
 

 

 راديولوژي دستورالعمل

  

 .باشد داشته وجود پزشكي نظام كارت يا و معتبر شناسايي كارت و محل بر منطبق فني مسئول پروانه و تأسيس پروانه  .1

 .باشد داشته حضور فني مسئول راديولوژي واحد فعاليت هنگام     .2

پزشكي، بيمه باشند و قانون حفاظت از اشعه براي پرسنل به  پرونده بج، فيلم سينه در نصب شناسايي كارت داراي پرسنل همه  .3

 صورت دقيق اجرا شود.

 .باشد داشته ديوار ضخامت با متناسب كوبي سرب ديوارها و باشد شده ساخته راديولوژي براي بايد ساختمان     .4

 نده اصولي داشته باشد.ده هشدار چراغ با خودكار بند درب و شده كوبي سرب بايد راديوگرافي اطاق درب     .5

 .باشد داشته اصولي كن رخت و بهداشتي سرويس داراي بايد گرافي اتاق     .6

 (مربع متر 18 مساحت حداقل و متر 8/2 ارتفاع حداقل. ) باشد استاندارد بايد گرافي اتاق مساحت و ارتفاع     .7

 متر از كف اتاق باشد. 5/1صب مناسب در ارتفاع استاندارد ن با كاست پاس دراي و باشد شستشو قابل و سالم ديوارها و كف  .8

 .باشد مناسب تهويه و كافي نور داراي بايد گرافي اتاق     .9

 .باشد هم از مستقل سونوگرافي و راديوگرافي اتاق .11

 بيماران مناسب و اصولي بوده و قانون حفاظت از اشعه ايكس رعايت شود..سالن انتظار 11

 .پذيرش مجزا و اتاق استراحت پرسنل نيز مجزا باشد.12

 .سيم كشي ساختمان و محل نصب كنتور برق دستگاه مناسب باشد.13

 .كپسول آتش نشاني با شارژ معتبر وجود داشته باشد.14

 حرارات مركزي مناسب باشد..مؤسسه يا پخش داراي تهويه و 15

 .روي درب اتاقهاي گرافي و محل پذيرش پوستر خطر پرتوگيري نصب شده باشد.16

 متر از كف اتاق( داشته باشد.5/1.اتاق كنترل شيشه سربي مشرف به تخت با ارتفاع استاندارد ) 17

 .تجهيزات دارو و وسايل احياء وجود داشته باشد:18

ماسك اكسيژن دهاني و بيني، ايروي سايز كودكان و بزرگساالن ) از هر كدام يك عدد (،باند، گاز، كپسول اكسيژن با مانومتر، 

عدد،  5عدد، آمپول آتروپين  5عدد، آمپول آدرنالين  5درجه سفيد، بتادين، آمپول هيدروكورتيزون  %71سرنگ و سرسوزن، الكل 

 عدد 5عدد، آمپول ديازپام  5آمپول هيوسين 

 لف و سالم وجود داشته باشد..كاستهاي مخت19



 

 

 متر مربع بايد باشد. 12متر مربع و در غير اينصورت  5.مساحت تاريكخانه در صورت داشتن پروسسور اتوماتيك حداقل 21

وات با فيلتر مخصوص با  15.درب تاريكخانه از داخل قفل داشته باشد نشت يا انعكاس نور نداشته باشد و داراي المپ استاندارد 21

 ه مناسب از سطح ميز باشد.فاصل

 .ميز مخصوص تاريكخانه داراي فايل فيلم باشد و در تاريكخانه زيرنويس موجود باشد.22

 .داخل بخش قسمت نگهداري لوازم نظافت مجزا باشد.23

 .در راديولوژي بيمارستانها خروجي اضطراري در نظر گرفته شود.24

 .از فولي سبز و فيلم سبز استفاده شود.25

 وتايمر با دستگاه مطابقت داشته باشد. MA و  KVزان نوري اشعه با نور ديافراگم منطبق باشد. ميزان .مي26

 .ميزان اكسپوژر با مقدار واقعي مطابقت داشته باشد.27

 .دزيمتري دوره اي انجام شده و موارد نشت اشعه مشخص و رفع نشت گردد.28

و وسايل بي حركت كردن بيمار، عينك سربي، روپوش سربي، شيلد تيروئيد، شيلد گناد، شتهاي مختلف براي  Con.اشكال مختلف 29

گانهاي تميز براي بيماران در رختكن، چراغ پايه I.V.P  ،Markerگرافهاي اختصاصي، فور، اتوكالو، زيرنويس، ساعت مخصوص 

(، تيوپ يكبار مصرف ركتال ) باريم انما (، سطل زباله دربدار Mixerدار، ليوان يكبار مصرف، دستكش يكبار مصرف، همزن برقي )

 پدال دار با كيسه موجود باشد.

 .اتاق راديوگرافي بايد داراي بوكي ايستند باشد.31

 .تجهيزات داخل بخش راديوگرافي13

رسسور دستي، پرسسور اتوماتيك، ، اسكوپي، ريمنت كنترل، پ T.V، دستگاه راديوگرافي مجهز به  OPG اپيكال، پري دستگاه      

درجه در دو جهت، تخت گرافي مجهز به فوتو تايمر، اسپات فيلم، اتريوسكوپيك، توموگرافي، دستگاه  91تخت راديوگرافي متحرك 

 ، دستگاه پرتايل مجهز به كنترل از راه دور.Convex, Linear , Sectorسونوگرافي با پروب 

 شود. Report.كليشه اي گرافي 32

 .تعرفه هاي وزارتخانه رعايت شود.33

 .راديوگرافي يا سونوگرافي توسط فرد با تحصيالت مربوطه و دانشگاهي انجام شود.34
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