
"پیام آموزشی"  

 تا حاال پرتابل گرفتین؟

 .پرســـتارها و کمکــی هـــا و دکتــرا چطــوري فـــرار مــی کـــنن     ،حتمــا دیــدین وقتـــی مــی خـــواین اکســپوز کنیــد     
        وحشـت تمـام وجودمـو    ، من خودم تا قبل از اینکه این مطلب رو بخونم وقتـی میـرفتم پرتابـل و مـی خواسـتم اکسـپوز کـنم       

اکسپوز می کنم و چشـمام و تیروئیـدم و    ، سربی و فقط با یه روپوش که فقط تنه رو پوشونده دارممی گرفت که بدون پاراوان 
این مطلب رو هم می ذارم که دوستانی که پرتابل زیاد دارن از نگرانیشون ، اما دیگه نمی ترسم کلی اشعه می خوره دست و پام

 .کم بشه

 

 
ــریم ب    ــدازه بگی ــکتر را ان ــعه اس ــواهیم دوز اش ــر بخ ــریم     اگ ــی گی ــر م ــایش در نظ ــن آزم ــراي ای ــا را ب ــدار ه ــترین مق   : یش

kvp: 85)   ،2:MAS  میلی متر فیلتر آلومینیـوم  3و، FFD: 180 cm  ،    و فاصـله  ایـنچ  17در  14انـدازه گیرنـده تصـویر  
 )متر از بیمار 1اندازه گیري دوز 

تحـت شـرایط یـاد     .دیگر بیماران یا پرتوکار نمـی رسـد  اشعه اولیه کامال توسط بیمار جذب می شود و اصال به در این وضعیت 
 .میکروگـري مـی باشـد    0.2متـري بیمـار    1اشعه اسکتر نیز در فاصـله  . میکرو گري تخمین زده شد 52شده اکسپوژر ورودي 

       براي درك بهتر این مقادیر آن ها را با اشعه زمینه طبیعی که هـر فـردي از محـیط زنـدگی خـود دریافـت مـی کنـد مقایسـه          
  :می کنیم

واضح اسـت کـه اشـعه اسـکتر در      .میکروگري در سال است 2400 ،اشعه زمینه اي که هر فرد به طور طبیعی دریافت می کند
  .ست که در یک ساعت دریافت می شودا فاصله یک متري بیمار بسیار کمتر از اشعه زمینه اي

پس با این حساب میشـه  ! دل یک سال اشعه زمینه دریافت کنیبار باید پرتابل بري تا معا 12000یه حساب سر انگشتی میگه 
 !یه نفس عمیق کشید و گفت خدا رو شکر که خطرش از چیزي که فکر می کردم خیلی خیلی کمتره

فقط بدونین ! این مطلب رو نوشتم دلیل نمیشه از فردا پرتابل ها رو زیاد کنید و فاصله تا مریض و نکات ایمنی رو رعایت نکنین
  !زیاد نترسن ،دوستان فراري رو توجیه کنیدو 

  



  ؟ل در چه فاصله اي می توانند با خیال راحت قرار بگیرندبسالم همکاران محترم پرستار ازما سوال می کنند هنگام انجام پرتا با

داریـم کـه    یک قانون فیزیکـی . مهباید توضیح مختصري بد دنناجواب سوال شما رو کامل بد دنهمن براي دوستانی که می خوا
ــی ــدگ م ــله نســبت عکــس دار   وی ــا مجــذور فاص ــتر  :دشــدت اشــعه ب ــله بیش ــه فاص ــر چ ــی ه ــر ،یعن ــعه کمت  .اش

هـا ایـن مشـکل رو     مـن خـودم بـا پرسـنل بخـش     . ودش در فاصله یک متري ایجاد می ،پرتابلگرافی بیشترین اشعه اسکتر در 
متـري   30تـا   20کـه در فاصـله    در صـورتی  ،ترین جاست پشت سر من و پاراوان سربی ایمن دو دارم که فکر می کنن  داشتم

   !دریافت نمی کننداشعه اي  رتقریبا دیگ

 دپرستاري داشته باشـ  ایستگاهکه بیشترین فاصله رو با  دپرتابل اختصاص بدهگرافی هر بخشی یک اتاق جداگانه به  است بهتر
من وقتی می خوام اکسپوز کـنم بـه همـه اعـالم     . پذیر نیستامکان عمال اقدام ولی این د هم اشعه دریافت نکنن بیمارانسایر و 

      پـس   اسـت  امـا گـاهی اتـاق مـریض بـه ورودي بخـش نزدیـک       وند م از بخش خارج شویمعموال می گو  دنومی کنم که کجا بر
 .مهــن مــی دانشــ پرســنل خالصــه دورتــرین نقطــه امکــان پــذیر رو بــه      ، دنــوبر انتهــاي بخــش بــه م ویمــی گــ 

دیدم که اشعه رو در فاصله یک متـري حسـاب    اولی تحقیقی ر درفرنسی ندیدم فاصله مشخصی تعیین شده باشمن توي هیچ 
میکروگري تخمین زده شده این بیشترین اشـعه ي   52میکروگري با شدت اشعه اولیه  0.2که شدت اشعه اسکتر معادل  دکردن

  .ودش متري ایجاد می 1اسکتري هست که در فاصله 

  

حائز رتبه اول  1390سال و در   شد راه اندازي 1388مرداد  9این وبالگ در ). سالم پرتوکاروبالگ ( xrays.ir: منبع
 .وبالگ نویسی علمی در جشنواره فرهنگی هنري دانشگاه علوم پزشکی تبریز شد


