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A questionnaire was prepared to the radiologists to examine their satisfaction PACS. A survey
was carried out by face to face interviewing method.  The questionnaire was applied to 23
radiologists working in radiology departments of three different hospitals. According to results,
radiologists were 35.4±9.8 (mean±standard deviation) years old. They were working in
radiology for 9.6±9.6 years and working with PACS for 3.2±1.8 years. No difference was
found in answers according to age, duration of working in radiology. Only one answer showed
difference according to duration of working with PACS. The radiologists who think that PACS
increases patient satisfaction have median four years of PACS experience, and the radiologists
who think that PACS has no effect on patient satisfaction have median one year of PACS
experience (p=0.007). Twenty of radiologists (87 %) said that digital images were better than
hardcopy images. Twenty of radiologists (87 %) thought that PACS increases workflow process
efficiency. Fourteen of them (60.9 %) are satisfied with retrieving time of images. Eighteen
of them (78.3 %) claimed that PACS increases the diagnostic accuracy. Twenty of them (87
%) said that report turnaround time is decreased with PACS. Twelve of them (52.2 %) stated
that PACS decreased repeated examinations. Thirteen of them (56.5 %) can partially understand
some of menus and icons in PACS viewer. Eleven of them (47.8 %) have no idea about help
menu in PACS. Thirteen of them (56.7 %) are not concerned about data security in PACS. All
of them (100%) recommend PACS to the other hospitals. Sixteen of them (69.6 %) thought
that PACS increases patient satisfaction. For nineteen of them (86.4 %), PACS increases staff
satisfaction in radiology departments. Seventeen of them (77.3 %) thought that PACS provides
cost savings.
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Deðerlendirme çalýþmasý kapsamýnda bir anket hazýrlanarak PACS kullanmakta olan
radyologlara uygulanmýþtýr. Anket alanda yüz-yüze yapýlmýþ ve PACS sistemi kullanan deðiþik
hastanelerin radyoloji bölümünde çalýþan 23 radyologun sistem hakkýndaki memnuniyetlerini
sorgulanmýþtýr. Ankete katýlan radyologlarýn yaþ ortalamasý 35.4±9.8 olarak belirlenmiþtir.
Radyologlar 9.6±9.6 yýllýk mesleki tecrübeye sahip olmakla birlikte, PACS sistemini 3.2±1.8
yýldýr kullanmaktadýrlar. Ankete verilen yanýtlarda yaþ ve radyoloji tecrübesi bazýnda anlamlý
bir fark bulunamamýþtýr. Ankette yer alan sorulardan birine verilen yanýtta PACS kullanma
tecrübesi bazýnda farklýlýk gözlenmiþtir. PACS sisteminin hasta memnuniyetini arttýrdýðýný
düþünen radyologlar ortalama 4 yýllýk bir PACS tecrübesine sahipken, PACS sisteminin hasta
memnuniyetine etkisi olmadýðýný düþünen radyologlarýn ortalama bir yýllýk PACS tecrübesine
sahip olduklarý belirlenmiþtir (p=0.007). Çalýþmaya katýlan radyologlardan 20'si (% 87)
sayýsal görüntülerin basýlý görüntülerden daha iyi olduðunu belirtmiþlerdir.  Radyologlardan
20'si (% 87) PACS sisteminin iþ akýþ süreçlerinin verimliliðini arttýrdýðýný düþündüklerini ifade
etmiþlerdir. On dört radyolog (% 60.9) PACS sistemi kullanarak görüntülere ulaþma hýzýnýn
tatmin edici olduðunu bildirmiþlerdir. Dikkat çekici verilerden biri, radyologlardan 18'inin
(% 78.3) PACS sisteminin taný doðruluðunu arttýrdýðý kanýsýnda olmalarýdýr. Bunun yanýsýra,
20 radyolog (% 87) PACS sistemi kullanýldýðýnda raporlama süresinin kýsaldýðýný, 12 radyolog
ise (% 52.2) tekrarlanan inceleme sayýsýnýn azaldýðýný belirtmiþlerdir. Anket çalýþmasýnda
derlenen diðer önemli üç veri, radyologlardan 16'sýnýn (% 69.6) PACS kullanýmýnýn hasta
memnuniyetini arttýrdýðýný, 19'unun (% 86.4) PACS kullanýmýnýn radyoloji bölümü çalýþanlarýnýn
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1.Giriþ
PACS, toplam saðýlýk hizmetlerinin bir parçasý olarak týbbi görüntülerin ve görüntü bilgilerinin
etkin ve verimli bir þekilde yönetilmesi için entegre bir saðlýk çözümü sunmaktadýr. PACS,
dünya çapýnda birçok radyoloji bölümü ve hastanede saðlýk hizmetinin ayrýlmaz önemli bir
parçasý haline gelmiþtir. Bu nedenle, PACS sistemi performansýnýn en doðru þekilde
deðerlendirilmesi saðlýk kurumlarý için giderek artan bir önem arz etmektedir. PACS sisteminin
baþarýsýnda etmen olan unsurlarýn belirlenmesi için birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalardan
elde edilen sonuçlar, PACS sisteminden en verimli þekilde yararlanýlabilmesi için saðlýk hizmeti
veren kurumlarýn ve bu kurumlarýn yöneticilerinin teknolojik, yönetsel, organizasyonel ve diðer
sorunlara gerekli þekilde çözüm bulabilmeleri gerektiðini ortaya koymuþtur.

