   سيوني كه به منظور رسيدگي به صالحيت مؤسـس و مـسئولين فنـي كـه مـي          يكم

هـاي   دار مسئوليت شوند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانـه       موسسات پزشكي و پيراپزشكي عهده    
ون تشخيصي به رياست معاونت سالمت و       يكميس. گردد  نمايند، تشكيل مي    قانوني مربوطه را مي   

  .اعضاي مربوطه تشكيل و راي اكثريت اعضاء قطعي خواهد بود
  :1368 حفاظت در برابر اشعه مصوب  قانون4كميسيون تبصره ماده  -3-15

كميسيوني مركب از دو نفر متخـصص امورحفاظـت در برابـر اشـعه از واحـد قـانوني و دو نفـر                       
يد مجـوز كـار بـا       يو آموزش پزشكي كه جهت بررسي و تا       كارشناس از وزارت بهداشت،  درمان       

  .شود سسات پزشكي تشكيل ميؤاشعه در مورد م
  :كاركنان عادي -3-16

گردد كه در استخدام شخص قانوني هستند ولـي اجـازه ورود بـه ناحيـه                  به كاركناني اطالق مي   
  .كنترل شده را ندارند

  :كنترل كيفيت -3-17
مي اطالق مي گردد كه بايستي به منظور اطمينـان  هاي منظ ها و كنترل   گيري  به مجموعه اندازه  

  .هاي كاري انجام پذيرد تجهيزات و روش عملكرد دستگاهها،و دقت از صحت 
  :جوز احداثم -3-18

اي از نظـر داشـتن فـضاهاي مـورد نيـاز        ست كه جهت تخصيص بخش پزشكي هـسته        ا مجوزي
ابر اشعه به مركز داده ها با معيارهاي حفاظت در بر    اي و مطابقت آن   جهت فعاليت پزشكي هسته   

  .شودمي
  :مجوز كار با اشعه -3-19

مجوزي است كه توسط واحد قانوني براساس معيارهاي ايمني و حفاظت در برابر اشعه با زمـان                 
   شـخص مـسئول و مـسئول فيزيـك بهداشـت داده            ، ساله بـه دارنـده موافقـت اصـولي         3اعتبار  

  .شودمي
  :مردم -3-20

  بـه .  نباشـند    يـا پزشـكي      شغلي  پرتوگيري   در معرض   د كه گرد   مي   اطالق   افرادي   به   طور كلي   به
   تعيين   مربوطه   بحراني   از گروه   شاخص  نفر  ، يك    با حد دز ساالنه      مردم   پرتوگيري  منظور مقايسه 

  .گردد مي
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  :ايمركز پزشكي هسته -3-21
ني درمانگاهها و مراكز بهداشـتي درمـا       هاي بيمارستاني،   دولتي و بخش   به كليه مراكز خصوصي،   

بـه منظـور    هـاي بـاز     و با استفاده از چشمه    اي    شود كه در آنجا از دانش پزشكي هسته         گفته مي 
  .گردد ميسيس أتها  تشخيص و يا درمان بيماري

  :معيارهاي حفاظت و ايمني -3-22
تجهيـزات  و مقرراتي است كه بـه منظـور حفاظـت در برابـر پرتوهـا و ايمنـي                    مجموعه ضوابط 

  .ه حفاظت در برابر اشعه مشخص شده استپرتوساز در استانداردهاي پاي
  :موافقت اصولي -3-23

مجوز اوليه صادره توسط وزارتخانه جهت تاسيس موسسات و مراكز پزشـكي و پيراپزشـكي كـه            
تواند يك شخص حقيقـي يـا        و تاييد مؤسس كه مي     20طرح و تائيد در كميسيون ماده       پس از   

 قانوناً به متقاضي اجازه تهيـه مكـان و          گردد، و حقوقي براساس ضوابط وزارتخانه باشد، صادر مي      
  .دهدتجهيز براي شروع به كار را مي

  :ناحيه تحت نظارت -3-24
 باشد،   نظارت تحت  در آن  شغلي  شرايط پرتوگيري  نباشد ليكن  كنترل  تحت  كه اي  هر ناحيه به

   ويژه   حفاظتي امات و اقد  ايمني  مقررات  اجراي  به  نيازي معموالً  ناحيه در اين. گردد  مي اطالق
  . نيست

  :ناحيه كنترل شده - 3-25
يـا    و   گرفتـه    زير انجـام    داليل   به   ايمني   و مقررات    ويژه   حفاظتي  ات اقدام   در آن    كه  اي  ناحيه هر

  :مورد نياز باشد
  . كار  در شرايط عادي  آلودگي  از گسترش  يا جلوگيري  پرتوگيري كنترل 
  .  بالقوه هاي پرتوگيري  گستره  يا محدود كردن جلوگيري 

  :واحد قانوني -3-26
ها و نامهبراساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانوني موظف به اجراي مقررات، آئين

اي  نظام ايمني هستهبه مركزها از طرف سازمان اين مسئوليت. باشداستانداردهاي مربوطه مي
  .كشور به عنوان واحد قانوني تفويض شده است

  :وزارتخانه -3-27
  .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  :همراه بيمار -3-28
داوطلبانه در معرض پرتـو قـرار        گردد كه جهت نگهداري يا مراقبت از بيمار،         به فردي اطالق مي   

  .گيرد مي
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  مقررات و مراحل صدور مجوز  -4

ز در هاي باكار با چشمهبرداري و بهرهاي بايستي قبل از  مركز پزشكي هستهدارنده موافقت اصولي 
  :اقدام نمايند از واحد قانوني اي نسبت به اخذ مجوزهاي زيرپزشكي هسته

  مجوز احداث )الف
  مجوز كار با اشعه )ب

) 2پيوست ( هاي مربوطه و مطابق نمودار رويه كارينامهديگر مجوزها بايد براساس مقررات و آيين*** 
  .از وزارتخانه نيز اخذ گردد

  

  ز احداثمجو  -5
  و1 فرم 6 تا 1يافت مجوز احداث بايد كليه اطالعات و مدارك موضوع بندهاي متقاضي جهت در -1- 5

 فرم مذكور به واحد قانوني ارائه 15را تكميل و همراه با كليه مدارك قسمت الف بند ) 1 پيوست(
 .نمايند

هايي كه  هاي پرتوزا در آن قرار دارند و يا مكان كه چشمه هايي طراحي و محاسبات حفاظ مكان - 2- 5
 در آن رفت و آمد دارد بايد با در نظر گرفتن كليه جوانب به نحوي باشد كه پرتو گيري بيمار

 . تجاوز ننمايد3كاركنان و مردم از مقادير مندرج در پيوست 

بديهي . حداقل فضاهاي الزم جهت تامين استانداردهاي حفاظت ايمني شامل موارد زير است -3- 5
كانات و فضاهاي اضافي كه موجبات كاهش است كه عالوه بر موارد حداقل زير هرگونه ام
را فراهم نمايد در صورتيكه اصول حفاظتي را .. .اشتباهات فردي ، احساس آرامش بيشتر بيمار و

   .نقص ننمايد بالمانع است
 و كافي مطابق استانداردهاي كارخانه داراي فضاي مناسببايد : اتاق تصويربرداري  -3-1- 5

در محل نشستن . ييد با رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه باشدو يا معيارهاي مورد تا سازنده
اي گونهه  ميكروسيورت در ساعت بيشتر نگردد و مركز ب5/7 اپراتور در هيچ زمان آهنگ دز از

 5/2 ازطراحي گردد كه آهنگ دز در هيچ زمان در اتاق همراهان و مناطق تردد افراد عادي 
  .ز حد دز افراد عادي تجاوز نكندر ساعت بيشتر نگردد و اميكروسيورت د

  :اي فضاهاي مناسب و مستقل برايعالوه در مركز پزشكي هستهه  ب-3-2- 5
  انتظار بيماران تزريق شده، 
  پذيرش،و  انتظار همراهان و بيماران قبل از تزريق   
 معاينه بيمار،  

  ها،  تكنسين 
  ،تهيه و نگهداري راديودارو 
  محل تزريق، 
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  ،بعد از تزريقسرويس بهداشتي بيمار  
  ،سرويس بهداشتي كاركنان و بيماران قبل از تزريق 
 ،پسماندانبار  

 و) براي واحد هاي درماني (ق بستري اتا 

 شده و تحت نظارت  كنترل تي شوي در دو ناحيه 

  . متناسب با تعداد بيماران و كاركنان بايد وجود داشته باشد
    : داراي شرايط زير باشد بايد)انبار پسماند(پسماند اتاق نگهداري  -3-3- 5

  .امكان نشت مواد پرتوزا به بيرون از اتاق وجود نداشته باشد 
 . تهويه مناسب برخوردار باشدامكاناز  

 .اتاق بطور اختصاصي فقط براي اين منظور بكار رود 

  . پرتوي و عالمت خطر اشعه باشد مجهز به برچسب مخصوص هشدار 
  .عمل آيده ري بير مجاز به آن جلوگيغاز دسترسي افراد  
  .عمل آيده ب  ها جلوگيري و حفاظتپسمانداز دسترسي حشرات و حيوانات موذي به  

هر  ، تعداد و نوع ماده پرتوزاي آلوده كننده آمار دقيق با ذكر تاريخپسماند براي اتاق -3-4- 5
  همچنين روي. در يك دفتر مخصوص ثبت گردد) ورود و خروج (پسماندهاي كدام از بسته

هاي مواد پرتوزا با نيمه عمر پسماند.  تاريخ ورود و محتويات آن ذكر شودپسماندهاي بسته
  . هاي جداگانه قرار گيرندمتفاوت داخل بسته

با   نيمه عمر راديونوكلئيد10ها پس از گذشتن پسماند در مورد نحوه و زمان دفع -3-5- 5
 مواد پرتوزا به شكل زباله معمولي هاي نشان دهندهطوالني ترين نيمه عمر با امحاء كليه برچسب

  . رنگ جهت پسماندهاي راديواكتيو ضروري استكيسه پالستيك آبي استفاده از .دفع گردد
االمكان از اي طراحي گردد كه تردد بيمار در داخل مركز حتي مركز بايد به گونه -3-6- 5

كه بيماران بعد از تزريق  طوري همنطقه با پرتوزايي پائين به منطقه با پرتوزايي باال انجام پذيرد ب
 .حداقل تماس را با سايرين داشته باشند

 طوريه باشد بطور فيزيكي مجزا ه ها باز ديگر مكاناز تزريق بايد پس  بيماران اتاق -3-7- 5
   .عمل آيده كه از پرتوگيري بيماران قبل از تزريق و كاركنان و همراهان جلوگيري ب

حوي صورت پذيرد كه فاصله بين اتاق تزريق، اتاق انتظار بعد از طراحي مركز بايد به ن -3-8- 5
  .تزريق و اتاق اسكن حداقل باشد

 تهويه مناسب بايد به نحوي در نظر گرفته شود كه بتواند فشار منفي كافي را در ناحيه -3-9- 5
  .سيسات و تهويه معمول ساختمان باشدأسيستم تهويه بايد مستقل از ت .كنترل شده ايجادكند

 بايد 131يد   ميلي كوري راديو داروي30در طراحي مراكز در صورت درمان بيماران با بيش از  -4- 5
  :براي بستري هر بيمار با شرايط زير پيش بيني شده باشد اتاقي مستقل با فضاي مناسب

  دستشويي و حمام  مجهز به تخت، 
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 براي طي چند سيستم فاضالب جداگانه، به صورتي كه بتوان ادرار و مدفوع بيماران را 
 1مطابق جدول شماره (عمر در آن نگه داشت تا پرتوزايي به كمتر از حد دورريزي  نيمه

  .برسد) استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه
  .داراي حفاظ پرتوي مناسب براي كاركنان و مردم باشد 
  .مجهز به سيستم ارتباطي با بيمار باشد 
طور ه اي كه امكان ورود افراد بباشد بگونهي  ايمنهاي ورودي مجهز به قفل هايبدر 

  . ناخواسته وجود نداشته باشد
تغيير در مركز نسبت به نقشه هاي ارسالي كه مجوز احدات توسط واحد  گونه در صورت هر -5- 5

هاي اطراف آن و يا  قانوني براي آن صادر شده است نظير تغيير در محل نصب دستگاه و اتاق
پيوست (متقاضي بايد مجوز آن را مطابق نمودار رويه اجرايي .. .ها و تغيير كاربري هر يك از آن

  .اخذ نمايد )2
به هايي كه احتمال آلودگي  ديوار كليه اتاقو سطوح كار ، كف  بايد درمراكز پزشكي هسته اي -6- 5

شستشو و رفع آلودگي و  صاف و بدون خلل و فرج بوده و به سادگي قابلمواد پرتوزا وجود دارد 
 رنگ ديوارها روشن و محل اتصال كف به ديوار بدون .واد شيميايي مورد استفاده باشدمقاوم به م

  .زاويه تعبيه گردد
صورتي باشد كه در اثر جريان هوا مواد پرتوزا در محوطه بطور ه سيستم تهويه، در و پنجره ها ب -7- 5

  .ناخواسته پراكنده نگردد
ه امكان استنشاق مواد پرتوزا قبل از رقيق ك گونه اي باشده مسير كانال هاي تهويه مواد پرتوزا ب -8- 5

شدن به داخل آزمايشگاه و مناطق مجاور، قبل از آنكه غلظت پرتوزايي به مقدار كمتر از حد 
  .رهاسازي برسد وجود نداشته باشد

احداث موسسات پزشكي هسته اي در ساختمانهاي مسكوني كه صرفا كاربري اداري تجاري و  - 9- 5
احداث در ساختمانهاي صرفا مسكوني ممنوع بوده مگر اينكه . شدپزشكي دارند بالمانع مي با

  .واحد كامل مستقل و مسير ورود و خروج كامال مجزا داشته باشد
شود و براي مراكز سيس در ساختمانهاي مسكوني عطف به ماسبق نميأممنوعيت ت :تبصره
  .شودسيس و يا قديمي در حال جابجايي اعمال ميأجديد الت

اخذ مجوز احداث  اي،منظور تاسيس مركز پزشكي هستهه  هر واحد ساختماني بقبل از تخصيص -10- 5
  .محل كار از واحد قانوني الزامي است

بايست قبل از اقدامات ساختماني اطالعات الزم موارد بهداشت محيط، ضوابط متقاضي مي -11- 5
ز در سرمايش تهويه و نور مرك گرمايش، سيسات آب، فاضالب،أت بهسازي و نازك كاري سطوح،

  . حال احداث را از معاونت بهداشتي دانشگاه ذيربط جهت اجرا اخذ نمايد
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  مجوز كار با اشعه   -6

پـس از اخـذ تاييديـه معاونـت         اي و     دارنده مجوز احداث پـس از نـصب دسـتگاه پزشـكي هـسته              -6-1
 و مدارك قـسمت     13 تا 7 بندهاياطالعات  بايد  بهداشتي دانشگاه مربوطه و بازرسي واحد قانوني        

  . ارائه نمايد براي دريافت مجوز كار با اشعه به واحد قانوني)1پيوست ( و-1فرم  15د ب بن
 صدور مجوز كار با اشـعه منـوط بـه            صدور پروانه تاسيس،   جهت كاهش و تسريع در روند     :تبصره

سـسه  ؤتوانـد از م   بازرسي نمي باشد ولي بازرسي از وظايف واحد قـانوني بـوده و هـر لحظـه مـي                  
  .دبازرسي بعمل آور

عنـوان شـخص مـسئول و يـك نفـر واجـد             ه  دارنده موافقت اصولي بايد يك نفر واجد صالحيت ب         -6-2
  . عنوان مسئول فيزيك بهداشت معرفي نمايده صالحيت ب

باشند بايد به تعداد شيفت كاري شـخص مـسئول          مراكزي كه بيش از يك شيفت كاري فعال مي         - 6-3
  .معرفي نمايند

فت مجوز كار با اشعه بايد تجهيزات زير را تهيه و تعداد و             دارنده مجوز احداث محل كار براي دريا       - 6-4
 :ها را به واحد قانوني اعالم نمايد مشخصات آن

  : تجهيزات مونيتورينگ شامل-6-4-1
بـراي هـر    ) بج يا ترمولومينسانس    دزيمتر فيلم ( حداقل يك دزيمتر فردي قرائت غيرمستقيم        )الف

 كه كار نظافـت را در ناحيـه كنتـرل شـده             متكاري خد تهيه دزيمتر فردي براي   . يك از پرتوكاران  
  .دهد و منشي بخش الزامي استانجام مي

كند عنوان مثال در يك طبقه مجزا كار مي       ه  كه كه منشي در مكاني ديگر ب       در صورتي  :1 تبصره
تهيه دزيمتـر فـردي بـراي وي الزامـي     كار نخواهد داشت،   و كه با بيمار پس از تزريق سر       بطوري
  . نيست

كارآموزان ( پرتوكاران موقت امكان پذير نباشد     كه تهيه دزيمتر مذكور براي      صورتي  در :2 رهتبص
يـك  تهيـه  ) خواهنـد داشـت  اي اشـتغال    ماه در واحد پزشـكي هـسته   6 پرتوكاراني كه كمتر از   و  

  . براي آنها ضروري استدزيمتر قرائت مستقيم نظير دزيمترهاي قلمي يا الكترونيكي

 :هاي زير  با ويژگي يونساز مولر يا اتاقك–گايگر ر محيطي نظير حداقل يك دزيمت )ب

محدوده پاسخ انرژي سيستم دزيمتر بايد متناسب با نوع پرتو و محدوده انرژي راديوداروهاي               
  مورد استفاده در مركز باشد، 

سـيورت در    ميلي 10 ميكروسيورت در ساعت تا      1گيري آهنگ دز حداقل بين        دامنه اندازه  
  د،ساعت باش

سـطوح كـار يـا      در  امكان سنجش ميزان آلودگي راديوداروهـاي مـورد اسـتفاده در مركـز               
 .  را داشته باشد در تماس هستندانسطوحي كه با بيمار



  ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه  INRA-RP-RE-123-10/9-3-Mor.1387      :شناسه
  سه                          :بازنگري  ايدر مراكز پزشكي هسته

  10      :  صفحه
  32 : كل صفحات

  
 

  : تجهيزات حفاظتي پرتوي -6-4-2
، پـاراوان   )با ابعاد مورد نياز   (حفاظ سرنگ، حفاظ ويال و سطل سربي         :هاي سربي نظير  حفاظ)الف

  .بي و انبرمخصوصروپوش سرسربي، 

 هود با فن با قدرت مناسب،  )ب

  .گالوباكس )ج
ار بـا   كـ در صورت مطابقت اطالعات و مدارك خواسته شده با شرايط مندرج در اين مدرك مجوز                 -6-5

، شخص مـسئول و     دارنده موافقت اصولي  تؤاماً به نام    مجوز كار با اشعه      .اشعه صادر خواهد گرديد   
 .ددگر مسئول فيزيك بهداشت صادر مي

كار با اشعه بايد جهت شروع بكار نسبت به اخذ پروانـه تاسـيس از وزارتخانـه اقـدام                   مجوز  دارنده   -6-6
  .نمايد

خواهـد  كـار    اخذ پروانه تاسيس مجاز به تهيه راديودارو و شـروع ب           پس از  كار با اشعه  مجوز  دارنده   -6-7
  .بود

ي در نقاط حائز اهميت     هاي مونيتورينگ محيط    آزمايشدارنده پروانه تاسيس بايد نسبت به انجام         -6-8
 بـه واحـد قـانوني      بصورت كتبي نتايج را   و   نموده   در اولين هفته كاري اقدام    ) كنترل شده ناحيه  (

  : محل هاي زير باشدشاملبايد  اين نقاط .ارائه نمايد
 ،)هاي مختلف در مكان(سازي راديوداروها  سازي و ذخيره محل آماده 

   ها، پسماندمحل نگهداري  

 يماران،محل تزريق به ب 

 ي كه بيمار در تماس با آن است،كليه سطوح 

 .ها و تصويربرداري از بيماران آوري داده محل جمع 

  

  اعتبار مجوز  -7
  :اعتبار مجوزهاي صادره از طرف واحد قانوني به شرح زير است   -7-1

   سال، 1احداث  )الف
  . سال3 مجوز كار با اشعه )ب

  .يداستمجوز احداث حداكثر يك بار قابل تمد  -7-2
  تمديد مجوز  -8

 اعتبار، مراتـب را    ماه قبل از خاتمه تاريخ       2 متقاضي بايد حداقل  ،  7ماده  جهت تمديد مجوزهاي موضوع     
، همراه با هرگونه تغيير به وجود آمده كه از لحاظ مسائل حفاظت در برابر اشـعه حـائز اهميـت هـستند                      

  .اعالم نمايد
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  تعليق و لغو مجوز اصالح،   -9

مرجع صدور  جهت اصالح مجوز به       موظف است قبل از انجام تغييرات زير مراتب را         دارنده مجوز  -9-1
  :اعالم نمايدمجوز 
  تغيير در وضعيت حقوقي دارنده مجوز،) الف
 تغيير شخص مسئول يا مسئول فيزيك بهداشت، )ب

