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 EH PO CH 013 شماره سند خط مشی و روش اجرا

 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات اثربخشی از اطمینان کسب
 1397 11 18 تاریخ ابالغ

  B سریال بازنگری

 1398 11 18 بازنگری بعدی شیرازبیمارستان شهید چمران  3 تعداد صفحات
 

 تصویب مراجع امکانات نظارت روش اجرا بیانیه تعاریف پاسخگو ذینفعان صاحب دامنه هدف

 

 :هدف  .1

 کاهش خطرات زیست محیطی مربوط به استفاده از پرتوها 

  ارتقای ایمنی کارکنانحفظ و 

 حفظ و ارتقای ایمنی بیماران 

 :دامنه . 2

 بهداشت فیزیک مسئول و رادیولوژی نظیر پزشکی پرتو واحدهای کلیه        

 : صاحبان فرآیند. 3

 تصویربرداری پرسنل کلیه 

 : ذینفعان. 4

 تصویربرداری پرسنل کلیه 

 بیماران 

 مراجعین 

 : فرد پاسخگو. 5

 تصویربرداری واحد مسئول 

 : تعاریف. 6

 . شود می منتشر ماده یا و  ءخال در که است انرژی از شکلی:  پرتو  

 ( یون به اتم تبدیل) دارند ی ساز یون قابلیت که هستند ها پرتو از اشعه:  ساز یون پرتوهای

 قرمز مادون اشعه ، مرئی نور ، بنفش ماوراء پرتوهای شامل و باشند نمی یونیزاسیون برای کافی انرژی دارای پرتوهای این:  ساز یون غیر پرتوهای

 باشند. می رادیویی امواج و ماکروویو امواج ،

 به توان می اثرات ایناز جمله  که دارد وجود نآ وقوع احتمال تنها و ندارد بستگی پرتو زود میزان به که شود می گفته اثراتی به: احتمالی اثرات

 .نمود اشاره ها سرطان

 ، خونی اثرات مانند.  شد خواهند ظاهر عوارض آن حتما کند دریافت را اشعه از معین زود یک از بیش بدن اگر که هستند عوارضی: قطعی اثرات

 ... و پوست شدن قرمز

 نظیر محتمل وقایع پیامد یا و منبع در سانحه وقوع اثر در است ممکن ولی رود نمی آن انتظار عادی شرایط در که پرتوگیری: بالقوه پرتوگیری

 .دهد رخ انسانی اشتباه یا تجهیزات فنی نقص
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 یا مراقبت داوطلب که افرادی پرتوگیری همچنین و دندانپزشکی و پزشکی در درمان یا تشخیص بواسطه بیمار گیری پرتو: پزشکی پرتوگیری

 .باشد می پزشکی تحقیقاتی برنامه در شرکت داوطلب که افرادی پرتوگیری یا و(  کارکنان استثنای به)  هستند بیمار از پرستاری

 .باشد می کارکنان پرتوگیری به مربوط: شغلی پرتوگیری

 .باشد می طبیعی منابع از ناشی پرتوگیری: طبیعی پرتوگیری

 قابل جزئی سوانح از ناشی گیریهای پرتو نظرگرفتن در با ، تأسیسات یا منابع کاربا عادی شرایط در انتظار قابل پرتوگیری: عادی پرتوگیری

  کنترل

 زمینه یا و پزشکی ، شغلی پرتوگیری شامل مردم پرتوگیری. مجاز منابع و یپرتوی فعالیت از ناشی جامعه افراد پرتوگیری: مردم پرتوگیری

 .باشد نمی محیط طبیعی

 : بیانیه سیاست / خط مشی. 7

 سالمتی برای توانند می آنها از صحیح استفاده عدم صورت در و بوده دولبه شمشیر یک مانند اینکه و ساز یون پرتوهای اهمیت به توجه با

 این بر.  است ناپذیر اجتناب و ضروری یونساز های پرتو با کار مراکز در حفاظتی و بهداشتی اصول رعایت لذا باشد، خطرناک بیماران و کارکنان

 . باشد می استان بهداشت مرکز محیط بهداشت گروه پرتوهای بهداشت واحد عهده به پزشکی پرتو مراکز بهداشتی و حفاظتی کنترل اساس

 : ساز یون پرتوهای برابر در حفاظت مهم اصول

 جامعه نهایت در و بیماران ، کارکنان سالمتی کننده تضمین ساز یون پرتوهای با کار در مهم و حیاتی اصل سه رعایت شده ذکر اهداف اساس بر

 :  از عبارتند اصل سه این.  است

  Justification پذیری توجیه اصل - الف

  Optimization پرتودهی شرایط سازی بهینه اصل – ب

 Dose Limit:  دز حدود رعایت اصل – ج

 : روش / شیوه انجام کار. 8

 می کند  تایید را رادیولوژی بخش ساختمانی وضعیتمرکز بهداشت استان ،  فیزیک مسئول. 