Picture Archiving and Communications System (PACS)
PACS sistemi, taný amaçlý görüntüleme cihazlarýndan elde edilen görüntüler ve bunlara ait bilgi
(örneðin, hastanýn demografik bilgileri) ile görüntülerin elektronik ortamda etkin bir þekilde
yönetilmesi amacýyla geliþtirilmiþtir. PACS sistemleri dijital görüntülerin ayrýcý taný, raporlama,
konsültasyon amaçlý olarak hem yerel hem de uzak iþ istasyonlarýndan en etkin þekilde
incelenmesini saðlayan merkezi sistemlerdir. PACS görüntüleri ihtiyaca göre uzun-süreli saklama
için manyetik teyp'lere veya kýsa-süreli saklama için optik disklere kaydedebilmektedir. PACS
yerel ve geniþ aðlar üzerinden kamusal iletiþim servislerini kullanarak saðlýk hizmetleri veren
sistemler veya hastane içinde diðer birimlerde bulunan bilgi sistemleriyle baðlantý kurmaktadýr.
PACS'ýn dört bileþeni vardýr;

memnuniyetini arttýrdýðý ve 17'sinin (% 77.3) ise PACS sisteminin tasarruf saðladýðý inancýnda
olmalarýdýr. PACS sisteminin iþletimine iliþkin sorulara verilen yanýtlar radyologlarýn bu
konuda fikir sahibi olmadýklarý veya kýsýtlý ölçüde fikir sahibi olduklarý yönündedir. Örneðin,
11 radyolog (% 47.8) PACS sistemi kapsamýnda verilen yardým menüsü hizmete konusunda
hiçbir bilgileri olmadýðýný ifade etmiþlerdir. On üç radyolog (% 56.5) ise PACS görüntüleyici
yazýlýmlarýnda bulunan menü ve ikonlara tamamen hakim olmadýklarýný ve PACS görüntüleyici
yazýlýmlarýný kýsmen kullanabildikleri belirtmiþlerdir. Radyologlarýn 13�ü (% 56.7) PACS
sisteminde veri güvenliðinin yeterli olduðu görüþündedir. Anketten elde edilen en çarpýcý veri,
tüm radyologlarýn (% 100) PACS sistemini, sistemi kullanmayan tüm hastanelere tavsiye
ettiklerini vurgulamalarýdýr.

