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 برداری خدمات تصویر 7-ب

 سطح .شودمنی بیماران و مراجعین ارائه میبرداری با رعایت اصول ایخدمات تصویر 1-7-ب

 سطح یك است.هشدارهای ایمنی الزم و فضای مستقل فیزیکی  برداری دارای بخش تصویر*  1-1-7-ب

 بخش تصویر برداریدر  استانداردو  فضای فیزیکی مستقل 

   افیکبه تعداد  به صورت شفاف و در معرض دید عموم پرتونصب عالئم تصویری و نوشتاری هشدار دهنده 

 بودن هشدارهای ایمنی بخش، شفاف و موثر ویابیماران/ همراهان در خصوص گ تایید و آگاهی  

 ی تصویر برداری هادر باالی درب ورودی اتاقفعال و سالم ی هشداردهنده هاوجود چراغ 

 تابش پرتو ابدهنده  ی هشدارهاتابش هماهنگ چراغ 

 يیط کار از طریق تدوین دستورالعمل مقابله با سوانح بر اساس شرایط واقعی کار و آگاهی کارکنان در این زمینهآمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی م 

نقشه فضای فیزیکای باه تاییاد واحاد      و مورد تایید باشد هاهای بهداشت پرتوای واحد به لياظ رعایت استانداردهو نقشه استفضای فیزیکی بخش تصویر برداری استاندارد  

ميال  این بخش باید مستقل باوده و گاذرگاه/    فضای فیزیکیبه منظور حفظ ایمنی بیماران/ همراهان  به علت وجود خطرات پرتوها و. همچنین رسیده باشد هاهداشت پرتوب

، کودکان ی باردارهاخانمیی از جمله هامالکو همچنین  م با توجه به وسعت بخش تصویر برداریزم است عالئالهمچنین  .نباشد های بیمارستانسایر قسمتعبور و مرور به 

بیماران و همراهان از  ،کارکنان سازی دهنده به منظور آگاه چراغ هشدار نصب شود. استهایی که در معرض دید بیماران/ همراهان در قسمتتهیه و های پرخطر گروهو سایر 

افزایش ایمنی افراد و حذف و  مغناطیسهای چگونگی قرار گیری در ميیط ،کاهش مخاطرات پرتویی از منطقه تشعشع به جهت هاآنو دور نگه داشتن  1معرض اشعه/ تابش

 .گرددتوصیه می هاعملکرد دستگاه با همزمان هاورودی موقت کننده ی قفلهاازسیستم گیریبهره هشداردهنده، عالیم برنصب عالوه است.های غیرضرور پرتوگیری

 سطح یك شود. تصویربرداری با رعایت اصول ایمنی بیمار و ضوابط مربوط انجام میمداخالت تهاجمی در واحد  * 2-1-7-ب

  ی و سایر مداخالت تهاجمیمند به بیهوشی یا آرام بخشپروسیجرهای نیاز فهرستتهیه  

 شناسایی بیمار به صورت فعال قبل از انجام پروسیجر 

 ی تهاجمیاخذ رضایت آگاهانه از بیماران/مراجعین برای انجام پروسیجرها 

  صيیح بر روی عضو صيیح از بیمار صيیح پروسیجرانجام 

 انجام بیهوشی و آرام بخشی بیماران، در واحد تصویر برداری توسط پزشك متخصص بیهوشی 

 ی قبل، حین و پس از بیهوشیهامراقبت ،ی داروهاایمن اعم از تجهیزات، ترالی و آرام بخشی رعایت تمامی الزامات بیهوشی 

 بیهوشی یهادر حین مراقبت هاآنو مستمر همکاری و حضور به موقع نيوه آگاهی متخصصان بیهوشی از و  زیریبرنامه 

 آگاهی و عملکرد کارکنان بر اساس آن و “از مواد حاجب ایمن نيوه استفاده “ تدوین دستورالعمل  

 بیمار از ميل اجرای پروسیجر ترخیص ایمن 

  رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت 

 تيویل ایمن بیماران طبق دستورالعمل مربوطه 

و  تزریقی/خوراکی آماده سازی و استفاده از مواد حاجبِنيوه يوه اخذ شرح حال بیماران، موضوعات و ن ،بایستی حداقلاز مواد حاجب ایمن نيوه استفاده در دستور العمل 

مسئول فنی تصویر  با مشارکتامکانات الزم برای انجام تصویر برداری تيت بیهوشی  مد نظر باشد.ب هر یك از مواد حاج برای هاآن احتمالی و نيوه کنترل ، خطراتسایر

با امکانات مراقبتی جهت ریکاوری مناسب و ایمن با رعایت موازین کنترل عفونت بسته  تامین شود. همچنین الزم است فضایشناسایی و  متخصصان بیهوشی وبرداری 

بخشی/بیهوشی و ریکاوری، در همچنین وجود امکانات مونیتورینگ بیمار تيت آرام رل عوارض احتمالی سایر مداخالت تهاجمی تامین شود.بیماران تيت بیهوشی و کنت

 دسترس بودن ترالی اورژانس ضروری می باشد.

  رن خدمات سالمت در حین تيویل بیماارکنابا موضوع راهنماهای ایمنی بیمار: راهنمای برقراری ارتباط صيیح ک 12/6/93د مورخ 10757/409دستورالعمل 
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 سطح یك نماید.اساس آن عمل می مسئول فیزیك بهداشت بیمارستان از شرح وظایف ميوله طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران اطالع دارد و بر 3-1-7-ب

 ابالغ مسئول فیزیك بهداشت مطابق با ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران 

 مطابق ضوابط انرژی اتمی بصورت فایل الکترونیك ئول فیزیك بهداشتدر دسترس بودن شرح وظایف مس 

   آگاهی مسئول فیزیك بهداشت از شرح وظایف ميوله طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران 

 انجام وظایف ميوله طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران توسط مسئول فیزیك بهداشت 

  وظایف مسئول فیزیك بهداشتبرخی 

 و تهیه تجهیزات ایمنی حفاظت در برابر اشعه متناسب با نیاز بخش  پیش بینی .1

  کارکنان و بیماراننظارت بر استفاده صيیح از تجهیزات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه توسط  .2

 آنپیش بینی و تهیه دوزیمترهای فردی و ثبت نتایج  .3

 ی سازمان انرژی اتمی و ثبت نتایج هاکاران بر اساس استانداردو نظارت بر انجام آزمایشات دوره ای پزشکی توسط پرتو  ریزیبرنامه .4

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

 رحق اشعه، مرخصی اشعه، و کسر ساعت کاری پرتو کا قانون حفاظت در برابر اشعه شاملِ 20نظارت بر رعایت ماده  .6

 سطح نماید.انجام تصویربرداری اطمینان حاصل می برایمادگی بیماران آبیمارستان از  2-7-ب

 سطح یك نماید. تصویربرداری اطالعات الزم را در زمان پذیرش بیماران اخذ و ثبت میمسئول پذیرش  1-2-7-ب

  ام پزشك درخواست کننده و ن ران حداقل با دوشناسه بر اساس ضوابط ایمنیبیماهویتی  اطالعاتدقیق  ثبتاخذ و 

 نوع تصویر برداری و خ، علت مراجعه، شکایت فعلی بیمارساعت، تاری ثبت دقیق 

 ایاسیت دارویی در موارد مداخلهسوابق حس بررسی و ثبت  

ثبت اطالعات مذکور در بیمااران سارپایی توساط مسائول      همچنین ان سرپایی بایستی در زمان پذیرش ثبت شود.بیماربرای شماره تماس نام بخش برای بیماران بستری و 

پذیرش متصدی ط دتصویر برداری انجام می شود اما در بیماران بستری با توجه به اینکه درخواست به صورت الکترونیك ارسال می گردد الزم است اطالعات توسپذیرش واح

 تصویر برداری چك مجدد شود.

