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Birim Diş Hekimliği Fakültesi 

Görev Adı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği, Röntgen Birimi Çalışma Talimatı 

Amir ve Üst Amirler Dekan, Anabilim Dalı Başkanı 

Birim Sorumlusu Anabilim Dalı Başkanı 

Görev Devri  

Görev Amacı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği, Röntgen Biriminde yürütülen faaliyetlerin 

tanımlanmasıdır. 

İş akış Süreci DİJİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK RÖNTGEN 

 Diğer kliniklerden gelen hastaların radyogram istekleri otomasyon sistemi 

üzerinden yapılır. Muayene ve tedavi planlaması için başvuran hastaların ise 

radyogram istekleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinden bilgisayar otomasyon 

sistemine hekimin uygun gördüğü tetkik İsteği kaydedilir.  

 Bilgisayar sistemine kayıt edilen hasta birim sekreteri tarafından çekilecek 

röntgen çeşidine göre sıraya koyulur. Sıraya koyulan dosyalar röntgen teknisyenince 

çağırılarak çekim odasına alınır. Uygun pozisyon verilerek çekimi yapılır. 

 

 Çekimi tamamlanan radyogramlar otomasyon sistemine yüklenir ve 

isteyen hekimin görmesi sağlanır. 

DİŞ RÖNTGENİ (PERİAPİKAL) 

 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinden bilgisayar otomasyon 

sistemine diş hekiminin uygun gördüğü tetkik İsteği kaydedilir. 

 Hasta çekim odasına alınır. Radyasyon uygulamasına başlamadan önce 

ihtiyaç olan koruyucu materyal, el ve göz ile muayene edilerek hastaya giydirilir. 

Kontrol esnasında şüpheye düşüldüyse materyal kesinlikle kullanılmaz ve klinik 

sorumlusu öğretim üyesine bildirilir. 

 Radyografi işlemi sonlandırıldıktan sonra kullanılan materyal muhafaza 

edildiği yere uygun şekilde konulur. Koruyucu materyallerin çizilmeye, kırılmaya, 

çatlamaya ve delinmeye karşı kullanımı, muhafaza ve temizliği esnasında azami 
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dikkat gösterilir. 

 İhtiyaç halinde bu materyallerin gerekli hassasiyet gösterilerek temizliği 

yapılır. Koruyucu materyaller (kurşun önlük, tiroid koruyucu) hasta güvenliği için 

kullanılır. Kullanımdan önce mutlaka gerekli kontrolleri yapılır. Hastanın durumuna 

( hamilelik vb.) ve istenilen tetkike göre ihtiyaç olan koruyucu materyal uygun 

şekilde kullanılır. 6 ayda bir koruyucu materyal kontrol edilir.Kontrol sonuçları kayıt 

altına alınır.  

 Uygun pozisyon verilerek çekimi yapılır. 

 Çekimi tamamlanan radyogramlar otomasyon sistemine yüklenir. 

 Hasta tekrar ilgili kliniğe yönlendirilir. 

Her gün röntgen çekimine başlamadan önce; 

 Laboratuvarın zemin temizliği, 

 Kullanılan röntgen cihazı ve eklerinin kullanılabilirliği ve temizliğinin 

kontrolü, 

 Röntgen cihazının çekime hazırlanması işlemleri yapılır.       
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