
   

شت وزارت  زپشكي آموزش و ردمان بهدا
 رجائي شهيد رعوق و قلب ردماني و آموزشي،تحقيقاتي مركز

 

 

 

 :سياست و بيانيه

، لزوم رعايت  با گذشت چندين دهه از كاربرد فناوري راديو گرافي و استفاده از پرتو به عنوان ابزار دقيق تشخيصي و مداخالت پزشكي

حفاظت در برابر پرتوها مشخص و با اهميت است . بهداشت پرتوها با هدف پيشگيري و كاهش اثرات مضر پرتوها بر پرسنل ، بيماران و 

محيط با توجه به استفاده از پرتو ها در فرآيندهاي تشخيصي و درماني در مراكز تخصصي و فوق تخصصي انجام مي پذيرد  كه پرسنل 

 ن و محيط پيرامون ، در برابر اثرات بيولوژيكي و زيانبار پرتوها مورد حفاظت صحيح قرار گيرند.و بيمارا

بر اين اساس كنترل حفاظتي و بهداشتي مراكز پرتوپزشكي و نظارت بر رعايت دقيق  حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز در سه محور 

  هدف انجام مي پذيرد :

 (justification) توجيه پذيري  -الف 

  (Optimization) يط پرتودهيشرا ينه سازيبه -ب 

   ( Dose Limit)هرچه كمتر موجه تر  ALARAرعايت حدود دوز بر اساس اصل   -ج 

 

 : کاربرد دامنه

 برداري تصوير  – فيزيولوژي الكترو – آنژيوگرافي –پزشكي هسته اي  شامل پرتو بخشهاي كليه

 

 :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

  حداکثر مقادير مجاز آلودگي

خطر و بدون  يمجاز باشد باز هم كامال ب يزان آلودگيمراتب كمتر از حداكثر م اگر به يحت يد توجه داشت كه هر مقدار آلودگيبا

ن شده ييد تعيايش نيپ يا بدن عارضه يتواند تحمل كند و برا يكه بدن انسان م يمجاز يآب و هوا حدود آلودگ يباشد، برا ينم عارضه

  .است

  :و روش  عنوان خط مشي

 كسب اطمينان از اثربخشي اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ :  3شماره ويرايش :  PPM 33-01 کد خط مشي:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش:  4تعداد صفحه ها :  ط يبهداشت مححوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي:  ط يک بهداشت /مسئول بهداشت محيزيمسئول فهدايت کننده:  



   

  پرتوزاهاي آلوده کننده محيط

و يهمان عناصر راد يعيطب يها شوند. آلوده كننده يم ميتقس يو مصنوع يعيدسته طب ست به دويط زيآلوده كننده مح يمواد پرتوزا

 يانفجارها از يناش يپرتوها شوند. اول يم ميخود به سه گروه تقس يمصنوع يها عت هستند و آلوده كنندهيموجود در طب وياكت

 .گردند يم ديها تول و شتابدهنده يا هسته يكه در راكتورها ييو سوم ، پرتوزاها ياتم يپسماندها ها و دوم ، زباله يا هسته

 تجهيزات حفاظتي

له ياز بدن با تابش وجود دارد ، وس يكه خطر مواجهه بخش يرد . در صورتيقرارگ پرتود در معرض تابش يچ قسمت از بدن نبايه

پرتو  يقراردارند كه سطوح پراكندگ ييا فضايم در مكان يكه به طور مستق يرد . كاركنانيد مورد استفاده قرارگيمناسب با يحفاظت

هرگونه شكاف  يد به منظور بررسيبا يل حفاظتيوسا يند. تمامينک استفاده نماي، دستكش و ع يشبند سربيست از پيبا يباالست ، م

 يلدهاي( استفاده از شيوگرافيمستمـر )مانند انجام آنژ يرند . به منظـور مواجهه هايقرار بگ يه مورد بازرسساالن ير عالئم خرابيو سا

 شود. يه ميتوص ينـک سربيو ع يحفاظـت

 

 فرد پاسخگو: 

 مسئول فيزيک بهداشت  
 

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 اقدامات کنترلي عمومي براي مواجهه با پرتو

 در بيمارستان اقدامات كنترلي زير بايد به كارگرفته شود : مواجهه شغلي با پرتو كاهشبه منظور 

 مشخص كردن هراتاقي كه در آن منابع راديواكتيو وجود دارد. 

 محصور نمودن تمامي مواد راديواكتيو 

 حفظ حدودهاي مؤثركنترل آلودگي اطراف تمامي منابع 

 منظور جلوگيري از پخش انرژي غير عمدي دستگاهدر نظر گرفتن وسايل كنترل پرتو ايكس به  

بررسي ماشين هاي پرتوايكس قبل از هر كاربرد به منظور حصول اطمينان از اينكه تابش هاي ثانويه و فيلترها در محل قرار  

 كرفته اند.

 بسته بودن اتاق هاي ايكس در هنگام كار با پرتو 

 ، درهاي با قفل داخلي و سيستم هاي هشداري ديداريمجهز كردن اتاق هاي درمان با وسايل پايشگر تابش  

 سيستم راديولوژي در بيمارستان بايد با دوزيمترهاي فلوريد ليتيم به صورت دوره اي كاليبره شوند. 

