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تازه هاي حفاظت پرتويي

هدف ازتهيه اين متن فراهم آوردن دانش وروش هاي جديد به منظور حفاظت دربرابر اشعه براي خود ،بيمار وديگران و ايجاد عالقه براي کارکنان راديولوژي

درجهت اعمال حفاظت پرتويي مي باشد.

برنامه هاي حفاظت دربرابر اشعه برمبناي يک فلسفه ساده ALARA است.معني آن کيفيت باالي آزمون بامخاطره کم است.

سه اصل مهم حفاظت پرتويي:زمان،حفاظ،فاصله

الزمه عمل به حفاظت : داشتن دانش کافي و انگيزه است.

تعاريف:

فيزيک بهداشت:علمي است که اولويت آن حفاظت بيماران ،افراد شاغل و کل جامعه دربرابر اشعه است.

وظايف مسئول فيزيک بهداشت: مطالعه مقررات وآيين نامه هاي سازمان انرژي اتمي ،وزارت بهداشت ، وارائه روش کاهش مخاطره اشعه،آموزش حفاظت

دربرابراشعه کارکنان تحت امر ، شرکت در دزيمتري محيط، سرب کوبي وتهيه حفاظ ها ودستورالعمل استفاده ازآنهاوموارد مربوطه است.

به دليل اهميت موضوع وجديت درامرحفاظت، تشکيل کميته ايمني تشعشع به جاي مسئول فيزيک بهداشت درسطح بيمارستاني ضروري است.اين کميته

متشکل از: سرپرست حفاطت پرتوئي ، مشاور حفاظت پرتوئي ، مسئول ايمني اشعه ،مسئولين بخش ها وکارشناسان خبره بخش راديولوژي است.

سرپرست حفاظت پرتوئي (RPS ):به عنوان رئيس کانون اطالعات حفاظت دربرابر اشعه مي باشد.

RPS مسئول توصيه هاي عمومي درزمينه ايمني پرتوئي وارائه مشورت به ( RPA) :مشاور حفاظت پرتوئي

مسئول ايمني اشعه( RSO ): ارائه گزارش به RPA ونظارت مستمر برتمامي بخش هايي که درآنها اشعه هاي يونيزان وجود دارد.

وظيفه تکنولوژيست :تهيه کليشه باحداکثر اطالعات باکمترين دزممکن به بيماراست. موارد گوناگون ومتعددي دراختيار پرتوکار درجهت کاهش تابش گيري

ازبيمار وجود دارد.اين موارد شامل:

انتخاب شرايط :استفاده از KV باال (البته نبايد انقدرباال که کيفيت تصوير راتحت شعاع قراردهد)ميزان دز بيمار را کاهش مي دهد.

KV=90,MAS=36 تابش با درمقايسه KV=76,MAS=75 شود مي درصد 26 ميزان به ودرخانم درصد 32 ميزان به درمرد گنادها کاهش موجب.

فولي:استفاده ازفولي هاي با سرعت باال،فولي با سرعت400 به جاي 200 ميزان دز پوستي را 50-20 درصد کاهش مي دهد.

فيلم ها به طور صحيح انبار وبراساس قانون FIFO مصرف شوند،ضمن اينکه فولي وفيلم باهم تطابق داشته باشند.

کاست هاي با رويه فيبر کربني: ميزان دز اشعه را تا 40 درصدنسبت به کاستهاي قديمي کاهش ميدهد.

گريد:انتخاب پائين ترين نسبت شبکه ممکن براي کاهش اثر پرتوهاي پراکنده،ضمن اينکه درکودکان ودرعضوهاي با ضخامت پائين حدامکان استفاده نشود.

استفاده از FFD باالو به کار بردن تکنيک AIRGAP (افزايش فاصله بين شي وگيرنده تصوير)

استفاده از وسايل کمکي جهت ثابت نگه داشتن بيمار به جاي همراه بيمار موقع تابش اشعه . فرد نگهدارنده بيمار بايدتاحدممکن مذکر ومسن بوده و در زاويه

90 درجه نسبت به اشعه اوليه قرار گيرد.ضمن اينکه بايد روپوش سربي استفاده نمايد.

وضعيت نما:استفاده از نماي PA جمجمه به جاي AP تابش عدسي چشم رابه ميزان 95 درصد کاهش مي دهد.دربيماران اسکوليوزي با درخواست مهره هاي

پشتي و کمري استفاده از نماي PA به جاي AP تابش پستان ها را تا99 درصد کاهش مي دهد. گرافي سينه PAدرمقايسه با AP درموارد ذيل ارجحيت دارد

کاهش پرتوگيري استخوان جناغ،کيفيت باالتر تصوير به دليل کناررفتن اسکاپوال وتصوير واقعي تر قلب و..