   .افزايش مصرف راديودارو از مقدار ذكر شده در مجوز كار با اشعه )ج

 قبل از انجام تغييـرات زيـر مطـابق مقـررات و براسـاس نمـودار رويـه        دارنده مجوز موظف است   -9-2
  اقدام نمايد ) 2پيوست(اجرايي 

هـا و يـا       هاي سـاختماني يـا كـاربري اتـاق تـصويربرداري و نـواحي اطـراف آن                   تغيير نقشه  )الف
  هايي كه بيمار در آن رفت و آمد دارد، مكان
  اي، تغيير در محل نصب دستگاههاي پزشكي هسته) ب
  .هاي حفاظت و ايمني در موارد درماني تغيير در سيستم) ج

 بدون اخذ مجوز واحد قانوني انجام پذيرد و بنا بـر تـشخيص واحـد قـانوني                  كه تغييرات   هرگونه -9-3
تخلـف محـسوب شـده و     تغييرات انجام شده موجب افزايش پرتـوگيري يـا احتمـال آن گـردد،       

  .عمل خواهد آمده برابر اشعه ب قانون حفاظت در 17اقدامات مقتضي بر اساس ماده 
 حداكثر ظـرف    بايداند     فعال بوده  مدركاي كه قبل از تصويب اين         كليه واحدهاي پزشكي هسته    -9-4

نسبت به دريافـت مجـوز كـار بـا          ضوابط  ساس مقررات اين    ابالغ رسمي بر ا   تاريخ   ماه از    6مدت  
فـرم  كليه اطالعات و مدارك براي اين منظور بايد درخواست خود را همراه با         .اشعه اقدام نمايند  

  .واحد قانوني ارائه نمايندوزاتخانه و را به   و-1
در مواردي كه مطابقت با دسـتورالعمل نيـاز بـه زمـان بيـشتري داشـته باشـد، متقاضـي بايـد                        - 9-5

وده در صورت موافقت اين زمان حداكثر مي توانـد          اعالم نم  با ذكر داليل     درخواست خود را كتبا   
  .د ماه تمديد گرد6تا 

دارنده مجوز موظف است دو ماه قبل از تعطيلي مركز مراتب را كتبا به واحد قانوني اعالم نمايد                   -9-6
  . و واحد قانوني در اين مدت بايد نسبت به بازرسي و صدور مجوز تعطيلي مركز اقدام نمايد

در صورت جابجايي شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مجوز كـار بـا اشـعه بايـد جهـت                     - 9-7
پـذيرش  و   گـواهي انـصراف از مـسئوليت      راه درخواست كتبي و تكميل فـرم هـاي          اصالح به هم  

 كه توسط هر يك از مسئولين قديم و جديد مهر و امـضاء شـده اسـت بـه ايـن امـور                        مسئوليت
شخص مسئول جديد بايد قبال پروانه مسئول فني مركز مورد تقاضا را از وزارتخانه              . ارسال گردد 

    .كسب كرده باشد
 قـانون   17تواند بر اساس ماده      نامه گزارش بازرسي و اخطار كتبي واحد قانوني مي         عدم پاسخ به   -9-8

 .اي شودبرداري از منابع تحت اختيار مركز پزشكي هستهمنجر به توقف و يا تعطيلي بهره
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  برنامه تضمين كيفيت  -10
ريـزي    م به برنامه   ملز مدركبه منظور تضمين كيفيت، دارندگان مجوز كار با اشعه جهت اعمال مفاد اين              

كنترل كيفي بـراي كليـه عمليـات مـؤثر در حفاظـت و ايمنـي                 هاي مرتبط و انجام       تهيه دستورالعمل  و
  .باشند مي

  
  نمسئوليشرايط وظايف و   -11

  :دارنده پروانه تاسيس -11-1
اختيارات الزم در رابطه با وظايف قانوني شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت منـدرج    )الف

 ا كتباً به ايشان ابالغ نمايد،در اين ضوابط ر

كليه نيازهاي مالي، فني، اداري و تجهيزاتي شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت را در                )ب
  تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد، اين مدركارتباط با مسئوليتهايشان براساس مقررات

 شان دريافت نمايد،خالصه سوابق پرتوگيري و پزشكي پرتوكاران را قبل از استخدام از اي )ج

  .ها به محل جديد ارسال شود در صورت انتقال پرتوكاران، سوابق پرتوگيري و پزشكي آن )د
 در خصوص انجام آزمايشات و معاينـات پزشـكي پرسـنل در بـدو      را امكانات و تسهيالت الزم    )ه

 بـر اشـعه   ين نامـه قـانون حفاظـت در برا        ي آ 15و ماده    قانون 9اي براساس ماده    استخدام و دوره  
 .تهيه نمايد

  :شخص مسئول -11-2
نفر را به عنوان شخص مسئول بـا شـرايط زيـر معرفـي               يك بايد    مجوز احداث  دارنده -11-2-1

  :نمايد
 .يد وزارتخانهيدارا بودن درجه دكتري تخصصي پزشكي هسته اي مورد تا )الف

ي قانون حفاظت در     اجراي  نامه  آئين داشتن آگاهي كامل از مفاد قانون حفاظت در برابر اشعه،          )ب
  .ضوابطبرابر اشعه و استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه و كليه مفاد اين 

تواند مسئوليت بيش از يك        شخص مسئول در هر شيفت كاري به طور همزمان نمي          -11-2-2
اي را بر عهده گيرد مگر در موارد خاص در مناطق محروم بنا بـر تـشخيص                   واحد پزشكي هسته  

  .وزارتخانه
موظـف   گيري نمايد،   چنانچه شخص مسئول به هر علتي بخواهد از سمت خود كناره           -11-2-3

از مـسئوليت   اطالع و فرم انـصراف       پروانه تاسيس است مراتب را حداقل از دو ماه قبل به دارنده           
را به واحد قانوني اعالم نمايد و تا زمان تاييد دانشگاه به فعاليت              )1پيوست  (  و 1در فرم   مندرج  

  .خود در مركز ادامه دهد
 بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق در صورت بـروز هـر گونـه مـشكل در                    -11-2-4

  .باشدعهده شخص مسئول ميه حوزه وظايف، مسئوليت عواقب آن ب
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  :مسئول فيزيك بهداشت - 11-3
نفر را به عنـوان مـسئول فيزيـك بهداشـت بـا              وظف است يك  م دارنده مجوز احداث   -11-3-1

  : زير به واحد قانوني معرفي نمايدشرايط 
  هاي علمي و فني مرتبط با پرتوها، دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته )الف
دارا بودن گواهينامه دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه ويژه مسئولين فيزيك بهداشت در               )ب

  .امور پزشكي
بـا مـدرك تحـصيلي فيزيـك پزشـكي يـا            براي مراكز درماني معرفـي واجـد شـرايط          : 1 تبصره

  .پرتوپزشكي الزامي است
  :هاي مسئول فيزيك بهداشت مسئوليت -11-3-2
پرتوكـاران و بيمـاران در برابـر پرتوهـاي ناشـي از              كاركنان عـادي،   حفاظت و ايمني مردم،    )الف

  هاي پرتوتشخيصي تحت حوزه فعاليت، آزمايش
هـاي    زمينه حفاظت در برابـر اشـعه شـامل برنامـه    يد مقررات داخلي در   ياصالح و تا   بازبيني،) ب

هـاي   مرزبندي نواحي كنترل شده و تحـت نظـارت و روش          مونيتورينگ فردي و محيطي پرتوها،    
  اجرايي،

 بيني و انتخاب تجهيزات حفاظتي و مونيتورينگ مورد نياز، پيش) ج

نيتورينـگ، تهيـه    ثبت نتـايج مو    ريزي جهت حصول اطمينان از رعايت مقررات داخلي،         برنامه) د
هاي بررسي و اقدامات انجام شده به منظـور جلـوگيري از              گزارش علت پرتوگيري بيش از آستانه     

 تكرار آن،

 ،هاي مرتبط با دستگاههاي پزشكي يتنظارت بر كليه فعال )ه

بررسي و تفسير نتايج مونيتورينگ فردي و محيطي و صدور دستور العمـل هـاي الزم جهـت                   )و
 اركنان يا بيماران،كاهش پرتوگيري ك

اي و فـراهم نمـودن تجهيـزات          ريزي جهت كنترل كيفي دسـتگاههاي پزشـكي هـسته           برنامه )ز
     مربوطه،

برنامه ريزي جهت كاربرد صحيح تجهيزات حفـاظتي، تجهيـزات مونيتورينـگ، دزيمترهـاي               )ح
 ها، فردي و كاليبراسيون آن

اظت در برابر اشعه و ايمنـي دسـتگاههاي         ريزي آموزش كاركنان مربوطه در زمينه حف         برنامه )ط
 اي، پزشكي هسته

و نظـارت  )  ماه يك بار6هر (ها و معاينات پزشكي پرتوكاران  ريزي جهت انجام آزمايش   برنامه )ي
 بر ثبت نتايج،

ريزي جهت آمادگي كاركنان به منظور مقابله با سوانح پرتوي و هماهنگي و مـشاركت                 برنامه )ك
 ه هنگام بروز سانحه،ها ب در اجراي برنامه

  ،هاي واحد قانوني  پيگيري و اجراي توصيه)ل
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هـاي    جهت رعايت معيارهاي حفاظت در برابر اشـعه در آزمـايش          شخص مسئول    هماهنگي با    )م
  اي، پزشكي هسته

  . دز كاليبراتور و گاما كانتر برنامه ريزي جهت انجام كاليبراسيون دستگاه تصويربرداري، )ن
توانـد مـسئوليت      يك بهداشت در هر شيفت كاري به طور همزمـان نمـي           مسئول فيز  -11-3-3

اي را بر عهده بگيرد مگر در موارد خاص در مناطق محـروم بنـا                 بيش از يك واحد پزشكي هسته     
  .بر تشخيص واحد قانوني

مسئول فيزيك بهداشت ملزم است شرايط كاري پرتوكاران تحت پوشش خـود را بـه                -11-3-4
 ،ها از حـدهاي دز تجـاوز نكنـد    د كه تحت هيچ شرايطي پرتوگيري شغلي آن      اي تنظيم نماي    گونه

  .ها در اثر اشتغال در ساير مراكز كار با اشعه رخ داده باشد حتي اگر بخشي از پرتوگيري آن
گيـري    چنانچه مسئول فيزيك بهداشت به هر علتي بخواهـد از سـمت خـود كنـاره                - 11-3-5

