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 8/8/1400پذیرش مقاله:           30/9/1399 دریافت مقاله: 
 

گذرد و همواره سعی شده است کـه تـدابیر چندین دهه از کاربرد فناوري رادیوگرافی به عنوان ابزار پاراکلینیکی دقیق می: مقدمه
در  وگرافیحفاظتی در برابر اشعه یونیزان رعایت گردد. این مسأله در حیطه کار دندانپزشکان به دلیل استفاده مکرر از دستگاه رادیـ

هـاي . بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیـین رعایـت اصـول حفـاظتی اشـعه درمطبمطب از اهمیت خاصی برخوردار است
 دندانپزشکی شهرایالم انجام شد.

هاي دندانپزشکی شهرایالم بود. مطب از مطب42برابر با تعداد نمونه مقطعی بود.-این مطالعه از نوع توصیفی ها:مواد و روش
و آمار  05/0ح معناداري و در سطSPSS24افزار آوري توسط نرمها پس از جمعلیست تکمیل گردید. دادهات بوسیله چکاطالع

 توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.
ار وجود دهاي حفاظتی پرسنل با سن و سابقه کار و همچنین بین دستگاه با جنسیت و سابقه کار , رابطه معنیبین روش  :هایافته

). بین P>0.05دار وجود نداشت ().  بین روش پردازش و زمان اکسپوژر با سن، جنسیت و سابقه کار رابطه معنیP>0.05نداشت (
 دار وجود داشته معنی) و لیکن باسابقه کار رابطP>0.05دار وجود نداشت (تکنیک رادیوگرافی باسن و جنسیت رابطه معنی

)P<0.05دار وجود داشت (ري با جنسیت و سابقه کار رابطه معنی). بین مسئول پرتونگاP<0.05 (. 

هاي هاي دندانپزشکی در ایالم به خوبی از روشنتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که  مطب گیري:بحث و نتیجه
 حفاظت اشعه آگاه بودند و آن را  به خوبی اجرا می کردند .

 ., رادیوگرافی ، دندانپزشکی، مطبی اشعهاصول حفاظت  ي:هاي کلیدواژه
 

 چکیده
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 مقدمه
ی شعه ایکس مهمترین و پرکاربردترین ابزار در پزشکا