نماي استنورس براي بررسي ماستوئيد برنماي ارسلين ارجح است (کاهش دز چشم بيمار)

دردستگاه هاي فتوسل دار دروضعيت PA ريه سانتر اشعه روي T6 به جاي T4 باعث دز کمتر اشعه ومشاهده بهتر تصوير مي شود.

کاهش اندازه ميدان به سطح مورد نظر: به طور مثال کاهش سايز ميدان درکمر از8*10 به 6*6 به کاهش دز به ميزان 50 درصد مي شود.

درستي درخواست ها ازنظر ناحيه مورد نظر،چپ وراست بودن ومشخصات فردي بررسي شود.

جلب همکاري وبرقراري ارتباط با بيمار، درمواردي تا 15 دقيقه صرفه جوئي دروقت براي تکرار گرافي مي شود.

همکاري دو پرتونگار با يکديگر بيماران بي قرار مثمرثمربوده بدين شيوه که يکي ازانها کار پوزيشن دهي وديگري انتخاب شرايط انجام مي دهد ويامشورت

تکنولوژيست ها با يکديگر جهت حل موضوع مفيد مي باشد.

کنترل کيفي دستگاه ها درحفاظت بيمار موثر است . بررسي عملکرد دوره اي دستگاه،کاليبراسيون،تعمير ونگهداري پروسسور همگي باعث کاهش دز دستگاه

مي شود.کاهش عملکرد ظهور منجر به افزايش دز تا سه برابر مي شود

يادداشت شرايط تکنيکي روي کليشه هاي پرتابل مخصوصا درگرافيهايي که شرايط ويژه مي طلبند وباعث تکرار کليشه مي گردند،ضروري است.

آشنايي کامل با تفسير فيلم ازقبيل تغيير دراندازه،چگالي،شکل طبيعي،وضعيت،محيط داخل وخارج ،عملکرد،تغيير بازمان وناشي ازدرمان مي تواند کيفيت تصاوير

وحفاظت بيمار را تضمين مي کند.

بررسي عوامل دخيل درگرافي هاي تکراري: دراروپا وامريکا ميزان گرافي هاي تکراري در حدود 4-15 درصد مي باشد.بيشترين تکرارها شامل:مهره هاي

پشتي وکمري وسينه بوده است.

درمطالعه اي ديگر ميزان تکرار گرافي هادرحدود 8 درصداست که اين تکرارها به علت شرايط بد تکنيکي 50 درصد،پوزيشن غلط بيمار 30 درصد وساير موارد

ازقبيل توجيه نشدن بيمار،حرکت بيمار وظهور وثبوت نادرست مي باشد..توجه:تکرار گرافي فقط زماني بايد انجام شود که کيفيت فيلم غيرقابل باشد

فيلم بج:نصب صحيح ان مهم است.

حفاظ ها: بايد شناسنامه دارباشند. بنا براعتقاد صاحب نظران درافراد کمتراز65 سال حفاظ گنادها بايد به کارگرفته شود.

روپوش سربي: روپوش سربي باعث حفاظت از مغز استخوان به ميزان 80-75 درصد مي شود.

حفاظ گناد: درمحدوده 5 سانتي متري شعاع اوليه اشعه، ازحفاظ گنادها حتما استفاده شود.مگراينکه درکيفيت تصوير اختالل ايجاد کند.

حفاظ تيروئيد:.دراستفاده ازآن 90 درصد اشعه به ناحيه تيروئيدرا کاهش مي دهد.

عينک سربي :باعث کاهش دز اشعه به چشم ها به ميزان 98 درصد مي شود. پاراوان سربي،حفاظ صورت سربي و... ازلوازم حفاظتي ديگرمي باشند.

حفاظت دربيمارباردار:سه نکته مهم است:1-آخرين دوره عادت ماهانه فرد چه زماني بوده است.2- قانون ده روز درمورد آن رعايت شود.3- درصورت مشکوک

بودن تست حاملگي انجام شود.

نکته:درسال 1993 آقاي پالنت به جاي قانون ده روز قانون 28 روز را مطرح کرد.بدين معني که پس ازشروع ماهانه تا28 روز مي توان تابش گيري انجام

داد،که اين درراستاي قانون همه يا هيچ است.

دربيماران بارداربه طورکلي نبايد تابش گيري اشعه انجام شود درصورت اجبار در28 روز اول انجام شود چون که دراين مدت تابش گيري باعث مرگ جنين

ويا زندن ماندن آن بدون هيچ آسيبي ديگر مي شود.

حفاظت در کودکان: بدليل عدم همکاري وحساسيت باالي پرتوئي درآنها بايد ميزان تکرار درآنها بايد پايين باشد.استفاده ازوسايل ثابت کننده ،حفاظ

گنادها،گريد بانسبت پايين،فولي سريع، ،محدود کردن ميدان تابش ،استفاده ازکيلو ولت باال باعث کاهش دز مي شود.