 ز اطالع و فرم انـصراف ا      دارنده پروانه تاسيس  و ماه قبل به     نمايد، موظف است مراتب را حداقل د      
  .واحد قانوني اعالم نمايدبه را ) 1پيوست ( و -1 مندرج در فرم مسئوليت

بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق در صورت بـروز هـر گونـه مـشكل در                    -11-3-6
  .عهده شخص مسئول مي باشده حوزه وظايف، مسئوليت عواقب آن ب

ها و وظايف خود را تحت نظارت شخص         مسئول فيزيك بهداشت بايستي تمام مسئوليت      :رهتبص
  .انجام دهد) مسئول فني( مسئول

  پرتوكاران - 11-4
بـه واحـد    بـه عنـوان پرتوكـار       زير  پرسنلي با شرط    موظف است     احداث مجوزدارنده   -11-4-1

  : قانوني معرفي نمايد
  بط با پرتو باشند،حداقل داراي مدرك تحصيلي كارداني در رشته مرت 

كـار بـا   ه  قبل از تصويب اين مدرك در مراكز پزشكي هسته اي ب  پرسنل ديپلم كه  كليه   :تبصره
و دارنده مجوز بايد در مـدت        اند از مقررات اين مدرك مستثني خواهند بود       اشعه اشتغال داشته  

  .ام نمايدزمان شش ماه نسبت به معرفي آنها جهت گذراندن دوره حفاظت در برابر اشعه اقد
  
   

  :هاي پرتوكاران مسئوليت -11-4-2
هاي مسئولين در رابطه با اجـراي معيارهـاي حفاظـت و              ها، توصيه   رعايت مقررات، اطالعيه   )الف

 ايمني،

هـاي  استفاده به موقع و صحيح از تجهيزات مونيتورينگ فردي و محيطي طبق دستورالعمل            ) ب
 مربوطه،

 اي پزشكي مربوط به خود، هاي دوره مايشهمكاري با مسئولين جهت انجام آز) ج

 اعالم هرگونه اطالعات مؤثر در بهبود وضعيت حفاظت و ايمني به مسئولين، )د
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خودداري از اعمال خودسرانه كه باعث افزايش پرتوگيري يا افزايش احتمال پرتـوگيري خـود         )ه
 يا ديگران شود،

ايط محـل كـار، روش كـار و يـا وضـعيت             اعالم موارد مغاير با ضوابط حفاظتي در رابطه با شر          )و
 افراد به شخص مسئول،

پرتوكاران زن موظف هستند بالفاصله پس از مطلع شدن از بارداري مراتب را جهت بررسي و                 )ز
 تغيير شرايط محل كار، به شخص مسئول گزارش دهند،جهت در صورت لزوم 

 را بر عهده دارد و در صورت        هر پرتوكار مسئوليت نگهداري و استفاده صحيح از دزيمتر خود          )ح
 دوره كاليبراسـيون   بروز هر گونه نقص و عملكرد غيرصـحيح و يـا نزديـك بـودن تـاريخ انقـضاء             

دزيمتر، پرتوكار موظف است مراتب را به مسئول فيزيك بهداشت گزارش نمايـد تـا نـسبت بـه                   
  .تعويض، تعمير و يا كاليبراسيون آن اقدام گردد

  
  بهينه سازي  -12

اي بايد به نحوي اجرا گردنـد كـه ضـمن دسـتيابي بـه اهـداف        هاي پزشكي هسته    مايشآز انجام -12-1
كنند، مقـدار پرتـوگيري هـر يـك و احتمـال بـروز                افرادي كه پرتوگيري مي    توجيه شده، تعداد  

  .سانحه پرتوي با در نظر گرفتن موازين اقتصادي و اجتماعي، به حداقل ممكن كاهش يابد
اي بايد بـا حفـظ كيفيـت تـصوير            يمار در واحدهاي پزشكي هسته     پرتوگيري ب  سازي  بهينهبراي   -12-2

  .مورد نياز براي تشخيص، دز تجويزي به بيمار به حداقل ممكن كاهش يابد
سازي ملزم بـه رعايـت مـوارد زيـر            هاي بهينه   اي به منظور اجراي برنامه      واحدهاي پزشكي هسته   -12-3

  :هستند
 استاندارد آژانس بين المللـي انـرژي        هاي كنترل كيفي مطابق     اجراي منظم و مستمر برنامه     

  به تشخيص واحد قانوني،   IAEA-TECDOC-602 (1991)اتمي 
  هاي پزشكي بيمار،استفاده صحيح از تجهيزات جهت بررسي 
  برآورد دز بيمار به منظور رعايت مقررات سطوح راهنما، 
  به كارگيري تجهيزات حفاظتي براي بيماران، در صورت نياز 
هاي قبلي بيمار بـه پزشـك معـالج بـه منظـور        رائه نتايج يا مدارك آزمايش    در صورت نياز، ا    

  جلوگيري از تكرار تجويز دز،
 .هاي الزم به ايشان العملاي همراه بيمار و ارائه دستورشده بر محدود اعمال دز 

 
  حد دز  -13

ه مجمـوع دز  اي بايد طوري محـدود گـردد كـ    هاي مرتبط با پزشكي هسته پرتوگيري افراد در اثر فعاليت 
 )5-6( بخـش  (3 آنها، از حدهاي دز تعريف شده در پيوسـت            مؤثر و مجموع دز معادل در اعضاء يا بافت        

  .تجاوز نكند) استانداردهاي پايه حفاظت
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  شده محدود دز  -14
بجز پرتوگيري پزشكي، براي بهينه سازي معيارهـاي حفاظـت و ايمنـي هـر منبـع در فعاليـت                     - 14-1

  :ا شرايط زير اعمال گرددپرتوي، دزمحدودشده بايد ب
  دز تجاوز نكند، مقادير تعيين شده توسط واحد قانوني براي هر منبع و حداز ) الف
گونـه اي    مجموعه اثرات ناشي از آزادسازي ساالنه مواد پرتوزا از هـر منبـع در محـيط ، بـه                  ) ب

هـاي  فعاليـت  موثر ساالنه مردم با در نظر گرفتن پرتوگيري از سـاير منـابع             محدود شوند كه دز   
  .پرتوي تحت كنترل، از حد دز تجاوز نكند

گيرند، اگر پرتوگيري نفعـي     براي افرادي كه به منظور تحقيقات پزشكي در معرض پرتو قرار مي            -14-2
 . شده اعمال گردد محدود براي آنها نداشته باشد در اين صورت در بهينه سازي حفاظتي بايد دز

  
  ناحيه كنترل شده  -15

ل پرتوگيري افراد در آن وجود داشته باشد و به معيارهاي حفاظتي ويـژه يـا           هر محلي كه احتما    -15-1
گردد و ورود افراد غيرپرتوكار به اين ناحيه          مقررات ايمني نياز دارد، ناحيه كنترل شده تلقي مي        

، هـات لـب، سـرويس       ، اتاق تجويز راديـودارو    اين محل ها شامل اتاق تصويربرداري     . ممنوع است 
 ه كنترل شـده   و تي شوي ناحي    هاي پرتوزا    پسماندعداز تزريق، اتاق نگهداري     بهداشتي بيماران ب  

  :رعايت نكات زير براي ناحيه كنترل شده الزامي است. مي باشد
  :هاي مناسب موارد ذيل نصب شود روي مرز آن در محل -15-1-1 

  دستورالعمل ورود به ناحيه كنترل شده، 
افـراد   ورود«و  »احتمـال پرتـوگيري   « ،»دهناحيه كنتـرل شـ    «تابلوهاي هشداردهنده نظير     

  ...» خطر اشعه«و »متفرقه ممنوع
جهت جلوگيري از ورود سهوي يا عمدي افراد غيرپرتوكـار بايـد تـدابير الزم فـراهم                  -15-1-2

  گردد،
براي ورود بـه ناحيـه كنتـرل شـده بايـد امكانـات الزم نظيـر تجهيـزات حفـاظتي،                      -15-1-3

  تكن و غيره فراهم باشد،تجهيزات مونيتورينگ فردي، رخ
  : در ناحيه كنترل شده مجاز است مشروط بر اين كهپرسنل حضور -15-1-4 

  يد شده باشد،يصالحيت ايشان به عنوان پرتوكار توسط واحد قانوني تا 
  حضور ايشان در ناحيه كنترل شده ضروري و قابل توجيه باشد، 
 تجهيزات مونيتورنيگ فردي در اختيار داشته باشند، 

 حضور بيمار در ناحيه كنترل شده مجاز است مشروط بر اين كه درخواسـت كتبـي                 -15-1-5 
  پزشك معالج در رابطه با تجويز راديودارو به بيمار وجود داشته باشد،
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و  بازديدكننـدگان، كـارآموزان   حضور مردم و افـراد غيرپرتوكـار نظيـر تعميركـاران،      -15-1-6 
  :احيه كنترل شده مجاز است مشروط بر اين كهغيره، در صورت لزوم به طور موقت در ن

 علت حضور قابل توجيه باشد، )الف

 توسط حداقل يك نفر پرتوكار همراهي شوند،) ب

 به وسايل حفاظتي و مونيتورينگ فردي مورد نياز مجهز شده باشند، )ج

 هاي حفاظتي باشند، ملزم به رعايت توصيه )ه

 كند،پرتوگيري آنها از حد دز مردم تجاوز ن )و

  .مقدار پرتوگيري با ذكر مشخصات فرد، تاريخ، مدت و محل پرتوگيري ثبت گردد )ز
  :تواند در ناحيه كنترل شده حضور يابد مشروط بر اين كه همراه بيمار مي -15-1-7
 حضور وي به منظور نگهداري و مراقبت از بيمار ضروري باشد، )الف

 شود، كليه تمهيدات حفاظتي براي وي در نظرگرفته  )ب

 هاي حفاظتي شود، ملزم به رعايت توصيه )ج

  . دز محدود شده تجاوز نكندري وي ازپرتوگي  )د
  . سال نباشد18 جزء افراد آسيب پذير مانند خانم هاي باردار و افراد زير )ه
 

  ناحيه تحت نظارت  -16
گيـري  موظف است هر محلي خارج از ناحيه كنترل شده كه بررسي پرتـو               پروانه تاسيس    دارنده -1- 16

شغلي در آن ضرورت دارد، بـه عنـوان ناحيـه تحـت نظـارت در نظـر بگيـرد و بايـد بـا اجـراي                           
هاي مونيتورينگ محيطي و با توجه به محل و مدت حـضور، شـرايط را بـه نحـوي تحـت                      برنامه

از مجمـوع منـابع   ) نظير منشي و نظافـت چـي  (نظارت قرار دهد كه پرتوگيري افراد غيرپرتوكار       
  .سيورت در سال تجاوز نكند  ميلي1ان از تحت اختيار ايش

