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بررسی سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی
شهرستان سنندج در مورد حفاظت پرتویی در سال 3131
اسرا کرمی* ،1سرشین قادری ،2شیما مرادیان ،3شیوا مصطفایی ،4فردین غریبی ،5فریده الهی منش
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 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران( .نویسنده مسئول)
karamiasra@yahoo.com 14139118190
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
-8کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
-9کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 -6هیئت علمی ،کارشناسی ارشد ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
تاریخ دریافت46/8/26 :

تاریخ پذیرش46/11/2 :

چکیده
مقدمه و هدف :انجام آزمونهای رادیوگرافی برای تشخیص انواع بیماریها کاربرد دارد ولی خطرات بالقوهای بررای بیمراران و
نیز پرتوکاران شاغل در بخشهای رادیولوژی به همراه دارد که در صورت رعایت تدابیر حفاظتی ،این خطرات بره حردا ل ممکرن
کاهش می یابد هدف از انجام این مطالعه تعیرین سرطآ آگراهی ،نگررع و عملکررد پرتوکراران شراغل در بخرشهرای رادیولروژی
شهرستان سنندج در زمینه دستورالعملهای حفاظت در برابر پرتوها میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه بهصورت توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی و با استفاده از یر

پرسشرنامه  81سراالی کره برین همره

پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی شهرستان سنندج تکمیل گردید .این پرسشنامه محتوی اطالعات دموگرافی

و سااالتی در

رابطه با میزان آگاهی ،نگرع و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی در مورد حفاظت پرتویی بود .اطالعات پرسشنامه تکمیلی با استفاده
از نرمافزار  SPSS18و آمار توصیفی شامل فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین ،انحراف معیار ،دامنه ،میزان آگراهی ،عملکررد و
نگرع پرتوکاران با جنس و مدرک تحصیلی و گروه سنی و سابقه کار آنالیز میشود.
یافتهها :نرخ مشارکت پرتوکاران  49/16درصد بوده و میانگین و انحراف معیار امتیاز مربوط به آگاهی ،نگرع و عملکررد آنهرا
در زمینه حفاظت در برابر پرتوها به ترتیب  11/98±1/042 ،16/04±2/121 ،21/60±2/520بود .میانگین و انحراف از معیار سرن و
سابقه کار پرتوکاران هم به ترتیب  4/46±6/481 ،89/14 ±5/103بود.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سن و کاهش مدرک تحصیلی ،آگاهی پرتوکاران در زمینه موضوع تحقیرق
کاهش مییافت و همچنین بین آگاهی پرتوکاران با عملکرد آنها در زمینه حفاظت پرتویی رابطه مستقیمی وجود داشت.
واژههایکلیدی :آگاهی ،نگرع و عملکرد ،پرتوکاران ،رادیولوژی
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 -0کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،بیمارستان توحید ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

اسرا کرمی

یونساز میباشند که میتوانند سبب ایجاد آسیبهای

مطالعاتی بودند که فقط میزان عملکرد پرتوکاران را

جدی و برگشتناپذیر و غیر درمان ،در نزد افراد که به

بررسی نمودند مانند مطالعهای که توسط  Reaganو

نحوی با پرتوکار سروکار دارند و یا افرادی که جهت

همکارانش ( )11جهت تعیین میزان رعایت شیوههای

تشخیص و درمان مراجعه مینمایند شود ( .)8-1اثرات

ایمنی پرسنل ،ایمنی بیمار و ارتباط آن با آموزعهای

زیستی ناشی از رار گرفتن در معرض اشعه به دو گروه

اولیه حرفهای ،باالترین سطآ آموزع ،پرورع ،سابقه و

اصلی اثرات طعی و اثرات تصادفی تقسیم میشوند.

