وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 5931
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ضحی حیدری نژاد

 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس،ایران.

چکیده
هدف :کارکنان بخشهای خدمات بهداشتی و درمانی به علت ماهیت کارشان همواره در معرض بیماریهای واگیردار ،اشعههای یونیزان ،غیر یونیزان و
مخاطرات ارگونومیک میباشند .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ایمنی و بهداشتی بخشهای رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1331
انجام شد.

روشها:

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،جامعه پژوهش 11 ،مرکز دولتی و خصوصی دارای بخش رادیولوژی شهر بندرعباس بود ،جمعآوری

اطالعات با استفاده از چک لیست استاندارد مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که چهار شاخص تأسیسات و ایمنی ،حفاظت در برابر

اشعه ،فضای فیزیکی و بهداشت و نظافت را مورد بررسی قرار میدهد ،انجام شد .دادهها پس از جمعآوری با نرمافزار  SPSSو  Excelتجزیهوتحلیل شد.
نتایج :بیشترین امتیاز مربوط به شاخصهای ایمنی و بهداشتی رادیولوژی جام جم بود .ازنظر شاخص فیزیکی بیشترین امتیاز به بیمارستان شهید
محمدی و کمترین امتیاز به بیمارستان سیدالشهدا اختصاص داشت و از نظر ایمنی بیمارستان ایران بیشترین امتیاز را کسب کرد .در شاخص بهداشت
رادیولوژی مرکز بهداشت شهرستان و رادیولوژی جام جم و ایران بیشترین امتیاز و رادیولوژی بیمارستان شریعتی کمترین امتیاز را از نظر شرایط
استاندارد کسب کردهاند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،آموزش و برگزاری کالسهای آموزشی ،انجام معاینات دورهای کارکنان و آگاه کردن کارکنان نسبت به خطرات محیط
کار ،میتواند کمک شایانی در افزایش سطح ایمنی و بهداشت مراکز رادیولوژی در سطح شهر بندرعباس داشته باشد.
کلیدواژهها :رادیولوژی ،وضعیت بهداشت ،ایمنی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله14/97/79 :

پذیرش مقاله16/4/9 :

ارجاع :گودرزی بابک  ،هاشمی نرگس  ،حیدری نژاد ضحی .وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس در سال  .9414طب پیشگیری 9416؛ .32-44:)9(3

مقدمه

میباشند ،طبق گزارشهای کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیکال

بخش رادیولوژی از بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان میباشد

خطرات اصلی در محیط بیمارستان شامل الکتریسیته ،میزان

که جهت شناخت بیماریها به پزشکان کمک میکند ( .)1این

الکترومغناطیس ،پرتوهای یونیزان ،اشعه لیزر ،سروصدا،

بخش در بهبود عملکرد بیمارستان و کمک به درمان بسیاری از

ارتعاش و گرما میباشد (.)4

بیماریها حائز اهمیت میباشد ( .)2حدود  33تا  13درصد از

مهمترین خواص اشعه ایکس و ماورابنفش در بخش رادیولوژی

تصمیمگیری پزشکان خصوصاً در شرایط بحرانی بستگی به

خواص یونیزاسیون آنهاست ( .)2گرچه منافع کاربرد پرتوهای

یافتههای رادیولوژیستها دارد ( .)3بیش از  03درصد از

ایکس در امر پزشکی مشخص است اما باید کاربرد آن بااحتیاط

مراجعین بیمارستانی ،نیازمند اقدامات تصویربرداری پزشکی

و رعایت ایمنی و کاهش پرتوگیری غیرضروری بیماران انجام

نویسنده مسئول :ضحی حیدری نژاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس،ایران
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بابک گودرزی

