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  قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

 
 هدف  - 1

 در مراکز پرتو تشخیصی در راستای رعایت مقررات قانون حفاظت در برابر پرتوسازی ها دستگاهاین مدرک ضوابط کار با 
 هیئت وزیران و استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه 1369ن نامه اجرائی آن مصوب ییآ، 1368  مصوباشعه

  . باشد  اقتصادی اجتماعی میشرایطمنظور به حد اقل رساندن پرتوگیری با در نظر گرفتن ه  واحد قانونی ب1380مصوب 
سـایر ضـوابط و     . حفاظت دربرابر اشعه لحاظ گردیده اسـت       و استانداردهای پایه     آئین نامه ،   قانون در این مدرک مقررات   

ات متخصـصین ایـن     نظـر   نقطه ی موجود و  ها  دستورالعمل،   مدرک در این منابع مورد استفاده    های الزم با توجه به       توصیه
  .  تهیه گردیده استرشته

  
  کاربرد دامنۀ - 2

مدرک حاضر ضوابط و توصیه های حفاظت در برابر اشعه در کاربردهای تشخیص طبی پرتوهای ایکس بر  2-1
ی مولد ها دستگاهان و این مدرک استفاده تشخیصی از پرتوهای رادیوگرافی دند. روی انسان را ارایه می نماید

  . پرتو در مراکز تحقیقاتی و دامپزشکی را شامل نمی گردد
روش یا تکنولوژی خاصی از کاربردهای تشخیصی پرتوهای ایکس را بطور مشخص ، در صورتی که این مدرک 2-2

  . شامل نگردد باید مراتب از واحد قانونی استعالم شود
تشخیص قابل قبول بودن وضعیت موجود در ، رآورده گردد بیبروشی دیگرالزامات این مدرک در صورتی که  2-3

  . صالحیت واحد قانونی خواهد بود
  تعبیر و تفسیر ضوابط این مدرک در اختیارات واحد قانونی است  2-4

  
  تعاریف 3

 :آهنگ دز 3-1
 . به دز جذبی در واحد زمان گویند 

 : باید 3-2
 . باشد الزام در اجرا یک ضابطه می  

  :پرتودهی 3-3
ها  ی ایکس و گاما در هوا و برابر با کل بارهای هم عالمت تولید شده توسط فوتونپرتوهانجش کمیتی برای س  

  . در واحد جرم هوا است
 :پرتوکار 3-4

طور مستقیم  هب، )غیر از مواقع غیرقابل پیش بینی و سوانح(  که  در شرایط عادی کارباشد مییکی از کارکنان   
  . شود میاستفاده ) به جز منابع طبیعی( از منابع پرتو و یا در کار وی کند با منابع پرتو کارمی
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 : پرتوگیری پزشکی 3-5

باستثنای (واسطه تشخیص یادرمان در پزشکی و دندانپزشکی و همچنین پرتوگیری افرادی  پرتوگیری بیمار به  
برنامه که داوطلب شرکت در  که داوطلب مراقبت یا پرستاری بیمار هستند و یا پرتوگیری افرادی) کارکنان

 . باشند میتحقیقات پزشکی 
  :پرتوگیری شغلی 3-6

 . ی کارکنان به هنگام کار بجز مواردی که به موجب این دستور العمل مستثنی یا خارج از شمول باشدپرتوگیر  
 :پرتوگیری مردم 3-7

شکی پز، پرتوگیری مردم شامل پرتوگیری شغلی(. است پرتوگیری افراد جامعه ناشی از بکار گیری منابع پرتو   
 . )باشد میو یا زمینه طبیعی محیطی ن

 : تستهای پذیرش 3-8
ی پرتوساز که جهت حصول اطمینان از ها دستگاهمجموعه آزمایشات کنترل کیفی قبل از بهره برداری از   

  .  با معیارهای کارخانه سازنده یا واحد قانونی باید انجام پذیردها دستگاهمطابقت عملکرد 
 :حد دز 3-9

  .  دز معادل که پرتوگیری بیش از آن ممنوع استحداکثر دز موثر یا  
  :حفاظت و ایمنی  3-10

 ها روش و ها دستگاهاز قبیل بکار گیری ، یابی به آن ایمنی منابع و راههای دست، حفاظت افراد در برابر پرتو  
بیر جهت کاهش پرتوگیری و ریسک افراد به هر چه کمتر موجه شدنی و کمتر از دز محدود شده و ایجاد تدا

  . سوانح و تعدیل عواقب آن الزم جهت پیشگیری از
 :ر حد امکان بایدد 3-11

 . الزام در اجرای یک ضابطه در صورت عملی بودن می باشد  
 :ز جذبید 3-12
 .  استانرژی جذب شده از پرتوها در واحد جرم ماده   

 : ستگاه پرتوسازد 3-13
هرالمپ پرتوایکس در . گیرد میفاده قرار شکی مورد استزکه در امور پ   تولید کننده پرتو ایکس یها دستگاه  

  . گردد دستگاه محسوب می به تنهایی بعنوان یکموضوع این دستورالعمل محدوده 
  :ستورالعمل کنترل کیفید 3-14

، )ها دستگاه( جهیزات تهای کمی نشان دهنده صحت عملکرد درآن شاخص ئی است کهها دستورالعملمجموعه   
 .  مربوط به هر شاخص نوشته شده باشد و فاصله زمانی هر بررسیگیری وحدود استاندارد هروش انداز

 : )rad(ادر 3-15
  می باشد  ارگ انرژی پرتودر یک گرم ماده100 برابر جذب  است ویکای قدیم دز جذبی  

Gy   1/ .0 rad = 1  
 .  است یکای قدیم دز معادل:(rem)مر

rem1/ .0  Sv =   1  
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 :)R(ونتگنر 3-16

 کولن 000258/0رابر مقداری از تابش ایکس و گاما که بتواند در شرایط متعارفی  پرتودهی که ب مییکای قدی  
 . بار الکتریکی هم عالمت در یک کیلوگرم هوا تولید نماید

1R= .  /  877   rad (air) 

1R=/2 58 ×  10 -4 C/kg 
  :)Sv(یورت س 3-17

 .  استیکای جدیددز معادل  
1Sv = 100 rem 

 :خص قانونیش 3-18
، خصوصی، دفتر و انجمن اعم از دولتی، تعاونی، شرکت، موسسه، بنیاد، هرسازمان):  کسبدارنده پروانه(  

 قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات الزم جهت براساسصنفی ویا هر فردی که ، حقوقی، اجتماعی، سیاسی
  . وع این دستورالعمل را داشته باشدضی موها فعالیت

 : خص مسئولش 3-19
فنی و شرایط الزم برای تصدی و  و  میب این دستور العمل واجد صالحیت عل حقیقی مجربی که به موجفرد  

  . نظارت بر کلیه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده  موضوع پروانه اشتغال  باشد
 :انونق 3-20
 .  استقانون حفاظت در برابر اشعه   

  :ارکنانک 3-21
ق ایشان در رابطه با حفاظت در برابر اشعه  هرشکل در استخدام کار فرما هستند و وظائف و حقوافرادی که به  

وافراد  میرس، قراردادی، پاره وقت،  تمام وقتاین کارکنان شامل کارکنان. مرتبط با شغل آنها مشخص است
 . باشند میخود اشتغال 

 : رماک 3-22
ید ها در واحد جرم ماده تول ها و نوترون مجموع انرژی جنبشی ذرات بارداری که در اولین برخورد فوتون  

ی ایکس گاما و پرتوهااین کمیت فقط برای . یکای جدید کرما گری و یکای قدیم آن راد است. شود می
  . نوترون کاربرد دارد

 :نترل کیفیک 3-23
 به ) پرتوسازها دستگاهیا ( وکنترل منظم شاخص های کمی بیان کننده صحت عملکرد تجهیزاتها بررسی به   

 . گردد میصی و کمترین پرتوگیری بیمار با حداقل هزینه اطالق منظور دستیابی به بیشترین اطالعات تشخی
 : )Gy(ریگ 3-24

  . است برابر جذب یک ژول انرژی پرتودریک کیلوگرم ماده  است ویکای جدید دز جذبی  
 : سئول فیزیک بهداشتم 3-25

و فنی که  شرایط الزم را برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در  میشخص واجد صالحیت عل  
یت مربوطه داشته باشد و توسط دارنده پروانه ثبت یا اشتغال برای نظارت بر اجرای استانداردهای حفاظت فعال

  . باشددر برابر اشعه مشخص شده 
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 : احیه تحت نظارتن 3-26

  . ی خارج از ناحیه کنترل شده که پرتوگیری افراد باید تحت نظارت قرار گیردا ناحیههر   
 : احیه کنترل شدهن 3-27

در شرایط عادی پرتوگیری مقررات ایمنی به منظور کنترل  ویژه و ی که در آن معیار های حفاظتیا ناحیههر   
  . پرتوگیری های بالقوه مورد نیاز باشدگستره یا محدود کردن جلوگیری کار و 

 :احد قانونیو 3-28
  . است "  حفاظت در برابر اشعه امور"در مفهوم   

 
  ها مسئولیت -4

 و باید مجوزهای باشند میمدرک  این الزاماتکز پرتو تشخیصی ملزم و مسئول اجرای کلیه مسئولین و پرتوکاران مرا
  .الزم از واحدقانونی اخذ نمایند
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  مقررات حفاظت دربرابر اشعه مفاهیم و  -1 فصل

  
  

  :مفاهیم پایه حفاظت دربرابر اشعه 1-1
بشرح زیر ) ICRP ،1991(سازی و حدود دز  بهینه، ذیری اصل توجیه پ3حفاظت در برابر اشعه باید بر پایه  1-1-1

 :استقرار یابد
ای  ستفاده از پرتوها انجام پذیرد مگر آنکه فواید حاصل از آن بطور قابل مالحظها گونهنباید هیچ : پذیری توجیه 2-1-1

  . از خطر ناشی از پرتوگیری افراد یا جامعه بیشتر باشد
دارندگان پروانه ثبت و ، سازی ایمنی پرتو  بهینهدر زمینه درکمعالوه بر مقررات کلی این : سازی بهینه 3-1-1

در رابطه با طراحی و عملکرد باید ضوابط واحد قانونی را ، کنندگان تأمیندر صورت لزوم با همکاری ، شتغالا
 زی پرتوگیری پزشکی باید توسط کلیه افرادی که در عملیات پرتوسا بهینه. عایت کنندتجهیزات و منابع ر

  .  مشارکت دارند نیز انجام پذیردپزشکی
ی بهینه شود که دز فردی ا گونهحفاظت و ایمنی باید به ، در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی 4-1-1

  . باشد" هر چه کمتر موجه شدنی"،  گرفتن اهداف تشخیصی و درمانیبا در نظر
 . دعیین شده توسط واحد قانونی تجاوز نماینباید دز دریافتی گروه های مشخص افراد از حدود ت:  دزحدود 5-1-1

  
  مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه ایران 2-2
 بر ضرورت 1369 و آئین نامه قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب 1368قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب  2-2-1

 سازمان انرژی در قانون حفاظت در برابر اشعه. استفاده ایمن و کنترل شده از کلیه منابع پرتو تاکید دارند
  . اتمی به عنوان واحد قانونی شناخته شده است