نوع محل کار در بین  1011پرتوکار رادیولوژی

اثرات طعی ،تابعی از دوز تحویل داده شده به ارگان و

کالیفرنیا انجام شد در این مطالعه میانگین نمرات

یا منطقه بدن میباشد و در تابشی باالتر از دوز آستانه

رعایت شیوههای ایمنی بیمار و نمرات رعایت شیوههای

دیده میشود و با دوز های باالتر این اثرات شدیدتر

ایمنی پرسنل به ترتیب  %55/1و  %51/0بود .گروه سوم

طعی بهندرت در رادیولوژی

مطالعاتی بودند که آگاهی و عملکرد پرتوکاران را

تشخیصی دیده میشود .اثرات تصادفی ناشی از پرتو

بررسی نمودند مانند مطالعهای که توسط  Slechataو

ممکن است بهصورت سرطان در بیماران و یا بهصورت

همکارانش ( )11جهت تعیین میزان رعایت شیوههای

اختالالت ژنتیکی در فرزندان آنها ظاهر شود .احتمال

حفاظتی اشعه توسط پرتوکاران و ارتباط آن با آموزع

اثرات تصادفی با افزایش پرتو جذبشده افزایش

حرفهای ،آموزع مداوم ،سابقه اشتغال در رادیولوژی و

مییابد ( .)9 ،8هنگام استفاده از پرتوهای یونیزان در

محل کار در بین  2111پرتوکار شاغل در مراکز

پزشکی ،به کار بردن تدابیر حفاظتی در برابر آنها

رادیولوژی کالیفرنیا انجام شد که میانگین نمرات

ضروری است این تدابیر میتواند باعث تولید تصاویر

آگاهی و رعایت شیوههای ایمنی  %32و  %52بود.

تشخیصی با کیفیت باال گردد و در عین حال هم

گروه چهارم مطالعاتی بود که نمره کلی آگاهی

بیماران و هم کارکنان ،حدا ل ممکن تابش اشعه را

پرتوکاران را محاسبه ننمودند بلکه فقط نمرات مربوط

دریافت نمایند .در سالهای اخیر ،دستورالعملهای

به سااالت خاص را اعالم نمودند مانند مطالعهای که

جدیدی توسط سازمان بینالمللی معتبر ICPR-IAEA

توسط  Mojiriو همکارانش ( )12در زمینه سنجش

در موردحفاظت در برابر پرتوها هنگام انجام

آگاهی و نگرع در مورد حفاظت در برابر تشعشع در

آزمونهای رادیولوژی منتشر شده است (.)3-0

بین  51پرتوکار همدان انجام شد ،بر اساس نتایج این

میشوند .اثرات

در زمینه ارزیابی آگاهی ،نگرع و عملکرد

مطالعه سطآ آگاهی شرکتکنندگان در مورد ضریب

پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی چند مطالعه در

کاربرد فیلم بج و انجام معاینات دورهای به ترتیب %51

سالهای اخیر انجام شده است که میشود آنها را به

و  %68بود و درزمینه کاربرد وسایل حفاظتی برای خود

پنج گروه تقسیم نمود گروه اول مطالعاتی بودند که

پرتوکار و بیماران به ترتیب  %38/1و  %53/4بود.

فقط میزان آگاهی پرتوکاران را بررسی نمودند؛ مانند

مطالعهای کاملتر در زمینه بررسی میزان آگاهی،

مطالعهای که توسط  SUو همکارانش ( )4در زمینه

عملکرد و نگرع پرتوکاران در استان یزد توسط علی

سنجش آگاهی موارد حفاظت پرتویی ،بر روی 119

چاپاریان و همکاران انجام شد که در این مطالعه نرخ
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یکی از عوامل زیانآور محیط کار ،پرتوهای

شد که میانگین نمرات صحیآ  %60/38بود .گروه دوم
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مقدمه

پرتوکار شاغل در پنج مرکز پزشکی در تایوان انجام

بررسی سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد...

معیار امتیاز مربوط به آگاهی ،نگرع و عملکرد آنها

آلفای کرونباخ  1/56تعیین گردید.