نرگس هاشمی

*3

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

پرتوهای یونیزان ،تهویه هوای یونیزه شده و تأمین فضای

میتوانند آرار ناهنجاری بار روی کارکناان پرتوکاار و بیمااران

فیزیکی الزم برای دستگاههای مختلف پرتونگاری ،رعایت اصول

ایجاد کنند ،خصوصاً زمانی که موارد ایمنی و مسائل کنترل کیفی

حفاظتی ،ایمنی و بهداشتی منجر به تأمین و حفظ سالمتی

دستگاهها رعایت نگردد ( .)0تماس با مقدار بیشازحاد پرتوهاای

مددجویان میگردد (.)1

یونساز میتواند بار دساتگاه گاردش خاون ،سیساتم اعصااب

کارکنان بخشهاای خادمات بهداشاتی و درماانی باه علات

مرکزی و در نهایت بر تمام بدن آسیبهای جدی جبرانناپاتیری

ماهیت کارشان همواره در معرض بیماریهای واگیاردار ،ماواد

وارد کند ( )4عدم رعایت شرایط ایمنی در رادیولوژیها منجر باه

ساارطانزا ،اشااعههای یااونیزان و غیریااونیزان و مخاااطرات

ایجاد بیماریهایی از قبیل سرطان ،کاات اراکات عدسای چشام،

ارگونومیک میباشند؛ بنابراین رعایت مساائل ایمنای و بهداشاتی

تغییرات خونی و سیستم ایمنی ،ناهنجاریهای ژنتیکی ،مشاکالت

بخشهای مختلاف درماانی یکای از مساائل مهام میباشاد (.)1

قلبی -عروقی و ساوختگیهای پوساتی در کارکناان بخشهاای

رادیولوژیها به علت حضور بیماران مختلف ،پتانسیل باالیی در

رادیولوژی میگردد (.)3

انتشار و انتقال بیماریهای مختلاف داشاته کاه از نظار مساائل

در دستگاه رادیوگرافی ،ظهور و ربوت فیلم باه دلیال منااطق

بهداشتی اهمیت فراوانی دارند .بنابراین باید مساائل بهداشاتی در

تماس زیاد احتمال زیاادی بارای ایجااد آلاودگی و عفونات دارد

این مکانها بیشتر از اماکن دیگر موردتوجه قرار گیرد (.)1

بنابراین رعایت مسائل بهداشتی بسیار حائز اهمیت میباشد (.)13

ایمنی در ساازمانهای بهداشاتی و درماانی مجموعاهای از

همچنین توجه به مسائل حفاظتی در برابر پرتوها یونیزاسایون و

تدابیر امنیتی میباشد که جهات حفاظات از داراییهاای فیزیکای

جلوگیری از پرتوگیری ناخواسته افراد و رعایت نکاات ایمنای در

سااازمانها و افاارادی کااه در ارتباااط بااا آن و محاایط پیرامااون

برابر پرتوهای یونیزاسیون در رادیولوژیهاا بسایار باا اهمیات

آنهاست به کار میرود به طوری که منجار باه کااهش احتماال

میباشد (.)11

وقوع آسیب و زیان میگردد اماا موجاب حاتف تماام خطارات

فاکتورهای بسیاری در رادیولوژیها تحت کنتارل کارکناان

نمیشود ( .)1باه هماین خااطر دفتار آماار و ربات پرساتاری و

این بخش میباشد که در ضمن حفظ ارزش تشخیصی تصویر،

بهداشت محایط معتقاد اسات کاه ایمنای و بهداشات بخشهاای

میتواند پرتوگیری بیمااران را باه حاداقل برسااند ( .)1آماوزش

بیمارستان یک اولیت به شامار مایرود .طباق مااده  1آیینناماه

شغلی با تأکید بر رعایت ایمنی کمک مؤرری در انگیزش کارکناان

بهداشت محیط ،وزارت بهداشت مکلف به کنترل مراکز بهداشاتی

و رفع مشکالت ایمنی در رادیولوژیها مینماید (.)12

درمانی ،مراکز پرتو یونساز و  ...ازنظر رعایت اصول و ضوابط
بهداشت محیطی میباشد (.)1

نتایج مطالعه رحیمای و همکااران نشاان داد کاه وضاعیت
بهداشتی و ایمنیبخشهاای رادیولاوژی  3بیمارساتان بررسای

باار طبااق اصااول حفاظاات در براباار پرتوهااا کااه شااامل

شده در مشهد ،در  133درصد از موارد دیوارهاای اتااا اشاعه

توجیهپاتیری و بهینهساازی اسات الزم اساات هار آزماایش یااا

مطابق با آییننامه سربکاوبی شاده و  33درصاد ماوارد دفاع

درمانی که توسط پرتوهای یونیزان صورت میگیرد ،به صورت

فاضالب در مراکز بهداشتی بوده و در  10درصاد کاف اتااهاا

واضح مفید بودن آن برای بیمااران قابال توجیاه باشاد و روش

قابل شستوشو و مجهز به کفشو میباشد ،بخشهاای ماورد

بهکارگیری به صاورتی بهیناه گاردد کاه پرتاوگیری بیمااران و

بررسی ازنظر ایمنای و بهداشاتی وضاعیت مطلاوب و رضاایت

کارکنان به حداقل برسد (.)0

بخشی داشته است (.)13
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گیرد ( .)1بنابراین توجه به اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر

پرتوهای حاصل از دستگاههای تصویربرداری تشخیصای

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

رادیولوژی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی زاهادان ،نشاان داد از

بهداشت و نظافت( 1سؤال) ،انجام گرفت .با توجه باه چکلیسات

نظاار ساااختمانی  133درصااد از مراکااز دارای اتاااا اشااعه و

امتیاز مبنای یک بخش رادیولاوژی اساتاندارد  111اسات و هار

تاریکخانه بودند اما تنهاا  11درصاد از ایان مراکاز دارای انباار

شاخص با توجه به محتوای سؤاالت نمرهای از امتیاز را به خود

مناسب بودند 31 .درصد از ایان مراکاز دارای وساایل حفااظتی

اختصاص داده است .امتیاز کل شااخص فضاای فیزیکای ،131

بیماران بودند و حفاظت کارکنان در برابار اشاعه مراکاز در حاد

شاخص تأسیسات و ایمنی ،133حفاظت در برابار اشاعه  313و

مطلوب بود .از لحاظ پارامترهای بهداشت محیطی در اکثر مراکز

شاخص بهداشت و نظافات  03میباشاد .دادههاا باا اساتفاده از

وضعیت جمعآوری فاضالب و زباله و لولهکشی آب مطلاوب و

نرمافزار  SPSSنسخه  10و  Excelتجزیه و تحلیل شد .به منظور

مطابق با شرایط بهداشتی اماکن بود (.)4

کیفیسازی دادهها ،رادیولوژیهاایی کاه بایش از  13درصاد از

نتایج پژوهش صمدی و همکاران در مراکز پزشکی هستهای
استان همدان نشان داد این مراکز ازلحاظ شرایط نگهداری موقت

شاخصهای بهداشتی و ایمنی را دارا بودند به عناوان وضاعیت
مطلوب و کمتر از آن نامطلوب گزارش شدند.

پسااماندهای تولیاادی ،ظااروف حملونقاال مناسااب ضااایعات
رادیواکتیااو و نحااوه جمااعآوری و دفااع ایاان ضااایعات بااا
استانداردهای موجود تطابق کامل ندارند (.)14

یافتهها
در مطالعه حاضر از مجموع  11مرکز دولتای و خصوصای

بنابراین با توجه به اهمیت ایمنی و بهداشت رادیولاوژی ایان

دارای بخش رادیولوژی 11 ،مرکز از نوع بیمارساتانی (دولتای و

مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی در بخشهای

خصوصی) و  1مرکز از نوع مراکازی بودناد کاه فقاط خادمات

رادیولوژی بیمارستانهای بنادرعباس انجاام شاد .در پاژوهش

تصویربرداری ارائه میدادند .جدول  1مجموع امتیاز کسب شده

حاضاار سااعی شااد بااا بررساای وضااعیت ایمناای و بهداشااتی

توسط هر بیمارستان و مرکز تصویربرداری را نشان میدهاد،

بخشهای رادیولوژی ،اشکاالت ،معایب و نارساییهای موجاود

با توجه به نتایج بیشاترین امتیااز مرباوط باه رادیولاوژی جاام

در این زمینه شناسایی شده و راهکارهای عملای جهات افازایش

جم( 00/33درصد) و بیمارستان شهید محمدی( 01/0درصاد) و

ضریب اطمینان و ایمنی بخشهای متکور ارائه گردد.

کمترین امتیاز مربوط به واحد رادیولوژی بیمارساتان شاریعتی
( 11/11درصد) است.

مواد و روشها

جدول  ،2نشان میدهد شاخص فیزیکای بیمارساتان شاهید

این مطالعه توصیفی -تحلیلای ،باا هادف بررسای وضاعیت

محمدی بیشترین امتیاز ( 133از  )131و بیمارساتان سیدالشاهدا

ایمنی و بهداشتی بخش رادیولوژی در سال  1331انجام گرفات.