پی که در دو مقوله تصویربرداري و رادیوترااست بالینی 

آن  . از جمله کاربردهاي) 1( گیردمورد استفاده قرار می

، هاي رادیولوژيتوان به دستگاهدر تصویربرداري می

اسکن و ماموگرافی اشاره کرد. تولید اشعه ایکس یتسی

د هاي پر انرژي به هدفی با عدبراساس تاباندن الکترون

، اتمی باال که بسته به نوع کاربرد از جنس تنگستن

 ) . 2،3( گیردباشد صورت میمولیبدن یا آلیاژهاي آنها می

هاي تشخیصی در ترین روشامروزه یکی از متداول

کن رادیوگرافی دندانی است. اگرچه که مم ،دندانپزشکی

لی است رادیوگرافی دندانی با بروز عوارض همراه باشد و

، ریسک توان با رعایت اصول حفاظتی اشعه ایکسمی

 ) . 4احتمالی آن را به حداقل رساند (

ید باکنند یاستفاده م کسیکه از اشعه ا یدندانپزشکان

مختلف  يهانهیزمبا شدت اکسپوژر اشعه و کاربرد آن در 

 يهاو روش یال، خطرات احتمآشنا باشند یدندانپزشک

، یعاتاطال نیکاهش دوز را بدانند تا چن يمورد استفاده برا

 خطرات و حیخود و توض یمنیا يالزم برا نهیزم شیپ

ر د. )5( نگران را فراهم کند مارانیب يبرا هاشع يایمزا

د چن يموارد کسیبحث حفاظت در مقابل اشعه ا

حفاظت ، مارانیحفاظت ب: ردیمدنظر قرار گ ستیبایم

 . )6( کار طیحفاظت در مح وپرتونگاران و پرسنل 

 ینیبال شاتیبعد از آزما یستیبا یصیتشخ یوگرافیراد

هم از نقطه نظر مسائل  ماریب ازیو در نظر گرفتن ن

صورت  يو یو هم از نظر سالمت عموم یدندانپزشک

 يبرا یوگرافیبودن راد در موثر یشک چیه). 7(ردیگ

مطالعه از  کیوجود ندارد. در  یتشخیص مشکالت دندان

 لهیوسه فقط ب دهیپوس يهادندان %44، ماریب 490

 رغمیعل. )8داده شده است ( صیتشخ یوگرافیمطالعات راد

از  یخطرات بالقوه ناش یصینحوه تشخ نیا يسودمند

ل اصو تیبخصوص در عدم رعا مارانیاکسپوژر ب شیافزا

 يبرا میتصم کهی است. زمان یخود باق يبجا یحفاظت

 زین شیشود روش انجام آزمایگرفته م یوگرافیانجامراد

 ثر باشدؤم ماریب یافتیتواند در ارتباط با کاهش دوز دریم

)9 . ( 

ه و پراکند هیاول يهاشامل اشعه ماریبه ب یاشعه تابش

 دیدو نوع اشعه با نیاز ا ماریحفاظت ب ياست و برا

. 2مناسب  تجهیزات. 1کرد.  تیاصول را رعا يکسری

ا بمتناسب  کی. انتخاب تکن3 لمیاز ف یکانون نقطهفاصله 

 تی. موقع6 ماری. سن ب5 یپرتوده طی. شرا4مار یب ازین

 ) . 10،11( منطقه مورد تابش یکیآناتوم

اي بیماران و انجام به دلیل کنترل دوره

 طرات احتمالی ناشی از، بایستی به خهاي مکرررادیوگرافی

 داتیتمه يریکارگه خطرات با ب نیااشعه توجه داشت. 

ارائه شده از طرف  يهادستورالعملالزم براساس

از جمله  . )12( رسدیم حداقل به یحفاظت يهاسازمان

 F,Eهاي سریع استفاده از فیلم توان بهیم، دیاقدامات مف

، تنظیم ايههمراه با رعایت اصول کنترل کیفی تاریکخان

آمپر و زمان تابش متناسب با اهداف ، میلیکیلوولتاژ

 تالیجید يکاربرد سنسورهاتصویربرداري اشاره نمود. 

 زیاکسپوژر ن يپارامترها میبا تنظ همراه یداخل دهان

 نددار ازین يبه اشعه کمتر یدهان داخل يهالمینسبت به ف

)13.( 

 کی، تکنگهدارن لمیف، یلیمستط ونیماسیاستفاده ازکول

 ياز فاکتورها زاتیتجه یفیکنترل ک يهاآزمونو يمواز

و  یاصول حفاظت نیا تیرعاباشند. در کاهش دوز می مهم

مورد  يدر مطالعات متعدد اشعهکاهش دوز يهاروش

دهد که ی. مطالعات نشان م)14( قرار گرفته است یبررس

ا ، ریسک تابش دوز اشعه ریلیمستط ونیماسیکاربرد کول

و  دیروئیت لدیاستفاده از شدهد. برابر کاهش می 8/2حدود 

% میزان اکسپوژر بیمار را  98تا  92 زین یبند سربشیپ

ها در اکثر مطالعات ایران بیانگر ). یافته15دهد (کاهش می

 30کاربرد تجهیزات سیستم دیجیتال به میزان کمتر از 
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باشد. ، کولیماسیون مستطیلی در حد چند درصد میدرصد

