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 معاونت درمان

 مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

 :     نام مرکز /بیمارستان
 مسئول واحد ارزیابی شونده :

 تاریخ ارزیابی : ارزیابان:

 

 در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رادیوگرافی پانورامیکخدمت  استاندارد  برچک لیست نظارت 

 

 توضیحات  خیر  بله وضعیت استاندارد ردیف 

 موارد مغایر با استاندارد

 رعایت می شود؟کنترل عفونت موارد  آیا 1

o   ، ضد عفونی و پوشش بایت بالک پانورامیکchin rest  ،head support  وear 

eod .با کاور پالستیکی انجام می گیرد 

o Head positioning guide  پانل کنترل و سوئیچ اکسپوژر با دستمال کاغذی ،

 آغشته به یک محلول ضد عفونی کننده پاک می شود.

o  استفاده می شود.پیشبند سربی بدون یقه موجود بوده و 

تمامی موارد مربوط به تعاریف خدمات مورد بررسی مندرج در بند ب شناسنامه و استاندارد 

 رادیوگرافی پانورامیک توسط کاربر رعایت می گردد.

   

  ؟آیا اندیکاسیون انجام خدمت رعایت می شود 2

o ارزیابی تروما 

o موقعیت دندانهای عقل 

o  پیشر فتهبیماری های دندانی یا استخوانی 

o ضایعات بزرگ شناخته شده یا مشکوک در فک و بافتهای مجاور 

o تکامل دندانها بخصوص در سیستم دندانی مختلط 

o  بررسی ریشه هاتی باقیمانده در بیماران بدون دندان 

o ( دردTMJ )Temporomandibular 

   

 .……………تاریخ تدوین: 

 ................تاریخ بازنگری:

  

                 

  05     کد  سند:
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o آنومالی های تکاملی 

o  پوسیدگی های وسیع 

o  دندانی تجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ به منظور ارزیابی بیماری ها و تکامل

 خلفی در بیمار جدید )کودک(با سیستم دندانی میکس بعد از اولین  مولردایمی

o   به منظور ارزیابی بیماری هاتجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ خلفی در نوجوانان با

 سیستم دندانی دایمی قبل از رویش مولر سوم

o رزیابی بیماری هاتجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ خلفی در بزرگساالن به منظور ا

 با دندان یا در قسمت بی دندان 

o  ارزیابی موقعیت دندان مولر سوم در افراد با بیش از یک دندان نهفته عقل 

ای برای سیالو گرافی )در سه فاز داکتال،آسینار و تخلیه میبایست تکرار شود.ولی هزینه جداگانه 

 رادیوگرافی پانورامیک دریافت نمی شود.(

    ؟آیا تواتر و تعداد دفعات انجام خدمت طبق استاندارد ابالغی وزارت متیوع رعایت می شود. 3

    ؟( انجام رادیوگرافی پانورامیک  توسط افراد دارای صالحیت انجام میشودorderآیا دستور ) 4

    ؟رادیوگرافی پانورامیک  توسط افراد دارای صالحیت انجام میشودآیا پروسیجرانجام    5

    ؟آیاسایر اعضای ارائه دهنده خدمت  دارای تخصص استاندارد می باشد 6

    ؟آیا پرسنل درگیر در انجام پروسیجر آموزش های الزم را گذارانده اند 7

    ؟رادیولوزی پانورامیک استاندارد می باشدآیا فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت پرو سیجرانجام  8

9 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  آیاکنتر اندیکاسیون انجام خدمت رعایت میشود

o تحلیل و شکستگی ریشه  ارزیاتبی پوسیدگی های کوچک 

o  ارزیابی ساختمان ظریف مارژینال پریودنشیم و سطح واقعی پلیت های کورتیکال در بیماتران

 پریو دنتال

o  ارزیابی سطوح پروگزیمال پره مولرها 

o ارزیابی جزییات ظریف آناتومیک خصوصادر ناحیه انسیزورها 

o  سال 4کودک زیر 

o  سالگی  5کودکان مبتال به شکاف کام قبل از 

o  ارزیابی شکستگی های کمپلکس صورت 

o .بیمارانی که توانایی بی حرکت ماندن را ندارند 

 

   

    ؟انجام میشود   آیا آموزشهای الزم به بیمار جهت پوشاندن تیروئید بیمار با شیلد یا حافظ مخصوص  10

 

 

 

 مهر وامضاء واحد ارزیابی شونده


