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ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES SA LIK UYGULAMA VE ARA TIRMA
MERKEZ RADYASYON GÜVENL
EL K TABI
1. GENEL B LG LER
Bu kitapç kta, Ondokuz May s Üniversitesi Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi
(OMÜSUVAM) Radyasyon Güvenli i Komitesinin (RGK) örgütlenme, politika, i lem ve
kurallar tan mlanmaktad r.
1.1 Amaç: Ondokuz May s Üniversitesi Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi’nde
radyoaktif maddelerin ve radyasyon üreten ayg tlar n, sa k, e itim ve ara rma amac yla
güvenli ve etkin kullan na katk da bulunmak, iyonla
radyasyon ve etkilerine kar
çal anlar n, hastalar n ve çevrenin radyasyon güvenli ini sa layacak politika, yöntem ve
kurallar belirlemektir.
1.2. çerik: Bu kitapç k OMÜSUVAM’ da bbi amaçl iyonla
radyasyon
kaynaklar ile nlamalar n denetimi için gerekli düzenlemelerin yap lmas ve radyasyonun
zararl etkilerinden çal anlar n ve çevrenin korunmas , güvenli inin sa lamas için al nmas
gereken her türlü önlemi ve yap lmas gereken etkinliklerle ilgili konular kapsar.

2. RADYASYON GÜVENL

KOM TES

2690 say “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Kanunu” 4-d Maddesi gere ince,
yonla
Radyasyon Cihazlar , radyoaktif maddeler ve benzeri radyasyon kaynaklar
kullan larak yap lan çal malarda iyonla
radyasyonlar n zararlar na kar korunmay
sa lay
ilkelerin, önlemlerin ve hukuki sorumluluk s rlar
saptaman n kurumlar n
görevleri aras nda oldu unu belirtmi tir. Bu nedenle TAEK Radyasyon Güvenli i Komitesi
yöntem ve ilkelerini belirleyen bir çal ma yaparak hastanemizden “Radyasyon Güvenli i
Komitesi” (RGK) kurulmas isteminde bulunmu tur.
O.M.Ü T p Fakültesi E itim, Uygulama ve Ara rma Hastanesi olarak, radyasyon
güvenli i ve korunmas bilincini olu turabilmek için 2004 y nda radyasyon güvenli i
komitesini kurmu , 2008 y nda aktif toplant ve çal malar n ard ndan “Hastane Radyasyon
Güvenli i Komitesi Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönergesi” ni yay mlam r.
Bu Yönerge, OMÜSUVAM radyasyon kayna cihazlar ve radyoaktif maddelerin tan ,
tedavi ve ara rma amac yla kullan nda radyasyon güvenli inin sa lanmas , ortak
sorunlar n belirlenmesi ve çözüme yönelik etkinliklerin bütünlük içinde düzenlenip
yürütülmesi, hastane düzeyinde al nmas gereken önlemlerin ve uygulamalar n belirlenerek
ilgili birimlere iletilmesi görevlerini yerine getirmek amac yla düzenlenmi tir.

2.1 Radyasyon Güvenli i Yönetimi
Ondokuz May s Üniversitesi Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi Ba hekimli i’nin
radyasyon güvenli i konusunda görev ve sorumlulu u, kurum içinde hasta, sa k çal an ve
çevre aç ndan radyasyon güvenli inin sa lanmas r.
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Bunun için:
a. Hastane Radyasyon Güvenli i Komitesini görevlendirir ve çal malar denetler.
b. Hastane içindeki çal an da
n planlanmas nda radyasyon güvenli ini
sa layacak düzenlemeler yapar. Radyasyon güvenli i konusunda uygun e itim alm
ki ilerin bu alanlarda çal mas sa lar.
c. Radyasyon Güvenli i Komitesi’nin gerekli gördü ü yat mlara kurum olanaklar
içinde öncelik tan r.
d. Radyasyon Güvenli i Komitesi’nin bilimsel çal malar
kurum olanaklar içinde
destekler.

Radyasyon Güvenli i Komitesi: Ba hekim ya da Ba hekim yard mc
ba kanl nda, iyonla
radyasyon ile çal an üç ana birim (Radyodiagnostik, Nükleer T p,
Radyasyon Onkolojisi) temsilcileri olan hekimler ve medikal fizik uzmanlar , rutin i lerinde
radyasyonu kullanan birim (kardiyoloji vb.) temsilcileri olan hekimler, hastane müdür ya da
müdür yard mc , teknik hizmetler sorumlusu, Hem irelik Hizmetleri Müdürlü ü’nden
sorumlu bir ki iden olu ur.

Tablo 1.