در زمینه حفاظت در برابر پرتوها به ترتیب

سااالت شامل خطرات تابش اشعه یونیزان ،انون

 90/41±16/53،53/88±12/08 ،96/0±10/81بود

 ،ALARA1حدود مجاز دوز اشعه ،نقش شرایط

(.)18

پردازع فیلم ،نقش سمتهای مختلف دستگاه اشعه

بردن تدابیر حفاظتی نقش حیاتی دارند زیرا آنها

بیمار و پرتوکار ،استفاده از فیلم بج ،استفاده از وسایل

مسئول مستقیم انجام آزمونهای رادیولوژی میباشند و

حفاظتی و انجام آزمایش خون دورهای جهت سنجش

باید از دستورالعملهای کاهشدهنده دوز تابشی ناشی

سالمتی پرتوکاران ،نظرسنجی درباره شرایط خاص

از آزمونهای مختلف رادیولوژی آگاه باشند و نگرع

بیماران بود .سااالت مربوط به آگاهی ،نگرع و

و عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشند تا بتوانند

عملکرد هرکدام  11ساال بود .برای هر کدام از 81

خطرات ناشی از پرتوها را به حدا ل برسانند بنابراین

ساال میزان درصد و تکرار هر کدام از پاسخهای

هدف از انجام این تحقیق جهت ارزیابی سطآ آگاهی،

ممکن محاسبه شد .اطالعات پرسشنامه تکمیلی با

نگرع و عملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز

استفاده از نرمافزار  SPSS18و آمار توصیفی (فراوانی

رادیولوژی شهرستان سنندج درباره حفاظت پرتویی در

مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین ،انحراف معیار ،دامنه) و

سال  1848بود.

آزمون همبستگی پیرسون و میزان آگاهی ،عملکرد و
نگرع پرتوکاران با جنس و مدرک تحصیلی و سابقه

مواد و روشها
این مطالعه بهصورت توصیفی – تحلیلی از نوع
مقطعی با استفاده از پرسشنامه در میان  121پرتوکار
شاغل در  4مرکز رادیولوژی شهرستان سنندج (شامل
همه بیمارستانها ،درمانگاههای دولتی و غیردولتی) به
مدت  6ماه انجام شد .به تمام افراد شرکتکننده در
مطالعه ،در مورد مبانی و اهداف پژوهشی ،محرمانه
بودن دادهها و بدون نام بردن پرسشنامه اطالع داده شد.
عالوه بر این ،بهطور طبیعی ،آنها میتوانستند از
مشارکت امتناع ورزند .پرسشنامه شامل سااالتی درباره
اطالعات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،مدرک
تحصیلی ،سابقه کار در رادیولوژی و محل کار) و 81
ساال درباره اطالعات مربوط به نگرع ،آگاهی و
عملکرد در زمینه رعایت شیوههای حفاظتی بیمار و

کار مورد آنالیز رار گرفت.

یافتهها
یافتهها بر اساس  113پرسشنامه تکمیلشده  %09مرد
و  %96زن با میانگین و انحراف معیار سنی ±5/16
 89/14بودند .از نظر جنسیتی نیز  01/8درصد از
پرتوکاران مرد ( 03نفر) و  99/2درصد از پرتوکاران
زن ( 01نفر) بودند و  0نفر از پرسشنامهها بدون تعیین
جنسیت تکمیل گردیده بود .محدودهی سنی پرتوکاران
بین  28تا  60سال (متوسط  89/14 ±5/103سال) و
محدودهی سابقه کار آنها بین  1سال تا  80سال
(متوسط  4/46±6/ 481سال) بود .از نظر مدرک
تحصیلی پرتوکاران (کاردان  01/9درصد 01،نفر

پرتوکاران بود .پرسشنامه به روع محتوایی با چند نفر
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با توجه به اینکه پرتوکاران رادیولوژی در به کار

ایکس (محدودساز ،فیلتر ،صفحه فولی) در مقدار دوز
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مشارکت پرتوکاران  %64/6بود و میانگین و انحراف

از اساتید تعیین اعتبار و پایایی آن بر اساس نتیجه آزمون

اسرا کرمی

کارشناس  95/6درصد %4/0 ،کارشناس ارشد و 1/4

واریانس ی

درصد تکنسین تجربی بودند.

نگرع و عملکرد افراد موردمطالعه رابطه معنیدار

با توجه به آزمون همبستگی پیرسون بین سن

آماری وجود ندارد .همچنین بین آگاهی ،نگرع و

کارکنان موردمطالعه با آگاهی ،نگرع و عملکرد

عملکرد افراد موردمطالعه با سطآ تحصیالت و جنس

همبستگی وجود ندارد ( .)p>1/10همچنین بین سابقه

رابطه معنیدار آماری وجود ندارد (جدول  .)0میانگین

کار پرتوکاران با آگاهی و نگرع همبستگی وجود

و انحراف معیار مربوط به آگاهی به ترتیب - 21/60

ندارد ()p>1/10؛ اما با عملکرد همبستگی مثبت وجود

 ،2/52نگرع  ،2/12 – 16/04عملکرد 1/04- 11/98

دارد (( .)p=1/125جدول  .)0بر اساس آزمون آنالیز

میباشد.
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جدول  :1ضریب همبستگی سن و سابقه پرتوکار با پارامترهای آگاهی ،نگرش و عملکرد
متغییر
سن
سابقه کار پرتوکاران

