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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

❖ Mesai saatleri 08:00-15:00  ve 09:30-16:30  arasındadır, mesaiye giriş 
ve çıkışlarda personel kimlik kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idareden (ilgili 
birim sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce 
yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun şekilde 
giyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod(2222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık 
Kompleksi       İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri 
bilgilendirilmelidir. 



❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120dir.Her türlü bilgi 
yönetimi bu sistem (otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve çalışanlara 
kendi yetkilerini kapsayan şifre verilmektedir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği ,aşılamalar ise  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip edilmektedir. 

  

 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

Hastanemizde çalışan Röntgen Teknisyenleri birimin sorumlusu 
Radyoloji Uzmanı yönetiminde çalışırlar.Röntgen biriminde Röntgen 
teknisyenleri , bir sekreter ve bir temizlik personeli çalışmaktadır. 
Birimin çalışma düzenini sorumlu röntgen teknisyeni organize 
etmektedir.Günlük çalışma listesini ve kalite sistemini de sorumlu 
teknisyen yürütmektedir. 

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Hastanemizde röntgen birimi giriş poliklinik katında olup polikliniklerin 

karşısındadır.Birimin olduğu katta Poliklinikler,Kan Alma Birimi,Acil 
ünitesi,Hasta Hakları Birimi ,BMD ,Çalışan Hakları Birimi 
bulunmaktadır.Bölüm iki odadan oluşmaktadır.Bir personel  
odası ve çekim odası bulunmaktadır. 

 

 

 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit 
olduğu zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin 
intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 
Gerçekleşen olaylar telefonla (1111) aranarak beyaz kod 



başlatılır.Güvenlik görevlisi olay yerine intikal eder ,olaya müdahale 
eder. Olay yerinde aynı telefondan 1111 aranıp güvenlik görevlisi beyaz 
kodu sonlandırır. 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir 
şekilde resusitasyonunu   (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını tanımlamak   
ve kardiyopulmonerarrest ile karşılaşan hasta, hasta yakınları ve  
personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi üyelerini 
tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  2222 
aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür ,olay yerine 
intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya Güvenlik Görevlisi de 
gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 aranıp mavi kodu sonlandırır. 

PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir bebeğin 
yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 nolu telefon 
aranıp pembe kod başlatılır.Olay yerine hemen 1 güvenlik görevlisi ve 
bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi çağrıyı alır almaz tüm 
kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek 
duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma Sorumlusu ve 
Başhekimliğe haber verilir. 

 

Kardiyak Arrest: Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 



 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen 
olayların benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan raporlama 
sistemidir. 

SORUMLU RADYOLOJİ TEKNİSYENİ GÖREV, SORUMLULUK ve 
YETKİLERİ 

GÖREV TANIMI 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi 
bünyesinde; radyografi ve kemik dansitometresi çekimi işlerinin 
yürütülmesinden   sorumludurlar. 

 SORUMLULUK VE YETKİ 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 

2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’de 
kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 

3. Röntgenin ihtiyacı olan tüm malzemeleri tespit edip, 
zamanında  bildirmek ve ihtiyaçların satın alınmasını, teslim 
alınması için ihtiyaç müzekkeresi hazırlamak 

4. Röntgen için gerekli ihtiyaç malzemesinin depodan istenmesi  
ve ekonomik şekilde tüketilmesini sağlamak  ve kontrol etmek. 

5. Cihazların bakımını ve temizliğini sağlamak, kontrol etmek. 

6. Cihazlarla ilgili arıza ve sorunları bakım onarım formuyla teknik 
servise bildirmek 

7. .Röntgen teknisyenlerinin görevlerini yerine getirmesine 
sağlamak ve denetlemek. Mesailerinin zamanında  ve 



aksatmadan yapmalarını sağlamak. Uymayanları Baştabip 
Yardımcısına  bildirmek. 

8. Röntgen çekim-kayıt ve BMD odalarının temiz ve düzenli 
olmasını sağlamak. 

9. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime 
önerilerde bulunmak. 

