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 وخدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

 بهبود کیفیت  - مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 

 11/8/59 تاریخ ابالغ:

 یکسال بعد تاریخ بازنگری:

 1از  1صفحه: تعداد

 پرسنل رادیولوژی     :)محدوده( دامنه گزارش سوپروایزر ابزار و روش پایش:

 روش اجرایی:

 ماده به واکنش قبلی سابقه ، حاجب ماده با گرافی انجام نوبت درخواست جهت بیمار تلفنی یا حضوری مراجعه صورت در .1

 فنی مسئول به مراتب حساسیت وجود صورت در و شود می سوال رادیولوژی کارشناس توسط وی، آلرژی یاسابقه و حاجب،آسم

 . شود می داده اطالع

 پزشک به شیفت مسوول توسط مراتب غذا و حاجب،دارو ماده به بیمار قبلی حساسیت و بیماری سوابق داشتن صورت در .2

 .شود می داده اطالع رادیولوژیست و بالینی

 .شود می تایید رادیولوژیست توسط معالج پزشک سوی از پروسیجر خواست در نوع با بیمار حال شرح تطابق .3

 شود می داده توضیح رادیولوژی کارشناس توسط آن از ناشی احتمالی عوارض و آن انجام نحوه بیمار به پروسیجر، انجام از قبل .4

0 

 وخطرات احتمالی های واکنش وقوع و تزریق پروسیجر،انجام انجام بر مبنی بیمار از کتبی رضایت ، پروسیجر انجام از قبل .9

 ( یک درجه بستگان و بیمار امضا و انگشت اثر)  شود می اخذ رادیولوژی کارشناس توسط مربوطه

 .باشد می دسترس در و چک احیا به مربوط وسایل و تصویربرداری دستگاههای پروسیجر، انجام موقع .6

 .شود می تزریق رادیولوژیست حضور در رادیولوژی کارشناس توسط حاجب ماده .7

 .شود می استفاده رادیولوژی کارشناسان از حاجب ماده با گرافیهای انجام در .8

 دوره صورت به بیمار احیا و تزریق درامر رادیولوژی کارشناسان آموزش همچنین و رادیولوژی پروسیجرهای تخصصی های دوره .5

 .شود می انجام آموزشی سوپروایزررابط اموزشی رادیولوژی و  توسط ای

 

 

 قوانین ایمنی  بیمارستان  مراجع:/منابع

 تصویب کنندگان: 

 ریاست-دکتر قهرمان بمانا

 تائید کنندگان:

 مدیربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 متخصص رادیولوژی-دکتر اطهر پیلبان

   

 

 تهیه کننده گان: 

 کارشناس رادیولوژی-الهام رخش بهاری

 مدیردفتر پرستاری-مریم عدنانی

 مدیربهبودکیفیت-جهرمیسهیالسامانی 

 سوپروایزرآموزشی-میتراصادقی