PACS'ýn Deðerlendirilmesi
PACS sisteminin baþarýsý ve etkinliði teknolojik, yönetsel, davranýþsal vb. birçok farklý faktöre
dayanmaktadýr. Alan araþtýrmasý yapýldýðýnda, PACS�ýn deðerlendirilmesi konulu çalýþmalarýn
dört kritik soru üzerinde odaklandýðý görülmektedir [1]:
1. Ýþ istasyonlarýndan izlenerek veya bastýrýlarak yorumlanan sayýsal görüntüler, geleneksel
radyolojik filmlerle karþýlaþtýrýldýðýnda taný kesinliðinin arttýrýlmasýna ne kadar katký saðlamaktadýr?
2. PACS kullanan bir radyoloji bölümündeki iþ süreçlerinin verimliliði, geleneksel film tabanlý
sistem kullanan bir radyoloji bölümüyle karþýlaþtýrýldýðýnda nasýl bir fark ortaya çýkmaktadýr?
3. PACS Sisteminin klinik saðlýk hizmetlerinin geliþmesi ve hastalarýn saðlýklarýna kavuþmasýna
katkýlarý nelerdir?

a. Arþiv Sunucusu, görüntüleme cihaz ve bilgisayarlarýndan gönderilen görüntüleri alýr ve arþivlenmek
üzere yedekleme alt sistemine gönderir. Görüntüleme iþ istasyonlarýndan bir görüntüleme istemi
geldiðinde ise, görüntüleme sorgusu sonuçlarýna göre görüntüleme iþ istasyonlarýna yönlendirir
b. Arþiv Veritabaný, fiziksel saklama alt sisteminde tutulan görüntü dosyalarýna eriþmek üzere dosya
indekslerini tutar.
c. Kýsa-süreli saklama aygýtlarý (manyetik diskler, yüksek hýzlý RAID diskler) geçici veya ara saklama
iþlemleri için kullanýlan kapasiteleri az, hýzlý ve yüksek maliyetli birimlerdir.
d. Uzun süreli saklama aygýtlarý ise (manyetik diskler, optik diskler, DLT teypler), uzun dönemli
arþivleme iþlemleri için kullanýlan yüksek kapasiteleri ve daha düþük maliyetli birimlerdir.
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4. Ýþ süreçlerinin ve saðlýk hizmetlerinde alýnan sonuçlarýn iyileþtirilmesi sonucu elde edilen
maliyet tasarrufunun ne kadarý PACS sisteminin kullanýmýndan kaynaklanmaktadýr?
Bu sorulara verilen cevaplar doðrultusunda, PACS performansý konulu dýþ kaynaklý deðerlendirme
çalýþmalarý PACS sisteminin kullanýlmasýnýn birçok faydasý ve avantajý olduðunu göstermektedir.
Bu avantajlardan bazýlarý þunlardýr:

- Sayýsal görüntülerin geliþmiþ elektronik saðlýk kayýtlarý içinde saklanmasý
- Görüntülerin uzmanlýklara göre seçilerek, ilgili uzmana yönlendirilmesi
- Radyolojik istem sonuçlarýnýn alýnmasý ve deðerlendirilmesi için gereken toplam sürenin

kýsalmasý
- Geleneksel film materyallerinin ve sarf malzemelerin kullanýmlarýnýn azalmasýyla

saðlanan maliyet tasarrufu
- Radyolojik iþ süreçlerinin iyileþtirilmesi
- Çekilmiþ filmlerin kaybedilmesi veya çeþitli nedenlerle tekrarlanan incelemeler sonucu

ortaya çýkan maliyetlerin azaltýlmasý
- Ýncelemeler in daha gerçekleþt i r i lmesi ,  bekleme süresinin azal t ý lmasý
- Saðlanan uzak eriþimle görüntülerin farklý uzmanlarla paylaþýlabilmesi
- Hastalarýn incelemelere ve sonuçlara kolayca eriþiminin saðlanmasý yoluyla artan hasta

memnuniyeti
- Tekrarlanan incelemelerin hastalar üzerindeki yan etkilerinin azaltýlmasý
- Çaðdaþ ve sayýsal çevresel olanaklarýn kullanýcý memnuniyetini arttýrmasý [2].

