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ULUSAL TARAMA MAMOGRAFİ SİSTEMİ
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Konu Başlıkları

• ULUSAL TARAMA MAMOGRAFİ SİSTEMİ VE İSTATİSTİKİ 
BİLGİLER

• ÇEKİM KAYDI

• YANLIŞ ÇEKİM

• YETERSİZ GRAFİ

• CD BASIMI
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Ulusal Tarama Mamografisi Sistemi

• Sağlık Bakanlığı Ulusal Tarama Mamografisi projesi, ulusal bir meme kanseri tarama 

projesidir. Projenin tüm verileri https://mmtarama.saglik.gov.tr/mmscreen adresi 

üzerinden takip edilebilmekte ve tüm veri girişi buradan yapılmaktadır.

• 40-69 yaş arasındaki tüm TC kadın vatandaşlarının meme kanseri taramasından 

geçmesini sağlayan Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Tarama projesidir.

https://mmtarama.saglik.gov.tr/mmscreen
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Terimler

• Worklist: Sisteme kaydı girilen hastanın çekim yapılabilmesi için hasta bilgilerinin çekim cihazına düşmesini sağlayan

sistemdir.

• Köle PC: Bütün ketemlerde bulunan, 7 gün 24 saat çalışması gerekli olan, ketemde çekilen hasta görüntülerini Sağlık

Bakanlığı sunucularına aktarmak üzere depolayan bilgisayarlardır.

• Dijital/Analog Mamografi Cihazı: Mamografi cihazları CR ve MG olmak üzere 2 tiptir. CR olanlar kaset

okuyuculu yani analog, MG olanlar ise doğrudan kendi bilgisayarı olan dijital mamografilerdir.

• PACS :  Picture Archiving and Communication Systems - Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri
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Ulusal Tarama Mamografisi Sistemi
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• Mmscreen’de görüntüleri indirme özelliği vardır. Bu sayede CD yazma yetkisi 

olan personel hastanın görüntülerini Mmscreen’den indirebilir.

• Hastane entegrasyon sistemi yapıldı. Bu sayede bütün hastaneler ulusal 

mamografi sitemine dahil olabilirler.

• Sistemin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen sağlık bilişim ağına 

geçirildi. Sistem daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

Yenilikler
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• Sistemin daha kullanışlı ve daha pratik raporlama yapılmasını sağlayan tüm hakları 

bakanlığa ait olan yeni bir pacs yazılımı kullanılmaya başlandı.

• Tüm sahadaki görüntü aktarımı otomatikleşti. Çekilen görüntülerin anında Bakanlığa 

ulaşması sağlanmış oldu.

Yenilikler



8

• Ortalama günlük ketemlerde 3500 çekim olmaktadır. Sistemde aktif çalışan          

27 mobil ketem vardır. 

• Toplam aktif ketem sayısı 330’dur.

• Sistemde 2.000.000 dan fazla kadına meme taraması yapılmıştır.

• Sonucu temiz çıkanlar içerisinden tekrar tarama zamanı gelmiş kadın sayısı 

600.000’den fazladır.

• Bütün bu istatistikler sistemin başladığı tarih olan 2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren 

kaydedilmiştir.

İstatistikler
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• Keteme gelen hasta meme kanseri taraması yaptırabilmek için öncelikle hastanın Halk Sağlığı

Yönetim Sistemi (HSYS) kaydı yapılır. 

• Hasta 40-69 yaş arasında,

• Son 18 ayda raporlanmış bir tarama sonucu yoksa,

• TC Vatandaşı ise, HSYS hastanın taramaya girmesini onaylar. 

• HSYS üzerinde tarama kaydı oluşturulan hastanın mamografi çekilebilmesi için Ulusal Mamografi

Sistemi olan MMScreen’e istemi atılır. 

• Atılan istemin MMScreen üzerinde çekim kaydı oluşturularak hastanın bilgileri Mamografi

Cihazına worklist olarak gönderilmiş olur.

Ulusal Mamografi Sisteminde Hasta Kaydı



10

• Mamografi cihazının worklist listesinde bilgileri görülen hastanın çekimi radyoloji teknisyeni

tarafından yapılır.

• Radyoloji teknisyenleri çektikleri hastaların merkezi raporlama sistemine ulaşması için çekimden

sonra eğer cihaz otomatik görüntü gönderimi yapmıyorsa manuel olarak gönderimlerini

gerçekleştirirler. 

• Bu sayede görüntüler Ulusal Mamografi sunucusuna aktarılmak üzere ketemde bulunan köle pc 

adı verilen mini pacsa ulaşmış olur.

• Radyoloji teknisyeni çekimden sonra MMScreen üzerinden çekim odası> çekim kabul sayfasından

hastayı çekim yapıldı olarak işaretler. 

Ulusal Mamografi Sisteminde Hasta Çekimi
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Ulusal Mamografi Sisteminde Görüntü Aktarımı

• Köle bilgisayara (mini pacs) ulaşan görüntüler otomatik olarak 

merkezi pacs a aktarılır. 

• Yanlış çekilen hastalar var ise bu hastalar gönderim yapılmadan 

önce gerekli düzeltmelere tabi tutularak gönderimleri yapılır.
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Ulusal Mamografi Sistemi İşleyişi

Hasta Kayıt
KETEM’e ilk defa gelen 
hasta HSYS’ye giriş yapılır.

Hasta 40-69 yaş aralığında 
ise tarama uygun olduğu 

görülür.

Hastanın 
çekimi yapılır.

Görüntü Aktarımı

Raporlama

Sonuç

Çekimi yapılmış hastanın 
görüntüsü Köle Bilgisayara 

ulaşır.