 .اجراي برنامه مونيتورينگ فردي در ناحيه تحت نظارت ضروري نيست - 2- 16

  
  مونيتورينگ و ارزيابي دز  -17

 موظف است به منظـور ارزيـابي يـا كنتـرل پرتـوگيري مـردم، كاركنـان و             پروانه تاسيس  دارنده -1- 17
  .تهيه و اجرا نمايدهاي مونيتورينگ محيطي و فردي را  پرتوكاران، برنامه

هاي مونيتورينگ محيطي و مونيتورينگ فردي بايـد متناسـب بـا ويژگيهـاي آزمايـشهاي                  برنامه - 2- 17
  .به تفكيك تهيه شوند ..).نوع پرتو، انرژي پرتو، مقدار دز تجويزي و(اي  پزشكي هسته

  :اي انجام پذيرد كه مونيتورينگ محيطي بايد به گونه -3- 17
 پذير باشد، كانارزيابي ميزان پرتو محل كار ام 

 ارزيابي پرتوگيري افراد در ناحيه كنترل شده و تحت نظارت امكان پذير باشد، 

 از صحيح بودن مرزهاي نواحي كنترل شده و تحت نظارت اطمينان حاصل گردد، 
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 .ارزيابي آهنگ دز در نقاطي كه احتمال پرتوگيري وجود دارد امكان پذير باشد 

  :بيني شود ايد موارد زير پيشهاي مونيتورينگ محيطي ب در برنامه -4- 17
 گيري، ترين روش اندازه مناسب 

 نوع تجهيزات و مشخصات آنها، 

 هاي استفاده و مراقبت از تجهيزات، دستورالعمل 

 گيري، روش اندازه 

 گيري، هاي مورداندازه كميت 

 گيري، مان، محل و تعداد دفعات اندازهز 

 هاي اقدام، آستانه 

 روش ثبت نتايج، 

 .هاي اقدام ات الزم در صورت تجاوز از آستانهدستورالعمل اقدام 

رود و  مونيتورينگ فردي به منظور كنترل پرتوگيري پرتوكاران در ناحيه كنترل شده به كار مـي             -5- 17
  :باشد ريزي آن شامل نكات زير مي برنامه
گيـري، دقـت      شامل انرژي و نوع پرتوهـاي قابـل انـدازه         (شرح تجهيزات مونيتورينگ فردي      

 ،..).گيري و امنه اندازهگيري، د اندازه

 روش استفاده و محل نصب تجهيزات مونيتورينگ، 

 دوره زماني قرائت، 

 فرم ثبت نتايج، 

 هاي بررسي، آستانه 

 .هاي بررسي اقدامات الزم در صورت تجاوز پرتوگيري افراد از آستانه 

  :هاي مونيتورينگ بايد براي هر يك از اهداف زير به طور جداگانه تهيه گردد برنامه -6- 17
مونيتورينگ مستمر به منظور مشخص ساختن شـرايط كـار و سـنجش ميـزان پرتـوگيري            

 افراد، رعايت حدود دز و ضوابط و مقررات واحد قانوني،

مونيتورينگ ويژه به منظـور گـردآوري اطالعـات الزم و اسـتفاده از آن در مواقـع ضـروري                  
گيـري دز در       انـدازه  نظيـر (سازي حفاظت در برابر اشـعه         گيري سريع و بهينه     جهت تصميم 

 ،)هاي خاص ارگان

هاي جديد، تغيير     مونيتورينگ موردي به منظور ارزيابي پرتوگيري، به هنگام شروع فعاليت          
 .عاديهاي غير م بروز سانحه و يا وضعيتهاي جاري و همچنين به هنگا در وضعيت فعاليت

روز اول فروردين مـاه لغايـت       نه پرتوكاران بايد براساس نتايج مونيتورينگ فردي از         دز مؤثر ساال   -7- 17
  .پايان اسفند ماه هر سال محاسبه و در پرونده هر يك از آنها ثبت گردد

هاي بررسـي منـدرج       نتايج مونيتورينگ فردي پرتوكاران در هر دوره زماني بايد با مقادير آستانه            -8- 17
رسـي  اگـر دز دريـافتي پرتوكـار، در دوره مونيتورينـگ از آسـتانه بر               .مقايسه شـود   1در جدول   
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ادامـه فعاليـت پرتوكـار ممنـوع         مربوطه تجاوز نمايد، تا زماني كه اقدامات زير انجام نشده باشد،          
  :است
 مشخص ساختن علت پرتوگيري و رفع عوامل مؤثر در افزايش پرتوگيري، 

ريزي براي ادامه فعاليت پرتوكار به نحوي كه تحت هيچ شرايطي مجمـوع دز وي تـا                   برنامه 
 ساالنه تجاوز نكند،پايان سال از حد دز 

هاي الزم جهت جلوگيري از تكرار پرتـوگيري بـيش از آسـتانه بررسـي و        تهيه دستورالعمل  
 ابالغ كتبي آنها به پرتوكار،

 .ثبت كليه گزارشهاي مربوطه 

مسئول فيزيك بهداشت ملزم است آلودگي داخلـي پرتوكـاران مركـز              بستري در مراكز درماني   - 9- 17
 گيـري و گـزارش آن  بار با وسايل و تجهيزات مناسب اندازه     روز يك  10هر   تحت پوشش خود را   

صورت مكتـوب بـه شـخص قـانوني ارائـه           ه  مراه زمان احتمالي ورود ماده پرتوزا به بدن ب         ه را به 
  .نمايد

  هاي بررسي  مقادير آستانه-1جدول 
 (mSv) دز دست يا پوست  (mSv)دز چشم (mSv) دز مؤثر دوره زماني مونيتورينگ

 150 50  6 سال

 30 10 1 دو ماه
 

نتـايج آلـودگي داخلـي پرتوكـاران را بـا نتـايج دزيمتـري         مسئول فيزيك بهداشت ملزم اسـت     -10- 17
نحوه محاسبه دز داخلـي فـرد   . خارجي او جمع نمايد و دز كلي فرد بر اين اساس محاسبه گردد        

  .  آورده شده است4در پيوست 
اني كه ميزان آلودگي داخلي آنها از       پرتوكار مسئول فيزيك بهداشت ملزم است نتايج دزيمتري       -11- 17

 را همراه با داليل بوجود      ه است تجاوز نمود  )131I براي   Bq 18000 مقدار(مقادير آستانه بررسي    
    .طور كامل به واحد قانوني ارائه نمايده آمدن آلودگي داخلي ب
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  :ستندات مرتبطم   -18
  . قانون حفاظت در برابر اشعه 
  .ت در برابر اشعهآيين نامه اجرايي قانون حفاظ 
  .1384استانداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو، چاپ  

 Authorization and Inspection of Radiation Sources in Nuclear Medicine. IAEA 
TECDOC XXX, 2000. 

 Guidelines on Implementation of the Basic Safety Standards to the Practice for 
Nuclear Medicine.2000. 

 Code of safe Practice for the use of Radiation Sources in Nuclear Medicine, 
Ministry of Health, New Zeeland, 1994. 

 Practical Radiation Protection and Applied Radiology, Steven B. Dowd. 1994. 
 Quality control in Nuclear Medicine Instrumentation. IAEA-TECDOC 602 
 (1991)      

  
  سوابق  -19

  .ندارد
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 تاريخچه  -20

 رديف ...به ويرايش ...تغيير از ويرايش )تغيير/پاراگراف/صفحه( شرح تغييرات تاريخ اجرا
خريد، .. .تهيه، جابجايي، " دامنه كاربرد    1صفحه    87مرداد 

شـده   حـذف    "برداريفروش، نقل و انتقال، بهره    
  .است

 اضافه شـده    40 تعريف كميسيون ماده     3صفحه  
  .است

اي يك مركز پزشكي هـسته    " 3-5 بند   5صفحه  
 بـه   "بايد حداقل داراي فضاها و شرايط زير باشد       

  .متن موجود در ويرايش آخر تبديل شده است
ــفحه  ــد 7ص ــكي " 9-5 بن ــز پزش ــداث مرك  اح
هــاي مــسكوني ممنــوع اي در ســاختمانهــسته
وجود تغيير كرده است و تبصره       به متن م   "است

  .نيز اضافه شده است
تغييـر داده شـده      در ويرايش    9-5 بند   7صفحه  
  .است

 8 در صـفحه    1-6در ويرايش آخـر تبـصره بنـد         
  .اضافه شده است

 بـه مـتن جديـد تغييـر داده          10 بند   11صفحه  
  .استشده 
  .پذيري حذف شده است توجيه12بند 
  . سطوح راهنما حذف شد16بند 

  1  3 به ويرايش 2 ويرايش از تغيير
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  ايفرم درخواست مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته
  )6/1صفحه (و  -1فرم 

  :تاريخ درخواست
  ايمراكز پزشكي  هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در

  : مورد درخواست -1
               درخواست جديد

           تغيير يا اصالح مجوز
                   وز تمديد مج

مجـوز   صورت درخواست تغييـر يـا تمديـد        در :توضيح
يافتـه اسـت تكميـل        بندهايي كه تغييـر    فقط اطالعات 

ذكـر شـماره مجـوز       همراه با مدارك مربوطه با     و گردد
  .تاريخ صدور آن ارسال شود و قبلي 

  : موضوع  درخواست -2
            احداث محل كار   -الف

  تكميل و با كليه مـدارك        6  تا    1هاي  بايد بند  :توضيح
  . پيوست گردد15قسمت الف موضوع بند 

  :مجوز كار با اشعه -ب
    شيفت عصر                     شيفت صبح  
 تكميل و همراه بـا كليـه مـدارك          13 تا   7بايد بندهاي   

  .پيوست گردد 15قسمت ب موضوع بند 
ل براي مراكزي قديمي فاقد مجوز احـداث تكميـ         ***

  .تمامي قسمت ها ضروريست
  : مشخصات دارنده موافقت اصولي-3

  :   نام موسس حقوقي يا حقيقي                                   : نام مركز
  :                        كد ملي                                 :      شماره ثبت

  : سمت                                       :نام و نام خانوادگي نماينده تام االختيار
    :دورنگار:                          تلفن               :                                                             آدرس 
  . سس حقيقي استؤشماره ثبت براي موسس حقوقي و كد ملي براي م: توضيح

  يك از دستگاههاي زيرپيش بيني شده است؟ محل احداث براي كاربرد كدام-4
  .....     ...................................                         تعداددوربين گاما پلنار                  
  ....     ....................................                        تعداد         اسكنر خطي                
  ........................................   تعداد                             دوربين گاما اسپكت        
 PET CT                                                    

