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  به نام خدا

  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
   معاونت بهداشت

  محيط گروه مهندسي سالمت
  

  در بيمارستان پرتابل بيماران اورژانسي و بستري توجهات بهداشتي و حفاظت دربرابر اشعه در راديولوژي
  

مركز  به بخش/ بيمار  انتقالرند. در برخي موارد، امكان ديده بيمار نياز داها، به تصويربرداري از نواحي آسيبپزشكان براي تشخيص بسياري از بيماري    
رتابل يا راديولوژي از راديولوژي پ هاي اورژانسي نياز است.گيرياست. گاهي نيز به تصويربرداري فوري براي تصميم ميسريا به سختي تصويربرداري وجود ندارد

  .دشوبرداري از بيمار در محيطي خارج از بخش تصويربرداري، استفاده ميسيار براي عكس
نوعي احترام به  بر بالين بيمار،ل راديوگرافي پرتاب آوردن تجهيزاتكه  وجود داردنادرستي در بعضي از مراكز پزشكي، توسط كادر درماني يا بيمار تصور     

و براي اطرافيان هم مضر است،  تكرار بهنياز  بيشتر ، احتمالبيشتربيمار است، در صورتي كه راديوگرافي پرتابل از نظر كيفي ارزش پايين، ميزان اشعه به بيمار 
در هرحال توجه داشته باشيم كه . شودانجام  اين انتقالت بهتر اس ميسر است تصويربرداري /راديولوژي  بخشانتقال آن به لذا در صورتي كه جابجايي بيمار و 

     ميسر است. رعايت نكات زير  و با فقط در بيمارستان ها) و در شرايط معمول، مانند باليا و مراكز درماني صحراييكاربرد راديوگرافي پرتابل در شرايط اضطرار(
  است. تاكيد مي شود كاربرد اين تجهيزات جداي از اين كه مشمول مجوز كار با اشعه هستند، در بخش هاي درمانگاهي و موسسات بالوجه و غيرقانوني    

 دود است.مح استفاده از اين دستگاه ها تصاوير منتج از آنها،پرتابل و پايين بودن كيفيت راديوگرافي توان دستگاه هاي يت به دليل محدود -١

 .مجاز مي باشد رندكه قابليت جابجايي نداهاي ويژه  بخشپرتابل در موارد خاص، بيماران  راديوگرافي دستگاه كاربرد -٢

 .انجام گرافي پرتابل براي نوزادان و كودكان، داراي محدوديت رعايت دوز مجاز مي باشد -٣

 صحه گذاري شود لذا : ALARA و اصلمار بايد توسط راديولوژيست از يك بار در روز براي هر بي شانجام گرافي مشابه بيتوجيه پذيري  -٤

  شود.همراه با شرح حال بيماري توسط راديولوژيست بررسي  پزشك معالجبرگه درخواست الف) 
 مورد توجه باشد.جايگزين با خطر كمتر مانند سونوگرافي  تشخيصيامكان استفاده از تجهيزات  ب) 

 شود.مناسب انجام  و درصورت نياز، نگهدارنده )واحي حساسحفاظ سربي در ن به ويژه( وسايل حفاظتيپرتونگاري با استفاده از  -٥

 شود.انجام  شرايط بهينه حفظ ارزش هاي تشخيصي، با پرتونگاري با -٦

 تاكيد مي شود. محدود كردن ميدان اشعه تكنيك هاي راديولوژي بهينه واستفاده از  -٧

 .است نيز الزم "شرعاتفاده از تدابير و تكنيك هاي مناسب پيشگيري از تكراري شدن كليشه با اس -٨

 .است) ضروري حوزه تحت كنترل و نزديك ميدان تابشمذكر، در فرد  "ترجيحا -حضور  الزامبنا بر (استفاده از وسايل حفاظتي براي همراه بيمار  -٩

  يل مزاحم مانند گردنبند مطمئن شويد.و از عدم وجود وسا خارج شناحيه مورد تصويربرداري از ميدان تاب البسهتا حد امكان  -١٠

 .است ضروري برروي كليشه براي تشخيص جهت و پرهيز از اشتباهم سربي الياستفاده از ع -١١

