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Radyolojinin Büyümesi 

• X-ışını 1895 yılında bir takım tesadüfler 

sonucu Wilhelm Conrad Roentgen 

tarafından bulundu 

• Günümüze kadar pek çok gelişmeler oldu 

• Özellikle son 30-40 yılda hiç bir tıbbi bilim 

alanında radyolojide olduğu kadar gelişme 

olmadı 

• Hiç bir tıbbi bilim dalı radyolojinin 

karşılaştığı teknolojik yeniliklerle 

karşılaşmadı 2 
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Plan ve Organizasyon 

• Araştırma teknolojilerindeki hızlı 

gelişmelerle değişen istekler radyolojiden 

ve görüntüleme servislerinden istekler 

artarak devam etmektedir 

• İleri ve detaylı sistemik planlama ve 

organizasyonu gerektirir 

• Gelecekteki gelişmeler ve istekler için 

öngörü gerektirir 

8 
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Departmanın Amacı 

• Kaliteli ve kapsamlı görüntüleme servisleri 

sunmak 

• Klinik tanıların tespiti ve doğrulanması  

• Kaliteli terapatik radyoloji servisleri sunmak 

• Eğitim ve araştırmalara odaklanmak 
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Planlama Alanları 

Fiziksel 

planlama 

Planlama 

Öngörülü planlama 

Stratejik planlama 

•Gelişim planlaması 

•Personel planlama 

•Diğer bölümlerle 

integrasyon 

•Açık ve kapalı alanların 

ayrılması 

•Yeni teknolojilerin ilave 

edilmesi 

•Sağlık sistemine 

integrasyon 

•Geçmişteki kulanıma 

bakarak gelecek ihtiyaçları 

karşılamak 

•Altyapıyı planlamak 

•Değişim paternini tahmin etmek 

•Boş alanları genişletmek 

•Görüntüleme alanlarını planlamak 

•Bilgi sistemini ve radyoloji veri 

sistemini birleştirmek 

11 

Fiziki alanların planlanması 

Yer Boyut Yönetim alanı 

Çevre Fiziki alan 

Yedek alan 

Fonksiyonel 

alan 

12 
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• YER 
– Tercihan zemin kat 

– Ana trafikten uzak 

– Acil dahil diğer departmanlara kolay geçiş 

• BOYUT 
– Hastanenin boyutuna bağlı 

– Verilen hizmete 

– Cihazların sayısına 

• YÖNETİM ALANI 
– Hasta bekleme alanı, resepsiyon 

– Kayıt masası 

– Bölüm başkanı ofisi 

– Hemşire ve teknik personel ofisi 

– Depolar  
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Emniyet tedbirleri 

• Mümkün olduğunca düşük dozlarda yapmak  

• İnşaattan önce radyasyondan korunma planlanmalı 

• Doktorlar ve personel arasında radyasyondan 
korunma bilinci artırılmalı 

• Hastalar ve toplum bilinci artırılmalı 

• Radyasyon yasak/kısıtlı alanların işaretlenmesi 

– Akut ve kronik cilt 

– Somatik ve genetik 

– Doza bağlı olmayan (deterministik) 

– Doza bağlı olan etkiler (stokastik) 

14 

RADYASYONDAN KORUNMAYI 

PLANLA 
Hasta 

Koruma 

Personel 

Halk 

•X-ışını ve BT dozlarının 

optimizasyonu 

•Hasta örtünme, tiroid, 

gonadlar ve meme 

•Ekspoze edilen alanın 

küçük tutulması 

•X-ışını cihazlarının kalite 

kontrolü ve kalibrasyonu 

•Bölüm kalabalık yerlerden 

uzağa kurulmalı 

•İyi tuğla/beton duvar 50 cm 

kalınlıkta 

•Duvarlarda 1.5 mm 

kalınlıkta kurşun 

•Tehlike&yasak alan 

işaretleri 

•Radyasyon uyarı tabelası 

veya sarı ışıklı lamba •Kontrol paneli ile cihaz arasında 

minimum 3 metre olmalı 

•Radyasyondan koruyucu önlük, 

kurşun, eldiven ve maske 

•Radyasyon izleme cihazları 

15 

Radyasyon salınımında koruyucu 

tedbirler 

• Radyasyon ışınlar tarzında yayılan bir 

enerji 

• Yüksek dozlarda riskleri var 

• Radyasyon saçılabilir 

• Uzaklık artıkça etkisi azalır 

• X-ışınından korunmada mesafe önemli 

• Metal konlar saçılmayı önlemede kullanılır 

16 

X-ışını odaları 

• Cihazlar için büyük olmalı 

• Hasta hazırlanması için en az bir odacığı olmalı 

• Hasta kolayca gözlenebilmeli ancak direkt 

radyasyon almamalı 

• Büyük yatakları anestezi cihazlarını alabilmeli 

• Bütün kapılarda radyasyon uyarı işaretleri olmalı 

• BT, floroskopi ve anjiografi ünitleri dışında uyarı 

ışıkları olmalı 
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Karanlık Oda 

• Kaset yükleme alanı 

• Kaset boşaltma alanı 

• Banyo alanı 

• Musluk 

• Karanlık ışık (emniyet ışığı) 

• Çift kapı 

• Geçiş kutusu 

• Duvarlar kurşun kaplı olmalı (1.6 mm eşdeğeri) 

• Duvar ve tavan siyaha boyalı olmalı 

• Zemin kimyasal ve boyalara dirençli olmalı 

 

