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Radyolojide Kalite Kontrol 

Prof.Dr.Murat Kocaoğlu 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyoloji AD 

• Cihaz 

• Aksesuarlar 

• Radyoloji personeli 

• Her radyoloji ünitesinde kalite güvence 

programı olmalı 

– Radyoloji personelinin görevlerini nasıl 

yapacakları 

– Cihazların nasıl faaliyet göstereceği 

– Güvenlik konularını içerir 

 

Tüm radyoloji tekniker/teknolojistleri kalite 

güvenceden sorumludur 

• Kalite: Mükemmeliyet derecesi 

• Hastalar yüksek kalitede hizmet bekler 

• Radyoloji teknolojistleri önemli bir yere sahip 

• Radyoloji klinikleri çok kompleksdir 
– Hasta kaydı,  

– kasetler temiz mi,  

– Barkot etiketleri 

– Kullanmadan önce görüntü plate leri siliniyormu  vs…  

 

Pek çok değişken var. 

Tüm sorun pratik yapılarak çözülür 

Optimal kaliteyi nasıl sağlarız? 

Hastane yöneticisi   En çok ödenen 

 

İdareciler 

 

Bölüm başkanları 

 

Profesyonel olmayan işçiler En az ödenen  

Mesajlar 

Kolay 

ulaşır 

Zor 

ulaşır ve 

değişir 

Optimal kaliteyi nasıl sağlarız? 

– Kabul edilebilir grafi 

• Görüntü işleme sistemi 

Radyografi cihazı 

– Teknisyen 25 parametreyi kontrol eder 

• Hastaya ait faktörler (kooperasyon, 

hastalığının şiddeti vs..) 
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Hastalar 

• Önemli engel 

• Boy  

• Kilo 

• Karakter 

• Psikolojik ve heyecan durumları önemli 

• Bu sorunlarla başa çıkmak? 

Fizyolojik ve Duygusal Yönler 

• Tetkike başlamadan hastaları 

değerlendirmeyi öğrenmeli 

– Yaşlılara saygı 

– Gençlerle diyalog, ilginç sohbetler 

– Ciddi hastalığı olanlara nezaket 

Fizyolojik ve Duygusal Yönler 

• Çoğu hasta endişe ve belirsizlikle gelir 

• Rahatlatmak, özel olduklarını hissettirmek 

• Sizin konunun uzmanı olduğunuzu 

hissettirmek 

• Prosedürü açıklayarak rahatlatma 

İyi Fiziksel Şartlar Oluşturmak 

• Hasta endişelerini gidermede en etkili yollardan biri 

 

1. İstek kağıdından hastanın adı-soyadını ve hangi 
tetkikin yapılacağını öğren. 

2. Odayı kontrol ederek masa, tüp ve diğer aletler 
yerinde mi ve hasta hareketi için uygun mu? 

3. Tetkik bölgesini incelemek için hastaya dokunulabilir 
ancak önceden bilgilendirmek gerekir 

4. Hasta konforu için yastıklar, süngerler ve örtüler 
kullanılmalı 

 

Uyumlu ve koopere bir hasta yaratır 

İdari Değerlendirme 

• Şu yöntemleri uygular 

1. Çalışmaları esnasında teknisyenleri gözler: hasta 
rahat mı? uygun giyinmiş mi?radyasyondan 
uygun şekilde korunuyor mu? Nazikçe 
davranılıyor mu? 

2. Hastalarla görüşebilir: sözlü yada yazılı olabilir. 

3. Teknikerler ile görüşebilir: hasta problemleri le 
ilgili resmi olmayan görüşme 

 Bu teknikler idarecilere radyoloji servisinde hasta 
bakımı kalitesi hakkında bilgi verir 

Donanım-Araç-Gereç-Teçhizat 

• Kaliteli bir departmant için ilk şart. 

• Cihazlar ne kadar kompleks olsada 

kullanımları o kadar kolaylaşmakta, yol 

göstermekte, prosedürler çok kolay 

olabilmekte. 

• Arıza durumunda: basamak basamak 

ilerleyerek sorunu bulmak ve çözmek 

gerekir 
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Görüntü İşleme 

• Ekspojurdan-----Film basmaya kadar pek 

çok basamak var. 

