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Nükleer Tıp Hizmetleri

• Dünya Genelinde)
• 10 000’den fazla hastanede NT merkezi var. %90’ı
tanısal test yapar

• 150 milyon/yıl NT prosedürü işlem görüyor
• Tüm nüfusun %1.9’u yılda bir kez NT işlemi
yaptırıyor.

• ADB ‘de 18 milyon NT işlemi/311 milyon halk (%5.7)
• Avrupa’da 10 milyon NT işlemi/500 milyon halk(%5)
• Avustralya’da 560 bin NT işlemi/21 milyon halk(%2.7)



Türkiye’de Nükleer Tıp Merkezi ve Çalışan Sayıları

Nükleer
Tıp
Merkezi

Prof.Dr Doç.Dr Uz.Dr. Yard.Doç. As.Dr. Sağlık
Fizikçisi
(TND
kayıtlı)

Kimy.
ve

Radyofarm.

Tekniker Hemşire

249 88 62 429 36 42 68
(Avrupa’
da 5000)

23 1335 166

Kaynak: Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Mart 2015



Cerrahpaşa Nükleer Tıp ABD
2014 yılı Verileri

PET/BT Radyonük-
lid tedavi
sayısı

Tanı amaçlı
görüntüleme

sayısı

Çalışılan
dozimetri
Sayısı

Sağlık
Fizikçisi
sayısı

YL. ve Dr.
öğrenci
sayısı

5807 2314 ~20 000 ~200 3 5



Sağlık Fizikçilerinin Görev Alanları Tanımı
(EFOMP-AvrupaMedikal Fizikçiler Birliği)

• 1. Current position of Medical Physics as a
profession in Europe.

• Medical Physicists have an important
responsibility for the

• Calibration,
• Safety,
• Quality assurance and quality control of
equipment used on patients, especially
equipment using ionising radiation.

• They also have the responsibility for the
introduction, adaptation and optimisation of
new equipment and the methods by which
they are used in hospitals.

• Furthermore, Medical Physicists carry out the
dosimetry and planning, which are essential
for radiological treatments on cancer patients.

• At present, most large hospitals in Europe
have Medical Physics Departments. Their
services face ever increasing demands.



Türkiye’de Sağlık Fizikçisi Sayıları
(Nükleer Tıp)

Kadrolu Sözleşmeli veya Taşeron
Firmadan Çalışan

Toplam

YL veya Dr’lı …… 30-35 kişi
 
 
 
Sağl. Bil. Enst. ve diğer Ens.
Mezunu

 
 
 
 

Lisans mezunu…25-35 kişi
 
 

Fen Bilimleri, Nükleer
Bilimler … vb mezunu

68 ………. Kişi
(Nükleer Tıp
Derneğine
kayıtlı)
Kayıt dışı 50 kişi
olduğu tahmin
ediliyor.

Toplam: ~120
kişi



Nükleer Tıpta Sağlık Fizikçilerinin Görev
Alanları

(Cerrahpaşa Nükleer Tıp)
• Kalite Kontrol ve Kabul Testleri

• PET/BT
• SPECT/BT
• Gama Kamera
• Doz Kalibratörü
• Gama Sayıcı
• Uptake Probu

.Radyasyon Korunması
- Açık radyoaktif kaynaklar ile çalışıldığından sürekli denetim gerekli

.Dozimetri
-Tiroit ca tedavisi
- Hipertiroidi tedavisi
-HCC karsinoma tedavisi
- Peptit reseptör tedavisi
- Prostat ca tdavisi

. Eğitim, öğretim
-Bölüm içi eğitim seminerleri, SHMYO öğrenci dersleri ve pratikleri

. Planlama
-Teknik şartname hazırlığı, cihaz seçimi ve yerleşimi



Radyoterapide Sağlık Fizikçisi
TAEK Lisansı için istihdam zorunludur.



Nükleer Tıpta Sağlık Fizikçisi
TAEK Lisansı için istihdam zorunlu değil
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• TNTD Ortak Akıl Arama Toplantısı Sonuç Raporu

• ZAYIF YÖNLER

•  Radyofarmasist ve Nükleer Tıp Fizikçileri başta olmak üzere eleman sayısı yetersizliği
•  Teknikerlerde nicelik ve nitelik yetersizlikleri
•  Üniversite ve devlet hastanelerinde asimetrik personel dağılımı, iş yüküne yönelik

dengesizlikler
•  Nükleer Tıp tetkiklerinin SGK geri ödemelerinin Türkiye’nin her yerinde farklı

uygulanması standart ve homojen bir yapının bulunmaması (üniversite, devlet hastanesi,
özel sektör)