OMÜSUVAM Radyasyon Güvenli i Komitesi

Doç. Dr. Yücel YAVUZ

Ba hekim Yard mc

Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN
(Ba kan)
Yrd. Doç. Dr. A. Deniz MEYDAN
(Ba kan Yrd.)
Uzm. Fiz. Tenzile Ya ayacak OFLUO LU
(Genel Sekreter)
Prof. Dr. Çetin ÇELENK

Nükleer T p A.D.
Radyasyon Onkolojisi AD.
Radyasyon Onkolojisi A.D.
Radyoloji A.D.

Doç. Dr. Metin SUNGUR

Pediatrik Kardiyoloji AD.

Yrd. Doç. Dr. Korhan SOYLU

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr. Emin Murat CANGER

Di Hekimli i -Oral Diagnoz

sa ERFALAY

Hastane Ba Müdürü

ebnem KAYAN
ALT KOM TE
Engin ÖZÇUBUKÇU
Zeynep YILMAZ
Erol ÇAKIR
Erdo an YA AR

Hem ire Hizmetleri Müdürü

Radyoloji AD.
Radyasyon Onkolojisi AD.
Nükleer T p AD
Kardiyoloji AD.
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2.2. O.M.Ü.S.U.V.A.M. RGK Görev ve Sorumluluklar :
a. Eri ilebilen en dü ük doz (ALARA - As Low As Reasonably Achiveable) ilkelerine
uygun olarak, görevli personelin, hasta ve hasta yak nlar ile çevrenin radyasyondan
korunmas sa lamak amac yla gerekli düzenlemeleri yapmak.
b. Radyasyonlu alanlarda ölçüm ve izlemi denetlemek.
c.Radyasyon korunmas nda optimizasyon, radyoaktif madde kullan lan alanlar n
güvenli inin sa lanmas , radyasyon kaynaklar n çal nmas ve kaybolmas
engelleyecek
güvenlik sisteminin olu turulmas sa lamak.
d.Radyoaktif kaynaklar n depolanmas , kay t ve ta nmas ile ilgili kurallar n
uygulamas belirlemek.
e.Radyasyonlu alanlarda çal an personelin denetimli alanlarda çal
s rada
kullanmak zorunda oldu u TLD ve/veya film dozimetrelerini sa lamak ve denetlemek.
f.Denetimli ve gözetimli alanlarda, radyasyon düzeyine uygun uyar ve etiketlerin,
çal ma kurallar n ve kaza durumu giri im plan n bulunmas ve kolayca görülebilecek
biçimde yerle tirilmesini sa lamak.
g.Radyasyonlu alanlarda bulunan cihazlar n bak m-onar m, kalibrasyon ve nitelik
denetimlerinin yap lmas sa lamak ve izlemek
h.Radyasyonla çal an ki ilerin RGK taraf ndan olu turulmu protokollerle sa k
taramalar n yap lmas tasarlamak ve denetlemek.
.Radyasyonla çal an tüm birimlerden, y ll k durum de erlendirme bildirimi almak.
i.Denetimli ve gözetimli alanlarda çal an ki ilerin hizmet içi e itimlerini sa lamak.
itim izlencelerinin güncellemesini yapmak ve uygulamak.
j.Radyasyon Güvenli i El Kitab haz rlamak ve güncellemek
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3. ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES
HASTANES NDE RADYASYONLA ÇALI AN
GÜVENL

