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"کاردان رادیولوژیشرح وظایف"

کاردان رادیولوژی:عنوان رشتھ

انجام رادیوگرافی لیت ھای رادیولوژی از قبیل متصدیان احراز پست این طبقھ شغلی عھدار وظایف مربوط بھ فعا

سانی بھ مسئول واحد در صورت بروز اطالع ر، بررسی کلیشھ ھا،فیلم و ثبوت روظھاز عضو مورد نظر ،

.می باشددر امور محولھا کارشناسان این رشتھ بھمکاری و نقص فنی دستگاه در اسرع وقت 

.تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشندبر حسب پست موردانجام این فعالیتھا ممکن است 

:وظایف و مسئولیت ھا

اداریمراتبرعایت سلسلھ)١

ایف عملکردی واحد اجرای شرح وظ)٢

اجرای دقیق شئونات اسالمی درمحیط کار)٣

بھ کارگیری اخالق اسالمی و رفتار مناسب با ھمکاران ، بیماران  وھمراھان)۴

ھای عکسبرداریآماده نمودن اتاق و دستگاه)۵

م نقایص احتمالی آن بھ شخص مافوقالنترل فنی دستگاه رادیوگرافی و اعک)۶

بیمار ازمتصدیان پذیرش واحد مربوطھ و قبض تی تحویل گرفتن نسخھ درخواس)٧

و وارد کردن مشخصات بیمار در سیستم دستگاه عکسبرداریتطابق مشخصات بیمار با قبض صادر شده)٨

اتاق رادیوگرافیوانی و ھدایت بیمار بھخفرا)٩



کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با عالئم کلینیکی بیمار)١٠

عکسبرداریوی جھت الزم بھ بیمار بھ منظور آماده نمودن ارائھ دستورات و راھنمایی)١١

وضعیت دھی صحیح بیمار)١٢

رنگیپروسیجرھایدرداروھای تزریقیماده نمودنآ)١٣

)آنالوگھایدستگاه( استفاده از کاست و فیلم مناسب)١۴

در موارد لزوم بھ کاربردن عالمت ھای راست و چپ )١۵

درنھایت و جذبی بیمار و کاربرزکاھش د، بھی بھ لحاظ افزایش عمرمفید تیوانتخاب بھترین شرایط پرتود)١۶

ارائھ کلیشھ تصویربرداری مطلوب

کار با منابع پرتوزاو تبعیت ازقوانین و دستورالعمل ھایرعایت اصول حفاظت ، ایمنی و بھداشت پرتویی ،)١٧

انتظار پس از خاتمھ کار سالن راھنمایی بیمار بھ )١٨

و انجام تغییرات مورد نیاز قبل از پرینت یا سی دی کردناویریت تصبررسی کیف)١٩

تحویل فیلم یا سی دی بھ بیمار)٢٠

رادیولوژیست ، قرار دادن پاکت مربوطھ در اتاق پزشکدر صورت نیاز بھ گزارش )٢١

ثبت روزانھ بیمارانپرتوکار  در دفتر مصرفی و کدو سی دی فیلم زنوشتن تعداد و سای)٢٢

پرتابل در صورت نیاز بخش ھای درمانیانجام گرافی)٢٣

پذیرش بیمار در زمان عدم حضور پرسنل پذیرش)٢۴

شانجام امور مربوط بھ پذیرش بیمار در صورت عدم حضور متصدی پذیر)٢۵

استفاده از لباس فرم ، فیلم بج ، اتیکت پرسنلی)٢۶

.انجام سایر مواردی کھ درحدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد)٢٧

"واحد تصویربرداری -مطھریمرکز آموزشی درمانی"


