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   پرتو نگاري با کنترل از راه دور هاي سیستم کنترل و پایش دستگاه
  سردبیر محترم

میلیون آزمون  15تنها در امریکا ساالنه بیش از  .)1(گیرد  میلیون آزمون پرتونگاري صورت می 10روزانه در جهان بیش از 
پرتونگار توسط  افزایش پرتوگیري بیمار و، يهاي پرتونگار کارگیري آزمون هرشد ب .)2(شود  پرتونگاري پرتابل انجام می

 .)3( دکن کیفیت پایین پرتو تولیدي را مطرح می هاي پرتابل با توان و دستگاه

احتمالی خواهد شد که ناشی از پرتوگیري با  هاي پرتابل براي پرتونگاران باعث بروز عوارض دیررس و پرتوگیري حین آزمون
هیچ دوزي از پرتوگیري   هاي ژنتیکی فاقد دوز آستانه است. ها وآسیب ون انواع سرطانضی چربروز عوا .استدوز کم اما مزمن 

  .)4( سازد تر می اهمیت رعایت قوانین حفاظت در برابر پرتوها را بیش از پیش روشنله أ، این مسخطر نیست بی
که  که با توجه به این استز کانون اشعه میزان فاصله ا و موانع حفاظتی اولیه و ثانویهزمان پرتودهی، تابع  x اشعهشدن تضعیف 

ترین روش حفاظت  افزایش فاصله از کانون اشعه ساده کند، تغییر می(I∝1/d2)  شدت اشعه طبق قانون عکس مجذور فاصله
باعث استفاده غیراستاندارد کاربران این علت کوتاه بودن کابل سیستم کنترل  پرتونگاران بهگیري  محدودیت فاصله باشد. می

احتمال  اتصال کوتاه سیستم، که ضمن خطر قطعی مکرر، ههاي پرتابل شد طول سیم کلید فرمان دستگاهبا افزایش ها  ستگاهد
زودهنگام  خرابیآمار باالي  همچنین .باشد میهاي ایزوله نیز مطرح  ها به بخش انتقال این آلودگی باکتریایی و آلودگی میکروبی و

  .گردد ها می دهی منظم دستگاه و ضربه منجر به عدم سرویسعلت کشش سیم  هکلیدهاي فرمان ب
البته با  ،هاي پرتابل براي رفع این نقیصه اقدام به اضافه کردن گزینه انتخابی کنترل از راه دور هاي سازنده دستگاه شرکت لذا

  .بلیت پایش ندارندکدام قا که هیچ اند هاي پرتابل مدل خاص نموده اي گزاف براي دستگاه هزینه عملکردي محدود و
 هاي موجود سیستم ءترین روش ارتقا صرفه مقرون به هاي پرتونگاري پرتابلِ کشور، باتوجه به قدیمی بودن بخش اعظم دستگاه

  .است
گذاري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طراحی و  با همکاري و سرمایه پکیجی ،هاي موجود دستگاه تلذا جهت رفع مشکال
تصویر رنگی بیمار و فرامین   و قابلیت انتقال صدا این پکیجاندازي گردید  نصب و راه (ع) رستان امام رضاساخته شد و در بیما

تمامی مراحل تست نیز با موفقیت انجام و در حال حاضر نیز  کند. متر با بهترین کیفیت کار می 80مورد نیاز را دارد و تا فاصله 
  .باشد میسازي  تجاري حلهو در مرکرده  همامی اهداف موردنظر تیم را برآوردنتیجه حاصله ت شود و برداري می از آن بهره

 بیماران و سایر کارکنان، ،ایفاي نقش مؤثر در کاهش پرتوگیري پرتونگاران توان به حداقل هزینه، از مزایاي کاربردي دستگاه می
ترین مزایاي  یکی از مهم کامل اشاره نمود. ستقیم ودلیل نظارت م هاي پرتابل و کاهش تکرار آزمون به سرعت انجام آزمون ءارتقا

که به  باشد طوري ها می گونه تغییري در سیستم کنترل آن ها بدون نیاز به هیچ قابلیت نصب روي انواع دستگاه ،این سیستم
صورت بروز اشکال در هر موازات سیستم قبلی نصب شده و در هر لحظه امکان استفاده از هر دو سیستم وجود دارد لذا در 

ثیر أترین ت مهم. دهی خارج نشوند از سرویس ها شود دستگاه این مزیت باعث می .توان از سیستم دیگري استفاده نمود یک می
  مصرف در آن است. عدم وابستگی به خارج و عدم استفاده از تجهیزات بسیار خاص و کم ،شده اقتصادي سیستم طراحی
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