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 با پرتو ایکس  و دزیمتري مراکز تصویربرداريهاي ایمنیبررسی رعایت استاندارد
   هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایالم  بیمارستان
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 تمی تهران اي سازمان انرژاي، هسته  فنون و علوم پژوهشگاه اي، هسته سوخت چرخه پژوهشکده :نویسنده مسئول  

Email: p_shirmardi@yahoo.com 

  چکیده
. گردد کاهش دز بیمار و باال رفتن کیفیت تصویر می  رعایت استاندارد در مراکز تصویربرداري باعث :مقدمه      

در این مقاله . شناسایی استانداردها و تعیین فاصله امکانات خود با آن ها جهت استانداردسازي مراکز یک ضرورت است
  . میزان رعایت استانداردها در مراکز تصویربرداري استان بررسی شده است

چک . گیري شد احیه کنترل شده، تحت نظارت و کنترل نشده براي هر مرکز اندزه  میزان دز در ن: ها مواد و روش      
 شده و به طور جداگانه براي هر مرکز تکمیل تهیه مورد با استفاده از مقادیر استاندارد در جهان و ایران 210لیستی شامل 

ختمانی، استفاده از وسایل و سپس به تفکیک میزان رعایت استاندارد در بخش وضعیت ساختمان و مصالح سا. گردید
تجهیزات، حفاظت پرسنل و بیماران، رعایت حقوق بیماران، رعایت حقوق پرسنل براي همه بیمارستان ها محاسبه و به 

با استفاده از  پرسش نامه میزان اطالعات بیماران از اثرات پرتوها بررسی . صورت درصد رعایت استاندارد ارائه شده است
  .گردیده است

 میزان دز در نواحی کنترل شده، تحت نظارت و کنترل نشده کلیه مراکز در حد استاندارد : هاي پژوهش یافته     
 درصد، میزان رعایت 9/64به طور کلی میزان رعایت استاندارد در  بخش ساختمانی مراکز تصویربرداري استان . بودند

 درصد، رعایت حقوق 03/80صد، حفاظت پرسنل و بیماران  در4/69استاندارد در تهیه و به کارگیري تجهیزات و وسایل 
 درصد مراجعه کنندگان به مراکز 28فقط .  درصد به دست آمده است100 و رعایت حقوق پرسنل تقریباً 7/81بیماران 

  .تصویربرداري در مورد اثرات پرتوها اطالعات داشتند
د و میزان فاصله تا استانداردسازي کامل مراکز در این پژوهش میزان رعایت استاندار: گیري بحث و نتیجه     

میزان فاصله با استانداردسازي کامل مراکز تصویربرداري استان در بخش ساختمان و مصالح ساختمانی . مشخص گردید
 و 97/19 درصد، در بخش حفاظت پرسنل و بیماران 6/30 درصد، در بخش تهیه و بکارگیري تجهیزات و وسایل 1/35

 درصد از مراجعه کنندگان به مراکز تصویربرداري در مورد 72 باشد و هم چنین   درصد می3/18یماران رعایت حقوق ب
  . ها بی اطالع بودند اثرات پرتوها بر سلول
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  مقدمه
درصد باالیی از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی،       

 جهت تشخیص نیاز به استفاده از تصویربرداري با اشعه
این پرتوها یکی از منابع آلودگی پرتویی هستند .  دارندایکس

ه خود مخرب بوده و که استفاده غیر اصولی از آن به نوب
جهت استفاده بهینه از آن باید آخرین استانداردهاي پیشرفته 

  . کار گرفته را ب دنیا
با تشخیصی پزشکی در استان تصویربرداري چه  اگر      

و ) سونوگرافی(امواج مکانیکی فرکانس باالاز استفاده 
 که هر یک از .شود   انجام میMRIنانس مغناطیسی ورز

 بافت و عناصر سلولی برخورد نموده و اثرات کم این امواج با
 تصویربرداري با امواج مکانیکی .گذارند   برجاي مییو بیش

مورد استفاده در سونوگرافی، این امواج براي مقادیر مورد 
داراي مضرات قابل  استفاده در سونوگرافی تشخیصی

چه اثرات  بیولوژیک و درمانی  باشد اگر  اي نمی مالحظه
. )1-3(،کانیکی فرکانس باال بر کسی پوشیده نیستامواج م

این در این مقوله از سونوگرافی به دلیل ایجاد اثرات  بر بنا
 امواج رزنانس .کنیم  نظر می مخرب خیلی کم صرف

 اگر چه تأثیر بیولوژیکی خاص خود را MRI مغناطیسی
  اي ایجاد نمی   یونیزاسیون قابل مالحظهلیدارند و

تري   وهاي گاما که اثرات قابل مالحظهپرت. )4،5(،کنند
که تا  نسبت به پرتوهاي ایکس تشخیصی دارند به دلیل این

برداري نرسیده   هنوز مرکزي به بهرهزمان نگارش مقاله 
هاي تصویربرداري   سیستم روي  لذا مطالعه خود را براست،

ماموگرافی و   اسکن،CTرادیولوژي، (با اشعه ایکس
برداري هستند را   در حال بهرهستان که در ا) فلوروسکوپی
  .کنیم  متمرکز می

پونیزاسیون  اثر  ایجاد به دلیل تشخیصیاشعه ایکس    
  از لحاظ حفاظت ازکند   ایجاد میگرماییجنبشی و یا 

 در استفاده از اشعه .)6-8(،اي برخوردار است اهمیت ویژه
 سازي و حدود پرتوگیري  پذیري، بهینه  باید سه اصل توجیه

در مراکز تصویربرداري پزشکی . )9- 11(،را در نظر گرفت
بندي پرتویی وجود دارد به ترتیب   تشخیصی سه ناحیه طبقه

ناحیه کنترل شده، ناحیه تحت نظارت و ناحیه کنترل نشده 
ناحیه کنترل شده؛ ناحیه اي است که باید با . باشند  می

 عالمت مشخص عالمت گذاري شده و دیوارها و حفاظ
مناسب جهت رعایت معیارهاي ایمنی و حفاظتی در آن هاي 

کار رود و ورود افراد خاص مانند افراد پرتوکار، ه ب
کارشناسان حفاظت و ایمنی پرتویی و بیماران با مجوز 

ناحیه تحت نظارت . پزشکی اجازه ورود به آن ناحیه را دارند
  اي است که خارج از ناحیه کنترل شده و در اطراف آن   ناحیه

  
 قرار دارد ولی احتمال افزایش دز در آن ممکن است به

h⁄vЅµ2گونه  در این ناحیه هیچ.  میکرومتر بر ساعت برسد
محدودیت حفاظت پرتویی وجود ندارد و همه افراد بدون 

  )11- 13.(توانند از آن استفاده نمایند  محدودیت می
براي حفاظت و ایمنی در کار رعایت استانداردها مهم        

رفتن دز بیمار و  ها باعث باال  و عدم رعایت آنباشند  می
در رعایت . )14-17(،گردد  پایین آمدن کیفیت تصویر می

استانداردها باید به این نکته توجه کرد که همه موارد 
 .)9،17،18(،استاندارد از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند

ممکن است عدم رعایت استاندارد در بعضی موارد مانند 
 ها منجر به عدم بهره ي دستگاهافزار  تی و مشکل سختنش

برداري از مرکز و یا پایین آمدن کیفیت تصویر در حد  
نداشتن   ولی.تشخیص نادرست و یا عدم تشخیص شود

دستشویی مجزاي زنانه و مردانه یا عدم استفاده پرسنل از 
چه با ایرادتی مواجه است اما منجر به عدم   اگر...فیلم بج و

 شود و با ایجاد تمهیداتی امکان بهره  برداري نمی  هبهر
  .برداري از مرکز وجود دارد 

تا به حال میزان رعایت استاندارد در که  با توجه به این      
مراکز تصویربرداري استان تا به حال مورد ارزیابی دقیق قرار 

 مه اطالع از موقعیت خود جهت برناچنین نگرفته است و هم
یک ضرورت ت به سمت استانداردسازي کامل ریزي و حرک 

 میزان دز در نواحی کنترل شده، تحت در این مقالهاست لذا 
چنین میزان   و همگیري   را اندازهنظارت و کنترل نشده

 در رعایت استاندارد در مراکز تصویربرداري با اشعه ایکس
بخش ساختمان و مصالح ساختمانی، وسایل و تجهیزات، 