 سطح دو شود. جرا میا برداری ریزی الزم و آموزش در خصوص آمادگی بیماران برای انجام پروسیجرهای مختلف تصویربرنامه 2-2-7-ب

  پروسیجرهای نیازمند کسب آمادگینمودن فهرست شناسایی و  

  ی آمادگی برای تمام پروسیجرهای شناسایی شده به تفکیكهاتهیه فرم 

 آمادگی جهت پروسیجرها ی هافرمبه  های بستریدسترسی بیماران سرپایی و بخش 

  سرپایی توسط کارکنان تصویر برداری ی قبل از انجام پروسیجرها به بیمارانهاتبی درخصوص انجام آمادگیبه صورت شفاهی و ک قابل درک ارائه توضیيات کامل و 

 ی قبل از انجام پروسیجرها به بیماران بستری توسط پرستارهاقابل درک به صورت شفاهی و کتبی درخصوص انجام آمادگی ارائه توضیيات کامل و 

 ی الزم قبل از انجام پروسیجرهای نیازمند آمادگیاهآگاهی بیماران/ همراهان از آمادگی 

  بخش تصویر برداری یانجام تصویربرداری توسط پزشك /کارکنان فن حیندر  انیماری الزم به بهاآموزشارائه 

کم ساواد، افاراد مسان    به ویژه افراد بادون/  ی بیمارانبه گونه ای باشد که برای تمام بایستیهای قبل از انجام پروسیجرهای مختلف، درخصوص آمادگیضیيات ارائه شده تو

الزم در خصوص نيوه آماده سازی بیماران ی هاطالع رسانی و آموزشضروری است ا . همچنینباشدواضح، روشن و قابل درک  نیستندوکسانی که به زبان رایج منطقه مسلط 

ی الزم باه بیمااران در   هاا ماوزش آارائه  و انجام شود. ریزیبرنامه ی بالینیهابخش درری بخش تصویر بردابا ميوریت مسئول فنی ی مختلف تصویر برداری هاسیجرپروبرای 

 شود.توصیه می ی الزم بعد از انجام تصویربرداری توسط پزشك/کارکنان فنیهاخصوص اثرات احتمالی دارو و مراقبت
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 سطح شود.ریزی و مدیریت میگزارش خدمات تصویربرداری برنامه کیفیت و نحوه 3-7-ب

 سطح یك شود.اصول ایمنی بیماران در همه مراحل تصویربرداری رعایت می * 1-3-7-ب

 هرگونه اقدام به تصویر برداریاز انجام  ی تصویر برداری و قبلهاپذیرش، فراخوان و هدایت به اتاق بر اساس ضوابط ایمنی بیمار در زمان شناسایی صيیح بیماران 

 ابالغی وزارت بهداشت انجام تيویل ایمن بیماران طبق دستورالعمل 

  بعد از انجام پروسیجر و در زمان تيویل نتایج به بیمارانبرچسب گذاری صيیح و کامل مشخصات بیمار در نتایج تصویر برداری کسب اطمینان از 

 انجام تصویر برداری صيیح بر روی عضو صيیح از بیمار صيیح 

  در تصویر برداری یمارانسقوط ب و پیشگیری از مدیریتپیش بینی تمهیدات الزم برای  

 پیش بینی تمهیدات الزم برای مدیریت بیماران کم توان جسمی، سالمندان 

  و آلرژی مدیریت بیماران باردار و یا اطفالپیش بینی تمهیدات الزم برای 

 هارعایت نکات ایمنی در خصوص پیشگیری از بروز آسیب به بیمار/مراجعین و کارکنان از ناحیه کاربری دستگاه 

 در حداقل زمان ممکن هاآنو انجام تصویر برداری  هابا توجه به ظرفیت و اولویت بندی بیماران بد حال ریزیبرنامه 

 در واحد تصویر برداری بدون مواجهه با پرتو و بیماران بیهوش/ سطح هوشیاری پایین حاد مستمر پرستار برای تداوم مراقبت بیماران همراهی  

 ی سونوگرافی، تخت و سایر ابزارهای در تماس با بیمار هاونت برای بیماران از جمله، رعایت بهداشت دست، پروبرعایت موازین کنترل عف 

  ها استفاده از وسایل حفاظت در برابر اشعه و در دسترس بودن آن اهمیتآگاهی بیماران از ارائه آموزش و 