کمتاارین امتیاااز ( )123را کسااب کاارده اساات .ازنظاار شاااخص

جامعه مورد پژوهش کلیاه بیمارساتانها و مراکاز دارای بخاش

تأسیسات و ایمنی بیشترین امتیاز به رادیولاوژی ایاران ( 111از

رادیولااوژی ( 11مااورد) در شااهر بناادرعباس بااود .جمااعآوری

 )133و کمترین امتیاز به بیمارساتان شاریعتی ( )13اختصااص

اطالعات از طریق چکلیست استاندارد مصوب وزارت بهداشات

یافته است .در شاخص نظافات و بهداشات بیشاترین امتیااز باه

و درمان و آموزش پزشاکی شاامل  41ساؤال در  4شااخص

مرکاااز بهداشااات شهرساااتان ،بیمارساااتان صااااحبالزمان و

فضااای فیزیکاای ( 11سااؤال) ،شاااخص تأسیسااات و ایمناای(11

رادیولوژی جام جام و ایاران ( 13از  )03اختصااص یافات و در

مجله طب پیشگیری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1331

43

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 23:42 +0430 on Wednesday June 20th 2018

در مطالعات بترافشان و همکاران بار روی  23مرکاز فعاال

سؤال) ،شاخص حفاظت در برابار اشاعه( 12ساؤال) ،شااخص

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

بیمارستان شریعتی کمترین امتیاز ( )233را کسب کرده است.

نهایت شاخص حفاظت در برابر اشعه بیمارساتان خاتماالنبیاا و
رادیولوژی جام جم امتیاز کامل ( )313مربوطه را کسب کردند و

جدول  -1امتیاز کسب شده هر مرکز رادیولوژی

شهید محمدی

111

01/0

مطلوب

ام لیال

133

01/23

مطلوب

اورژانس بیمارستان شهیدمحمدی

133

02/41

مطلوب

سیدالشهدا

121

11/14

نامطلوب

کودکان

103

11/22

مطلوب

خاتماالنبیا

113

13/33

مطلوب

شریعتی

433

11/11

نامطلوب

رادیولوژی قائم

113

11

نامطلوب

مرکز بهداشت شهرستان

111

11/33

نامطلوب

رادیولوژی پارسیان

400

12/31

نامطلوب

خلیجفارس

131

10/13

مطلوب

رادیولوژی جام جم

101

00/33

مطلوب

صاحبالزمان(عج)

113

01

مطلوب

رادیولوژی ملک

133

01/23

مطلوب

امام رضا(ع)

113

13/31

مطلوب

رادیولوژی ایران

133

01/23

مطلوب

رادیولوژی مهر

131

13/01

نامطلوب

جدول  -2وضعیت مراکز رادیولوژی به تفکیک شاخصهای فیزیکی ،تاسیسات ایمنی ،نظافت و حفاظت اشعه
شاخص
بیمارستان

تأسیسات ایمنی

فیزیکی

حفاظت اشعه

نظافت

امتیاز

درصد

امتیاز

درصد

امتیاز

درصد

امتیاز

درصد

شهید محمدی

133

31

111

3/11

43

11

333

4/30

اورژانس شهیدمحمدی

112

1/11

112

3/11

43

13

331

2/14

کودکان

113

2/01

113

3/21

43

1/31

214

4/11

شریعتی

121

3/34

11

4/10

13

11

233

133

مرکز بهداشت شهرستان

110

0/31

30

3/11

13

13

233

3/01

خلیجفارس

111

4/31

141

11

10

13

212

0/31

صاحبالزمان)عج)

113

1/01

113

11

13

13

331

4/30

امام رضا(ع(

103

01

131

2/33

33

11

230

13/14

ام لیال

113

1/03

113

2/13

43

1/12

210

0/01

سیدالشهدا

123

3/32

121

13

41

1/31

203

0/11

خاتماالنبیا

131

0/01

111

11

43

13

313

3/31

رادیولوژی قائم

133

0/01

113

4/10

43

1/12

233

3/33

رادیولوژی پارسیان

110

0/01

133

4/10

33

11

243

1/01

رادیولوژی جام جم

101

0/11

111

0/13

13

13

313

133

رادیولوژی ملک

113

3/11

113

0/31

13

21

203

3/02

رادیولوژی ایران

113

1/11

111

1/42

13

3/11

213

3/33

رادیولوژی مهر

113

1/14

111

11/13

23

1/12

211

1/14
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نام بیمارستان

امتیاز کسبشده

درصد

وضعیت

نام بیمارستان

امتیاز کسبشده

درصد

وضعیت

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

نمودار  1نشان میدهد از نظر شاخص فیزیکی گویه مناسب
بودن مساحت اتااا عکسبارداری بیشاترین درصاد اساتاندارد

( )133و گویه وجود اتاا استراحت آنکال برای کارکنان کمتارین
درصد( )30/0را به خود اختصاص داده است.

