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Başlıklar

• Medikal Fizik ve Medikal Fizikçinin Konumu

• Evrensel bir Sorun Olarak Gelecek Kaygısı, Endüstri 4.0

• AAPM-Point CounterPoint’te Tartışma Konuları

• Medikal Fizik 3.0

• Gelecek İçin Medikal Fizik Eğitimi Nasıl Olmalı

• Medikal Fizikte Gelişmeler



Medikal Fiziğin Tanımı

• Medikal Fizik Derneği: Medikal Fizik, hastalıkların tanı ve tedavisinde 
fiziksel, matematiksel teknik ve kavramların tıbbın her hangi bir 
alanında uygulanması ile ilgili bir bilim dalıdır.

• EFOMP: Medikal Fizik fiziğin sağlık hizmetlerine uygulanmasıdır 
• hasta görüntüleme

• ölçüm

• tedavi



Medikal Fizik Nedir?

• Medikal Fizik 1.0
• Cihaz kabulü ve devreye alınması
• Kalibrasyon
• Kalite kontrol ve kalite temini süreçleri
• Akreditasyon, dozimetri
• Tanısal: En az doz ile en iyi sonuç
• Tedavi: sağlıklı dokuyu korurken hedefe gerekli dozu vermek 
• Radyasyon güvenliği

• Medikal Fizik 2.0
• 2011 yılında görüntüleme alanında Medikal Fizikçinin rölü
• İlerleyen yıllarda diğer branşlarıda kapsamaya başladı



Medikal Fizik ve Medikal Fizik Uzmanı

• Medikal Fizik çalışma alanları
• Radyasyon onkolojisi

• Diagnostik radyoloji

• Nükleer tıp

• Sağlık Fiziği ve radyasyondan 
korunma

• İyonize olmayan ışınlar

• Medikal Fizik uzmanlığı
• Fizik

• Fizik Mühendisliği

• Nükleer Enerji Mühendisliği

• Yüksek lisans eğitimi



Medikal Fiziğin Tıptaki Yeri

• Medikal Fizik uygulamalı fiziğin bir koludur.

• Medikal Fizik:
• Tedavi

• Radyasyon onkolojisinin öncülüğünü yapmıştır.

• Nükleer tıbbın gelişiminde büyük katkılar sağlamıştır.

• Görüntüleme: 
• En önde yer alan disiplinlerdendir.

• Radyasyon güvenliği: 
• Çalışan güvenliği

• Hasta güvenliği

• Kamu güvenliği



Gelecek Kaygısı



Gelecek Sorusunun Güncel Nedeni

• Çağımızın sorusu: Ne olacak bu işin sonu->”Gelecek”

• 14. yüzyıldan bir insanı alıp 16. yüzyıla yerleştirirseniz hayatına hiç bir 
değişilik olmamışçasına devam eder.

• 20. yüzyılın ortalarında yaşayan bir insanı ise bulunduğu günden alıp 
günümüze getirirseniz neye uğradığını şaşıracaktır.

• Günümüzden geleceğe baktığımızda aradığımız yanıtsa hayatımızı 
çevreleyen tüm hususlarda olduğu gibi “Gelecek” sorusuna aittir. 



Nereden Çıktı Bu Endüstri 4.0



Endüstri 1 -> Endüstri 2



Endüstri 2 -> Endüstri 3



Endüstri 4.0 Ne Getiriyor

• Siber Fiziksel sistemler

• Nesnelerin internet

• Artırılmış gerçeklik

• Büyük veri ve analitiği

• Simülasyon

• Özerk Robotlar

• Hizmetlerin interneti

• Bulut hesaplama

• Sistem entegrasyonu

• Eklemeli üretim

• Siber güvenlik



Endüstri 2.0 -> 3.0 Geçiş Dönemi Ücretler



Endüstri 4.0’ın Hayatımıza Girişi

• 2016 AAPM toplantısı -> 0 oturum başlığı

• 2017 AAPM toplantısı -> 4 oturum başlığı

• 2018 AAPM toplantısı –>40 oturum başlığı / 210 toplantı

• Gelecek?
• Meslek

• Eğitim

• Medikal Fizik 3.0



AAPM-Point CounterPoint



Sorgulamalar

• Radyoterapi Fiziği Uzmanlığı klinik bilim insanlığı mıdır yoksa üst düzey 
bir teknikerlik midir?

• Gelecek vaad eden genç fizikçilere radyoterapide kariyer tavsiye 
edilmemelidir.

• Biyomedikal Mühendisliğinin büyümesi Medikal Fizik için bir sorun 
mudur?

• Gelecekte klinik fizikçiye ihtiyaç olmayacak

• Doktora derecesi klinik Medikal Fizikçiler için iş ararken bir dezavantaj 
mıdır?



Arayışlar

• Sertifikalı cihaz bakım programının tıbbi fizik eğitiminde 
konuşlandırılması 

• Görünür gelecekte radyoterapi cihazlarının kompleksliğinin artması 
Medikal Fizikçi talebini artıracak mı? 

• Bilgi işlem ve network?

• Medikal Fizikçiler PACS sistemlerin sorumluluğunu almalı mı?