فقط بيمار و فرد آموزش ديده اجازه ورود به اتاقي كه راديوايزوتوپ ها و واحدهاي پرتابل پرتو ايكس مورد استفاده قرار مي  

د را دارند . ارائه اطالعات هشدار دهنده به كاركناني كه در محل استفاده از دستگاههاي پرتابل پرتو ايكس قراردارند ، گيرن

 الزامي مي باشد.

را دريافت كرده اند و يا پروسه هاي راديولوژي درماني براي آنها انجام  راديو اكتيو مشخصات تمامي بيماراني كه ايمپلنت هاي 

 ايد دردسترس باشد.گرفته است ، ب

 هنگاميكه روشهاي كنترل آلودگي دچار نقص شده اند ، فرايندهاي آلودگي زدايي صحيح بايد اجرا شود. 

كاركنـاني كه در مواجـهه مستقـيم بوده و يا در فضـايي قراردارند كه سطـوح باالي پراش پرتو موجـود مي باشد ، مي بايست  

 ي استفاده نمايند.از عينک ايمني ، دستكش و پيشبند سرب

 به منظور عدم وجود هرگونه شكاف درسرب تجهيزات حفاظتي ، بايد پايشهاي ساالنه اجراگردد. 



   

 به كارگيري شيلدهاي حفاظتي و عينک هاي سربي براي مواجهه هاي مستمر باال ، مانند آنچه در آنژيوگرافي انجام مي شود. 

 ردار مي باشند.جلوگيري از مواجهه با پرتو براي كاركناني كه با 

 پايش و کنترل محيطي

 تمامي كاركنـاني كه در مواجـهه با منـابع پرتوهاي يونيـزان قـراردارند ملزم به استفاده از دوزيمترهاي تابش مي باشند. 

 برنامه دزيمتري بايد شامل موارد زير باشد : 

 ثبت نتايج حاصله و تجزيه تحليل هاي دوره اي 

 ه منظور اطالع رساني به كاركنان در ارتباط با ارزيابي مواجهه آنهاتنظيم برنامه هاي آموزشي ب 

 دارا بودن برنامه هاي كنترل كيفي مناسب 

 پايش کنترل پزشکي

آزمايشات پيش از استخدام و نيز دوره اي بايد براي تمامي كاركنان تابش در نظر گرفته شود . اين آزمايشات بايد شامل شمارش كامل 

 .گلبولهاي سفيد ، آزمايش چشم ، تاريخچه كاملي از مواجه هاي قبلي با تابش و تاريخچه توليد مثلي باشدخون و نيز شمارش 

 شيوه انجام کار: 

 انجاممسئول  شيوه انجام کار رديف

 درخواست بازديد از بخشهاي پرتو پزشكي و اخذ تاييديه از  معاونت بهداشتي  1
مسئول فيزيک 

 بهداشت 

 كنترل گواهي كاليبراسيون دستگاههاي توليد كننده پرتو  2
مسئول فيزيک 

 بهداشت

2 
كنترل  مناطق پرتو دهي از نظر حفاظ گذاري و مديريت جلوگيري از نشر هر گونه پرتو به محيطهاي 

 خارج از بخش  

مسئول فيزيک 

 بهداشت 

 انجام دزيمتري پرسنل در مواجهه با پرتوها  3
مسئول فيزيک 

 بهداشت

 تهيه وسايل حفاظت فردي و در اختيار قرار دادن  نظارت بر استفاده از آن  4
مسئول فيزيک 

 بهداشت

 آموزش حفاظت در مواجهه با اشعه به پرسنل مربوطه  5
مسئول فيزيک 

 بهداشت

 ثبت نتايج دوزيمتري و پيگيري اقدام اصالحي در خصوص  پرسنل  با جذب پرتو خارج از استاندارد  6
مسئول فيزيک 

 بهداشت 

 نظارت بر نحوه تفكيک  و مديريت پسماند پرتوزا در بخش پزشكي هسته اي  7

مسئول فيزيک 

 بهداشت /

مسئول بهداشت 

 محيط 

 
 



   

 :کنندگان تهيه سمت و نام

 بهداشت فيزيک مسئول:  رجبي بيطرفان احمد دكتر 

 محيط بهداشت مسئول: سبحاني السادات نجم 

 :الزم ملزومات و امکانات

  بج فيلم

  دوزيمتري استاندارد آزمايشات انجام

  مجاز شركتهاي سوي از ده پرتو دستگاههاي كاليبراسيون كنترلي فعاليتهاي انجام

  سنج پرتو دستگاه

 : ها پيوست

 پرتو با مواجهه در پرسنل توسط شده دريافت دوز ميزان آناليز و دوزيمتري نتايج -

  ده پرتو دستگاههاي كاليبراسيون گواهي -

 

 :مراجع

 ي.اتم يسازمان انرژ دستورالعمل

 . اشه برار در حفاظت امور دفتر –ضوابط رها سازي مواد پرتوزا به محيط  مركز نظام ايمني هسته اي كشور 

 
 

 نام و امضاء سرپرست تهيه كنندگان
  سبحاني السادات نجم: محيط بهداشت مسئول

 نام و امضاء تاييد كننده
 دهکيدكتر مازيار غالمپور  :معاون درمان

 

 مهر و امضاء دفتر بهبود كيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ كننده نام و امضاء
 دكتر فريدون نوحي:رئيس مركز

 


