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 واحد آموزش به بيمار

 پرتودهي به خانم هاي باردار

  چرا پرتوگيري زنان باردار مهم است؟

تابش  ري ازهنگامي كه شخصي در معرض پرتوهاي ايكس قرار مي گيرد، به اصطالح پرتوگيري مي كند. پرتوگي

يكس رتو اايكس ممكن است براي موجودات زنده اي مانند انسان خطرناك باشد. حساسيت همه موجودات به پ

  ست. الغ آسيب پذير يكسان نيست. جنين انسان، چون به سرعت در حال رشد است، بيش از يك انسان با

  آيا هر گونه تصويربرداري با پرتو ايكس خطرناك است؟

كس به بش ايتصويربرداري هايي كه به طور معمول در راديولوژي ها انجام مي شود حساب شده است و شدت تا

 اسابش حسبه ت كار رفته در آنها كمتر از آن است كه خطرساز باشد. با اين وجود، براي جنيني كه ممكن است

ود، شرهيز مي يكس پباشد، بسيار سخت گيرانه رفتار مي شود و براي خانم هاي باردار از تصويربرداري با تابش ا

  مگر در مواردي كه ضروري باشد. در اين موارد ضروري هم معموال جايي براي نگراني نيست.

 ز است.د ناچيكه به جنين مي رس هنگام تصويربرداري از دندان ها، سر، گردن، سينه، دست ها، و يا پاها پرتويي -

اقي نمي بدن ب اگر تصويربرداري با پرتو ايكس پيش از تشكيل جنين باشد هيچ جاي نگراني نيست، پرتوهاي ايكس در -

  .مانند

  چه نوع تصويربرداري هايي ممكن است به جنين آسيب برساند؟

 .برساند راديولوژي از ناحيه شكم و لگن يك زن باردار ممكن است به جنين آسيب .1

 .فلوروسكوپي از ناحيه شكم و لگن يك زن باردار ممكن است به جنين آسيب برساند .2

 سي تي سكن از ناحيه شكم و لگن يك زن باردار ممكن است به جنين آسيب برساند. .3

در هر حال خطري كه جنين را تهديد مي كند به سن جنين و به مقدار پرتو بستگي دارد. مراجعي هستند كه 

مي توانند احتمال آسيب رسيدن به جنين را تخمين بزنند، و وضعيت را براي شما روشن كنند. در اين باره با 
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 رسيدن آسيب احتمال باشد،تر  بيش جنين سن هرچه گفت توان مي كلي طور به پزشك خود مشورت كنيد.

 ي ماهه سه در جنين پرتوگيريِ شود؛ خطر تقسيم دوره سه به بارداري ت زمان مد اگر. شود مي تر كم آن به

 است.  كمينه بارداري ماهه سوم ي در كمتر،و بارداري دوم ي  ماهه سه در نخست بارداري بيشينه،

 لقاح از پس اول ي هفته دو

 در پرتوگيري كه مگر اين است؛ مقاوم بسيار ايكس تابشِ از هاي ناشي ناهنجاري به نسبت دوره اين در جنين

 .شود بررسي كردن جنين سقط بايد مواردي چنين وقوع باشد. در صورت بار مرگ ي محدوده

 بارداري هشتمِ ي هفته تا سوم ي هفته از

  . است كم تابش به آن حساسيت ابتدايي، و رشد ي مرحله در جنين دوره، اين در

 .بارداري بيستمِ ي هفته تا هشتم ي هفته از

 حتي اين، وجود ؛ با است حساس تابش به كه است گرفته جنين شكل مركزي اعصاب ي سامانه دوره اين در

دز هاي بسيار باال (بسيار بيشتر از دز مورد . شود مي ساز مسئله باال بسيار هاي نيز پرتوگيري دوره اين در

 .راديولوژي) مي تواند باعث كاهش توانايي ذهني نوزاد در آينده شوداستفاده در 

 بارداري پايانِ تا بيستم ي هفته از

 يك هاي اندام با واكنش تفاوتي جنين هاي اندام واكنش و شده است كامل تقريبا جنين رشد دوره، اين در

 .مادرش ندارد حتي و نوزاد

 بايد كرد؟هنگام مراجعه به مراكز تصويربرداري چه 

 پيش از هر كاري، پزشك و مسئولين مركز تصويربرداري را از بارداري يا احتمال بارداري خود مطلع كنيد.

 به عالئم هشدار دهنده در مراكز تصويربرداري توجه نموده و آن ها را جدي بگيريد.

 تصويربرداري نشويد. اين كار ضرورتي ندارد.اگر باردار هستيد يا احتمال دارد باردار باشيد، همراه بيمار وارد اتاق 

 خانم هاي باردار گروه هدف:


