
   بھ نام خدا
  معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران

  )١در مراکز، مؤسسات، واحدھا و بخش ھای پرتوپزشکی مشمول آیین نامھ (نظارت عمومی بھداشت محیط  اھم اقدمات

  عنوان بررسی / اقدام  موضوع  ردیف

  تھیھ شناسنامھ اطالعاتی  شناسایی   ١
  الکترونیکی (دارای کد واحد از سامانھ)ثبت   ثبت  ٢

٣  

  بازدید بھداشت محیطی

  بھسازی کف ، دیوار، سقف
  وضعیت بھداشت در و پنجره  ٤
  تھویھ ، نور ، گرمایش و سرمایش  ٥
  کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده   ٦
  کنترل حشرات و جانوران موذی  ٧
  کنترل عفونت / سیستم استرلیزاسیون  ٨
  بھداشت و نظافت عمومی   ٩

  و آبدارخانھ TW  ،Wcبھداشت   ١٠
  بھداشت و نظافت فردی (کارکنان)  ١١
  کارت بھداشت و گواھینامھ مشمولین  ١٢
  مدیریت پسماندھای پزشکی  ١٣
  ابعاد فیزیکی فضاھای عمومی(انطباق با نقشھ)  ١٤
  حضور مسئول فنی در ساعات موظف  ١٥
  آب و فاضالب  ١٦
  کندتسھیالت و تجھیزات بھداشتی و آبسر  ١٧
  مطالعھ / مالحظھ نقشھ مصوب معاونت بھداشتی  ١٨
  و ... (مطابق بخشنامھ ھای صادره)  ١٩

٢٠  

  بررسی مستندات

  انطباق نقشھ با وضع موجود اتاق ھای اشعھ
  با مجوز) GENکنترل تجھیزات مولد اشعھ (انطباق  ٢١
  ھای مربوطھ) مجوز کار با اشعھ (و پیوست  ٢٢
  پرونده حفاظتی و معاینات دوره ای پرتوکاران  ٢٣
  اسناد کنترل کیفی معتبر تجھیزات مشمول  ٢٤
  تابلوھا، عالیم ھشداردھنده و چراغ ھشدار  ٢٥
  وجود فیلم بج اختصاصی پرتوکاران  ٢٦
  محل نگھداری فیلم کنترل  ٢٧
  وجود و استفاده از تجھیزات حفاظتی و شیلدھا  ٢٨
  چیدمان تجھیزات و انطباق با نقشھ مصوب  ٢٩
  مالحظھ وجود دستورالعمل ھای حفاظتی(حوادث)  ٣٠

  مورد بررسی حفاظت دربرابر اشعھ ١١دزیمتری و   )٢اقدام کارشناس بھداشت پرتوھا (  ٣١

  / ثبت بازرسی در سامانھ جامع مدیریت بازرسی گزارش موردی  گزارش بازدید / بررسی  ٣٢
  اقدام مطابق رویھ تعریف شده در مرکز بھداشت  آماری گزارش  ٣٣
  شاخص + پسماندھای خرد) ٢اقدام مطابق ضوابط ملی (  تدوین شاخص ھا  ٣٤
  اقدام منجر بھ نتیجھ  پیگیری نواقص  ٣٥
  مطابق وظایف و رویھ جاری  رسیدگی بھ استعالم ھا  ٣٦
  جاریمطابق وظایف و رویھ   رسیدگی بھ شکایات بھداشت محیطی  ٣٧
  حسب بخشنامھ ھای اداری  سایر موارد  ٣٨

نظیر مؤسسات و بخش ھای رادیولوژی و سونوگرافی، رادیولوژی دھان، فک و صورت، پزشکی ھستھ ای ، مراکز تصویربرداری پزشکی،  ) :١توضیح (

از  ھمکاران محترم  –مطابق آموزش ھای ارایھ شده  –ازدید از پزشکی ھستھ ای و واحد استریوتاکتیک می باشد البتھ در ب C-Armرادیوتراپی ھا و انواع 

ب با موافقت اصولی و پروانھ متناسمیدانی،  . ھمچنین بازدید و بررسینماینداجتناب  مصرح،ورود بھ بخش فعال پزشکی ھستھ ای بدون احراز شرایط 

و تامین اگزھاست بی معنا و در مواردی مانند داشتن دزیمتر کالیبره  MRIھمچون مجوز کاربا اشعھ برای واحد برداری خواھد بود لذا مفاھیمی بھره

قرار گیرد. تاکید می شود کلیھ واحدھای پرتوپزشکی  -مطابق آموزھای ارایھ شده –پزشکی ھستھ ای الزم است مدنظر کارشناسان اختصاصی در ھات لب 
، ١٨، ١٤دارای رادیوگرافی تک دندان و مطب ھای داری سنجش تراکم استخوان نیز مشمول تمام موارد بجز ردیف ھای حتی مطب ھای دندان پزشکی  –

  می شوند. ٢٩و ٢٧، ٢٢

اقدام خاص توسط کارشناس بھداشت محیط دوره دیده و دارای فیلم بج اختصاصی و تجھیزات دزیمتری و حفاظت فردی  ١٢شامل  ٣١ردیف  ) :٢توضیح (

  می شود (کارشناس بھداشت پرتوھا)انجام 

  در ثبت اطالعات در سامانھ بازرسی ، بھ نکات وحدت رویھ دقت الزم مبذول شود. (فایل آموزشی ضمیمھ می باشد)   توجھ مھم :

  ٢٥/١٠/١٣٩٧وثیقی  موفق باشید :                                                                                                                                   


