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 درمانی بروامٍ َىمارا

درخَاعت آیب 

 ؟اٍرصاًغی اعت

 بلٍ

 کبرؽٌبط/ پشؽک رادیَلَصی اطالع بِ

 پزعتبر
 

 کٌتزل دعتَر تصَیزبزداری

 پزعتبر

 پزداخت ّشیٌِ بِ صٌذٍق

 بیوبر/ ّوزاُ بیوبر

 

 *آهبدُ ًوَدى بیوبر ٍ تجْیشات، ثبت در عیغتن

 پزعتبر
 

 تصبٍیز کٌتزل کیفیت ٍ **اًجبم تصَیزبزداری

 کبرؽٌبط/ پشؽک رادیَلَصی

دریبفت رادیَلَصی، توبط بب پشؽک 

 هعبلج ٍ اطالع بِ پشؽکت ریپَر

 پزعتبر
 

کٌتزل  ٍ **اًجبم تصَیزبزداری

 تصبٍیز کیفیت

 کبرؽٌبط/ پشؽک رادیَلَصی

 

السم بِ  تجْیشاتاًتقبل بیوبر بب 

 ٍاحذ تصَیزبزداری

 پزعتبر
 

 خیر

کبعت ، قزار دادى دعتگبُ پزتببل

 بز ببلیي بیوبر  ٍ پبراٍاى عزبی

 خذهِ/ کوک پزعتبر
 

ٍ  در ؽیفت صبح پیگیزی ریپَرت

 رعبًذى بِ رٍیت پشؽک

 پزعتبر
 

 دریبفت عی دی ٍ هزاجعِ در سهبى هقزر ٍ

 ریپَرت تصَیزبزداری

 بیوبر/ ّوزاُ بیوبر

 

هزاجعِ در رٍس هقزر بب آهبدگی ٍ دارٍ ٍ 

در  رگ گیزیدر صَرت لشٍم تجْیشات، 

 درهبًگبُ عزپبیی

 بیوبر

 

 تًسط پسشکتصًیربرداری دستًر 

 سًوًگرافی( )رادیًگرافی، سی تی اسکه،

 بیمار سرپایی بیمار بستری

یبفت ٍ بِ تکٌغیي درَاعت اس پذیزػ پزیٌت درخ، درخَاعتعی تی اعکي ٍ رادیَگزافی پظ اس ثبت  در* 

   ثبت ٍ تحَیل هی ؽَد. در عًََگزافی گشارػ بالفبصلِ پظ اس اًجبم**  ؽَد.هی رادیَلَصی تحَیل 

 

 اطالع بِ هٌؾی/ کبرؽٌبط رادیَلَصی

 پزعتبر
 

 رادیَلَصیٍاحذ  هٌؾیهزاجعِ بِ 

 بیوبر/ ّوزاُ بیوبر

 خیر

گشارػ)ریپَرت( آیب 

 ؟اٍرصاًغی اعت

 بلٍ

 پزتببلغیز درخَاعت 
 

 خیر

 درخَاعت پزتببل
 

تعییي سهبى  ،کٌتزل دعتَر تصَیزبزداری

هزاجعِ، آهَسػ آهبدگی ّب ٍ تحَیل ًغخِ 

 پشؽک رادیَلَصی)دارٍّب ٍ تجْیشات( 

 هٌؾی رادیَلَصی

:تبریخ ايلیه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ آخریه ثبزوگری25/6/98  

:تبریخ آخریه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ ثبزوگری ثعذی25/6/99  

PS/LM/06/00کذ سىذ: 
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 تصًیرثرداریاوجبم  ضىبسىبمٍ فرآیىذ 

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/06/00کذ سىذ: 

 25/6/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  25/6/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 َذف:

 یص، اثزبخؾی اقذاهبت تؾخیٌی بیوبر در هزاحل تؾخیص ٍ درهبىتغْیل ٍ تغزیع در تؾخیص بیوبری ٍ بزًبهِ ریشی جْت درهبى، ارتقبی ایو

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

بى ٍ ارتقبء ٍ بْبَد هغتوز کیفیت خذهبت درهبًی، آهَسؽی ٍ پضٍّؾی، افشایؼ هیشاى رضبیتوٌذی هزاجعیي ٍ بیوبراى، افزشایؼ درآهزذ خزبلص بیوبرعزت    

 ارتقبء بْزُ ٍری، حفظ ٍ ارتقبی ایوٌی بیوبر

 يدٌ فرآیىذ:محذ
 )بیوبراى بغتزی ٍ عزپبیی(، ٍاحذ تصَیزبزداری، اتبق عول، درهبًگبُ عزپبیی، کلیٌیک تخصصیبخؼ ّبی بغتزی، بخؼ اٍرصاًظ