2. Yöntem
Bu çalýþma, kurulu bulunan ve çalýþmakta olan PACS sistemlerinin performans hedeflerine
ulaþýp ulaþmadýðýný saptamak üzere yapýlmýþtýr. Deðerlendirme çalýþmasýnda, PACS sistemi
kullanmakta olan radyologlara çoktan seçmeli bir anket uygulanmýþtýr. Anket radyolog ve
hastalarýn PACS sisteminden duyduklarý memnuniyet ve PACS sisteminin etkileri konularýnda
çeþitli sorular içermektedir. Bu konular çerçevesinde, anket sorularý PACS sistemi ile geleneksel
radyoloji sistemleri arsýndaki farklarý ortaya çýkartacak þekilde çeþitlendirilmiþtir. Ankete üç
farklý hastanenin radyoloji bölümlerinde çalýþan 23 radyolog katýlmýþtýr. Bu hastaneler iki Ankara
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi, Ýzmir Dokuz Eylül Týp Fakültesi Hastanesi,
Ankara Bayýndýr Hastanesidir.
Radyologlarýn ankete sorunlarýna verdiði yanýtlar derlenerek, istatistiksel yöntemlerle
deðerlendirilmiþtir. Ýstatistiksel analiz için SPSS 11.0 yazýlýmý kullanýlmýþ ve karþýlaþtýrmalar
alfa deðeri 0.05 alýnarak Mann Whitney-U testiyle yapýlmýþtýr.

Anket Sonuçlarý
Ankete 35.4±9.8 (ortalama±standart sapma) yaþýnda 23 radyolog katýlmýþtýr. Ankete katýlan

radyologlar, radyoloji bölümünde 9.6±9.6 yýldýr, PACS sistemi kullanarak ise 3.2±1.8 yýldýr
çalýþmaktadýrlar. Radyologlardan 9 (% 39.1) adedi kadýn, 14 (% 60.9) adedi erkektir.
Ankete verilen yanýtlar Tablo-1'de özetlenmiþtir. Yaþ ve radyoloji bölümünde çalýþýlan süre
dikkate alýndýðýnda, yanýtlar arasýnda anlamlý bir fark gözlemlenmemiþtir. Sadece, bir soruya
verilen yanýtta PACS tecrübesi dikkate alýndýðýnda anlamlý bir fark tespit edilmiþtir. Buna göre,
radyologlardan PACS sisteminin hasta memnuniyetini arttýrdýðý düþünenlerin ortalama 4 yýllýk
bir PACS sistemi tecrübesi varken, PACS sisteminin hasta memnuniyeti üzerinde hiç etkisi
olmadýðýný düþünen radyologlarýn ortalama bir yýllýk PACS tecrübesi olduðu görülmektedir
(p=0.007).
Tablo 1'de görüldüðü üzere, iki farklý soruya verilen yanýtlarda 20 radyolog (% 87) sayýsal
görüntülerin, basýlý görüntülerden daha iyi olduðunu ve PACS sisteminin iþ akýþ süreçlerinin
verimliliðini arttýrdýðýný belirtmiþlerdir. On dört radyolog (% 60.9), PACS sisteminde görüntülerin
elde edilme süresini tatmin edici bulduklarýný, 18 radyolog ise (% 78.3) PACS sisteminin taný
doðruluðunu arttýrdýðýný ifade etmiþlerdir.
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Tablo-1: 23 radyolog tarafýndan anket çalýþmasýnda verilen yanýtlarýn özeti.
Sayýsal görüntüler ve konvansiyonel radyoloji teknikleriyle üretilen basýlý görüntüler karþýlaþtýrýldýðýnda, hangisinin
kalitesi daha yüksektir?