آگاهی

نگرع

عملکرد

همبستگی

-1/111

1/109

1/152

سطآ معناداری

1/441

1/128

1/138

همبستگی

1/150

1/101

1/221

سطآ معناداری

1/903

1/188

1/125

جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویی به سؤاالت آگاهی سنجی در افراد موردمطالعه
دارد

ندارد

ساال

درصد

درصد

42

3

آگاهی در مورد حساسیت انجام گرافی در سهماههی اول بارداری

41/8

4 /5

آگاهی درباره ارجآ بودن نمای  PAنسبت به  APدر حفاظت بیمار

35/6

12/9

آگاهی از ضرورت بررسی گرافیهای مشابه بلی بیمار با درخواست فعلی

30/3

19/2

آگاهی در مورد تعریف انون ALARA

31/9

13/6

55

28

آگاهی از نقش ماثر فیلتر در رادیوگرافی

63/1

83/4

آگاهی از تعداد مقاطع گرفتهشده در  CTبا دوز دریافتی

61/4

83/1

آگاهی از سرعت صفحه فولی در کاهش پرتوهای پراکنده

98/9

06/6

آگاهی از نحوهی درست انجام فلورسکوپی

85/2

62/3

آگاهی از افزایش دوز دریافتی بیمار در اثر کهنه شدن داروی ظهور و ثبوت

آگاهی از نقش تغییر شرایط تابش در کاهش دوز بیمار

جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویی به سؤاالت نگرش در افراد موردمطالعه
ساال

موافق

مخالف

اطمینان از حفاظت کامل پرتوکاران در صورت استفاده از فیلم بج

35/5

12/8

جابهجایی همراه بیماران ترومایی در صورت نیاز به گرافی مکرر

30/1

20

ضروری ن بودن استفاده از گرید در گرافی کودکان و عضوهای کم ضخامت

55/1

28

یادداشت شرایط تابشی بر روی کلیشههای پرتابل جهت کاهش دوز بیمار

58/0

26/0

صحیآ بودن توجیه بیماران مسن در همان ابتدای کار

51/3

23/2
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ضرورت استفاده از وسایل حفاظتی برای کل بیماران و تمام سنین

60/2

89/3

جایگزین نمودن نمای  APبهجای  PAدر صورت عدم همکاری بیمار

09/4

90/1

انتخاب مناسبترین گزینه برای همراه در صورت درخواست آزمونهای مکرر نیاز به همراه

91/6

03/9

ضرورت انجام رادیوگرافی طبق درخواست پزش

84/3

61/2

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.24

ضرورت استفاده از شیلد گناد در رادیوگرافی فسه صدری در کودکان

64/4

81/1

جدول  :4توزیع فراوانی پاسخگویی به سؤاالت عملکرد در افراد موردمطالعه
بلی
ساال

خیر

استفاده از فیلم بج

111

1

کاهش میدان تابش جهت کاهش دوز بیمار

111

1

رعایت فاصله هنگام اکسپوز کردن

111

1

تمایل به گذراندن دورههای بازآموزی در خصوص موارد حفاظت رادیولوژی

43

2

استفاده از روپوع سربی در رادیوگرافی پرتابل

40

0

انجام آزمایشهای دورهای جهت سنجش سالمت

35

18

رعایت فاصلهی کانون تا پوست بیمار در فلوروسکوپی

35

18

استفاده از مواد لبنی جهت جلوگیری از اثرات پرتو

54

21

استفاده از فیکساتور برای جلوگیری از آرتی فکت حرکتی

56

29

شرکت در دورههای آموزشی در خصوص موارد حفاظت رادیولوژی

64

81

جدول  :5مقایسه آگاهی ،نگرش و عملکرد پرتوکاران موردمطالعه بر حسب سطح تحصیالت ،جنس و سابقه خدمت
متغیر
آگاهی
نگرع
عملکرد
آگاهی
نگرع
عملکرد
آگاهی
نگرع

