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)رئیس بخش (دکتر مھدی خزاعی 

)مدیر بخش (سعید ضیاء



:امکانات بخش

۱- اسالیس با برند ۱۶اسکن سی تی سھ دستگاهTOSHIBA  وGEوPHILIPSوتجھیزات مربوط بھ آن.

۲- سھ دستگاه رادیولوژی)DDR دیجیتال رادیولوژی(

۳-  تجھیزات مربوط بھ آن ثابت و یک دستگاه سونوگرافی پرتابل و دستگاه سونوگرافی یک.

۴-  رادیولوژی دیجیتال پرتابل دستگاه یک

۵-  یک دستگاه دیجیتال ماموگرافی



حوزه تخصصی فعالیت ھای رادیولوژی

ه برای برخی از گرافی ھای ساد. کھ از اندام ھای مختلف بدن گرفتھ می شود و در موارد ضربھ، جسم خارجی و بررسی مفاصل استفاده می شود:رادیولوژی ساده
تیکون برای ایمبھتر شدن کلیشھ و مشخص شدن جزئیات نیاز بھ آمادگی دارند مانند گرافی فقرات کمری کھ بیمار باید شب قبل از گرافی، روغن کرچک و قرص د

.خالی شدن روده ھا استفاده کند

اده از از اندام ھا و قسمت ھای مختلف بدن با توجھ بھ درخواست پزشک و با استف:رادیوگرافی ھای اختصاصی یا رنگی
رح زیر کھ با در نظر گرفتن امکانات این بخش در بیمارستان انواع آن بھ ش. مواد حاجب تزریقی و خوراکی انجام می شود

:است
RUG،BM،BS،VCUG،IVPترانزیت روده باریک ،  .

 ارند در بالین بیمار در بیمارانی کھ توانایی حرکت نداورژانسی  با استفاده از دستگاه پرتابل گرافی ھای :رادیوگرافی پرتابل
اال می برد استفاده از این دستگاه بھ دلیل عدم محافظت در برابر اشعھ دز جذبی بیماران دیگر و پرسنل را ب. انجام می شود 

و باید در مواقع بسیار ضروری استفاده شود



برگه آمادگی جهت انجام گرافی هاي رنگی



خدمات سی تی اسکن 

از کلیھ ی اندام ھا و ارگان ھای بدن:سی تی اسکن ساده

 ن وقت بدن با تعییاز کلیھ ی اندام ھا و ارگان ھای :تزریق وریدی و خوراکی سی تی اسکن با
قبلی 

عیین بدن بجز عروق کرونری قلب  با تاز کلیھ ی اندام ھا و ارگان ھای :سی تی آنژیوگرافی
وقت قبلی 

 انجام بیوپسی تحت گاید سی تی اسکن



آمادگی جھت انجام سی تی اسکن 

.چنانچھ سی تی اسکن شما با ماده حاجب باشد؛ صبح ھمانروز از خوردن صبحانھ و مایعات پرھیز نمایید

حتماً آورده شود CRو BUNجواب آزمایش 

جواب سونوگرافی انجام شده و داروھای مورد نیاز را تھیھ کرده و با خود بیاورید



CT SCANبرگه نوبت 



ماموگرافی

دوز بااشعھ ایکسماموگرافی یک تصویربرداری پزشکی تخصصی است کھ از سیستم
ر تست ماموگرافی موسوم بھ ماموگرام، د. برای مشاھده داخل سینھ ھا استفاده می کندپایین

کندتشخیص زودرس بیماری ھای پستان بھ زنان کمک می 

 ماموگرافیسونوگرافی بھتر است یا;
گرافی برای کاھش احتمال موارد منفی کاذب در سینھ ھای متراکم باید بھ ھمراه ماموگرافی، سونو

سبی برای سونوگرافی یک روش تکمیلی محسوب می شود و بھ تنھایی روش منا. نیز توصیھ شود
و انجام ماموگرافی تشخیص سرطان سینھ نیست و افراد نباید تنھا بھ نتیجھ سونوگرافی اکتفا کنند

.نیز ضروری است



ان در روز ماموگرافی، از دئودورانت یا لوسیون زیر بغل یا روی سینھ ھایت
وگرافی این موارد ممکن است بھ صورت رسوبات کلسیم در مام. استفاده ننمایید

.ظاھر شوند

خود اطالع دھیدھر گونھ عالمت و مشکلی را در پستان بھ تکنسین.

 ماموگرافی ھای قبلی خود را در اختیار رادیولوژیست قرار دھید تا بتواند با 
نتیجھ جدید آنھا را مقایسھ نماید



برگه نوبت ماموگرافی



سونوگرافی 

 انجام کلیھ ی موارد سونوگرافی از تمام ارگانھای بدن برای بیماران بستری

انجام بیوپسی تحت گاید سونو

 انجامFNA تحت گاید سونو

 انجام سونوگرافی داپلر

 مارکرگذاری تحت گاید سونو

 تعبیھ استنت تحت گاید سونو
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