   كدام يك از فعاليت هاي پزشكي زير پيش بيني شده است؟، براي احداث اين مركز-5
         هردو       سرپايي    بستري    :       درمان-                   ب    :   تشخيصي-الف

است محـل مناسـبي جهـت      ضرروي، وجود داردmCi 30 ،131I در صورتي كه احتمال درمان با بيش از : توضيح
  .بستري بيماران با سرويس هاي بهداشتي تفكيك شده در نقشه هاي ارائه شده پيش بيني شود

  : ات محل احداث مشخص-6
                                              مجتمع بيمارستاني    
       )  ويال(ساختمان مستقل  
  :        شماره طبقه      پزشكي مجتمع هاي             اداري   
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  ايمراكز پزشكي  هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/2صفحه (و  -1فرم 

  :صات شخص مسئول مشخ- 7
  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي: شيفت صبح

  :        دورنگار                             :لفن                                  ت
  :ليمدرك تحصي                        :              نام و نام خانوادگي: شيفت عصر

  :        دورنگار                             :لفن                                  ت
اي مـورد تائيـد وزارت متبـوع باشـد و هـم       شخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك دكتري تخصصي در زمينه پزشكي هسته         :توضيح

  . عهده بگيردتواند مسئوليت بيش از يك  مركز را بهزمان در يك شيفت كاري نمي
  : مشخصات مسئول فيزيك بهداشت-8

  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي : شيفت صبح
  :        دورنگار                            :لفن                                  ت

  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي : شيفت عصر
  :        دورنگار                            :لفن                                  ت

هاي علمي وفني مرتبط با پرتو باشد و         مسئول فيزيك بهداشت بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته             :توضيح
تواند مسئوليت بيش مسئول فيزيك بهداشت هم زمان  در يك شيفت كاري نمي. ابر اشعه را گذرانده باشنددوره پيشرفته حفاظت در بر  

  .از  يك  مركز را به عهده بگيرد
  . براي مركز درماني مسئول فيزيك بهداشت بايد داراي مدرك فوق ليسانس در پرتوپزشكي و يا فيزيك پزشكي باشد:تبصره

  : مشخصات پرتوكاران-9
دوره هاي آموزشي و يا سابقه تجربي

 شيفت كاري ايارتباط با پزشكي هسته در
  لي كد م

  شماره
دزيمتر 
  فردي

 سمت يا 
نوع فعاليت

سابقه  كار در  مركز در
 ايپزشكي هسته

دوره حفاظت در
  برابر اشعه

مدرك و 
رشته 
تحصيلي

  صبح  عصر

نام و نام 
 خانوادگي

رديف

         1  
         2 
         3 
         4 
         5  
         6  
         7  
         8  

هاي مرتبط بـا پرتـو بـوده و دوره مقـدماتي حفاظـت در برابـر اشـعه را                     پرتوكاران بايد داراي حداقل مدرك كارداني در رشته        :توضيح
  .گذرانده باشند

ــصره  ــ   :1تب ــصويب اي ــل از ت ــه قب ــپلم ك ــنل دي ــه پرس ــسته   كلي ــكي ه ــز پزش ــدرك در مراك ــتغال  ن م ــعه اش ــا اش ــار ب ــه ك  اي ب
اند از مقررات اين مدرك مستثني خواهند بود و دارنده مجوز بايد در مدت زمان شش ماه نسبت به معرفي آنها جهـت گذرانـدن                        داشته

  .دوره حفاظت در برابر اشعه اقدام نمايد
بـج  بايـست فـيلم   صورتي كه منشي داراي مكان مجزا مستقر نباشد و ميدر( اسامي خدمت كار ناحيه تحت كنترل و منشي         :2تبصره  

  .نيز ذكرگردد) داشته باشد
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/3صفحه (و  -1فرم  

  : مشخصات دستگاههاي شمارش و تصويربرداري-10
 نام دستگاه وضعيت دستگاه

كارخانه 
 سازنده

 مدل
شماره 
 سريال

محل 
 نصب

ريخ تا
نصب

شركت نصب كننده 
 غيرفعال فعال و خدمات

         

         

         

         

         

         
    

  : مشخصات راديوداروهاي مورد نياز-11
  حالت فيزيكي

حداكثر تجويز راديودارو 
  )ZA (نام راديوايزوتوپ   (mCi) به بيمار

حداكثر پرتوزائي 
 راديودارو در هر هفته

)Bq يا mCi(  

نام 
شيميايي 
  وراديودار

هدف از 
  كاربرد

  تشخيصي  درماني  جامد  مايع  گاز
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
    

  : مشخصات دز كاليبراتور و دزيمتر محيطي و مونيتورهاي تهيه شده در جدول زير نوشته شود-12
 keVدامنه انرژي پرتو بر حسب  گيريدامنه اندازه

 سازنده مونيتور
 مارهش

 سريال

اعتبار 
 بتا  گاما Count/Sec (Bq) µSv/h كاليبراسيون
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  ايمراكز پزشكي هسته  اشعه درفرم درخواست مجوز كار با  )6/4صفحه (و  -1فرم 

  :   برنامه حفاظت در برابر اشعه-13
 شامل موارد زير تهيه و با سـاير مـدارك در خواسـتي بـه واحـد                  حداقلبايد دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني،       

  .قانوني ارائه گردد
  .دستورالعمل مونيتورينگ فردي -1
  .  دستورالعمل مونيتورينگ محيطي-2
  .اورژانس، روشهاي مقابله و رفع آلودگي و دزيمتري داخلي و خارجي افراد درگير دستورالعمل -3
  . دستورالعمل ورود به ناحيه كنترل شده-4
  . دستورالعمل روش پسماندداري-5
  . دستورالعمل حسابرسي مواد پرتوزا-6
  .ندهايي كه در سنين باروري قرار دار دستورالعمل الزم جهت تجويز راديو دارو به خانم-7
  .دستورالعمل حمل و نقل و نگهداري مواد پرتوزا -8
  ). براي مراكز درماني(حفاظت و ايمني به بيمار قبل از درمان و بعداز درمان توصيه هاي  -9

  ).براي مراكز درماني(دستورالعمل الزم جهت ترخيص بيماران -10
  . و بطور كامل به واحد قانوني ارائه گرددهاي فوق بايد به شكل مفيد و قابل استفاده تهيهدستورالعمل: توضيح

 كليه اطالعات و مدارك موضوع درخواست اينجانبان براساس اين ضوابط بـر مبنـاي واقعيـت تنظـيم و                  -14
  .ارسال شده و مسئوليت عواقب ناشي از عدم صحت آن را مي پذيرم

      :امضاء دارنده موافقت اصوليمهر و 
                           

  : شخص مسئولامضاء و مهر 
  
  

  :امضاء مسئول فيزيك بهداشت
  
  

  :توجه
  .هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد به فرم-1
   كليه جاهاي خالي در نظر گرفته شده براي اطالعات بايد توسط متقاضي تكميل شود-2
  . پر شودشود بايد با عالمت  ديده مي جاهايي كه عالمت -3
  .اري و اضافي خودداري گردد از ارسال مدارك تكر-4
  موجـود  www.aeoi.org.ir/inraاي در آدرس اينترنتـي   ضوابط و قواعد كار ويژه مراكز پزشـكي هـسته        -5

  .باشدمي
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/5صفحه (و  -1فرم 

  : مدارك مورد نياز-15
  :داث مدارك مورد نياز جهت صدورمجوزاح-الف
    تصوير موافقت اصولي مركز  -الف
   . درخواست كتبي دارنده موافقت اصولي-ب
محـل تهيـه و نگهـداري راديـودارو،         : با ذكر جزئيات و ابعاد فضاهاي مختلف شـامل          نقشه مهندسي محل كار    -  ج

، تانـك نگهـداري     تزريق، انتظار، تصوير برداري،اتـاق بـستري درمـان، محـل نگهـداري راديـودارو، انبـار پـسماند                  
  محـل  نـصب درهـا و      ، اتاق هاي مجـاور بـه آنهـا        ،سرويس هاي بهداشتي  ،    )براي مراكز درماني  (پسماندهاي مايع 

  .نقشه بايد به مهر و امضاء و تاييد مهندس مربوطه رسيده باشد.  ورودي و خروجي كاركنان و بيماران،هاپنجره
 . جهات جغرافيايي،طرافمشخصات نواحي ا كروكي محل احداث با ذكر نام و-د
ـ سطوح ميز هاي آزمايشگاهي، كف اتاق و ديوار هااز نظر قابل          :  مشخصات سطوح كار نظير    -ه ت شستـشو و رفـع      يِ

 .آلودگي و مقاومت در برابر موادشيميايي
  مسير كانال هاي مربوطه، تهويه  قدرت،محل نصب :  مشخصات سيستم هاي تهويه نظير -و

هـا، نـوع    هـا و دستـشويي    محـل نـصب سـينك     : هاي آب وفاضالب نظيـر     مشخصات سيستم   براي مراكز درماني   - 
  .هاي عادي و پسماندهاي مايع پرتوزامسير فاضالب، )نحوه باز و بسته شدن(شيرآالت 

  . تصوير كارت ملي-ح
  :جهت صدور مجوز كار با اشعه -ب
  .و كپي آن درخواست كتبي دارنده موافقت اصولي با ذكر شماره مجوزاحداث -الف
 آئـين نامـه و      ،گواهي مسئول فيزيك بهداشت مبني برپذيرش مسئوليت هاي محوله براساس مقررات قـانون             -ب

  )29 صفحه -فرم گواهي پذيرش مسئوليت تكميل گردد( هاي حفاظت در برابر اشعهدستورالعمل
  .آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي مسئول فيزيك بهداشت  تصوير-ج
  .  رك تحصيلي و تخصصي و كارت نظام پزشكي شخص مسئول  تصوير آخرين مد-د
برابر اشعه فرم    هاي محوله براساس مقرات قانون حفاظت در       گواهي شخص مسئول مبني بر پذيرش مسئوليت       -ه

  . گواهي پذيرش مسئوليت تكميل گردد
 .   مدرك حفاظت در برابر اشعه پرتوكاران-و
 كـه توسـط شـركت    (Acceptance Tests) هاي تـصويربرداري هـاي پـذيرش دسـتگاه    تصوير نتايج آزمـايش -ز 

 .اندازي دستگاه در آن مركز انجام شده استنصب كننده هنگام راه
يك نظير حفـاظ ويـال، حفـاظ سـرنگ،           هاي هر با ذكر تعداد و ويژگي    ( هاي سربي تهيه شده      فهرست حفاظ  -ح