همچنااااین نمااااودار  2نشااااان میدهااااد در شاااااخص
تاسیسااات و ایمناای گویااه وجااود سیسااتم فاضااالب مناسااب

گناادزدایی سااطلها بعااد از هاار بااار تخلیااه کمتاارین درصااد
( )1/21را به خود اختصاص داده است.

در واحاادها بیشااترین درصااد ( )01/1و گویااه شستوشااو و

نمودار  -2میانگین نمات مراکز رادیولوژی ازنظر شاخص تأسیسات و ایمنی
مجله طب پیشگیری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1331
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نمودار -1میانگین نمرات مراکز رادیولوژی ازنظر شاخص فیزیکی

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

همانگونه که نمودار  3نشان میدهد شاخص حفاظت در برابر

دستگاههای مولد اشعه ،کمترین امتیاز ( )33را به خود اختصاص

اشعه گویه نصب تابلو هشداردهنده اشعه در بخش بیشترین

داده است.

درصد ( )31/31و گویه وجود گواهی معتبر کنترل کیفی

نتااایج نمااودار  ،4نشااان میدهااد در شاااخص بهداشاات و
نظافاات گویااه وجااود گااان تمیااز باارای همااه بیماااران بااا 31/1

درصد بیشاترین امتیااز و گویاه وجاود هشادار مناع مصارف
دخانیات کمترین امتیاز ( )1/3را به خود اختصاص دادهاند.

نمودار  -4میانگین نمرات مراکز رادیولوژی ازنظر شاخص بهداشت و نظافت

48
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نمودار -3میانگین نمرات مراکز رادیولوژی ازنظر شاخص حفاظت در برابر اشعه

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

بحث و نتیجهگیری

بابک گودرزی و همکاران

میباشد .بنابراین سیستمهای تهویه مناسب در بخشهای

بندرعباس ازنظر شاخصهای ایمنی ،فیزیکی ،بهداشت و حفاظت

گردد که درواقع این مورد باید مورد توجه مسئوالن و مدیران

در برابر اشعه در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،در حالی که

بخشهای رادیولوژی قرار گیرد زیرا هرچه زمان کار با دستگاه

برخی از مراکز رادیولوژی (رادیولوژی مهر ،قائم ،پارسیان،

طوالنیتر باشد تجمع هوای یونیزه نیز بیشتر میشود.

مرکز بهداشت شهرستان ،شریعتی و سیدالشهدا) از نظر
شاخصهای استاندارد شرایط مطلوب و مناسبی ندارند.

همانطور که نتایج نمودار  2نشان داد در شاخص حفاظت
در برابر اشعه کمترین میانگین مربوط به کنترل کیفی

یافتههای پژوهش پوررضا و همکاران بر روی بخشهای

دستگاههای تصویربرداری میباشد .با توجه به این که اگر

تشخیصی بیمارستانهای دانشگاه گیالن نشان داد که این

دستگاههای رادیولوژی دچار نقص گردند میزان اشعه نشتی از

بخشها از نظر وضعیت ایمنی در حد متوسط ارزیابی شدند (.)3

این دستگاهها افزایش پیدا میکند و منجر به آسیب و صدمات

نتایج مطالعه فتحی در بررسی وضعیت ایمنیبخش

میگردد بنابراین پایش و کنترل کیفی تجهیزات و دستگاههای

رادیولوژی بیمارستانهای کردستان نشان داد که تمام کارکنان

تصویربرداری ضروری به نظر میرسد.

این بخش از فیلم بچ استفاده میکنند 13 ،درصد از کارکنان دوره

نتایج گویای آن است مراکز رادیولوژی از نظر شاخص

حفاظت در برابر اشعه را گترانده بودند و حدود  43درصد

بهداشتی در سطح مناسبی قرار ندارد .اسکندری و همکاران نیز

مراکز دارای پاراوان سربی بودند ،ازنظر ایمنی به ترتیب 23

در مطالعه خود بر روی وضعیت آلودگی باکتریایی دستگاههای

درصد واحدها ضعیف 13 ،درصد متوسط و  23درصد خوب

رادیوگرافی دندانپزشکیهای شهر همدان نشان دادند  13مورد از

ارزیابی شدند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)12

دستگاههای رادیوگرافی در دندانپزشکیها آلوده بودند به طوری

در مطالعه حسینی و همکاران شرایط بهداشتی  121مطب،
آزمایشگاه و رادیولوژی شهر بوشهر نشان داد وضعیت

که انواع باکتریهای میکروکوک ،انتروباکتر ،نوکاردیا و ...
مشاهده شدند.

