باسوِ تؼالی

داًطگاُ ػلَم پضضکی ضیشاص

پشتَ گیشی اصهحیط صیست ،اهشٍصُ یك ٍالؼیت صًذگی است.

اًَاع تػَیش بشداسی تطخیػی:

هشدم اص طشیك گاص سادى خاًِ ّای هسکًَی ،هٌابغ كیْاًی،



سادیَلَطی سادُ:



پشتَّای غیشیًَساص ،اًتمال ًیشٍ ٍ  ...دس هؼشؼ تابص پشتَ ّا

تػَیش بشداسی سادُ با اضؼِ ایکس اص اًذام ّای

ّستٌذ كِ بِ آى پشتَگیشی صهیٌِ ای هیگَیٌذ.

هختلف بذى هثل لفسِ سیٌِ
هشكض فَسیت ّای ضْیذ سخایی



ّش فشد بِ طَس طبیؼی دس ّش سال  3هیلی سیَست اضؼِ اص

سی تی اسکي :

هحیط اطشاف خَد دسیافت هیکٌذ.

پشتَگیشی دس سادیَلَطی ٍ سی تی اسکي

دس ایي سٍش ،اضؼِ  Xدس هماطغ هختلف ،ضبیِ بشش ،بِ ػضَ
هَسد ًظش تابیذُ هیضَد ٍ تَسط پشداصش كاهپیَتشی،

دس هٌاطمی كِ استفاع صیادی اص سطح دسیا داسًذ ،همذاس

تػَیشی اص هماطغ آى ػضَ بذست هیآیذ كِ دس حالت

پشتَگیشی سالیاًِ حذٍد پٌح بشابش همذاس هیاًگیي است.

ػادی ،با ػکس سادُ سادیَگشافی هوکي ًیست .بذلیل تَاًایی

پشتَگیشی اص گاص سادى ًیض بِ خػَغیات صهیي ضٌاسی ّش

 CT scanدس توایض بافتْای هختلف ًظیش سیِ ،استخَاى ٍ ػشٍق

هٌطمِ ٍ ًَع ساختواى ّای هسکًَی ٍ هػالح بِ كاس سفتِ دس

خًَی ،ایي سٍش دس بشسسی ٍ تطخیع تَهَسّا ،بیواسیْای

آًْا بستگی داسد..

للبی ػشٍلی ،خشاحات ٍ بیواسیْای ػضالًی – اسکلتی هفیذ
هیباضذّ .وچٌیي با كوك تضسیك هادُ حاخب بِ داخل ػشٍق،
هیتَاى تػاٍیش دلیمی اص ساختواى ػشٍلی ػضَ هَسد ًظش

هیضاى اضؼِ دسیافتی دس سی تی اسکي بیص اص سادیَگشافی

تْیِ كشد.

هؼوَلی است ٍ پضضك بایذ ایي فاكتَس سا دس ًظش بگیشد .پس

سٍش  ، CTخضئیات دلیمی اص هطخػات بافتْای هختلف سا دس
اختیاس لشاس هیدّذ.
گردآيری :وجمه بهبء الذیىی
زیر وظر ياحذ آمًزش ضمه خذمت -تببستبن 49
مسئًل علمی :دکتر ضکیبب فرد-متخصص رادیًلًژی
بخص تصًیربرداری –بیمبرستبن ضهیذ رجبیی



همایسِ هیضاى پشتَ گیشی دس سی تی اسکي ٍ سادیَلَطی:



دٍص ٍ اثشات پشتَگیشی:



هیضاى اضؼِ دسیافتی سا با همیاسی بِ ًام هیلی
سیَست  millisievert mSvاًذاصُ گیشی هیکٌٌذ.



پشتَگیشی هشدم تٌْا اص طشیك تػَیش بشداسی ّای
پضضکی ًیست.

