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در  یواکتیوو مواد راد ای هسته یامروزه از انرژ

ــک ــاورز ی،پزش ــنعت، کش ــاتقو تح یص ــتفاده یق  اس

 یاسـتانداردها  یـت و رعا یمنیا یربا تمام تداب .شود می

مـورد سـانحه   هـا   جهان شـاهد ده تاکنون  ،المللی بین

 .بوده است ییپرتو

 یپرشـتاب بـه سـو    یـران، ا یماسال جمهوری

 ییرو، آشنا یندارد و از ا یم گام بر ای هسته یتکنولوژ

خ و پاسـ  یو آمـادگ  ای هسـته  ی حادثـه  یـک با ابعـاد  

 یتاز اهم ای، رخداد هسته یکهای  یتبه فور یپزشک

 .برخوردار استای  العاده فوق

ــ ــتهأت ــار هس ــ   ثیرات انفج ــامل تخری ای ش

ها و از بین رفـتن سـاکنین، ایجـاد حـرارت      ساختمان

و آتش(،  تخری  و آسی  در نتیجه درجه حرارت باال)

رتوهای یونیزاسـیون کـه   آسی  بینایی( و پ) شدید نور

افـرادی   .باشـد  می ،کنند م حاد پرتویی میندرتولید س

ثیرات انفجــار أکــه درنزدیکــی حادثــه هســتند و از تــ

برنـد   در مـی ه ثیرات حرارتی جان سالم بأای و ت هسته

در معرض سطح باالیی از پرتوها قـرار گرفتـه و دچـار    

حاد پرتـویی شـامل تهـوع، اسـتفراس، اسـهال،       سندرم

ســوختگی درحالیکــه  .شــوند خســتگی و ســردرد مــی

یقه روی دهد ولی حرارتی ممکن است طی چندین دق

و دیگر عالئـم طـی چنـد روز و    پرتویی آسی  پوستی 
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به شدت تشعشع،  هبست .دهد های بعدی روی می هفته

قربانیان عالئـم گونـاگونی بـروز دهنـد و     ممکن است 

مختلفـی نیـز مـورد    شکی درنتیجه سطوح مراقبتی پز

 یـن پـرداختن بـه ا   یـز نوشـتار ن  ینهدف ا و نیاز است

ــتفور ــای  ی ــدواریمو ام یســتن ای هســتهه ــه در  ی ک

 یقـات مرکـز تحق  یکـه از سـو   ییمجموعه نوشـتارها 

 بوشـهر انتشـار   یدانشگاه علوم پزشک ای هسته یپزشک

 یـارویی روهای  و راه یبه ابعاد گوناگون پزشک یابند، می

ـ  یماییرخـدادها، در سـ   یـن با ا ، یو کـاربرد  تـر  یجزئ

 .یمبپرداز

 یامـدهای توجـه بـه پ   یک،استراتژ یدگاهداز  

پـ  از رخـداد    کـه  عموم مـردم  ی سالمت در گستره

ممکن اسـت  ای  هسته یروگاهن یدر راکتورها ای هسته

 یرخـدادها  .دنباشـ  مـی  دهند، فوق العـاده مهـم   یرو

گذشته  ی در چند دهه ای، هسته یناگوار در راکتورها

 دسـازی آزارخـدادها بـا    یـن و ا اند داده یدر جهان رو

 یگرو د رادیواکتیویُد  اثر، یب یاز گازها یمیعظ یرمقاد

 .اند توأم بودهها  یزوتوپا

در کـانون  یُـد   هـای  یزوتـوپ ا یـدگاه، د ینا از

راکتـور   یکپ  از انفجار در  یراز یرند،گ می توجه قرار

 %5سوختگی  + زخم 
 پرتوگیری

 20 - 15% 

 سوختگی

 20 - 15% 

پرتوگیری + سوختگی  زخم <% 5

40% 

+  زخم + سوختگی 

 %20پرتوگیری  

 %5پرتوگیری  + زخم 

 بـا  همـراه  ییوپرتـ  یهـا   یآس ،یا هسته یرخدادها اکثر در ؛یا هسته یرخدادها در ییپرتو یها  یآس یفراوان( 2نمودار 
 .باشندیم ها یآس گرید
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 یاربسـ  یردر مقـاد  هـا  یزوتـوپ ا یـن نه تنها ا ی،ا هسته

