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.ودخدمات تصویربرداري با رعایت اصول ایمنی بیماران و مراجعین ارائه میش1-7-ب

فضاي فیزیکی مستقل و استاندارد در بخش تصویر برداري

نصب عالئم تصویري و نوشتاري هشدار دهنده پرتو در معرض دید عموم به صورت شفاف و به تعداد کافی

همراهان در خصوص گویا، شفاف و موثر بودن هشدارهاي ایمنی بخش/ تایید و آگاهی بیماران

وجود چراغهاي هشداردهنده فعال و سالم در باالي درب ورودي اتاقهاي تصویر برداري

گاههاازسیستمهاي قفل کننده موقت ورودیها همزمان با عملکرد دستبهره گیري تابش هماهنگ چراغهاي هشدار دهنده با تابش پرتوو

    ط واقعـی کـار و   آمادگی براي پیشگیري و مقابله با سوانح پرتوي محیط کار از طریق تدوین دستورالعمل مقابله با سـوانح بـر اسـاس شـرای

آگاهی کارکنان در این زمینه

سطح یک.بخش تصویر برداري داراي فضاي مستقل فیزیکی و هشدارهاي ایمنی الزم است* 1-1-7-ب

سطح



خدمات تصویر برداري7-ب

3

خشی و تهیه فهرست پروسیجرهاي نیازمند به بیهوشی یا آرام ب

سایر مداخالت تهاجمی

شناسایی بیمار به صورت فعال قبل از انجام پروسیجر

  ــاران ــه از بیم ــایت آگاهان ــذ رض ــام   /اخ ــراي انج ــراجعین ب م

پروسیجرهاي تهاجمی

حانجام پروسیجر صحیح بر روي عضو صحیح از بیمار صمی

   ري انجام بیهوشی و آرام بخشی بیماران، در واحـد تصـویر بـردا

توسط پزشک متخصص بیهوشی

م مداخالت تهاجمی در واحد تصویربرداري با رعایت اصول ایمنی بیمار و ضـوابط مربـوط انجـا   * 2-1-7-ب
.میشود

سطح یک

 رعایــت تمــامی الزامــات بیهوشــی و آرام بخشــی ایمــن اعــم از

تجهیزات، ترالی هـاي دارو، مراقبتهـاي قبـل، حـین و پـس از      

بیهوشی

 و “ نحوه اسـتفاده ایمـن از مـواد حاجـب     “تدوین دستورالعمل

آگاهی و عملکرد کارکنان بر اساس آن

ترخیص ایمن بیمار از محل اجراي پروسیجر

رعایت اصول پیشگیري و کنترل عفونت

 تحویل ایمن بیماران طبق دستورالعمل مربوطه

 سرپایی نبز رعایت گرددبیماران
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ابالغ مسئول فیزیک بهداشت مطابق با ضوابط سازمان انرژي اتمی ایران

در دسترس بودن شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشت مطابق ضوابط انرژي اتمی بصورت فایل الکترونیک

آگاهی مسئول فیزیک بهداشت از شرح وظایف محوله طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی ایران

انجام وظایف محوله طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی ایران توسط مسئول فیزیک بهداشت

ایران طبق ضوابط سازمان انرژي اتمیمحوله مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان از شرح وظایف 3-1-7-ب

.اطالع دارد و بر اساس آن عمل مینماید
سطح یک
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پیش بینی و تهیه تجهیزات ایمنی حفاظت در برابر اشعه متناسب با نیاز بخش. 1

نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه توسط کارکنان و بیماران. 2

پیش بینی و تهیه دوزیمترهاي فردي و ثبت نتایج آن. 3

تایجبرنامه ریزي و نظارت بر انجام آزمایشات دوره اي پزشکی توسط پرتو کاران بر اساس استانداردهاي سازمان انرژي اتمی و ثبت ن. 4

نظارت بر تمدید مجوز کار با اشعه از سازمان انرژي اتمی ایران. 5

قانون حفاظت در برابر اشعه شاملِ حق اشعه، مرخصی اشعه، و کسر ساعت کاري پرتو کار20نظارت بر رعایت ماده . 6

برخی وظایف مسئول فیزیک بهداشت
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ـ   2-7-ب ی بیمارستان از آمادگی بیماران براي انجام تصویربرداري اطمینـان حاصـل م

.نماید

اخذ و ثبت دقیق اطالعات هویتی بیماران حداقل با دوشناسه بر اساس ضوابط ایمنی و نام پزشک درخواست کننده

ثبت دقیق ساعت، تاریخ، علت مراجعه، شکایت فعلی بیمار و نوع تصویر برداري

بررسی و ثبت سوابق حساسیت دارویی در موارد مداخله اي

سطح یک.مسئول پذیرش تصویربرداري اطالعات الزم را در زمان پذیرش بیماران اخذ و ثبت می نماید1-2-7-ب

سطح
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شناسایی و فهرست نمودن پروسیجرهاي نیازمند کسب آمادگی

 فرمهاي آمادگی براي تمام پروسیجرهاي شناسایی شده به تهیه

تفکیک

 ی جهت  بیماران سرپایی و بخشهاي بستري به فرمهاي آمادگدسترسی

پروسیجرها

وص  ارائه توضیمات کامل و قابل در به صورت شفاهی و کتبی درخص

سط انجام آمادگیهاي قبل از انجام پروسیجرها به بیماران سرپایی تو

کارکنان تصویر برداري

یر برنامه ریزي الزم و آموزش در خصوص آمادگی بیماران براي انجام پروسیجرهاي مختلف تصـو 2-2-7-ب

.برداري اجرا میشود
سطح دو

  و ارائه توضیحات کامل و قابل درك به صـورت شـفاهی

ــام    ــل از انج ــاي قب ــام آمادگیه ــوص انج ــی درخص کتب

پروسیجرها به بیماران بستري توسط پرستار

همراهــان از آمادگیهــاي الزم قبــل از / آگــاهی بیمــاران

انجام پروسیجرهاي نیازمند آمادگی

     ــام ــین انج ــاران در ح ــه بیم ــهاي الزم ب ــه آموزش ارائ

تصـویر  کارکنان فنی بخش/تصویربرداري توسط پزشک 

برداري
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.ودکیفیت و نحوه گزارش خدمات تصویربرداري برنامه ریزي و مدیریت میش3-7-ب

 ر زمـان  شناسایی صیح بیماران بر اساس ضوابط ایمنی بیمـار د

از پذیرش، فراخوان و هدایت به اتاقهاي تصویر بـرداري و قبـل  

انجام هرگونه اقدام به تصویر برداري

    انجام تحویل ایمن بیمـاران طبـق دسـتورالعمل ابالغـی وزارت

بهداشت

   کسب اطمینان از برچسب گذاري صـحیح و کامـل مشخصـات

ر زمـان  بیمار در نتایج تصویر برداري بعد از انجام پروسیجر و د

تحویل نتایج به بیماران

سطح یک.اصول ایمنی بیماران در همه مراحل تصویربرداري رعایت میشود*1-3-7-ب

سطح

حیحانجام تصویر برداري صحیح بر روي عضو صحیح از بیمار ص

 ز سـقوط  پیش بینی تمهیدات الزم براي مدیریت و پیشـگیري ا

بیماران در تصویر برداري

      ان پیش بینی تمهیـدات الزم بـراي مـدیریت بیمـاران کـم تـو

جسمی، سالمندان

    یـا  پیش بینی تمهیدات الزم بـراي مـدیریت بیمـاران بـاردار و

اطفال و آلرژي
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.ودکیفیت و نحوه گزارش خدمات تصویربرداري برنامه ریزي و مدیریت میش3-7-ب

مراجعین و کارکنان از ناحیه کاربري دستگاه ها/رعایت نکات ایمنی در خصوص پیشگیري از بروز آسیب به بیمار

برنامه ریزي و اولویت بندي بیماران بد حال با توجه به ظرفیتها و انجام تصویر برداري آنها در حداقل زمان ممکن

واجهـه بـا   سطح هوشیاري پایین در واحد تصویربرداري بـدون م / همراهی مستمر پرستار براي تداوم مراقبت بیماران حاد و بیماران بیهوش

پرتو

با بیماررعایت موازین کنترل عفونت براي بیماران از جمله، رعایت بهداشت دست، پروب هاي سونوگرافی، تخت و سایر ابزارهاي در تماس

ارائه آموزش و آگاهی بیماران از اهمیت استفاده از وسایل حفاظت در برابر اشعه و در دسترس بودن آنها

در مورد بیماران سرپایی نیز رعایت گردد

سطح یک.اصول ایمنی بیماران در همه مراحل تصویربرداري رعایت میشود1-3-7-ب

سطح
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.ودکیفیت و نحوه گزارش خدمات تصویربرداري برنامهریزي و مدیریت میش3-7-ب

بیمـار و  این سنجه مراحل تصویربرداري در داخل و خارج از بخش تصویربرداري اعم از رادیوگرافی پرتابل در اتاق عمل و در بخشـها بـر بـالین   

گاههاي تصـویر  جمله موارد آسیبهاي ناشی از کاربري دستاز . شودپزشکی را شامل می خدمات تصویربرداري هسته اي سونوگرافی پرتابل و نیز 

ادث ناشـی از  در مقابـل حـو  مالحظات مربوط به حفاظت بیماران و کارکنان برداري میتوان به آسیبِ ناشی از سقوط دستگاه رادیولوژي پرتابل، 

عمومی مراقبتهاي 1-1-فعال و چک دستبند شناسایی مطابق استاندارد بشناسایی . نمودیا دادن اشعه بیش از دز مجاز اشاره  MRIامواج 

شناسـایی  سـرپایی کـه فاقـد دسـتبند    مـراجعین  /خصـوص بیمـاران  در . صورت پذیردبیمار قبل از هرگونه اقدام در واحد تصویر برداري بالینی 

اسـت  درخوشـده بـا مشخصـات بیمـار در دسـتور      مراجعـه کننـده پرسـیده    /از بیمار) سن(نام، نام خانوادگی و سال تولد شناسه هاي میباشند 

.تصویربرداري مقایسه میگردد

سطح یک.اصول ایمنی بیماران در همه مراحل تصویربرداري رعایت میشود1-3-7-ب

سطح
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رداريبرنامه ریزي و زمان سنجی انجام و گزارش تصویر برداریهاي اورژانس توسط کمیته ارتقاي اورژانس با مشارکت مسئول فنی تصویر ب

سابالغ مصوبه کمیته ارتقاي اورژانس به بخش تصویر برداري در خصوص حداکثر مهلت زمان انجام وگزارش نتایج تصویر برداري اورژان

انساختالل در روند تشخیص درمان براساس مصوبه کمیته ارتقاي اورژ/ انجام و گزارش تصویر برداریهاي اورژانس بدون ایجاد هرگونه تاخیر

     تصـویر  برنامه ریزي و زمان سنجی انجام و گزارش تصویر برداریهاي غیراورژانس توسط کمیته درمان، دارو و تجهیـزات بـا مشـارکت مسـئول فنـی

برداري

       غیـر  ابالغ مصوبه کمیته درمان، دارو و تجهیزات به بخش تصویر برداري در خصوص حداکثر مهلـت زمـان انجـام و گـزارش نتـایج تصـویر بـرداري

اورژانس

ارو و اختالل در روند تشخیص درمـان براسـاس مصـوبه کمیتـه درمـان، د     / انجام و گزارش تصویر برداریهاي غیر اورژانس بدون ایجاد هرگونه تاخیر

تجهیزات

در مورد بیماران سرپایی نیز رعایت گردد

ـ   / نتایج تصویربرداري بدون اختالل*2-3-7-ب رار تاخیر در روند تشخیص و درمان در اختیـار پزشـکان ق

.میگیرد
سطح دو
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بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصاویر توسط مسئول فنی و کارکنان فنی بخش تصویر برداري

کارشناس فنی و صاحب صالحیت بخش تصویر برداري/ کنترل و بررسی کیفیت تصاویر توسط مسئول فنی

تدوین برنامه بهبود کیفیت توسط مسئول فنی و ثبت در سوابق مدیریت کیفیت/انجام اقدامات اصالحی

 درج اطالعات الزم بر روي تصاویر خروجی از بخش تصویر برداري

ـ   3-3-7-ب وابق کیفیت نتایج تصویربرداري، بررسی و در صورت عدم انطباق، علل و عوامـل تحلیـل، در س

.ثبت و از تکرار عدم انطباق پیشگیري میشود
سطح دو
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شناسایی، بررسی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات به صورت منظم و دوره اي و حداقل ماهیانه

برنامه بهبود براي ارتقاي کیفیت خدمات بخش تصویر برداري/ تحلیل و اولویت بندي عوامل و طراحی اقدامات اصالحی

برگزاري جلسات و ارائه راهکار به تیم رهبري و مدیریت بیمارستان

وجود سوابق حمایت تیم رهبري و مدیریت در بهبود خدمات تصویر برداري

ارزیابی مجدد دوره اي و بررسی اثر بخشی اقدامات انجام شده

ات نظارت مستمر مسئول فنی بخش تصویربرداري با حمایت مدیریت و رهبري منجـر بـه اقـدام   4-3-7-ب

.برنامه بهبود مؤثر میشود/ اصالحی
سطح دو
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وجود فهرست محدوده بحرانی تصویربرداري در معرض دید مناسب کارکنان در بخشهاي تصویربرداري و اطالع ایشان از آن

وجود خط آزاد ارتباطی و آماده به کار در بخشهاي تصویربرداري براي اطالع رسانی به موقع مقادیر بحرانی

برقراري ارتباط موثر و به موقع براي اطالع رسانی نتایج بحرانی تصویربرداري

آگاهی کارکنان بخشهاي تصویربرداري با دستورالعمل مقادیر بحرانی مربوطه

 تقـال  اطالعات در چهار مرحله بازخوانی شنیده، یادداشت شنیده، بـازخوانی یادداشـت، اطمینـان از ان   صحیح و چرخه مطمئن انتقال کامل

.اطالعاتصحیح کامل و 

م موارد بحرانی تصویربرداري شناسایی شده و قبل از هرگونه کنترل مجـدد، در خصـوص اعـال   * 5-3-7-ب

.اضطراري نتیجه به بخش مربوط اقدام میشود
سطح دو
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وجود تاییدیه کنترل کیفی دستگاههاي تصویربرداري حداقل ساالنه از شرکتهاي مورد تایید سازمان انرژي اتمی

 انجام کالیبراسیون اختصاصیCT , MRI ،فلوروسکوپی و سونوگرافی بر اساس توصیه کارخانه سازنده توسط افراد مجاز

وجود بروشورها و یا توصیه هاي کارخانه هاي سازنده دستگاههاي موجود در بخش تصویر برداري

آگاهی پرسنل فنی در خصوص زمان و چگونگی انجام کالیبراسیون دستگاههاي بخش تصویر برداري

فلوروسکوپی و سونوگرافی بـر اسـاس توصـیه کارخانـه     ، CT , MRIکالیبراسیون اختصاصی 6-3-7-ب

.سازنده توسط افراد مجاز اجرا میشود
سطح سه
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وجود تجهیزات تصویربرداري دیجیتال

زشکیوجود تجهیزات سیستم الکترونیکی بایگانی و تبادل تصاویرپ

 بعنوان خروجی استاندارد1استفاده از خروجی دایکام

شناسه واحد دسترسی به کلیه سوابق تصویربرداري بیمار با استفاده از یک

و مشخص

    ـ ه برقراري امکان ذخیره شدن گزارشات تصـویربرداري در سـامانه پکـس ب

همراه تصاویر مربوطه

ذخیره سازي گزارشات تصویر برداري در سامانه اطالعات بیماران

ـ   7-3-7-ب زات سامانه اطالعات بیمارستان امکان اتصال به سامانه ارتباطی ذخیـره تصـاویر را دارد و تجهی

.تصویربرداري داراي خروجی دیجیتال استاندارد است
سطح سه

   ــوان کارشــناس فنــی تصــاویر ــردي بعن مشــخص شــدن ف

دیجیتال در بیمارستان

 نظــارت، آمــوزش، پشــتیبانی، رفــع اشــکاالت و یــا اصــالح

تالخطاهاي احتمالی توسط کارشناس فنی تصاویر دیجی

  مـز  رعایت حریم محرمانگی بیمار با تعریف نـام کـاربري و ر

عبور و همچنین نگهـداري از ثبـت ورود و خـروج کـاربران     

جهت دسترسی به تصاویر پزشکی بیماران
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دسترسی تسهیل شده بیماران سرپایی از درمانگاهها به بخش تصویر برداري بیمارستان

رداريپذیرش و راهنمایی بیماران در نوبت کاري بعد از ظهر براي مراجعین سرپایی با رعایت ضوابط آمادگی بیماران براي تصویر ب

 اعات فعالیـت  ارائه خدمات تصویر برداري و سونوگرافی براي مراجعین سرپایی با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار در سـ

درمانگاهها

یمنـی  خدمات تصویربرداري براي مراجعین سرپایی با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیـت و ا *7-4-10-ب

.بیمار برنامهریزي و ارائه میشود
سطح دو
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فضاي فیزیکی مستقل و استاندارد در بخش رادیوتراپی طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی

رعایت اصول ایمنی پرتو در بخش رادیوتراپی طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی

نصب عالئم تصویري و نوشتاري هشدار دهنده پرتو در معرض دید عموم به صورت شفاف و به تعداد کافی

ویزیت بیمار در بدو پذیرش توسط پزشک متخصص و تدوین برنامه رادیوتراپی بیمار

ارائه آموزش به بیمار در زمینه آمادگیهاي الزم براي انجام رادیوتراپی و عوارض احتمالی

ارائـه  خدمات رادیوتراپی با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامـه ریـزي و  11-4-10-ب

.میشود
سطح دو
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    ط واقعـی کـار و   آمادگی براي پیشگیري و مقابله با سوانح پرتوي محیط کار از طریق تدوین دستورالعمل مقابله با سـوانح بـر اسـاس شـرای

آگاهی کارکنان در این زمینه

دامات اصـالحی  وجود برنامه تضمین کیفیت از طریق کنترل کیفی دستگاههاي مولد پرتو توسط شرکت مجاز و نگهداري سوابق و اعمال اق

در صورت لزوم

ارائه خدمات رادیوتراپی با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار طبق برنامه تنظیم شده براي هر بیمار

ارائـه  خدمات رادیوتراپی با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامـه ریـزي و  11-4-10-ب

.میشود
سطح دو
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فضاي فیزیکی مستقل و استاندارد در بخش پزشکی هسته اي طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی

رعایت اصول ایمنی پرتو در بخش پزشکی هسته اي طبق ضوابط سازمان انرژي اتمی

برنامهریزي و ارائه خدمات پزشکی هسته اي با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار

نصب عالئم تصویري و نوشتاري هشدار دهنده پرتو در معرض دید عموم به صورت شفاف و به تعداد کافی

ارائه آموزش به بیمار در زمینه آمادگیهاي الزم براي انجام پزشکی هسته اي

رعایت اصول ایمن قرنطینه سازي حین و پس از اخذ خدمات

دامات اصـالحی  وجود برنامه تضمین کیفیت از طریق کنترل کیفی دستگاههاي مولد پرتو توسط شرکت مجاز و نگهداري سوابق و اعمال اق

در صورت لزوم

یـزي و  خدمات پزشکی هسته اي با رعایت ضوابط مربوط و اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ر12-4-10-ب

.ارائه میشود
سطح دو
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.بیشترشودباشد که از قسمت اتاق آمادگی بیماران تزریق نشده، به سمت اتاق اسکن به اصطالح مواجهه دوز اشعهگونه اي بخش به طراحی . 1

.نباشدمشترك حرکتی پرسنل با مسیر حرکت بیماران مسیر . 2

رون هـدایت  حرکت بیماران در پزشکی هسته اي یک طرفه باشد و بعد از تزریق از طریق درب خروجی مجزا و یک طرفه بیماران به بیمسیر . 3

.شوند 

.اتاق انتظار بیماران تزریق شده سرویس بهداشتی و حمام به تفکیک خانم و آقا پیش بینی شده باشددر . 4

.تی شوي و حمام ویژه جهت رفع الودگی احتمالی موردي در دسترس کارکنان باشداتاق . 5

.اه باشدمناطق بخش به صورت یک طبقه و یا پیوسته باشد و ترجیما در نزدیکی یا هم طبقه با بخشهاي رادیولوژي و آزمایشگتمام . 6

.زمان طراحی بخش ازنزدیک بودن این بخش با بخش کودکان و زنان جدا خودداري گردددر . 7

هسته اينکاتی در خصوص بخش پزشکی 
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وصـیه  بینی امکاناتی از قبیل تلویزیون در دید بیمار در اتاق اسکن جهت انمراف ذهن بیمـار و ایجـاد تممـل در اطالـه زمـان آزمـون ت      پیش . 8

.میشود

.به مناطق تفسیر تصاویر دسترسی نداشته باشدبیمار . 9

.دسترسی پزشک و کارکنان به مناطق اداري، بالینی، مشاوره و تفسیر فراهم باشدامکان . 10

.و اتاق انتظار بیمار تزریق شده تهویه گردد  HOT LABبار هواي اتاق اسکن و 6هوا بصورتی باشد که هرساعت تهویه . 11

هسته اينکاتی در خصوص بخش پزشکی 
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