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Radyoloji Departmanlarının 

Organizasyon ve Operasyonu 

Prof. Dr. Murat Kocaoğlu 

Yakın Doğu Üniversitesi Radyoloji 

AD 

Amaçlar 

• Hastane yöneticilerinin rolünü tanımlamak 

• Radyoloji yöneticilerinin rolünü tanımlamak 

• Uygulamalar ve prosedürleri tanımlamak 

• Radyoloji organizasyon şemasının oluşturulması 

• Radyoloji servisinden istekler nasıl yapılır ve alınır 

• Servis içi eğitimin öneminin tanımlama 

• Kalite güvence programlarının önemini tanımlama 

• Radyoloji cihazlarının seçimini etkileyen 
faktörlerin listelenmesi 

Giriş 

• Radyoloji bölümlerinin özellikleri hastanenin 
fonksiyon ve rolü ile hizmet ettiği topluluğun 
ihtiyaçlarına göre belirlenir 

• Küçük hastaneler sadece hasta bakımı 

• Belli özellikler boyut gözetmeksizin ortak 

• Departmanın organizasyonu 

– İç yapısı ve idaresini 

– Personel idaresi 

– Para idaresini etkiler 

• İdare amaçları: çalışanları fonksiyonlarına göre 
gruplara ayırmak 

• İdareci: bölümüm işbirliği içinde ve tatmin edici bir 
şekilde amaçlarına ulaşması için direktifler verir 

• Radyoloji Departmanında: 

– Diagnostik Radyoloji 

– Nükleer Tıp 

– Sonografer 

– Radyasyon fizikçisi 

– Radyasyon biyoloğu 

– Radyasyon onkoloğu 

Yönetim ve personel 

sorumlulukarı 
• Hastane idaresi ve tıbbi personel 

hastanenin operasyonundan sorumlu 

• İdareci:  
– Planlama 

– Geliştirme 

– Yönetim kurulu tarafından belirlenen 
Politikaları belirleme ve uygulama  

– Görevlendirme yapar 

– Personelle resmi toplantılar yapar 

Sorumlu Doktor ve radyoloji idareci 

personeli sorumlulukları: 
– İstendiğinde tıbbi personel aktivitelerine katılır 

– Tüm personel idare ve diğer bölümler arasında etkili iş 
ilişkisini sağlamak 

– Bölümün politika ve prosedürlerini onaylar 

– Radyoloji teknik personelinin yetenek ve kalitesinin 
doğrulanması 

– Hastane emniyet komitesi ile birlikte geniş çaplı emniyet 
tedbirlerini geliştirmek 

– Radyoloji servisinin kalite ve uygunluğunun gözden 
geçirilmesi ve değerlendirilmesi 

– Cihaz ihtiyacı, yenileme ve sarf malzemeleri konusunda 
tıbbi personel ve hastane idaresi ile istişareler yapmak 
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Radyoloji personeli aktiviteleri 

• Radyoloji servisinin amacı: 
– Mümkün olan en az radyasyonu kullanmak 

– Zamanında 

– Doğru bilgi sağlamak 

– Doktorların hastalıkları tanıması ve tedavisine 
yardım etmek 

 

Tüm radyoloji personeli Tetkikin istenmesinden 
itibaren, tetkikin uygun bir şekilde yapılması ve 
sonucun iletilmesi arasında titiz bir şekilde 
çalışmaktan sorumludur.  

• Radyoloji personeli hastaların ihtiyaçlarını 

karşılamak için rahatlıkla ulaşılabilir olmalı 

• Yeterli sayıda personel ve kalifiye radyolog 

tarafından idare edilmeli 

Etkili iş ilişkisi 

• Hastaların primer kaygısı etkili hasta bakımı 
olduğundan tüm bölümler işbirliği yapmalıdır 

• Radyoloji servisi personelinin diğer hastane 
personeli, idare ve diğer departmanlarla efektif 
bir ilişkisi olması gerekir 

• Hasta kabulü, tıbbi kayıt departmanları 
prosedürleri personel tarafından bilinmeli 

• Personel kayıtları tutulmalı 

• Radyoloji servisleri faturalandırmada önemli 
olduğundan iş servisleri fatura servislerine 
aşina olmalı 

Politika ve Prosedürler 

• Bölüm politika ve prosedürlerinin 

geliştirilmesi ve onayı radyoloji idarecesinin 

sorumluluğundadır  

• Hastalara en iyi kalitede hizmet verilmeli 

Prosedür el kitabı 

• Bölümler kendi el kitaplarını oluşturur ve bunu 
diğer servislere de ulaştırır. 

