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 لألوعية الدموية . التداخليةاألشعة االشعة املتنقلة +  عنوان املرفق

 

 ةتنقلامل االشعة

وتهدف إلى إيصال أو مراكز االشعة املستقلة أو مراكز التشخيص املجمعات الطبية  هي خدمة تقدم عن طريق املستشفيات أو

 وفق ما تقره وزارة الصحة. الصحية هذه الخدمةال تتوفر فيها  الخدمة لألماكن التي

  على الخدمة:تقديم الشروط 

عمل هذا الفريق على تقديم الخدمات الصحية في املستشفى أو  ريؤث أالاملكلف بتقديم هذه الخدمة على تسمية الفريق  -1

 .مراكز االشعة املستقلة أو مراكز التشخيص املجمع الطبي

 املركز.تحديد عدد ساعات وايام عمل  -2

 الصحية.االحتفاظ بصورة من ملفات املرض ى الذين تم تقديم الخدمات  -3

 الطبية.أن يتم توفير لوازم مكافحة العدوى ووسائل السالمة  -4

 

 :للمركز الشروط العامة

 يجب أن تكون مجهزة بحد أدنى بالتجهيزات التالية:

 جهاز أشعة متنقل مع غرفة مجهزة بذلك. .1

 االلتزام بمعايير اقسام االشعة وتطبيق برنامج الحماية من االشعاع. .2

  .منطقة تخزين .3

 مولدات كهرباء وأجهزة مكافحة الحرائق .4

 .باملركزوحدات تكييف ونظام إضاءة داخلي وكشافات خارجية إلنارة املكان املحيط  .5

 مصدر للمياه العذبة وحوض للغسيل ودورة مياه.  .6

 أن يكون عليه لوحة تحمل اسمه ورقم ترخيصه. .7

 قائمة معتمده بأسعار الخدمات املقدمة. .8

 

 

 



 

 :املركزالعاملين في 

 أخصائي أشعة.أدنى  كحداملركز يجب أن يتوفر في 

 

 احكام عامة:

 .للمركزاال بعد اشعار الشؤون الصحية باملنطقة أو املحافظة بالخطة التشغيلية  املركزال يتم تشغيل  .1

 للمنطقة أو املحافظة املانحة للترخيص.يقتصر تقديم الخدمة على النطاق الجغرافي التابع  .2

 

 

 

 االشعة التداخليةوحدة 
 

من التقنيات التي تعتمد على  وتستخدم مجموعة املستقلة املجمعات الطبية أو مراكز االشعةهي خدمة تقدم من قبل 

التصوير باملوجات فوق الصوتية، التصوير املقطعي  السينية،إرشادات استخدام الصورة اإلشعاعية )التصوير باألشعة 

 .العالج بالرنين املغناطيس ي( املغناطيس ي،التصوير بالرنين  املحوسب،

 

 :التداخليةوحدة األشعة افتتاح  وط ومتطلباتشر 

 تداخلية،أشعة  استشاري توفير  .1

 .تمريضفني أو أخصائي توفير  .2

 للمرض ى.غرفة مالحظة  .3

  تداخليه.فني أشعة عامة أو فني اشعة  .4

 مضاعفات.عقد ساري املفعول مع مستشفى في حالة استدعى االمر تنويم املريض حال وجود  .5

 دقيقة. 20مركز نقل حكومي أو خاص بوقت وصول ال يتجاوز سيارة اسعاف أو عقد مع  .6

 تهلكات الطبية الصالحة لالستعمال.توفر املس .7

 مكان للتخزين  .8

 

 

 


