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AMAÇ:
Bu talimat, Radyoloji Anabilim Dalında yapılan tetkiklerin standardize edilmesini sağlamak için
hazırlanmıştır.
KAPSAM:
Bu talimat U. Ü. Radyoloji Anabilim Dalında yapılan BT, MR, Röntgen, US, Anjio, Mamografi,
Dexa cihazlarında yapılan tetkiklerde uygulanır.

SORUMLULAR:
Radyoloji Anabilim Dalında görev yapan uzman, araştırma görevlisi, fizikçi, teknisyen ve
hemşire, kayıt ve bilgi işlem görevlileri bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

UYGULAMA:
I.

BT & MR TETKİK UYGULAMALARI



Hasta tetkik belgesi ile başvurur.



Hastaya ilgili poliklinik veya klinikten tetkiki isteyen doktorun yapmış olduğu tetkik
isteğine göre randevu verilir.



Doktorun yazmış olduğu klinik bilgiye göre gerekiyorsa çekimde kullanmak için
kontrast madde reçetesi verilir. Çekime gelirken hastanın reçetede yazan ilaçları
eksiksiz olarak getirmesi önemle belirtilir.



Hastaya aydınlatılmış onam formu verilir.



Hasta randevu günü geldiğinde bilgi işleme kaydı yapılarak çekime alınır.



Tetkiki yapan teknisyen ilgili çekimi tamamladıktan sonra görüntüleri PACS’a aktarır.



Hastaya 3 gün sonra raporunun hazır olacağı bilgisi verilerek doktoruna yönlendirilir.

II.

US TETKİK UYGULAMALARI



Hasta tetkik belgesi ile başvurur.



Hastaya ilgili poliklinik veya klinikten tetkiki isteyen doktorun yapmış olduğu tetkik
isteğine göre randevu verilir.



Hasta randevu günü geldiğinde bilgi işleme kaydı yapılarak çekime alınır.



Tetkiki yapan doktor çekimi tamamladıktan sonra görüntüleri PACS’a aktarır.

Bu doküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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Hastaya 1 gün sonra raporunun hazır olacağı bilgisi verilerek doktoruna yönlendirilir.

III.

RONTGEN & DEXA TETKİK UYGULAMALARI



Hasta tetkik belgesi ile başvurur.



Tetkikler günlük yapılmaktadır.



Hasta geldiğinde bilgi işleme kaydı yapılır.



Hastalar röntgen çekimleri için röntgen çekim odalarına saat ve sıra numarası verilerek
yönlendirilir. Dexa çekimleri için Dexa çekim odasına yönlendirilir.



İstenilen röntgen tetkiki raporlu ise çekimden 3 gün sonra Röntgen Kayıt Sonuç Alma
Bölümünden alınmak üzere hastalara sonuç alma kağıdı verilerek yönlendirme yapılır.
Dexa ve raporsuz röntgen tetkikleri için çekimden 5 dakika sonra hastaya sonuçları
verilir.

IV.

MAMOGRAFİ TETKİK UYGULAMALARI



Hasta tetkik belgesi ile başvurur.



Hastaya ilgili poliklinik veya klinikten tetkiki isteyen doktorun yapmış olduğu tetkik
isteğine göre randevu verilir.



Hasta randevu günü geldiğinde bilgi işleme kaydı yapılarak çekime alınır.



Tetkiki yapan teknisyen çekimi tamamladıktan sonra görüntüleri PACS’a aktarır.



Hastaya 3 gün sonra raporunun hazır olacağı bilgisi verilerek doktoruna yönlendirilir.

V.

ANJİOGRAFİ TETKİK UYGULAMALARI



Hasta tetkik belgesi ile başvurur.



Hastaya ilgili poliklinik veya klinikten tetkiki isteyen doktorun yapmış olduğu tetkik
isteğine göre randevu verilir.



Hastaya aydınlatılmış onam formu verilir.



Hasta randevu günü geldiğinde bilgi işleme kaydı yapılarak çekime alınır.



Tetkiki yapan teknisyen ilgili çekimi tamamladıktan sonra görüntüleri PACS’a aktarır.



Hastaya 3 gün sonra raporunun hazır olacağı bilgisi verilerek doktoruna yönlendirilir.
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VI.

MR HİZMET ALIMI UYGULAMALARI



Hasta MR tetkik belgesi ile başvurur.



Hastaya ilgili poliklinik veya klinikten tetkiki isteyen doktorun yapmış olduğu tetkik
isteğine göre randevu verilir.



Hastaya, çekimin yapılacağı yer ayrıntılı bir şekilde anlatılır.



Randevu zamanı çekime gelen hastalar çekime alınır. Çekimde kontrast madde
kullanılması gerekiyorsa hastane eczanesinden çekilen ilaçlar hastaya kullanılır.
Sonrasında hastanın hesabına işlenir.



Hastanın çekimi tamamlandıktan sonra ücretlenmesi yapılır.



Görüntüler, hizmet alınan kuruluş tarafından PACS’a aktarılır.



Hastaya 3 gün sonra raporunun hazır olacağı bilgisi verilerek doktoruna yönlendirilir.
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