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تاریخ آخرین بازبینی 99/21/9:

مراجعه بیمار به پذیرش
ماموگرافی
بررسی درخواست کتبی پزشک توسط منشی
کارشناس مامایی/کارشناس نوبتدهی و دادن دستورات الزم توسط

1

بررسی مامو گرافی انجام شده از روی سیستم
پکس برای گزارش توسط رادیولوژیست

رادیولوژی

مراجعه بیمار در روز تعیین شده

آیا ماموگرافی احتیاج به
study comment
دارد؟

پرکردن مشخصات بیمار در فرم درخواست ماموگرافی توسط منشی

های study commentنوشتن

خیر

توسط منشیHISپذیرش بیمار در سیستم

بلی

مورد نیاز در سیستم پکس
برای بیمار مورد نظر توسط

2

رادیولوژیست

ارجاع بیمار برای حسابداری توسط منشی
تحویل گرفتن قبض و سایر مدارک بیمار توسط کارشناس مامایی/کارشناس

ها study commentثبت روزانه

رادیولوژی

در دفتر مخصوص و دسته بندی
توسط S.Cبیماران بر اساس نوع
کارشناس مامایی/کارشناس

معاینه پستان توسط کارشناس مامایی با رعایت

رادیولوزی

اصول کنترل عفونت و ثبت یافته های عینی
تصویربرداری توسط کارشناس رادیولوژی

تماس با بیمار مورد نظر تعیین نوبت
مجدد ماموگرافی توسط کارشناس
مامایی/کارشناس رادیولوژی

ارسال تصاویر ماموگرافی به سیستم پکس توسط
کارشناس رادیولوژی

اسکن کردن مدارک بیمار بروی سیستم پکس توسط کارشناس

2

خواندن گزارش بیماران بر روی سیستم پکس
توسط رادیولوژیست

رادیولوژی

مراجعه بیمار در روز تعیین

بلی

studyآیا در
تکرار comment
ماموگرافی
درخواست شده
است؟
خیر

شده جهت انجام مجدد مامو

تماس با بیماران جهت تکمیل

گرافی

مدارک توسط کارشناس رادیولوژی
/کارشناس مامایی

اعالم زمان جوابدهی به بیمار توسط کارشناس

مراجعه بیمار جهت تحویل مدارک خواسته شده

مامایی/کارشناس رادیولوژی

به کارشناس مامایی/کارشناس رادیولوژی

1

تحویل گرفتن و اسکن کردن مدارک تکمیلی بیمار بروی

تایپ شدن گزارش ها بر روی سیستم پکس توسط

سیستم پکس توسط کارشناس رادیولوژی

تایپیست
اطالع به پزشک جهت گزارش کردن مامو گرافی
بیمارانی که مدارک خود را تحویل داده اند توسط

مراجعه بیمار جهت دریافت گزارش

پرینت گرفتن گزارش توسط منشی و
تحویل به بیمار

کارشناس مامایی/کارشناس رادیولوژی

زمان انجام فرایند با جواب نهایی 1 :هفته
زمان انجام فرآیند 1/5 :ساعت

