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چکیده

زمينه و هدف :پزشکي هستهاي در سالهاي اخير با ورود فناوريهاي جديد نظير  SPECT/CTو  ،PETشناسايي ملکولهاي جديد قابل رديابي و همچنين راديو داروهاي
قابل رديابي پیشرفت قابل مالحظهای داشته است .بيمارستان نمازي شيراز درحال حاضر با توجه به تعداد مراجعه کنندگان از مراکز بزرگ پزشکي هستهاي ايران و جهان
محسوب ميشود .در اين طرح دادههای جمع آوري شده دربررسیهای کمی شامل اندازهگیری آهنگ دوز در مناطق مختلف بخش پزشکی هستهای و بررسیهای کیفی
گسترده با استانداردهای جهانی حفاظت در برابر اشعه مقایسه گردیده است و انتظار میرود این دادهها در آینده به عنوان مرجعی براي پايش وضعيت حفاظت در برابر اشعه
مورد استفاده قرار گیرند.
مواد و روشها :تندي دوز در نقاط تعیین شده در بخش پزشکي هستهاي در هر نقطه در سه روز متفاوت و هر بار در  5اندازهگيري ثبت و ميانگينگيري ميشود .همچنين بررسي
صحت عملکرد و استفاده مناسب از وسايل حفاظتي و دوزيمتري انجام گرفته است.

نتايج :طبق اندازه گيري هاي به عمل آمده ميانگين بيشترين تندي دوز در بخش پزشکي هسته اي بيمارستان نمازي مربوط به اتاق  SPECTدر کنار تخت در حين تزريق بيمار به
ميزان 25 µSv/hو ميانگين کمترين تندي دوز مربوط به پشت ديوار اتاق  SPECTکنار اتاق پذيرش به ميزان  0/13 µSv/hميباشد.
نتیجه گیری :اندازهگیری و بررسیهای کیفی نشان میدهد که در بخش پزشکي هستهاي بیمارستان نمازي موارد حفاظت پرتوی با دستورالعملهای کميسیون بین المللی حفاظت
در برابر اشعه ( )ICRPهمخواني دارد.
کلمات کلیدی :پزشکي هستهاي ،استانداردهاي جهاني ،حفاظت در برابر اشعه ،تندي دوز.

مقدمه

استفاده از مواد راديواکتيو از حدود  50سال قبل به عنوان ابزار
مهمي در تشخيص کلينيکي و تحقيقي معمول بوده است .اين مواد
در ابتدا به عنوان ترسيم کننده مسيرهاي متابوليکي در مطالعات
فيزيولوژي و پاتولوژي به کار گرفته ميشد .ولي امروزه عالوه بر آن
نقش مهمی در تصویربرداری ایفا میکند کهزمينه هاي کاربرد اين مواد
در علوم بیولوژیکی در تخصص پزشکي هسته اي قرار دارد (.)1
عوامل مختلفي موجب استفاده موفقيت آميز از مواد راديواکتيو در
پزشکي هسته اي شده است که از عمده ترين آن ها موارد زير را ميتوان
نام برد .اول اينکه تکنيکهاي جديد اندازهگيري راديو اکتيويته بسيار ساده
است .در مواردي که راديوايزوتوپهاي با تابش گاما مورد استفاده قرار
ميگيرند ،آشکارسازي آنها در خارج از بدن به سادگي امکان تحقيقات
غير تهاجمي را فراهم ميآورد .در مواردي که از نمونه هاي بيولوژيکي مانند
پالسما و يا ادرار براي سنجشهاي مختلف استفاده ميشود ،اندازهگيري
راديواکتيويته مستقيمًا انجام ميگيرد و از هر گونه تجزيه شيميايي و
پيچيدگيهاي تکنيکي به دور است (.)3 ،2
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* نويسنده مسئول :عليرضا مهديزاده ،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران .تلفنEmail: mehdizade@sums.ac.ir 0711-2349332 :
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موارد استفاده از راديوايزوتوپها به منظورهاي تشخيصي بسيار
متنوع بوده و ميتوان آنها را به زمينه های کام ً
ال متفاوت تقسيم بندي
99
m
نمود .از محلولهاي نوکلوئيدي نشان دار شده با  TCميتوان براي
سنتيگرافي کبد ،عکسبرداري از طحال و مطالعه درباره توزيع مغز