 .به صورت كامل و خوانا همراه با تاريخ پرتونگاري بر روي فيلم ها الزامي است بيمار مشخصاتثبت  -١٢

 .حفاظت شوند گنادها و تيروئيد حتي المقدور با پوش سربيتاكيد مي شود -١٣

 استفاده از پاراوان سربي .منبع پرتو فاصله داشته باشند، محافظت شده يا پرسنل، همراهان و ساير بيمارانپرتوكار، ، در هنگام انجام گرافي پرتابل -١٤
 .است نيز موثرساير بيماران در اتاق در اطراف منبع پرتو براي حفاظت 

و كاليبراسيون راديوگرافي قبل از يا همراه وي  و حريم خصوصي بيمار، هشدار، توجيه بيمار الزامات عمومي نظير پرهيز از عجله، حفظ حرمت -١٥
 از ضروريات است. كاركنان بخش هاي ويژه در مورد اصول حفاظتهمه و آموزش توجيهي  تجهيزات مولد اشعه

 

  ذكر دعاي عاقبت به خيري براي صاحب اثر، آزاد است. با تمنايرگونه برداشت از مطالب فوق ه
  

  مهندس محمدرضا وثيقي تدوين و بازنويسي :
  پرتوهاو محيط  سالمتكارشناس 

  ١٤٠٠ آذر
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  وضيحات تكميلي : تپي نوشت و     

  راديولوژي يا تصويربرداري پزشكي چيست و چه كاربردهايي دارد؟     

هاي يك تخصص پزشكي است كه با استفاده از اشعه ايكس، امواج فراصوت، امواج يونيزان و يا ميدان مغناظيسي به ايجاد تصاويري از اندام راديولوژي    

شود تا پزشكان بسيار راديولوژي باعث مي ه بيمار است.ري از صدمات بيشتر بپردازد. هدف راديولوژي، تشخيص مشكالت داخل بدن و جلوگيدن ميداخل ب
    تر به تشخيص بيماري دست يابند.تر و دقيقسريع

 .شودوژي تقسيم ميانكول راديولوژي و ايمداخله راديولوژي تشخيصي، راديولوژي گسترده شاخه سه به راديولوژي   

 –گيرد. تصويربرداري از سيستم مغز و اعصاب، سيستم عضالني هاي داخل بدن انجام ميها و سيستماز اندام پزشكي تصويربرداري:  راديولوژي تشخيصي

 .كنندها، كمك شاياني ميان در تشخيص انواع بيماريپزشك به تصاوير اين. محقق مي شود تشخيصي راديولوژي كمك به... و كبد كليه، سينه، قفسه اسكلتي،

پردازند. هاي جراحي مياي، راديولوژيست با كمك تصاوير حاصل از راديولوژي تشخيصي به پشتيباني از عملدر راديولوژي مداخله:  اي راديولوژي مداخله

اي، تحت ها با استفاده از راديولوژي مداخلهشود. پزشكان و راديولوژيست، واريس و... استفاده ميهاي رحميفيبروم هايي نظيراز اين روش در درمان بيماري
 .رسده حداقل ميپردازند. با اين روش، ميزان آسيب به بيمار و مدت زمان بستري وي بهدايت تصويربرداري به اعمال جراحي مي

(راديوتراپي) با انرژي باال، براي از  پرتودرماني كنند. در اين روش ازمتخصصان انكولوژي از راديولوژي براي معالجه سرطان استفاده مي:  راديولوژي انكولوژي

  .كندكند و در مواردي آن را به طور كامل درمان ميشود. راديولوژي انكولوژي به كاهش عالئم سرطان كمك ميهاي سرطاني استفاده ميولبين بردن سل

          

 پزشكي در آنها كاربردهاي و  انواع راديولوژي تشخيصي

راديولوژي  .شودها استفاده ميپزشكي است كه براي شناسايي و نظارت بر بيماري هاي تصويربرداري غيرتهاجمي دراي از روشراديولوژي تشخيصي مجموعه
 .اي داردهاي مختلفي مانند راديوگرافي، سونوگرافي، ماموگرافي، سي تي اسكن، ام آر آي و پزشكي هستهشاخهمتداول تشخيصي 