• Medikal Fizikçilerin hastane bilgi işlem sistemlerinin gelişiminde yer 
almaları önemlidir



Eleştiriler

• Yeni teknik gelişmelerle meşgul olmalarından dolayı fizikçiler kanser 
bakımının gerçekleri ve istatistiklerini gözden kaçırdılar 



Medikal Fizik 3.0



Medikal Fizik 3.0

• Medikal Fizikte sürdürülebilir mükemmelliği tanımlamak ve 
uygulamak için bir girişim

• Sağlık hizmetinde geniş ve derin değişiklikler devam etmektedir

• Bu değişimler çerçevesinde mesleğin tanımı acilen baştan ele 
alınmalıdır.

• Medikal Fizik
• kişiselleştirilmiş

• değere dayalı

• kanıta dayalı.



Medikal Fizik 3.0

Hedef
Medikal Fizikte

Mükemmelliğin Tanımı
Hedefe Giden

Yol



Medikal Fizik 3.0 

• Hedef: 
• Cesur Hedef: Her hastanın bakımı bir medikal fizikçi tarafından 

iyileştirilebilir, her klinikte Medikal Fizikçi olmalı
• Kişiselleştirilmiş tıp

• Genişleme: Fizikçilik geleneksel sınırların ötesine geçmeli



Medikal Fizik Yol Haritası

• Medikal Fizikte mükemmelliğin tanımı: Üç temel özellik
• Bilimsel temelli

• Hizmet temelli

• Sistem tabanlı uygulama



Üç Temel Özellik

• Bilimsel Temelli: Yeni ARGElerde ve klinik uygulamalarda bilimsel 
prensiplerin uygulanması
• Kanıta dayalı ve yöntemsel

• Hassasiyet: Kantitatif olmak

• Yenilikçi düşünce yapısı: Daha iyi bir kavrayış, daha iyi uygulama, daha iyi 
eğitim, daha iyi düzenleme, daha iyi bakım, daha iyi, daha iyi… 



Üç temel özellik

• Hizmet temelli: Kendinizi sadece bir bilim insanı olarak görmemek ve 
bunun bir sağlık mesleği olduğunu dikkate almak
• Klinik

• Araştırma

• Eğitim

• Sistem tabanlı uygulama: Konsantre bilimsel odakla, tedavinin bütünü 
arasında denge kurma



Medikal Fizik Yol Haritası

• Hedefe Giden Yollar: Stratejik yollar ve gelişimin yönü
• Uzmanlık

• Sürdürülebilirlik

• Görünürlük



Hedefe Giden Yollar

• Uzmanlık:
• Klinik Uzmanlık: Açılan bu pencere doğrultusunda uzmanlıklarının 

güncellenmesi ve klinik uygulamalardaki bakir alanlara açılım

• Bilimsel Uzmanlık: Medikal fiziğin tüm alt dallarında ve geleneksel sınırların 
ötesinde bulunan tıptaki tüm fiziksel uygulamalarda bilimsel mükemmellik ve 
yaratıcılık

• Eğitimde Uzmanlık: Cesaretlendirilmiş, güncellenmiş ve güçlendirilmiş 
öğretme yeteneği

• Liderlikte Uzmanlık: Sağlık hizmetlerinde, kamuda ve akademide daha yüksek 
makamlar için cesaretlendirilmesi



Hedefe Giden Yollar

• Sürdürülebilirlik: Sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve Medikal 
Fizikçiler arasında yeniden görev dağılımı yaparak değerli çalışmalar 
yapmalarını sağlayacak boşluklar oluşturmak

• Görünürlük: Yaptığımız işi yöneticilere ve halka etkin bir şekilde 
anlatarak sağlık hizmetlerine yaptığımız katkıyı ortaya koymak



Medikal Fizik Eğitimi



Eğitim –AAPM Point Counterpoint

• Medikal Fizik programları eğitim ve araştırmaya yoğunlaşmalıdır ve 
klinik fizikçi yetiştirmeye konsantre olmamalıdır.

• Eğitimde klinik ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

• Medikal fizik eğitiminde araştırma ile ilgili mutlaka ders olmalı. 

• Medikal Fizik lisans programı açılmalı mı?

• Medikal fizik eğitim programları istatistik, insan anatomisinin 
matematik modellenmesi, psikoloji, moleküler biyoloji ve genetik 
alanında derinlemesine eğitim veren dersler içermelidir.



Eğitim -ESTRO

• İtalya Milan’da düzenlenen 38. Estro

• 5 uzman geleceğin eğitiminde neler yer almalı
• Görüntüleme bilgisinin geliştirilmesi

• Matematiksel modelleme bilgisi

• Bilişim bilgisinin geliştirilmesi

• Liderlik ve yönetim bilgisinin geliştirilmesi 

• Temel fizik becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır.



• Yeni Teknolojiler



Medikal Fiziğin Geleceği Yeni Teknolojiler

• Nükleer tıpta radyonüklid tedavisinde onlarca yıldır gelişim 
sözcüğünün içini dolduran birçok ilaç denenmiştir. 

• Her geçen gün üstün araştırmalar ve gelişen dozimetrik sistemler 
sayesinde 
• yeni radyonüklidler 

• yeni moleküller



Yeni Teknolojiler

• Farklı modalitelerin görüntülerinin füzyon yapılması ile daha iyi tanısal 
sonuç elde etmeye yönelik çalışmalar
• PET+CT

• CT+MR

• PET+MR

• PET+CT+MR

• Düşük doz akciğer taraması



Yeni Teknolojiler

• Protonterapi

• Linak
• MR-linak

• CBCT

• Yüzey klavuzluğu

• Diğer IGRT donanımları

• Daha güçlü doz hesap algoritmaları

• Daha etkin kalite kontrol cihazları



TEŞEKKÜRLER