  قانون باید پس از اخذ پروانه مجوزهای الزم از واحد قانونی وبراساسهای موضوع این مدرک  کلیه فعالیت 2-2-2
  . درمان وآموزش پزشکی آغاز گردد،  بهداشتوزارت
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 و مردمغير پرتوكار ، حفاظت كاركنان پرتوكار  -  2فصل 

  
  :مقررات کلی  2-1
زی و سا بهینه، یریپذ  توجیه، از حفاظت کارکنان پرتوکار و مردم با رعایت اصول پایه حفاظت در برابر اشعه 2-1-1

  . حدود دز باید اطمینان حاصل شود
دز دریافتی کارکنان پرتوکار و مردم باید از حدود دز مندرج در فصل سوم استانداردهای پایه حفاظت در برابر  2-1-2

دزهای . دهد میحدود دز مرز بین دزهای غیر قابل قبول و احتماال قابل قبول را نشان .  کمتر باشداشعه
  . دریافتی باید تا آنجا که منطقا شدنی است با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد

ی که باعث شود ا گونهدر بسیاری از شرایط محدود کردن آهنگ دز در محل حضور کارکنان پرتوکار به  2-1-3
 براساسقابل حصول است لذا )  میکرو سیورت در هفته20مثال(پرتوگیری آنان از حدود دز مردم تجاوز نکند 

 میلی سیورت 5 دز مؤثر دریافتی کارکنان پرتوکار از که درصورتی. زی باید این امر صورت پذیردسا بهینهاصل 
دستها و پاها و پوست تجاوز نماید باید دالیل ،  چشمدر سال و یا از یک چهارم حدود دز مربوط به عدسیهای

 . این امر به دقت مورد بررسی قرار گیرد
  

 حدود دز  2-2
  . پرتوگیری شغلی کارکنان باید از حد های زیر تجاوز نکند 2-2-1

  .  سال متوالی5 ملی سیورت در سال برای 20 میانگین دز موثر سالیانه  
  .  میلی سیورت در یک سال50دز موثر  
  .  میلی سیورت دریک سال150دل برای عدسی های چشم دز معا 
  . دریک سال  میلی سیورت500برای دست و پا وبرای پوست معادل دز معادل 

به کار با اشعه گمارده نمی شوند و اگر در دوره های آموزشی سال 18 الی 16بین افراد  دهداطمینان باید 2-2-2
  . نماید میاوز ن تجزیرازحدود تعیین شده پرتوگیری آنها . حضور دارند

 .  میلی سیورت در یک سال6دز موثر  

 .  میلی سیورت دریک سال50ز معادل برای عدسی های چشم د 

  .  میلی سیورت دریک سال150دز معادل برای دست و پا و برای پوست معادل  
شند مگر کارکنان غیر پرتوکار و مردم نباید در هنگام پرتودهی در اتاق دستگاه اشعه ایکس حضور داشته با 2-2-3

 . باشد میآنکه این حضور الزا
استفاده از کارکنان غیر پرتوکار برای کمک به بیمار در ) ی باردارها خانمبه استثنای ( در غیاب همراهان بیمار 2-2-4

یی ها روشوسایل حفاظتی استفاده نمایند و  میهنگام پرتونگاری قابل قبول است اما در این صورت باید از تما
باید دقت نمود که از یکی از این کارکنان همیشه استفاده .  دز دریافتی آنان کمینه شودبه کار برده شود تا

 . ی باردار نیز هیچگاه نباید این نقش را به عهده گیرندها خانمنشود و 
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  حفاظت کارکنان پرتوکار 3-3
 داشته فقط افرادی که حضور آنها برای کمک به بیمار ضروری است و یا برای مقاصد آموزشی باید حضور 3-3-1

  . توانند در هنگام پرتودهی در اتاق حضور داشته باشند میباشند 
 .  وجود داشته باشدپرتودهیی متحرک یا قابل تنظیم یا ثابت باید در محل حضور کارکنان در حین ها حفاظ 3-3-2
 پرتونگاری معمولی 3-3-3

که است کنترل شده ی ا گونهیی اتخاذ گردد تا اطمینان حاصل شود که آهنگ دز در اتاق کنترل به ها روش  
اری اتاق گذ حفاظاین امر معموال با . قابل مالحظه ای از حدود دز کمتر استمیزان پرتوگیری شغلی به 

  . کنترل امکان پذیر است
کنند باید از روپوش سربی که حداقل معادل  میی ایکس قابل حمل و متحرک کار ها دستگاهارکنانی که با ک  

ی سربی اضافی باید همیشه برای ها دستکش و ها روپوش. ده نمایند میلی متر سرب باشد استفا25/0
داشته  ی ایکس قابل حمل و متحرک در دسترس باشد تا در مواقعی که نیاز هست بیمار ثابت نگهها دستگاه

  . شود یا به هر علت دیگری که بیمار نیاز به همراه دارد مورد استفاده قرار گیرد
  فلورسکپی 3-3-4

ست در مجاورت بیمار در هنگام فلورسکپی قرار گیرند باید تا آنجایی که منطقا شدنی کارکنانی که الزم ا  
  . است در مقابل پرتوهای پراکنده محافظت شوند

 . فلوروسکپیست و هیچ شخص دیگری نباید در مقابل پرتوهای اولیه و تضعیف نشده قرار گیرند 3-3-5
این . ه این روش دوره تخصصی ویژه گذرانده اندفلوروسکپی فقط باید توسط افرادی انجام پذیرد که در زمین 3-3-6

 . ی فلوروسکپی ثابت هم متحرک با تشدید کننده تصویر باید رعایت گرددها دستگاهامر هم در مورد 
 . نیست نباید در اتاق فلوروسکپی حضور داشته باشند میافرادی که حضور آنها الزا 3-3-7
 در اتاق فلوروسکپی حضور داشته باشد باید از فلوروسکپیست یا هر فرد دیگری که باید هنگام پرتودهی 3-3-8

 .  میلی متر سرب باشد استفاده نمایند5/0 میلی متر و ترجیحا 25/0روپوش سربی که حد اقل  معادل 
افرادی که الزم است در هنگام پرتودهی در اتاق فلوروسکپی حضور داشته باشند نباید بیش از مقداری که  3-3-9

 . الزم است به بیمار نزدیک گردند
ی پشت و یا بغلی بدنشان پرتوهای پراکنده دریافت نمایند باید از ها قسمتبرای افرادی که ممکن است از : 3-3-10

 . ی سربی دو طرفه  استفاده نمودها روپوش
در صورت امکان بایدفلوروسکپیستی که الزم است بادست جهت معاینه بیمار را لمس نماید باید از دستکش  3-3-11

 . میلی متر سرب باشد استفاده نماید 5/0سربی که حد اقل معادل 
 پراکنده زیاد است مانند آنژیوگرافی قلبی که الزم است افرادی  درکنار بیمار یدر مواقعی که مقدار پرتوها 3-3-12

توانند از عینکهای سربی و حفاظ  میقرار گیرند در صورتی که نتوان از حفاظ ثابت دیگری استفاده کرد 
 . د استفاده کنندییتیرو

  
  دارند میافرادی که بیمار یا دریافت کننده تصویر را نگه حفاظت  3-4
کاست فیلم و یا سایر وسایل تصویربرداری یا المپ اشعه ایکس را در هنگام ، هیچ شخصی نباید بیمار 3-4-1

پرتودهی نگه دارد مگر آنکه هیچ روش دیگری برای به دست آوردن تصویری که از نظر تشخیص سودمند 
 . باشد وجود نداشته باشد
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 این امر که درصورتینگه داشتن بیمار و کاست فیلم در هنگام پرتودهی باید توسط همراه بیمار انجام شود  3-4-2
توصیه .  صورت پذیردقابل حصول نبود توسط کارکنان غیر پرتوکار ویاکارکنان پرتوکار بصورت داوطلب

ار . ید همیشه از یک نفر استفاده نمودگردد که افراد غیر پرتوکار به نوبت برای این کار انتخاب شوند و نبا می
 .  سال نیز نباید استفاده کرد18ی باردار و افراد زیر ها خانم

دارد باید روپوش سربی بپوشد و در مواقعی  میهر کسی که در هنگام پرتودهی  بیمار و یا کاست فیلم را نگه  3-4-3
ن این افراد نباید در مقابل پرتوهای هیچ قسمتی از بد. که عملی است بایداز دستکش سربی نیز استفاده گردد

 . ی حفاظتی نیز پوشیده شده باشدها لباساولیه قرار گیرد حتی اگر با 
 

  مونیتورینگ فردی  3-5
  کلیه افرادی که الزم است در ناحیه کنترل شده کار کنند باید از دزیمتر فردی استفاده نمایند 3-5-1
  استفاده شود تائید واحد قانونی ی مدون و مورد ها دستورالعمل براساسدزیمتر فردی باید  3-5-2

  
  . باید در زیر آن قرار گیرددزیمتر فردی صورت استفاده از رو پوش سربی  : تبصره          
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  حفاظت و ایمنی بیمار - 3فصل 

  
  یریپذ  توجیه 3-1
ای که  هیچ گونه فعالیت پرتوی و یا استفاده از منبع آن مجاز نیست مگر سود آن برای افراد یا جامعه 3-1-1

نمایند در مقایسه با خطرات احتمالی با در نظر گرفتن موازین اقتصادی و اجتماعی و سایر  رتوگیری میپ
متقاضی مجوز باید اطالعات و مدارک کافی مبنی بر توجیه سود حاصل از ، بدین منظور. آشکار باشد، عوامل

 .  ارائه نمایدهای آن را تهیه و به واحد قانونی انجام فعالیت پرتوی در مقایسه با زیان
قابل توجیه ، های پرتوی زیر در صورتی که با افزایش مواد پرتوزا یا پرتوزا کردن محصوالت همراه باشد فعالیت 3-1-2

 :نیست
آرایشی و یا اجناس یا هر محصول مشابهی که به ، آشامیدنی، های مواد غذایی های پرتوی در زمینه فعالیت 

بدیهی . بلع و جذب پوستی یا استعمال وارد بدن انسان شوند، فسواسطه آن مواد پرتوزا بتوانند از طریق تن
  . های پرتویی موجه در پزشکی مستثنی هستند است فعالیت

، ها بازی نظیر اسباب، فعالیت پرتوی درزمینه استفاده غیرضروری پرتوها ویا مواد پرتوزا در اجناس و محصوالت 
  آالت؛ و جواهر یا زینت

 . پذیر نباشد ه بنا به تشخیص واحد قانونی توجیههای پرتویی ک سایر فعالیت 
  

  زیسا بهینه 3-2
تکنیکی مورد    فاکتورهای ، شکل آزمایش، پس از انتخاب روش تشخیصی مناسب باید متد تصویر برداری 3-2-1

  . بهینه گردد، استفاده
ایکس که درمرکزش  که با استفاده از اشعه ییها آزمایشدارنده پروانه باید از دز تقریبی  بیمارحاصل از کلیه   3-2-2

  . شود اطالع داشته باشد میانجام 
یری توسط پذ  توجیهتواند پس ازارزیابی  می، )CTمانند ( ی با احتمال دز باال برای بیمارها آزمایش 3-2-3

  . رادیولوژیست برای هر بیمار انجام شود
ا عملکرد بد تجهیزات نیاز به تکرار آزمایش های پرتوتشخیصی بر اثر دادن وضعیت دهی نامناسب به بیمار و ی 3-2-4

  : باید با رعایت موارد زیر به حداقل برسد
  . ی بازآموزی واضافی در صورت نیازها آموزشاطمینان از کیفیت آموزش پرتوکاران و گذراندن  
  . باشند  با ضوابط این مدرک تطابق داشتهها زماناینکه کلیه تجهیزات  در همه  اطمینان از 
مانند کاست و ( گیری موثرباشند توانند در نتیجه  و امکانات جانبی که میاطمینان ازاینکه کلیه تجهیزات 

  . قسمتی از برنامه تضمین کیفیت باشند، )گرید، نهخا پروسسور و تاریک، تقویت کننده
 حفاظت در برابر اشعه باید یک برنامه تضمین کیفیت مناسب با توجه به نوع دستگاه نظر نقطهدارنده پروانه از  3-2-5

برنامه تضمین کیفیت باید شامل .  به منظور ارتقاء کیفی خدمات برای کاهش آسیب ایجاد نمایداشعه ایکس
 . ی دز بیمارباشدا دورهارزیابی 
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  رادیوگرافی 3-3
مقادیر فاکتورهای تکنیک پرتودهی که می توانند در دز بیمار موثر باشند باید به نحوی انتخاب شوند که  3-3-1

  :را با کمترین دز تابش بیمار ایجاد نمایند بویژهکیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی 
در هیچ حالتی از سطح مقطع موثر  میدان اشعه ایکس باید به ناحیه کلینیکی مورد عالقه محدود شود و 3-3-2

  . کاست و یا دریافت کننده تصویر تجاوز نکند
   .رای کاهش دز بیمار می توان از فیلتر اضافی در هر جا که عملی باشد استفاده شودب 3-3-3
  . باال ترین کیلو ولتاژ متناسب با کیفیت تصویر مورد نیاز باید انتخاب شود 3-3-4
  . اسکرین متناسب با کیفیت تصویر مورد نیاز باید انتخاب شود-سریع ترین ترکیب فیلم 3-3-5
ماکزیمم فاصله عملی کانون تا فیلم با توجه به محدودیت های دستگاه اشعه ایکس و اتاق پرتودهی باید  3-3-6

   .استفاده شود
  . گرید صرفا باید در مواقعی استفاده شود که احتمال وجود پرتوهای پراکنده در سطح غیر قابل قبول است 3-3-7
به منظور اطمینان از عملکرد بهینه پروسسور فیلم باید این سیستم بعنوان بخشی از برنامه تضمین کیفیت  3-3-8

  . مورد پایش و بازرسی قرار گیرد
اولیه ویا خیلی نزدیک به دسته پرتو اولیه قرار گیرد و همچنین هر جا هر جا که گناد در میدان دسته پرتو  3-3-9

گناد باید توسط حفاظ پوشانده شود مگر آنکه این ، که محدود سازی دسته پرتو اولیه امکان پذیر نباشد
حفاظ سربی در شکل های مناسب بریده . حفاظ سبب تار شدن تصویرو از بین رفتن اطالعات تشخیصی شود

این حفاظ نباید ) حفاظ چتری(  افت و یا نزدیک به آن بر روی دیافراگم میدان نوری قرار گیردودر محل ب
اری نباید بنحوی انجام شود که در وضعیت گذ حفاظهمچنین .  میلیمتر معادل سرب باشد5/0کمتر از 

  . محدود سازی تغییری ایجاد کند
شود باید دستگاه بنحوی تنظیم شود که اطالعات  میدر رادیوگرافی دیجیتالی بدلیل اینکه از فیلم استفاده ن 3-3-10

این نوع فرایند با لکه های کوانتومی . تشخیصی با کیفیت مورد نیاز و با کمترین دز تابش بیمار بدست آید
  . محدود می شود

ه داشت ی روتین باید در حداقل مقدار ممکن نگهها آزمایشزمان پرتودهی و میدان کولیماتورو تعداد تصاویر در  3-3-11
  . شود بطوریکه حداقل اطالعات تشخیصی مورد نیاز بدست آید

اپراتور باید بیمار را در خالل عملیات پرتودهی تحت نظارت خود داشته باشد واز خاتمه پرتودهی به نحو  3-3-12
 . صحیحی اطمینان حاصل کند

  
  سکپیوفلور 3-4
د به نحوی انتخاب شوند که فاکتورهای تکنیکی در فلوروسکپی که می توانند در دز بیمار موثر باشند بای 3-4-1

  :بویژه. کیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی را با کمترین دز تابش بیمار بدست دهند
باید حداقل مقدار باشد چراکه دز بیماردر صورت ثابت بودن سایر عوامل ) screening(زمان غربالگری 

  . مستقیما با زمان پرتودهی متناسب است
  . زمانی کوتاه باید استفاده شود نسبت به فلورسکپی پیوستهترجیحا فلورسکپی با دوره های   
  . برای کاهش زمان غربالگری هر جا که عملی باشد بایداز امکانات ذخیره سازی تصویر قبلی استفاده شود 
کپی پالسی در دسترس باشد واز نظر کلینیکی متناسب با روش تصویربرداری باشد باید از این وسواگر مد فلور 

 . ه روش پیوسته استفاده گرددروش نسبت ب
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میدان اشعه ایکس باید به ناحیه کلینیکی مورد بررسی محدود شود ودر هیچ حالتی نباید از میدان واقعی  
  تقویت کننده تصویر همانطور که بر روی مونیتور دیده شده است تجاوز کند

  . ده در سطح غیر قابل قبول استگرید صرفا باید در مواقعی استفاده شود که احتمال وجود پرتوهای پراکن 
  . باید استفاده شود) mA(کمترین مقدار ممکن میلی آمپر تیوب 
یا هر سیستم دیگری که در آن فاصله کانون تا پوست ، کپی با تقویت کننده تصویر موبایلودر خالل فلورس 

 . گیردبیمار باید حتی االمکان نزدیک به تقویت کننده تصویر قرار ، می تواند متغیر باشد
  

3-5 Cine Fluorography 
که می توانند در دز بیمار موثر باشند باید به نحوی  Cine Fluorographyمقادیر فاکتورهای تکنیک  3-5-1

  : انتخاب شوند که کیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی را با کمترین دز تابش بیمار ایجاد نمایند بویژه
ی محدود شود ودر هیچ حالتی نباید از میدان واقعی میدان اشعه ایکس باید به ناحیه کلینیکی مورد بررس 

  . تقویت کننده تصویر تجاوز کند
باید در کوتاهترین دوره ممکن وبا کمترین تعداد ممکن وبا دستیابی به  Cine Fluorographyعملیات  

  . اطالعات تشخیصی مورد نیازانجام بشود
 . ی تشخیصی باید استفاده شودها روشکی  متناسب بانیاز های کلینی)frame( میترین آهنگ فر پائین 

 
  سی تی اسکن 3-6
فاکتورهای تکنیکی در سی تی اسکن که می توانند در دز بیمار موثر باشند باید به نحوی انتخاب شوند که  4-6-1

  :بویژه. کیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی را با کمترین دز تابش بیمار بدست دهند
  . باید کمترین  مقدار باشد متناسب با اهداف کلینیکی ها برشتعداد  
  .  برای هر برش باید با توجه به کیفیت تصاویر مورد نیاز کمترین باشدmAsمقدار 
  .  باشداستفاده از اسکن های پیش کنتراست عالوه بر اسکن های پس کنتراست نباید روتین 
  . بیشترین پهنارا داشته باشد، ضخامت برش باید با توجه به بافت تحت تصویربرداری 
توانند در دز بیمار موثر باشند باید به نحوی  افزایش فاکتورهای تکنیکی در روش سی تی اسکن که می 

بویژه حرکت . انتخاب شوند که کیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی را با کمترین دز تابش بیمار بدست دهند
  . تخت باید بزرگتر یا برابر با پهنای برش باشد

بویژه برای بیمارانی که احتمال انجام ، ها بشود حداقل رساندن پرتوگیری چشمای باید برای به  توجه ویژه 
  . های پرتوی متعدد وجود دارد آزمایش

زاویه دادن به گانتری در خالل تصویر برداری از سر می تواند با توجه به نیازهای کلینیکی روش مورد استفاده   
 . شدبه نحوی انجام شود که نتیجه آن کاهش دز لنز چشم با

  
  مامو گرافی 3-7
فاکتورهای تکنیکی در ماموگرافی که می توانند در دز بیمار موثر باشند باید به نحوی انتخاب شوند که  3-7-1

  :کیفیت مورد نیاز تصاویر تشخیصی را با کمترین دز تابش بیمار ایجاد نمایند بویژه
 .  اسکرین استفاده شود–ی ماموگرافی مجهز به فیلم ها دستگاهباید از  
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  .  اسکرین های ویژه طراحی شده برای ماموگرافی استفاده شود–اید از فیلم ب 
  . باید از دستگاه پروسسورمخصوص بهینه شده برای فیلم های ماموگرافی استفاده شود 
  ی ماموگرافی باید از کمپرسور استفاده شودها روشدر کلیه  
ستفاده از میلی آمپر به مقدار کافی باال با ا، به منظور جلوگیری از افزایش غیر ضروری پرتوگیری بیمار 

  . توان زمان پرتودهی را به حداقل رساند می
گرید باید بطور ویژه . در مواردی که نیاز به بهینه نمودن کیفیت تصویر است می توان از گرید استفاده نمود 

 . و یک گرید متحرک باشد، برای ماموگرافی طراحی شده باشد
  

  ه در سنین باروری قرار دارند به خانم هایی کپرتودهی 3-8
باید از انجام رادیوگرافی های تشخیصی خصوصا رادیوگرافی از ناحیه لگن خانم هایی که احتمال باردار بودن  3-8-1

  . آنها وجود دارد خودداری به عمل آید مگر در مواردی که یک فوریت پزشکی برای فرد باردار وجوداشته باشد
اریخ دقیق عادت ماهیانه خود را فراموش کرده باشد یا مدتی از زمان ت میدرصورت امکان باید چنانچه خان 3-8-2

  . اش دیر کرد داشته باشد حامله محسوب گردد مقرر عادت ماهیانه
ای با مضمون جمالت زیر در   باید تابلوهای هشدار دهنده،به منظور کاهش پرتوگیری ناخواسته جنین 3-8-3

  . دنصب گرد) مثل در رختکن ( محدوده بخش رادیولوژی 
  )). دیی قبل از عکسبرداری مطلع نماادهید که حامله هستید تکنسین ر میاگر احتمال ( (

 بایدرادیوگرافر موضوع را ،رادیوگرافر را از بارداری خود مطلع نماید،  آنچه گفته شد چنانچه بیماریبراساس 3-8-4
ادیوگرافی یا انتخاب برساند تا ایشان در خصوص ضرورت انجام ر) متخصص بخش ( به اطالع رادیولوژیست 

 . روش تشخیصی دیگر و یا به تاخیر انداختن رادیوگرافی تصمیم گیری نماید
  
  حفاظت جنین  3-9
ی رادیولوژی درطی دوران بارداری باید حداقل پرتوگیری ممکن را باحفظ کیفیت تصویر در ها آزمایشانجام  3-9-1

برای تصویربرداری  سونوگرافیزین خصوصاًی جایگها روشقابل ذکراست که درصورت امکان بایداز. باشد برداشته
نباید در صورت وجود سونوگرافی برای بررسی رشد جنین خود از  میهیچ خان. و تشخیص استفاده نمود
  . رادیوگرافی استفاده نماید

                         زمایش عادی و روزمره در آید                   آگیری ابعاد لگن از طریق رادیوگرافی نباید به صورت یک  اندازه 3-9-2
یا رادیوگرافی یا هر   axialاسکن تی اندازه گیری ابعاد لگن به روش سی، قطع نظر از مقطع مورد ارزیابی لگن 3-9-3

  . روش دیگری باید با شرایطی انجام گیردکه منجر به کمترین پرتوگیری جنین گردد
ی به حداقل رساندن ها روش گیرد استفاده از میی اولیه قرار در مواردی که به ناچار جنین تحت تابش پرتوها 3-9-4

   :پرتوگیری باید در نظر گرفته شود خصوصا به کارگیری موارد زیر باید رعایت گردد
  . تعداد نماهای رادیوگرافی را به حداقل برسانید 
  . دییمیدان تابش را دقیقا به عضو مورد نظر محدود نما 
  . دییاستفاده نمااز روش کیلوولتاژهای باالتر  
  . دییاز فیلم اسکرین های سریع استفاده نما 
 . دییای استفاده نما برای مثال در نماهای نیم رخ کمراز فیلترهای گوه ،دییحداکثر فیلتر ممکن را استفاده نما 
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اده ضمنا در مواردی که ناگزیر به استف  ،دیی استفاده نماAP به جای PAدر صورت امکان با ید از نماهای   
 . گردد می به روی شکم توصیه 45cm هستید استفاده از یک باند کمپرس با پهنای حداقل APاز نمای 

  
برای انجام رادیوگرافی در دوران بارداری باید با محدود نمودن میدان پرتو به ناحیه مورد بررسی در واقع شکم  3-9-5

 پرتوگیری ناخواسته جنین جلوگیری به و لگن را از تابش پرتوهای اولیه محافظت نمود و به این ترتیب از
 ،هرگاه میدان تابش مورد نظر کامال قابل محدود نمودن نباشد و شکم بیمار تحت تابش قرار گیرد. عمل آورد

در صورت امکان باید محل قرارگیری جنین با یک روپوش سربی یا چیزی مشابه به آن که معادل  
   . ددمیلیمتر سرب ضخامت داشته باشد حفاظت گر5/0

 5msvجنین تحت تابش قرار گرفته باشد و دز دریافتی آن بیش از ، در مواردی که ضمن رادیوگرافی از مادر 3-9-6
 محاسبه و میزان خطرات احتمالی آن مسئول فیزیک بهداشتباشد باید میزان دز دریافتی جنین توسط 

  . مشخص گردد
  
  حفاظت کودکان  3-10

ر مورد ت دیده است تا اثرات مضر اشعه بر روی انها با دقت افزونبیشتر بودن امیدبه زندگی در اطفال باعث گر 3-10-1
 عالوه بر این باالتربودن حساسیت  اطفال به پرتوها نسبت به بزرگساالن نیز دلیلی برای . مطالعه قرار گیرد

 یینها و عدم تواناآ سرعت زیاد تنفس ، کم بودن همکاری کودکان در زمان رادیوگرافی. باشد میبررسی  بهتر 
با توجه به آنچه گفته شد الزم است به . در ثابت ماندن باعث گردیده تا احتمال تکرار پرتودهی افزایش یابد

های پرتودهی و دستوراتی که به بیمار   تکنیک، تجهیزات،هنگام رادیوگرافی از اطفال به شرایط پرتودهی
ر این مدرک برای کلیه بیماران گفته یی که دها توصیهعالوه بر . ی معطوف داشتا ویژهشود توجه  میداده 

   :باشد میشده است هنگام رادیوگرافی از اطفال رعایت موارد زیر ضروری 
 هنگام رادیوگرافی از نوزادان از وسایل نگهدارنده استفاده نمود زیرا محدود کردن ،در صورت امکان باید  

دهد تا میدان  میرصت را به رادیوگرافر دهد بلکه این ف میحرکت نه تنها احتمال تکرار پرتودهی را کاهش 
  . تابش را به میزان بیشتری محدود نماید

 بیماران باید گونه اینبرای اطفال معموال روش استفاده از وسایل نگهدارنده چندان موفق نیست در مورد  
مایند تا رادیوگرافر و نیز سایر افرادی که درگیر عکسبرداری از کودک هستند پیش از رادیوگرافی تالش ن

در این روش اگر چه وقت زیادی گرفته خواهد شد ولی با توجه به . ارتباط خوبی را با کودک برقرار نمایند
  . باشد میکاهش میزان پرتودهی و موفقیت حاصل در تصویربرداری روش قابل توجیه 

 افراد حتما از وسایل چنانچه برای نگهداری کودک ضمن رادیوگرافی نیاز به استفاده از افراد شوید باید این 
 . حفاظتی نظیر روپوش و دستکش سربی استفاده نمایند

  
  : مفید برای کاهش پرتوگیری کودکانهای توصیه 3-10-2

درصورت امکان بایدپس ازتهیه اولین رادیوگرافی ومشاوره با رادیولوژیست نسبت به تهیه تصاویربعدی تصمیم  
  . گیری شود

 . گرافی قادر به تهیه اطالعات الزم برای پزشک نباشدفلوروسکوپی زمانی تجویز گردد که رادیو 
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  .  رعایت گردد18-4تا 15-4دهای ـ که به سنین بلوغ رسیده اند باید موارد قید شده در بنییها برای دختربچه 
  و DSA،باشد نظیر سی تی اسکن  میی پرتونگاری که میزان پرتوگیری ناشی ازآنها باال ها روش بکارگیری  

Cine fluorography ازاستفاده . پذیر باشد ری وتوجیهواقعاضرو  برای اطفال بایدCine fluorography 
 . مطالعات قلبی انجام گیرد در برای اطفال درصورت امکان بایدمنحصرا

  
  :برای کاهش پرتوگیری کودکان تجهیزاتی بکار گیری ها روش 3-10-3

  . مورد استفاده قرارداد را ها زمانبه هنگام رادیوگرافی از اطفال باید کوتاهترین  
 باید دارای قدرت مناسب و تیوب رادیولوژی دارای خروجی مناسب باشد طوری که  xژنراتور دستگاه اشعه  

ی پرتودهی قابل استفاده ها زمانتولید کند و متعاقب آن حداقل  )  mA200حداقل (  باالیی را mAبتواند 
  . باشند

  . مکان تولید میلی آمپر باالتر را استفاده نمود اد بایددستگاه با که امکان انتخاب وجود داشته باشدرجایی 
کمتر از ( سریع یی مجهز به کنترل خودکار پرتودهی هستند باید دارای زمان پاسخگوها دستگاهچنانچه  

ms10 ( آشکارساز کنترل خودکار پرتودهی . باشد میی کوتاه پرتودهی نیاز ها زمانزیرا به  باشند)AEC (
 . قرار گیرد) طراحی شده برای بدن کودکان (  اندازه ای مناسب و در محلی مناسب باید  در

   
  :  برای کاهش پرتوگیری کودکانمفیدتکنیک ها  3-10-4

دسته پرتو باید دقیقا روی منطقه مورد نظر محدود گردد در واقع امکان دارد منطقه مورد رادیوگرافی در بدن  
ذا باید از پرتودهی های سهوی به تمام بدن نوزاد به شدت اجتناب نوزاد کوچک تر از فیلم های موجود باشد ل

  . دیینما
 لذا . آرتیفکت نمایند توانند در عکس اطفال ایجاد می باندها و پوشک ها ، روپوش های بیمارستان ،لباس ها  

در آورده ی منطقه مورد رادیوگرافی را حتی االمکان ها لباسشود ضمن رادیوگرافی از اطفال کلیه  میتوصیه 
  . یا کنار بزنید

 زمانی که گنادها . در صورت امکان باید ضمن محدود کردن میدان پرتو گناد ها را از میدان تابش خارج کرد 
 ها حفاظی اولیه قرار دارند مشروط بر اینکه عضو مورد نظر محو نگردد استفاده از پرتوهادر میدان تابش 

چنانچه  اطفال را به روی صندلی و در   ،دیوگرافی از دست و بازود ضمن رایی باید دقت نما. باشد میضروری 
نشانید حتما موقعیت قرارگیری بیمار طوری باشد که از پرتوگیری سهوی گنادهای  میکنار میز رادیوگرافی 

  بیمارتوسط پرتوهای اولیه جلوگیری به عمل آید 
  . ه به کیفیت تصویر آسیبی نرسدبطورکلی باید از باالترین کیلو ولتاژاستفاده نمود به شکلی ک 
باشد استفاده از گرید برای آنان  می ییبه علت این که میزان اشعه پراکنده ناشی از بدن بیمار در کودکان جز 

  . آورد مین یی عدم استفاده از گرید طبیعتا میزان دز را پا،ضروری نیست 
 ،ها   کاستییتری دارند برای درهای باال نییاستفاده از موادی نظیر فیبرهای کربن که میزان جذب اشعه پا 

 . گردد میی رادیوگرافی توصیه ها تخت  و  film changerصفحه جلویی 
  
  
  

memnetary@gmail.com
www.telegram.me/IumsRadiology



مراکز پرتو قواعد کار با پرتو در          INRARP6CP02                                       :  هشناس
  صــفر                                        : بازنگری  تشخیصی

  15          :  هصفح
  29   : کل صفحات

 
 

  
  ثبت اطالعات 3-11

  . کلیه رادیوگرافی های یک بیمار باید درپرونده پزشکی او ثبت گردد 3-11-1
ت بارداری بیمارونوع مشخص نمودن وضعی، جنس وسن بیمار، تاریخ رادیوگرافی:بارتند ازعاطالعات ثبت شده  3-11-2

،  kVpقابل ذکر است چنانچه نیاز به تخمین دز دریافتی بیمار باشدثبت اطالعات دیگری ازجمله. رادیوگرافی
mAs ،FFD، باشد میمیدان تابش نیز مورد نیاز  ابعاد و ها کلیشه تعداد .  
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  دستگاه اشعه ایکس   -  4فصل 
  

  دستگاه اشعه ایکس مناسب 4-1
متخصصین ، ها ژیستوتگاه اشعه ایکس باید توسط دارنده پروانه ومشورت با رادیولانتخاب مشخصات دس 4-1-1

ی اشعه ایکس و نظایر آن ها دستگاهکارشناسان رادیولوژی یا مهندسین ، مهندسین پزشکی، فیزیک پزشکی
  . صورت پذیرد

ولوژیکی مربوطه ی اشعه ایکس و تجهیزات جانبی آن باید بیشترین مطابقت را با آزمایشات رادیها دستگاه 4-1-2
  . داشته باشند

  . باید برای همان منظور خاص مورد استفاده قرار گیرند اند  که برای منظور خاص طراحی گردیدهییها دستگاه 4-1-3
ی رادیولوژیکی با ها آزمونباید ، ژی وجود داشته باشدوکه امکان انتقال بیمار به بخش رادیول در صورتی 4-1-4

  . ی دیگر صورت پذیردها بخشی متحرک ها دستگاهژی به جای وی ثابت بخش رادیولها دستگاهاستفاده از 
قفسه سینه و اندام ، ی اشعه ایکس با منبع تغذیه خازنی باید فقط برای رادیوگرافی اطفالها دستگاه، بطورکلی 4-1-5

  . شونداستفاده نباید برای رادیوگرافی ستون فقرات یا شکم بزرگساالن و. بزرگساالن مورد استفاده قرار گیرد
برای بدست آوردن اطالعات تشخیصی نیاز به چند ، یی که بعلت کم بودن خروجیها دستگاهاستفاده از  4-1-6

 . ممنوع است، پرتودهی دارد
  
  ملزومات دستگاه اشعه ایکس 4-2
  فیلتراسیون 4-2-1
ر از معادل غیر از ماموگرافی نباید کمته ی پرتونگاری بها روشفیلتراسیون کلی دسته پرتو اولیه برای تمامی  4-2-2

  .  میلی متر آلومنیوم باشد5/2
 میلی متر آلومنیوم مورد نیاز در صورت امکان باید دارای 5/2اضافه نمودن هر فیلتری عالوه بر حداقل  4-2-3

  .  جنس فیلتر و ضخامت آن باشنددهنده نشانبرچسب  باید . برچسب مشخصات کامل وخوانا باشد
این فیلترها بایستی . ضی شرایط مورد استفاده قرار میگیرندعناصر کمیاب یا دیگر فیلتر های خاص در بع 4-2-4

  . توسط مسئول فیزیک بهداشت مورد تائید قرار گیرند
  تابش نشتی 4-2-5

هر تیوب اشعه ایکسی که برای مقاصد تشخیصی بکار میرود باید در محفظه ای چنان قرار گیرد که دز ناشی  
  در ساعت  و حداکثر نبایدµGy 100مکان نباید از درصورت ا متری از کانون1از تابش نشتی آن در فاصله 

در ساعت تجاوز کند و در حد اکثرشرایط توصیه شده از سوی کارخانه سازنده بیشتر  mGy 1از مقدار   
  . گردد

، مخروط ها و دیگر وسایل محدود کننده باید طوری ساخته شوند که در اتصال به محفظه تیوب، یافراگم هاد 
 . شودشرایط فوق برآورده 

  
  
  

memnetary@gmail.com
www.telegram.me/IumsRadiology



مراکز پرتو قواعد کار با پرتو در          INRARP6CP02                                       :  هشناس
  صــفر                                        : بازنگری  تشخیصی

  17          :  هصفح
  29   : کل صفحات

 
 

  
  رادیوگرافی 4-3
  محدود نمودن دسته پرتو ایکس 4-3-1

  . ای برای محدود کردن میدان اشعه ایکس  به شکل دلخواه وجود داشته باشد در صورت امکان باید وسیله 
  . میدان پرتو ایکس باید  به عضو مورد تصویرگیری و حداکثر به کاست تصویر گیری محدود شود 
  . نوری استفاده نموددر صورت امکان باید از دیافراگم  
باید دیافراگم ثابت یا قابل تنظیم ، )مثل رادیوگرافی از جمجمه (اگر امکان استفاده از دیافراگم نوری نیست  

 . بکار برده شود
  

  دیافراگم های نوری  4-3-2
  : باید دارای خصوصیات زیر باشند(LBDs)دیافراگم های نوری 

و نباید % 1ان اشعه ایکس در صورت امکان نباید بیش از عدم انطباق هر لبه میدان نوری با لبه مید: صحت 
  . فاصله کانون تا مرکز میدان باشد% 5/1بیش از 

برای مشخص نمودن + در صورت امکان باید دارای عالمت ) میدان نوری(میدان روشن شده : خط دار بودن 
و % 1ان باید دارای صحت مرکز دسته پرتو ایکس و میدان نوری در صورت امک. مرکز دسته پرتو ایکس باشد

  . باشد، فاصله کانون تا نقطه ای که سطح روشنایی روی آن ظاهر میشود% 5/1باید دارای صحت 
لبه های خارجی میدان نوری . روشنایی میدان نوری باید بطور کافی بیش از مقدار نور زمینه باشد: روشنایی 

 . باید کامال مشخص و واضح باشند
  

   قابل تنظیمدیافراگم های ثابت یا 4-3-3
  :دیافراگم های ثابت یا قابل تنظیم باید دارای خصوصیات زیر باشند    

  . ای مطابق با فیلم مورد استفاده ایجاد نماید اید یا یک سطح مقطع چهارگوش یا یک سطح مقطع دایرهب 
مشخص ، هباید در روی سیستم دیافراگم ابعاد میدان اشعه ایکس در هر فاصله کانون تا فیلم مورد استفاد 

  . باشد
  . فاصله کانون تاگیرنده تصویر تجاوز نماید% 2های میدان اشعه ایکس با گیرنده تصویر نباید از  عدم انطباق لبه 
 .  محور مرکزی دسته پرتو ایکس وجود داشته باشددهنده نشانهای  در صورت امکان باید بعضی از شاخص 

  
  فاصله کانون تا پوست و کانون تا فیلم  4-3-4

 میلی متر بوده و حداقل نباید کمتر از 500 در صورت امکان نباید کمتر از (FSD)نون تا پوستفاصله کا 
دادن فضای  برای نشان) دار و زاویه( کوتاه  FSDهایی که اختصاصا به به استثناء تکنیک.  میلی متر  باشد400

  .  دارندنمایی نیاز  که به بزرگییها نیازدارندو بعضی از تکنیک.. . . بین مفصل ها و
در .  متر کمتر باشد1 از (FFD) ی پرتونگاری نباید فاصله استاندارد کانون تا فیلمها روشبرای تعداد زیادی از 

  .  متر کمتر باشد5/1 نباید از  FFDصورت امکان برای آزمون رادیوگرافی قفسه سینه 
 . ون تا فیلم مشخص باشدباید فاصله بین کان، ها حالتبرای تمامی ، ی ثابت اشعه ایکسها دستگاهدر  
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  FFD  باید با صحت تاmm10 ±ی متحرک و پرتابل باید مترهای فنری بر ها دستگاهدر .  مشخص گردد
روی محفظه تیوب دستگاه قرار گرفته باشند و برای مشخص نمودن فاصله از آن استفاده نمود و صحت آن تا 

mm 10 ±باشد  . 
  

  کلید پرتودهی اشعه ایکس 4-3-5
پرتودهی مشخص ) تایمر(تمی برای خاتمه دادن به پرتودهی بعد از سپری شدن زمان تنظیم شدهباید سیس 

  .  تنظیم شده وجود داشته باشدmAsیا ) کنترل اتوماتیک پرتودهی(به عضو یا بافت مورد تصویرگیری
رتودهی بدون نباید احتمال تکرار پ، های خاص که نیاز به توالی تکرار پرتودهی وجود دارد باستثنای تکنیک 

  . رها کردن کلید پرتو دهی وجود داشته باشد
ی مشابه قرار دارد وجود ها حالتنباید امکان پرتودهی در مواقعی که کلید اکسپوز روی صفر یا خاموش و یا  

  . داشته باشد
ختن کلید پرتودهی باید با فشار مستمر بر روی خود عمل نماید و رها سا، برای جلوگیری از پرتودهی تصادفی 

  . این فشار باید منجر به قطع فوری پرتودهی گردد
  . کلید پرتودهی باید پرتودهی را بطور صحیح و قابل تکرارانجام دهد 
زمان واقعی درصورت امکان نبایداز زمان تنظیم شده ، جائیکه کلید پرتودهی زمان پرتودهی را مشخص میکند 

و پرتودهی های متوالی در صورت امکان . متفاوت باشد،  ثانیه یا بیشتر2/0های  برای زمان% 10تا بیش از 
  . با هم متفاوت باشند% 10نباید بیش از 

ی اشعه ایکس تک فاز باید قادر ها دستگاه. های کوتاه پرتودهی باشد باید قادر به اعمال زمان) تایمر(زمان سنج 
ز باید قادر به اعمال زمانهای ی اشعه ایکس چند فاها دستگاه میلی ثانیه و 20به اعمال زمانهای پرتودهی 

 .  میلی ثانیه باشند20پرتودهی کمتر از 
  

 )AEC(دستگاه کنترل اتوماتیک پرتودهی 4-3-6
ی اشعه ایکس تکفاز ها دستگاه با انتخاب مناسب اتاقک یونساز باید برای AECحداقل زمان پاسخ سیستم  

  .  میلی ثانیه باشد10کمتر از ، یا باالفرکانس متوسط ، ی چند فازها دستگاه میلی ثانیه و برای 20کمتر از
 mAs ثانیه یا پرتودهی بیش از 6 باید طوری نصب شود که بتواند زمان پرتودهی بیش از AECدستگاه  

  . را خاتمه دهد) هر کدام که کمتر باشد (600
، دهای طبیعی کلینیکی خود تغییر نماین و اندازه میدان در محدوده kVp ،mA، که ضخامت بیمار وقتی 

های تهیه شده بواسطه آن دارای نوسان   باید طوری پرتودهی را کنترل نماید که سیاهی فیلمAECدستگاه 
 .  باشد±%20کمتر از 

 در خالل یک سری از پرتودهی های متوالی با یک تنظیم مشخص و با ماده جاذب یکسان در AECدستگاه  
اید که یا اختالف در دانسیته نوری فیلم کمتر از مقابل دسته پرتو اولیه باید پرتودهی را چنان کنترل نم

گیری شده پس از ماده جاذب   باشد یا اختالف در تابش خروجی اندازه1-2 در محدوده سیاهی بین 1/0±
 .  باشد±%5کمتر از 
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  فلوروسکوپی 4-4
  :تشدیدکننده 4-4-1

ی فلوروسکوپی با اتاق ها اهدستگمشاهده استفاده از . تشدید کننده تصویر همیشه باید مورد استفاده قرار گیرد 
  . مجاز نمی باشد) فلوروسکوپی مستقیم(تاریک

 و المپ تشدید کننده تصویر باید طوری  روبروی هم قرار گیرند که امکان حرکت xمجموعه تیوب اشعه 
 . درغیراینصورت امکان انجام فلوروسکوپی نباید وجود داشته باشد. جانبی نسبت به یکدیگر نداشته باشند

  
   ایکس دسته پرتونمودند محدو 4-4-2

، مهیا گردد باید یک کلیماتور قابل تنظیم نظیر دیافراگم سربی برای محدود کردن دسته پرتوهای اولیه 
درغیراینصورت باید برای اطمینان از اینکه سطح مقطع  پرتوهای اولیه روی صفحه تشدید کننده درداخل 

بطوریکه قطر تشدید کننده تصویر مساوی یا ، فته شودمحدوده قرار گرفته است یک دیافراگم ثابت در نظر گر
  . میلیمتر و فاصله کانون تا تشدید کننده ثابت میباشد150کمتر از 

  بطور اتوماتیک متناسب با اندازه xدر صورت امکان باید در حین استفاده از فیلم رادیوگرافی میدان اشعه  
  . لی صفحه تشدید کننده باز گرددفیلم تنظیم و پس از پایان رادیوگرافی به اندازه قب

 در وضعیت فلوروسکوپی xی باشد که در حالتی که دستگاه اشعه ا گونهدر صورت امکان باید تجهیزات به  
  . همزمان امکان استفاده از  رادیوگرافی میسر نباشد و بالعکس باشد می