10.Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını 
sağlamak. 

11.Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 

12. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

     13. Sorumlu Radyoloji Teknisyeni yerinde olmadığı zamanlarda 

yerine Başhekim tarafından belirlenen bir Röntgen Teknisyeni  

vekalet eder. 

 

RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI 

GÖREVTANIMI:  Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları 
Hastanesibünyesinde;  radyografi ve kemik dansimetresi 
çekilmesinden sorumludurlar. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’de 

kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 



3. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanması hususunda gerekli 
bilgiyi vermek. 

4. Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları 
işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurmak, gerektiğinde 
işletmek ve kullanmak. 

5. Bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlamak. 
6. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan 

kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına 
katılmak. 

7. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime 
önerilerde bulunmak. 

8. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını 
sağlamak. 

9. Kalite sistemi prosedürlerine uygun çalışmak. 
     10.Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
     11.Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde  
bulunmak. 
 

BÖLÜMLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 
 

1. PANOLARA ASILACAK DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ 

2. HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

3. GÜVENLİK RAPORLAMA FORMU 

4. 2012 KALİBRASYON PLANI 

5. TIBBİ CİHAZ ENVANTERİ  

6.  EĞİTİM KATILIM FORMU 



7. BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU 

EKİPMAN LİSTESİ 

8. BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

9. BAKIM-ONARIM BİLDİRİM 

10.EĞİTİM TALEP FORMU 

      11.DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 

 
 
BÖLÜM FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 
 

❖ Poliklinikteki  bilgisayar ortamında  istenen tetkikler röntgen 

birimindeki bilgisayardan  okunur. 

❖ Kayıt işleri tamamlanan  hasta sırasına uygun bir 

numaratörden çağrılarak çekim odasına alınır. 

❖ Çekilecek tetkiklere göre hasta hazırlanır. 

❖ Çekilecek tetkike göre önlük giydirilir. 

❖ Hasta hazırlanırken cihazdan ayarları yapılır. 

❖ İstenilen tetkike göre uygun pozisyon verilir. 

❖ Tetkike göre dozaj ayarı yapılır. 



❖ Expojer yapılır. 

❖ Çekimden sonra hasta doktoruna yönlendirilir ve sonuçlar 

poliklinik bilgisayarına aktarılır. 

❖ Mesai bitiminde  cihaz kapatılır ve temizliği yapılır. 

❖ Odanın havalandırılması sağlanır. 

RÖNTGEN-BMD KAYIT VE RANDEVU 

❖ Kayıtlar  sabah saat 8.00 da başlar 

❖ Kayıt ve randevular kayıt elemanı tarafından verilir ve takip 
edilir. 

❖ Kayıtlar ve randevular bilgisayar ortamında barkot sistemiyle yapılır. 

❖ Yatan hastalar röntgen çekimine polikliniği aksatmayacak şekilde 

saat 15.30 dan sonra personel eşliğinde kabul edilir,acil durumlarda 

hemen çekilir. 

❖ Yatan hastalar BMD çekimine gün içinde irtibat kurularak personel 

eşliğinde kabul edilir. 

❖ Randevusu geçen hastalar günün en son çekimini bekler veya 

boşluk olduğunda alınır. 

❖ Röntgen ve BMD çekimlerinde “Yaşlı ve Engellilere” öncelik hakkı verilir 

 

 



 

 

 

 

AKTİF RADYASYON GÜVENLİĞİ 

❖ Işınlanmanın zararlı sonuçları göz önünde bulundurularak net bir fayda 

sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir.  

❖ Yapılan bütün çalışmalarda maruz kalınacak radyasyonun mümkün olan 

en alt düzeyde  tutulması sağlanır.  

❖ Saçılan radyasyondan etkileşimi engellemek için uygun havalandırma 

sistemi sürekli çalışır durumda bulunmalıdır.  

❖ Radyoloji çalışanları; çekim esnasında çekim konsolu paravanın 

arkasında durmalı ve kurşun önlük kullanmalıdır.  

❖ Şutlama esnasında hastanın yanına giren personel, hasta yakını, 

ebeveynlerin kurşun   yelek giymeleri gerekmektedir.  

❖ Radyoloji çalışanlarının dozimetri takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

❖ Görüntüleme cihazlarının plan dahilinde kontrolü, bakım ve 

kalibrasyonları  yapılmalıdır.  

❖ Hastaların çekim esnasında mümkünse radyasyona duyarlı alanlarının 

(ör:gonadlar)  kurşun koruyucularla ışın alması engellenmelidir. 



❖ Hastalara ve özellikle hamilelere çekim odalarının girişinde radyasyon 

alanı olduğuuyarıcı levhalarda belirtilmelidir. 

❖ Kullanılan kurşun önlüklerin 6 ayda bir kırılmaya karşı kontrolleri 

yapılmalıdır. 

❖ Çalışanların yılda 2 kez hematolojik tetkikleri ve cilt muayeneleri yapılır 

ve uzman doktorlar tarafından değerlendirilmelidir. 

❖ Çekim esnasında odanın kapısı kapalı tutulmalıdır. 

 

SAĞLIK TARAMALARI 

Hastanemizde Röntgen çalışanlarına: 

❖ 6 ayda bir hemogram 

❖ 6 ayda bir periferik yayma 

❖ Yılda bir kez dermatolojik muayene  yapılır. 

❖ Uzman doktorlar tarafından değerlendirilir ,sonuçlar birim sorumlusu 
tarafından muhafaza edilir. 

❖ Tüm röntgen çalışanları sağlık taramalarını yaptırmakla yükümlüdür. 

❖ Dozimetreler 2 aydabirperyodik olarak atom enerji kurumuna gönerilir. 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120 dir. 
Her türlü bilgi yönetimi bu sistem (otomasyon) üzerinden 



yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre 
verilmektedir. 

❖ Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar 
( numune alma ve numune işleme), eczane,  yataklı servis 
hizmetleri, sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, mutemetlik ve 
vezne hizmetleri otomasyon programı üzerinden takip 
edilmektedir 

❖ Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi 
İşlem Birimi tarafından takip edilmekte ve hizmetin devamlılığı 
bu birim tarafından sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon 
sistemleri üzerinde oluşabilecek her türlü soruna müdahale bu 
birim tarafından yapılır. 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  YÜRÜTÜLDÜĞÜ 

BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
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ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU:ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BÖLÜM
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 
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ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ 

Kod Standart Kod Değerlendirme Ölçütü 

SRG01  

 
Radyasyon 
güvenliği 
komitesi 

kurulmalı ve 
sorumlulukları 
tanımlanmalıdı

r.  
 

Rehberlik; 
Komite 

kurulması 
zorunluluğu 
bulunmayan 
hastanelerde 

radyasyon 
güvenliği 

sorumlusu ve 
sorumlulukları 

tanımlanır.  

SRG01.
01  

Radyasyon güvenliği komitesinin asgari sorumluluk alanları 
şunlardır: 

o Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi 
o Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve toplumun radyasyonun zararlı 
etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması 
o Çevresel radyasyon ölçümleri 
o Radyasyon cihazları ya da kaynaklarının bakım ve kalibrasyonu  
o Radyasyon kaynakları ile ilgili kazalar ve acil durumlar 
o Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin 
üst yönetime raporlanması ve izlenmesi  

SRG02  

Radyasyon 
güvenliği 

kapsamında 
ele alınması 

gereken 
alanlar 

belirlenmelidir. 
 

Rehberlik; 
Hastanelerde 

radyasyon 
güvenliği 

kapsamında ele 
alınması 
gereken 

ünitelerden 
bazıları aşağıda 
yer almaktadır: 
o Nükleer tıp 

üniteleri 
o Radyoterapi 

üniteleri 
o Radyoloji 

üniteleri 
o Anjiyografi 

ünitesi 

SRG02.
01  

Radyasyon alanları tanımlanarak radyasyon düzeylerine göre 
denetimli ve gözetimli alan olarak sınıflandırılmalıdır.  