 صبحت فرآیىذ:
 ٍاحذ تصَیزبزداریپشؽکبى، پزعتبراى، کبرکٌبى 

 يريدی:
 بزای بیوبراى تصَیزبزداریدعتَر 

 خريجی:

 بزًبهِ درهبى( )راٌّوبیی جْتًتیجِ تصَیزبزداری

 وبظر فرآیىذ:

 رادیَلَصیبیوبرعتبى، هغئَل فٌی  ٍ هذیزیت ریبعت

 مىبثع ي ملسيمبت:
 ، بیوبراى(پذیزػٍ  ، هتصذیبى صٌذٍقٍاحذ تصَیزبزداریاًغبًی)پشؽکبى، پزعتبراى، کبرکٌبى 

 (تصَیزبزداریتجْیشات کبعت ٍ عبیز ، رایبًِ، تصَیزبزداریپشؽک، پزًٍذُ پشؽکی، فزم ّبی آهبدگی قبل اس  تصَیزبزداریتجْیشاتی)ًغخِ دعتَر 

 ضبخص َب:
 اًجبم ؽذُ بزای ّز بیوبر تصَیزبزداری ّبی، هتَعط تعذاد اًجبم ؽذُ تصَیزبزداری ّبیتعذاد 

 اثالغ کىىذٌ: تصًیت کىىذٌ: تبییذ کىىذٌ: تُیٍ کىىذٌ:

ذ بْبَد کیفیت بب هؾبرکت ٍاح

 تصَیزبزداریهغئَل ٍاحذ 

 ؽیوب ّذایتی فزدکتز 

 (ٍاحذ تصَیزبزداریهغئَل فٌی )
 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى

 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(



 تصًیرثرداریاوجبم فرآیىذ 
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 اوجبم ضذٌ ثرای ثیمبران تصًیرثرداری َبیتعذاد ضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/07/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

اوجاا  شادٌ    تصًیربرداری َایتعداد 

 برای بیماران

 کلیِ بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 اتبق عول

 بیوبراى عزپبیی

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 بزًبهِ اعتزاتضیک هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری
بزًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 عبدالًِ

هَقع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاحذ

 رادیَلَصیعَپزٍایشر 

هغئَل آهبر اطالعبت 

 عالهت
HIS 

ٍ هغئَل  رادیَلَصیعَپزٍایشر 

 ٍاحذ آهبر اطالعبت عالهت

کویتِ پبیؼ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ عٌجؼ کیفیت)تحلیل(

 تین هذیزیت اجزایی)گشارػ(

ضبخص تعریف  اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى در طَل یک هبُتصَیزبزداری ّبی  تعذاد کل 

ضبخص صًرت تعریف  اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى در هذت یک هبُ  تصَیزبزداری ّبیتعذاد کل  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى در هذت یک هبُ تصَیزبزداری ّبیتعذاد کل  ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ عِ هبِّ گشارػ کتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(
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 اوجبم ضذٌ ثرای َر ثیمبر تصًیرثرداریمتًسط تعذاد ضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/08/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

اوجا  شدٌ  تصًیربرداریمتًسط تعداد 

 برای َر بیمار

 کلیِ بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 اتبق عول

 بیوبراى عزپبیی

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 بزًبهِ اعتزاتضیک هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری
بْبَد بزًبهِ 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 عبدالًِ

هَقع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاحذ

 رادیَلَصیعَپزٍایشر 

هغئَل آهبر اطالعبت 

 عالهت
HIS 

ٍ هغئَل رادیَلَصی عَپزٍایشر 

 ٍاحذ آهبر اطالعبت عالهت

کویتِ پبیؼ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ عٌجؼ کیفیت)تحلیل(

 تین هذیزیت اجزایی)گشارػ(

ضبخص تعریف  اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى بِ تعذاد کل بیوبراى در طَل یک هبُ تصَیزبزداری ّبیتعذاد کل  

ضبخص صًرت تعریف  اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى در هذت یک هبُ   تصَیزبزداری ّبیتعذاد کل  

ضبخص مخرج تعریف  تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ 

 ضبخص فرمًل

 هبُدر هذت یک تصَیزبزداری ّبی اًجبم ؽذُ بزای بیوبراى تعذاد کل 

 

 تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ عِ هبِّ گشارػ کتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(

 