52

تعداد

میانگین و انحراف معیار

کاردان

02

6/4 ± 1/9

کارشناس و باالتر

08

5/0 ± 1/3

کاردان

02

16/0 ± 2/2

کارشناس و باالتر

08

16/5 ± 2/1

کاردان

02

3/6 ± 1/6

کارشناس و باالتر

08

3/6 ± 1/0

مرد

03

5/8 ± 1/3

زن

01

6/4 ± 1/6

مرد

03

16/6 ± 2/2

زن

01

16/0 ± 2/1

مرد

03

3/6 ± 1/6

زن

01

3/0 ± 1/6

 1تا  11سال

61

5 ± 1/5

21-11

83

5/0 ± 1/0

 21تا 81

5

6/6 ± 2/1

 1تا  11سال

61

16/8 ± 2/1
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t

P

2/19

4/444

1/92

1/65

1/25

1/53

1/11

1/81

1/88

1/59

1/88

1/59

1/86
2 /0

1/26
1/14
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درصد

درصد

اسرا کرمی

آگاهی

 21تا 81

5

13/1 ± 2/8

 1تا  11سال

61

3/9 ± 1/6

21-11

83

3/4 ± 1/0

 21تا 81

5

3/5 ± 1/8

بحث و نتیجهگیری

1/50

1/13

( )4همکارانش نمره مطلوبی بود .درصد مربوط به

عملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی

میباشد و نشاندهنده احساس و نظر مثبت آنها در

شهرستان سنندج درباره موارد حفاظت پرتویی دارای

زمینه کاهش دوز ناشی از تابش بود .همچنین میزان

نقاط وت و ضعف مختلفی میباشد .نرخ مشارکت

عملکرد هم  30/ 64درصد بود که مقدار ابل بولی

پرتوکاران در این تحقیق  49/16درصد بود که در

است .با توجه به آزمون همبستگی پیرسون بین سن

مقایسه با نرخ  64/6درصدی استان یزد ( )18و همچنین

کارکنان موردمطالعه با آگاهی ،نگرع و عملکرد

نرخ  82درصد مطالعه  Reaganو همکارانش ()11

همبستگی وجود ندارد ( .)P>1/10همچنین بین سابقه

نشاندهنده مشارکت خوب پرتو کاران در این مطالعه

کار پرتوکاران با آگاهی و نگرع همبستگی وجود

بود .با توجه به نتایج بهدستآمده آگاهی پرتوکاران در

ندارد اما با عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد .بر

زمینه افزایش دوز دریافتی بیمار در اثر کهنه شدن

اساس آزمون آنالیز واریانس ی

طرفه بین سنوات

داروی ظهوروثبوت ،حساسیت انجام گرافی در سهماهه

خدمت با آگاهی ،نگرع و عملکرد افراد موردمطالعه

اول بارداری ،ارجآ بودن نمای  PAنسبت به  APدر

رابطه معنیدار آماری وجود ندارد .همچنین بین

حفاظت بیمار ،ضرورت بررسی گرافیهای مشابه بلی

آگاهی ،نگرع و عملکرد افراد موردمطالعه با سطآ

بیمار با درخواست فعلی ،تعریف انون ،ALARA

تحصیالت و جنس رابطه معنیدار آماری وجود ندارد.

نقش تغییر شرایط تابش در کاهش دوز بیمار ،نقش

از آنجا که سنوات خدمت با سن ،دارای نتایج مشابهی

ماثر فیلتر در رادیوگرافی و تعداد مقاطع گرفتهشده در

بودند ،از آوردن نتایج ارتباط سن با آگاهی ،نگرع و

سی تی بادوز دریافتی به علت گذراندن دورههای

عملکرد پرتوکاران صرفنظر شد.

آموزشی حفاظت در حد ابل بولی بوده است .اما

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل بین

آگاهی آنها از تأثیر سرعت صفحهی فولی در کاهش

سطآ تحصیالت با نگرع و عملکرد افراد موردمطالعه

پرتوهای پراکنده به علت سروکار نداشتن مستقیم

رابطه معنادار آماری وجود ندارد ،اما با آگاهی رابطه

پرتوکاران با آنها و آگاهی از تأثیر نحوه درست انجام

معناداری وجود دارد .در مدارک تحصیلی باالتر میزان

فلوروسکوپی به علت انجام نشدن این آزمون در این

آگاهی آنها در زمینه موضوع تحقیق باالتر بود و این

بخشها به نسبت کم میباشد.

