ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

اﻧﻮاع ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ وﺣﻔﺎﻇﺖ

اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎز

-1اﺛﺮات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺪﻧﯽ وﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  :ﻣﻧظور از اﺛرات ﺑدﻧﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗوع آن ﺣﺗﻣﯽ اﺳت وﺟﻧﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ آﻣﺎری
ﻧدارد  .اﯾن اﺛرات را ﻣﻌﻣوﻻ ﺗظﺎھرات اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ زودرس
ﻧﺎﺷﯽ از ﭘرﺗو ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﺛرات دﯾررس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﻣﺛل ﺳرﺧﯽ ﭘوﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﮑروز وﻧﺎﺑودی
ﺑﺎﻓﺗﮭﺎ و ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ رﺷد .

اﯾﻤﻨﯽ وﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدررادﯾﻮﻟﻮژي
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ:زﻣﺴﺘﺎن94
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﺣﺪآﻣﻮزش

ﭘرﺗوھﺎی ﯾوﻧﺳﺎز:دﺳﺗﮫ ای ازﭘرﺗوھﺎ ﮐﮫ دارای اﻧرژی زﯾﺎد
ﺑوده و در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺳﺗن ﭘﯾوﻧد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻓت ھﺎی ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﻧﻧد :آﻟﻔﺎ  ،ﺑﺗﺎ  ،ﮔﺎﻣﺎ و..
ﭘرﺗوھﺎی ﻏﯾر ﯾوﻧﺳﺎز :اﻧرژی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾوﻧﯾزاﺳﯾون ﻣﺎده
ﻣرﯾﯽ،
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷﺎﻣل ﭘرﺗوھﺎی ﻣﺎورا ﺑﻧﻔش ،ﻧور ِ
ﻣﺎدون ﻗرﻣز ،اﻣواج رادﯾوﯾﯽ واﻣواج ﻣﺎﮐرووﯾو ﻣﯾﮕردﻧد .
اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز:
 -١اﺛرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘرﺗوھﺎ
 -٢اﺛرات ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﭘرﺗوھﺎ
اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ:
-١اﺛرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ  :در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳطوح ﭘرﺗوﮔﯾری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺗد  ،ﺑروز اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺛرات درﯾﮏ ﺷﺧص ھم ﻣﺣﺗﻣل وھم
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز اﺗﻔﺎق ﻧﯾوﻓﺗد .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳطﺢ اﯾﻣن دز
ﺑرای ﭘرﺗوﮔﯾری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﺟود ﻧدارد  ،وﺑﺎ اﻓزاﯾش دز اﺣﺗﻣﺎل
وﻗوع آن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
اﺛرات ﻗطﻌﯽ :ﯾﮏ ﺳطﺢ آﺳﺗﺎﻧﮫ دز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از
آن اﺛرات ﻗطﻌﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﯾزان دز درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﻧﺳﺑﺗﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد اﺛرات ﻗطﻌﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد وﺳﺑب از ﺑﯾن
رﻓﺗن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﻠول ھﺎی ﺑﺎﻓﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .

 -2اﺛﺮات آﻣﺎري ﺑﺪﻧﯽ  :اﺛرات ﺑدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﻗوع و
ﭘﯾﺷرﻓت آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾت آﻣﺎری دارﻧد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن اﺛرات
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  :ﻟوﺳﻣﯽ و اﻧواع ﺳرطﺎن ھﺎ .اﺛرات آﻣﺎری ھﻣﮕﯽ
ﺟزء اﺛرات دﯾررس ﭘرﺗوھﺎی ﯾوﻧﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -3اﺛﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ  :اﺛراﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﻓراد ﭘرﺗو دﯾده
ﺑروز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﻓرزﻧدان وﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده ظﺎھر ﻣﯽ
ﺷود .
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ :
 -١ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺎﻓت ھﺎ وارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدن در ﺑراﺑر
ﭘرﺗوھﺎی ﯾوﻧﺳﺎز ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،از آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن ﺑﺎﻓت
ھﺎی ﺑدن ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان  ،ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻓت
ھﺎی ﻟﻧﻔﺎوی و ﻣﺧﺎط دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش وﮔﻠو اﺷﺎره ﮐرد .
 -٢ھرﭼﮫ ﺳن اﻓرادی ﮐﮫ درﻣﻌرض ﺗﺎﺑش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﻋوارض ﺑﯾﺷﺗری در آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷود .

 -٣ﻣﺎدران ﺑﺎردار وﮐودﮐﺎن آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن ﮔروه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﭘرﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .

روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ )رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ (

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر در ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي:
 -١ﺑرای دﻗت ﮐﺎﻣل دراﻣر ﭘﯾﺷﮕﯾری ازﺧطرات ﭘرﺗوھﺎی
ﯾوﻧﯾزان ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﮑرر ﺧون اﻧﺟﺎم ﺷود .

-1زﻣﺎن  :ھرﭼﮫ ﻓرد ﺑﯾش ﺗر در ﺑراﺑر ﭘرﺗو ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺷﺗر
ﭘرﺗو ﻣﯾﮕﯾرد .ﻟذا ﭘرﺗوﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣداﻗل زﻣﺎن ﺑرﺳد .
-2ﻓﺎﺻﻠﻪ  :ھرﭼﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﭘرﺗو ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﭘرﺗو
ﮐﻣﺗر اﺳت .ﻟذا ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﭘرﺗو ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑرﺳد .
-3آﻣﻮزش  :دادن آﻣوزﺷﮭﺎی ﻻزم ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
ﺑﺎ ﭘرﺗوھﺎی ﯾوﻧﺳﺎز در ﺗﻣﺎ ﺳﻧد .
 -4اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻫﺎ وﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺎﻣﻞ  :ﭘﯾش ﺑﻧد ھﺎی ﺳرﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻘدار اﺷﻌﮫ  ،دﺳﺗﮑش
ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ وﻋﯾﻧﮏ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ای و...
 -5ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻣﻮاد
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ
 - 6ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ
 -7ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﮓ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ  :ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض
ﭘرﺗوھﺎ ﻗرار دارﻧد ﺑﺎﯾد از وﺳﺎﯾل اﻧدازه ﮔﯾری ﭘرﺗوھﺎ ﻣﺎﻧﻧد
دوزﯾﻣﺗری ﺟﯾﺑﯽ  ،ﻓﯾﻠم ﺑﺞ و دوزﯾﻣﺗرھﺎی ﻗراﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .

 -١ﮐﻠﯾﮫ ﭘرﺳﻧل درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﭘرﺳﻧل رادﯾوﻟوژﯾﺳت،
ﭘرﺳﺗﺎری وﭘزﺷﮑﺎن ﻣوظف ﺑﮫ ﮔذراﻧدن دوره آﻣوزﺷﯽ
ﺣﻔﺎظت درﺑراﺑر ﭘرﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

 -٢ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﺎر ،ﮐﺎﺳت ﻓﯾﻠم وﯾﺎﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل
ﺗﺻوﯾرﺑرداری وﯾﺎ ﻻﻣپ اﺷﻌﮫ اﯾﮑس را در ھﻧﮕﺎم
ﭘرﺗودھﯽ ﻧﮕﮫ دارد .ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ھﯾﭻ روش دﯾﮕری ﺑرای ﺑﮫ
دﺳت آوردن ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﻧظر ﺗﺷﺧﯾص ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

 -٢اﺻل اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎم رادﯾوﮔراﻓﯽ ،اﻧﺟﺎم درﺑﺧش
رادﯾوﻟوژی واﻧﺟﺎم ھرﮔوﻧﮫ رادﯾوﮔراﻓﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺧش
رادﯾوﻟوژی ﻓﻘط در ﻣوارد اورژاﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد .

 -٣ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ درھﻧﮕﺎم ﭘرﺗو دھﯽ ،ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﮐﺎﺳت ﻓﯾﻠم را
ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد ﺑﺎﯾد روﭘوش ﺳرﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﻣواﻗﻌﯽ
ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد از دﺳت ﮐش ﺳرﺑﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.

 -٣رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣوﺛرﺗرﯾن روش ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر
رادﯾوﮔراﻓﯽ ﭘرﺗﺎﺑل اﺳت .ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن اﯾﻣﻧﯽ
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ٢ﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎ ﺗﺧت ھﺎی
ﻣﺟﺎور(.
 -٤اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎروان ﺳرﺑﯽ در اطراف ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﻣورد
رادﯾوﮔراﻓﯽ .
 -٥درھﻧﮕﺎم رادﯾوﮔراﻓﯽ ﮐﻠﯾﮫ اﻓراد اﺗﺎق را ﺗرک ﮐﻧﻧد .
 -٦ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﺷﻌﮫ ﺗﺎﺳطﺢ ﭘوﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان از
 ٣٥ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﮐﻣﺗر ﻧﺑﺎﺷد.
 -٧در ﺑﯾﻣﺎران ھوﺷﯾﺎر ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﭘرﺗﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم
آزﻣون ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﻣﺎر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود .
 -٨ﺗﺎ ﺣداﻣﮑﺎن از ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎر
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود .
 -٩از وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده وﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎر
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 -٤روﭘوﺷﮭﺎ ودﺳﺗﮑش ھﺎی ﺳرﺑﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی اﯾﮑس ﻗﺎﺑل ﺣﻣل وﻣﺗﺣرک در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .
 -٥از ورود ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧﺎﻧم ﺑﺎردار ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود
 -٦در ھﻧﮕﺎم رﯾﺧﺗن ﻣﺣﻠول ھﺎی ظﮭور وﺛﺑوت ﺑﺎ ﺣﺟم زﯾﺎد
در ظروف ﮐوﭼﮑﺗر وﯾﺎ رﻗﯾق ﺳﺎزی ﻣﺣﻠول ھﺎی ﻏﻠﯾظ
از ﻟوازم ﺣﻔﺎظت ﻓردی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -٧دوش وﭼﺷم ﺷوی اﯾﻣﻧﯽ درھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎداروھﺎی ظﮭور
وﺛﺑوت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﻟزاﻣﯽ اﺳت .
ﻧﺷﺎﻧﯽ :ﺷﯾراز -ﺑﻠوار ﭼﻣران-ﺟﻧب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭼﻣران-
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺣﺎج ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺗﯾﺎز و ﻣرﮐز ﻓورﯾﺗﮭﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت٣٦٣٦٤٠٠١:
ﻣﻧﺑﻊ  :ﻏﯾﺎﺛﯽ ﻧژاد ،ﻣﮭدی /ﮐﺎﺗوزی .ﺣﻔﺎظت درﺑراﺑر اﺷﻌﮫ
اﻧﺗﺷﺎرات درﺑﯾد-راھﻧﻣﺎ ودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت
ﭘرﺗوﮐﺎران )ﻣرﮐز ﺳﻼﻣت وﻣﺣﯾط ﮐﺎر(.