ی مهیا گردند ا گونهی اتوماتیک به های تصویر با اندازه میدان های مختلف باید با کولیماتورها تشدید کننده 
  . که در همه حاالت میدان پرتو از سطح انتخاب شده برای فلوروسکوپی تجاوز ننماید

 .  میلیمترباشد450 میلیمتر و در صورت امکان نباید کمتراز 350فاصله کانون تا پوست نباید کمتراز  
  

  وسیله پرتو دهی 4-4-3
 بایدرها کردن کلید .  داشته باشدxار مداوم جهت تولید اشعهکلید پرتودهی فلوروسکوپی باید نیاز به فش 

 بطور واضح مشخص و در محلی قرار بایدکلید پرتودهی فلوروسکوپ .  گرددxمنجر به قطع فوری تولید اشعه 
  . گیرد که امکان کنترل مناسب آن توسط کاربرمهیا شده و از پرتودهی تصادفی محافظت شده باشد

گیری مجموع زمان  پرتودهی بوسیله کنترل جریان فلوروسکوپ در نظر گرفته شود یک وسیله جهت اندازه  
  . که بتواند مجموع زمان پرتودهی را به ثانیه یا دقیقه نمایش دهد

وسیله اندازه گیری زمان فلوروسکوپی باید دارای هشدار دهنده صوتی در پایان فواصل زمانی مشخص و از  
صدای هشداردهنده صوتی باید تا زمانیکه مجددا تنظیم می گردد . باشد) ه دقیق10کمتر از (قبل تعریف شده 
برای مورد اخیربایدیک هشداردهنده . پرتودهی دستگاه را متوقف نماید، در غیر این صورت. ادامه داشته باشد

 از سنج تا در صورت لزوم کاربر با تنظیم مجدد زمان ثانیه قبل ازخاتمه زمان تنظیم شده فعال شود30صوتی
 . قطع اتوماتیک پرتو دهی جلوگیری به عمل آورد

  
  هنگ دز های ورودیآ 4-4-4

 میلی 50آهنگ دز ورودی اندازه گیری شده در هوا در مرکز محور دسته پرتو درسطح پوست بیمار  نباید از  
  میانگین برای کاربرد های عادی باید . گری در دقیقه برای هر اندازه از میدان تشدید کننده تصویر تجاوز نماید

 

memnetary@gmail.com
www.telegram.me/IumsRadiology



مراکز پرتو قواعد کار با پرتو در          INRARP6CP02                                       :  هشناس
  صــفر                                        : بازنگری  تشخیصی

  20          :  هصفح
  29   : کل صفحات

 
 

  
  

 میلی گری در دقیقه باید برای بعضی از 50آهنگ دز بیش از ، به هر حال. آهنگ دز مورد توجه قرار گیرد
  : اعمال خاص بارعایت اصول  زیر مجاز گردد

  . باید وسیله کنترلی خاصی برای فعال و غیر فعال کردن وضعیت آهنگ دز باال وجود داشته باشد 
  .  یا جمله مشابه داشته باشد"High dose rate control"حی با عنوان ین وسیله باید برچسب واضا 
 میلی 100گیری شده در هوا در مرکز محور دسته پرتو در سطح پوست بیمار نباید از  آهنگ دز ورودی اندازه 

  . گری در دقیقه برای هر اندازه از میدان تشدید کننده تصویر تجاوز نماید
این وضعیت  هنگام روشن شدن مجدد در وضعیت آهنگ دز باال باید درصورت خاموش شدن دستگاه در 

 . غیرفعال گردد
  

  کارآیی تشدید کننده تصویر 4-4-5
ی مورد استفاده در آنژیو گرافی قلب و سایر ها دستگاهالزامات کارآیی سیستم تشدیدکننده تصویر برای  

الزاماتی که در . ظر گرفته می شودآنژیوگرافی ها بیشتر از آن چیزی است که برای فلوروسکوپی معمولی در ن
  . های فلوروسکوپی بایددرنظرگرفته شود زیر به آن اشاره می شودحداقل برای همه سیستم

تشدید کننده تصویر باید در هنگام نصب اندازه ) ضریب تبدیل(بهره کلی روشناییصورت امکان باید در هر  
در صورت امکان همچنین . )در محل انجام گیرداین اندازه گیری ممکن است با وسایل نوری (. گیری گردد

  . باید تشدید کننده تصویر در صورت افت ضریب تبدیل به یک سوم مقدار اولیه تعویض گردد
نباید آهنگ دز ورودی در هوا و درسطح ، )ABC(هایی با کنترل اتوماتیک روشنایی صفحه برای سیستم 

  :یدصفحه تشدید کننده تصویر از مقادیر زیر تجاوز نما
  سانتیمتر14 تا 11 میکرو گری در دقیقه برای اندازه میدان 120 
  سانتیمتر23 تا 14 میکرو گری در دقیقه برای اندازه میدان 90 
  سانتیمتر23 میکرو گری در دقیقه برای اندازه میدان مساوی یا بیشتر از 60 
  . انجام گیرد میلیمتر فیلتر اضافی مس 5/2 باkVp٩٠این اندازه گیری باید در شرایط  
 نباید از تنظیمات کلینیکی رایج  5-4-5ج آهنگ دز اشاره شده در پاراگراف ، برای سیستمهای کنترل دستی 

سازی   میلیمتر مس جهت شبیه5/2گیری ممکن است هنگام اندازه( برای بیماران متوسط الجثه تجاوز نماید
  . )بجای بیمار بکار رود

% 5و یک میلیمتر فیلتر اضافی مس نباید بدتر از kVp70گیری شده در  کنتراست تصویر فلوروسکوپی اندازه 
در این  در حد اکثر دز مجاز اشاره شده mm1برای جزییاتی با قطر  %15 وmm10برای جزییاتی با قطر

برای   دیسک4و   NRLLCبرای جسم آزمون  دیسک6مطابق با قابل مشاهده بودن حداقل (. باشدمدرک 
  ).می باشدNRLCD برای جسم آزمون )H4(یققوس داخلی جزییات دق

  . باید در شرایط تمیز و خوب نگهداری شوند)عدسی ها و آینه ها(تمام اجزای سیستم نوری 
اختالف داشته  mm10 با اندازه اصلی میدان بیش از در صورت امکان نبایدمیدان قابل رویت بر روی مونیتور  

 . باشد
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  سایر الزامات 4-4-6

متصل گردد در غیر این صورت باید بین پرتوکاران و x حفاظ مناسب به دستگاه اشعه  در صورت امکان باید 
 معادل سرب در mm5/0ضخامت  این مواد نباید کمتر از . منابع اشعه پراکنده حائل مناسب در نظر گرفت
وثر حفاظ مجموعه تشدید کننده تصویر باید در هر حالتی م. محدوده کیلو ولت دستگاه فلوروسکوپی باشد

های فلوروسکوپی  برای سیستم.  نباید باعث محدودیت انجام عمل بر روی بیمار گرددها حفاظاین . باشد
این مانع حفاظتی باید . مانع حفاظتی مناسب در نظر گرفته شود، باید برای حفاظت کاربر، کنترل از راه دور

اقتصادی و  موازین بادرنظرگرفتن"یهر چه کمتر موجه شدن"سطوح آهنگ دز را در محل قرار گیری کاربر به 
در هر صورت نباید این مقادیر پرتو منجر به تجاوز دز دریافتی پرسنل از حدود دز . اجتماعی کاهش دهد

  . تعیین شده برای پرتوکاران شود
ای به  به منظور حفاظت کاربردربرابرپرتوهای پراکنده ناشی از منبع فلوروسکوپی الزم است تمهیدات ویژه 

ید برای مثال در جاییکه تخت دارای طرفین باز بوده یا بطور مختصر پوشیده شده است در صورت عمل آ
  .  زیر تخت و محدود ساز آن تا لبه زیر تخت حفاظت گرددxامکان باید از محدوده تیوب اشعه 

اجزاء سیستم تصویری .  سرب باشدmm2مجموعه فلوروسکوپی باید دارای حفاظ اولیه ای معادل  
  . سکوپ می تواند قسمتی از این حفاظ را تشکیل دهدفلورو

  . محور مرکزی دسته پرتو اولیه باید از میان مرکز هندسی صفحه تشدید کننده تصویر عبور کند 
موانع حفاظتی باید برای تمام ، وجود دارد) نظیر سیستم دیافراگم( xکه محدود کننده دسته پرتو  در جایی 

ا تشدید کننده تصویر و در تمام اندازه های کلیماتور باعث قطع مسیر فواصل کانون تا تخت و کانون ت
در جاییکه از دیافراگم ثابت با فاصله ثابت کانون تا تشدید کننده تصویر استفاده . پرتوهای اولیه گردد

متحرک وجود دارد سطح باید متناسب با سطح  xنظیر آنچه در تشدید کننده تصویر دستگاه اشعه ، گردد می
 . ه تشدید کننده تصویر در صفحه ورودی باشدصفح

  
  سیستم تصویری دیجیتال 4-5
قسمت باید با الزامات ذکر شده در  )DSI(تشدید کننده تصویر مورد استفاده در سیستم تصویری دیجیتال  4-5-1

عالوه بر آن حد قدرت تفکیک تشدید کننده در . تطابق داشته باشدکارایی تشدید کننده تصویر این فصل 
  . سطح تابع انتقال مدوالسیون باشد%10 در mm4ان باید بهتر از صورت امک

باید متناسب با نوع  )DSI(گیری شده در هر فریم در سطح ورودی تشدید کننده تصویر دیجیتال  دز اندازه 4-5-2
میکروگری 10های کندتا سیستم مقادیر راهنما برای. دستگاه و بوسیله مسئول فیزیک بهداشت تنظیم گردد

 10بیشتر از ( میکروگری در هر فریم 1های سریع تا  و برای سیستم) فریم در ثانیه10کمتر از (در هر فریم 
 هر سه ماه در صورت امکان بایدگیری شده و  دز در هر فریم باید حداقل ساالنه اندازه. باشد می )فریم در ثانیه

  . یک بار چک گردد
 . های دیجیتال نیز رعایت گردد  سیستمالزامات محدود سازی و فاصله کانون تا پوست باید برای 4-5-3
  
  Cine fluorographyسیستم  4-6
های   باید با الزامات تشدید کنندهCine fluorographyتشدید کننده تصویر مورد استفاده در سیستم  4-6-1

 . مطابقت داشته باشدقسمت کارایی تشدید کننده تصویر این فصل تصویری در 
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 سانتیمتر در صورت 17های تصویربا اندازه بزرگتر از  تشدید کنندهحد اکثر دز در هر فریم در سطح ورودی  4-6-2

.  میکروگری در هر فریم تجاوز نماید2/0 میکروگری در هر فریم و در هیچ حالت نباید از 1/0امکان نباید از 
 سانتیمتر در صورت 17های تصویربا اندازه کوچکتر از  حداکثر دز در هر فریم در سطح ورودی تشدید کننده

  .  میکروگری در هر فریم تجاوز نماید4/0 میکروگری در هر فریم و در هیچ حالت نباید از 2/0مکان نباید از ا
 . پروژکتور دستگاه باید همیشه تمیز و در شرایط مناسب نگهداری شود 4-6-3
  