توانـد   ها مـی  با آنگردند بلکه برخورد  می آزاد یمیعظ

ـ  یاربس یامدهایپ  یبـر سـالمت انسـان بـر جـا      یمهم 

 .گذارد

 یـارویی رو یبرا یسان، اقدامات حفاظت بدین

یُــد  هــای یزوتــوپســالمت بــر انســان ا یامــدهایبــا پ

ــو ــوگ رادیواکتیـ ــامل جلـ ــ یریشـ ــرات قطعـ  یاز اثـ

(Deterministicماننــد ه )ی یجــهدر نت یپوتیروئیــدی 

کـاهش   یـز و نپرتـویی  تـابش   یباال یربرخورد با مقاد

د و یروئیـ ( مانند سرطان تStochastic) یاثرات احتمال

یُد  کمتر یربرآمده از برخورد با مقاد یروئیدتهای  ندول

 یروئیـدی تهـای   از آنجا که سـلول  .باشد می رادیواکتیو

 یسـلول  یماز بزرگساالن، در حالت تقس یشترکودکان ب

 یروئیـدی ن تو سرطا یژنهای  ، شان  جهشباشند می

 یاهسته رخداد کی از شده آزاد یهایانرژ( 1نمودار 
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 .دهند می نشان ،نسبت به بزرگساالن ،از خود یشتررا ب

ــته در ــداد هس ــاهن 2415 ای رخ ــ یروگ  یاتم

ــل،چرنوب ــ ی ــنم م یشب ــوناز پ ــرض   یلی ــر در مع نف

ــابش ــرار گرفتنــد ای هســتههــای  ت مــواد  ی عمــده .ق

هـای   یزوتـوپ و ا 202یُـد   آزاد شده شـامل  یواکتیوراد

موجـ    ای، سـته تـابش ه  ینهر چند که ا .بود یومسز

در معرض برخـورد بـا    یتدر جمعپرتویی سندرم حاد 

خطر سرطان در کودکان  یشام ا با افزا ،یدپرتوها نگرد

و بخـش   یهروسـ  یوناز فدراس یبالروس، بخش کوچک

پـ  از  هـای   در سال یحت .همراه بود ین،اوکرا یشمال

 یدر منـاطق  یروئیدرخداد سرطان ت یل،چرنوب ی حادثه

برابر زمان  233 یزانبودند، تا م یدهد ی آس یشترکه ب

  .یافت یاز حادثه فزون یشپ

 ای، رخـداد هسـته   یـک چند کـه پـ  از    هر

ــودگ ــا یآل ــد  ب ــویُ ــیاز راه ب ،رادیواکتی ــ یرون  یو درون

هـای   یزوتـوپ راه انتقال ا ی عمده یاست ول یرپذ امکان

 ای چرنوبیلی نیروگاه هسته( راکتور آسی  دیده2تصویر 
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ـ  یـ  ، از طر202یُـد   یـژه بـه و  یُـد،  یواکتیوراد  یدرون