ًویتَاى بشای بیواساى بِ ّش هیضاى ٍ اًذاصُ اص سی تی اسکي
استفادُ كشد .ایي هطلب بخػَظ دس هَسد بچِ ّا هْن است
چَى اًذام ّای آًْا بِ اضؼِ ایکس حساس تش هیباضذ.
اص سی تی اسکي بایذ تٌْا صهاًی استفادُ كشد كِ اطالػات
بذست آهذُ اص آى لطؼا بِ تطخیع ٍ یا دسهاى بیواس كوك
كٌذ.
 خاًوْا دس غَستی كِ احتوال باسداسی هیدٌّذ ،حتواً بایذپضضك خَد سا هطلغ ساصًذ تا دس غَست ضشٍست اًدام CT

 ،scanایي ػول با سػایت ًکات ایوٌی ٍ استفادُ اص پَضصّای

ضذُ است .ایي همذاس تدوؼی است .بِ ایي هؼٌی كِ بطَس

پس اص تَخیْات الصم ٍ بْیٌِ ساصی هتؼاسف الذاهات حفاظتی،

هحافظ اًدام گیشد.

هثال هدوَع همذاس اضؼِ ّایی كِ دس طَل یك سال بِ بذى

الصم است حذٍد پشتَگیشی استاًذاسد حفظ ضَد.

بشای كوی ساصی سیسك پشتَ گیشی دس سٍش ّای هختلف
تػَیش بشداسی

ضوا تابیذُ هیطَد بایذ اص هیضاى خاغی كوتش باضذ.

ٍ همایسِ با هیضاى پشتَ گیشی اص هٌابغ

تطؼطات طبیؼی بِ آهاس صیش تَخِ كٌیذ :
همایسِ با پشتَگیشی

دٍص هَثش تمشیبی دس

صهیٌِ ای:

یك فشد بضسگسال

3سال

10 mSv

3سال

6-8 mSv

6هاُ

1.5 mSv

3ساػت

0.001 mSv

سٍش تػَیش بشداسی

سی تی اسکي ضکن ٍلگي
سادیَگشافی

دستگاُ
گَاسش

سادیَگشافی هْشُ ّا
سادیَگشافی اػضای بذى
(دست ،پا ٍ )..

اًذاصُ گیشی ایي پشتَّا بشای حفظ سالهت كاسكٌاى با پشتَّا

 8هاُ

2 mSv

سی تی اسکي هغض

دس سطح كطَس ،هشدم ٍ هحیط صیست اّویت بسضایی داسد ٍ

 2سال

6 mSv

سی تی اسکي هْشُ ّا

2سال

7 mSv

سی تی اسکي لفسِ سیٌِ

بایذ لَاًیي ٍ همشسات حفاظت دس بشابش اضؼِ اػوال ضَد.
البتِ ركش ایي ًکتِ ًیض ضشٍسی است كِ گشچِ پشتَگیشی اص

سٍص 01

0.1 mSv

سادیَگشافی لفسِ سیٌِ

سال 0

0.005 mSv

سادیَگشافی دًذاى

هَاد پشتَصای طبیؼی ٍ یا پضضکی هی تَاًذ با احتوال ابتال بِ

تَخِ داضتِ باضیذ كِ ایي همادیش بستِ بِ ٍصى ٍ

سشطاى ّوشاُ باضذ ،اها سیسك آى دس دٍساى صًذگیً ،اچیض

ابؼاد بیواس ٍ ّوچٌیي ًَع دستگاُ ٍ  ..هیتَاًٌذ

است .بِ ّش حال ،بشآٍسد سَد ٍ صیاى ًاضی اص كاس با پشتَ

هتفاٍت باضٌذ

لبل اص ضشٍع فؼالیت بایذ اًدام پزیشد .بِ ایي هؼٌی كِ كاس با

بِ ػٌَاى هثال دٍص یك سی تی اسکي ضکن ٍ لگي

پشتَ صهاًی لابل تَخیِ است كِ سَد آى بیص اص هضشات

هؼادل  3سال دس یافت پشتَ اص هٌابغ طبیؼی است.

ٍاسدُ باضذ.





هیضاى هداص اضؼِ ایکس یا اضؼِ سادیَاكتیَ كِ ّش فشد هیتَاًذ

بشآٍسد سَد ٍ صیاى با دسًظش گشفتي تواهی هَاصیي ٍ ػَاهل

بذٍى هطکل خاغی دسیافت كٌذ بِ تَسط داًطوٌذاى هحاسبِ

التػادی ٍ اختواػی غَست هی پزیشد.

ًطاًی :ضیشاص-بلَاس چوشاى -بیواسستاى حاج هحوذ
اسواػیل اهتیاص ٍ هشكض فَسیتْای پضضکی ضْیذ سخایی
ضواسُ تلفي خْت پاسخگَیی بِ سَاالت36364110:

