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کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی تشخیصی بیمارستان های استان 
چهارمحال و بختیاری 

دکتر داريوش شهبازى گهروىي∗ 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مقدمه:  
ـــاربرد پرتوهــای یــون ســاز در  بـدون شـک ک
ــا مـی باشـد، بـا  پزشکی از مفیدترین نوع کاربرد این پرتوه

ـــابع مصنوعــی پرتــو بیشــترین  ایـن حـال از میـان تمـام من
پرتـــوگیری مردم از ایـن نوع منابع است (1). از منابع پرتو  

چکیده: 
        بیشترین پرتوگیری مردم از منابع پرتو ساخت بشر، ناشی از آزمایش های تشخیصی با پرتو ایکــس مـی باشـد. 
این امر به دلیل اجتناب ناپذیر بودن این روش تشــخیص، عـدم وجـود روش هـای جـایگزین و همچنیـن تعـداد ایـن 

آزمایشات در میان افراد جامعه مــی باشـد. یکـی از دالئـل عمـده پرتـوگـیری هـای غـیر ضـروری مـردم، نداشـتن 
برنامـه هـای بررسـی کنـترل کیفیـت (Quality Control) یـا تضمیـن کیفیــت (Quality Assurance) در مراکــز 
رادیولوژی است. ضمن اجتناب ناپذیر بودن پرتوگیری از این منابع، برای عملی کردن برنامه کنترل کیفی (کــاهش 
ــاژ دسـتگاه (KVp)، میلـی  دوز جذبی و افزایش کیفیت تصاویر رادیوگرافی)، پارامترهای مختلفی از قبیل کیلو ولت
آمپر (mA)، زمان تابش(s)، فاصله فیلم تا تیوب اشعه ایکس، فیلترهای اضافی، الیه نیم جذب و شرایط کاست فیلــم 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این منظور هفت دستگاه رادیولوژی تشخیصی در شش بیمارستان وابسته به دانشگاه 
علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. با بررســی آزمایشـات مختلـف رادیـوگرافـی و 
برای مقایسه دوز دریافتی قبل و پس از عملی کردن برنامه کنترل کیفیت، آزمایشات رادیــوگرافـی قفسـه صـدری 
ــد، یعنـی در کـل 70 بیمـار بـرای آزمایشـات  انجام شد. برای هر دستگاه 10 بیمار به صورت تصادفی انتخاب گردی
 (Entrance Skin Dose) ESD قفسه صدری در نظر گرفته شدند. نتایج دوزیمتری که توســط دوز دریـافتی پوسـت
ــل از انجـام برنامـه کنـترل کیفـی بـود. بـرای  برای رادیوگرافی قفسه صدری انجام گرفت حدود 7/. میلی گری قب
کاهش دوز، برنامه کنــترل کیفـی و شـرایط تـابش بـه کـار بـرده شـد کـه متوسـط دوز دریـافتی بـرای آزمایشـات 
ــدود 500000  رادیوگرافی قفسه صدری حدود 40% کاهش یافت. تعداد کل افراد تحت آزمایشات رادیوگرافی ح
نفر می باشد که اگر برنامه کنترل کیفی به درستی صورت پذیرد، مقدار دوز تجمعی (Collective Dose) در حدود 
140 Man-Sievert=(mGy×500000 28/.) خواهد بود. بنابراین بــا اعمـال کنـترل کیفبـت در تمـامی آزمایشـات 

رادیوگرافی و هم چنین تحت شرایط دوز دریافتی کمتر بدون کاهش اطالعات تصویــر، در نتیجـه ریسـک ابتـال بـه 
سرطان ناشی از آزمایشات رادیوگرافی کاهش می یابد. 

 
واژه های کلیدی: چهارمحال و بختیاری، دوزیمتری، رادیولوژی تشخیصی، کنترل کیفی. 
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ساخت بشر بیشترین پرتوگــیری نــــاشی از آزمـایش هـای 
تشخیصی با پرتــو ایکـس مـی باشـد کـه ایـن امـر بـه دلیـل 

ـــای ایکــس  اجتنـــــاب نـاپذیـر بـودن تشـخیص بـا پرتوه
ــاالت  می باشد. بـــه عنوان مثال، به طور میانگین افراد در ای
متحده حـــدود 12 درصد پرتوگیری تابشی آنــها ناشـی از 
روش هـای تشـخیصی اشـعه ایکـس مـی باشـد کـــه ایـــن 
باالترین منبع پرتوگیری ساخته شده بشــر اسـت (2). ضمـن 
اجتناب نــــاپذیر بودن پرتــوگـیری از ایـن منـابع، بـه دلیـل 
عـدم وجـود روش هـای جـایگزین یکـی از دالئـل عمــده 
پرتوگیری های غــیر ضـروری مـردم، نداشـتن برنامـه هـای 
بررسـی کنـترل کیفیـت (Quality Control) یـــا تضمیــن 
کیفیــت (Quality Assurance) در مراکــز رادیولـــوژی 

کشور است. 
بنــــا بـر اصـول پایـــــــه حفــــاظت در بــــــرابر 
اشعـــــه شامــــــل توجیــــــه پذیـــری (Justification) و 

ـــون   بهینـه سـازی (Optimization) کـه تـــــوسط کمیسیـ
بیــــــن المللــــــی حفــــــــاظت در برابـــــــر اشـــــــعه  
 International Commision on Radiological Protection

(ICRP) توصیه شده است، الزم اســت هـر آزمـایش یـا هـر 

ــورت مـی گـیرد، بـه  درمانی که توسط پرتوهای یونساز ص
طور واضح مفید بودن آن برای بیمار قابــل توجیـــــه باشـد 
ــه شـود کـــــه پرتـوگـیری  و روش به کار رفته طوری بهین

ـــون   بیمـار و کارکنـان بـه حداقـل ممکـن برســــد. کمیسی
بین المللی حفاظت در برابر اشعه توصیــه نمـوده اسـت کـه 
ــه پرتـوگـیری بـاید بـا در نظـر گرفتـن فاکتــورهای  هرگون

اقتصـادی و اجتمـاعی بـه "هـر چـه کمـــتر موجــه شــدنی 
 As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
کاهش یابد (9). فلسفه هر چه کمــتر موجـه شـدنی بـه ایـن 
معنی است که مــیزان پرتـوگـیری هـر چـه کمـتر، موجـه و 

ــــه  همچنیــن شــدنی باشــد. ایــن بــدان معنــی اســت ک

ــاید بـه نحـوی انجـام گـیرد کـه  آزمایش های رادیولوژی ب
ــورد نیـاز بـا حداقـل ریسـک پرتـو بـرای بیمـار  اطالعات م

حاصل گردد. 
بـا توجـه بـه تجربـه هـای بدسـت آمـده، عمـــالً 
پارامترهای فیزیکی دستگاه های پرتوزای فعال، از کیفیــت 
ــه بـا  پرتودهی مطلوبی برخوردار نمی باشد و این امر چنانچ
یـک برنامـه اصولـی و منظـم کنـترل کیفـــی و اطمینــان از 
کیفیت بر طرف نگردد، باعث بــاال رفتـن ریسـک ناشـی از 
این پرتوگیری ها در کــل افـراد جامعـه مـی گـردد و بـرای 
رادیولوژیست ها داشتن یک برنامه تضمین کیفیت جامع به 
منظور ارزیابی کارآیی تجهیزات ضروری می باشد (4).  به 
اعتقـاد Bushong، برنامـه هـای اطمینـان از کیفیـــت جــزء 

مکمل هر بخش رادیولوژی تشخیصی می باشد (2). 
برنامه اطمینــان از کیفیـت مـی بایسـت در ضمـن 
اینکه دوز تابشی بیمــار و پرتوکـار را پـایین نگـه مـی دارد، 
ــن نمـاید. بدیـن منظـور  کیفیت مناسب تصویر را  نیز تضمی
می بایست بــا اسـتفاده از آزمـایش هـای کنـترل کیفـی در 
هنگـام نصـب دسـتگاه و نـیز بـه طـور منظـم در ادامـه کــار 
ــی تـابش وکیفیـت ثـابت تصویـر را  دستگاه اطمینان از ایمن
 World Health) فراهم کرد (3). سازمان جهانی بهداشت
ـــــوژی  Organization) تضمیــــن کیفیــــت را در رادیول

