
. תכנן את ההליך מראש ובצורה מפורטת ככל 4

הניתן כדי להימנע מהרצות בלתי הולמות או 

 חשיפות חוזרות מיותרות

זכור: ילדים הינם רגישים יותר לקרינה  .1

 מאשר מבוגרים.

לילדים יש תוחלת חיים ארוכה יותר, שבה יכולות לבוא 

 לידי ביטוי ההשפעות השליליות של הקרינה.

2מתוך  1עמוד   

 רדיולוגיה פולשנית

 הגנת ילדים מקרינה
http://rpop.iaea.org 

 קיימים פוסטרים רלוונטיים נוספים!

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/

AdditionalResources/Posters/index.htm 

 IAEAי “התרגום מבוסס על חומר מקצועי שגובש ע

 . שוחח עם ההורים לפני ביצוע הפרוצדורה2

 שאל לגבי חשיפות קודמות 

 ענה לשאלותיהם בנוגע לבטיחות קרינה 

. העלה את 3

המודעות בקרב 

י שימוש “עמיתיך ע

ברשימת תיוג 

קליסט( כבדיקת ‘)צ

בטיחות לפני ביצוע 

 הפעולה.

להגנת ילדים מקרינה בפרוצדורות פולשניותכללי הזהב  10  

. הגן ככל שניתן על בלוטת המגן, החזה, העיניים ואיברי הרבייה של 5

 המטופל.

http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/ 

http://www.pedrad.org/associations/5364/files/

ImGen_StpLight_Chcklst.pdf 
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. השתמש בשיטה מיטבית:6  

 

  הקטן את קצב רכישת התמונות. כאשר

 פעימות בשניה. 3-ל 7.5-ניתן, הורד מ

 ג, “ק 20-עבור תינוקות ופעוטות מתחת ל

מהמכשיר במידה וניתן, “ גריד“הסר את ה

 במקום. air-gapוהשתמש בשיטת 

 .הקטן למינימום את זמן הצילום והשיקוף 

 .מזער את החפיפה בין השדות המצולמים 

  ,צמצם את אלומת הקרינה לאיבר הנבדק

 ככל האפשר.

 .מזער את השימוש בהגדלה 

. השתמש בטכנולוגיות הזמינות במכשיר לתיעוד 9

 מנת הקרינה ובטכנולוגיות להפחתת מנת הקרינה

. הגדל את המרחק בין 8

 המטופל ובין שפופרת קרני 

, ומזער את המרחק בין X-ה

 המטופל לקולט התמונה

. בדוק ותעד את מנת הקרינה הכוללת לאחר 10

 סיום ההליך

2מתוך  2עמוד   

 רדיולוגיה פולשנית

 הגנת ילדים מקרינה

להגנת ילדים מקרינה בפרוצדורות פולשניותכללי הזהב  10  

“ הקפאת תמונה אחרונה“. השתמש ב7

 במקום חשיפות נוספות, ככל הניתן
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