  ).پاراوان سربي، روپوش سربي، سطل سربي و نظاير آن
با ذكر تعداد و ويژگي هاي هريـك نظيـر ماسـك، پـيش بنـد،                ( تجهيزات حفاظت فردي تهيه شده          فهرست -ط

  ).دستكش، روكفشي، انبر، گيره،  پنس و نظاير آن
  . فهرست وسايل و مواد شوينده جهت رفع آلودگي-ي
دار، رمـاران بـا  هاي هر يك نظير تـابلو هـشدار بـه بي   تعداد و ويژگي( فهرست عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده      -ك

  ).هاي صوتي و نوري هشدار دهندهعالئم خطر اشعه، عالئم  ناحيه كنترل شده و تحت نظارت و سيستم
  .12گواهي كاليبراسيون كليه دزيمترهاي محيطي و دز كاليبراتورهاي موضوع بند -ل
  .13  ارائه دستورالعملهاي ذكر شده در بند-م
  . وطه تاييديه معاونت بهداشتي دانشگاه مرب-ن
  . تصوير كارت ملي مسئولين-ش
كـه   در صـورتي (نتايج آزمايش ها و معاينات پزشكي پرتوكاران و خدمت كار ناحيه تحـت كنتـرل و منـشي                 -گ

  ).منشي داراي مكاني مستقل و مجزا نباشد
  .اشتراك خدمات دزيمتري مركز براي كليه پرسنل حائز شرايط -ك
  )قديمي( براي واحدهاي در حال كارو پروانه تأسيس پروانه مسئول فني  - ظ
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/6صفحه (و  -1فرم 

  ) شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت(گواهي پذيرش مسئوليت 
 مركـز پزشـكي     شيفت عـصر    شيفت صبح .. .....................................عنوانه  ب.......................................... .اينجانب
 كـار   ضوابط دريافت مجوز  با آگاهي كامل از قانون حفاظت در برابر اشعه و           .................................................... .ايهسته

  .اشمبهاي محوله را پذيرفته و موظف به رعايت و اجراي آنها ميوليتئاي مسهسته با اشعه در مراكز پزشكي
  

 مهر و امضاء
. پروانه مسئول فني پزشك مسئول نيز بايد بـا ايـن فـرم ارسـال گـردد     ) قديمي ( كاربراي مركز در حال  :توضيح

  .پروانه مسئول فني بايد با نام مركز و شيفت كاري مورد تقاضا مطابقت داشته باشد

  )شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت(فرم انصراف از مسئوليت
  مركز پزشكي     شيفت عصر   شيفت صبح ......................................  عنوانه  ب......................................... ....اينجانب
 اده و متعهــداز ســمت خــود انــصراف د..../....../.......  .از تــاريخ.......................................................................... .ايهــسته

هـاي محولـه را      ماه از تاريخ انصراف كماكان مـسئوليت       2مدت  ه  گردم تا جايگزيني مسئول جديد و حداكثر ب       مي
  .انجام دهم

  )2توضيح(                       مهر و امضاء انصراف دهنده         ) 1توضيح( مهر و امضاء دارنده پروانه تاسيس
  

در تاريخ ذكر شده توسط دارنده پروانه تاسيس و مهر و امضاء اين فرم توسـط       در صورت قبول انصراف      :1 توضيح
 ماهه قطعي خواهد بود لذا فعاليت مركز تا معرفي فرد واجد صـالحيت              2وي، انصراف بدون در نظر گرفتن مهلت        

    .جديد ممنوع مي باشد
  .واحد قانوني ارسال گردديك نسخه از انصراف بايد به دارنده پروانه تاسيس و يك نسخه به : 2 توضيح

  



  ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه  INRA-RP-RE-123-10/9-3-Mor.1387      :شناسه
  سه                          :بازنگري  ايدر مراكز پزشكي هسته

  28      :  صفحه
  32 : كل صفحات

  
 

  اي پزشكي هستهمراكز نمودار رويه كاري اخذ مجوزهاي الزم براي -2پيوست
  

  

  اخذ موافقت اصولي
 از وزارتخانه

  اخذ مجوز احداث 
  قانوني  داز واح

  مجوز كار با اشعه 
 واحد قانوني  از

  سيون يتاييد  كم
 قانون  4تبصره ماده

  يديه معاونت يتا
 بهداشتي دانشگاه مربوطه

سيون ي صدور پروانه تاسيس كم
  از وزارتخانه20دهما

  بازرسي از مركز
  توسط واحد قانوني    

 مركز سالمت ك درمدابررسي 
 ارسال به واحد قانوني  ومحيط كار 

 جمع آوري مدارك توسط
معاونت درمان دانشگاه يا دانشكده 
 جهت ارسال به مركز سالمت كار
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 پرتوهاي يونساز و ايمني استانداردهاي پايه حفاظت در برابر) 5-6(بخش : 3پيوست 
  )حد دز كاركنان (منابع پرتو

  د دز ح-6-5
 دز مؤثر و   مجموع  محدود گردد كه  مجاز بايد طوري  افراد در اثر فعاليت پرتوي دي عا پرتوگيري -6-5-1

  كه خاص در شرايط. تجاوز نكند 5-6 بند در  شده   دز تعريف  آنها، از حدهاي بافت يا  در اعضاء دز معادل  مجموع
   در برابر اشعه  و حفاظت  شرايط طراحي  بهترين ، و براي  پذير بوده  استاندارد توجيه  اين  بر اساس فعاليت پرتوي

   دز تجاوز كند، اگر پيش  از حدهاي  شغلي  پرتوگيري  همچنان  باشد، ولي  شده  استاندارد بهينه  اين اساس بر
 واحد   صورت  داد، در اين  زير حد دز تقليل  به  از مدتي  را پس  پرتوگيري توان  مي  منطقي  با تالش شود كه بيني
   قبول  قابل  تغيير وقتي اين.  استاندارد را بپذيرد  حد دز اين  در مقررات  تغيير موقتاً استثنائ  است ممكن  نيقانو
   تشخيص  شود و واحد قانوني  درخواست  از واحد قانونياً رسم  يا اشتغال  ثبت  پروانه ه توسط دارند  مراتب كه  است

   پرتوگيريهاي حد دز براي.   است  شده  جلب  كاركنان  و موافقت ذير بودهپ  توجيه  همچنان  فعاليت پرتوي دهد كه
  .رود  كار نمي  مجاز به فعاليت پرتوي  در پزشكي

 از  پرتوگيري. روند  كار مي  به از فعاليت پرتويناشي    پرتوگيري  براي،5-6بند  در  شده دز ذكر حدهاي -6-5-2
  .باشند  مي  مستثني  پزشكي ، و نيز پرتوگيري  نيست هيچكس  برعهده نها آ  مسئوليتاً منطق  كه طبيعي  منابع

 Bq/m) 3(  متر مكعببر   بكرل 1000 بيشتر از   گاز رادن  غلظت  ساالنه  ميانگين  كار كه در هر محل -6-5-3
  . گردد  بايد اعمال  شغلي باشد، حد دز پرتوگيري هوا

  .روند  كار نمي  به  بالقوه  پرتوگيري  كنترل  دز براي حدهاي -6-5-4
ني كاركنا   در مورد پرتوگيري ولي. روند  كار نمي  به  مداخله  اجراي  و نحوه  ريزي  برنامه  دز براي حدهاي -6-5-5

  .كه در عمليات مداخله شركت دارند، بايد از مقررات پرتوگيري اورژانس تبعيت گردد
  : زير تجاوز نكند  از حدهاي  شود كه  كنترل حوين   بايد به  كاركنان  شغلي پرتوگيري -6-5-6
  .  متوالي سال پنج  براي(mSv)  سيورت ميلي 20   دز مؤثر ساالنه ميانگين -1- 6-5-6
  .  سال يك در  سيورت ميلي 50دز مؤثر  -2- 6-5-6
  .  در سال  سيورت  ميلي150   چشم  عدسيهاي  براي دز معادل -3- 6-5-6
  حد دز معادل ( در سال  سيورت ميلي 500  معادل   پوست ها و پاها يا براي  دست ي برا دز معادل -4- 6-5-6

  .) را دارد  پرتوگيري  بيشترين  كه  است  از پوست  سانتيمتر مربع1 دز در  ، ميانگين پوست
 رار دارند و يا پرتوها ق  در معرض  كارآموزي  در ارتباط با اهداف  كه   سال18 تا 16    بين  جوانان براي -6-5-7

  نحوي  بايد به  شغلي  سروكار دارند، پرتوگيري  با منابع  تحصيلي  در دوره  كه  سال18 تا 16   بين  آموزان دانش
  : زير تجاوز نكند  از حدهاي  گردد كه كنترل 

  ،  در سال  سيورت   ميلي6دز مؤثر   -1- 6-5-7
  ، و  درسال ورت سي  ميلي50   چشم  عدسي  براي دز معادل -2- 6-5-7
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  .  درسال  سيورت   ميلي150   پوست ها و پاها يا براي  دست  براي دز معادل -3- 6-5-7
  تائيد گردد،  در مقادير حد دز توسط واحد قانوني  موقت  تغييرات  است  ممكن در شرايط خاص -6-5-8

    ميلي50  و دز مؤثر از  درسال  سيورت لي مي20 از   متوالي  سال10 در  دز مؤثر كاركنان  ميانگين مشروط بر اينكه
  .تجاوز نكنددر يك سال   سيورت

 زير   نبايد از حدهاي  در ارتباط با فعاليت پرتوي  بحراني  گروههاي  براي  برآورد شده دز ميانگين -6-5-9
  :تجاوزكند

  ،  در سال  سيورت  ميلي1دز مؤثر  -6-5-9-1
  ميانگين   يابد مشروط براينكه  افزايش  سيورت   ميلي5تواند تا   مي النه، دز مؤثر سا در شرايط خاص -6-5-9-2

  ، تجاوز نكند  در سال  سيورت  ميلي1 از   متوالي   سالپنجدز در 
  ، و سال  در  سيورت  ميلي15ها   چشم  عدسي  براي دز معادل -6-5-9-3
  .  در سال  سيورت   ميلي50   پوست  براي دز معادل -6-5-9-4
 از   آگاهي  خود عليرغم اي  يا حرفه  شغلي  غير از وظيفه  كه  افرادي  بيمار، يعني  مراقبين حد دز براي -6-5-10

 و  تأمين  آنها را  ياآسايش  نموده  و نگهداري  مراقبت  يا پرتوتشخيصي  پرتودرماني  از بيماران ، داوطلبانه پرتوگيري
  درمان   مدت  در طول  باشد كه  محدود شده  افراد بايد طوري اما دز اين. رود نمي كار  كنند، به  مي آنها مالقات يا با