• Kurutma odası 

• Kayıt odası 

• Hasta hazırlık odası 

• Rapor odası 

18 
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X-Işını odası inşaatı 

• X-ray odaları duvarları 1.6 mm kalınlığında 

kurşuna eşdeğer yalıtılmalı 

• Taş duvar----8-12 cm kalınlıkta 

• Tuğla duvar----12-15 cm kalınlıkta 

• Teknisyen ve x-ışını tüpü arasında kurşun 

cam 

• X-ışını masası ve kontrol paneli arasındaki 

mesafe 3-5 m. olmalı 

19 

Cihaz kurulum prensipleri 

• X-ışını tüpü hiç bir zaman kontrol ünitine 

dönük olmamalıdır 

• Karanlık odaya dönük olmamalıdır 

• Kapı, pencere veya koridor duvarlarına 

dönük olmamalıdır 

20 

MRG ve BT odaları 

• Hastaların vücutlarında pil ve diş protezleri 

dahil metal olmamalıdır. 

• MRG odasında metal aparat olmamalı, 

masalar MR uyumlu olmalı 

• Yaya trafiğinden uzak ve kontrol paneli ile 

cihaz arasında bölme perde olmalı 

21 

Elektrik desteği 

• Jeneratör, kesintisiz güç kaynağı 

• Soğutmak için su desteği 

22 

Fonksiyonel Alan 

Röntgen 

cihazları 

MRG Renkli Doppler 

Ultrasonografi Cihazlar 

BT Karanlık alan 

Floroskopi 
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Destek alanı 

Alanlar 

Hazırlık odası Hasta hazırlık 

odası 
Hasta dinlenme 

odası 

Yardımcı odaları Rapor deski 

Hasta tuvaleti Kayıt odası 

24 
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Yedek alanlar 

İkincil 

alanlar 

Konsültan odası Tuvaletler  Kütüphane  

Eski kayıt, x-

ışını odası 

Personel 

değişim alanı 

Seminer 

odası 

25 

Organizasyon ve personel 

• İnsan gücü planlaması 

– İş yüküne 

– Verilen hizmetin tipine 

– Verilen hizmetin süresine 

– Organize fonksiyon göstermek açısından standart operasyon prosedürleri olmalı 

• Personel 

• Doktorlar 

– Başkan 

– Kıdemli konsültan. Asistan.. 

• Teknik personel 

– Şef teknisyen,..teknisyenler 

– Karanlık oda yardımcısı 

• Hemşire 

• Diğerleri 

– Resepsiyonist 

– Depocu 

– Yardımcı, hastabakıcı 

26 

Personel organogramı 
Başhekim 

Radyoloji başkanı 

İdare 

Klinik 

Başkan 

Röntgen üniti BT Başkanı MRI Başkanı Başhemşire  

Bşk. ofisi 

Kayıt ve depo 

memurları 

27 

Cihazlar 

• Tedarik---Kurulum----Bakım 

• Tüm cihazlar teknik olarak ileri, duyarlı ve 

pahalı olduklarından detaylı bir ihale 

sürecinden sonra alınmalı ve kurulmalı 

28 

Cihazlar 

• Röntgen cihazları 

• US 

• Doppler 

• BT 

• MRG 

• PET 

• Mammografi 

• Aksesuarlar 
– Kasetler 

– Filmler 

– Önlük ve gözlükle 

– Askı 

29 30 
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Cihaz bakımı 

• Günlük bakım-teknik personel 

• Koruyucu bakım 

• Detaylı bakım 

• Garanti  

• Arıza bakımı 

• Acil bakım 

• Bakım 
– Cihaz ve  hastaların güvenliği 

– Güvenilir maliyet etkin servis 

– Cihazın kullanım ömrünü uzatır 
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Yönetim konsepti 

• Plan 

• Organizasyon 

• Liderlik 

• İntegrasyon 

• Kontrol 

• Değerlendirme  
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Radyasyon hasarları tipleri 

Akut cilkt 

reaksiyonları 
Genetik 

Hasar  

Doza bağımlı (stokastik) 

Doz bağımsız 

(deterministik) 

33 

Radyasyon hasarları 

• Akut etkiler 
– Kısa süreli yüksek doz 

– Konvülsiyon, baş ağrısı 

– Bulantı kusma karın ağrısı 

– Kansızlık  

• Kronik etkiler 
– Devamlı kısa maruziyete bağlı 

– Saç kaybı yanık tınakta kırılganlık 

– Kansızlık 

– Katarakt  

– Sterilite obezite 

34 

Radyasyondan korunma 

• Personel 

• Hasta 

• Toplum 
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Hastalar için 

• Dozun ayarlanması 

• Hastaların koruyucu örtülerle korunması 

(tiroid, meme, gonadlar) 

• Kurşun önlük eldiven 

• Gereksiz ekspojurdan kaçınılmalı 

• Makinelerin periyodik kalibrasyonu ve kalite 

kontrolü 

36 
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Toplum için 

• Genel trafikten uzak 

• Kurşun duvarlar 

• Uyarı levhaları 

• Radyasyon alanı için sarı ışık sinyali 

37 

Personel için 

• Makine ve kontrol paneli arasında en az 3 

m mesafe 

• 0.5 mm kurşuna eşdeğer kurşun önlük 

• Hastaya pozisyon verirken eldiven ve 

gözlükler 

• Dozimetri 

• Her ay radyasyon maruziyetini kontrol 
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Yeni gelişmeler 

• PACS 

• Teleradyoloji  
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