Sayýsal

N

20

%

87,0

Film

N

2

%

8,7

Fark yok

n

1

%

4,3

Fikrim yok

n

0

%

0

Konvansiyonel, büyük oranda film tabanlý radyoloji departmanlarýyla kýyaslandýðýnda, PACS iþ akýþ süreçlerinin
verimliliðini arttýrmaktadýr.

Evet

N

20

%

87,0

Hayýr

n

3

%

13,0

Fikrim yok

n

0

%

0

PACS sisteminde, görüntülerin PACS�dan çaðrýlarak görüntülenmesi için geçen süreden memnun musunuz?

Evet

n

14

%

60,9

Hayýr

n

8

%

34,8

Fikrim Yok

n

1

%

4,3

PACS, týbbi görüntülerin yorumlanmasýnda tanýsal güvenilirliði arttýrmakta mýdýr?

Arttýrýr

n

18

%

78,3

Azaltýr

n

0

%

0

Deðiþiklik yoktur

n

5

%

21,7

Fikrim Yok

n

0

%

0

PACS kullanýldýðýnda, toplam rapor oluþturma süresi azalmaktadýr.

Evet

n

20

%

87,0

Hayýr

n

2

%

8,7

Fikrim Yok

N

1

%

4,3

PACS kullanýmý tekrarlanan tetkik sayýsý azalmaktadýr.

Arttýrýr

n

1

%

4,3

Azaltýr

n

12

%

52,2

Deðiþiklik yoktur

n

9

%

39,1

Fikrim Yok

n

1

%

4,3

PACS görüntüleyici yazýlýmýndaki grafikler, menüler ve ikonlar kolayca anlaþýlmaktadýr.

Evet

n

10

%

43,5

Kýsmen

n

13

%

56,6

Hayýr

n

0

%

0

PACS görüntüleyici yazýlýmý için etkin yardým menüsü desteði bulunmaktadýr.

Evet

n

3

%

13,0

Hayýr

n

9

%

39,1

Fikrim Yok

n

11

%

47,8

PACS sisteminde veri yeterli þekilde korunmaktadýr.

Evet

n

13

%

56,7

Hayýr

n

4

%

17,4

Fikrim Yok

n

6

%

26,1

PACS sistemini diðer hastanelere tavsiye ederim.

Evet

n

23

%

100,0

Hayýr

n

0

%

0

Kararsýzýn

n

0

%

0

PACS sistemi kullanýldýðýnda, hasta memnuniyetini tetkik ve yorumlama imkanlarýnýn geliþmesi yoluyla artmaktadýr.

Artar

n

16

%

69,6

Azalýr

n

0

%

0

Deðiþmez

n

7

%

30,4

PACS, kullanýcý memnuniyetini verimli sayýsal ortam yaratmasý yoluyla arttýrmaktadýr.

Arttýrýr

n

19

%

86,4

Azaltýr

n

0

%

0

Deðiþmez

n

2

%

9,1

Fikrim Yok

n

1

%

4,5

PACS maliyet tasarrufu saðlar.