تشخیصی به منظور عملکرد تجهیزات که شامل مشـخصات 
دستگاه و بهینه سازی پارامترها و نگهداری آن مــی گـردد، 

می داند (9،8). 
           یک برنامه تضمین کیفیت که شامل آزمــایش هـای 
ــــور اطمینــان از داشــتن تصــاویر  کنـترل کیفـی بـه منظــ
تشخیصی ثابت و با کیفیت باال به همراه حداقل نگه داشــتن 
پرتـوگـیری دانسـته کـــه ایــن برنامــه توانــایی تشــخیص 
ـــوژی  پارامترهــای خــارج از محــدوده تجــهیزات رادیول
تشخیصی که باعث ایجاد کیفیت ضعیف تصاویر و افزایش 
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پرتوگیری تابشی به بیماران می شود را می دهد (3). 
           در زمینـه کنـترل کیفـی دسـتگاه هـای رادیولــوژی 
ــات وسـیعی در سراسـر دنیـا انجـام شـده و  تشخیصی مطالع
ــــط  میشـــود (15،14،7،6،5). در مطالعـــه ای کـــه توس

Jankwoski و همکـــاران بـــــــرای کنـــــترل کیفیــــت  

دستگاه های اشعۀ X تشخیصی لهستـــان انجام شــد، تعـداد 
ــتگاه هـای مختلـف  زیادی از پارامترهای فیزیکی برای دس
ــه  پرتو ایکس به همــــراه مجموعهای از داده های مربوط ب

دوز ورودی بـه بیمـاران بـزرگسـال در آزمایشـات متــداول 
اندازه گیری شد (10). 

در مطالعـــه ای دیگـــر کـــه توســــط Oritz و 
ــان مـی دهـد  همکارانش انجام شد، نتایج به دست آمده نش
که تجزیه و تحلیل پارامترهــای مربـوط بـه کنـترل کیفـی و 
ــه  انجام تصحیحات این پارامترها باعث کاهش دوز تابشی ب
ــا توجـه بـه ارزان بـودن و سـاده بـودن  بیماران میشود که ب
انجام این روش، یکی از بــهترین روش هـای کـاهش دوز 
میباشد (12). در مطالعۀ دیگری کــه توسـط Godechal و 

همکـاران او بـه نـام یـک برنامـۀ تضمیـــن کیفیــت بــرای  
دستگاه هــای پرتـو ایکـس انجـام شـد، انـدازهگـیری هـای 
ــای  سیستماتیک برای بررسی کارآیی مشخصات دستگاه ه
پرتو ایکس انجام شد،  نقطه ضعف های اساسی مربــوط بـه 
فیلتراسیون ناکافی دستگاه ها بــود (5). در مطالعـه دیگـری 
در سال 1995 کــه توسـط Servoma و همکـارانش بـه نـام 
کنترل کیفیت و دوز بیمــار از آزمایشـات پرتـو ایکـس در 
ــا  بعضی از بیمارستان های استونی انجام شد. اندازه گیری ه
روی کارآیی تکنیکی دستگاه، کیفیت تصویر، دوز بیمـار 

و پردازش فیلم متمرکز شدند (13).  
ــده در  به طور کلی مطالعات و تحقیقات انجام ش
زمینه کنترل کیفی به خصــوص در بخـش هـای مربـوط بـه 
تابش بــه خـاطر اهمیـت فـراوان در حـال حـاضر در صـدر 

ــه هـای مختلـف ایـن  مطالعات تحقیقی قرار دارد که از جنب
ــرده و مـی کننـد. در ایـران اگـر چـه در  مسئله را بررسی ک
بعضی از استان هــای کشـور انـدازه گـیری هـایی صـورت 

گرفتـه اسـت، امـا هنـــوز اطالعــات جــامع و مکتوبــی از  
برنامه های کنترل کیفی و اندازه گیری هــای مربوطـه ارائـه 
نشده است تا اینکه بتوان در این ارتباط مقایسه ای بیــن دوز 
ــتاندارد هـای بیـن المللـی و دیگـر  دریافتی پرتوکاران با اس
نتـایج در کشـور هـای دیگـر را انجـام داد. بنـابراین فقــدان 
اطالعات و نداشتن بانک اطالعــات در ایـن زمینـه اهمیـت 

تحقیق در این زمینه را نشان می دهد. 
             با توجه به نکــات مذکـور و همچنیـن بـا توجـه بـه 
اینکه بر روی دستگاه های مولد پرتو ایکس تاکنون در این 
استان مطالعه ای نشده است و هیچگونه برنامه کنترل کیفـی 
بر روی دستگاه های رادیولوژی انجــام نگرفتـه اسـت، لـذا 
ــترل کیفـی دسـتگاه هـای  مشخص می شود که عملیات کن
رادیوگرافی یک پروژه اساســی و لـزوم اجـرای آن جـهت 
کاهش دوز ژنتیکی، تعداد مراجعات مجــدد بیمـاران و نـیز 
تعداد آزمایش های تکراری رادیوگرافی در سطح استان بـا 
ــیری دوز  توجه به تعداد مراکز فعال می باشد. پس اندازه گ
ــعه نشـتی یـا کنـترل کیفیـت  دریافتی پرتوکاران و میزان اش
ــن اسـتان از مسـائل بسـیار بـا  دستگاه های رادیولوژی در ای
اهمیت می باشد. با این اندازه گــیری هـا مـی تـوان دغدغـه 
ــدار پرتـو هـا از حـد  پرتوکاران را کم نمود و اگر احیاناً مق
مجاز بیشتر باشد، نکات و ایمنی های الزم در مورد اشعه را 

به کار گرفته تا از اثرات سوء پرتو جلوگیری شود.  
 

مواد و روشها:  
هر برنامه کنترل کیفی در رادیولوژی تشــخیصی 
ــانند بررسـی تطـابق یـک سـری آزمـایش هـای  اهدافی هم
تجهیزات اشعه ایکس با استانداردها، توجــه بـه پارامترهـای 
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حفــاظت در برابــر اشــعه،  بررســی کلیــــه تجـــهیزات و  
آزمــــایش های مــورد نیاز و اطالعات اضافی دیگری که 
ممکن است تــوسط واحــد قانونی مورد نیاز باشد را شامل 

می شود.  
ــترل کیفـی (کـاهش  برای عملی کردن برنامه کن
دوز جذبـی و افزایـش کیفیـــت تصــاویر رادیــوگرافــی)، 
 ،(s) زمـان تـابش ،mA ،KVp پارامترهای مختلفی از قبیــل
فاصله فیلم تا تیوب اشعه ایکــس، فیلترهـای اضـافی و الیـه 
نیم جذب مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این منظور هفت 
دستگاه در شش بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشــکی 
ــات  اسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـا بررسـی آزمایش
مختلف رادیوگرافی و برای مقایسه دوز دریافتی قبل و پس 
ــــت، آزمایشـــات  از عملــی کــردن برنامــه کنــترل کیفی
ــرای هـر دسـتگاه 10  رادیوگرافی قفسه صدری انجام شد. ب
بیمار به صورت تصادفی انتخاب گردید، یعنــی در کـل 70 

بیمار برای آزمایشات قفسه صدری در نظر گرفته شدند.  
کلیـه تجـهیزات مـورد اسـتفاده شـامل فیلترهــای 

آلومینیومــی، ابــزار آزمــایش عمــود بــــــودن پـــــــرتو 
 

(Beam alignment)، ابـزار آزمـایش کلیمـــاتور، جــذب 
کننـده مسـی (فیلـتر) و دوزیمتـــرها مـی باشـند. اطالعــات 
مربوط به آهنگ دوز دریافتی بیماران قبل و بعد از اجــرای 
ـــه  برنامـه کنـترل کیفـی، در آزمایشـات رادیـوگرافـی قفس
ــارآیی برنامـه کنـترل کیفـی و  صدری انجام گرفت تا از ک
 Entrance Skin Dose کــاهش دوز دریــافتی پوســتی
ـــدازه گــیری  (ESD) اطـــــالع حـاصل شـــــود. بـرای ان
پرتوهـای نشتـــی و همـــچنین دوز دریــــافتی بیمـاران بــه 

ترتیـــــب از دوزیمـــــتر هـــــای گـــــــایگر - مولــــــر 
(SUM-AD8, Ricken Fine, Japan) و ترمولومی نسانس 

LiF (TLD-100) استفاده شده است. 

 
نتایج: 

ــرای صحـت  نتایج حاصل از بررسی کنترل کیفی ب
ــابش، صحـت زمـان سـنج،  ولتاژ تیوب (KVp)، خروجی ت
ـــماره 1  نشـتی تیـوب و محـدود کننـده پرتـو در جـدول ش

آورده شده است. 
همچنانکه ایـن نتایج نشان می دهند، حداکثر نشتی   

  
جدول شماره 1 : نتایج حـــاصل از بررسی صحت ولتــاژ تیوب (KVp)، خروجی تابش، صحت زمان سنج، نشتی تیوب و  

                    محدود کننده پرتو. 
 

نام دستگاه 
نام بیمارستان 

Siemens
کاشانی 

Shimadzu
کاشانی 

 Philips
هاجر 

 Genius
اردل 

 Varian
فارسان 

Shimadzu
بروجن 

 Varian
لردگان 

درصدخطای دقت  
6% 25% 7% 4% 14% 37% 15% اندازه گیری (KVp) ولتاژ

درصد خطای دقت 
 (ms) 1% 6% 3% 2% 3% 7% 6% زمان سنج

حداکثر آهنگ دوز در هوا 
 (mGy/s)

 0/80 0/90 0/60 0/65 0/55 0/85 0/57
حداکثر نشتی تیوب 

 (µSv/h)
 40 39 17 15 13 36 18

     (mGy/s) میلی گری بر ثانیه، (µSv/h) میکروسیورت بر ساعت، (KVp) کیلو ولتاژ ماکزیمم.  
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جدول شماره 2:  نقش کنترل کیفی دستگاه هــــــای مـورد بـــــررسی و دوزیمتـری آزمــــایشات رادیـوگرافـی قفسـه 
                   صــدری در بیمارستان های استان. 

 
#میانگین مقدار *ESD  قبل از نام بیمارستان نام دستگاه 

 (mGy) QC

# میانگین مقدار *ESD پس از 

 (mGy) QC 

در صد کاهش 
دوز 

 Siemens 45% 0/12±0/34  0/06±0/75  کاشانی
 Shimadzu :  0/71±0/13  0/28±0/08 %40

 Philips 40% 0/05±0/28  0/09±0/70 هاجر
 Genius 38% 0/07±0/26  0/1±0/68  اردل
 Varian 37% 0/09±0/24  0/08±0/66  فارسان

 Shimadzu 43% 0/13±0/32  0/05±0/74  بروجن
 Varian 37% 0/04±0/24  0/14±0/66  لردگان

*ESD: (Entrance Skin Dose).
#: تعداد ده اندازه گیری برای هر دستگاه  ± انحراف معیار  

  

 
تیوب و حداکــثر آهنـگ دوز در هـوا بـرای دسـتگاه هـای 
 Shimadzu بیمارسـتان کاشــانی و Shimadzu و Siemens

بیمارستان بروجن وجود داشت که علــت آن از رده خـارج 
بودن آنها و عمر زیاد آنها می باشد.  

ـــوط بــه دوزیمــتری و کنــترل کیفــی               نتـایج مرب
دستگاه های مـورد بررسی در جدول شماره 2 آمده است.  
            نتایج دوزیمــتری کـه توسـط دوز دریـافتی پوسـت 
ــــرای  (ESD) توســـط دوزیمـــتر ترمولومـــی نســـانس ب

رادیـوگرافـی قفسـه صـــدری انجــام گرفــت، حــدود 7/. 
میلی گــری قبـل از انجـام برنامـه کنـترل کیفـی بـود. بـرای 
کاهش دوز، برنامه کنترل کیفی و شرایط تابش به کار برده 
ــوگرافـی  شد که متوسط دوز دریافتی برای آزمایشات رادی

قفسه صدری حدود 40 درصد کاهش یافت.  
   بر اساس نتایج این تحقیق، تعـــداد کل افــراد تحــت 

آزمایشــات رادیـوگرافی قفسه صدری حدود 500000 نفر  

 
می باشد که اگر برنامــه کنـترل کیفـی بـه درسـتی صـورت 
پذیرد، مقــدار دوز تجمعـی (Collective Dose) در حـدود 

140 Man-Sievert= (mGy ×500000 28/.) خواهد بود. 

 
بحث: 

ـــوژی  پرتوهـای حـاصل از دسـتگاه هـای رادیول
ـــواند آثـار نابـهنجاری را بـر روی پرسـنل  تشخیصی می تــ
پرتوکار و بیماران داشتـــــه باشد. مخصوصــاً هنگـامی کـه 
نکـات و مـوارد ایمنـی و توصیـه هـای کمیتـه بیـن المللــی 
ــوط بـه کنـترل  حفاظت در برابر اشعه (ICRP) و مسایل مرب

کیفی دســتگاه هـا در ایـن بخـش هـا رعـایت نگـردد، ایـن  
پرتو ها حـــداکثر اثرات سوء را به جای گذاشته و منجر به 
آثار سوء پرتوی از قبـیــل ایجـــاد انــواع سرطان ها و آثار 

دیررس پرتوی خواهد شد.  
               سالیان متمادی است که اثرات بیولوژیکی پرتوها 
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ــر روی بـدن انسـان بررسـی  و مخصوصاً آثار ناشی از آنها ب
ــده  می شود و هر چند سالی یکبار دوز های مجاز توصیه ش
ــادیر بسـیار کـم  توسط ICRP تغییر مـی کنند و به سوی مق

ــــــابق بـــــا آخریـــــن   ســــوق داده مــــی شــــوند. مط
ــافتی پرتـوکاران  توصیه های ICRP حداکثر دوز مجاز دری
ــدار mSv 10 تجـاوز نمـاید (9).  در سال نمی بایستی از مق
ــی  مثالً مقدار دوز مجاز در سال 1931 برابر با mSv 500 ول
در سال 1998 برابر با mSv 10 در سـال ارائـه شـده اسـت. 
قابل ذکر است که در کشورهای پیشــرفته صنعتـی چندیـن 
بار اندازه گیری در سال انجام می شــود و کلیـه آزمایشـات 
ــود. در تحقیقـاتی  الزم بر روی پرسنل پرتوکار انجام می ش
که در انگلستان انجام پذیرفتــه اسـت، میـانگین دوز سـالیانه 
پرتوکاران در بیمارستان در حدود mSv 0/3 بر آورد شــده 
است (3). در تحقیقاتی که در این زمینه در کویت صورت 
گرفته است مقدار این دوز سالیانه mSv 0/4 گزارش شــده 

است (11). 
ــور صحیـح  چنانچه برنامه های کنترل کیفی به ط
اجرا گردد، نتایج ارزشمندی را از قبیل کاهش پرتــوگـیری 
بیمـاران در بـر خواهـد داشـــت. همچنانکــه در مطالعــات 
ـــام فرآینــد QC و انجــام  مختلـف نشـان داده شـده بـا انج
ــوژی  تصحیحـات الزم، دوز بیمـاران در روش هـای رادیول
ــدار نسـبتاً زیـادی حـدود 30 تـا 50 درصـد  تشخیصی به مق
کاهش پیدا می کند(11،7). همچنین در تحقیقــی در ایـران 
ــده اهمیـت  نیز این مطلب به اثبات رسید (14) که نشان دهن
QC در کاهش دوز مــی باشـد و QC را بـه عنـوان یکـی از 

اصلی ترین روش هــا در کـاهش دوز بیمـار و کارکنـان در 
رادیولوژی تشخیصی مطرح می کند (8).  

همانگونه که قبالً اشاره شد، پرتوگیری مــردم بـه 
ــوژی  طور قابل مالحظه ای از طریق پرتوهای ایکس رادیول
تشخیصی می باشد که این پرتوگیری را می توان از طریــق 

ــای غـیر ضـروری و یـا تکـرار  اجتناب کردن از آزمایش ه
بررسی ها و همچنیـن اصـالح عملکـرد تجـهیزات بـه طـور 
قابل مالحظه ای کاهــش داد. نتـــایج این تحقیق نیـز نشان 
می دهد که اجرای برنامه کنترل کیفی می تواند تــا حـدود 
40 درصد دوز دریافتی بیماران را کاهش دهد و همخوانــی 
قابل قبولی با دیگر مطالعات قبلــی دارد. پـس بـا اسـتفاده از 
تکنیـک هـای شـناخته شـده امـروزی، تـــابش دریــافتی از 
پرتوهای ایکس را می توان بدون اینکه هیچگونه اطالعاتی 

از دست برود به کمتر از نصف برساند. 
 به طور کلی از نظر حفاظت و محاســبات مربوطـه، 
ــده و  سه نوع تشعشع یعنی تشعشعات اولیه، تشعشعات پراکن
تشعشعات نشت کننده ازداخل تیوپ یــا محفظـۀ شیشـه ای 
ـــرای حفــاظت در  در رادیولـوژی بـا اهمیـت مـی باشـند. ب
رادیولوژی باید به هر سه دسته از اشعه مذکور توجه کرد و 
ــه کـار بـرد. از طـرف  اصول حفاظتی خاصی را برای آنها ب
دیگر در رادیولوژی می بایست حفاظت هم در مورد بیمــار 
و هم در مورد کارکنــان بـا پرتـو انجـام شـود. کـاهش دوز 
ـــه دلیــل اینکــه اســتفاده از  دریـافتی بیمـاران در جوامـع ب
پرتوهای یونیزان هر ساله رو به افزایش است (این مسئله هم 
به خاطر افزایش جمعیت و هم به خاطر افزایــش اعتمـاد بـه 
دقت رادیولوژی در آشکار سـازی و تشـخیص بیمـاری هـا 
می باشد)، توجه بیشتر به خطرات ایجاد شونده در اثر اشــعۀ 
ایکس می باشد. با توجه به نتایج تحقیــق حـاضر بـرای ایـن 

ـــو اضــافی دریــافت نکنــد در درجــۀ اول   کـه بیمـار، پرت
ــه مـوارد  دستگاه های رادیوگرافی باید خصوصیاتی از جمل

ذیل را دارا باشند: 
ــرای جـذب پرتـو هـای ایکـس کـم   1. از فیلتراسیون کافی ب
ــط فیلـتر پرتوهـای کـم  انرژی برخوردار باشند (معموالً توس
ــافتی بیمـار کـم  انرژی از باریکه حذف می شوند و دوز دری
خواهــد شد، اغـــلب دستگاه های پرتو ایکس باید حداقــل 
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mm 3 فیلتراسیون Al داشته باشند). 

 2. برای همخوان کردن سطح باریکــۀ پرتـو ایکـس بـا سـطح 
ــوگرافـــــی مـی بــایست از محـدود کننـده هـای  فیلم رادی

میدان به نحو احسن استفاده شود. 
 3. از حفاظ فلزی المپ مولد پرتو ایکــس اسـتفاده شـود، بـه 
ـــه دســتگاه در  طـوری کـه مـیزان پرتـو نشـتی در زمـانی ک
ــک مـتری  حداکثر وضعیت پرتودهی قرار دارد، در فاصلۀ ی
از مقدار استاندارد mrad/h  100 تجـاوز نکند (9). در موقع 
آزمایش رادیولوژی، معموالً بخش کوچکــی از بـدن مـورد 
تابش قرار می گیرد و لیکن اغلب اشعۀ پراکنده به همۀ بــدن 
منتقل می شود. در بســیاری از مواقـع محـل مـورد آزمـایش 
ممکن است در نزدیکی عضو یا ارگان حساسی از بدن مثــل 
چشم، اعضاء تناسلی و پستان باشد که به منظور حفــاظت از 

این ارگانها می توان از حفاظ های مناسب استفاده کرد. 
ــدار پرتـوگـیری در پرتوکـاران بـه  برای کاهش مق
میزان کمــتر از rem 0/1 در هفتـه (کمـتر از حــداکثر دوز 
ــعه،  مجــاز، rem 5 در سال) می بایست بین افراد و منبع اش
الیه ها یا موانع حفــاظتی از سـرب یـا بتـون و یـا سـایر مـواد 
حفاظتی قرار بگیرد. وجود ایــن دیوارهـا ضـروری اسـت تـا 
جایی که هر بخش رادیولوژی و یا به طور کلی هر مرکــزی 

ـــا پرتوهــای یونســاز ســروکار دارد، بــدون داشــتن  کـه ب
ـــهره بــرداری  حفـاظ هـای مناسـب هـرگـز اجـازۀ کـار و ب

