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شرح وظایف پرسنل پذیرش واحد تصویربرداري

عنوان پست / شغل: متصدي پذیرش واحد رادیولوژيجھرم محل جغرافیایي خدمت: 

وظایف پست فوق الذكر بر اساس وظایف واحد سازماني بھ شرح ذیل مي باشد:

استفاده از روپوش امور اداری ، قوانینروج منظم طبق : ورود و خرعایت کلیھ مقررات بخش شامل -١
اتیکت پرسنلی ، رعایت شئونات اسالمی و ...ومناسب 

برخورد مناسب با مراجعین-٢
سرپایي طبق دستورالعمل مربوطھ،پذیرش بیماران بستري-٣
كنترل دفترچھ بیماران و انجام امور اداري طبق دستورالعمل-٤
وتري برگھ ھاي درخواستثبت كامپی-٥
راھنمایي بیماران بھ صندوق-٦
HISدر سیستم بیماران بستريثبت درخواستھاي-٧
ارائھ برگھ ھاي درخواست بھ نظم كردن وتكمیل درخواست بیمار طبق برگ درخواستي پزشك و-٨

و نسخ سونوگرافی بھ پزشکگرافي بھ پرتوكاران
راری نظم در سالن انتظارسامان دھی بیماران  و برق-٩

و مورد نیاز بیمار جھت انجام گرافي ھاي اختصاصيلوازمنمودن نسخھ دارو و پیگیري-١٠
سونوگرافی

نوبت دھي بھ بیماران-١١
آموزش بیماران جھت آمادگي در موارد الزم-١٢
تحویل جواب گرافي ھا بھ مراجعین و ثبت در دفتر -١٣
گرافي ھاي بیماران بستري ارسالي جھت ریپورت از منشي بخشھا پس از ثبت در تحویل گرفتن -١٤

مخصوصدفتر 
چک کردن روزانھ قفسھ عکس ھای رپورت نشده-١٥
قرار دادن پاکت گرافی ھا جھت گزارش در اتاق پزشک-١٦
از ثبت در دفتر ي ریپورت شده بیماران بستري بھ بخش مربوطھ پس گرافي ھادادن تحویل -١٧

مخصوص
HISکنترل روزانھ درخواست ھای بخش در سیستم -١٨



بیمھ گریبیمھ و تفكیك بر اساس سازمانھاي بیمھ گر جھت واحد کنترل اسناد-١٩
ارائھ بھ واحدھاي ذیربطخدمات و درآمد  جھت تھیھ آمار ماھیانھ -٢٠
و پروب ھای دیولوژیست شامل : کنترل نظافت اتاق آماده نمودن اتاق سونوگرافی قبل از آمدن را–٢١

، کنترل کمد گان و ملحفھ ، پرکردن ظروف ژل ،اطمینان از وجود :  ژل ، دستمال دستگاه سونوگرافی 
مورد نیاز پزشککاغذی ، کاندوم ، خودکار ، منگنھ ، کاغذ پرینت سونو و سایر موارد 

انجام کلیھ امور مورد درخواست پزشک–٢٢
انجام سایر امور محولھ طبق دستور مقام مافوق- ٢٣

واحد تصویربرداری-مرکز آموزشی درمانی استاد مطھری  