• Akreditasyon standartları, ülke standartları ve 
hastane kodlarını içerir 

• Bölüme gelen hastalar için açıklamalar 
hazırlanmalı 

– Hastanın tetkik öncesi uygun giydirilmesi 

– Ulaşım 

– Konfüze ve ilaç kullanan hastaların hazırlanması 

– İzolasyon prosedürleri ile ilgili tedbirler 

• Form örneği: değişik radyoloji prosedürleri için 
hazırlıkları tanımlamalı 

• Potansiyel zararlar için hasta ve hasta yakınları 
tarafından onay içermeli 

• Allerji 

• Kronik böbrek yetmezliği, 

• Diyabet 

• Klostrofobi 

• Kontrastlı çalışmalar için hastanın nasıl hazırlanacağı 

• Aynı gün içinde yapılacak çalışmaların sırasını 
oluşturur 
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• Bu el kitabı yeni personel ve öğrenciler için 

faydalı bilgiler içerir 

• Radyoaktif prosedürler ve prosedür detayı 

tanımlanır 

• İsteği yapan doktorun bilgisi 

• Afet tatbikatı 

Personel prosedürleri 

• Hastane personel bölümü yanında radyoloji 
bölümleri kendi personel kayıtlarını tutmalı 
– Personelin yetenekleri  

• Personel kayıtları 
– Lisans, sertifika 

– Periyodik iş performansının değerlendirilmesi 

– Sağlık raporları ve takibi 

– Fiziksel uygunluk 

– Aktif hastalık durumu 

• Bu politikalar  

– Kaliteli hasta bakımını gerçekleştirmeli 

– Çalışanların bilgisine sunulmalı ve işe 

başlangıç oryantasyonları sırasında 

bilgilendirilmeli 

Güvenlik ve Emniyet 

• Hem çalışanlar hem hastalar için önemli 

• Cihaz sayısı çok fazla ve istenen tetkiklerin 

sayısı ve çeşitliliği arttığından emniyetleri 

önemli 

Radyolojik uyum 

değerlendirilmesi 
• X- ray ünitelerinin gözlenmesi ve tespit 

edilmesi tavsiye edilen aralıklarla yapılmalı 

• Doz oranları ölçümü 

• Saçılma ve radyasyon gözlemi 

• Zamanlama ve kolimatör değerleri 

Personel gözlemi 

• Personelin çalışma esnasında maruz 

kaldıkları radyasyon ekspojurunu ölçmek 

• Her ay yapılmalı ve raporlara herkes 

ulaşabilmeli 
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Departman emniyeti 

• Radyasyon güvenliği komitesi 

• Radyasyon güvenli ortamlar sağlanmalı ve 
devamlılığı sağlanmalı 

• Hastane emniyet komiteleri ile koordineli 
çalışılmalı 

• Cihazlar kalibre edilmeli 

• Radyasyondan korunma cihazları kolayca 
ulaşılabilir olmalı 
– Eldiven, önlük, gözlük 

• Elektrik güvenliği 

• Sanitasyon ve infeksiyon kontrolü 

– Odalar temiz ve düzenli olmalı 

– Klima ve ventilasyon olmalı 

– Hastane çapında bir konu 

Servisin eğitimi 

• Emniyet tedbirleri konusunda tüm radyoloji 

personeli eğitilmeli 

• Radyasyon kazalarında ne yapılacağı 

öğretilmeli 

Kalite kontrol 

• Amaç.  

– Gereksiz duplikasyonları azaltmak 

– Tanısal bilginin kalitesini artırmak 

• Kim yapar? 

– Radyoloji idarecisi, idari personel cihazları izler 

ve test eder 

– Personeli kontrol ve test eder 

Cihazlar 

• Koordineli bir şekilde hastanenin ihtiyacına 

uygun seçilmelidir. 

• Çok pahalı 

Sonuç  

• Departmanın her üyesi organizasyon ve 

operasyondan haberdar olmalı 

• Sorumluluklarını bilmeli 

• Koopere bir performansla birlikte güzel bir 

ortam 