بیماران، رعایت حقوق پرسنل و رعایت حفاظت پرسنل و 
  . دهد   را مورد ارزیابی قرار میحقوق بیماران

  ها مواد و روش
   بیمارستان درمرکز تصویربرداري 15در این مطالعه      

مورد مطالعه  هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایالم
که  RDS-110  سرویمتر استفاده از ابتدا با. ندقرار گرفت

که توانایی  باشد  می منظورهچند  گیر  اندازه یک سیستم
 با h ⁄vЅm 100 تا h⁄vЅµ 05/0آهنگ دز در محدوده 

ها   چنین تعداد شمارش دقت یک صدم میکروسیورت و هم
  میلی سیورت و  میزان دز معادل برحسبCPS در ثانیه
Svmدز را در نواحی کنترل شده، مقدار آهنگ.  را دارد 

را با  یزان آنمو  ،گیري  اندازهده کنترل نش وتحت نظارت
   .کرده ایممقایسه  مقدار استاندارد

 ارزیابی میزان رعایت استاندارد مراکز براي      
مورد  210 شامل چک لیستیتصویربرداري با اشعه ایکس، 
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 ,IRCU(با استفاده از استانداردهاي موجود در جهان
NCRPICRP(،  مجوز سازمان انرژي اتمی به ایران و

   این چک لیست. تهیه گردید،INRARPIRE05ناسه ش
 جهت طور جداگانه براي هر مرکز تکمیل شد و سپسه ها ب

به اطالعات هر چک لیست رعایت استانداردها  ارزیابی بهتر
طور کلی موارد رعایت استاندارد ه  ب.شد تقسیم  بخشپنج

  .باشد   زیر میهاي   بخششامل
 مانند ؛مصالح ساختمانیرعایت استاندارد در ساختمان و -1

یک از   هر تصویربرداري، ابعاد مرکزابعاد ساختمان
وجود کلیه واحدها در ، ي بخش تصویربرداريواحدها

  ارتفاع ساختمان،ساختمان تصویربرداري طبق استاندارد،
، محل نصب درست وسایل و تجهیزاتضخامت دیوارها، 
لم ، سا نور مناسب،، تهویه و شستشوامکانات تمیزکاري

بودن دیوارها و درها، ابعاد درها، جنس درها و محل نصب 
 ها و هم ها در اتاق تصویربرداري و سایر بخش  پنجره

  .باشد  می، ها چنین سالم بودن آن
 شامل نوع تجهیزات مورد استفاده، ؛وسایل و تجهیزات-2

 بازدید ها،  بودن تجهیزات و دستگاه ها، سالم   عمر دستگاه
 متناسب بودن تعداد دستگاه، ها  د دستگاهاي عملکر  دوره

هاي بیمارستانی و مراجعین،  هاي فعال با تعداد تخت 
 .باشد   می...استفاده از تجهیزات جدید و

 حفاظت پرسنل پرتوکار، حفاظت  شامل؛حفاظت-3
بیماران، حفاظت همراهان، حفاظت افراد عادي عبوري از 

 تهیه ،ربرداري مرکز تصوی دزیمتري پیوسته محیطراهروها،
ه کارگیري وسایل حفاظت فردي پرتوکاران، تهیه و به و ب

کارگیري وسایل حفاظتی بیماران و همراهان، استفاده از 
 استفاده از شیلدهاي سربی و عالئم هشداردهنده و راهنما،

 قفل شدن اتوماتیک در اتاق دیوارهاي مناسب،
 تصویربرداري در هنگام روشن بودن دستگاه

از روپوش سربی و سایر  ده پرسنلا استف،اريتصویربرد
کارگیري ه  ب مناسب محل مانند دستکش سربی،ها حفاظ

 جلوگیري از نشتی سیستم ها، هاي تصویربرداري، دستگاه
هاي   استفاده از اتاقها، اي دستگاه  بازدید و سرویس دوره

 .باشد  می. .. ومجاور براي سایر پرسنل

 شامل تهیه امکانات ها؛ پرسنل و رعایت حقوق آن-4
الزم براي حفاظت پرسنل پرتوکار، امکانات رفاهی پرسنل، 
استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردي، استفاده از فیلم 
بج و نصب آن در محل مشخص و ساعات کاري 