استخوان استفاده نمود .از * 32Pنيز براي تشخيص تومورهاي مغزي و
تومور داخلي کاسه چشم ،تومور دهانه رحم و تومورهاي سرطاني ناحيه
لوز المعده استفاده ميشود ( .)5 ،4کاربردهاي درماني مواد راديواکتيو
را ميتوان به سه روش جايگزيني بيوشيميايي ،درمان از راه نزديک و
درمان از راه دور تقسيم نمود (.)7 ،6
هنگامي که ميزان خطرات اشعه شناخته شد ،حدود اکسپوژر اشعه و يا
استانداردهاي مربوط به حفاظت در مقابل خطرات ناشي از آن براي عموم
و افراد حرفهاي نيز معرفي گرديد .يکي از اولين سازمان های تنظيم کننده
1
اين گونه استانداردها کميته بين المللي حفاظت راديولوژيکي ()ICRP
است ( .)8در مطالعات راديوبيولوژيکي ،اغلب اثرات بيولوژيکي اشعههاي
مختلف نسبت به يکديگر سنجيده ميشوند .بدين منظور براي هر اشعه
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1- International Commission on Radiological Protection
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کميت اثر بيولوژيکي نسبي ( 1)RBEتعريف مي شود (.)9
از آنجا که اثرات بيولوژيکي اشعه نه تنها به دوز اشعه ،بلکه به نوع
آن نيز بستگي دارد ،کميت دوزيمتري که در رابطه با حفاظت در برابر
اشعه بکار ميرود معادل دوزاست (.)10
براي توجيه در معرض اشعه قرار گرفتن در موارد پزشکي؛ سود در
مقابل زيان ،که شامل منافع و زیانهای اثرات اشعه و تشعشع ميباشد
مورد بررسي قرار ميگيرد .ضرر بالقوه اشعه در روشهاي تشخيصي خطر
ايجاد سرطان است .اين خطر در کودکان بيشتر بوده و با افزايش سن
کاهش مييابد .خطر ايجاد سرطان کشنده در طول عمر در دوزهاي موثر
اشعه بيشتر از  100 mSvحدود  %5به ازاي هر SVتخمين زده ميشود
( .)11در حاليکه هيچ مدرک اپيدميولوژيکي براي افزايش ريسک ايجاد
سرطان در دوزهاي زير  100 mSvوجود ندارد .با استفاده از فرضيه خطی
غیر آستانهای  )LNT(2ميتوان دوزهاي کم را با اثرات کم قياس کرد .این
مدل اساس اصل  )ALARA(3است که بیان میکندکه برای کاهش قرار
گرفتن در معرض تابش بدون از دست دادن کیفیت ،نباید از هیچ تالش
معقول و امکان پذیر فروگذار کرد (.)12
اهمیت کاهش دوز دریافتی در گروههای سنی خاص بیشتر ملموس
است چنانچه حفاظت کودکان زیر  10سال و بانوان در سنین باروری به
علت امکان باروری؛ از اهمیت بیشتری برخوردار است .مطالعات نشان
میدهد که در دوز موثر  20 mSvخطر مرگ در بالغين  30تا  60ساله
حدود  1در  1200نفر است؛ در حاليکه در بالغين باالي  70سال به کمتر
از  1در  3000نفر مي رسد .همچنين اين ميزان در کودکان زير  10سال
به  1در  450نفر افزايش مييابد (.)14 ,13
اغلب روشهاي تشخيصي ،بيمار را در معرض اشعهاي کمتر از
 20 mSvقرار ميدهد؛ همچنین دادههای موجود نشان میدهد که
بسیاری از بیماران تحت مراحل چندگانهای از پرتوگیری قرار میگیرند
که در طول زمان میتواند منجر به دوز تجمعی زیادی شود .با توجه
به استفاده روزافزون از تابش یونیزاسیون در پزشکی ،ارزیابی مناسب
از یک تصویر واضح و روشن پرتوگیری تجمعی بیماران برای تعیین
شاخصهای بهداشتی جامعه ،ضروری است و باید برخورد محتاطانهتري
در مورد دوز جذبی صورت گيرد (.)15
قبل از تجويز راديو داروها مشخصات فردي بيمار بايد کامال کنترل
شود .روش تعيين هويت بيمار در کلينيکهاي گوناگون متفاوت است
( .)16هنگامي که ريسک در معرض قرار گرفتن از يک منبع خارجي
تشعشع و يا هرگونه آلودگي راديواکتيو باال باشد؛ الزم است بيمار در
يک بخش درماني اختصاصي بستري گردد.