هاي با سرعت باال در ایران روند افزایشی استفاده از فیلم

ترین روش داشته و روش ظهور و ثبوت دستی شایع

 ). 16پردازش تصویر بوده است (

، استفاده از ضوابط با توجه به اهمیت و تأثیر اشعه

هاي دندانپزشکی عالوه بر کاهش بکارگیري اشعه در بخش

ها این روش بی جهت آموزش، سیاست مناسدوز بیماران

باشد میسازي دوز دریافتی جامعه به کارآموزان و بهینه

شعه ا. با توجه به وجود خطرات احتمالی ناشی از تابش )8(

، افزایش سطح آگاهی به بیمار حین انجام رادیوگرافی

ز ادندانپزشکان و اپراتورهاي دستگاه و استفاده بهینه 

اد تمهیدات الزم براي کاهش ، ایجهاي رادیوگرافیدستگاه

ي ، دندانپزشک و اپراتور امردوز تابش اشعه به بیمار

 ).5،7ضروري و بسیار مهم است (

 یطیشرا جادیموارد فوق در ا تیرعا تیا توجه به اهمب

ن و پرتونگاران و بدست آورد مارانیب يامن و سالم برا

 تی، وضعلیاطالعات و آمار در خصوص تعداد وسا

 هايطبدر م یوگرافیراد يهاتفاده از دستگاهاس یچگونگ

 مطالعه بطور نیا نکهیا زین و ی شهر ایالمدندانپزشک

 تاکنون در شهر لیکن شده است و اممحدود در کشور انج

 نییهدف تع پژوهش با نی، ااي یافت نشدایالم مطالعه

 یدندانپزشک يهااشعه در مطب یاصول حفاظت تیرعا

 انجام شد. 1398در سال  المیشهر ا

 هامواد و روش
مقطعی است که بر اساس  -این مطالعه توصیفی

مطب دندانپزشکی  42 دي و همکاران،مطالعه احمدیان یز

در این . )12شد (تخمین زده  1398در سال  در شهر ایالم

هاي شهر ایالم که مجهز به دستگاه مطب مطالعه،

رح کاري با طرادیوگرافی دندانی بودند و تمایل به هم

 به این مطالعه وارد شدند .  تحقیقاتی را داشتند،

 این چک. لیست تهیه شدچک  براي انجام این مطالعه،

، ، سابقه کار، جنسیتسن( لیست شامل دو بخش

و بخش ) برخورداري از آموزش در زمینه حفاظت اشعه

، خصوصیات هاي حفاظتی پرسنلشامل روش( دوم

، مسئول نیک رادیوگرافی، تکهاي رادیوگرافیدستگاه

بود. این ) ، زمان اکسپوژر و روش پردازش تصویرپرتونگاري

سؤال است که در پیوست ارائه شده  20چک لیست شامل 

 هاي حفاظتی پرسنلاست. به منظور بررسی حیطه روش

استفاده شده و جهت حیطه  11و  3، 2، 1از سؤاالت 

شترین و استفاده شد. بی 13و  12دستگاه از سؤاالت 

هاي حفاظتی کمترین نمره به دست آمده در حیطه روش

و بیشترین و کمترین نمره به  4و  12پرسنل به ترتیب 

 بود. 2و  6دست آمده در حیطه دستگاه به ترتیب 

ها از در این مطالعه , جهت نرمال بودن توزیع داده

ز اسمیرنوف و پس ازتعیین نرمالیته ا–آزمون کولموگروف

هاي مقایسه متغیر( پارامتري و ناپارامتريهاي آزمون

سه اسمی از آزمون کاي دو یا معادل پارامتري آن و مقای

ري متغیرهاي کمی از آزمون تی مستقل یا معادل ناپارامت

 یق،ده هاي به دست آمده از این تحقدااستفاده شد .  )آن

 . ی قرار گرفتمورد ارزیاب SPSS 24افزار از نرمبا استفاده 

 هایافته
مقطعی بوده و هدف از  -این مطالعه از نوع توصیفی

هاي رعایت اصول حفاظتی اشعه در مطب نییتع، آن

طب از م42برابر با تعداد نمونه دندانپزشکی شهر ایالم بود.

هاي دندانپزشکی شهرایالم بود. اطالعات بوسیله مطب

آوري توسط ها پس از جمعلیست تکمیل گردید. دادهچک 

مار و آ 05/0و در سطح معناداري  SPSS24 افزارنرم

صل توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حا

 براساس اهداف مطالعه عبارت از موارد زیر بود.

 29، مطب شرکت کننده در این مطالعه 42از مجموع 

) % 8/54( نفر 23) زن و%31نفر ( 13) مرد و %69نفر (

 تا 5 بین) % 9/61(نفر  26 .سال داشتند 40 تا 30 بین

) % 9/11( نفر 5 سال سابقه کار بیشترین تعداد و 10

هاي بین روش .سال کمترین سابقه را داشتند 5 کمتراز
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دار وجود حفاظت یپرسنل باسن و سابقه کار رابطه معنی