  )CT(توموگرافی کامپیوتری 4-7
گیری  اسکن اندازه تی  سیدر هوا و در نقطه ایزو سنتر دستگاه) CT) CTDIدر هنگام نصب باید شاخص دز  4-7-1

 موثر باشد xتواند بر روی دز اشعه  گیری باید ساالنه و پس از انجام تعمیرات اساسی که می این اندازه. شود
  . تکرار گردد

گردد درصورت امکان باید به ترتیب  اسکن تعیین می تی وآب که بوسیله دستگاه سی سی تی در هوا عدد 4-7-2
 . باشد 0±4 و10±1000

 
  یماموگراف 4-8
جنس .  طراحی شده باشدپستان صرفاجهت رادیوگرافی از xدستگاه ماموگرافی باید با هدف استفاده از اشعه 4-8-1

  . آند باید از مولیبدن باشد
فیلتر . های با جنس آند مولیبدن باشد مولیبدن برای تیوبmm03/0حداقل فیلتر دستگاه مامو گرافی باید 4-8-2

ل حصول بوده بطوریکه الیه نیمه کننده اندازه گیری شده بین کلی دستگاه باید نزدیک به حداقل فیلتر قاب
  . و با احتساب صفحه فشرده کننده در مسیر پرتو باشدkVp28در   میلمتر الومنیوم37/0 تا 3/0

4-8-3 kVp  دستگاه باید بتواند در حداقلkVp24و با فواصل  kVp1مقدار .  تنظیم گرددkV  واقعی نباید بیش 
  . شده تفاوت داشته باشد با مقدار تنظیم kVp1از 

.  نیوتن را اعمال کند200 نیوتن و نه بیشتر از 160کمپرسور باید در نظر گرفته شده و بتواند حداقل نیروی  4-8-4
صفحه فشرده کننده . باید این امکان وجود داشته باشد که نیروی فشار در صورت لزوم به سرعت رها گردد

با صفحه ، فسه سینه بوده و در هنگام اعمال حداکثر فشارباید تخت  و دارای حد اقل دیواره در قسمت ق
  . نگهدارنده پستان کماکان موازی باقی بماند

  میلیمتر15/0) ماموگرام تماسی( و برای کانون بزرگ ملیمتر6/0اندازه اسمی کانون کوچک نباید بزرگتر از  4-8-5
دوربین تعیین میگردد باید بین حد اندازه نقطه کانونی که به روش شکاف . برای ماموگرا با بزگنمایی باشد

  .  باشد5جدول  IEC336قابل قبول ذکر شده در 
  .  باید برآورده گردداین مدرک الزامات عمومی تصویر برداری ذکر شده در 4-8-6
  .  را برآورده کند6-3-5پاراگراف آورده شده دردستگاه اتوماتیک کنترل پرتودهی باید الزامات  4-8-7
 . کننده باید مخصوص ماموگرافی ساخته شده باشندفیلم ماموگرافی و صفحه تشدید  4-8-8
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  نشت پرتو از قسمت های مختلف دستگاه به جز تیوب اشعه ایکس 4-9
 میکروگری در ساعت در 5/2نشت پرتو از سایر قسمت های دستگاه به جز تیوب اشعه ایکس نباید  بیشتر از  4-9-1

 . هر محل قابل  دسترس باشد
  
   خازنیملزومات ویژه برای دستگاه متحرک 4-10
دستگاه متحرک خازنی باید مجهز به شاترهائی با قفل الکتریکی باشد که بتواند قبل از پرتودهی و بعد از  4-10-1

  0پرتودهی از خروج اشعه ایکس جلوگیری به عمل آورد
اقدامات الزم باید جهت جلوگیری از پرتودهی در طول شارژ اولیه خازن برای رسیدن به ذخیره مورد نیاز  4-10-2

  . صورت پذیرد
، تجهیزات تخلیه خازن در صورت امکان باید برای ثابت نگهداشتن کیلوولتاژ انتخاب شده بعداز شارژاولیه 4-10-3

این سیستم در صورت امکان باید بتواند به طور اتوماتیک زمانی .  سیستم شارژ مجدد  اتوماتیک باشدبهمجهز
تنظیم شده بودافت پیدا می کندعمل تراز میزانی که از قبل   در صد پائین3که اختالف پتانسیل بیشتر از 

  0ضمنا باید امکان  پرتودهی در طول شارژمجددوجود داشته باشد0کند
خازن با ولتاژ باال باید مجهز به سیستمی جهت تخلیه برای زمانی که ارتباط ترانسفورمربا دستگاه قطع می  4-10-4

 ارتباط دستگاه اشعه ایکس جهت تخلیه خازن درزمانی که)غیراتوماتیک(یک سوئیچ کنترل دستی 0شودباشد
ی باشد که با فعال ا گونه سیستم تخلیه خازن  باید به 0با قسمت های اصلی برقراراست باید وجود داشته باشد

  0کردن تیوب اشعه ایکس در وضعیت بسته بودن شاترها از خروج اشعه ایکس جلوگیری به عمل آورد
کیلوولتاژ اولیه در پایان % 70افت کیلوولتاژ به کمتر از که منجر به mAsباید تمهیداتی فراهم شودتاازانتخاب 4-10-5

همچنین پائین ترین کیلوولتاژی که در پایان پرتودهی وجود دارد نباید ، پرتودهی شودجلوگیری به عمل آید
  0کیلوولت باشد45کمتر از 

سته پرتوکامال نشت پرتو از محفظه تیوب اشعه ایکس زمانی که تیوب آماده پرتودهی نبوده و محدود کننده د 4-10-6
 میکروگری در یک ساعت در فاصله 20باز می باشد و حداکثر کیلوولتاژ بر روی خازن برقراراست نباید از

 0میلی متری در هر محل قابل دسترس بیشتر باشد50
  

  عالئم هشداردهنده نوری بر روی پنل کنترل دستگاه 4-11
نگام روشن بودن دستگاه را نشان بر روی پنل کنترل باید عالئم نوری مشخص وجودداشته باشد که ه 4-11-1

بر 00000و، نمایشگرها، گرها شوند سنجش  های الکتریکی دستگاه فعال می به هرحال زمانی که قسمت0دهد
  0شوند روی پنل کنترل نیز روشن می

در صورت امکان باید بر روی پنل کنترل یک عالمت نوری مشخص وجود داشته باشد تا هنگامی که دستگاه  4-11-2
همچنین عالمت نوری دیگری باید بر روی پنل  0دگی برای پرتودهی می باشد روشن شوددر حالت آما

  0کنترل تعبیه گردد تا هنگام تولید اشعه ایکس و در طول پرتودهی روشن باشد
سوئیچ انتخاب کننده تیوب ، گیرند هنگامی که دو تیوب اشعه ایکس با یک پنل کنترل مورد استفاده قرار می 4-11-3

تیوبی که قراراست فعال شود باید ، ل باید به طور واضح و مشخص عالمت گذاری شودبر روی پنل کنتر
 0توسط یک عالمت نوری نزدیک سوئیچ انتخاب کننده تیوب کامال مشخص شود
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هر یک از تیوب ها باید مجهز به  ، ژنراتورمتصل می گردد هنگامی که  بیشتر از یک تیوب اشعه ایکس به یک 4-11-4

گردد روشن شوند عالمت  نوری باشند تا هنگامی که ارتباط تیوب با ژنراتور برقرار میعالئم هشداردهنده 
هشداردهنده نوری باید نمایانگر آن باشد که پرتودهی در حال انجام شدن است و یا شروع خواهد شدعالمت 

 0هشدار دهنده نوری در صورت امکان باید به رنگ قرمز باشد
  
  تیوب اشعه ایکس 4-12
رجی محفظه تیوب اشعه ایکس در صورت امکان بایدعالئم زیر در وضعیت قابل رویت وجود بر روی قسمت خا 4-12-1

  0داشته باشد
  نام کارخانه سازنده 
  شماره مدل و شماره سریال اینسرت تیوب اشعه ایکس 
  حداکثر اختالف پتانسیل تیوب اشعه ایکس 
  0 آلومینیوم بیان شده استمقدار فیلتر ذاتی و فیلتر اضافی تیوب اصلی که ضخامت آن بر حسب معادل 
  اندازه نقطه کانونی 
 موقعیت نقطه کانونی 

  
برای تیوب اشعه ایکس با دو فاصله کانونی استفاده از یک نمایشگر واحد از وضعیت نقطه  : استثناءردمو 4-12-2

  0کانونی مجاز می باشد
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   اتاق رادیوگرافی و تجهیزات حفاظتی کمکی-5فصل
  

  کلیات 5-1
ی حفاظ سازی شوند که میزان دز دریافتی ا گونه اجزای اتاق رادیو گرافی باید به دیوارکف سقف درب و دیگر 5-1-1

همچنین در . ضوابط مربوط به پرتوگیری مردم را رعایت و از آن تجاوز ننماید، ناشی از عبور پرتو از حفاظ
اید باید راستای رعایت اصول حفاظتی و اینکه نباید فرض نمود که شخص فقط از یک منبع پرتوگیری می نم

 .  میلی سیورت درسال نظر گرفت0. /3حد پرتوگیری  مردم را جهت محاسبه و طراحی حفاظ 
ی حفاظ سازی گردد که با در نظر گرفتن ضوابط ا گونهموقعیت پرتوکار دراتاق کنترل اشعه ایکس باید به  5-1-2

ی ا گونهچنین به  گردد و هم" هر چه کمتر موجه شدنی"اقتصادی و اجتماعی آهنگ دز در نقاط پراهمیت
 . طراحی و ساخته شود که ضوابط حدود دز پرتوکاران برآورده گردد

اگردستگاه اشعه ایکس متحرک در یک مکان ثابت و دائم استفاده گردد باید اتاق مربوطه مطابق با ضوابط  5-1-3
 . )2-1-6و1-1-6پاراگراف (اتاق اشعه ایکس ثابث طراحی و ساخته شود

 های اشعه ایکس بصورت امکان نباید  در معرض تابش های اولیه ناشی از تیواتاق کنترل اشعه ایکس در  5-1-4
 . صورت باید مقدار حفاظ الزم توسط مسئول فیزیک بهداشت تعیین واجرا گرددیندر غیر ا. قرار گیرند

  
  موانع حفاظتی استاندارد 5-2

 حفاظ در برابر پرتوهای اولیه   )الف
 .  باشند±%10 میلی متر سرب با خطای قابل قبول 2د حداقل معادل موانع حفاظتی در برابر پرتوهای اولیه بای 5-2-1
 سانتی متر بزرگتر از اندازه میدان تابشی 30موانع حفاظتی در برابر پرتوهای اولیه باید حداقل از هر طرف  5-2-2

 . باشد
رفته شده ماده بکار گ. معادل سربی که توضیح داده شد باید برای حداکثر کیلو ولتاژ محاسبه و اجراشده باشد 5-2-3

 . برای حفاظ سازی دارای ساختار کامال یکنواخت باشد
 

 حفاظ در برابر پرتوهای ثانویه  )ب 
 ±%10 میلی متر سرب با خطای قابل قبول 1موانع حفاظتی در برابر پرتوهای ثانویه باید حداقل معادل  5-2-4

 . باشند
ماده بکار گرفته شده .  اجراشده باشدمعادل سربی که توضیح داده شد باید برای حداکثر کیلو ولتاژ محاسبه و 5-2-5