به دليل خواص فيزيکي و مقدار فعاليت راديونوکلئيدهايي که
در درمان مورد استفاده قرار ميگيرند فرآیند تهيه و تجويز اينگونه
راديونوکلئيدها باعث در معرض قرار گرفتن بيشتر پرسنل نسبت به زمان
انجام روشهای تشخيصي ميگردد .به همین دلیل مالحظات بیشتری
که شامل پوششهاي مورد نياز و روشهاي محافظتي هستند بايد مورد
توجه قرار گيرند تا از آلودگي پرتویی ،در اين مناطق جلوگيري به عمل
آيد .روشهایی که براي تهيه اين گونه راديونوکلئيدها مورد استفاده
قرار ميگيرند بايد مطابق با استانداردهاي )17( AS 2243.4 1998
و طراحي آنها بايد مطابق با استانداردهاي AS/NZS 2982.1:1997
باشد (.)18
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مواد و روشها

بررسي روشهاي کيفي :در اين طرح براي بررسي رعايت
استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه در بخش پزشکي هسته اي بيمارستان
نمازي ابتدا تقسيم بندي زير انجام شد:
بررسي مواد راديواکتيو و منابع اشعه؛ بررسي فضاي فيزيکي و
مهندسي بخش؛ بررسي ابزار و وسايل کار بر روي اشعه و بررسي نيروي
انساني مسئول کار با اشعه.
در هر بخش به تفکيک با کمک بازرسي و اندازهگيري هاي کمي،
وضعيت رعايت استانداردهاي حفاظتي هر بخش مشخص گرديد.
بررسي مواد راديواکتيو و منابع اشعه :براي بررسي ميزان مصرف
مواد راديواکتيو با مراجعه به دفتر ثبت ورود و خروج مواد راديواکتيو،
همچنين دفتر پسمانداري مواد راديواکتيو به لحاظ کمي ،و با در نظر
گرفتن بازههاي زماني ،دادههاي ورود و خروج مواد راديواکتيو ،بررسي
شود .به طور کلي در طول مدت مطالعه ،صرفا از  99Tcبه شکل ژنراتور
 Mo-Tcو  131Iکه هر دو به شکل هفتگي از طرف سازمان انرژي اتمي
ايران تامين ميشود؛ ميزان مصرف هر يک از اين دو رادیودارو در بخش
به ترتيب کمتر از  3کوري براي  Tcو بيشتر از  1کوري براي 131I
است .با توجه به شکل استفاده از مواد راديواکتيو و ميزان اکتيويته
آن ،اصول پسمانداري حاکم بر خروج وسايل آلوده و ويالهاي مواد
راديواکتيو نيز به شکل ماهانه انجام گیرد.
