
  بسمه تعالي
  

       با سالم و احترام
ن محترم فني و رعايت از مقررات و آيين نامه ها  نظارت بر موسسات راديولوژ  جهت مسئولي با توجه به لزوم اطالع رساني

  :مراتب جهت اقدام مقتضي به آگاهي مي رساند  موارد ذيل در موسسات راديولوژ 

جدا خود  از طرف مسئول محترم فني موسسه از همكار  دستياران تخصصي راديولوژ  در موسسات راديولوژ        -١

  .دار  شود 

در موسسات )  ز متخصصين آزاد و يا ضريب كااعم ا(   مشاركت و همكار  ديگر متخصصين راديولوژ       -٢

ارائه پروانه . (معاونت درمان دانشگاه مي باشد منوط به هماهنگي قبلي با اداره امور راديولوژ  و تاييد راديولوژ 

  )متخصصين همكار الزامي است مطب معتبر در شهرستان مورد تقاضا جهت

به عنوان جانشين يا همكار مسئول  غير مسئول فني پزشك ماني كهالزم است در ز رعايت حقوق بيماربه منظور        -٣

  .رسانده شود مراتب به نحو مقتضي به اطالع بيمارانفني در موسسه حضور دارد 

با مهر و  تايپ شدهپزشك متخصص راديولوژ  موظف به تهيه و تنظيم گزارشات خوانا ، صحيح و غير مخدوش و       -٤

  .رت ارائه به مراجع قانوني قابل استناد باشدامضا خود مي باشد تا در صو

و نظارت بر حسن  اعم از راديولوژ ، سونوگرافي، ماموگرافي تصويربردار  كيفيت كليه خدماتنظارت مستمر بر       -٥

مسئول فيزيك  اجرا  مقررات حفاظت در برابر اشعه توسط پرتو كاران شاغل در موسسه به عهده مسئول فني و 

  . مي باشد بهداشت موسسه

در زمان مقرر الزامي است و در صورت درخواست  طرف سازمان انرژ  اتمي ايران تمديد مجوز كار با اشعه از      -٦

الزم به ذكر است جهت تمديد پروانه مركز ارائه مجوز فوق .(ضرور  است  ارائه مجوز معتبركارشناسان مربوطه 

  .)الزامي مي باشد

خدمات راديوگرافي نيز  و ارائه  نمي باشد مورد تائيد في به تنهائي در موسسات راديولوژ انجام خدمات سونوگرا      -٧

بديهي است ارائه خدمات سونوگرافي به تنهايي در موسسات راديولوژ  منو ط به تاييد معاونت درمان .الزامي است

  . دانشگاه مي باشد

تهيه آمار تعداد مراجعين راديولوژ  و سونوگرافي به تفكيك نام و نام خانوادگي بيمار ، نوع خدمات ، نام پزشك       -٨

  .الزامي مي باشد  نوع بيمه ، تاريخ و درخواست كننده 
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همكار  پرسنل تجربي بدون مدرك تحصيلي دانشگاهي جهت ارائه خدمات تصويربردار  در موسسات  از      -٩

  .جدا خود دار  شود  راديولوژ 

بدون استفاده از تجهيزات فلورسكوپي   از انجام راديوگرافي ها  تخصصي كه نياز به سيستمها  فلورسكپي دارد  - ١٠

  .خود دار  شود 

  .پرداخت حقوق كاركنان بر اساس قانون اداره كار و با رعايت قوانين حفاظت در برابر اشعه الزامي است  - ١١

اداره امور راديولوژ   بايستي به اطالع...در محل موسسه ، تغيير نقشه ،كاهش يا افزايش تجهيزات پزشكي و هر گونه جابجائي - ١٢

  . و تاييد معاونت درمان دانشگاه باشد

رعايت اصول بهداشت و نظافت وتهيه حداقل امكانات رفاهي جهت بيماران و كاركنان مركز از طرف مسئول فني مركز  - ١٣

  .الزامي مي باشد
  .سانتيمتر الزامي است ١٠٠*١٤٠رعايت مقررات نصب تابلو مناسب در محل ورود  موسسه به ابعاد  - ١٤

    . پاسخگو مي باشد مركز  شخص مسئول فني بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق ،
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