
   به نام خدا
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران معاونت بهداشت

  )١در مراکز، مؤسسات، واحدها و بخش های پرتوپزشکی مشمول آيين نامه (نظارت عمومی بهداشت محيط  اهم اقدماتکليات و 

  عنوان بررسی / اقدام  موضوع  رديف
  تهيه شناسنامه اطالعاتی  شناسايی   ١
  الکترونيکی (دارای کد واحد از سامانه)ثبت   ثبت  ٢
٣  

  بازديد بهداشت محيطی

  ها بهسازی کف ، ديوار، سقف
  وضعيت بهداشت در و پنجره  ۴
  تهويه ، نور ، گرمايش و سرمايش  ۵
  کنترل عفونت / سيستم استرليزاسيون، کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده   ۶
  کنترل حشرات و جانوران موذی  ٧
  آب و فاضالببهداشت   ٨
  کندتسهيالت و تجهيزات بهداشتی و آبسر  ٩

  بهداشت و نظافت عمومی   ١٠
  و آبدارخانه TW  ،Wcبهداشت   ١١
  بهداشت و نظافت فردی (کارکنان)  ١٢
  کارت بهداشت و گواهينامه مشمولين  ١٣
  و پسماندهای وابسته مديريت پسماندهای پزشکی  ١۴
  و عدم تغيير کاربری با نقشه) اجرا (انطباق ابعاد فيزيکی فضاهای عمومی  ١۵
  انجام راديوگرافی های تخصصی)و( حضور مسئول فنی در ساعات موظف  ١۶
  تابلوها، عاليم هشداردهنده و چراغ هشدار  ١٧
  مطالعه / مالحظه نقشه مصوب معاونت بهداشتی  ١٨
  و ... (مطابق بخشنامه های صادره)و مجوز برای همه منابع پرتوی  GENداشتن   ١٩
٢٠  

  توام با بازديد بررسی مستندات

  انطباق نقشه با وضع موجود اتاق های اشعه
  با مجوز) GENکنترل تجهيزات مولد اشعه (انطباق  ٢١
  های مربوطه) مجوز کار با اشعه (و پيوست  ٢٢
  پرونده حفاظتی و معاينات دوره ای پرتوکاران  ٢٣
  ماه يکبار) ۶آزمايشات و معاينات ادواری پرتوکاران (  ٢۴
  اسناد کنترل کيفی معتبر تجهيزات مشمول  ٢۵
  و استفاده مستمر اختصاصی و به جا از آن وجود فيلم بج اختصاصی پرتوکاران  ٢۶
  محل نگهداری فيلم کنترل  ٢٧
  وجود و استفاده از تجهيزات حفاظتی و شيلدها  ٢٨
  چيدمان تجهيزات و انطباق با نقشه مصوب  ٢٩
  مالحظه وجود دستورالعمل های حفاظتی(حوادث)  ٣٠
  مورد بررسی حفاظت دربرابر اشعه ١١دزيمتری و   )٢اقدام کارشناس بهداشت پرتوها (  ٣١
  QRو ارايه   رعايت پروتکلهای بهداشتی و اخذ   ١٩-مباحث مرتبط با کوويد  ٣٢
  مشترک با همکاران بهداشت حرفه ای  مباحت ايمنی و اطفاء حريق  ٣٣
  / ثبت بازرسی در سامانه جامع مديريت بازرسی گزارش موردی  گزارش بازديد / بررسی  ٣۴
  اقدام مطابق رويه تعريف شده در مرکز بهداشت  آماری گزارش  ٣۵
  شاخص + پسماندهای خرد) ٢اقدام مطابق ضوابط ملی (  تدوين شاخص ها  ٣۶
  اقدام منجر به نتيجه  پيگيری نواقص  ٣٧
  مطابق وظايف و رويه جاری  رسيدگی به استعالم ها  ٣٨
  جاریمطابق وظايف و رويه   رسيدگی به شکايات بهداشت محيطی  ٣٩
  حسب بخشنامه های اداری  ساير موارد  ۴٠

نظير مؤسسات و بخش های راديولوژی و سونوگرافی، راديولوژی دهان، فک و صورت، پزشکی هسته ای ، مراکز تصويربرداری پزشکی،  ) :١توضيح (
از ورود به بخش فعال  همکاران محترم  –مطابق آموزش های ارايه شده  –ازديد از پزشکی هسته ای می باشد البته در ب C-Armراديوتراپی ها و انواع 

برداری خواهد بود ب با موافقت اصولی و پروانه بهرهمتناسميدانی،  . همچنين بازديد و بررسینماينداجتناب  مصرح،پزشکی هسته ای بدون احراز شرايط 
پزشکی و تامين اگزهاست اختصاصی در هات لب بی معنا و در مواردی مانند داشتن دزيمتر کاليبره  MRIهمچون مجوز کاربا اشعه برای واحد لذا مفاهيمی 

حتی مطب های دندان پزشکی  –قرار گيرد. تاکيد می شود کليه واحدهای پرتوپزشکی  -مطابق آموزهای ارايه شده –هسته ای الزم است مدنظر کارشناسان 
  می شوند. ٢٩و ٢٧، ٢٢، ١٨، ١۴دارای راديوگرافی تک دندان و مطب های داری سنجش تراکم استخوان نيز مشمول تمام موارد بجز رديف های 

اقدام خاص توسط کارشناس بهداشت محيط دوره ديده و دارای فيلم بج اختصاصی و تجهيزات دزيمتری و حفاظت  ١٢شامل  ٣١رديف  ) :٢توضيح (
  می شود (کارشناس بهداشت پرتوها)فردی انجام 

  در ثبت اطالعات در سامانه بازرسی ، به نکات وحدت رويه دقت الزم مبذول شود. (فايل آموزشی ضميمه می باشد)   توجه مهم :
  ١٩/٠٨/١۴٠٠ وثيقی محمدرضا موفق باشيد :                  . مالحظه فرماييدسايت معاونت بهداشت از بخش پرتوها را  ،برای آشنايی و مطالعه بيشتر