هاي پس از عبور از پوست و انداماشعه ايكس رود. در اين روش كار مي هاي مختلف بدن بهبرداري براي تصويربرداري از بخشراديوگرافي يا عكس:  يراديوگراف

كند. تصاوير راديوگرافي سياه سفيد هستند. در اين تصاوير، بافت استخوان به داخل بدن، به صفحه حساسي به نام كليشه يا كاست راديوگرافي برخورد مي
 .شودرنگ سفيد نمايش داده مي

با استفاده از امواج  سونوگرافي يربرداري اولتراسوند يك روش تشخيصي ايمن و بدون درد به وسيله امواج صوتي است. درسونوگرافي يا تصو:  سونوگرافي

شود. از اين نوع تصويربرداري براي كمك به تشخيص علل درد، تورم و عفونت داده مي هاي داخل بدن نمايشاندام صوتي با فركانس باال، تصاويري از فعاليت
هاي قلبي و ارزيابي آسيب بعد از حمله ها، تشخيص بيماريهاي داخلي بدن، بررسي وضعيت نوزاد در طول دوره حاملگي، كمك به انجام انواع بيوپسيدر اندام

 .شودقلبي استفاده مي

، تشخيص زودهنگام ماموگرافي  گيرد. هدففي نوعي تصويربرداري تخصصي از بافت پستان است كه با استفاده از اشعه ايكس انجام ميماموگرا:  ماموگرافي

هاي اي پستان در زنان مبتال به عالئمي از قبيل توده، درد، پوسته ريزي و يا ناهنجاريهسرطان سينه است. به طور كلي ماموگرافي براي تشخيص بيماري
 .رودنوك پستان به كار مي

سي تي اسكن يا توموگرافي كامپيوتري نوعي تصويربرداري با اشعه ايكس است كه تصاويري با جزئيات دقيق از اجزاي داخل بدن ايجاد :  سي تي اسكن

ها هاي نرم، اندامتوان بافتكشد. با استفاده از تصاوير سي تي اسكن ميايندي غيرتهاجمي و بدون درد است و زمان زيادي طول نميكند. سي تي اسكن فرمي
هاي سخت بدن را مشاهده كرد. پس از راديوگرافي ساده، سي تي اسكن بهترين روش تصويربرداري براي بررسي ضايعات سيستم حركتي بدن به و بافت

   .ها استخوانخصوص است

 ،)مغناطيسي رزونانس تصويربرداري( MRI هاي تصويربرداري اشعه ايكس متفاوت است.روش تصويربرداري در ام آر آي از سي تي اسكن و انواع روش:  ام آر آي

  كند.ايجاد ميبافت نرم ت تصوير را در جزئيا و كيفيت باالترين MRI. است راديويي امواج و مغناطيسي ميدان از استفاده با تصويربرداري روش يك
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اي، هاي پزشكي هستهشود. براي تصويربرداري با روشها استفاده مياي از مواد راديواكتيو جهت تشخيص و درمان بيماريدر پزشكي هسته:  ايپزشكي هسته

يابد. سپس تصويربرداري با استفاده از يك عضو مورد نظر تجمع مي شود. اين ماده درشود و به بيمار تزريق ميدار ميابتدا راديودارو مخصوص هر عضو، نشان
كه مختص  در اين روش تصوير يك مقطع يا تصوير كامپيوتريزه شده نداريم بلكه بيشتر فيزيولوژي فرد بر خالف روش هاي قبلي، .گيرددوربين گاما انجام مي

  نياز دارد.  بررسي مي شود لذا ارزش تشخيصي خاص خود را دارد اگر چه محدوديت ها و مالحظات بيشتري را نيز وي است

 رتابل يا سيار چيست و چه كاربردهايي دارد؟راديولوژي پ
رتابل از تجهيزاتي كه قابليت شود. براي راديولوژي پگرفته مي كارديولوژي مقدور نباشد، باتاق را رتابل در مواردي كه امكان حمل و نقل بيمار بهراديولوژي پ   

هاي مختلف مانند ند. از اين تجهيزات در مكانهسترتابل در دو نوع راديوگرافي و سونوگرافي هاي تصويربرداري پشود. دستگاهيحمل داشته باشند، استفاده م
 .دنشواستفاده ميهاي صحرايي بيمارستانهاي ويژه، اتاق بيمار، اتاق ريكاوري، بخش مراقبت

ها، ها در آمبوالنسها را حمل كند. از اين دستگاهتواند آنكه يك فرد به راحتي مي شده اندرتابل تصويربرداري، به قدري كوچك هاي پبرخي از دستگاه   
رتابل بايد به فاصله تيوب دستگاه تا كليشه يا كاست تصويربرداري كه در پشت بدن شود. براي انجام راديوگرافي پميمحل حادثه، منزل بيمار و ... استفاده 

سازي بيمار و آماده دهي بهپوزيشن يبرا .لحاظ مي شود يكمتردر راديوگرافي سيار، فاصله استاندارد تيوب تا گيرنده تصوير، گيرد، دقت شود. بيمار قرار مي
اديوگرافي بايد كاست تصويربرداري، بيمار نبايد حالت خوابيده داشته باشد. براي بلند كردن بيمار بهتر است از يك فرد ديگر نيز كمك گرفته شود. زمان ر

تخليه محل يا تابش اشعه ايكس، نشت و براي جلوگيري از بروز خطرات ناشي از  .دستگاه باشد تيوب اشعه ايكس پوزيشن بيمار به صورت عمود بر جهت آند
  توصيه مي شود.استفاده از پاراوان سربي 

شود. در نتيجه براي داخل بدن، استفاده مياز تصاوير  دريافتخطر است زيرا در سونوگرافي از امواج فراصوت براي بيسونوگرافي يك روش تصويربرداري    
رتابل همانند سونوگرافي معمولي، ابتدا پزشك مقداري ژل سونوگرافي شيلدي نياز نيست. در سونوگرافي پبه هيچ  ،رتابلهاي سونوگرافي پتفاده از دستگاهاس

 .دهدكند و سپس پروب دستگاه را بر روي آن فشار ميي بدن بيمار پخش ميرا رو
 

  راديولوژي در منزل چيست و براي چه افرادي مناسب است؟

دهند. راديولوژي در منزل راديولوژي در منزل جزو خدماتي است كه برخي موسسات فعال در حوزه خدمات پزشكي ارائه مي   
گيرند. اين نوع تصويربرداري راديولوژي در زمان بسيار كوتاهي در اختيار بيمار قرار ميشود و تصاوير با سرعت بااليي انجام مي

 :شوندهاي زير را شامل مياين افراد، گروه امكان مراجعه به مراكز تصويربرداري را ندارند.شود كه براي افرادي توصيه مي

 هافراد سالخورد 

 )غير قابل كنترليا معلولين حاد ذهني ( يحركت با عدم قابليت حركتبيماران بي 

 ينخاع –ران دچار سكته مغزي و يا صدمات مغزي بيما 

 يهاي پزشكبيماران بستري در منزل و متصل به دستگاه 

  هاهاي حاد مانند شكستگي لگن و ستون مهرهبيماران دچار شكستگي 

    استفاده از راديولوژي در منزل چيست؟ يتمز        
 يترين زمان و بدون معطلانجام تصويربرداري در كوتاه 

 تفت گزارش تصويربرداري بالفاصله پس از اتمام عمليادريا 

 هم تصويربرداري از معلولين و بيماران رواني در محيط امن خانانجا 

 هاي حساس به خصوص در شرايط هواي ناسالمانجام تصويربرداري در منزل براي سالمندان و گروه 
  

 كه ارزش تشخيصي و نكته. ذكر اين يوگرافي در بخش ها و موسسات نيستنافي ارزش هاي تشخيصي و تكنيكي انجام راد اخير، بحثتوجه فرماييد كه    
  به اين مهم نيز عنايت شود.  "حتما باالتر از تجهيزات آنالوگ است لذا در انتخاب محل/دستگاه "دقت تجهيزات راديولوژي ديجيتال عموما

  
  اميدوارم مطالب فوق مورد استفاده و بهره برداري آحاد مردم قرار گيرد        

  ١٤٠٠ آذر - با احترام : وثيقي                        

 
             


