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 مقدمه

طرحی که گرداوری شده حاوی مجموعه ای از استاندارد های اخالقی مربوط به تکنولوژی رادیولوژی جامعه 

می باشد و این طرح برای تکنولوژیست های رادیولوژی  ARRTپزشکی آمریکایی می باشد که تحت عنوان طرح 

 به عنوان گواهینامه حتما بایستی ثبت و تایید شود.

یرمجموعه رادیولوژی و تصویربرداری از جمله پزشکی هسته ای ، سی تی اسکن ، این گواهینامه حیطه ی ز

MRI ... را شامل میشود و اکنون به شرح ان می پردازیم .، و سونوگرافی و 

 

 شرح هدف و انگیزه

حرفه  ارزش درونی هر حرفه و شغلی در رعایت اخالق و حفظ بنیه ای اخالق مداری در بطن آن می باشد.

پزشکی بیش از هر حرفه و شغلی دیگری نیازمند حفظ این ارزش می باشد تا با رعایت حفظ منافع بیماران ، 

خود پزشکان و تکنولوژیست ها  و پرستار ها از حقوق فرد آگاه و از حدود و چهارچوب های اخالقی رشته های 

مت ارزش گذاری  هر حرفه ای می باشد که در از ضروریات قسخود آگاه باشند . بنابرین استاندارد های اخالقی 

 فیلد پزشکی پر رنگ تر است .

 این استاندارد ها موجب ایجاد انگیزه و ترویج فرهنگ رفتار و حفظ اخالق حرفه ای  می باشد.

 

 کد ها استاندارد

I.  ی او از کفایت حرفه تکنولوژیست های رادیولوژی بایستی در حرفه ای خود تخصص الزم را داشته باشد

برخوردار باشد . تکنولوژیست رادیولوژی بایستی از شیوه ی پاسخ به نیازهای بیمار و ارتباط با همکاران 

 در جهت ارائه خدمت به بیماران آگاهی الزم را داشته و به این قضیه اهمیت بدهد.

 

II. امتکنولوژیست بایستی در حرفه ی خود روی هدف اصلی که ارائه ی خدمت به بشریت است با احتر 

 کامل به کرامت انسانی مصمم باشد.
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III.  جایگاه اجتماعی و تکنولوژیست رادیولوژی باید بدون در نظر گرفتن ماهیت بیماری بیمار و همچنین

به  ارائه ی کامل خدمت و مراقبت از وضعیت اقتصادی و بدون تعبیض بر اساس جنسیت ، نژاد ، عقیده 

 بیمار بپردازد.

 

IV. تجهیزات جدید و آشنایی با  و به روز آوری دانش در مورد مند آگاهیتکنولوژیست رادیولوژی نیاز

ص در خصوهمچنین تکنیک های به روز  تصویربرداری می باشد. بنابرین تکنولوژیست ها بایستی 

 مفاهیم و روش های رشته ی خود کامال به روز باشند که این قضیه به نفع بیمار می باشد.

 
V.  تکنولوژیست رادیولوژی باید شرایط موجود را ارزیابی نماید ؛ بنابرین بایستی در مورد مهارت های

مراقبت از خود ، کنترل اختیار و قضاوت صحیح و همچنین مسئول داشتن خود در قبال تصمیم گیری 

 ها تمرین کافی داشته باشد . 

 
VI. ار بیماهده مشکل بیمار و ارتباط قوی با تکنولوژیست های رادیولوژی فقط به عنوان عاملی برای مش

و کار تشخیص و تفسیر و  برای رسیدن به تشخیص درست توسط پزشک اقدام به وظیفه می کنند.

درمان بیمار خارج از حیطه ی کاری آنها می باشد. بنابرین تنها نقطه ای که باید در آن قوت عمل نشان 

 درمان صحیح بیمار باال ببرند. دهند این است که ارزش تشخیص کلیشه ها را برای

 
VII.  تکنولوژیست های رادیولوژی باید با استفاده از تجهیزات و لوازم جانبی و فنون و روش ها برای کاهش

دز و همچنین آگاهی از استاندارد های الزم در تخصص خود در جهت به حداقل رساندن تابش اشعه به 

 بردارد. بیمار ، خود و دیگر تیم مراقبت های بهداشتی قدم

 
VIII.  تکنولوژیست رادیولوژی باید شیوه رفتاری اخالقی مناسب را در خصوص حرفه و محافظت بیمار و

 همچنین کیفیت مراقبت تکنولوژی رعایت کند.
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IX.  بیمار بایستی از هر لحاظ اطمینان کامل را به تکنولوژیست داشته باشد. به این صورت که تکنولوژیست

 .و حفظ اطالعات محرمانه جهت حفظ رفاه فرد و جامعه بکوشد در مورد  حریم خصوصی فرد بیمار

 
X.  تکنولوژیست های باید به بطور مستمر به تالش برای کسب دانش و مهارت های جدید و همچنین

های حرفه ای بپردازند و فعالیت هایی در خصوص اشتراک گذاری شرکت در آموزش مداوم و فعالیت 

 های عملکرد حرفه ای داشته باشند. دانش با همکاران و بررسی جدید جنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