  آنها داده   مواد پرتوزا به  كه  بيماراني  كننده  مالقات دز كودكان.  تجاوز نكند  سيورت  ميلي5 از   بيماري يا تشخيص
  . تجاوز نكند  سيورت  ميلي1 از   محدود شود كه  بايد طوري شده

   با حد دز  پرتوگيري  مقايسه روش - 6-5-11
  مدت  در يك  خارجي  پرتوگيري  دزهاي  مجموع اند، براي  شده مشخص 5-6در بند    دز كه حدهاي -1- 6-5-11
 18  از  افراد بيش  براي  دزاجباري  محاسبه  زمان  مدتمعموالً.   است  مدت  در همان  اجباري  و دزهاي مشخص 

  .شودمي    در نظر گرفته  سال70،  سال18 افراد كمتراز  راي و ب  سال50،  سال
   از پرتوهاي  خارجي  از پرتوگيري  ناشي  دز فردي  معادل  با حد دز، مجموع  پرتوگيري  مقايسه براي -2- 6-5-11

   مدت  همان در  بدن  از ورود مواد پرتوزا به  ناشي  يا دز مؤثر اجباري  اجباري  و دز معادل  مشخص نافذ در مدت
  . گردد استفاده بايد

  : كار رود  زير به  از روشهاي  يكي  است  دز، الزم  دز مؤثر با حدهاي  مقايسه براي -3- 6-5-11
 : گردد  مقايسه  و با حد دز مربوطه  زير تعيين ، توسط رابطه ET  دز مؤثر، مجموع -3-1- 6-5-11
 

  اجبـاري  دز مـؤثر   e(g)j,inhو e(g)j,ing ، سـال   نافذ در طـول  هاي از پرتو  دز فردي عادلم Hp(d)  رابطه ايندر 
 Ij,ing  و g سـني   و گروه j هستة پرتوزاي   براي تنفس و   بلع  از طريق  ترتيب  بدن، به  ورود مواد پرتوزا به يكاي

  ، ياباشد  مي تنفسو   بلع   از طريق  ترتيب ، به  زمان  مدت  در همان  بدن بهj هستة پرتوزاي ر ورود امقد Ij,inh و
 :شودشرط زير برقرار  -3-2- 6-5-11

∑ ∑+⋅+=
j j

inhjinhjingjingjPT IgeIgedHE ,,,, .)()()(
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  بدن بهمواد پرتوزا  ورود   حد ساالنه  ترتيب ه، ب Ij,inh,L و Ij,ing,L  و مربوطهدز مؤثر حد  DL  رابطه در اين
 (ALI) هستة پرتوزاي   براي jپرتوزايههستورود  مقدار  يعني (  است تنفس و   بلع از طريق  j اههاير از   بدن به 
  ، يا)گردد مؤثر مي  دز  حد مربوطه  منجر به  كه مربوطه 

  . ديگر  تائيد شده هر روش -3-3- 6-5-11
    از طريق بدن  بهمواد پرتوزا  ورود   يكاي ، مقدار دزمؤثر اجباري تورن و   رادن  دختران استثناي  به -4- 6-5-11
كليه جداولي كه  [4   در جدول  شغلي  پرتوگيري  براي باشد كه مي e(g)j,inh و e(g)j,ing ترتيب،   به  تنفس و بلع

استانداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و " در اين  پيوست به آنها ارجاع شده است، جداول مدرك
  توان را مي Ij,L مقادير.   است  شده  ارائه 8 و 7   در جداول مردم   پرتوگيري و براي ]. مي باشند"ايمني منابع پرتو

  : آورد  زير بدست  از رابطه  بدن  به مواد پرتوزا ورود يكاي   دز مؤثر اجباري  از مقادير مربوطه با استفاده

j
Lj e

DLI =, 

   براي  بدن بهپرتوزا  مواد  ورود   يكاي مقدار دز مربوطه ej  و  مربوطه حد دز مؤثر ساالنه DL   رابطه در اين
 .  است ذكر شده  8  و  7 ،  4  ل در جداو باشد كه مي j هسته پرتوزاي

  ارائه 4  جدول، در هسته هاي پرتوزا از   ناشي  شغلي  پرتوگيري  براي تنفس و   دز بلع ضرايب -5- 6-5-11
   براي  كه  بلع  از طريق  بدن بهمواد پرتوزا رود  و  يكاي دز مؤثر اجباري : عبارتند از  ترتيب  به  ضرايب اين. اند شده 

   به مواد پرتوزا از ورود ، كسري(f1دان  شده  ارائه  طور جداگانه  به  شيميايي هر تركيب  f1 گوارشي انتقال  ضرايب
مواد رود  و  يكاي  و دز مؤثر اجباري؛) شود  مي  منتقل  بدن  مايعات  به  گوارشي سيستم   از طريق  كه  است بدن

   جديد دستگاه  با مدل مطابق) آهستهمتوسط و  سريع، (  ريوي  جذب انواع  ، برايتنفس   از طريق  بدن بهپرتوزا 
 f1  مقادير مختلف.    گوارشي  دستگاه  به  از ريه  شده  مواد منتقل براي ، مربوطه  f1  مقادير  به  و با توجه تنفسي

   در ريه  جذب  سرعت براساس f1 مقادير. است   شده ارائه 5   در جدول يي شيميا  تركيبات  انواع براي
تلف  مخ  شيميايي  تركيبات براي)   و سال  روز، هفته  بر حسب ترتيب ه ب (S)ه، آهست(M)،  متوسط(F) سريع(

  .  در نظر گرفت  شغلي  پرتوگيري براي ALI   عنوان را به  Ij,L توان  مي  شرايطي در چنين. اند  شده ه ارائ 6  در جدول
 در(f1) گوارشي  انتقال  ضرايب  مربوط به  دز بلع ، ضرايبهسته هاي پرتوزا از   مردم  پرتوگيري براي -6- 6-5-11

 دز  ضرايب.  است  شده ، زيادتر در نظر گرفته  ماهگي  كمتر از سه  سنين برايf1  مقادير. ستا   شده ه ارائ7  جدول
 . است  شده ارائه8  جدولدر )  آهسته ، متوسط، سريع(   ريوي  جذب  انواع ساس برا  مردم  براي تنفس

   ارائه 9  در جدول  مختلف  سني  گروههاي  پرتوزا براي هاي گازها و بخار تنفس   دز براي ضرايب -7- 6-5-11
  . هستند  يكسان  و مردم  كاركنان  براي  بزرگساالن مقادير مربوط به. ستا  شده

  اين .  است  شده  ارائه10   نادر در جدول  از گازهاي  بزرگساالن  پرتوگيري  دز مؤثر براي آهنگ -8- 6-5-11
  .روند  كار مي  به  يكسان  و مردم  كاركنان براي مقادير
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 ساعت- ژول   درهرميلي  سيورت  ميلي4/1   تبديل ، ضريب رادن  دختران از  پرتوگيري براي - 9- 6-5-11
 زير   صورت  به توان را مي 6-5-6  بند در  دز ذكرشده لذا حدهاي. باشد ميmSv/(mJ.h/m) 3(( برمترمكعب
  :تفسير نمود

و  ))WLM 4 (  ماهانه   كاري  برابر سطح  4يا  (  بر متر مكعب ساعت-  ژول  ميلي14با    معادل  سيورت ميلي 20
 )). WLM 10 (   ماهانه  كاري  برابر سطح10يا (   بر متر مكعب ساعت-  ژول  ميلي35 با    معادل  سيورت ميلي 50
  حسب   بر3-11-5-6بند در روابط  را Ij,inh,L  و Ij,inh  مقادير توان  مي  و تورن  رادن  از دختران  پرتوگيري براي

 دهايح.  نمود بيان WLM   بر حسب  آنها معموالً  آلفاي  انرژي  از پتانسيل  آلفا يا پرتوگيري  انرژي پتانسيل
  .اند  شده  ارائه3 و 2   در جداول مربوطه 

   به  از مسير مشخص  بدن  بههسته پرتوزا  از ورود هر  ناشي، يا عضو  در بافت  اجباري دز معادل -10- 6-5-11
  :آيد  مي زير بدست روش 

  اجباري ادل ضربدر دز مع  يا عضو از مسير مشخص  بافتبه هسته پرتوزا ورود  مقدار تقريبي -10-1- 6-5-11
  ، يا  بدن  به مواد پرتوزا  ورود يكاي 

  . ديگر  تائيد شده هر روش -10-2- 6-5-11
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   سنجش آلودگي داخلي -4پيوست 
  چنانچه ماده پرتوزا به نحوي از انحاء به درون بدن راه يابد، پرتوگيري داخلي بدن آغاز و تا زماني  

  همين دليل حد ساالنه اي براي ورود مواد پرتوزا به بدن هب. كه ماده در بدن مي ماند، ادامه خواهد داشت
)Annual Limit on Intake, ALI( شود كه ميزان ورود راديونوكلئيد مشخص به بدن شخص محاسبه مي

 ALI. استاندارد از راههاي تنفس، بلع و پوست در طول سال است كه منجر به دز اجباري برابر با حد دز گردد
  گرددي بيان ميبرحسب يكاي پرتوزاي

  آگاهي از رفتار عناصر پرتوزا در بدن انسان جهت ارزيابي دز ناشي از عناصر پرتوزاي داخل بدن حائز اهميت 
  .باشدعضو بحراني براي يد تيروئيد مي. بسيار مي باشد

گيري ميزان زه به بدن در مراكزي كه داراي دوربين گاما هستند، پس از اندا131I  براي تخمين دز ناشي از ورود  
  : برابر است باBq در تيروئيد بر حسب 131I  ، مقدار مادهC (Total)شمارش كل غده تيروئيد 

  M (ميزان پرتوزايي در تيروئيد در زمان آزمايش) = C (Total) / [T (sec) * S] 

   T (sec) = زمان آزمايش بر حسب ثانيه 
    S = Sensitivity (Count / second / Bq) ي فانتوم تيروئيد      برا  

    I = M / M(t) )  پرتوزايي در زمان ورود ماده پرتوزا به بدن         (  

M(t) تابع ابقاء  (retention function)كسري از ماده پرتوزا است كه در زمان  t  ) در بدن باقي ) برحسب روز
  . مانده است

  :ابر خواهد بود با بر(Committed Effective Dose, CED)دز موثر اجباري 
CED = I (Bq) * Dose Coefficient ( Sv / Bq ) 

  .باشد  مي Sv / Bq 1.8 * 10-8 برابر با 131Iبراي) Dose Coefficient(ضريب دز 
  