 . برای حفاظ سازی دارای ساختار کامال یکنواخت باشد
 میلی متر که بر 9رای اتاق های ماموگرافی مانع الزم در برابر پرتوهای ثانویه نباید از دو الیه گچ به ضخامت ب 5-2-6

دارای ساختاری تو پر بوده یا همچنین درب اتاق باید . دوطرف دیوار کشیده شده و یا معادل آن کمتر باشد
  .  میلی متر گچ کمتر نباشد18معادل 

 میلیمترآلومینیوم نباید 2ی ماموگرافی متحرک مانع الزم در برابر پرتوهای ثانویه ازمعادل ها دستگاهبرای  5-2-7
 . کمتر باشد

  
  

memnetary@gmail.com
www.telegram.me/IumsRadiology



مراکز پرتو قواعد کار با پرتو در          INRARP6CP02                                       :  هشناس
  صــفر                                        : بازنگری  تشخیصی

  26          :  هصفح
  29   : کل صفحات

 
 

  
  حفاظ اتاق اشعه ایکس های استاندارد 5-3
 صورت امکان باید یک پالک وجود داشته باشد نحویکه ی اشعه ایکس درها اتاقدر مجاور اتاق کنترل تمام  5-3-1

اتاق ، جنس و معادل سرب مواد بکاررفته دردیوارهای اتاق و موانع حفاظتی،  شامل ابعادها حفاظمشخصات 
  . کنترل و پنجره بر روی آن ذکرشده باشد

  : وارد زیر باشد آن یکی از محفاظ در نظر بگیرد اگر 2-1-6و1-1-6اتاق اشعه ایکس باید ضوابط بند  5-3-2
کف ها و دیوارها و موانع حفاظتی مربوط به اتاق اشعه ایکس باید منطبق با ضوابط حفاظ در ، تمام سقف ها 

کف دیوار و یا قسمتی از آنها  که در مقابل پرتوهای اولیه قرار میگیرد ، برابر پرتوهای ثانویه باشند و هرسقف
  . ر برابر پرتوهی اولیه را لحاظ نمودباید برای ساخت آنها ضوابط مربوط به حفاظ د

  :وقتی که یک دیوار بین دو اتاق اشعه ایکس مشترک باشد 
  . باید ضوابط مانع ثانویه را برآورد نماید 
اگر دیوار نسبت به هر دستگاه بعنوان مانع اولیه باشد باید ضوابط مربوط به مانع اولیه نسبت به همان دستگاه  

  . سبت به دو دستگاه برآورد گرددیا در صورت کارکرد همزمان ن
همچنین باید پنجره ای که . باید یک مانع ثانویه در قسمت میز کنترل برای حفاظت اپراتور ساخته شود 

   . معادل سرب آن برابر مانع ثانویه است برای رویت بیماروجود داشته باشد
اتور نسبت به دستگاه خیلی دور است در بعضی از مواقع که بار کاری دستگاه پایین است و موقعیت اپر:تبصره 5-3-3

 . رفته شودرگدواحدقانونی مقدارکمتری در نظحفاظ میتواند با نظارت و مشورت مسئول فیزیک بهداشت و تایی
  

  جنس موانع حفاظتی 5-4
 :موانع حفاظتی در برابر پرتوهای اولیه  )الف

  . یک مانع اولیه مورد قبول میتواند یکی از موارد زیر باشد 5-4-1
چ یا پشت گ ورقه سربی فوق میتواند بین دو ورقه چوب ویا زیر یک الیه .  میلیمتر2ا ضخامت ورقه سربی ب 

  . یک الیه تزئینی قرار گیرد شود
 150بلوک بتونی توپر و یا بلوک بتونی که با شن وماسه و مالت پر شده باشد و ضخامت آنها از ، بتون 

  . میلیمتر کمتر نباشد
  .  میلیمتر کمتر نباشد150ت آنها از بلوکهای آجری دو الیه که ضخام 
 .  میلیمتر±0/ 2 میلیمتر سرب با خطای 2هرجنس دیواری با ضخامت معادل  

  
  :ثانویهحفاظتی در برابر پرتوهای موانع   )ب
  . یک مانع ثانویه مورد قبول در رادیوگرافی معمولی میتواند یکی از موارد زیر باشد 5-4-2

   هر مانع اولیه 
   میلیمتر1ورقه سربی با ضخامت  
و مالت پر که حداقل  بلوک بتونی توپر و یا بلوک بتونی که با شن وماسه، بتونمصالح ساختماتی مانند  

  . را داشته باشد میلیمتر±2/0خطای  میلیمتر سرب با 1ضخامت معادل 
  .  میلیمتر سرب1±2/0شیشه سربی با حداقل ضخامت معادل  
 سانتی متر ضخامت 10ر معمول شیشه فوق حداقل بطو(شیشه مسطح معادل حداقل یک میلیمتر سرب  

 . )دارد
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  تواند یکی از موارد زیر باشد یک مانع حفاظتی در برابر پرتوهای ثانویه مورد قبول در ماموگرافی می 5-4-3
  .  میلیمتر است9که ضخامت هر یک از آنها ) gypsum plasterboard( دو الیه گچ 
 .  میلیمتر2آلومینیوم با حداقل ضخامت  

  
قبل از اینکه بعنوان حفاظ بکار رود باید جهت حصول ، 3-4-6وادی به غیر از موارد ذکر شده در بند م 5-4-4

 . اطمینان با مشورت و تایید مسئول فیزیک بهداشت و واحد قانونی طراحی و  سپس بکار گرفته شوند
ات حفاظ و موقعیت ی قدیمی باید شرح جزییها اتاقدارنده پروانه قبل ازساخت اتاق جدید و تغییرات در  5-4-5

 و تاییدیه مسئول فیزیک بهداشت را به همراه فرم مربوطه جهت بررسی و اخذ مجوز الزم به واحد ها اتاق
 . قانونی ارسال گردد

  
  ورودی اتاق اشعه ایکس عالیم هشدار دهنده پرتویی در 5-5
ورودی تمام . )1ست پیو(درورودی اتاق اشعه ایکس باید عالئم هشدار دهنده مناسب نصب شده باشد مطابق  5-5-1

نحویکه بطور خودکار با شروع ه اتاق های اشعه ایکس نیز باید مجهز به یک عالمت هشدار دهنده نوری باشد ب
 . پرتودهی دستگاه ویا طی انجام فلورسکوپی روشن و با خاتمه پرتودهی خاموش شود

  
 تجهیرات حفاظتی دراتاق اشعه ایکس 5-6
ه برای مقاصد مختلف بکار میرود باید تجهیزات حفاظتی مناسب به برای هر یک ازاتاق های رادیوگرافی ک 5-6-1

  .  تهیه گردد. . . ، عینک، دستکش، تعداد الزم وکافی مانند روپوش
دارنده پروانه باید تجهیزات حفاظتی سربی مورد استفاده خود را هر سال جهت اطمینان از سالمت  5-6-2

 . عملکردشان مورد تست کنترل کیفی قرار دهد
 . رچسب معادل سرب تجهیرات حفاظتی بطور مشخص و واضح بر روی آنها نصب شودباید ب 5-6-3
در مواقعی که میزان پرتوهای پراکنده باالست استفاده از عینک و حفاظ تیرویید که می تواند باعث کاهش  5-6-4

 . گردد پرتوگیری شوند توصیه می
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   مربوط به حفاظت در برابر اشعهتضمین کیفیتبرنامه   -  6فصل 

  
  

دارنده پروانه مراکز پزشکی که دستگاه اشعه ایکس را جهت تشخیص بر روی انسان  بکار می برند باید دارای  6-1
  . یک برنامه تضمین کیفیت مدون باشند

ها و هزینه وخسارت  ها و به حداقل رساندن پرتوگیری هدف برنامه باید اطمینان از دقت و صحت آزمایش7 6-2
  . وارده به بیماران و جامعه باشد

برای حصول و اطمینان ، ی اجرایی آنهاها روشی منظم وا دورهبرنامه تضمین کیفیت باید شامل آزمایش های  6-3
برنامه تضمین کیفیت باید توسط مسئول فیزیک بهداشت جهت . از اجرای اهداف و ضوابط این مدرک باشد

ای مربوط به فرآیند ظهور ه برنامه باید شامل تست.  تایید گرددمدرکاطمینان از مطابقت با ضوابط این 
  . شود شامل برنامه تضمین کیفیت نمیانداره گیری های آهنگ دز. وثبوث وتارکخانه نیزباشد

کارکنان . ها سبک گزارش به خوبی تعریف شده باشد باید بر حسب پیچیدگی و بزرگی مرکز ساختار مسئولیت 6-4
هر تست خارج . باشند ارائه به مسئول باالتر میها را پیوسته بازنگری کنند چرا که مسئول  باید نتایج آزمایش

تا نسبت به رفع ، از محدوده استاندارد و غیر نرمال باید فورا به شخص مسئول و یا دارنده پروانه کتبا گزارش
  . باشند کارکنان نیز مسئول اجرا وانجام برنامه نسبت به کارکنان تحت پوشش می. ایراد اقدام شود

  .  تضمین کیفیت باید بعنوان یک برنامه و مقررات کاری جهت اجرا تدوین گرددی اجرایی برنامهها روش 6-5
های قرار گیرند تا از مطابقت با مقادیر استاندارد از   باید در فواصل زمانی معین مورد آزمایشها دستگاهکلیه  6-6

 تایید روش و فواصل زمانی هر تست باید مشخص و مورد.  اطمینان حاصل شودها دستگاهصحت وعملکرد 
به . های مخصوص ثبت گردند ها باید در فرم گیری نتایج اندازه. مسئول فیزیک بهداشت باشد واحد قانونی باشد

 . یراد در نتایج بدست آمده باید ثبت و گزارش شودا گونهمحض مشاهده هر 
  :ی نو باید تست های پذیرش دستگاه انجام شود تاها دستگاهبر روی  6-7

  . خانه سازنده اطمینان حاصل شودازمطابقت با مشخصات کار 
  . ازمطابقت با ضوابط این مدرک اطمینان حاصل شود 
   . یک بانک اطالعاتی پایه و مقدماتی برای آزمایش های کنترل کیفی بعد ایجاد گردد 

  
که مقدار  درصورتی. های و مقادیر استاندارد کنترل هر یک از آنها باید تدوین گردد جداول کلیه آزمایش 6-8

ها خارج از حدود کنترلی باشد باید اقدام مقتضی جهت تحصیح آن  گیری شده در یکی از آزمایش زهاندا
 . صورت پذیرد

بعد از تصحیح پارامتر فوق باید آزمایش مربوطه مجددا انجام و نسبت به منطبق شدن مقدار بدست آمده با  6-9
 . مقادیر استاندارد کنترل اطمینان حاصل شود

ها برای شرایط عادی و همچنین متعاقب تصحیح پارامترهای مورد خطا مشخص  زمایشباید فرکانس انجام آ 6-10
  . شوند

  یا برنامه تدوین شده از طرف واحد قانونی NCRP 99در صورت امکان باید برنامه تضمین کیفیت با  6-11
 مطابقت داشته باشد   

های داده شده در استاندارد  هاز توصیاسکن تی در صورت امکان باید برای برنامه تضمین کیفیت دستگاه سی 6-12
IEC 1223-2-6 استفاده نمود  .  
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