 .باشد   می... وپرتوکاران
رعایت حقوق بیمار شامل نوبت دهی، آگاهی بخشی به -5

، درج نات رفاهی بیمارانظت بیمار، امکابیمار، حفا
مشخصات بیمار، استفاده از کادر آموزش دیده و مجرب و 

ها با مراجعه   که این چک لیستآشنا به حقوق بیماران
چنین  هم .اند  شدهحضوري به مراکز تصویربرداري تکمیل 

 در معاونت بهداشتی مراکز تصویربرداري بررسی پرونده با
  و چک لیستخراجاستالزم مشخصات بعضی از دانشگاه 

 .اند  گردیده ها تکمیل
  هر مورد استاندارد در هر یک از بخشگذاري  ارزشبا      

هاي    در بخش، نمره اکتسابی هر مرکزهاي پنجگانه باال
کارگیري تجهیزات، حفاظت پرسنل ه ساختمان، تهیه و ب

پرتوکار و بیماران، رعایت حقوق بیماران و رعایت حقوق 
  محاسبه و اعالم شده است و با میانگینپرسنل به تفکیک 

کل مراکز استان میانگین رعایت استاندارد در هر  گیري از
دست آمده و بر حسب درصد رعایت ه ها ب  یک از بخش

 میزان اطالعات مراجعه کنندگان .استاندارد اعالم شده است
 در مورد اثرات پرتوها با اشعه ایکس به مراکز تصویربرداري

   . قرار گرفتبررسیمورد  اي  نامه  شبا تهیه پرس
  یافته هاي پژوهش

در ناحیه کنترل تدابیر حفاظتی ؛ احیه کنترل شدهندز         
اي اتخاذ گردد که پرتوگیري شغلی   باید به گونهشده 

آهنگ دز در . مایدن تجاوز ن در سالvЅm 20 کارکنان از
میکروسیورت بر ساعت  h⁄vЅµ 5/7 ازاین ناحیه باید 

با بررسی مراکز تصویربرداري استان میزان دز . تر باشدکم
 ماموگرافی و ،رادیولوژيهاي    سیستمشده   کنترلاحیهدر ن
CTآمده است1 در نمودار شماره  و آنژیوگرافی اسکن . 

  آهنگ دز باالتر از حد استاندارد را ،هیچ کدام از مراکز
  .نداشتند
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  ان دز در ناحیه کنترل شده میز.1 نمودار شماره
  

میزان استاندارد دز در ؛ دز در ناحیه تحت نظارت     
 دز در مقدار. باشد  می h⁄vЅµ5/2 این ناحیه کمتر از

به ناحیه تحت نظارت در مراکز مختلف تصویربرداري 

هیچ در  که  است آمده2 ذیل در نمودار شمارهشرح 
ه دارد نبودیک از مراکز مقدار دز باالتر از حد استان

  . است
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   میزان دز در ناحیه تحت نظارت.2 نمودار شماره
  
   می...این نواحی شامل راهروها و؛ حیه کنترل نشدهنا

 باشد، میزان دز ناحیه کنترل نشده در همه بیمارستان
  .ها در حد تابش زمینه بود 

ساختمان مراکز ؛ رعایت استاندارد ساختمانی
کی از ارکان مهم یک مرکز تصویربرداري ی

برداري از   هاي بهره  اکثر ظرفیتتصویربرداري است
دارد به نوعی با ظرفیت و ابعاد نیک مرکز استا

. ساختمان و جنس مصالح ساختمانی در ارتباط است
استانداردهایی که در زمینه ساختمان مرکز 

 مورد 70کار گرفت در حدود ه تصویربرداري باید ب
طور ه ها ب   مواد و روش1 ر قسمت که د.بررسی شد

با بررسی مراکز . ها اشاره شده است کلی به آن
  بوددرصد 9/64 مختلف میزان رعایت استاندارد تقریباً

  . آمده است3  شمارهنمودار درکه 
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  میزان رعایت استاندارد در ساختمان.3 نمودار شماره

 
کارگیري ه  ب تهیه ووسایل و تجهیزات؛       

تجهیزات بخش مهمی از استانداردهاي یک مرکز را 
دهند بعضی از مراکز فاقد توان خرید   تشکیل می

تعدادي از اقالم مورد نیاز هستند و یا در صورت خرید 
چنین بعضی از اقالم مورد  شوند هم  کار گرفته نمیه ب

