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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 فرايند پذيرش بيماران بستري و پرتابل عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-1 كد خط مشي: دامنه خط مشي: راديولوژي

  آشنايي با مراحل پذيرش و بهبود فرايند پذيرش بيمارانهدف :

 پرسنل راديولوژي : مخاطبين
 روش اجرايي:

 درخواست انجام گرافي از بخش -1

پس از قرمز شدن قسمت پذيرش ،كليك كرده تا صفحه درخواست راديوگرافي بخش باز شود ،اينكار توسط تكنولژيست  -2
 راديولوژي انجام ميشود

 سپس روي نام بيمار دابل كليك كرده وبعداينترزده تا مشخصات بيمار ثبت شود -3

 درصورتيكه گرافي پرتابل باشد از طرف بخش ، به بخش راديولوژي اطالع داده ميشود -4

 درصورت پرتابل بودن گرافي در قسمت ثبت مشخصات بيمار در قسمت پرتابل تيك زده ميشود -5

 درصورتيكه گرافي پرتابل نيست بابخش هماهنگ كرده تابيمار را فرستاده و گرافي انجام شود -6

 درصورت پرتابل بودن با بخش هماهنگ كرده تا خدمه بخش دستگاه رابه بخش مورد نظر برده تا گرافي انجام شود -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري: تجربه بيمارستان- استانداردهاي راديولوژيمنابع:
 تهيه كنندگان:

 خانم جراحي مسئول بخس

 هادي بلغوري كاردان راديولوژي

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 فرايند پذيرش بيماران سرپايي در بخش راديولوژي عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ: :R-2 كد خط مشي دامنه خط مشي: جراحي

  بررسي مراحل پذيرش بيماران سرپايي جهت انجام در حداقل زمان جهت تسريع در كار بيمارانهدف:
 پرسنل راديولوژي :مخاطبين

 روش اجرايي: 
هنگاميكه بيماري به بخش مراجعه ميكند برگه درخواست گرافي چه بصورت دفترچه يا برگه آزاد توسط تكنولوژيست  -1

 راديولوژي از وي دريافت ميشود

نوع راديوگرافي درخواستي بررسي ميشوددر صورتيكه نياز به آمادگي داشته باشد آمادگي الزم به بيمار داده ميشود وبرگه  -2
 اي كه چگونگي آمادگي در ان توضيح داده شده به بيمار تحويل داده ميشود

 درصورتيكه برگه ازاد باشد بقيه مراحل پذيرش انجام ميشود -3

درصورتيكه برگه دفترچه باشد از نظر تارخ اعتبار ، تاريخ ويزيت،عدم وجود خط خوردگي ،بررسي مشخصات بيمارتوسط  -4
 تكنولوژيست انجام ميشود

 طبق انچه كه خواسته شده در سيستم ثبت ودر اخر در  HIS بعد از جدا نمودن برگه دفترچه اطالعات بيمار در سيستم   -5
 قسمت كد راديوگرافي ،كدهاي درخواستي ثبت ميشوند

شماره قبض پذيرش راديولوژي را روي برگه اي نوشته وتحويل بيمار داده و اورا جهت پرداخت هزينه به صندوق راهنمايي  -6
 ميكنيم 

 بعد از اوردن قبض توسط بيمار ، قبض بيمار تحويل وي گشته وبيمار جهت انجام گرافي به اتاق راديوگرافي راهنمايي ميشود -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -
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 تهيه كنندگان:

 خانم جراحي مسئول بخس

 هادي بلغوري كاردان راديولوژي
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 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ارزيابي سطوح پرتوگيري پزشكان وكاركنان بخش راديولوژي عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-3 كد خط مشي: دامنه خط مشي: جراحي

: اين خط مش بررسي ميزان دوزپرتوگيري پرسنل و پزشك بخش بوسيله فيلم بج هاي استفاده شده توسط شركتهاي دزيمتري هدف
 و تائيد سالمت كاركنان  در برابر اشعه

 پزشك و پرسنل بخش مخاطبين :
 روش اجرايي:

 درخواست فيلم بج از شركتهاي طرف قراداد توسط مسئول بخش -1

 نصب فيلم بج ارسالي از سوي شركت بوسيله پرتوكاران -2

 ارسال فيلم بج هاي استفاده شده پرسنل و پزشك بخش هردو ماهه براي شركت دزيعتري -3

 دريافت جواب دزيعترها هردو ماهه بافيلم بج هاي جديد -4

درصورتيكه پرسنلي دز بيش از حد مجاز دريافت كرده باشد مراتب جهت اقدامات الزم به مسئول فيزيك بهداشت اطالع  -5
 داده ميشود
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 نحوه انجام گرافي هاي سادهعنوان خط مشي: 
 15/01/1392تاريخ ابالغ : R-4 كد خط مشي: دامنه خط مشي:جراحي

 آشنايي با تكنيك هاي پرتونگاري روتين كه توسط پزشك درخواست ميشودمنظور  :

 پرسنل راديولوژي: مخاطبين
 روش اجرايي:

 پس از انجام پذيرش بيمار ، وي به اتاق راديوگرافي راهنمايي ميشود .1

گرافي هايي كه ازقسمت اندام فوقاني شامل دست، مچ دست، ساعد ، آرنج وبازو ميخواهد انجام شود بيمارروي صندلي  .2
 مينشيند اين راهنمايي ها بوسيله تكنولوژيست انجام ميشود

 نحوه نشستن روي صندلي بايد بگونه اي باشد كه بقيه قسمتهاي بدن بيمار كمتر مورد تشعشع قرار گيرد .3

 بيمار روي صندلي كنار تخت بگونه اي مي نشيند كه قسمت اندام فوقاني مورد نظر كنار تخت باشد .4

بعد از جدا كردن اشيا اوپاك (حاجب) از بدن بيمار كاست در زير قسمت مورد نظر قرار گرفته و معموال در پوزيشنهاي فاس  .5
 ولترال گرافي از ان ناحيه بعمل مي ايد  

(نكته اي كه يك تكنولوژيست بايد در انجام هر گرافي رعايت كند انتخاب شرايط مناسب دستگاه قبل از انجام پوزيشن دهي 
 بيمار است تا در حداقل زمان گرافي انجام شود)

گرافي هاي اندام تحتاني شامل كف پا ،مچ ها ،زانو وران وپاشنه پا وكشكك و لگن ميباشد كه اين گرافي هاي روي تخت به  -6
حالت نشسته يا خوابيده انجام مي شود ومعموال گرافي از ناحيه هانيزفاس و ترال بوده بجز كشكككه تكنيكخاص خود را 

 دارد

گرافي هاي ناحيه قفسه سينه و شكم شامل ستون فقرات پشتي ،لومبوساكرال ،دنده ها ، پشتي كمري مي باشند كه  -7
 خوابيده روي تخت انجام مي شود كه عكس كمر حتما بايد امادگي قبلي انجام شود

در هنگام انجام گرافي هايي كه خوابيده روي تخت انجام مي شود اندامهاي تناسلي و تيروئيد بايد توسط شليدهاي محافظ  -8
 تا جائيكه به عكس لطمه اي وارد نشود محافظت شوند

ميباشد كه هر كدام از گرافي هاي فوق  TMJگرافي هاي ناحيه جمجمه شامل فاس و ترال جمجمه ،واترز وكالدول و شولرو -9
طبق اصول خود كه تكنولوژيستها با ان اشنا هستنند انجام ميشود و اين گرافي ها نيز بصورت خوابيده روي تخت انجام 

 ميشود

گرافي ها ايستاده شامل گردن ،ريه و ايستاده شكم ميباشد كه بيمار مقابل بوكي استند قرار گرفته و پس پوزيشن دادن  -10
 گرافي انجام ميشود در هنگام انجام گرافي ريه حتما بايد در حالت دم عميق باشد

 در هنگام انجام گرافي ها تكنولوژيست حتما بايد دقت كند تا ماركر چپ يا راست در وضعيت روبرو روي گرافي قرار دهد -11
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 نحوه انجام گرافي هاي با ماده حاجب عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ : R-5 كد خط مشي: دامنه خط مشي:زنان و اطفال

  : اشنايي با عكس هاي رنگي و چگونگي انجام انهاهدف

 پزشك و پرسنل بخش راديولوژيمخاطبين :
 روش اجرايي:

 -نوبت دهي به بيماران اعم از سرپايي يا بستري با توجه به نوع گرافي رنگي درخواست شده 1