بررسي فضاي فيزيکي و مهندسي بخش :بخش پزشکي هستهاي
بيمارستان نمازي ،طول عمري حدود  50سال دارد ولي در طي اين زمان
با توجه به نيازها و تغيير کاربريهاي انجام شده بارها نقشه بخش مزبور
تغيير يافته و ساخت و سازهاي جديدي در اين بخش انجام گرفته است؛
به طور کلي فضاهاي بخش پزشکي هستهاي شامل:
فضاهاي سبز براي تامين نور و هوا؛ فضاهاي عمومي و دفتري براي
امور پذيرش؛ فضاهاي تحت نظارت و فضاهاي کنترل شده براي کار با
مواد پرتوزا می باشد.
بخش پزشکي هستهاي از بدو تاسيس براي همين منظور طراحي
و ساخته شده است .لذا در مهندسي قرارگيري بخش در طبقه
زيرين بيمارستان در ضلع شمال غرب و همچنين در ساخت ديوارها
از ديوارهاي ضخيم  75-100 cmاز بتن استفاده شده است که در
حفاظت پرتوي نقش بسيارموثري دارد.
از جمله موارد مهم در بخش فضاهاي فيزيکي و مهندسي بخش
پزشکي هستهاي وجود بخش بستري با  5اتاق مجزا و اتاق پرستاري
مستقل ميباشد .در کل بخش پزشکي هستهاي از اتاقهاي مناسبي
براي هات لب ،نصب دستگاههاي تصويربرداري و همچنين انتظار بيمار
و همراه بيمار برخوردار است.
بررسي ابزار و وسايل کار بر روي اشعه :در بررسي ابزار و وسايل
کاربر روي اشعه؛ ابزار و وسايل زير در بخش موجود است:
الف :وسايل عمومي کار با مواد راديواکتيو نظير هود و هواکش ،انواعي از
ابزار ،روکش سرنگ و ويال آجرهاي سربي ،شيشه سربي ،کاغذ جاذب و...
ب :وسايل حفاظتي شخصي شامل روپوش سر با محافظ تيروئيد
و دستکش
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1- Relative Biological Effectiveness
)2- linear no-threshold model (LNT
3- As Low As Reasonably Achievable
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ج :وسايل دوزيمتري شخصي شامل فيلم بج؛ سورويمتر؛ دوز به اتاق  SPECTدر کنار تخت در حين تزريق بيمار به ميزان 25 Sv/hµ
و ميانگين کمترين تندي دوز مربوط به پشت ديوار اتاق  PECTکنار
مانيتور و دوزيمتر گايگرمولر
د :وسايل دوزيمتري کاربردي شامل دو دستگاه دوزکاليبراتور اتاق پذيرش به ميزان  0/13 µSv/hميباشد .طبق استانداردهاي جهاني
ميانگين پرتوگيري در سال براي پرسنل بايد کمتر از  5 mSv/yباشد.
 Capintecبراي تعیین ميزان داروي راديواکتيو
ه :وسايل تصويربرداري شامل  SPECTزيمنس  Diacamو دوربين
گاماي  Nuclineو دستگاه  SPECT/CT ،GEبوده است.
بحث و نتیجهگیری
بخش
انساني
نيروي
بررسي نيروي انساني مسئول کار با اشعه:
بیشتر منابعی که در زمینه حفاظت در برابر اشعه در بخشهای
پزشکي هستهاي شامل سه گروه عمده اعضاي هياَت علمي؛ پرسنل پرتوکار مختلف از جمله بخش پزشکی هستهای موجود میباشد؛ به بیان
و پرسنل عادي شامل پرسنل دفتري ،تنظيف کار و خدمه میباشد.
استانداردها و نحوه محاسبات مربوطه میپردازند و گزارشات کمی
و
حفاظت
وظيفهي بررسي کيفيت برنامههاي حفاظتي و شرايط
و کیفی از بخشهای پزشکی هستهای دیگر در کشور و همچنین
همچنين برگزاري دورههاي آموزشي مرتبط با اساتيد و اعضاي هيات در سطح جهان بسیار نادر است .با توجه به حجم باالی اسکن قلب؛
علمي گروه ميباشد؛ با توجه به امکان پرتوگيري اين گروه از تجهيزات موارد حفاظتی با توصیههای جدید در نظر گرفته شد ( .)19با توجه
فردي دوزيمتري استفاده ميکنند و دورههاي آموزشي خاصي را به استفاده از دستگاه  SPECT/CTبرای اولین بار در ایران در بخش
گذراندهاند.
