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Özetçe

recinde görev yapan 
biyomedikal personelinin 

Abstract

Occupational safety of biomedical personnel was investigated 
in this study. The rights of biomedical personnel in terms of 
occupational safety were focused on, and the risks faced were 
examined. Necessary measures to reduce these risks were 
determined.

1.

Biyom
üyük önem arzeder. Ancak

hizmetini veren 
personelin ni ön planda tutmak önemlidir.

biyomedikal personeli de 
Ç -

nedeniyle
ofis 

, inkar 
edilemez bir gerçektir.

[1].

unsurlar konusunun içine girmektedir. 

hizmetler, ç
[2,3].

Bu bildiride, biyomedikal hizme

gerekli tedbirler belir

2. Yükümlülükleri

Ülkemiz genelinde biyomedikal personelinin çok küçük bir 

üzerinden 

ku ilgilenir. 
na giren 

[4].

için ise i ren-

k

yükümlülükleri
[5];

- Ücret ödeme:
ödenmesi 
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- koruma

-
-

lemez. 
- :

e ara dinlenmesi 

ll
Kurum, i

[6,7].

güvenlik için kendilerine verilen talimatlara uymak ve 

sorumludurlar.

3.

da gerek fiziksel gerekse 

güçlerinin tümünü veya bir 
elirli bir süre yitirebilirler.

-

netim faktörleri 
[8].

3.1.

dikkatsizlikten 

[9,10].
Çal
mesleki doyumsuzluk, yetersiz ücret, kurum içi sosyal 

ve Biyomedikal personeli, bu 
faktörlerden en çok kurum içi huzursuzluk ve sosyal 

göre seviyesiz davra bilmektedir. 

hizmet sürecinde olumsuzluklara sebep verebilmektedir.

imsizliktir. Biyomedikal hizmet sürecinde görev yapan 

em de hizmet süreci içinde 
[11-

13]

kullan

3.2. Makine-

boyutlu cihazlar, ya 
da tam sabitlenmediyse 

verilen test-

Eksik veya kusurlu koruyucular, biyomedikal personeline

personeline dozimetre temin edilmemektedir.

3.3. Çevre-

e
. Çevresel faktörleri

meydana gelmesi üzerindeki etkil

üzerinde 
tur [14].

Biyome
nedeniyle personel sürekli bir enfeksiyon riski 

genellikle hast bulunmakta, bu da 
bazen

faktördür.

-
da 

i
al personeline hem rahat bir 

3.4.

faktördür. e
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Hatta özellikle radyolojik cihazlarla ilgilenecek 1 adet Fizik 

Biyomedikal personelinden alanlarda 

,

il
biyomedikal ofisine gönderilmesi, o

herke verecektir.
Biyomedikal personelinin, düzenlenen 

gerekmektedir. 

4.

sistemli 
takdirde 

sonucunda;
a) Biyomedikal hizmetinde aksama meydana gelebilir.
b)B onomik kazanç etkilenebilir. 

biyomedikalcilere ödenecek maddi-manevi 
tazminatlar söz konusu olabilir. 
d) .
e) biyomedikalcinin yeri için 

f) Deneyimli persone
urum 

personeli, biyomedikal personeli, idari ofis personeli …gibi) 
Kurum 

içerikten daha çok biyomedikal personeline hitap edecek 

Kurum
biyomedikal per al

il
n
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