) و لیکن با جنسیت رابطه معنادار P>0.05نداشت (

 ).P<0.05داشت (

 )%4/21( نفر 9 دیده ودوره آموزشی ) %6/78( نفر 33

ره یکباردردو) %9/90( نفر 30.انددوره آموزشی ندیده

داراي ) % 7/85( مطب 36 .اندآموزشی شرکت نموده

 42 ها، تمامی مطبکوبی شده بودندپاراوان یا اتاق سرب 

 مطب 35.رعایت فاصله و زاویه مناسب داشتند) 100%(

با  ین دستگاهب.از دستگاه تهویه برخوردار بودند) 3/83%(

دار وجود نداشت جنسیت و سابقه کار رابطه معنی

)P>0.05دار وجود داشت ) و لیکن با سن رابطه معنی

)P<0.05 . ( 

 مطب 32، از پیشبند سربی) %8/73( مطب 31

ازفیلم ) %2/14( مطب 6، ازمحافظ تیروئید) 1/76%(

هاي مورد بررسی ازکل مطب) %88( مطب 37، نگهدارنده

ین برعایت تناسب ) %3/83( مطب 35، با سرعت باالفیلم 

) %8/54مطب ( 23موقعیت آناتومیکی و زمان تابش و 

 نفر 21تناسب بین سن و زمان تابش رعایت شده بود. 

ن بی .ازتحصیالت الزم رادیوگرافی برخورداربودند) 50%(

دار روش پردازش با سن، جنسیت و سابقه کار رابطه معنی

 ).P>0.05وجود نداشت (

بین تکنیک رادیوگرافی با سن و جنسیت رابطه 

کن باسابقه کار ) و لیP>0.05دار وجود نداشت (معنی

 ).P<0.05دار وجود داشت (رابطه معنی

دوزیمتر شخصی وجود ) %9/92( مطب 39 در

 مطب 37.دستگاه ثابت داشتند) %3/83( مطب 35.نداشت

 36 در تکنیک رادیوگرافی .سیستم آنالوگ داشتند) 88%(

 27نیمساز بود و مسئول پرتونگاري در ) %8/85( مطب

 ر) دندانپزشک بود.فراوانی زمان اکسپوژر د%2/64مطب (

ازروش ) %88( مطب 37 متغیرو در) %9/61( مطب 26

 . شدظهور و ثبوت استفاده می

 بین مسئول پرتونگاري با جنسیت و سابقه کار رابطه

با سن رابطه  ن) و لیکP<0.05دار وجود داشت (معنی

مان اکسپوژر ز).بین P>0.05دار وجود نداشت (معنی

دار وجود نداشت باسن، جنسیت و سابقه کار رابطه معنی

)P>0.05.( 

 گیريبحث و نتیجه
 )1397( نتایج تحقیقات احمدیان وهمکاران

 درشهرمشهد, میانگین درصد امتیاز رعایت اصول حفاظتی

ه ت اصول حفاظت اشعنشان داد  و از نظر رعای 9/42 را 

بین . ها وضعیت متوسط مشاهده گردیدمطب %77در 

 ومیانگین امتیاز رعایت اصول حفاظتی و متغیرهاي جنس 

داري بدست نیامد سابقه کاري دندانپزشکان رابطه معنی

ده )  که نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان دهن17(

ه مطالع درصد باالتري از رعایت اصول حفاظت بود لذا با

باشد و در ایالم نسبت به مشهد رعایت حاضر همسو نمی

ه حفاظت بهتر انجام شده است. در زمینه عدم وجود رابط

، جنسیت و معنادار بین روش حفاظتی پرسنل با سن

 سابقه کار نتایج دو مطالعه با یکدیگر همسو بود.

ر درمطالعه بدریانکه در شهر اصفهان مورد بررسی قرا

 آگاهی دندانپزشکان شهراصفهان نسبت به رعایتگرفت , 

ایج ) که با نت18اصول حفاظتی اشعه , ضعیف ارزیابی شد (

باشد. میزان بدست آمده از مطالعه حاضر همسو نمی

هاي حفاظتی در شهر ایالم بسیار باالتر استفاده از روش

تواند ناشی از تفاوت تعداد بود. عدم همسویی می

 .در دو شهر باشدهاي دندانپزشکی مطب

بر اساس یافته هاي تحقیق کرمی  در شهر سنندج , 

میزان آگاهی دندانپزشکان سطح شهر سنندج در خصوص 

، اما همین باشددرحد مطلوبی میXعوارض ناشی از اشعه 

دندانپزشکان از وسایل حفاظت فردي براي بیماران خود 

ی از نمایند و پرتوگیري بیماران و عوارض ناشاستفاده نمی

اهمیت بوده و نتایج حاصل از این پرتوگیري براي آنها بی

)  که 19دهد (دوزیمتري این موضوع را به خوبی نشان می



 همکاران حیدري و هاي دندانپزشکیبررسی رعایت اصول حفاظتی اشعه در مطب

 