پزشکی هستهای بیمارستان نمازی؛ مالحظات حفاظتی بیشتری باید
در نظر گرفته شود .به عنوان مثال میتوان از دز بیمار ناشی از سی تی
اسکن و حفاظت فیزیکی اتاق  CTدر حین تصویربرداری نام برد که
نتایج
اینگونه موارد نیز در مطالعه حاضر منظور شده است (.)20
نتايج مشاهدات کيفي
اتاق پذيرش :در اتاق پذيرش از سيستمهاي ثبت مشخصات بيمار
با توجه به مقادیر آهنگ دوز اندازهگیری شده در طرح حاضر و
به شکل قابل قبولي استفاده ميشود؛ در مشاهدات انجام گرفته از اين در نظر گرفتن  5شیفت  8ساعته برای پرتوکاران در هفته و  50هفته
مکان ايرادات موجود عبارتنداز؛ عدم وجود تابلوهاي هشدار دهنده در مورد کاری در سال میزان دوز برای هر یک از نقاط اندازهگیری شده و محل
خطرات پرتوگيري خانمهاي باردار و خانمهای متاَهل در سنین بارداری .استقرار پرتوکاران از حد  5میلی سیورت فراتر نمیرود .ضمن آنکه با
اتاق انتظار :از مشکالت اين اتاق عدم وجود تابلوهاي هشداردهنده در نظر گرفتن میانگین آهنگ دوز  10میکروسیورت در ساعت ،در
در مورد خطرات پرتوگيري همراهان بيمار ،عدم وجود و استفاده از فضاهای عمومی به ازای  12ساعت حضور در مدت تصویر برداری
بهعنوان همراه بیمار  120میکروسیورت و با در نظر گرفتن نیمه عمر
درب وسط و همچنين نبود يک سازو کار تهويه مناسب ميباشد.
اتاق دوربین گاما و اتاق  :SPECTهر دو اتاق از نظر محيط بیولوژیک تکنسیوم جمع کل دوز همراه بیمار در ازای هر  10میلی
فيزيکي در حد قابل قبولي ميباشند از جمله نور مناسب اتاقها ،کوری ماده رادیو اکتیو کمتر از  300میکرو سیورت در فاصله یک
وجود تهويه مناسب ،حفاظ مناسب ديوارهاي اتاقها ،وجود تجهيزات متری در تمام مدت میباشد .که با توجه به میزان دوز مجاز برای افراد
اورژانس و احيا و همچنين بسته شدن اتوماتيک و کامل درب اتاقها .عادی که  1000میکرو سیورت در سال است میتوان گفت حضور به
عدم نگهداري مناسب از روپوشهاي سربي و همچنين عدم کنترل اين عنوان همراه در بخش پزشکی هستهای بی خطر است.
استفاده از انرژی پرتو و مواد رادیواکتیو مدتهاست که در تشخیص
روپوشها از لحاظ وجود ترک از جمله مشکالت اين اتاقها ميباشند.
