
. تجّنب تعريض نفس المنمنم منما نمد المجم م  نمد 5

 نساق  كخت فا لألشعا.

 

حاول تغيير ن خل حزنا األشعا ع ى ج   النريض 

 عد  ريق ت وير األنبوب حول النريض.

 DAPالتنظير وقيم جماماز ال م قم باالحتفاظ بنيم زند 

 لكل نريض.)إذا كاد نتوفراً(  KAPأو ال  

 . حاول التن يل ند زند التنظير.3

. قممم بممصنممنمماة الممنممسممافمما بمميممد الممنممريممض 2

 ونستنبل الصورة.

. قمم بمزيما ة المنمسمافما بميمد أنمبموب األشمعما 1

 والنريض إلى أقصى ح   ننكد.

نع أقل ع   ننكمد  pulsed. استخ م نن  التنظير النبضي 4

ل حصمول عم مى  frame rateند اإل ارات في واح ة الزند 

 صور ننبولا ند الناحيا التشخيصيا.

 البقعة الساخنة

 تقنية غير مثالية تقنية مثالية

2من  1الصفحة   

 الوقاية اإلشعاعية للمريض

 من األشعة التنظيرية

 أنبوب أشعا

http://rpop.iaea.org 

 األشكل مقتبسة من إل. كي فاغنر

 ن صنات ذات ص ا !

 الآللئ العشر: الوقايا اإلشعاعيا لفريق التنظير اإلشعاعي 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/

Whitepapers/poster-staff-radiation-protection-ar.pdf  

 ند التنظير اإلشعاعيل نرضى الآللئ العشر: الوقايا اإلشعاعيا 

 نمط التنظير النبضي يقلل التعرض اإلشعاعي

 Xنبضات أشعة 

 ثانية 1

 مستقبل صورة

 مستقبل صورة مستقبل صورة

4 units of 

intensity 

1 unit of 

intensity 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-staff-radiation-protection-ar.pdf
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-staff-radiation-protection-ar.pdf


 

 

 frames. حاول إنناة ع   اإل ارات 9

 والتشغيل السيننائي إلى ح  ننبول تشخيصياً 

 

تجّنب استخ ام نن  تجنيع النع ونات 

acquisition mode أثناء التنظير 

نع ل الجرعا  x( 01-11≈ )نع ل الجرعا ل تشغيل السيننائي 
 في نن  التنظير العا ي

 mag. تجنب استخ ام التكبير 8

 

إد تصغير نجال الرؤيا إلى النصف يؤ ي إلى زيا ة نمعم ل 

 الجرعا بنن ار أربعا أضعاف.

( ل منمرضمى ESD. تز ا  جرعا س ح ال خول )0

 الب ينيد أو األجزاء الننت ئا ند الجسم.

. تزي  النساق  النائ ا أيضاً ند جرعا س مح 7

 ( ESDال خول )

 

يجب أد نتذكر أد زيا ة جرعما سم مح الم خمول   

(ESD.  تزي  ند احتناليا تضرر الج ) 

 collimation. استخ م نح   الساحا 11

 قم باستخ ام نح   الساحا وفق النن نا النرا  تصويرها.

2من  1الصفحة   

 الوقاية اإلشعاعية للمريض

 من األشعة التنظيرية

 ند التنظير اإلشعاعيل نرضى الآللئ العشر: الوقايا اإلشعاعيا 

http://rpop.iaea.org 

التوثيق يجب أد يكود بتثبيت آخر 

صورة عن نا يكود ذلك ننكناً وليس 

 ل صور السيننائيا.

 ن صنات ذات ص ا !

 الآللئ العشر: الوقايا اإلشعاعيا لفريق التنظير اإلشعاعي 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/

Whitepapers/poster-staff-radiation-protection-ar.pdf  
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