حفاظت درراديوگرافي هاي پرتابل:

مهمترين عوامل تکرار درپرتابل ها شامل پوزيشن،تکنيک وکيلو ولت باال وحرکت بيمار مي باشد.

بهتر است از پاراواني استفاده شود که داراي پنجره يا ائينه يا وسيله الکترونيکي هشدار دهنده باشد.هنگام تهيه پرتابل نکات ذيل ضروري است :

-به دليل افزايش دز جذبي پوست، حداقل فاصله 30 سانتي متر تيوب تا سطح پوست رعايت شود.

- درصورت امکان بيمارجداازبيماران ديگرقرارگيردويا توسط پاراوان سربي ازهم جداگانه درنظرگرفته شوند.

اگربيمار عمود برجهت آند-کاتد موقع راديوگرافي قرارگيرد باعث کاهش 10 درصدي اشعه مي شود.

کاليبراسيون منظم به طور روتين بايد بررسي شود.

درکودکان نبايد ازکاست گريددار استفاده کرد.
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حفاظت درماموگرافي: استفاده از زمان ظهور ودما ي باال تاحد امکان

- استفاده ازکاست فيبر کربني (کاهش 40 درصد)- کمپرس کردن مناسب پستان (کاهش دز 20 درصد)- استفاده از فولي هاي سريع- استفاده از PBL (تلفيق

مثبت شعاع اشعه) بازکردن اندازه ميدان براساس اندازه فيلم

حفاظت دربرابر اشعه درفلوروسکوپي وآنژيوگرافي: عده اي براي جلوگيري ازتکرار گرافي ازفلوروسکوپي براي سانتراشعه استفاده مي کنند فراکشن کردن

به جاي تداوم اشعه، اطمينان ازصحت کارکرددستگاه به خصوص زمان سنج آن ،رعايت فاصله.

درهرآنژيوگرافي ساده کرونري به طورمتوسط 13 دقيقه فلوروو110 ثانيه سينه فلورو وجود دارد.که ميزان دزآن 52-26 راد مي باشد. پرده وحفاظ سربي

وآويز سربي نصب شود.

سوال:براي بيماري که درد اندام فوقاني دارد وبراي آن درخواست شانه تا نوک انگشتان شده است چه راهکاري ارائه مي دهيد1-بيمار را جهت ويزيت دوباره

به پزشک ارجاع مي دهيد2-ازتمامي محل درد راديوگرافي تهيه مي فرمائيد3-و.....

درپوشاندن گنادهاي يک زن 80 ساله با يک روپوش سربي هنگام راديوگرافي ازسينه چه نظري داريد.1-باعث ترس وي شده وچون اثر فوري ايجاد نمي کند

استفاده نمي شود

2-جهت ايجاد ارتباط وجلب اطمينان بيمار استفاده مي شود.

سخني چند با مسئول حفاظت پرتوئي:

راديوگرافي سينه به عنوان روش معمول درافراد فاقد عالئم وبراي بررسي جمعيتي وهمچنين دربيماران زيرچهل سال فاقد بيماري قلبي وريوي وقبل ازعمل

جراحي بدون عالئم باليني ريوي بايد ممنوع شود.

راديوگرافي جمجمه براي بيماران تروماي سر جزئي درصورت عدم وجود عالئم شکستگي دربزرگساالن قدغن شود.مخصوصا دربيمارستان هائي که داراي

دستگاه سي تي اسکن هستند.

نکاتي ديگر:

-عالمت گذاري نکردن کليشه گرچه مغاير عملکرد حرفه اي پرتوکار است اما نبايد باعث تابش گيري مجدد

بيمار شود

- حداثر دز مجازساالنه پرتوکار از 5 رم به 2 رم کاهش يافته است

- اشخاصي كه در حرفه راديولوژي با معلومات و اطالعات كم كار مي كنند از ميدان تشعشعي بزرگتر نسبت

-قانون( OUT FIRST IN FIRST) FIFO:همان قانون سوپرمارکت هامي باشد.

- تهيه نماهاي اضافي درحد مسئوليت پرتوکارنيست.

- داشتن يک دستورالعمل يا پروتکل براي انجا م آزمونهاعلي الخصوص آزمون هاي تخصصي مانند BE,UGI,IVP و... براي ان مرکز ازميزان تشعشعهاي

غيرضروري به ميزان زيادي مي کاهد.

- بيمار حق دارد مانع آزمون شود ولي پرتوکار نبايد مدافع نظر بيمار گردد.دفاع ازممانعت بيمار،مداخله درتشخيص است.

-.يک بررسي نشان داده است دردوره يکساله حدود يک سوم دستگاه هاي فلورو تا صددرصد تغيير کرده است.عدم گزارش خرابي دستگاه درآمريکا حدود

15000 دالر جريمه دارد.

- ميزان اسکتر اشعه دريک متري درپرتابل درمقايسه با فلوروسکوپي بيشتراست.

_________________________________________________________
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