 1شماره ، 23 یافته، دوره / 141 

. باشدبا نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر همسو نمی

هاي حفاظتی در شهر ایالم بسیار میزان استفاده از روش

 . باالتر بود

هاي درمطب اي که بر رويتوکلی در مطالعه

 دندانپزشکی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ل انجام داد متوجه شد که درتمامی موارد فاصله بین عم

 کننده و دستگاه یونیت اشعه ایکس قابل قبول بود اما

رعایت اصول حفاظت از اشعه در مورد دندانپزشکان و 

ت ) که با نتایج بدس20( بیماران به خوبی صورت نگرفته

 باشد.از مطالعه حاضر همسو میآمده 

احساس  %9/98نتایج تحقیقات بینال نشان داد که 

ل  مای %3/94 نیاز به گسترش آگاهی را درك کرده بودند و

ي با آموزش قبلی ارتباط معنی دار. بهبود دانش خود بودند

نگرش با آموزش و . مرین داشت، جنس و مدت زمان تسن

ا نوع عمل و نمرات بداري داشت نوع عمل ارتباط معنی

)  که هر چند با اهداف دو 21داري داشت(ارتباط معنی

 مطالعه با یکدیگرهمسو نیست ولیکن شواهد نشان دهنده

 آنست که دو مطالعه با یکدیگر همسو هستند.

یافته هاي حاصل از تحقیقات چادهري نشان داد که 

ست اتیروئید مهمترین ارگان براي محافظت در برابر اشعه 

 وازدندانپزشکان عمومی از وضعیت مناسب  %8/28 فقط و 

ده از )  با نتایج بدست آم22( رعایت اصول برخوردار بودند

 باشند.مطالعه حاضر همسو نمی

ن یافته هاي به دست آمده از مطالعات آروند نیز بیا

هاي رادیوگرافی داخل دهان بیشترین کرد که دستگاه

، کنپزشقدامات ایمنی دندااستفاده را دارند و با توجه به ا

اند دهاز آنها کلیه اقدامات الزم را رعایت کر %7/11 تنها

)  که با نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر همسو 23(

 باشد.نمی

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه و از آنجا 

هاي که نتایج کلی مطالعه حاکی از آن بود که مطب

هاي حفاظت م به خوبی از روشدندانپزشکی در شهر ایال

اند لذا تثبیت اشعه آگاه بوده و بخوبی نیز آن را اجرا نموده

سازي و برگزاري جلسات این وضعیت از طریق آگاه

آموزشی، همچنین بازدیدهاي مرتب و اصولی از سمت 

هاي ذیربط مانند اداره نظارت معاونت درمان سازمان

 ضروري است. 

 تشکر و قدردانی
با  شکیاله منتج از پایان نامه دکتراي عمومی دندانپزاین مق

می باشد .  IR.MEDILAM.REC.1399.063کد اخالق 

 م ایننجاابدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی ایالم که ما را در 

 مطالعه حمایت کردند , کمال تقدیر و تشکر را داریم . 
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Abstract 

Background: Decades have passed since the use of radiographic technology as an accurate 
paraclinical tool and it has always been tried to observe protective measures against ionizing 
radiation. This issue is especially important in the field of dentistry due to the frequent use of 
radiographs in the office. Accordingly, the present study was conducted to determine the principles 
of radiation protection in dental offices in Ilam. 

Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The number of samples 
was equal to 42 dental offices in Ilam. Information completed by checklist. Data were collected by 
SPSS24 software at a significance level of 0.05 and descriptive and inferential statistics. 
Results: There was no significant relationship between personnel protection methods with age and 
work experience, also between the device with gender and work experience (P>0.05). There was no 
significant relationship between processing method and between exposure time  with age, gender 
and work experience (P>0.05). There was no significant relationship between radiography 
technique and age and gender (P>0.05) but there was a significant relationship with work 
experience (P<0.05). There was a significant relationship between the radiographer with gender and 
work experience (P<0.05). 
Conclusion: The results of this study indicated that dental clinics in Ilam are well aware of 
radiation protection methods and have implemented it well . 
Keywords: Radiation Protection , Office, Dentistry, Radiography 
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