 تائید را از نظر نشر هر گونه اشعه به بیرون بررسی و  برداری عکس اتاقگذاری  مرکز بهداشت استان ، وضعیت حفاظ فیزیک مسئول

 می نماید .

 به را مربوطه گزارش نتیجه و مراجعه رادیولوژی بخش دزیمتری انجام جهت سال هر،  استان بهداشت مرکز بهداشت فیزیک مسئول 

 .نماید می ارسال بیمارستان

  ، قرار می دهد  بخش کارکنان اختیار در و هیهرا ت بخش نیاز مورد فردی حفاظت وسایلمسئول واحد تصویربرداری. 

 دهند می ارایه کارکنان به اشعه برابر در حفاظت مورد در را الزم های آموزش،  بخش فنی مسئولو  مسئول واحد تصویربرداری. 

 اختیار در( بج فیلم) فردی دوزیمتر یک جدید پرسنل ورود هنگام در بخش پرسنل فردی حفاظت جهت مسئول واحد تصویربرداری 

 .دهد می قرار وی

  ، کند  می ارسال اشعه با کار مراکز به یکبار ماه دو هررا  پرتوگیری نتیجهمسئول واحد تصویربرداری. 

 امور به را نتیجه و بررسی را آن علت باشد مجاز حد از بیش فرد پرتوگیری که صورتی دربهداشت ،  فیزیک مسئول و بخش مسئول 

 . گیرد انجام زمینه این در الزم اقدامات تا نموده ارسال ایران اتمی انرژی سازمان اشعه برابر در حفاظت

 پیگیری با یکبار ماه شش هر را آنان سالمت پرونده به مربوط،  رادیولوژی بخش کارکنان ای ، معاینات حرفه بهداشت مسئول 

 .دهد  می انجامرا  ای مداخله اقدامات نیاز صورت در و ثبت افراد پرونده در را مربوطه نتایج و انجام بیمارستان

 

 



3 

 

 :  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش. 9

 (  اشعه با کار مجوز ، کاران پرتو آموزشی های واحد بج فیلم و ،آزمایشات دستگاه پروانه)  مستندات بررسی 

 پسماندهای آوری جمع نحوه و( بهداشتی سرویس ، نور ، تهویه ، سطوح ، فاضالب و آب)  محل ساختار و بهداشتی وضعیت بازدید 

 (  سربی شیشه بودن سالم ، باریم ظروف

 های تابلو ، اخطاری های چراغ ، ها آالرم ، بند گناد ، بند تیرویید ، اپرون ، فردی حفاظت ، حریق اطفا)  تجهیزات  و وسایل بازدید 

 ... و کنترل تیم محل ، دهی پرتو شرایط ، راهنما و دهنده هشدار

 ها دستگاه  کیفی کنترل و دزیمتری ، مجوز با آن انطباق و   ها دستگاه لیست بررسی ، تاریکخانه بازدید  

 : امکانات و تسهیالت مورد نیاز. 10

 فردی حفاظت وسایل  

 (بچ فیلم) فردی دوزیمتر 

 انسانی و مالی منابع  

 : مراجع. 11

 اشعه برابر در حفاظت قانون اجرایی نامه آیین

 تهیه کنندگان / تائید کننده / تصویب کننده .12

 امضاء سمت نام خانوادگی نام مشخصات

 تهیه کنندگان

  مسئول بهداشت محیط فرشتگان مهندس خلیل 

  مسئول تصویربرداری رفعتآسمان  حسین

  مسئول بهداشت حرفه ای حسینی مهندس آمنه

  مدیر بیمارستان زارعی دکترحسین تائید کننده

  رئیس بیمارستان هاشمی دکتر سید علی تصویب کننده
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