کـه   یتنف  ابر اتمـ  ی از طر یآلودگ ینباشد که ا می

 ی از طر یاو  ستدر گذر ا ای رخداد هسته یکپ  از 

 یـژه بـه و  ،رادیواکتیـو یُـد   آلـوده بـه   یمصرف غـذاها 

ــرآورده ــای  ف ــاتیلبنه ــبز ی ــر  یجاتو س  یرو ،دار ب

 .دهد می

 یزیولوژیـک ف یعـی طب یطآنجا کـه در شـرا   از

ح سـط  یرو کـه بـر  یُد  – یمسد ی بدن، انتقال دهنده

یُـد   توان با مصـرف  می هستند را یروئیدیتهای  سلول

یُـد   نبـه عنـوا   یمپتاس یُدید یزفراوان کاهش داد، تجو

ــرغ ــوراد ی ــرو یواکتی ــور  زدر هنگــام ب ــه در راکت حادث

حادثـه،   یـن برخاسـته از ا  یو گـذر ابـر اتمـ    ای هسته

 بـا  یروئیـد ت ی اشباع غده یبرا یمنطق ی یوهش ینبهتر

یُـد   غـده از برداشـت   ینممانعت ا و یواکتیوراد یرغیُد 

سـازمان   یشـنهادی دوز پ یـزان م .باشـد  می رادیواکتیو

ــراWHO) جهــانی بهداشــت ــد  ی( ب  203 یم،پتاســیُ

کودکان  یگرم برا یلیم 52بزرگساالن،  یگرم برا یلیم

ماهـه تـا    2کودکان  یگرم برا یلیم 01 ،سال 21تا  0

مـاه   یـک نوزدان کمتر از  یگرم برا یلیم 25ساله و  0

بالفاصـله بعـد از    یـد با یمپتاسـ  یُدیدهای  قرص .است

ای چرنوبیـل   های سرطان تیروئید در اوکراین و بالروس، در میـان کسـانی کـه در زمـان رخـداد هسـته       ( تعداد جراحی0نمودار 
تقریباً یک چهارم موارد سرطان تیروئید مشاهده شده در اوکراین و تقریباً سـه پـنجم مـوارد مشـاهده      .اند نوجوان بودهکودک یا 

 .باشندشده در بالروس، مربوط به پرتوگیری رخداد چرنوبیل می
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ساعت(  2)تا  یهچند ساعت اول ی ط یا ای رخداد هسته

 .مصرف شود تا مؤثر واقع شود

 یزتجـو  ی ینـه کشور لهسـتان در زم  ی تجربه

 یجهـان  ی تجربـه  ینو بهتـر  ینبزرگتـر  یم،پتاس یُدید

 یزاثر و عـوارض تجـو   یرامونپ

در پـ  از   ،یواکتیوراد یرغیُد 

در  .باشـد  می ای حوادث هسته

ــنا کشــور، پــ  از رخــداد  ی

ــته ــل،چرنوب ای هس ــاً  ی جمع

دوزاژ  یلیـــونم 2/23تعـــداد 

 3بــه کودکــان و  KIمحلــول 

دوزاژ بـه بزرگسـاالن    میلیون

ــد کشــور  ی تجربــه .داده ش

لهستان نشان داد که کـاربرد  

 یدر رخـدادها  یمپتاسـ  یُدید

 .باشد می یمنا یاربس ای هسته

ــ  ــته پـ ــداد هسـ ای  از رخـ

ــلچرنوب ــ ،در لهســتان ی  یچه

بــــروز ســــرطان  یشافــــزا

ــدیت ــد و   یروئی ــزارن نش گ

ــانب ــوارض ج ــ یع ــبت ب  هنس

 نـادر  یاربسـ  یـز ن یمپتاس یُدید

 بــدین ســان،  .بــوده اســت 

ــه ــت، موفقی لهســتان تجرب  ی

ــا یشــگیریپ ی برنامــه ــد  ب  یدر رخــدادهارا  یــدارپایُ

، در اسـاس  ینهمـ  بـر  .گـذارد  می یشبه نما ای هسته

 یـز ن 1322ژاپن در سال  یمایفوکوش ای رخداد هسته

اطـراف   یـت در سـطح جمع  یدارپایُد  هزار واحد 103

یُـد   از یریچشـمگ  ریمقـاد  کـه  آموخـت  مـا  به را نیا لیچرنوب یا هسته رخداد( 1تصویر 
 .کنند ریس رخداد مکان از دورتر لومتریک صدها تا انندتویم ویواکتیراد
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 .یدپخش گرد یده،د ی آس یراکتورها