بهداشت ساختمان ،وضعیت سرویسهای بهداشتی و ایمنی به

در نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان اینگونه

ترتیب با میانگین  02 ،01/3و  11/1درصد دارای وضعیت

قضاوت کرد که وضعیت بخشهای رادیولوژی بسیاری از

مطلوب بودند ،به طوری که در رادیولوژیها میزان برخورداری

مراکز و بیمارستانها از نظر شاخص فیزیکی خوب و از لحاظ

از شاخصهای بهداشت محیطی سرب کوبی درب و دیوارهای

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه متوسط است ،بخش رادیولوژی

اتاا ،نصب چراغ هشداردهنده مربوط به درب ورودی ،مجهز

بیشتر بیمارستانها از نظر بهداشتی ضعیف ارزیابی شدند .با

بودن اتاا به تهویه و فیلم بچ جهت کارکنان  133درصد بود،

توجه به اهمیت حفظ و ارتقای سالمت بیماران ،کارکنان و

نتایج این مطالعه تا حدودی با نتایج مطالعه حاضر همراستا می

مراجعین بیمارستانها و همچنین پیشگیری و کنترل بیماریها،

باشد (.)1

رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در این بخشها الزامی میباشد.

میانگین نمرات مربوط به شاخص ایمنی در حد خوب (باالی

همچنین جهت بهبود و ارتقا وضع ایمنی این بخشها تشکیل

 13درصد) بود .عالوه براین نتایج شاخص ایمنی نشان داد که

کمیته ایمنی ،آموزشهای کافی و مناسب درزمینه استفاده

کمترین امتیاز مربوط به پارامتر وجود هواکش در تاریکخانه

صحیح و اصولی از دستگاههای پرتونگاری و رادیوگرافی ،به

مجله طب پیشگیری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1331
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یافتهها نشان میدهد بیشتر بخشهای رادیولوژی در شهر

رادیولوژی باید جهت تهویه هوای یونیزاسیون نصب و پایش

بابک گودرزی و همکاران

وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

حداقل رساندن میزان اشعه مورد نیاز با استفاده از وسایل

تشکر و قدردانی

 استفاده از تهویه مناسب در بخشهای رادیولوژی و،حفاظتی
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بدینوسیله از مدیریت و کارکنان پژوهشی دانشگاه علوم

 در نهایت.تهیه دستگاههای اخطار قابل رؤیت ضروری است

 مسئوالن رادیولوژیها و کلیه کارکنان مراکز،پزشکی بندرعباس
رادیولوژی که در انجام این پژوهش همکاری نمودهاند تشکر و
.قدردانی میگردد

پیشنهاد میگردد جهت افزایش سطح ایمنی و بهداشت بخشهای
 انجام،رادیولوژی اقداماتی از جمله برگزاری کالسهای آموزشی
معاینات دورهای کارکنان و آگاهی رسانی کارکنان نسبت به
.خطرات محیطی صورت گیرد
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وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی

Health and protection status of radiology centers of Bandar Abbas city in 2016
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ABSTRACT
Introduction: Employees of the health services are always exposed to contagious diseases, ionizing and non-ionizing
radiation, and ergonomic hazards because of the nature of their work. This study was conducted to determine the health and
protection status of the radiology centers of Bandar Abbas city in 2016.
Methods: In this descriptive-analytical study, the study population included 17 governmental and private centers with a
radiology department in Bandar Abbas. The data were collected using the ministry of health, treatment, and medical
education's standard checklist which consisted of four indicators including facilities and safety, radiation protection, physical
space, and health status. The data, after collection, were analyzed uding SPSS and Excel softwares.
Results: The highest score was related the safety and health indicators of Jaame Jam radiology. Regarding the physical space
indicator, Shahid Mohammadi Hospital had the highest score and Seyyed Alshohada Hospital had the lowest score and In
terms of the safety status, Iran Hospital obtained the highest score. Rergarding the health indicator, the City health center and
Jame Jam and Iran radiology had the highest scores. Shariati Hospital radiology department obtained the lowest score,
regarding the standard conditions.
Conclusion: Regarding the results, training, periodic workers' examinations, and promotion of the awareness of employees
about the risks of their work environment can be helpful in increasing the level of safety and health in radiology centers in
Bandar Abbas.
Key Words: Radiology, Health Status, Protection.
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