ها بر بالین بیمار و سونوگرافی پرتابل و نیز خدمات داری اعم از رادیوگرافی پرتابل در اتاق عمل و در بخشاین سنجه مراحل تصویربرداری در داخل و خارج از بخش تصویربر

  شود. ای پزشکی را شامل میتصویربرداری هسته

ابل، مالحظاات مرباوط باه حفاظات بیمااران و      توان به آسیبِ ناشی از سقوط دستگاه رادیولوژی پرتی تصویر برداری میهای ناشی از کاربری دستگاههااز جمله موارد آسیب

 یا دادن اشعه بیش از دز مجاز اشاره نمود. MRIکارکنان در مقابل حوادث ناشی از امواج 

در خصاوص   هرگونه اقدام در واحد تصویر برداری صاورت پاذیرد.  بیمار قبل از ی عمومی بالینی هامراقبت 1-1-مطابق استاندارد بشناسایی فعال و چك دستبند شناسایی 

های نام، نام خانوادگی و سال تولد )سن( از بیمار/مراجعه کننده پرسیده شاده باا مشخصاات بیماار در     باشند شناسهبیماران/مراجعین سرپایی که فاقد دستبند شناسایی می

 گردد.دستور درخواست تصویربرداری مقایسه می

  بهداشت وزارت 12/6/93/د مورخ 10757/409دستورالعمل 

 سطح دو گیرد.در اختیار پزشکان قرار میدرمان و در روند تشخیص بدون اختالل/ تاخیر اری بردنتایج تصویر * 2-3-7-ب

 با مشارکت مسئول فنی تصویر برداری توسط کمیته ارتقای اورژانس ی اورژانسهاتصویر برداریو گزارش  و زمان سنجی انجام ریزیبرنامه 

 ری در خصوص حداکثر مهلت زمان انجام وگزارش نتایج تصویر برداری اورژانسابالغ مصوبه کمیته ارتقای اورژانس به بخش تصویر بردا 

 براساس مصوبه کمیته ارتقای اورژانس اختالل در روند تشخیص درمان/ تاخیرایجاد هرگونه بدون  ی اورژانسهاانجام و گزارش تصویر برداری 

 با مشارکت مسئول فنی تصویر برداریتجهیزات و دارو درمان، توسط کمیته  نسی غیراورژاهاو زمان سنجی انجام و گزارش تصویر برداری ریزیبرنامه 

 گزارش نتایج تصویر برداری غیر اورژانس ابالغ مصوبه کمیته درمان، دارو و تجهیزات به بخش تصویر برداری در خصوص حداکثر مهلت زمان انجام و 

 براساس مصوبه کمیته درمان، دارو و تجهیزات اختالل در روند تشخیص درمان/ تاخیرونه ایجاد هرگبدون  ی غیر اورژانسهاانجام و گزارش تصویر برداری 

 .در واحد تصویر برداری مالک نهایی ارزیابی استو غیر اورژانس ی اورژانس هاتایید پزشکان بخش اورژانس در خصوص رعایت زمان سنجی انجام و گزارش تصویر برداری
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 سطح دو شود.پیشگیری می عدم انطباقاز تکرار و  در سوابق ثبت ، علل و عوامل تيلیل،دم انطباقو در صورت ع ررسیبنتایج تصویربرداری، یفیت ک 3-3-7-ب

  و کارکنان فنی بخش تصویر برداری عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصاویر توسط مسئول فنیو شناسایی بررسی  

 و صاحب صالحیت بخش تصویر برداری  / کارشناس فنیکیفیت تصاویر توسط مسئول فنی کنترل و بررسی 

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

 درج اطالعات الزم بر روی تصاویر خروجی از بخش تصویر برداری  

بارای  . باشاد پزشاك در خواسات کنناده    ناام   و تصویربرداری انجام شده/درخواست، نوع مشخصات مرکزتصویر برداریدارای خروجی از بخش تصویر برداری  تصاویر بایستی

 حداقل شامل شناسایی و بررسای عوامال تااثیر گاذار     مدونای مشخص به صورت برنامهاستفاده شود. از مارکر  هستندبدن که دارای طرف چپ و راست  ی متقارنهاقسمت