Rehberlik: 
o İlgili alanda radyasyon ölçümü yapılarak elde edilen sonuca 
göre alan tanımlaması yapılabilir. 
o Alan tanımlaması yapılırken özellik arz eden durumlarda sabit 
bir tanımlama yerine değişken bir tanımlama kullanılabilir. 
Örneğin; Skopi cihazının kullanıldığı ameliyathaneler cihaz 
kullanıldığı zamanlarda denetimli alan olarak kabul edilebilirken, 
cihazın kullanılmadığı zamanlarda radyasyon alanı olarak 
nitelendirilmeyebilir. 

SRG02.
02  

Denetimli alanlara giriş ve çıkışlar kontrollü olmalıdır.  

SRG02.
03  

Gözetimli alanlarda ortam radyasyon seviyelerini takip etmek 
amacıyla düzenli aralıklarla radyasyon ölçümleri yapılmalı ve 
kayıtları tutulmalıdır. 

SRG02.
04  

Radyasyon alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 
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o Skopi 
cihazının 

kullanıldığı 
ameliyathaneler 

o Diş röntgen 
üniteleri 

o ESWL (taş 
kırma) üniteleri 
o ERCP ünitesi 

 o HSG 
(Histerosalfingo

grafi) 

SRG03 
 

ÇEKİRDEK 

Radyasyon 
yayan 

cihazların 
bulunduğu 

alanlara 
yönelik 

düzenleme 
yapılmalıdır. 

SRG03.
01 

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik yetkili 
kurum ya da kuruluşlarca oluşturulmuş lisans belgesi 
bulunmalıdır. 

SRG03.
02 

Radyasyon uygulamaları yapılırken görüntüleme ünitesinin 
kapıları kapalı tutulmalıdır. 

SRG03.
03 

Radyasyon alanlarında hasta ve çalışanları uyarmaya yönelik 
araçlar (radyasyon uyarı işaretleri, ışıklı levha vb.) kullanılmalıdır.  

SRG03.
04 

Radyasyon alanlarında uygun havalandırma koşulları 
sağlanmalıdır. 

SRG03.
05 

Bekleme salonları radyasyon alanlarının dışında bulunmalı, tetkik 
yapılacak hastaların denetimli alana geçişinin kontrollü bir şekilde 
yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

SRG03.
06 

Skopi kullanılan ameliyathanelerde radyasyon güvenliğini 
sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. 

oSkopi cihazı bulunan ameliyathanelerde, cihazın aktif 
kullanıldığı süreçte çalışanları uyarmaya yönelik, kurum 
tarafından belirlenen bir işaret veya tanımlama kullanılmalıdır. 

SRG04 

Girişimsel 
veya riskli 

görüntüleme 
işlemlerinin 

yapıldığı 
alanlara 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıdır. 

SRG04.
01 

Girişimsel veya riskli görüntüleme işlemi sonrası hastanın 
istirahat edebilmesi, gerekirse izlenebilmesine yönelik alanlar 
düzenlenmelidir. 

SRG04.
02 

Girişimsel veya riskli görüntüleme işlemi uygulayan sağlık 
personeli KPR (KardioPulmonerResüsitasyon) eğitimi almış 
olmalıdır. 

SRG04.
03 

Girişimsel veya riskli görüntüleme işlemi uygulanan alanlarda, 
kolay ulaşılabilir şekilde acil müdahale seti bulunmalıdır. 
 
(Bkz: Hasta Bakımı Bölümü) 

SRG05 

Yüksek 
manyetik 
alanlara 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıdır. 