• Tüm aşamalarda kalite kontrolü önemli 

• Hepsi de teknikerin kontrolü altında 

– Uygun parametreler gereksiz tekrarlar ve 

radyasyon dozunu azaltır 

– kV, mA, zaman, fokal spot boyutu ve 

kolimasyon doğru yapılmalı 

Radyoloji teknikeri/teknolojisti 

• Radyoloji servislerinde kalite hemen daime 

teknikerlerin kontrolündedir 

• Dansiteyi, kontrastı, hasta ile ilişkileri 

kontrol eder ve sorumludur 

• Kabiliyeti ve karar verme yeteneği önemli 

Oryantasyon  

• Değişik cihazlara ve tekniklere uygun 

adaptasyon önemli ve cihazları çalıştırmak 

için gerekli 

• Cihazlarda pek çok fonksiyon tuşu 

• Nasıl kullanıldığını hatırlayamayabiliriz 

• Yeni cihazları tanımak gerekir 

• Pratik yapmak gerekir 

Pozisyon verme yeteneğinin 

geliştirilmesi 
• Gereksiz ve fazla radyasyon vermenin en önemli 

sebebi pozisyon hatalarına bağlı tekrarlayan çekimler 

• RT bu konuda tamamen kontrol sahibi ve sorumlusudur 

• RT pozisyon vermede oldukça yeterli olmalı 

• Sadece rutin ve standart prosedürleri öğrenmek yeterli 
olmaz 

• Zor hastalara pozisyon vermek için zor zor durumlara 
adapte olmak gerekir 

– Öğrenene kadar pratik yapmak 

– Tecrübeli teknikerlerin zor durumlarda ne yaptıkları iyice 
gözlemek 

Ekspojur parametrelerini Seçmek 

• Tamamen RT nin kontrolü altındadır. 

• kV, mA, zaman, mesafe 

• Uygun seçilmez ise tekrarlanması gerekir 

 

• Otomatik ekspojur cihazları (Fototimer vs.) 

• kV ve mA ayarlanır fototimer a yeterli dansitede 
film oluşturacak foton geldiğinde ekspojur kesilir 

• Uygun pozisyon vermek gerekir 

• Her zaman kullanılamaz 
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Yeterliliğin Devamlılığı 

• Sürekli değişen ve yenilenen bir alan 

• Servis içi eğitim 

• Kurs ve kongreler,  

• Dernekler 

• Dergiler  

İdari Değerlendirme 

• RT izlemek 

• Hastalarla konuşmak 

• RT ile konuşmak 

 

• Sorunu bulma ve çözme de önemli 

Kabul Sınırları 

• Departmanın standartlarına göre bir plan 

vardır 
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Kişisel standartların sağlanması ve 

devamlılığı 

• RT birbirlerinden faklı standartları da faklı 

• Biri diğerinin grafisini beğenmeyebilir 

• Genellikle kıdemli RT hangi grafi 

tekrarlanacak diye kontrol eder 

İletişim 

• Kalitesiz görüntü alınabilir 

• Hasta tekrarı kabul etmeyebilir 

• Hasta koopere olmayabilir veya hastalığı 

uygun kalitede grafi alınmasını 

engelleyebilir 

• Tüm bu durumlarda radyoloğa neden uygun 

kalitede grafi alınmadığı bilgisi verilmeli 

• Hastalardan klinik hikaye de alınmalı 

SONUÇ 

• Optimum radyografik kalite oranını sağlamak için 

1. Sorunlara sistematik yaklaş 

2. Hastaların psikolojik ve duygusal şartlarını göz önünde bulundur 

3. Uygun fiziki şartları oluştur 

4. Radyografik kalitede imaj oluşturma parametrelerinin önemini 
anla 

5. Radyoloji cihazlarının kompleks olduklarının farkında ol ve 
değişkenleri azalt  

6. Cihazları tanı 

7. Pozisyon tekniklerini geliştir 

8. Ekspojur seçim yeteneklerini geliştir 

9. Radyologların kabul sınırlarını öğren 

10. Eğer kabul sınırlarının dışında grafi elde edilmiş ise bunu 
radyoloğa açıkla 


