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Hizmet Alınan Görüntüleme Merkezinin 
Adı 

 

 
Ruhsat Sahibinin Adı-Soyadı 

 

 
Ruhsat Tarihi 

 
 
Sayısı 

 

 
Laboratuvarın 
Adresi 

 

 
Laboratuvar 
bulunan cihazlar 
 

         MR         Röntgen Cihazı           Doppler 

         Kemik Dansitometre         Ultrasonografi           Tomografi 

 
Denetim Tarihi 

 
 
Saati 

 

KRİTERLER / KARŞILANMA DURUMU Uygun 
Uygun 
Değil 

Açıklama 

TAEK'den alınan Lisans belgesi var mı?  
Lisansların süresi uygun mu?  

   

Radyasyon alanlarında radyasyon uyarı levhaları var mı?    

Laboratuvarın havalandırılması usulüne uygun mu?    

Bekleme salonları radyasyon alanlarının dışında mı?    

Laboratuvarda kullanılan alet ve malzemeler yeterli mi?    

Rapor defteri ve sonuçların kayıt edildiği bir sistem var ve kayıtlar 
düzenli tutuluyor mu? 

   

Mevcut cihazlar kim tarafında kullanılmaktadır?  
Cihazları kullananların eğitim durumu nedir? 
Belgeleri var mı? 

   

Röntgen cihazının bulunduğu bölümde herhangi bir tecrit yapılmış 
mı? (Kurşun Paravan) 

   

Hastaların soyunması için oda veya paravanla ayrılmış bölüm var 
mı? 

   

Hasta değerli eşyalarının korunmasına yönelik düzenleme yapılmış 
mı? 

   

Hastaların kullanımı için temiz örtü/önlük mevcut mu?    

Hastalar görüntüleme işlemine tek alınıp, kişisel mahremiyeti 
sağlanıyor mu? 

   

Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp kapağı, 
stent, kohlear implant, elektrikli infüzyon pompası vb bulunan hasta / 
hasta yakını ve çalışanlar MRG odasına alınmama kuralı uygulanıyor 
mu? 

   

MRG odasına girişte hasta üzerinde, yanında takı, metalik cisim, 
bozuk para vb maddeler çıkarılıyor mu? 

   

MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü, defibrilatör, 
monitör, sedye gibi araçlar bulunmuyor? 

   

Personel ve gerekirse hastalar için oda veya paravanla ayrılmış 
bölüm var mı? 

   

Tedavi uygulanan laboratuvarda müşahade kağıdı tutuluyor ve bunlar 
usulüne uygun saklanıyor mu? 

   

Laboratuvarın havalandırılması usulüne uygun mu?    

Banyo odasının havalandırılması mevcut mu?    

Hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunmasına uygun mu?    

Röntgen odalarının zemini tahta, kauçuk veya muşamba gibi elektiriği 
tecrit edici maddeden mi yapılmış? 

   

Acil müdahale için gerekli tedbirler alınmış mı?    

Radyum ve radyoaktif maddeler mevzuata uygun şekilde muhafaza 
ediliyor mu? 

   

İlgili hasta onamları alınmış mı? 
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KRİTERLER / KARŞILANMA DURUMU Uygun 
Uygun 
Değil 

Açıklama 

Film çekiminde ve tesliminde kimlik doğrulama işlemi yapılıyor mu?    

Gereğinde hasta ve yakınları için farklı ebatlarda radyasyon 
koruyucuları kullanılıyor mu? 

   

Hasta yakını gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmıyor mu?    

Gebe ve gebelik şüphesi olanları radyasyon güvenliği konusunda 
bilgilendirme yapılıyor mu? 

   

Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler alınıyor 
mu? 

   

Çocuk hastalara yapılacak çekimlerde maruziyeti azaltmaya yönelik 
tedbirler alınıyor mu? 

   

Çekim yapılırken görüntüleme ünitesinin kapısı kapatılıyor mu?    

Hastalar çekim sırasında sorun yaşarsa nasıl irtibat kuracağı 
belirlenmiş mi? 

   

Personelin giyimi, kılık kıyafeti yönetmeliklere uygun mu?    

Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek şekilde 
takıyor mu? 

   

Çalışanlar için kişisel koruyucular kullanılıyor mu?    

Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar 
gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol 
edilmiş mi? 

   

Çalışanların dozimetreleri var mı?     

Yıllık toplam radyasyon dozu hesaplanıyor mu? Gerektiğinde 
iyileştirme yapılıyor mu? 

   

Yıllık radyasyon dozu yasal sınırlarla kıyaslanıyor mu?    

Çalışanların periyodik muayene ve kontrolleri yapılıyor mu?    

Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri hazırlanmış mı?    

Çekim protokolleri ile ilgili çalışanlara eğitim yapılmış mı?    

Radyasyon güvenliği rehberi hazırlanmış mı?    

Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza durumlarına 
yönelik müdahale yöntemleri belirlenmiş mi? 

   

Çalışanlara radyasyon güvenliği ile ilgili yılda bir kez eğitim yapılmış 
mı? 

   

Laboratuvar Sorumlusu isim soyisim /imza Denetim yapan isim soyisim/imza 

 

 
 
 
 
 
 

 


