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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Radyoloji Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

1.AMAÇ 

Özel Çevre Hastanesi’nin kendi bünyesinde yapmadığı görüntüleme hizmetlerini dışarıdaki görüntüleme 

hizmetlerinden yararlanarak  yaptırması ve yaptırdığının hastaya bildirilmesi amaçlı hazırlanmıştır. 

2.KAPSAM 

Özel Çevre  Hastanesi çalışanları. 

3.TANIM: Özel bir tanımı yoktur. 

4. SORUMLULUKLAR 

4.1. Onay ve yürürlük 

Bu prosedür Başhekim’in onayından sonra yürürlüğe girer. 

4.2. Prosedürün Kullanıcıları 

Radyoloji Çalışanları bu prosedürün yürütülmesinden sorumludur. 

5. PROSEDÜR 

5.1.a. MR-Uygulama 

MR tetkiki istenilen hastalarımızı Hastanemizin anlaşmalı Görüntüleme Merkezine sevk etmekteyiz.  

Sevki yapılan hastaya çekimin anlaşmalı Görüntüleme Merkezinde yapılacağı, yer tarifi ve istenilen bölgeye 

göre hazırlığı var ise hazırlığı hakkında bilgi verilir.  

Hazırlık gerektiren çekimler ; 

 Üst Abdomen MR 

 Tüm Abdomen MR 

 MR CP ve MR kolangio’dur. 

Hazırlık gerektirmeyen çekimler ; 

 Alt abdomen (pelvis) MR 

5.2. Hazırlık gerektiren yukarıda belirtilen 4 çekimde hastanın gece 24:00’den sonra aç olmak şartıyla sabah 

açlığı ile gelmesi gerekmektedir. Hasta gece 24:00’e kadar yemek yiyebilir ama  sabah kahvaltı etmemesi 

gerekmektedir. Bunun dışında her hangi bir hazırlığa gerek yoktur.  

5.3. Diğer çekimlerde (Beyin MR, Servikal MR, Lomber MR v.s…) hastanın her hangi bir hazırlık yapması veya 

aç olması gerekmemektedir. Çekim esnasında ilaç kullanılacak ise kullanılan ilaç anlaşmalı kurum tarafından 

temin edilip hastadan herhangi ek bir şey talep edilmemektedir.  

5.4. Hastaya aynı gün veya en geç 2 gün içinde (Pazar günü hariç) randevu verilmektedir. Alt Abdomen, Üst 

Abdomen,Tüm Abdomen MR CP, MR kolongio çekimleri sabah açlığı gerektirdiği için hastalara sabah saatlerine 

randevu verilmektedir. Diğer bütün çekimler hazırlık gerektirmediği için günün her saatinde çekim yapılmaktadır. 

5.5. Çekimi yapılan hastalarımızın sonuçları en geç 2 gün içinde görüntüleme merkezinin temin ettiği kurye ile 

hastanemize ulaştırılmaktadır. 
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5.6. Çekime gidecek olan her hastaya platin protez, kalp pil, kalp kapakçığı olup olmadığı sorulur. Hastada 

bunlardan her hangi biri  varsa ve şayet 10 yılı geçmişse ameliyatı yapan doktorundan MR’a girmesinde sakınca 

olmadığına dair rapor alması istenilmektedir. 

5.7. Hastanın varsa daha önceki incelemelerini randevu günü getirmesi, raporda daha detaylı bilgi verilmesi için 

istenmektedir. 

5.1.b.  BT-Uygulama 

BT tetkiki istenilen hastalarımızı Hastanemizin anlaşmalı Görüntüleme Merkezine sevk etmekteyiz.  

Sevki yapılan hastaya çekimin anlaşmalı Görüntüleme Merkezinde yapılacağı, yer tarifi ve istenilen bölgeye 

göre hazırlığı var ise hazırlığı hakkında bilgi verilir.  

Hazırlık gerektiren çekimler ; 

 Alt Abdomen BT 

 Üst Abdomen BT 

 Tüm Abdomen BT 

Hazırlık gerektirmeyen çekimler ; 

 Paranazal sinüs BT 

5.2. Hazırlık gerektiren yukarıda belirtilen 3 çekimde hastanın gece 24:00’den sonra aç olmak şartıyla sabah 

açlığı ile gelmesi gerekmektedir. Hasta gece 24:00’e kadar yemek yiyebilir ama  sabah kahvaltı etmemesi 

gerekmektedir. Bunun dışında her hangi bir hazırlığa gerek yoktur.  

5.3. Diğer çekimlerde (Beyin BT, Toraks BT, Paranazal sinüs BT v.s…) hastanın her hangi bir hazırlık yapması 

veya aç olması gerekmemektedir. Çekim esnasında ilaç kullanılacak ise kullanılan ilaç anlaşmalı kurum 

tarafından temin edilip hastadan herhangi ek bir şey talep edilmemektedir. İlaç kullanılacak hastalarda 4-6 saat 

açlık gerekmektedir. Hastanın randevusu verilirken bu durum belirtilmelidir. 

5.4. Hastaya aynı gün veya en geç 2 gün içinde (Pazar günü hariç) randevu verilmektedir. Alt Abdomen, Üst 

Abdomen,Tüm Abdomen BT çekimleri sabah açlığı gerektirdiği için hastalara sabah saatlerine randevu 

verilmektedir. Diğer bütün çekimler hazırlık gerektirmediği için günün her saatinde çekim yapılmaktadır. 

5.5. Çekimi yapılan hastalarımızın sonuçları en geç 2 gün içinde görüntüleme merkezinin temin ettiği kurye ile 

hastanemize ulaştırılmaktadır. 

5.6. Hastanın varsa daha önceki incelemelerini randevu günü getirmesi, raporda daha detaylı bilgi verilmesi için 

istenmektedir. 

5.1.c.  Dijital Mammografi-Uygulama 

Dijital mammografi tetkiki istenilen hastalarımızı Hastanemizin anlaşmalı Görüntüleme Merkezine sevk 

etmekteyiz.  

Sevki yapılan hastaya çekimin anlaşmalı Görüntüleme Merkezinde yapılacağı, yer tarifi ve istenilen bölgeye 

göre hazırlığı var ise hazırlığı hakkında bilgi verilir.  

Mammografi için hazırlık ; 

 Menstruasyon dönemindeki hastaların, adet dönemi bittikten sonraki hafta için randevu almaları 

gerekmektedir. 

 Mammografi çekiminden önce, hasta duş yaptıktan sonra; pudra veya deodorant kullanmadan çekime 

gelmelidir. 
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 Post-menapozal dönemde, hasta istediği zaman çekime gelebilir; ancak gelmeden önce, hasta duş 

yaptıktan sonra; pudra veya deodorant kullanmadan gelmelidir. 

5.2. Hastaya yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak aynı gün veya en geç 2 gün içinde (Pazar günü hariç) 

randevu verilmektedir.  

5.3. Çekimi yapılan hastalarımızın sonuçları en geç 2 gün içinde görüntüleme merkezinin temin ettiği kurye ile 

hastanemize ulaştırılmaktadır. 

5.4. Hastanın varsa daha önceki incelemelerini randevu günü getirmesi, raporda daha detaylı bilgi verilmesi için 

istenmektedir.  

6.İLGİLİ DOKUMANLAR 

İlgili dokuman yoktur 

 

 

 


