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 اشعه خطرناك  

دستھ اي از پرتو ھا كھ داراي  :نساز پرتوهاي یو - 1    

دارند كھ در برخورد با انرژي زیاد بوده و قابلیت یونسازي 
بدن انسان باعث شكستن پیوندھاي شیمیایي بافت ھا مي 

  ... و xپرتوھاي گاما ، آلفا ، بتا ، : شودمانند

بخشي از پرتوھاي الكترومغناطیس  :توهاي غیر یونساز  

راي یونیزاسیون ماده كافي نمي باشند ھستند كھ انرژي آنھا ب
پرتوھاي ماوراء بنفش ، نور مرئي ، اشعھ مادون :  مانند

  ..وقرمز 

  :اثرات پرتوهاي یونساز  

  اثرات بھداشتی پرتوھا -١
  اثرات بیولوژیکی پرتوھا -٢

  اثرات بهداشتی پرتوهاي یونساز   

اثرات احتمالي در تمام سطوح پرتوگیري  :اثرات احتمالی 

تفاق مي افتد و ھیچ گونھ سطح ایمن دوز براي آن وجود ا
  .ندارد

یک سطح آستانھ دز وجود دارد کھ باالتر از  :اثرات قطعی  

  .آن اثرات قطعی بروز می نماید 

  اثرات بیولوژیکی پرتوهاي یونساز 

وقوع آن حتمی است  :اثرات قطعی بدنی یا جسمانی -1 

ات اولیھ یا تظاھر.(وجنبھ آماری یااحتمالی ندارد 
  )زودرس پرتوھا

وقوع وپیشرفت آنھا ماھیت  :اثرات آماري بدنی  -2 

لوسمی :مھمترین این اثرات عبارتند از .آماری دارد 
  .وانواع سرطان

در افراد پرتودیده بروز نمی کند بلکھ  :اثرات ژنتیکی  -3 

  .در فرزندان ونسل ھای آینده ظاھر می شود
   
   
  

: در مقابل پرتوهاي یونسازروشهاي مختلف حفاظتی    

  
ھرچھ فرد بیشتر در برابر پرتو باشد بیشتر پرتو :زمان -١

  .لذا باید پرتو گیري بھ حداقل زمان برسد. میگیرد
   
ھر چھ فاصلھ تا منبع پرتو بیشتر باشد پرتو : فاصلھ -٢

  .لذا باید فاصلھ تا منبع پرتو بھ حداكثر برسد. كمتراست
   
م بھ افرادي كھ بھ نوعي با پرتوھاي دادن آموزشھاي الز -٣

یونساز در تماس اند در زمینھ اثرات و خطرات تماس با 
  .پرتوھا و بھداشت و حفاظت در برابر پرتوھا 

   
استفاده از لباسھا و پوششھاي حفاظتي مناسب بگونھ اي  -٤

كھ فرد ھرگز بدون وسیلھ حفاظتي با منبع پرتوزا روبرو 
ي مناسب با مقدار اشعھ ، نشود، شامل پیشبندھاي سرب

  ...دستكشھاي مخصوص الستیكي و عینكھاي شیشھ اي و
   
  نمایش عالئم ھشدار در موارد وجود مواد رادیواكتیو -٥
   
مونیتورینگ منظم مقادیر پرتوھا در محیط ھاي موردنظر  -٦

  . در محل كار
  
مادران باردار وکودکان آسیب پذیرترین گروه نسبت بھ  -٨

  .دپرتو می باشن
   
ھر چھ سن افرادی کھ در معرض تابش قرار می گیرند  -٩

بھ .(کمتر باشد عوارض بیشتری در آنھا نمایان می شود
جز مواردی نظیر آب مروارید کھ ھر چھ سن افراد بیش 

  ).تر باشد   تاثیر پرتو ھا شدید تر خواھد بود 
   
حساسیت بافت ھا وارگانھای مختلف بدن در برابر  -١٠ 

از آسیب پذیرترین .ونساز متفاوت می باشدپرتوھای ی
بافت ھای بدن میتوان بھ مغز استخوان ،سلولھای جنسی 
، بافتھای لنفاوی ومخاط دستگاه گوارشی وگلو اشاره 

  .نمود 



 

 

مواجهه با جیوه در دندانپزشکی     

   
دندانپزشکان ھنگام آماده سازي، خارج کردن و یا .    

ام، در معرض مواجھھ شغلی با پرداخت دندان پر شده با آمالگ
.بخارات جیوه باشند  

  :فاکتورهاي موثر در مواجهه دندانپزشکان با جیوه 

آماده سازي و روش مخلوط کردن، جاي گذاري،  -١ 
  برداشتن، برش، تراش

  نشت از کپسول آمالگام حین آمالگام سازي  -٢
  وضعیت سیستم تھویھ  -٣
  ساعات کار و تعداد ترمیم در ھفتھ  -٤
  عدم استفاده از ماسک و دستکش  -٥

  تاثیر جیوه بر سالمتی  

اختالل در : عوارض سوء ناشی از استنشاق بخارات جیوه
عملکرد کلیھ ، ناباروري و تاثیر منفی روي جنین ، مشکالت 

عصبی، اختالالت نوروسایکوتیک ، تاثیرات مخرب  - رفتاري
بر سیستم عصبی مرکزي و محیطی ، تاثیرات چشمی ، 

   ...و کالت دھانی ، نارسایی حاد تنفسیمش

  :کنترل مواجهه با جیوه  

  تھویھ مناسب ھوا  -١

  استفاده از ماسک ودستکش -٢

  جایگزینی روشھای جدید وایمن -٣

جمع آوری جیوه ھای اضافی نظیر کپسولھای مصرف  -٤

  شده

جمع آوری خرده ھای آمالگام کھ در حین متراکم کردن  -٥

  باقی مانده

  یری از سوزاندن خرده ھای باقی مانده آمالگام جلوگ -٦

 

 ابتال به بیماریهاي عفونی  

جدا از خطر انتقال بیماری ھای خونی نظیر ایدز و ھپاتیت 

کھ ممکن است بر اثر تماس خون آلوده بیمار با پوست 

خراشیده شده پزشک ایجاد شود، دندانپزشکان ممکن است از 

یماری ھای عفونی مانند طریق تنفس بزاق فرد آلوده بھ ب

ھپاتیت و سل مبتال شوند و استفاده از ماسک، عینک محافظ 

  .و دستکش تنھا راه پیشگیری از ابتال بھ این بیماری ھاست

  عضالنی -عوامل ارگونومیکی ودردهاي اسکلتی  

ایستادن ھای طوالنی مدت، انجام حرکات تکراری و 

ی از جملھ قرارگرفتن در یک وضع نامناسب بھ مدت طوالن

عواملی است کھ باعث بروز دردھای اسکلتی ـ عضالنی در 

دندانپزشکان می شود و ھر دندانپزشک بر اساس وضع بدنی 

متفاوت ممکن است دچار یک یا چند نوع درد این چنینی 

ھمچنین گردن درد، دردھای شانھ و دست و مچ، . شود

کمردرد و گرفتگی عضالت از دیگر مشکالتی است کھ 

  . دندانپزشکان را تھدید می کند سالمت

  سندرم درد گردنی  

خم کردن سر بھ جلو ھنگام کار، قوزکردن و خم شدن 

دندانپزشک روی بیمار برای مدت طوالنی بروز آرتروز 

البتھ این مشکل در . را بھ ھمراه دارد) در درازمدت(گردن 

گردن دردھای مداوم شروع می شود کھ بھ آن سندرم  ابتدا با

درد گردنی می گویند؛ سندرمی کھ می تواند زمینھ بروز 

سردرد و دردھای مزمن در عضالت گردن، شانھ ھا و کتف 

  .را فراھم کند و حتی بھ درد بازو ھا منجر شود

  :علل ایجاد دردهاي اسکلتی عضالنی 

  مدت والنیھای استاتیک ط ھا و حالت وضعیت -١ 
  انجام حرکات تکراری -٢
  مدت طوالنی قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب بھ -٣
  استعداد ژنتیکی -٤
  استرس روانی و سن  -٥

 :عضالنی  -راهکارهاي پیشگیري از دردهاي اسکلتی 

ھای صندلیتان توجھ کنید، آنھا را  قبل از ھر چیز بھ دستھ -١ 

منظور کاھش  ھا بھ این دستھ. خوبی و درست تنظیم کنید بھ

  .اند  خستگی گردن و شانھ طراحی شده

سعی کنید در حین کار، سرتان فشار کمتری روی گردن  -٢
و نخاع وارد کند تا از کشیدگی عضالت گردنی 

  .جلوگیری شود
   
ای متناوب در فواصل بین کار یکی دیگر از ھ استراحت  -٣

  . ھاست رموز جلوگیری از این آسیب
   
خوابیدن روی شکم . از خوابیدن روی شکم اجتناب کنید -٤

  .شود آمدن فشار بیشتر روی گردن می موجب وارد
   
الزم است دندانپزشکان ھنگام کار سر خود را روی   -٥

  ..نگھدارند) ھا ستون مھره(ستون مرکز نخاع 
  

ھای کششی را ھم از یاد نبرید، عضالت  انجام ورزش -٦
در . ھایتان را بھ سمت باال و پایین منقبض کنید شانھ

مرحلھ بعد، این کار را در مورد ھر دو شانھ با ھم انجام 
منظور کشش  بھ. ھید و پس از خاتمھ، آنھا را شل کنیدد

سمت پایین بکشید و  ھایتان را بھ عضالت گردنی، شانھ
با انجام . در عین حال سرتان را بھ دو طرف خم کنید

حرکات کششی در عضالت جلوی قفسھ سینھ و تقویت 
کننده از گردن را  توان عضالت حمایت عضالت شانھ می

   .تقویت کرد
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  ٣٦٣٦٤٠٠١:شماره تلفن جھت پاسخگویی بھ سواالت
جنبھ ھای بھداشتی پرتوھای یونساز،محمدرضا منظم  : منبع 

 ارگونومی عبدلی ارمکی -١٣٨٨وران انتشارات فن آ
 