کامالً منطقی میباشد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون

یافته ها نشان داد درصد مربوط به سااالت آگاهی

تی مستقل بین جنس پرتوکاران با آگاهی ،نگرع و

 52/95بود که نسبت به  %32مطالعه  Selchtaو

عملکرد پرتوکاران رابطه معناداری وجود ندارد،

همکارانش ( )11و همچنین نمره 60/38 %مطالعه  Suو
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سااالت نگرع 66/69 %بود که مقدار تقریباً مطلوبی
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عملکرد

21-11

83

16/5 ±2/8

بررسی سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد...

معنادارتر میباشد ولی باز ابلتوجه نمیباشد.

پرتویی و وانین و دستورالعملهای جدید برگزاری

با توجه به نتایج حاصله نیاز به برگزاری دورههای

کالسهای بازآموزی و دورههای آموزشی تکمیلی

بازآموزی مشخص میشود .این موضوع را

ضروری میباشد .امید است که نسل جدیدی از

شرکتکنندگان در طرح نیز تائید نمودهاند

کارشناسان فناوری رادیولوژی ،آگاهی را در زمینه

بدینصورت که  66/9درصد از پرتوکاران در کالسها

عملی ،تخصصی و حرفهایی حفاظت از اشعه افزایش

شرکت کردهاند درحالیکه  48/3درصد از آنها تمایل

دهند.

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.24

هرچند رابطه بین آگاهی با جنس پرتوکار کمی

برای افزایش آگاهی پرتوکاران در زمینههای حفاظت

به گذراندن کالسهای بازآموزی دارند.
با عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین بر
اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل بین سطآ
تحصیالت و آگاهی رابطه معناداری وجود داشت به
طوری که افراد دارای مدارک تحصیلی باالتر میزان
آگاهی بیشتری داشتند .نتایج نشان داد که بین جنسیت

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شماره 229
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
میباشد؛ و نویسندگان این مقاله بدینوسیله تشکر و سپاس
خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
کردستان به خاطر حمایتهای مالی اعالم میدارند همچنین
در پایان نیز از آ ای غریبی و خانم الهی منش و همچنین

پرتوکاران با آگاهی ،نگرع و عملکرد پرتوکاران

تمامی پرتوکاران شهرستان سنندج که در تکمیل

رابطه معناداری وجود نداشت .همچنین میزان آگاهی و

پرسشنامهها کمال همکاری را داشتند تقدیر و تشکر

عملکرد پرتوکاران در زمینه حفاظت پرتویی مطلوب

میگردد.

بود ولی نگرع پرتوکاران در این زمینه نسبت به دو
پارامتر دیگر دارای درصد نسبتاً پایینی بود .بنابراین
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Abstract
Background & Aim: Radiographic tests are used to diagnose various types of diseases, but
they are potentially dangerous for patients and radiographers who work in radiology
departments. These risks are minimized if the protective measures are observed. The purpose
of this study was to determine the level of knowledge, attitude and the performance of
radiographers working in the radiological departments of Sanandaj city with regard to
radiation protection guidelines.
Methods & Materials: This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out
using a 30-item questionnaire completed by all radiographers working in Radiology Centers
in Sanandaj. The questionnaire included demographic information and questions about the
level of knowledge, attitude and performance of radiologists on radiation protection. The data
of the questionnaire was analyzed using SPSS18 and descriptive statistics including absolute
frequency, relative frequency, mean, standard deviation, range, knowledge, performance, and
attitude of the radiologists with gender and degree, age group and work experience.
Results: The rate of participation of radiographers was 94.16%, and the mean and standard
deviation of knowledge, attitude and practice regarding radiation protection were
20.65±2.725, 16.59± 2.09, 592.22, 11.43±1. The mean and standard deviation of age and
work experience were 34.19±7, 158, 9.96±931.3, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that with increasing age and reduction of
educational degree, the knowledge and awareness of the radiographers with regard to
radiation protection was reduced and also there was a direct relation between the knowledge
and awareness of the radiographers and their performance in the field of radiation protection.
Keywords: Knowledge, Attitude and performance, Radiographers, Radiology
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