•  Araştırmalara ve araştırmacıya yeterince destek verilmemesi
•  Ruhsatlandırma problemleri
•  Cihaz teknolojileri (yazılım-donanım) açısından dışa bağımlılık
•  Yüksek meblağlar gerektiren yatırımlar gerektirmesi
•  İlaçların dövize endeksli ithal edilmesi, SGK geri ödemelerinde buna dikkat edilmemesi
•  Asistan sayısı yetersizliği
•  Nükleer tıbbın her alanında fiyat maliyet analizlerinin doğru yapılmayışı
•  Toplumumuzun Nükleer Tıp alanında yeterli bilgiye sahip olmaması
•  Diğer branşların Nükleer Tıp hakkındaki farkındalıklarının düşük olması
•  Türkiye genelinde objektif verilere dayalı istihdam ve yatırım alanında plan program

olmaması.
•  Radyasyon korkusu nedeniyle tetkiklerin istenmesinde çekingen davranılması
•  Süreçlerde STK’ların katkısının, görüşünü
•



• FIRSATLAR

•  Hızla gelişen teknolojiyle yeni ürünlerin
ortaya çıkması

•  Sağlık Bakanlığı’nın Nükleer Tıp
Merkezlerinin arttırılması yönündeki politikası

•  Nükleer tıbbın kanserdeki tanı ve tedavideki
rolünün artışı

•  Türkiye’de nükleer santrallerin kurulacak
olması

•  Derneğin 40 yıllık tecrübesi ve kurumsal
hafızanın gelişmiş olması

•  TNTD’nin alandaki tek dernek olması
•  Üyelerinin yeniliklere açık olması
•  Uluslararası indeksli bir derginin olması
•  Çalışkan ve hevesli üyelerin olması
•  Yeni bilimsel çalışmaların yapılabileceği bir
alan olması

•  Üniversitelerde siklotronun nükleer tıp
bölümlerine kurulacak olması

•  Fizik ve radyofarmasi gibi temel bilimlerin
nükleer tıbbın gelişimine katkı yapması

•



Sorunlar ve Çözüm Önerileri
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Özlük Hakları
(Radyoloji Derneği)

SONUÇ: İyonizan radyasyonla çalışılan süre mevzuatlar ile aşırı kısıtlanmış durumda



Sağlık Fizikçisi Planlaması
(Dünya Geneli)

• ADB ……: 15 Sağlık Fizikçisi/ 1 Milyon nüfus

• Avrupa..: 10-15 Sağlık Fizikçisi/ 1 Milyon
nüfus

• Planlamada bölgesel coğrafik yapı da dikkate
alınmakta ve

• Sağlık fizikçilerinin %25’i Radyoloji ve Nükleer
tıpta çalışmaktadır.

• Kaynak: SRMP İsveç Radyoloji ve Medikal Fizik Cemiyeti -2009



Sağlık Fizikçisi Planlaması
(Avrupa’da)

Sonuç: 39 fizikçi/100 merkez

Kaynak: SRMP İsveç radyoloji ve medikal fizik cemiyeti -2009



Sağlık Fizikçisi Planlaması
(ÖNERİLERİMİZ)

• Tanı yapan Nükleer Tıp merkezlerinde:
• Görüntüleme sistemleri (PET/BT, SPECT/BT, SPECT ve

diğer) kalite kontrolleri ve radyasyon güvenliği amaçlı
sağlık fizikçisi (3 cihaz için 1 sağlık fizikçisi)

• Tanı + Tedavi yapan Nükleer Tıp merkezlerde:
• Gama kamera kalite kontrolleri , radyasyon güvenliği ve

dozimetri amaçlı (3 cihaz için 1 sağlık fizikçisi + 5 dozimetri
hastası için 1 sağlık fizikçisi)



Sağlık Fizikçisi
Özlük Haklarında İyileştirme

Devlet Personel Başkanlığı, sağlık fizikçisi olma yönünde gerekli şartları
taşıyanların kadroya alınması gerektiğini bildirdi.



Sağlık Fizikçisi Olarak Atananlar
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Kamuda Sağlık Fizikçisi olabilmek için gerekli ÖZEL şart;

7341-Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik
mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine
RADYOTERAPİ FİZİĞİ, DİAGNOSTİK RADYOLOJİ FİZİĞİ veya NÜKLEER TIP
FİZİĞİ dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için Üniversitelerin Sağlık Bilimleri
Enstitülerinden mezun olmak gerekiyor.



Önerilerimiz

• 1. Görev tanımlarımızı EFOMP ve AAMP
tüzüklerine uygun yapılmalı

• 2. Şua izinlerinin çalışılan tüm süreyi
kapsayacak şekilde emeklilikte geçerli olması
için ve ayrıca yıpranma payı pirimi alınması
için girişimde bulunulmalı

• 3. Yüksek Lisans eğitimlerinin kurumsal
yapısını tamamlamış ve öğretim kadrosu güçlü
merkezlerde yaygınlaştırılarak yüksek
donanımlı mezunların yetiştirilmesi sağlamalı

• TAEK lisanslamasında tedavi yapan ve PET/BT
bulunan merkezlerde Nükleer Tıp Fizikçilerinin
istihdamının zorunlu hale getirilmesi için
Medikal Fizik Derneği tarafından girişimde
bulunulmalıdır.