نمی یابد. 
یکـی از مـواردی کـه در حفـاظت کارکنـان بـــاید 
ــه قـرار گـیرد، ایـن اسـت کـه کارکنـان بـا اشـعه  مورد توج
هیچگاه نمی بایست بیمار را ضمن آزمایش رادیولوژی نگـه 
دارند. برای ثابت نگه داشتن بیماران مــی بایسـتی از وسـایل 
ــن  مکانیــــکی مناسب استفاده شود و در صورت نبودن چنی
وسایـل از بستگان یا دوستان همراه ایشان برای این منظـــور 
استفاده می شود. استفاده ار جلیقـه های حفاظتی در هنگام  

استفاده از دستگاه های پرتـــابل اشعه ایکس ضروری است. 
همچنین ایجاد فاصله کافی از بیمار در حفاظت می توانـد به 
ــد. دسـتگاه رادیـوگرافـی بـاید دارای  میزان زیادی موثر باش
زمان سنج باشد، یعنی تا زمانی که کلید فشار داده می شود، 
عمل پرتودهی انجام گیرد و زمان پرتودهی را نشان بدهــد و 
ــتی بـه راحتـی بتـوان دسـتگاه را بـه کـار انداخـت  نمی بایس

درحالی که فرد پرتوکار هنوز از اطاق خارج نشده است.  
 بازرسی و کنترل محیط در حفاظــت در برابر پرتو 

بسـیار مـهم اسـت، بازرسـی هـایی کـــه انجــام مــی شــود 
می بایســت شـامل نظـارت در مرحلـۀ طراحـی یـک مرکـز 
ـــاختمانی آن مرکــز،  اشعــــــه، بــــــازرسی در مرحلـۀ س
بازرسی بالفاصله پس از نصــب دسـتگاه هـای مولـد اشـعه، 
بازرسی در موقعی که هر گونه تغییری در ســاختمان مرکـز 
و یا در دستــــگاه های مولد اشعه صـورت مـی گـیرد و یـا 
در زمــــانی که پرتوگیری افراد مقادیر زیادی را نشان مــی 
ــن در شـرایط  دهد و بازرسی منظم در فــــواصل زمانی معی
معمولی می باشد. بازرســــی و کنترل افراد نیز در فواصــل 
ـــاظتی اســت.  زمـــــانی معیـن از مـهم تریـن اقدامـات حف

ـــار  بنـابراین کلیـۀ افـرادی کـه در یـک مرکـز تشعشـعی ک
می کنند، مـی بایست بـه یکی از انواع دوزیمترهای فـردی 
مناسب جهت ثبت و اندازه گیری میزان پرتوگــیری مجـهز 
باشند. در پـایان می توان گفت که اگــر تمـامی آزمایشـات 
رادیوگرافی تحت شرایط دوز دریافتی کمتر بـرای بیمـاران 
ـــی از  انجـام شـود، در نتیجـه ریسـک ابتـال بـه سـرطان ناش

آزمایشات رادیوگرافی کاهش می یابد. 
ــق بتوانـد  در پایان امید آن مــــی رود که این تحقی
ــه کنـترل کیفـی در  سرآغــــازی برای اجرای صحیح برنام
سـطح کلیـه مــراکز رادیولـوژی استــــــان باشـــد، تــــــا 
بدینگونـه ضمـن استفــاده بهینــــــــه از دستــــــگاه هــای 

موجود و حصول تصاویر با کیفیت باال، دوز جـــذبی  
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ــیز هزینـــــه هـای مـــــالی درمـــــان عـوارض  بیماران و ن
ـــه بیشـتر کـاهش یـابد و ریسـک  ناشی از پرتوهــــا هر چـ
ابتـــــالی به ســــرطان های مرتبط با پرتــو نـیز بـه جداقـل 

ممکن برسد. 
 

تشکر و قدر دانی: 
از تمامی دست اندرکــاران و همکـاران محـترم دفـتر 

ـــاحی و  مجلـه سـرکار خـانم هـا هوشـمند، راسـتی، صـالح ری
ــی نـهایت تشـکر و قدردانـی را  هللا گانی و هم چنین آقای مبین

دارم.  
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