Radyoloji Teknikerleri Sağlık Bakanı
Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş ile bir
araya geldi.
22 Derneğin Başkanları, Atanamayan Sağlıkçılar
Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş, Derneğimizin
Başkanı Barış Cavlı ve Başkan Yardımcısı Nezaket
Özgür ile Sağlık Bakanı Müsteşarımız Prof.Dr.
Eyüp Gümüş ile bir araya geldik.

Toplantıda, Özlük Haklarımız, Lisans, Atanamayan Sağlıkçıların Durumu,
Ortaöğretim Mezunlarının Mağduriyeti, Üniversitelerin Fazla Mezun Vermesi, Fiili
Hizmet Süresindeki Mağduriyetimiz, Taşeronlaşmaya Son Verilmesi ya da Yapılacak
İhalelerde ve Şehir Hastanelerinde Maaş Denetlemesi Yapılması ve Buradaki
Çalışanların Asgari Ücretin 2 Katı Maaş Almasının Yazılı Veriler ile Sözleşmeye
Eklenmesi konuları konuşuldu.
Müsteşarımız özellikle verilen maaşların kontrol edeceğini, Üniversite mezuniyet
sayısında sınırlama getirmek için çalışma yapıldığını 2017 de ikinci bir alım
için maliye ile görüştüklerini anlattı ayrıca ön lisans mezunlarını lisans
mezunu yapmak için ara bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı.
Sayın Müsteşar Prof.Dr. Eyüp Gümüş gruplar ile 2 ayda bir araya gelinmesi
gerektiğini, özellikle Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak bizden
yukarıda yazdığımız konular ile ilgili bir çalışma istediğini ve en yakın zaman
da bir araya gelerek bu çalışmanın üzerinden geçilmesini istedi.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak Aras Ali ALTINTAŞ, diğer dernek
başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
Terim adı verilen sözcükler ulusal ve
uluslar arası düzeyde bilim, sağlık, sanat
ya da mesleki anlamda aynı grupta yer alan
kişiler için iletişim aracıdır.
Terminoloji, aynı alanda çalışan ya da
eğitim gören bireyler arasında tek bir
anlama sahiptir ve kişiden kişiye göre
değişmez ya da eşsesli bir özelliğe sahip
değildir. Bu kullanılan özel terimlere
bilimsel olarak ‘’terminoloji’’ adı
verilir. Tıbbi terminoloji içinde, tıbbi
görüntüleme ve radyolojik terminoloji özel
bir yere sahiptir. Bu kitap özellikle
tıbbi görüntüleme ve radyolojik
terminoloji ile ilgili Türkçe kaynak
eksikliğinden dolayı bu alana katkı
sağlamak amaca ile yazılmıştır. Tıp fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Sağlık Hizmetleri MYO öğrenimi gören öğrencilerin ve sağlık kuruluşlarında
çalışan personelin ihtiyaç duydukları anlarda tıbbi görüntülemeye özel terimlere
ve anlamlarına kolayca ulaşabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.
Bu süreç boyunca, desteğini benden Oesirgemeyen ve her zaman yanımda olan eşim
Dr. Yağmur KARA ya ve aileme, değerli çalışma arkadaşım H.Ozan Tekin ve kitabın
grafik tasarımı için M. Nuri KIVRAK’ a teşekkür ederim.
Öğrencilerime ve özellikle Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT) ve Yönetim
Kuruluna sonsuz teşekkürler…
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Satın almak için tıklayınız.

