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4. Гараа анхдагч туяаны тус-

галын гадна байлгах 

 

Гарыг анхдагч туяаны тусгал 

хэсэгт оруулахад шарлагын 

хүчин зүйлс (kV, mA)  болон 

өвчтөн, ажилтанд үзүүлэх  

цацрагийн тун ихэснэ. 

Бамбайн хамгаалалт 

Хажуугийн хамгаалалт-

тай нүдний шил 

1. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл! 

3. Зурагт үзүүлснээр таазнаас дүүжилсэн 

хамгаалалт, хажуугийн хамгаалалт, ширээн-

ий хөшгөн хамгаалалт хэрэглэх 

 

Эдгээр нь харалтын үед сарнисан туяанаас 

90 хувиас илүү хамгаалдаг. 

 

Зөөврийн дугуйтай хаалт хэрэглэх 

Тугалган хамга-

алалттай битүү 

хэлбэрийн хор-

могчны үзүүл-

элт Тугалган 

(Pb) эквивален-

тийн хэмжээ 

хормогчны урд 

хэсэгт: 0.25 мм, 

урд хэсгийг ху-

чих тал нь: 0.5 

мм, ард хэсэгт: 

0.25 мм байна.(Цацрагаас  >90% 

хамгаална.) 

Хуудас 2.1 Рент-

ген харалтын үед  

ажилтныг хамгаа-

лах нь 
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm http://rpop.iaea.org 

2. Цацрагаас хамгаалах 

үндсэн 3 зарчим 

Хугацааг хамгийн 

бага байлгах 

Зайг хамгийн бо-

ломжтойгоор 

ихэсгэх 

Хамгаалал-

тын хаалт 

хэрэглэх 

X rays X rays 

Хажуугийн 

хамгаалалт 

Таазнаас 

дүүжилсэн хам-

гаалалтын шил 

X rays 

Хөдөлгөөнт 

зөөврийн хаалт 

Ширээний 

хөшгөн хам-

гаалалт 

Өвчтөнд үзүүлэх цацрагийн тунг бууруулснаар ажилтанд нөлөөлөх цацрагийн тун буурна. 

Холбогдолтой зурагт хуудас! 
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http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/

Whitepapers/poster-patient-radiation-protection-mn.pdf 

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


 

 

5. Өвчтөний биед тусч буй цацра-

гийн  1-5% нь бусад чиглэлд тусч, 

сарнидаг.  

 

Туяаны чиглэлд зогссон тохиол-

долд сарнисан цацрагт өртөх бо-

ломжтой. 

7. Хувийн дозиметрийг хэрэглэх 

 Хоёроос доошгүй дозиметр хэрэглэх 

 Нэгийг нь цээжний түвшинд хормогчны до-

тор зүүх 

 Нөгөөг нь хормогчны гадна талд хүзүү бо-

лон нүдний түвшинд зүүх 

 Цацрагийн анхдагч туяаны чиглэлд гар ойр 

ажиллах үед нэмэлт хуруун /бөгж/ дозиметр 

зүүх шаардлагатай. 

Дозиметрийн бодит цагийн системийг 

ашиглах нь тустай. 
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9. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 

болон эмнэлгийн физикчдийн 

цацрагийн хамгаалалтын асуу-

далд гол анхаарлаа хандуулах 

8. Цацрагийн хамгаалал-

тын талаарх мэдлэгээ 

байнга дээшлүүлэх 

*Image adapted from ICRP Publication 85 

10. Санамж! 

 Рентген аппаратанд чанарын хяналтын тестийг тогтмол хийснээр, рентген аппаратны  аюулгүй, байнгын үйл 

ажиллагааг хангуулах боломжтой юм. 

  Ашиглаж буй аппаратны талаар мэдлэгтэй байх. Аппаратыг түүний онцлогт нийцүүлэн хэрэглэх нь өвчтөн 

болон цацрагтай ажиллагчид нөлөөлөх цацрагийн тунг бууруулна.  

Image receptor  

Рентген хоо-

лой 

Буруу! Зөв! 

Буруу! Зөв! 

Рентген хоо-

лой 

Дүрс хүлээн 

авагч 
6. Рентген хоолойг ширээний до-

од хэсэгт байрлуулах 

Өвчтөн хэвтэх ширээний доор 

байрлалтай систем нь сарнисан 

туяанаас хамгаалах хамгийн сайн 

хамгаалалт болдог. 

Хуудас 2.2  

Рентген харалтын 

үед ажилтны 

цацрагийн хамгаа-

лалтыг хангах нь 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm http://rpop.iaea.org 

Шинжилгээний үед өвчтөнд үзүүлэх цацрагийн тун буурснаар ажилтанд нөлөөлөх тун буурна. 

Холбогдолтой зурагт хуудас! 
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Рентген хоо-

лой 

Дүрс хүлээн 

авагч 

Рентген хоо-

лой 

Дүрс хүлээн 

авагч 

Дүрс хүлээн 

авагч 

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