بخش نگهداري نیاز باید به صورت ذخیره در انبار 

بخش  .صورت نیاز سریعأ استفاده شوندشوند تا در 
 مواد و 2در قسمت  طور کلیه وسایل و تجهیزات که ب

 55 در مجموع .استها اشاره شده  ها به آن  روش
 برابر میزان رعایت استانداردبررسی گردید و  مورد

 آورده 4  شمارهنمودار که در باشد  درصد می 4/69
  شده است

 . 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارگیري وسایل و تجهیزاته میزان رعایت استاندارد در تهیه و ب. 4 نمودار شماره
  
  

 3ت ـسمـاران؛ در قـیمـنل و بـت پرسـفاظـح    
اره ـها اش لی به آنـور کـطه ا بـه  واد و روشـم
ردید و ـی گـورد بررسـ م65موع ـده که در مجـش

د ـ درص03/80ر ـرابـدارد بـانـت استـایـزان رعـمی
ده ـ ش آورده5اره ـشمودار ـمـنه در باشد ک  یـم

  . تـاس
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   میزان حفاظت بیماران و پرسنل.5 نمودار شماره
  

لی در ـطور که ـه بـار؛ کـیمـوق بـقـرعایت ح        
ها  به آن یـکل ورـطه ا بـه  و روش وادـ م5ت ـسمـق

ررسی گردید ـب وردـ م15موع ـده که در مجـاره شـاش

د ــدرص 81/ 7  رابرـدارد  بـانـایت استـان رعزــو می
ده ـآورده ش 6ماره ـشودار ـنمد که در ـاشـب  یـم

  تـاس
 .  

  
  
  
  
  
  
  
  ن

  
  
  
  

   میزان رعایت حقوق بیمار.6 مودار شمارهن
      
طور کلی در قسمت ه ها؛ ب پرسنل و رعایت حقوق آن     

 10  در مجموع. استها اشاره شده ها به آن   مواد و روش4
 100 تقریبأبررسی گردید و  میزان رعایت استاندارد  مورد

  .باشد  درصد می
   درصد از افرادي که جهت تصویربرداري 25در حدود       

کردند در مورد آثار مخرب پرتوهاي ایکس   مراجعه می
اي است   و این خود آمار هشدار دهنده. اطالعاتی داشتند

ناشی از هاي متعدد دچار آسیب   که مردم در تصویربرداري
  نصب پالکارد و عالئم هشداردهنده جهت  . نشوندپرتوها

   درصد 30 سال فقط در 18زنان باردار، کودکان و افراد زیر 
  .مراکز وجود دارد توجه به این مسئله مهم و ضروري است

  گیري  و نتیجهبحث
 مراجعه کنندگان به بیمارستان جهت درصد باالیی از    

   با .کنند   استفاده میهاي بالینی از اشعه ایکس  یصتشخ
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 در  درصد از مراجعه کنندگان28فقط ، بررسی که انجام شد
که این خود  ، داشتنداتیاطالعپرتوگیري زیاد مورد اثرات 

بار    بدون اطالع از اثرات زیانباعث شده که بیماران
  هاي مختلف مراجعه   به پزشکان با تخصصپرتوهاي ایکس 

ن ـدر ای. ندـده ام ـرداري انجـویربـرده و مکررأ تصک
 باشد  می وي یکی از حقوق ،سمت گاهی بخشی به بیمارـق

 شده رعایت در مراکز تصویربرداري استان به ندرت که
  .است

اگر چه با تمهیداتی که توسط مسئولین اندیشیده شده   
 در نواحی کنترل شده، تحت نظارت و کنترل نشده ،است دز

 ولی با توجه به جنس مصالح .نبودندتر از حد استاندارد باال
باال دست آمده ه و ضخامت دیوارها اعداد بساختمانی 

در همه مراکز یک نیاز  و استفاده از دیوار سرب کوبی هستند
  .  و در کاهش مقادیر دز مؤثر خواهد بودجدي است

ساختمان مراکز تصویربرداري در استان فاقد استاندارد      
 نیاز است ، کسب نمره ضعیف در این بخش بابوده والزم 

 تغییر اساسی در ساختمان کلیه مراکز تصویربرداري که
 ي و مجهز تصویربرداري مستقلکزمر  و صورت گیرداستان