هات لب :اين قسمت از نظر محيط فيزيکي داراي مشکالت عمده و درمان بسیاری از بیماریها به خوبی اثبات شده است .از آنجا که درک
ايست؛ از جمله عدم وجود کاغذ جاذب مايعات مناسب ،امنيت نامناسب ما از پرتو درمانی و تاَثیر آن بر بافت ،همچنان رو به بهبود است ،بدون
چشمه ( )sourceدر مقابل سرقت و دسترسيهاي غير مجاز و همچنين شک استفاده از پرتو نیز پیوسته افزایش مییابد .بهتر است که نه تنها
در مقابل حوادث طبيعي مثل زلزله سيل و آتش سوزي .در اين قسمت پرتوکاران ،همچنین بیماران ،سایر کارکنان بخشهای بهداشت و درمان،
اطالعات راديوداروها از جمله تاريخ تحويل به بخش تاريخ مصرف و نحوه اعضای هیات علمی که ممکن است درمعرض تابش قرار گیرند ،از راههای
نظارت و ایمن نمودن پرتو ،آگاهی داشته باشند (.)21
مصرف بطور سيستماتيک و هدفمندي ثبت و نگهداري ميشود.
اولین گام در همسو کردن تالشهای سازمانها و افراد ،ایجاد و توسعه
اتاق تست ورزش :اين اتاق از نظر فيزيکي مانند وضعيت نور
اتاق ،وسايل اورژانس و احيا و وضعيت تهويه نياز به برخي اصالحات یک فرهنگ واژه و دستورالعمل برای فعالیتهای مداوم و برنامهریزی
دارد .درب اين اتاق بطور خودکار بسته نميشود و در اين اتاق سطل شده است .این امر باعث همپوشانی کمتر وظایف میشود و رویکردی
جامعتر و هدفمندتر در جهت پیشبرد هرچه بیشتر مسائل مربوط به
سربي و همچنين روپوش سربي موجود نميباشد.
بخشبستري:ازجملهمزيتهاياينبخششيلدينگمناسبديوارها ایمنی پرتو فراهم میآورد ( .)22با در نظر گرفتن استانداردهای ICRP
و وجود دستشويي و دوش مجزا براي هر اتاق ميباشد.در اين بخش سطل  ,NRPBمیتوان مهمترین سرفصلهای حفاظت را در بخشهای زیر
سربي و روپوش سربي جهت استفاده همراه بيمار وجود ندارد .همچنين طبقه بندی نمود:
وضعيت کفپوش اتاقها و سرويس بهداشتي بخش مناسب نيست.
الف) توصيههاي ايمني براي پرتوکاران
 -1تا حد امکان فاصله گرفتن از منبع اشعه
نتايج مشاهدات کمي :طبق اندازهگيريهاي به عمل آمده ميانگين
بيشترين تندي دوز در بخش پزشکي هستهاي بيمارستان نمازي مربوط
در این زمینه وجود انواع گیره و فضای وسیع محل انبارداری،
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نگهداری پسماندهای مواد رادیواکتیو و هات لب در بخش میتواند
موثر باشد.
 -2هنگام کار با مواد حداقل زمان مدنظر باشد.
با توجه به میانگین سابقه کارپرسنل در بخش پزشکی هستهای
بیمارستان نمازی و همچنین تعداد تکنولوژیستها میتوان این عامل
را نیز در سطح قابل قبولی ارزیابی کرد.
 -3داشتن وسايل حفاظت شخصي (پيش بند ،دستکش ،عينک
سربي)
با توجه به انرژی گامای مواد مورد استفاده در بخش؛ هرچند
استفاده از وسایل حفاظت شخصی میتواند تا حدودی موثر باشد؛
متاسفانه با توجه به مشکالت کار با دستکش و عینک محافظ توسط
نیروی انسانی؛ عمده حافظت از طریق هود و آجرهای سربی در بخش
صورت میگیرد.
در بخش پزشکی هستهای تعداد پاراوانهای سربی موجود فعالَ
کافی به نظر میرسد .لیکن با توجه به برنامه گسترش بخش؛ بهتر است
با توجه به نیاز؛ پاراوانهای سربی مناسب تهیه شود.
 -4داشتن فيلم بج (کنترل ماهيانه و آزمايشات شمارش گلبولي
خون)
با توجه به استعالم انجام شده از سازمان انرژی اتمی نتایج کنترل
 3ماه فیلم بج و دوزیمتر انگشتری پرتوکاران در اختیار نویسنده قرار
نگرفت؛ لیکن در  3سال گذشته صرفاَ یک مورد در حد بررسی مجدد
در سوابق پرسنلی موجود بوده است که توسط واحد فیزیک بهداشت
بیمارستان بررسی و اقدام شده است.
