
 

 

 

 

  

 تارداری ٍ تصَیرترداری پسضکی:

تارداری زهاًی است کِ هادراى تایذ  تِ هرالثت تیطتری از 

خَد ٍ جٌیي خَد  تپردازًذ.هسایل تسیاری در دٍراى 

تارداری ٍجَد دارًذ کِ  سساٍار تَجِ تیطتری هیثاضٌذ، 

هاًٌذ هصرف سیگار ٍ الکل  ٍ لرار گرفتي در هؼرض اضؼِ 

 ًَاحی از پسضکی پرتَ دیگررٍضْایّای ایکس تطخیصی ٍ 

 ضکوی در طَل دٍراى تارداری.

اضؼِ ّای ایکس تطخیصی هی تَاًٌذ اطالػات هْن  ٍ ًجات 

تخطی را در هَرد ٍضؼیت پسضکی فرد در اختیار پسضک 

هؼالج لرار دٌّذ. اها هاًٌذ تسیاری از چیسّا، اضؼِ ایکس 

تطخیصی خطرات ٍ ّوچٌیي هسایایی دارد. اضؼِ ایکس تایذ 

اطالػات هَرد ًیاز ترای درهاى  تٌْا زهاًی استفادُ ضَد کِ

 تیوار در اختیار پسضک لرار دّذ.

ضوا هیتَاًیذ ایي خطرات را تا هطلغ کردى پسضک خَد از 

 ٍضؼیت تارداری خَد کاّص دّیذ.

اگر ضوا تاردار ّستیذ پسضک هیتَاًذ از تصَیرترداری صرف 

ًظر کٌذ یا آى را تِ تؼَیك اًذازد یا تا تَجِ تِ ًیاز ضوا تِ 

ِ ای آى را تؼذیل کٌذ کِ کوتریي هیساى پرتَ را دریافت گًَ

 کٌیذ.
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 متخصص رادیولوژی-: دکتر شکیبا فردتاییذ کننذه علمی

 زیر ًظر ٍاحذ تْثَد کیفیت

 چٍ وًعی اس تصًیزبزداری میتًاوذ بزجىیه اثز بگذارد؟

 ،یا ،دًذاًْا ،سر ،پاّا تازٍّا  از تصَیرترداری آزهَى  درطَل 

 هستمین درهؼرض تٌاسلی اًذاهْای کِ ػلت ایي ،تِ سیٌِ لفسِ

گفت آسیثی هتَجِ جٌیي ًوی  ًذارًذ،هیتَاى لرار ایکس اضؼِ

تاضذ.در هَاردی کِ تصَیرترداری از ًَاحی ضکن ٍ لگي ٍ کور 

اًجام ضَد تِ ػلت پرتَگیری هستمین جٌیي اهکاى آسیة تِ 

 جٌیي تیطتر هیثاضذ.

ًکتِ هْن دیگر در ارتثاط تا احتوال ترٍز آسیة ًاضی از 

پرتَ لرار پرتَگیری هرحلِ ای از تارداری است کِ هادر در هؼرض 

 :گرفتِ است

 در ّفتِ دٍم پس ازآخریي لاػذگی جٌیي ًسثت تِ ًمص

ّای ًاضی از اضؼِ ایکس تسیار هماٍم است اها ًسثت تِ آثار 

 کطٌذُ اضؼِ ایکس تسیار حساس است.

 َدر ّفتِ دٍم تا ّطتن تارداری جٌیي در هرحلِ رضذ ًٍو

از ٍاًذام زایی لرار دارد تٌاترایي دریافت هیساى هطخصی 

پرتَ در ایي دٍراى هیتَاًذ هٌجر تِ ًمص ّای تذٍ تَلذ 

 یاػمة هاًذگی رضذ ضَد.

 ِدر ّفتِ ّطتن تا پاًسدّن دٍراى تارداری اهکاى آسیة ت

سیستن ػصثی هرکسی ٍجَد دارد الثتِ در صَرتی کِ هیساى  

 زیادی پرتَ تَسط هادر دریافت ضذُ تاضذ.

 جٌیي احتوال تؼذ از ّفتِ تیستن تِ ػلت کاهل ضذى رضذ

 .آسیة ٍاردُ تِ جٌیي ًاچیس هیثاضذ

 جُت بیماران



 

 

 

 با
اگز باردار میباشیذ مًارد سیز را در َىگام مزاجعٍ بٍ 

 بخشُای تصًیز بزداری رعایت کىیذ:

 تِ هٌظَر اجتٌاب از تاتص ًاخَاستِ جٌیي، تَصیِ هی

ّر دٍ ّطذارّای  در ٍرٍدی اتاق اضؼِ ایکس  ضَد تِ

 ٍ سالي اًتظار تَجِ کٌیذ.

 گاّی اٍلات هوکي است فرد ػالین تارداری را از ػالین

تیواری افتراق ًذّذ تِ تیواراى تَصیِ هیطَد کِ اگر 

دارًذ  ّرگًَِ ػالین هاًٌذ تَْع،سرگیجِ ٍ خستگی

 تِ پسضک خَد اطالع دّیذ زیرا اهکاى تارداری ٍجَد

 دارد.

 ِدر صَرت ًیاز تِ اًجام رادیَگرافی تایستی ت

تکٌسیي رادیَگرافی در هَرد تارداری اطالع دادُ ضَد 

تا از ٍسایل حفاظتی هاًٌذ رٍپَش سرتی , ػیٌک 

 سرتی ٍ حفاظ تیرٍئیذ استفادُ ضَد.
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