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چکیده

مقدمه: پرتو ایکس پرکاربردترین ابزار در تش��خیص و درمان بیماری هاس��ت و سهم عمده پرتوگیری های ناشی از 

چش��مه های مصنوعی از این پرتو می باشد. برای حصول به اهداف اصل ALARA، امور حفاظت در برابر اشعه کشور، 

بیمارستان ها را ملزم به انجام آزمون های کنترل کیفی دستگاه های تصویربرداری کرده است. انجام تسته ای کنترل کیفی 

روزانه، هفتگی و ماهیانه در بسیاری از این مراکز انجام نمی شود که به سبب کمبود پرسنل مجرب و تجهیزات مورد نیاز 

است. هدف اصلی از این مطالعه کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی ثابت در مراکز تصویربرداری دولتی استان خوزستان 

است که بیشترین مراجعه بیمار را دارند.

موادوروشها:15 دس��تگاه رادیولوژی ثابت از ش��هرهای متخب استان خوزستان بر اساس دستورالعمل گزارش 

ش��ماره IPEM 77 کنترل کیفی ش��دند. 10 آزمون استاندارد شامل: صحت و تکرار پذیری ولتاژ، صحت و تکرار پذیری 

زمان، خطی بودن خروجی نسبت به زمان و میلی آمپر، فیلتراسیون، خروجی تیوب، تکرارپذیری خروجی و عمود بودن 

پرتو مورد بررسی قرار گرفت. برای دزیمتری از آشکارساز MPD، ساخت شرکت  RTI استفاده شد.

نتایج: 67% از کل دستگاه ها ساالنه به بیشتر از 18000 بیمار سرویس می دهند. همه دستگاه ها در آزمون های تکرار 

پذیری ولتاژ، زمان، خروجی و خطی بودن خروجی معیار “good” را احراز کردند. در 60 % دستگاه ها تطابق میدان نور 

و اشعه “poor” بود و کولیماتور دستگاه نیاز به کالیبراسون داشت. 

بحثونتیجهگیری: با وجود اینکه دس��تگاه های رادیولوژی بیمارستان های دولتی استان خوزستان عمدتا دارای 

عمر باال و لود بس��یار زیاد بیمار می باش��ند اما آزمون های کنترل کیفی انجام ش��ده بر روی آنها عمدتا معیار “good” را 

احراز کردند که می توان دلیل آن را در نظارت پیوس��ته ش��رکت های نصب کننده دستگاه دانست. این خدمات معمواًل 

برای بیمارستان ها بسیار هزینه بر هستند و اگر انجام آزمون های کنترل کیفی به صورت یک رویه منظم )روزانه، هفتگی 

و ماهیانه( توس��ط متخصص فیزیک پزش��کی در مرکز انجام گیرد کاهش هزینه ها و افزایش عمر دستگاه ها را به دنبال 

خواهد داشت.
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