SRG05.
01 

Yüksek manyetik alanlara yönelik kurallar asgari aşağıdaki 
hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır: 

o Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp 
kapağı, stent, kohlearimplant, elektrikli infüzyon pompası gibi 
maddeler bulunan hasta, hasta yakını ve çalışanlar MRG odasına 
alınmamalıdır. 
o MRG odasına girişlerde hasta üzerinde ya da yanında bozuk 
para, metalik cisim, tabanca gibi maddeler bulunmamalıdır. 
o MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü, 
defibrilatör, monitör, sedye gibi araçlar bulunmamalıdır. 

SRG05.
02 

Yüksek manyetik alanlara giriş kuralları konusunda hastane 
personeline eğitim verilmelidir. 

o Temizlik ve hasta taşıma işlerinde çalışan personel de eğitime 
dahil edilmelidir. 

SRG05.
03 

Hastaların MRG çekimleri sırasında gürültüden rahatsız 
olmalarını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

SRG06 Görüntüleme 
SRG06.

01 
Hastalara ait hazırlanma odası ya da kabini bulunmalıdır. 
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işlemleri 
sırasında 
hastaların 
konfor ve 

mahremiyetini
n 

sağlanmasına 
yönelik 

düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

SRG06.
02 

Hastalara ait değerli eşyaların korunmasına yönelik düzenleme 
bulunmalıdır. 

SRG06.
03 

Hastaların kullanımına uygun temiz örtü, önlük gibi malzeme 
bulunmalıdır. 

SRG06.
04 

Hastaların görüntüleme alanına tek tek alınmaları sağlanmalıdır. 

SRG07 
 

ÇEKİRDEK 

Radyolojik 
işlemlere ait 

çekim 
protokolleri 

hazırlanmalıdır
. 

SRG07.
01 

Çekim protokollerinde, işlemin türüne göre, hasta kilosu, yaşı vb. 
değişkenler dikkate alınarak radyasyon dozu, çekim süresi, 
görüntü açısı gibi parametreler belirlenmelidir.   

SRG07.
02 

Çalışanlara çekim protokolleri ile ilgili eğitim verilmelidir. 

o Çekim protokolünü otomatik belirleyen cihazların varlığı 
durumunda da kullanıcılara, çekim protokollerinin amacı, önemi, 
temel prensipleri, kullanılan cihazın teknik özellikleri ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verilmelidir. 

SRG08 

Hasta ve hasta 
yakınının, 
özellikli 

radyolojik 
tetkik ve 

girişimler ile 
ilgili 

bilgilendirilme
sine yönelik 

kurallar 
tanımlanmalıdı

r. 

SRG08.
01 

Hasta ve hasta yakınının, özellikli radyolojik tetkik ve girişimler 
öncesi ve sonrası süreçleri kapsayacak şekilde bilgilendirilmesine 
yönelik kurallar tanımlanmalıdır. 

SRG08.
02 

Hazırlık gerektiren özellikli radyolojik tetkik ve girişimlere 
(anjiyografi, ESWL, IVP vb.) yönelik bilgilendirmenin etkin şekilde 
sağlanabilmesi amacıyla işleme özel bilgilendirici doküman 
oluşturulmalıdır. 

SRG09 
ÇEKİRDEK 

Hasta ve 
yakınlarının 

radyasyondan 
korunmasına 

yönelik 
tedbirler 

alınmalıdır. 

SRG09.
01 

Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalıdır. 

o Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucularının 
kullanımına yönelik kurallar belirlenmelidir. 
o Hasta profiline göre farklı ebatlarda radyasyon koruyucular 
(radyasyon koruyucu önlük, tiroit koruyucu, gonad koruyucu, 
kurşun eşdeğerli gözlük gibi) bulunmalıdır.  

SRG09.
02 

Hasta yakınları gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmamalı, 
alınması durumunda koruyucu donanım kullanımı sağlanmalıdır. 

SRG09.
03 

Radyasyon koruyucularının kontrollerine yönelik süreç 
tanımlanmalıdır. 

o Radyasyon koruyuculara yönelik kontrollerin hangi yöntemle, 
kim tarafından ve asgari hangi dozda yapılacağı belirlenmelidir. 
o Radyasyon koruyucularının kontrolleri en az yılda bir kez ve 
gerektiğinde yapılmalı, kontrol sonuçları radyoloji uzmanı 
tarafından onaylanmalıdır. 
o Rutin dışı kontrollerin hangi durumlarda yapılması gerektiği 
belirlenmelidir. 