توجـه   ای، رخداد هسته یکپ  از رو،  ینا از

و مسـائل و مشـکالت    یـدار پایُـد   کار پخـش  به ساز و

 کیـ با توجـه بـه نزد   .طلبد می را ی، نگرن ژرفنوپدید

بوشهر، وجـود   ای هسته یروگاهبودن زمان آغاز به کار ن

یُـد   با یشگیرانهپهای  کنش یبرا یهدستورالعمل پا یک

فـراوان   یاربسـ  ای، هسـته  یدر پ  از رخدادها یدارپا

  .شود می احساس

 یـه آن است که اصول پا یدر پ ینوشتار کنون

 یُدیـد پخـش قـرص    یشپ یبرا یمنطقهای  و سامانه

 یراهکارهـا  یـز و ن ای از رخداد هسته یشدر پ یمپتاس

 ی در هنگامـه  را هـا  قـرص  ینا یزتجو ی یوهپخش و ش

و گذر آن بـر   1322ای ژاپن در سال های هستهای در نیروگاهای برخاسته از رخداد هسته بینی حرکت ابر هسته ( پیش0تصویر 
 ای بسیار مؤثر است.فراز اقیانوس آرام؛ شرایط آب و هوایی و اقلیمی، در گسترن ابر هسته
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  .کند یاننما ای رخداد هسته

 یمپتاسـ  یُدیـد کاربرد  اهنمایدستورالعمل ر

ــدادها ــته یدر رخ ــذ  ای هس ــورد پ ــه یرنم  ی هم

هسـتند،   ای هسـته  یراکتورهـا  یکه دارا ییکشورها

 یپ  از رخدادهایُد  با یشگیریپ یدستورالعمل برا”

سازمان توسط  2444که در سال باشد  می، “ای هسته

هـر چنـد    .ارائه شده اسـت ( WHOجهانی بهداشت )

 یغذا و دارو یریتمد توسط یگریهای د دستورالعمل

ــینمجــامع  یگــرو د( FDA) یکــاآمر ــه  المللــی ب ارائ

 ،ها، در نهاد خود دستورالعمل ینا ی ا همهاند، ام شده

را که در دستوالعمل  یدارپایُد  یزتجو ی یوهاصول و ش

بـه نمـایش   اسـت،   یـان نما سازمان جهانی بهداشـت 

از چهارچوب ، نوشتار یندر اما رو،  یناز ا .گذارند می

 2444در سـال   سازمان جهانی بهداشـت  پیشنهادی

 یآوردهـا  دسـت افـزون بـر آن    یول ایم جسته یرویپ

ــژوهش ــو  پـ ــای نـ ــ     ینهـ ــل تعمـ ــات قابـ و نکـ

 .یــما گنجانــده یــزرا ن یــدهــای جد دســتورالعمل

 2444دســتورالعمل  1322خوشــبختانه، در مــارس 

 ایدر یک نیروگاه هستهای هستهرخداد هنگام پارچه در ریزی یکمفهوم برنامه( 2نمودار 
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نهــاد  یــنتوســط خــود ا ،ســازمان جهــانی بهداشــت

قرار گرفته اسـت و مـا    یفن نگریمورد باز المللی بین

را بـه   2444دسـتورالعمل   ی شده یموارد بازنگر یزن

ــوال ــت در ت ــنمــتن ابطــن و  یدقّ نوشــتار لحــا   ی

مـارس   یدسـتوالعمل بـازنگر   کهآن جا  از .یما نموده

، خـود بـه   ی این دستورالعمل( )آخرین نسخه 1322

رفران  قابل قبول حتمـاً مـورد اسـتفاده     یکعنوان 

 در نیـز مـتن کامـل آن    ی قرار خواهد گرفت، ترجمه

 .آمده است یوستپ

نه تنهـا   ی،نوشتار کنون ی،فراگرد کل یک در

 نمـود را  سـازمان جهـانی بهداشـت   های  دستورالعمل

 یـژه کشـورها، بـه و   یگـر د یـات دهد بلکـه از تجرب  می

  .مدد جسته است یزاروپا ن ی یهعضو اتحاد یکشورها

 یـل های چرنوب یروگاهدر ن ای هسته یرخدادها

 ای هسته رخدادهایژاپن نشان دادند که  یمایو فوکوش

بـر سـالمت    یامدهاینبوده و پ یبوم ی مسئله یکفقط 

 یلـومتر تـا صـدها ک   یمیاقل یطتواند براساس شرا آن می

 یـک بحـران   یریتمد یسان طراح بدین .یابدگسترن 

پاســخ و ”و آمــوزن  یدر ســطح ملّــ ای رخــداد هســته

های  یتاز اولو“ ای هسته یدر رخدادها یپزشک یآمادگ

 ایهای حوادث هستهمیانگین نمرات دریافتی پزشکان استان بوشهر به تفکیک مباحث اورژان ( 2جدول 

 حداکثر نمره میزان آشنایی

 میانگین نمرات دریافتی

 عمومی و متخصص متخصص عمومی

 53/2 24/2 32/2 2 فیزیک پرتوها

 سندرم حاد پرتویی، 

 عالئم بالینی و تشخیص
2 25/2 23/1 50/2 

 54/3 24/3 34/3 0 تریاژ و درمان

 44/0 11/2 3/0 20 مجموع نمرات
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 .باشند سالمت می ی مطرح در گستره

 یگروه پزشـک  یکدروس آکادمدر  متأسفانه

ــهه یراپزشــکی،و پ ــه یچگون ــرا یآموزشــ ی برنام  یب

نشـده   یـده تدارک د ای هسته یبا رخدادها یاروییرو

  .است

و سـطح آگـاهی    ییبه منظور سنجش آشـنا 

پزشــکان اســتان بوشــهر در مــورد آمــادگی و پاســخ 

ای بر اسـاس   پرسشنامه ،ای حوادث هسته پزشکی در

المللـی انـرژی اتمـی و سـازمان      پروتکل آژان  بـین 

ــد و    ــدوین ش ــت ت ــانی بهداش ــک نف 100جه رپزش

استان بوشهر در یـک مطالعـه    متخصص( )عمومی و

نمره کـل پزشـکان    .مقطعی مورد مطالعه قرارگرفتند

بـرای   3/0میانگین نمـره  )بود  20از نمره کل  44/0

پزشـکان   .برای متخصصین( 11/2عمومی و  پزشکان

هـای فیزیـک پرتوهـا،     در بخـش  عمومی و متخصص

، تریـاژ و  حاد پرتویی سندرمعالئم بالینی و تشخیص 

هـای اولیـه رفـع آلـودگی      مدیریت بحـران و درمـان  

 .دست نیاوردنده داخلی، نمرات قابل قبول را ب

بتوانـد بـه عنـوان     یاست نوشـتار کنـون   امید

 یـان نـه تنهـا در م   ،یمواد آموزش ی یرهاز زنج ای حلقه

خـام در نگـارن    ای بلکه به عنوان مـاده  یگروه پزشک

 یبا رخـداها  یاروییرو” یدستورالعمل ملّ ی نو یشپ

  .آیدبه کار  “ای هسته

 ی شک، دانش، نگرن ژرف و تفکر نقادانه یب

 یبـر غنـا   یزمـان پژوهشگران و دانشـمندان کشـور عز  

 .د افزودخواه یکنونهای  یدانستن

 

 

 

  