 وسعت  به دلیل)ره(در مجاورت بیمارستان امام خمینی
سایر با  و مجاورت کثرت مراجعین بیمارستان،این گسترده 
  . ساخته شودهاي تخصصی  کلینیک

 در بخش ساختمان مراکز  باالترین درصد رعایت      
  ربوط به ـمدارد ـانـت استـایـ درصد رع81با  رداريـتصویرب

  و کمترین مربوط به بیمارستان ) ره(بیمارستان امام خمینی
  . درصد رعایت استاندارد بود45شهید مصطفی خمینی با 

 وسایل و تجهیزات؛ کارگیريه  و بدر بخش تهیه     
 هاي رادیولوژي استان  گردد تعدادي از دستگاه  پیشنهاد می

 با انجام و سپري شده آن ها و عمر مفید  فرسوده هستندکه
 بهتر است از که برداري هستند  تعمیرات هنوز در حال بهره

 اقالم مورد نیاز در  ازچنین تعدادي رده خارج شوند و هم
صورت ذخیره وجود ه اري باید بهاي تصویربرد  انبار بخش

.  داردداشته باشد که متأسفانه در این بخش مشکالتی وجود
 درصد 85با ) ره(بیشترین امکانات در بیمارستان امام خمینی

  .  درصد بود60و کمترین مربوط به بخش ایوان با 
 کارگیريه  تهیه و بنیاز به، در بخش حفاظت پرتویی       

باشد که در این   ن و پرتوکاران میابزارهاي ایمنی بیمارا
 90 بیمارستان امام با بخش بیشترین درصد رعایت استاندارد

  درصد بود65بیمارستان شهید مصطفی با  کمترین، درصد و
استفاده از حفاظ تیروئید و گونادال جهت حفاظت بیماران که 

چه تا حدي  رعایت حقوق بیماران اگر .گردد  پیشنهاد می
تالش به  نیاز 80رسد ولی کسب معدل    میمطلوب به نظر

 به بیماران و سیستم نوبت دهی یدر زمینه آگاهی بخش
دهنده ر مراکز تصویربرداري عالئم هشدارد .داردخودکار 

 درصد مراکز وجود 30براي زنان باردار و کودکان فقط در 
در و دارد که این مسئله الزم است با توجه به هزینه کم 

  .رار گیردق مورد توجه مسئولین امر ته آنمقابل مزیت برجس
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Abstract  
Introduction: Implementation of standards 
for safety at imaging centers leads to dose 
reduction and improvement of imaging 
quality. Identification of standards and 
determining the shortages is a necessity for 
standardization. In this article, the imp-
lementation of standards for safety at im-
aging centers of Ilam province was studied. 
 

Materials & Methods: Dose rate was 
measured in the controlled, monitored and 
uncontrolled regions of each center under 
study. A checklist containing 210 items 
were prepared by using standard values in 
the world and Iran and were completed 
individually for each center. Then, the level 
of standard implementation was calculated 
at building and construction, preparation 
and usage of equipment, protection of staff 
and patients, patient rights and staff salaries 
sections for all hospitals and presented as 
percentage of standard implementation. Pat-
ient’s knowledge about radiation effects 
was checked using the questionnaire. 
 

Findings: Dose rate was standard in contro-
lled, monitored and uncontrolled regions of 

all centers. Generally, the stan-dards level 
in Ilam imaging centers were obtained at 
sections under study as follow: Building 
and construction 64.9 ℅, prep-aration and 
usage of equipment 69.4℅, protective staff 
and patients 80.03℅, rights of patients 
81.7℅ and staff rights near-ly100%. Only 
28% of the patients referring to imaging 
centers were aware of the effects of 
radiation. 
 

Discussion & Conclusion: In this study, the 
level of standard and distance to the full 
level of standardization were determined at 
all centers. The level of gap with complete 
standardization of imaging centers in the 
province were  35.1℅ at building and const-
ruction, 30.6℅ at preparing and application 
of equipment, 19.97℅ at protection of staff 
and patients, 18.3% at patient rights sec-
tions. Also, 72% of the patients were una-
ware about the effects of radiation on body. 
 

 Keywords: Standard imaging center, x-ray 
imaging, Ilam hospitals
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