SRG09.
04 

Doğru hastaya doğru işlemin (doğru ilaç ve doz, doğru malzeme, 
doğru yöntem vb.) uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

SRG09.
05 

Gebe ve gebelik potansiyeli olan hastalara yönelik dikkat edilmesi 
gereken kurallar belirlenmelidir. 

o Gebe ve gebelik şüphesi olanlar için tıbbi ışınlama yapılması 
zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve 
koruyucu tedbirler alınmalıdır. 
o Gebe ve gebelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem 
sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı 
yapılmalıdır. 
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SRG09.
06 

Çocuk hastalara yönelik çekimlerde dikkat edilmesi gereken 
hususlar belirlenmeli, maruziyeti azaltmaya yönelik tedbirler 
alınmalı ve çekim tekrarları en aza indirilmelidir. 

SRG10 
 

ÇEKİRDEK 

Radyasyon 
yayan cihazlar 

ile yapılan 
girişimsel 
işlemlerde 

hastanın aktif 
olarak 

radyasyon 
aldığı süre 

izlenmelidir. 

SRG10.
01 

Hastanın aktif olarak radyasyon aldığı süre kaydedilmelidir. 

SRG10.
02 

İşlem bazında maruziyet sürelerine yönelik hedef değerler 
belirlenmeli ve dönemsel olarak izlenmelidir.  

SRG10.
03 

Ortalama süre hedef değerin üzerinde ise gerekli iyileştirme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

SRG11 
 

ÇEKİRDEK 

Çalışanların 
radyasyondan 
korunmasına 

yönelik 
tedbirler 

alınmalıdır.  

SRG11.
01 

Çalışanların koruyucu donanım kullanması sağlanmalıdır. 

o Çalışanların ihtiyaçları çerçevesinde, farklı ebatlarda radyasyon 
koruyucular bulunmalıdır.  

SRG11.
02 

Denetimli alanlarda çalışan kişiler ile yıllık tüm vücut dozu 6 
mSv’in üzerinde olma olasılığı olan kişiler (skopi cihazı çalışırken 
ameliyathanede bulunan kişiler gibi) için elektronik dozimetre 
kullanılmalı, giriş çıkış zamanları ve bu süre içerisinde 
kullandıkları dozimetre sonuçları kayıt altına alınmalıdır.  

oDozimetreler kullanan kişinin ismine kayıtlı olmalıdır. 
o Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için; 
 •  Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu kayıt 
altına alınmalıdır. 
 • Yıllık toplam radyasyon dozu hesaplanmalıdır. 
•  Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla 
kıyaslanmalıdır.  
oDozimetre sonuçları değerlendirilerek gerektiğinde iyileştirme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

SRG12 
ÇEKİRDEK 

Denetimli alanlar dışında yapılan çekimlerde hasta, hasta yakını ve çalışanların 
radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.  

SRG13 

Radyasyon 
güvenliğini 
tehlikeye 

atacak olası 
kaza 

durumlarına 
yönelik 

müdahale 
yöntemleri 

belirlenmelidir. 

SRG13.
01 

Radyasyonla ilgili kaza, yaralanma, bulaş, serpinti durumlarında 
alınması gereken bölgesel ve kurumsal önlemler ile müdahale 
yöntemleri ve müdahale ekibi belirlenmelidir. 

SRG13.
02 

Radyasyonla ilgili gerçekleşen kaza, yaralanma, bulaş, serpinti 
durumları ve müdahale şekli kayıt altına alınmalıdır. 

SRG14 
Radyasyon alanlarında çalışan personele, radyasyon güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. 