روده كوچك (ترانزيت)، روده (UGJ) معده (SWELLOW) -گرافي با ماده حاجب هايي كه در اين بخش انجام ميشود شامل : مري2
  ميباشد (VCUG) ،رتروگراد  (IVP)بزرگ(باريم اغا)، كليه ها

-امادگي قبلي كه بيمار الزم است داشته باشد در بعضي از عكسهاي رنگي ميباشد كه شامل :معده ، روده كوچك ،روده بزرگ و 3
TVP  ميباشد. اين امادگي بدين صورت است كه : خوردن شام بصورت يك غذاي سبك شامل سوپ يا شير، خوردن روغن كرچك 

 ،كپسول كرچك، خوردن قرص دايمتيكون در فواصل زماني معين كه در برگه قيد شده 
 ،امادگي قبلي نياز نداشته و ناشتا بودن تنها كفايت ميكندVCUG-در گرافي هاي مري ،رتروگراد ،4 

 -  هنگامي كه بيمار در موعد مقرر به راديولوژي مراجعه كرد ابتدا توسط تكنولوژيست پذيرش ميشود و بعد به اتاق راديوگرافي 5
 راهنمايي ميشود و بسته به نوع گرافي رنگي ماده حاجب اماده ميشود

-در مورد احشايي مانند معده ، مري ، روده كوچك ، روده بزرگ از سولفات باريم استفاده ميشود كه البته در روده بزرگ اين ماده 6
 بصورت تنقيه استفاده ميشود و در بقيه خوراكي استفاده ميشود

-سولفات باريم كه در عكس رنگي استفاده ميشود در هر عكسي متناسب با ان غلظت خاصي دارد در مري بصورت غليظ بايد تهيه 7
 شود در معده و روده كوچك غلظت ان بايد كمتر باشد در باريم اغا سولفات بايد بصورت رفيق تهيه شود

 -پس از خوراندن يا تنقيه كردن سولفات باريم گرافي عكس رنگي در حالتهاي ايستاده ، خوابيده،  ابليك ونيمرخ صورت ميگيرد8
 ابتدا بيمار فرم رضايت را پر و امضا ميكند  ،در اين عكس از ماده حاجب ايوپاك استفاده ميشود كه اين  IVP-در مورد عكس رنگي9

ماده حاجب توسط بيمار قبال طبق نسخه پزشك راديولوژي درخواست ميدهد انرا تهيه ميكندوروز مراجعه اين ماده بصورت وريدي و 
 دقيقه كليشه تهيه ميشود اين گرافي ها همگي 30، 15، 10 ، 5، 2در فاصله زماني كوتاه تزريق ميشود و طبق فواصل زماني معين   

 بصورت خوابيده صورت ميگيرد و در پايان نيز يك كليشه پس از خالي كردن مثانه بيمار از وي بعمل ميايد.
 در عكس رنگي يوئروسيتوگرافي ماده حاجب ايوپاك جهت بررسي مجاري ادراري بيمار به داخل آن تزريق شده و گرافي صورت – 10

 سي سي سرم رقيق ميشود و 300ميگيرد . سيتوگرافي جهت بررسي مثانه و حاجب ها است كه ماده حاجب اوراگرافين در داخل 
سپس از قسمت مثانه سوند زده و تزريق ميشود و گرافي هايي كه از اين ناحيه تهيه ميشود در نماهاي فاس و ابليك چپ و راست 

 ميباشد.
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 ضوابطي كه توسط پرتوكاران بايد رعايت گردد عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ : R-6 كد خط مشي: دامنه خط مشي:راديولوژي

 انجام بهتر وظايف و بهبود كيفيت ارائه خدمات:هدف
 كليه پرسنل شاغل در بخش راديولوژي مخاطبين :

 - استفاده از پوشش مناسب و رعايت نظافت آن در حين انجام وظيفه توسط كليه پرسنل 1
 -نصب روزيمتر فردي (فيلم بج)توسط پرسنل2
 -نصب اتيكت حاوي مشخصات فردي توسط پرسنل3
 -حضور مستمر و فعال در ساعات تعيين شده و نوبتهاي كاري در برنامه4
 -رعايت كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و نيز رعايت موازين اخالقي و فني5
 -انجام گرافي طبق دستور پزشك معالج با بهترين كيفيت در كوتاهترين زمان ممكن 6
 -وجود حس همكاري در مواقع شلوغي بخش7
 -حفاظت و حراست از دستگاه ها و وسايل موجود در بخش8
 -برخورد مناسب و صحيح با ارباب رجوع9
 -راهنمايي و دادن هشدارهاي الزم به مراجعه كنندگان (در خصوص آمادگيهاي قبل از پرتونگاري ، زمان پذيرش و .....)10
 -پذيرش بيماران بر اساس اورژانسي ، بستري و سرپايي11
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ضوابط ايمني در پرتوكاران  عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-7 كد خط مشي: لوژي راديو دامنه خط مشي: 

 افزايش ايمني در پرسنلهدف:
 كليه پرسنل شاغل در بخش راديولوژي مخاطبين :

 ميلي متر سرب باشد 25/0-كاركناني كه با دستگاههاي اشعه ايكس پرتابل كار ميكنند بايد از روپوش سربي كه حداقل معادل 1
استفاده نمايند. روپوش ها و دستكش هاي سربي اضافه بايد هميشه براي دستگاههاي ايكس پرتابل در دسترس باشند تا در مواقعي 

 كه نياز هست بيمار ثابت نگه داشته شود و يا به هر علت ديگري كه بينار نياز به همراه دارد مورد استفاده قرار گيرد.
 

-نگه داشتن بيمار و كاست فيلم در هنگام نياز بايد توسط همراه بيمار انجام شود و در صورتيكه اين امر قابل حصول نبود توسط 2
كاركنان غير پرتوكار و يا كاركنان پرتوكار به صورت داوطلب صورت پذيرد.توصيه ميگردد كه افراد غير پرتوكار به نوبت براي اين كار 

 انتخاب شوند و نبايد هميشه از يك نفر استفاده نمود. از خانم هاي باردار نيز نبايد استفاده شود.
 

-فقط افرادي كه حضور آنها براي كمك به بيمار ضروري است و يا براي مقاصد آموزشي بايد حضور داشته باشند مي توانند در 3
 هنگام پرتودهي در اتاق حضور داشته باشند.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ضوابط پرتوكاران در خصوص ايمني بيمارانعنوان خط مشي: 

 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-7 كد خط مشي: راديولوژيدامنه خط مشي:

 حفاظت در برابر اشعه يون ساز از طريق: هدف:
 - كاهش يافتن زمان پرتوگيري فرد

 - ايجاد فاصله بين منبع توليد اشعه و فرد
 - استفاده از حفاظ و صفحات جاذب پرتو كه عمدتا سرب است.

  كليه پرسنل شاغل در بخش راديولوژي-بيمارانمخاطبين:
 -هنگام پرتونگاري از باردار نبودن خانم هاي در سنين باروري اطمينان حاصل كنيد.1 
-بايد از انجام راديوگرافي هاي تشخيصي خصوصا راديوگرافي از لگن خانمهايي كه احتمال باردار بودن آنها وجود دارد خودداري به 2

 عمل آيد مگر در مواردي كه يك فوريت پزشكي براي فرد باردار وجود داشته باشد.
-در صورت اطالع از بارداري بيمار مراتب امر الزاما بايد ده دستور راديولوژيست اطالع داده شود تا ايشان در خصوص انجام گرافي 3

 يا انتخاب روش تشخيصي و يا به تاخير انداختن راديوگرافي تصميم گيري نمايند.
 -براي حفظ گنادهاي بيمار (به ويژه كودكان) از حفاظ مناسب سرب دار استفاده شود.4
 -وضعيت دهي مناسب به بيمار و عملكرد مناسب به به منظور عدم نياز به تكرار عمليات.5
-اطمينان از عملكرد صحيح كليه تجهيزات و امكانات جانبي كه در نتيجه گيري موثرند.(كاست،تقويت كننده، پرسسور، و چراغ 6

safe light(گريد،  
-هيچ شخصي نبايد بيمار ،كاست فيلم يا ساير وسايل تصويربرداري را در هنگام پرتودهي نگه دارد مگر اينكه هيچ روش ديگري 7

 براي به دست آوردن تصويري كه از نظر تشخيص سودمند باشد وجود نداشته باشد.
-نگه داشتن بيمار و كاست فيلم در هنگام نياز بايد توسط همراه بيمار انجام شود و در صورتيكه اين امر قابل حصول نبود توسط 8

كاركنان غير پرتوكار و يا كاركنان پرتوكار به صورت داوطلب صورت پذيرد.توصيه ميگرددكه افراد غير پرتوكار به نوبت براي اين كار 
 انتخاب شوند و نبايد هميشه از يك نفر استفاده شود.

-هركسي كه در هنگام پرتودهي بيمار و يا كاست فيلم را نگه ميدارد بايستي روپوش سربي بپوشد و در مواقعي كه عملي است بايد 10
از دستكش سربي نيز استفاده گردد.هيچ قسمتي از بدن اين افراد نبايد در مقابل پرتوهاي اوليه قرار گيرد حتي اگر لباسهاي حفاظتي 

 نيز پوشيده باشد.
-استفاده از اليه هاي حفاظتي سربي براي حفاظت از اندامهاي تناسلي بيمار در اتاقهاي تصويربرداري با اشعه ايكس بايستي 11

 استفاده نمود.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ضوابطي كه مراجعه كنندگان ملزم به رعايت آن مي باشندعنوان خط مشي: 

 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-8 كد خط مشي: دامنه خط مشي: راديولوژي

 افزايش رضايت مندي و بهبود كيفيت ارائه خدماتهدف:
 كليه مراجعه كنندگانمخاطبين:

 -توجه به پوسترها و عالئم هشدار دهنده خطر اشعه ايكس كه در محل سالن انتظار و درب كليه اتاقهاي گرافي نصب گرديده است.1
-رعايت و توجه به ضوابط بخش در خصوص زمان نوبت گيري ،ساعات پذيرش و حضور به موقع براي انجام تصوير برداري و مراجعه 2

 جهت دريافت جواب.
 -به همراه داشتن قبض صندوق در هنگام مراجعه براي دريافت جواب.3
 -اگر بارداريد و يا احتمال ميدهيد كه باردار هستيد حتما ميبايست قبل از تصويربرداري پرتوكار را از اين موضوع مطلع نماييد.4
 -ورود همراه به اتاقهاي تصويربرداري ممنوع ميباشد.5
-در صورتي كه به دليل شرايط بيمار الزم است همراه با بيمار به اتاق تصويربرداري وارد شويد حتما به توصيه هاي پرتوكاران در 6

 خصوص پوشيدن لباس سربي و ..... توجه فرماييد.
-در صوت الزام داشتن آمادگي قبل از تصويربرداري برگ راهنما را از متصدي پذيرش دريافت كرده و طبق دستورالعمل براي 7

 تصويربرداري آماده شويد.
 -از ورود كودكان به اتاقهاي تصويربرداري اكيدا خودداري فرماييد.8
 -لطفا سكوت و نظافت را رعايت فرماييد.9
 -همراه داشتن تلفن همراه داخل اتاقهاي تصويربرداري ممنوع ميباشد.10
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 ضوابطي كه مراجعه كنندگان ملزم به رعايت آن مي باشندعنوان خط مشي: 

 15/01/1392تاريخ ابالغ: R-8 كد خط مشي: دامنه خط مشي: راديولوژي

 افزايش رضايت مندي و بهبود كيفيت ارائه خدماتهدف:
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 -به همراه داشتن قبض صندوق در هنگام مراجعه براي دريافت جواب.3
 -اگر بارداريد و يا احتمال ميدهيد كه باردار هستيد حتما ميبايست قبل از تصويربرداري پرتوكار را از اين موضوع مطلع نماييد.4
 -ورود همراه به اتاقهاي تصويربرداري ممنوع ميباشد.5
-در صورتي كه به دليل شرايط بيمار الزم است همراه با بيمار به اتاق تصويربرداري وارد شويد حتما به توصيه هاي پرتوكاران در 6

 خصوص پوشيدن لباس سربي و ..... توجه فرماييد.
-در صوت الزام داشتن آمادگي قبل از تصويربرداري برگ راهنما را از متصدي پذيرش دريافت كرده و طبق دستورالعمل براي 7

 تصويربرداري آماده شويد.
 -از ورود كودكان به اتاقهاي تصويربرداري اكيدا خودداري فرماييد.8
 -لطفا سكوت و نظافت را رعايت فرماييد.9
 -همراه داشتن تلفن همراه داخل اتاقهاي تصويربرداري ممنوع ميباشد.10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 .مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري: تجربه بيمارستان-استانداردهاي راديولوژيمنابع:
 تهيه كنندگان:

 خانم جراحي مسئول بخس

 هادي بلغوري كاردان راديولوژي

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان

 

 