Evet

n

17

%

77,3

Hayýr

n

2

%

9,1

Fikrim Yok

n

3

%

13,6
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20 radyolog (% 87) toplam raporlama süresinin, 12 radyolog ise (% 52.2) tekrarlanan inceleme
sayýnýn PACS kullanýldýðýnda azaldýðýný söylemiþlerdir. On radyolog (% 43.5) PACS görüntüleyici
yazýlýmýnýn grafik, menü ve ikonlarýnýn anlaþýlýr olduðunu belirtirken, 11 radyolog ise (% 47.8)
PACS yardým menüsü desteði konusunda bilgi sahibi olmadýklarý ifade etmiþlerdir. On üç radyolog
(% 56.7) PACS sistemi tarafýndan saðlanan veri güvenliðini yeterli bulduklarýný söylemiþlerdir. 16
radyolog (% 69.6) hasta memnuniyetinin, 19 radyolog ise (% 86.4) radyoloji bölümünden çalýþanlarýn
memnuniyetinin PACS sayesinde arttýðýný belirtmiþlerdir. On yedi radyolog (% 77.3) ise PACS
sisteminin maliyet tasarrufu saðladýðýný düþünmektedirler. Sonuç olarak, ankete katýlan tüm
radyologlar (% 100) PACS sistemini diðer hastanelere tavsiye etmektedirler.

Deðerlendirme
Bu deðerlendirme çalýþmasý, PACS sisteminin hem týbbi hem de bilimsel açýdan faydalý olduðunu
ortaya koymaktadýr. Ankete katýlan tüm radyologlarýn, PACS sistemini diðer hastanelere önermesi
ve PACS sisteminin yararlarý konusunda çoðunlukla hem fikir olmasý çalýþmanýn dikkat çekici
sonuçlarýdýr. Verilen cevaplarda PACS sistemi hakkýndaki olumlu düþünceler küçük oranlarda
deðiþmesine raðmen, PACS sistemine karþý genel bir olumlu yaklaþým olduðunu göstermektedir.
Anket sorularý, PACS sisteminin iþ süreçlerine kazandýracaðý verimlilik artýþýndan maliyet tasarrufuna
kadar birçok konuda çok yönlü hazýrlanmýþ ve PACS sisteminin baþarýsý kapsamlý olarak
deðerlendirilmiþtir. Ancak, anket sayýsal veriler yerine radyologlarýn öznel cevaplarýný deðerlendirecek
þekilde yapýlandýrýlmýþtýr.
Anket üç adet farklý hastanenin radyoloji bölümlerinde uygulanmýþtýr. Sonuçlar, mesleki tecrübeden
ziyade PACS sistemi ile çalýþma tecrübesinin PACS sistemine olan yaklaþým üzerinde etkili olduðunu
iþaret etmektedir. PACS tecrübesi sýnýrlý olan radyologlar, PACS sisteminin hasta memnuniyetine
olumlu katkýsýnýn olmadýðý veya çok az olduðu düþüncesindedirler.
PACS, çaðdaþ elektronik saðlýk kayýtlarý altyapýsýnýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelmesine raðmen,
Türkiye'de birçok radyolog tarafýndan henüz tecrübe edilememiþtir. Bunun yanýsýra, PACS sisteminin
kullanýldýðý az sayýda radyoloji bölümünde ise entegrasyon ve öðrenme süreçlerinin devam ettiði
gözlemlenmektedir. Deðerlendirme çalýþmasýnýn yürütülmesi sýrasýnda, PACS kullanýcýsý olan
radyolog sayýsýnýn az olmasý ve farklý hastanelerdeki radyoloji bölümlerinin farklý PACS kullaným
seviyelerinde olmalarý nedenleriyle zorluklarla karþýlaþýlmýþtýr.

3. Sonuç
PACS, radyoloji alanýnda günümüzün en önemli yeniliklerinden biri olarak deðerlendirilmektedir.
Taný, raporlama ve arþivleme konularýnda etkin ve verimli çözümler sunmaktadýr. Bu çalýþmada,
radyologlarýn PACS sisteminden duyduklarý memnuniyet ve PACS kullanýmýnýn sonuçlarý
deðerlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Üç farklý hastanede çalýþan radyologlarýn önemli bölümü PACS
sisteminin yararlý olduðu ve saðlýk hizmetlerinin kalitesini yükselttiði görüþünde olduklarýný
belirtmiþlerdir. Çalýþmada yer alan tüm radyologlar PACS sistemini diðer radyoloji bölümlerine
önermektedirler.
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