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Ünvanı: Radyoloji Teknikeri 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Sağlık fiziği Bilim Dalı BaĢkanı, BaĢhekim 

Vekili: Radyoloji Teknikeri 

Nitelikler: Sağlık Meslek Liselerinin ve Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü Programlarından 

Mezun Olmak 
        

  Görev ve Sorumlulukları: 

Radyoloji Teknikeri Kapsamında Görev ve Sorumluluklar 

 Enstitümüzde bulunan röntgen, mamografi ve bilgisayarlı tomografi cihazlarının çekimlerini yapar. 

 Grafisi çekilecek hastaların hazırlanmaları ve yapılacak radyografi iĢlemi hakkında hastaya ya da 

hasta yakınına gerekli ve yeterli bilgiyi verir. 

 Radyografi iĢlemleri sırasında hasta ve hasta yakınlarının en az derecede de radyoiyonizan ıĢınlardan 

etkilenmeleri için gerekli önlemleri almalı ve uygular. 

 Servislerde portabl röntgen cihazı ile yapılan radyografilerde cihazın taĢınması, kullanılması. Film- 

kaset vb. yerleĢtirilmesi iĢlemlerin sorumluluğunu alır. 

 Servis çalıĢanlarını, servislerde yaptığı iĢ ve iĢlemlerde (grafilerde) radyasyon etkilenmemeleri için 

uyarır. Gerektiğinde oda veya servis dıĢına çıkmaları çağrısında bulunur. 

 Hasta bilgilerini girerek görüntüleri film ya da CD olarak basar. 

 Röntgen teĢhis laboratuarında her türlü araç ve cihazların temizlik ve bakımlarını yaparak iĢletmeye 

ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde iĢletir ve kullanır. 

 Cihazların arızasında ilgili servise haber verir. 

 Röntgen arĢivinin düzenli olarak çalıĢmasını sağlar. 

 Radyoloji laboratuarının istatistiklerini hazırlar. 

 Radyoloji ünitesinde çalıĢan ya da staj için bulunan kiĢilerin eğitimlerine yardım eder. 

 IV kontrast madde hekim nezaretinde verilmesini ve kateterizasyonun da hemĢire tarafından 

yapılmasını sağlar. 
 

Radyoloji Cihazlarında Çalışan Radyoterapi Teknikerleri 

 ÇalıĢmakta olduğu radyoloji cihazlarını “Cihaz Kullanma Talimatı”na Uygun Ģekilde kullanır. 

 Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, skopiler, skopi ile iliĢkili 

grafiler dıĢında kalan her türlü radyografileri yapar. 

 Röntgen filmlerinin basılmasını sağlar. 

 Hasta bilgilerini kayıt eder. 

 Röntgen cihazının temizlik ve düzenini sağlar. 

 Bölüm için gerekli sarf malzemelerin takibini yapar. 

 Cihazda oluĢabilecek arızaları Sağlık fizikçisine ve cihazın bakımından sorumlu firma yetkilisine haber 

verir. 
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