جواب آزمایشات شمارش سلولهای خونی پرسنل نیز حاکی از آن
است که؛ خوشبختانه در  3سال منتهی به این مطالعه؛ هیچ گزارش
غیر طبیعی مرتبط با پرتوگیری بیش از حد مالحظه نشده است.
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ب) توصيههاي ايمني براي بیمار
 -1با کمترين مقدار اشعه آزمايش مربوطه انجام شود .ازتکرار
غيرالزم خصوصًا در اطفال پرهيز شود.
 -2نيمه عمر موثر مواد راديواکتيو متناسب با زمان آزمايش باشد.
با توجه به محدودیت داروهای مورد مصرف که شامل تکنسیوم ،ید و
در مواقعی لوتشیممی باشد؛ این مورد در بخش مراعات گردیده است.
 -3قبل از هر گونه تجويز راديودارو بايد سابقه اشعه بررسي شود
(خصوصًا در بچهها).
متاسفانه درباره سابقه کاربرد منابع پرتوهای یونیزان در گذشته
نزدیک و پیش از تجویز رادیو دارو؛ اطالعات؛ ثبت و ضبط نمیشد.
ج) توصيههاي ايمني براي همراهان
 -1حداقل تماس با منابع پرتو
مسیر رفت و آمد مناسب برای همراهان؛ جدا از مسیر بیماران در
نظر گرفته شود؛ که این امر در بخش پزشکی هستهای در نظر گرفته
نشده است.
ً
 -2حفاظ اتاق اشعه کامال محاسبه شده باشد.
در اندازهگیریهای انجام شده در بخشهای عمومی و راهروها
میزان دوز پرتوها کمتر؛ از میزان استاندارد بود؛ که این نشان دهنده
مناسب بودن حفاظ در نظر گرفته شده برای اتاقهای کار و منابع اشعه
میباشد.
 -3محاسبه دوز در همراهان
در بیمارانی که از مقادیر زیاد مواد پرتوزا و با نیمه عمر طوالنی نظیر
ید درمانی استفاده میشود در هنگام ترخیص بیماران باید دز همراهان
آنان نیز محاسبه گردد؛ که انجام این محاسبات توسط سازمان انرژی
اتمی نیز توصیه شده است؛ و این مورد نیز در بخش پزشکی هستهای
بیمارستان نمازی انجام میشود.
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Abstract

Background &Objective: In the recent years, nuclear medicine has enjoyed remarkable growth thanks to such novel technologies as SPECT-CT and PET, which are utilized for the recognition of new detectable molecules and radiopharmaceutical
medicines. Therefore, the current regulations on radiation protection require revision. Namazi Hospital of Shiraz is one of the
first nuclear medicine centers in Iran. Many patients visit this hospital every year; consequently, radiation protection must be
screened and evaluated regularly. Radiation protection in the nuclear medicine department has not been assessed in detail yet,
so we sought to conduct the first general radiation protection study.
Materials & Methods: The radiation dose in each zone was measured and regulated according to the International Commission
on Radiological Protection. To this end, measurements were performed over a three-day period, five times a day.
Results: The maximum and minimum doses in the nuclear medicine center in Namazi Hospital were 25µSv/h and 0.13µSv/h,
respectively. The maximum dose was measured in the SPECT room next to the patient’s bed during infusion. The minimum
dose was measured behind the SPECT room wall next to the reception. In terms of quality assessment, there are several major
environmental problems such as lack of suitable warning signs and sufficient ventilation; however, the main problem is the
absence of routine periodical radiation protection studies.
Conclusion: The results of these experiments revealed that the radiation protection in the nuclear department of Namazi Hospital met the international standards.
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