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BİRİM
: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Röntgen Teknisyeni
AMİR ve ÜST AMİRLER
: Sağlık İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
GÖREV DEVRİ
: Diğer röntgen teknisyenleri
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin
aksamadan yürütülmesini sağlar.
EĞİTİM VE TECRÜBE
: Mesleki Yüksekokul mezunu
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR :
- Röntgen başteknisyeni tarafından aylık olarak belirlenen oda ve cihazda çalışır.
- Kişesel dozimetre takmak zorundadır.Kurşun Önlük veya Kurşun eşdeğer önlük giyilmişse
dozimetre önlük altına takılır.
• Direkt Film Odaları:
- Poliklinikten muayene sonucu istenen direkt grafi için röntgen sekreterliğinden gelen isteklerin
sırasına göre hastayı çağırır.
- Röntgen ünitesi ile ilgili cihaz ve hizmet talimatına göre filmini çeker.
- Oluşan görüntüleri kontrol eder. Teknik bir problem yoksa Pacs’a verir.
- Çalıştığı cihazın, ünitenin düzen ve temizliğinden sorumludur. Cihazlarda meydana gelen
arızaları Röntgen başteknisyenine bildirir.
• Kontrastlı Film Odası:
- Verilen randevu sırasına göre hastayı çağırır.
- Hastanın ilaçlarını hazırlar.
- Kontrastlı film çekiminde doktora tüm teknik konularda yardımcı olur.
- Çalıştığı cihazın ve ünitenin düzen ve temizliğinden sorumludur. Cihazlarda meydana gelen
arızaları Röntgen Başteknisyenine bildirir.
• I.V.P. Odası:
- Randevu sırasına göre hastayı çağırır.
- Bağırsakların temizlenip – temizlenmediğini belirlemek için direkt grafi çeker.
- Bağırsakları boşalan hastaya I.V. ilacının enjeksiyonunda hemşire ile birlikte sorumludur.
- Olabilecek allerjik reaksiyonlar için gerekli malzeme ve ilaçları hazır bulundurur. Kontrast
madde allerjisi yönünden çekim sırasında hastayı takip eder. Allerjik reaksiyon varlığında hızla
birim doktorları yada anestezi doktorlarını bilgilendirir.
- Çalıştığı cihazın ünitenin düzen ve temizliğinden sorumludur.
- Cihazlarda meydana gelen arızaları Röntgen Başteknisyenine bildirir.
- Uygun aralıklarla hastanın filmini çeker, istenirse boş ve dolu mesane filmlerinin de çekimini
yapar.
- ABD Başkanı ve diğer öğretim üyelerin prosedür ve talimatlarla ilgili olarak verebileceği diğer
görevleri yerine getirir.
- Karşılaştığı uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hükümlerine göre
işlem yapar.
- Çalışmalarını kuruluşun kalite politikası ve bölümüyle ilgili hedefleri doğrultusunda yürütür.
- Prosedür, Talimat.... gibi kalite dokümanlarında kendisi için belirtilen görevleri yerine getirir.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerini Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
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