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ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي،خدمات بهداشتي و درماني....
موضوع :جایگزینی پرینت تصاویر با لوح فشرده وگزارش تصویر برداری پزشکی

با سالم و احترام
پیزٍ دریافت گشارػ ّایی اس ًارضایتی بیواراى در خصَؿ جایگشیٌی پزیٌت تصاٍیز با  CDهحتَی تصاٍیز
پ شؽکی در هَعغات  ،هزاکش تصَیزبزداری  ،بخؼ ّای هتٌاظز آى در بیوارعتاًْا ٍ درهاًگاّْای ؽباًِ رٍسی ٍ
دریافت ٍجَُ غیزهجاس در بعضی هزاکش بابت ارائِ پزیٌت تصاٍیز،بِ اعتحضار هی رعاًذ بز اعاط بزًاهِ ریشی ٍسارت
هتبَع در یک دِّ گذؽتِ ،دٍرُ اًتقالی اس تصَیزبزداری آًالَگ بِ تصَیزبزداری دیجیتال ٍ بْزُ هٌذی اس ٍیضگیْای
ارسؽوٌذ آى اس طزیق جایگشیٌی دعتگاّْا آًالَگ ٍ تجْیش بخؼ ّا ٍ هزاکش بِ عاهاًِ ( PACSعاهاًِ آرؽیَ ٍ
ارتباطی تصاٍیز) ٍحذف پزیٌت تصاٍیز در حال اًجام هی باؽذ ٍلی ایي رًٍذ اًتقالی تحت ّیچ ؽزایطی ًبایذ هٌجز بِ
تغی یزی در کیفیت خذهات ٍ یا تحویل ّشیٌِ ّای هاساد بز تعزفِ ٍ ًارضایتی بیواراى گزدد.لذا خَاّؾوٌذ اعت دعتَر
فزهاییذ ایي بخؾٌاهِ بِ کلیِ هَعغات پشؽکی ٍ هزاکش ٍ بخؼ ّای تصَیزبزداری دٍلتی ٍ غیزدٍلتی ابالغ ٍ بز
ًحَُ اجزای آى ًظارت ٍ با هصادیق تخلف اس آى هطابق با قَاًیي ٍ هقزرات اقذام ًوایٌذ.

-1در بخؼ ّای رادیَلَصی ٍ تصَیزبزداری بیوارعتاًی ٍ درهاًگاّی هجْش بِ ، PACSارائِ  CDهمزاه با
پزینت گشارش تصاٍیز جْت بیواراى بغتزی  ،عزپایی اٍرصاًظ ٍ هزاجعِ کٌٌذگاى درهاًگاّْا کفایت هی ًوایذ
ٍلی بخؼ تصَیزبزداری هی بایغت اهکاى ارائِ پزیٌت تصاٍیز را بذٍى ّزگًَِ دریافت ٍجِ هاساد بز تعزفِ هصَب یا
تحویل ّشیٌِ ،جْت بیواراى عزپایی هتقاضی پزیٌت تصاٍیز را تا سمان استقزار کامل بزنامه حذف فیلم داؽتِ
باؽٌذ.

بسمه تعالي

044/91391د
9311/41/93
ندارد

معاونت درمان

-2هَعغات رادیَلَصی ٍ هزاکش/بخؼ ّای تصَیزبزداری خصَصی در صَرت ارائِ فیلن یا پزیٌت تصاٍیز ،هجاس بِ
دریافت ّیج ٍجْی هاساد بز تعزفِ ّای هصَب ًوی باؽٌذ ٍ تخلف اس آى هَرد پیگزد کویغیَى هادُ  11قاًَى
تعشیزات حکَهتی در اهَر بْذاؽتی ٍ درهاًی را خَاّذ داؽت.
-3با تَجِ بِ الشام تبعیت کلیِ پشؽکاى  ،پیزاپشؽکاى ٍ هزاکش ارائِ کٌٌذُ خذهت دٍلتی ،عوَهی غیزدٍلتی،خصَصی ٍ
خیزیِ اس خط هؾی ّای ٍسارت بْذاؽت (بٌذ "ث" هادُ " ٍ 00الف" هادُ  02قاًَى بزًاهِ پٌج عالِ تَععِ
ؽؾن)ضزٍرت دارد کلیِ پشؽکاى ٍ هزاکش درهاًی ًغبت بِ ایجاد سیزعاخت السم جْت پذیزػ ّ CDوزاُ با پزیٌت
گشارػ تصاٍیز بیواراى اقذام ٍ اس ارجاع هجذد بیواراى جْت تکزار تصَیزبزداری ٍ تحویل ّشیٌِ خَدداری ًوایٌذ.

رونوشت:
سرکار خانن پریسا هحوودی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پسشکی و خ ب د اسد آباد
جناب آقای ناصر عبداله لو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پسشکی و خ ب د خوی