کارکناان فنای   به عمل آید و نتایج اقادامات باا تماامی     یهامجدد عدم انطباقجلوگیری از بروز  حی جهت رفع نواقص وو اقدامات اصال شده لویت بندیو، ابرکیفیت تصاویر

  به اشتراک گذاشته شود.بخش 

 تصویر برداری موارد ذیل قید شود در گزارش نهایی 

 مشخصات بیمار .1

 رادیولوژیستم امضا ، مهر و نا .2

 شرح حال خالصه  .3

 گزارش ارزیابی  .4

 تمالیتشخیص اح .5

 های تکمیلیتوصیه .6

 سطح دو شود.میمؤثر  / برنامه بهبوداصالحی به اقدامات منجرمدیریت و رهبری برداری با حمایت مسئول فنی بخش تصویر نظارت مستمر 4-3-7-ب

  شناسایی، بررسی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات به صورت منظم و دوره ای و حداقل ماهیانه 

 تصویر برداریبخش برنامه بهبود برای ارتقای کیفیت خدمات  و طراحی اقدامات اصالحی/ تيلیل و اولویت بندی عوامل 

 برگزاری جلسات و ارائه راهکار به تیم رهبری و مدیریت بیمارستان 

 وجود سوابق حمایت تیم رهبری و مدیریت در بهبود خدمات تصویر برداری 

 دهدوره ای و بررسی اثر بخشی اقدامات انجام ش ارزیابی مجدد 

 صورت پذیرد.و ارزیابی اثر بخشی اقدام اصالحی/ برنامه بهبود  باشدموجود  الکترونیك/ دستی به صورتنتایچ و مصوبات، اقدامات اصالحی انجام شده 

 سطح دو شود.یم مربوط اقدامالم اضطراری نتیجه به بخش و قبل از هرگونه کنترل مجدد، در خصوص اع شده برداری شناساییموارد بيرانی تصویر * 5-3-7-ب

  های تصویربرداری و اطالع ایشان از آنبيرانی تصویربرداری در معرض دید مناسب کارکنان در بخش ميدوده فهرستوجود 

 های تصویربرداری برای اطالع رسانی به موقع مقادیر بيرانیو آماده به کار در بخش ارتباطی وجود خط آزاد 

 طالع رسانی نتایج بيرانی تصویربرداری برقراری ارتباط موثر و به موقع برای ا 

  های تصویربرداری با دستورالعمل مقادیر بيرانی مربوطهکارکنان بخش آگاهی 

  لج و در صورت عدم دسترسی به پرستار یا بیمار اطالع رسانی شود.امع به پزشك تصویر برداریبایستی نتایج بيرانی کنترل مجدد  پیش از هرگونه تکرار/

اد شده، پس بيرانی تصویربرداری با اجماع متخصصین بالینی و پاراکلینیك مربوطه تدوین و توسط مسئول فنی تصویربرداری در کمیته دارو و درمان پیشنه هفهرست ميدود

 گردد.های بالینی و تصویربرداری ابالغ میاز تصویب به کلیه بخش

رسانی آنی به بخش، تعیاین فارد یاا    جهت اطالعارتباطی  خط آزادش فوری مقادیر بيرانی مانند استفاده از گزارش آنی نتایج بيرانی حداقل شامل نيوه برخورد و گزارنيوه 

ی بیمارستان، اقادامات بعادی در صاورت عادم     هارسانی نتیجه بيرانی هستند، فرد یا افراد مسئول و نيوه ثبت نتایج در بخشافراد مشخص در آزمایشگاه که مجاز به اطالع

 رسانی مجدد نتیجه تکرار آزمایش و نیز روش برقراری ارتباط موثر و ایمن می باشد.برقراری ارتباط در بار اول و اطالعموفقیت در 

شود. چرخاه مطمائن انتقاال    استفاده  تبادل اطالعات بین کارکنان تصویربرداری و کادر بالینی Read Back .Write Down .Repeat Back  Close the Loop. از روش

 بازخوانی یادداشت اطمینان از انتقال کامل و صيیح اطالعات  یادداشت شنیده ل و صيیح اطالعات در چهار مرحله بازخوانی شنیدهکام
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 سطح سه شود. اساس توصیه کارخانه سازنده توسط افراد مجاز اجرا می سونوگرافی بر و فلوروسکوپی ،CT , MRIکالیبراسیون اختصاصی  6-3-7-ب

 های مورد تایید سازمان انرژی اتمیشرکتاز نه حداقل ساالتصویربرداری های ستگاهکیفی دتاییدیه کنترل  وجود 

  اختصاصی کالیبراسیون انجامCT , MRI، اساس توصیه کارخانه سازنده توسط افراد مجاز  سونوگرافی بر و فلوروسکوپی 

 خش تصویر برداریهای موجود در بی سازنده دستگاههاهای کارخانهوجود بروشورها و یا توصیه 

 های بخش تصویر برداریآگاهی پرسنل فنی در خصوص زمان و چگونگی انجام کالیبراسیون دستگاه 

 شود.و نگهداری ثبت بایستی  کالیبراسیون و است و توسط کارشناس /کاربر انجام می شود. تمامی نتایج کنترل کیفی روزانهکنترل کیفی  برخی از موارد

 سطح سه مارستان امکان اتصال به سامانه ارتباطی ذخیره تصاویر را دارد و تجهیزات تصویربرداری دارای خروجی دیجیتال استاندارد است.سامانه اطالعات بی 7-3-7-ب

 وجود تجهیزات تصویربرداری دیجیتال 

 وجود تجهیزات سیستم الکترونیکی بایگانی و تبادل تصاویرپزشکی 

 انداردبعنوان خروجی است 1استفاده از خروجی دایکام 

  مشخصواحد و دسترسی به کلیه سوابق تصویربرداری بیمار با استفاده از یك شناسه 

  ذخیره شدن گزارشات تصویربرداری در سامانه پکس به همراه تصاویر مربوطهبرقراری امکان  

 ذخیره سازی گزارشات تصویر برداری در سامانه اطالعات بیماران 

 اویر دیجیتال در بیمارستانمشخص شدن فردی بعنوان کارشناس فنی تص  

  کارشناس فنی تصاویر دیجیتالتوسط ، رفع اشکاالت و یا اصالح خطاهای احتمالی نظارت، آموزش، پشتیبانی 

  ندسترسی به تصاویر پزشکی بیماراجهت  همچنین نگهداری از ثبت ورود و خروج کاربرانو رعایت حریم ميرمانگی بیمار با تعریف نام کاربری و رمز عبور  

بیماار  هار  سوابق باشد. قابل قبول نمیو استفاده از پرینت کاغذی و عکس گرفتن از روی تصاویر  استعنوان تنها خروجی استاندارد بخش تصویربرداری ه استاندارد دایکام ب 

و  با استفاده از کد ملیشود نبوده و توصیه میتشابه اسمی قابل قبول  احتمال بازیابی شود . استفاده از نام و نام خانوادگی بیمار بدلیل واحد،با استفاده از یك شناسه  ستیبای

  .این مشکل مرتفع گردد یا شناسه الکترونیك بیماران در بیمارستان

هساتند    آشنا به امور رایانهد و نفرآیندهای واحد تصویربرداری اشراف دارتمامی بر بین کارشناسان واحد تصویربرداری که  ترجیيا یك نفر ازکارشناس فنی تصاویر دیجیتال 

  شوند.انتخاب می

 PACS integration- 2RIS  دوباره به وارد کردن اطالعاات توساط کارکناان واحاد تصاویربرداری       که با وارد نمودن مشخصات بیمار در هر واحدی، نیازِ آن استبه مفهوم

کارشاناس فنای   توساط   RIS 4 (PACS integration-RISو  PACS3ارتباط بین سیساتم  گونه هر جادای ایجاد شده باشد. هایك بار و برای همه مراجعه نباشد و این ارتباط

 شود.می ریزیبرنامه تصاویر دیجیتال

 

 

                                                           
1 DICOM(DIGITAL Imaging Communication in Dicom) 
2 RIS-PACS integration 

3 PACS (Picture Archieving Communication) 
4 Radiological Information System 