Köle Bilgisayardaki 
görüntüler merkezi 
sunucuya aktarılır.

Bütün görüntüleri ulaşan 
hasta otomatik olarak 
raporlama ekranına düşer.

Raporlamalar çift kör 
okuma şeklinde yapılır.

1 ve 2. gözün 
uyuşmaması durumunda 

hasta 3. göze düşer.

Hasta 3. gözde uzman 
radyologlar 

tarafından raporlanır. 

Raporlanan hastaların 
sonucu MMSCREEN 
üzerinde görülebilir.

Her hasta internet üzerinden 
de mmtarama.saglik.gov.tr 
adresinde de sonuca ulaşabilir.
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• Yanlış çekim yapılan hastalar için durumu açıklayan bir tutanak tutulup 

teletipketem@saglik.gov.tr adresine e-posta olarak atılmalıdır. 

• Resmi yazı ile HSGM Kanser Daire Başkanlığı ve SBSGM Teletıp ve Teleradyoloji

Birimine iletilmelidir. 

• Yanlış çekime karışmış hasta için asla ikinci bir çekim yapılmamalıdır.

• Yanlış çekimi önlemek için çekime alınacak olan hastanın mutlaka kimlik 

kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir.

Yanlış Çekim Yapılan Hastalar

mailto:teletipketem@saglik.gov.tr


14

Yetersiz Grafi

• Bir hasta yetersiz olarak sonuçlandığında MMScreen
üzerinde tüm sonuçlar sayfasında hasta bilgileri mavi renkli 
satırda görünür. 
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Yetersiz Grafi

• Hastanın neden yetersiz olduğunu öğrenmek için hastanın 
notlar kısmına bakılır. Hasta üzerine tıklanarak, açılan hasta 
bilgileri penceresinde NOTLAR sekmesine gelinir. Radyoloji 
uzmanının notuna tıklanarak, neden ve hangi pozisyonlara 
yetersiz denildiğinin açıklaması görüntülenmiş olur.
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Yetersiz Grafi

• Bu nota göre hastanın hangi pozisyonunun yetersiz olduğu 
görülerek, sadece istenen pozisyonların filmlerinin çekimi 
yapılması gerekir. 

• Yetersiz olarak sonuçlanmış bir hastanın yetersiz grafilerinin
yeniden çekilebilmesi için HSYS üzerinden sıfırdan kayıt 
yapılarak ve MMScreen üzerinde çekim kaydı oluşturularak 
hastanın sadece istenen grafileri çekilir. 
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Yetersiz Grafi

• Eğer kayıt esnasında HSYS’de hata alınıyorsa hastanın 
yetersiz olarak sonuçlanmış kaydı HSYS’de Meme Tarama 
Listesi sayfasından bulunarak, kayıt içerisinde “Sonuç 
Sorgula” butonuna tıklanır. HSYS bu işlem sonucunda, 
hastanın yetersiz materyal olarak sonuçlandığını bildirir. Bu 
bildirimden sonra HSYS’de sıfırdan kayıt işlemine hatasız 
olarak başlanabilir. 
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CD Basımı

• Sistem üzerinden raporlanmış hastaların görüntülerine 
ulaşmak mümkündür.  1-2 yıl önceki herhangi bir hasta 
KETEM’e gelip görüntüsünü talep ettiğinde sistem 
üzerinden hastanın CD’si verilebilir. 

• KETEM personeli CD yazdırmak için öncelikle İl Teknik 
Sorumlusu’ndan CD yazdırma yetkisini talep etmelidir. İl 
Teknik Sorumlusu uygun görmesi durumunda 
teletipketem@saglik.gov.tr adresine ilgili personelin 
saglik.gov.tr uzantılı mail adresini ve bilgilerini göndererek 
CD basım yetkisi talep etmelidir. 
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CD Basımı

• Personele yetki verilmesinin ardından MMScreen üzerinde 
sol tarafta bulunan menülerden Kontrol Merkezi altında CD 
Yazdır sayfasını açılır.
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CD Basımı

• Açılan sayfada CD verilecek hasta TC Kimlik numarası 
veya erişim numarası ile aratılır.

• Eğer hastanın isminin yanında Şekil 21’deki gibi 2. Sütunda 
bulunan yeşil indirme butonu mevcut ise butona tıklayarak 
hasta görüntüsünü indirilebilir.  

• Eğer yeşil indirme butonu mevcut değilse önce mavi oklu 
butona tıklanır, 10-15 saniye beklemenin ardından yeşil 
buton aktif hale gelecektir. Yeşil butona tıklanarak indirme 
işlemi tamamlanır.
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CD Basımı

• İnen sıkıştırılmış dosyanın (.zip dosyası) içindeki tüm 
dosyalar boş bir CD’ye yazdırılarak hastaya teslim edilebilir. 

• Dosyaların içersindeki run.exe isimli dosya görüntülerin 
viewerda görünmesini sağlayacaktır.
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Yapılması Gerekenler

• Köle bilgisayar 7/24 açık kalmalıdır. Kapatıldığı durumlarda 
aktarımlar sağlıklı bir şekilde olmamaktadır. 

• Olağan dışı durumların ( eksik görüntü, mastektomi ) 
yaşandığı durumlarda not eklemeyi unutmayınız.

• Yaşamış olduğunuz sorunları öncelikle belirlenmiş olan İl 
Teknik Sorumlunuza iletiniz. 
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+90 312 471 83 50

teletipketem@saglik.gov.tr

https://mmtarama.saglik.gov.tr

Teletıp ve Teleradyoloji Birimi Mamografi Ekibi

Teşekkürler…