SRG15  

Radyoaktif kaynakların bulunduğu alanlarda (brakiterapi, kan ışınlama, nükleer tıp 
gibi) kaynağın güvenliğini sağlamaya ve güvenli kullanımına yönelik gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

SRG16 
 

 ÇEKİRDEK 

Nükleer tıp 
uygulamaların
a özgü uygun 

SRG16.
01 

Hasta ve yakınlarına yönelik bekleme alanları, radyasyon 
alanının dışında olmalıdır.  

SRG16.
02 

Radyoaktif madde alan hastaların kullandığı alanlar ayrılmalıdır.  
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fiziki koşullar 
sağlanmalıdır. 

o Radyoaktif madde alan hastaların; 
* Kullandıkları alanlarda uygun zırhlama yapılmış olmalıdır. 
* Kullandıkları lavabo ve tuvaletler bağımsız olmalıdır. 
* Radyoaktif madde alan hastaların çıkışları, normal hastane giriş 
çıkışından bağımsız olmalıdır. 
o Acil durumlarda dekontaminasyon uygulamasına yönelik 
düzenleme bulunmalıdır. 

SRG16.
03 

Radyasyon kaynağının bulunduğu alanlarda çeker ocak sistemi 
bulunmalı ve bu alanların kullanımına yönelik kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SRG17 
 

ÇEKİRDEK 

Nükleer tıp 
kliniklerinde 

kullanılan 
radyoaktif 

maddelerin ve 
oluşan 

atıkların 
kontrolü 

sağlanmalıdır. 

SRG17.
01 

Radyoaktif maddenin bölüme giriş kaydı yapılmalı ve giriş 
yapıldığı andaki radyoaktivite düzeyi ölçülüp kayıt altına 
alınmalıdır. 

SRG17.
02 

Radyoaktif madde kullanım alanlarında kurşun zırhlı radyoaktif 
atık kapları bulunmalı, radyoaktif madde ile kontamine olmuş 
atıklar bu kaplara atılmalıdır. 

SRG17.
03 

Radyoaktif madde kullanımından oluşan katı ve sıvı atıklar 
depolanmalıdır.  

o Atıkların depo giriş ve çıkış radyasyon ölçümleri yapılarak kayıt 
altına alınmalıdır. 
o Ölçüm sonucuna göre tahliyesine karar verilen atıklar uygun 
şekilde bertaraf edilmelidir.  

SRG18ÇEKİR
DEK 

Radyoaktif 
madde alan 

hastaların ve 
yakınlarının 

korunmasına 
yönelik 

düzenleme 
yapılmalıdır.  

SRG18.
01  

Tedavi ya da tanı amaçlı radyoaktif madde alan hastaların 
kullandıkları alanlar ve alanlara yönelik giriş ve çıkış kuralları 
tanımlanmalıdır. 

oKontaminasyon alanına yönelik radyasyon uyarı işaretleri 
bulunmalıdır.  

SRG18.
02 

Nükleer tıp uygulamalarında rutin olarak çevresel radyasyon ve 
kontaminasyon (doz hızı)  ölçümleri yapılıp, kayıt altına 
alınmalıdır. 

Rehberlik: 
Çevresel radyasyon ölçümleri, alan monitörleri kullanılarak, 
personel kontaminasyonu ise kontaminasyondedektörleri ile 
ölçülmektedir.  

SRG18.
03 

Radyoaktif madde alan hastalarla ilgili aşağıda yer alan kayıtlar 
tutulmalıdır: 

o Hastalara verilen aktivite miktarı 
o Taburcu edilen hastada kalan aktivite miktarı 

SRG18.
04 

Hasta, kalan aktivite miktarı ve doz hızına göre taburcu 
edilmelidir.  

SRG18.
05 

Radyoaktif ilaç kullanan hasta ve yakınlarına yönelik, çevrede ve 
ailelerinde bulunan kişilerin radyasyondan korunması için dikkat 
etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirici doküman 
hazırlanmalıdır. 

o Hastadan, çevresinde bulunan kişilerin güvenliğini 
sağlayacağına dair yazılı taahhüt alınmalıdır. 
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