TIP FAKÜLTES (OMÜTF)
B MLERDE RADYASYON

3.1. Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim
Dal 'nda Radyasyon Güvenli i
Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dal t p, radyoloji
uzmanl e itimi yan s ra hastanemizin ve yak n bölgelerimizin t bbi görüntüleme, te his ve
tedavi ihtiyaçlar
kar lamaktad r. Anabilim Dal , Sa k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Radyoloji Teknikerli i Program n e itim program na destek vererek ön lisans düzeyinde
itim hizmeti de sunmaktad r. Radyoloji departman n sa k hizmetine yönelik donan
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röntgen ayg , 3 tane bilgisayarl tomografi (BT), 2 adet manyetik rezonans görüntüleme
(MRG), 6 C-kollu sistem, 2 floroskopi sistemi, 2 mamografi, 1 anijografi cihaz (1 adet DSA)
ve 9 adet ultrasonografi cihaz , 10 adet ta nabilir röntgen ayg ndan olu maktad r. Sistem
ve gereçler, uluslararas kurallara uygun olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisans
ile hizmet vermektedir.
3.1.1. Radyoloji Departman nda Uygulama lkeleri
3.1.1.1. Hastan n Radyasyon Güvenli i
1.Tan ve tedavi amac yla yap lan radyasyon uygulamalar n amac na ula mas
öncelikli olmak üzere hastan n radyasyon güvenli ini sa lamak için Lisans sahibi taraf ndan
daki hususlar n yerine getirilmesi sa lan r.
Hastaya hekimin yaz iste i d nda hiçbir radyasyon uygulamas yap lamaz.
Hastan n alaca
veya almas gereken doz miktar n tayini ve t bbi
nlama
süresince hastan n radyasyondan korunmas
sa lamak üzere gerekli tüm bilgiler yaz
olarak önceden belirlenir ve uygulan r.
Radyasyondan korunma konusunda uygulamaya özgü olarak e itilmi personel
çal
r.
Kalibrasyon, dozimetri ve cihazlar n kalite kontrolü bu konuda yetkili ki ilerin denetimi
alt nda yap r.
2. Radyolojik incelemelere a
daki ko ullarda izin verilir.
Alternatif tekniklerle kar la
ld nda, radyasyonla yap lacak tan ve tedavinin
yararlar radyasyonun hasarlar na göre daha a rl k kazand
durumlarda t bbi nlamalar
uygulan r.
Mesleki, yasal veya sa k sigortas amaçl t bbi nlanmalar, sa kla ilgili belirgin bir
beklenti olmad kça ve uygulama tipi hakk nda profesyonel ki i veya kurulu lar n görü leri
al nmadan yap lamaz.
Toplumun sa k taramalar nda radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin
sa k riskini kar lamas halinde ve ki iler için net bir yarar sa layacak ise uygulan r.
Sa k kurulu lar n Etik Komite önerileri ve yaz onaylar ile ara rma yap lacak
ki inin yaz onay al nmadan ara rma amac yla t bbi nlanmalar na izin verilemez.
3. Ki iye net bir yarar sa lamayan, alacaklar doz ve risk hakk nda ki ilerin
bilgilendirildi i, ki ilerin ve Etik Komite’nin yaz onay al nm ara rma amaçl gönüllü
nlanmalarda, halk için bir y ll k en yüksek izin verilen doz düzeyi a lamaz. Çok özel
durumlarda TAEK taraf ndan onaylanmak ko uluyla radyasyon görevlileri için izin verilen
ortalama y ll k doz düzeyine izin verilebilir.
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4. Gerek görülen hallerde t bbi tan ve tedavi alt ndaki hastalara gönüllü ve bilinçli
olmak ko uluyla yard m etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen ki ilerin alacaklar etkin
doz, tan ve tedavi süresince 5 mSv de erini a amaz.
3.1.1.2. Çal an n radyasyon güvenli i:
- Radyasyonla çal an ki iler i e ilk ba lad nda, “Radyasyon Çal an
De erlendirme Formu” ve “Radyasyon Çal an Sa k zlem Formu” (Ek-1 ve 2) bir kereye
özgü olarak doldurulur.
- Sa k izlemleri radyasyon korunma sorumlusu taraf ndan gerçekle tirilir, saklan r,
sonuçlar y ll k olarak RGK ’ya sunulur.
- Denetimli ve gözetimli alanlardaki radyasyon çal anlar n ki isel dozlar ,
radyasyondan korunma ve radyasyon güvenli inin optimizasyonunun sa lanmas için ilgili
yönetmeliklerde verilen y ll k doz s rlar alt nda kalmak ko ulu ile s rland r. Bunu
sa lamak için Radyodiyagnostik AD’da:
- Denetimli ve gözetimli alanlarda çal anlar n film dozimetre sonuçlar (rutin 2 ayl k
ölçüm) kay tlar tutulur.
- Radyasyon kaynaklar n kullan ld alanlarda radyasyon düzeyleri düzenli olarak
(y lda bir) izlenerek kay tlar tutulur.
- Denetimli alanlarda çal an ki ilerin kullanabilmesi için cihazlar n bulundu u
odalarda gonad koruyucu, kur un önlük ve özellikle anjio’da tiroid koruyucu ve kur un gözlük
bulundurulur.
- Yap lan i in niteli ine uygun koruyucu giysilerin nitelik denetimleri y ll k olarak yap r
ve kay tlar tutulur. Hasar gören kur un önlükler ve di er koruyucular bildirilerek yerine
yenileri sa lan r.
- Radyasyon çal an n sa k izlemleri, y lda bir kez RGK taraf ndan olu turulan
protokoller do rultusunda gerçekle tirilir ve kay tlar saklan r.
- Radyasyon Güvenli i sorumlusu, denetimli alanlarda geçici görevle bulunanlara,
çal klar süre içinde radyasyondan korunma yöntemleri hakk nda bilgi verir.
- Stajyer ve ö renci konumunda olan 18 ya ndan küçükler Anabilim Dal n denetimli
alanlar nda çal
lamazlar. Ancak gözetimli alanlarda e itim amaçl 16–18 ya stajyer ve
renciler bulunabilir.
3.1.1.3. Radyasyon Korunmas nda Temel Kurallar
Asemptomatik hastalarda rutin amaçl tetkiklerden kaç lmal r.
Ekspojur faktörlerinin yanl seçimi, yanl pozisyon gibi teknik hatalar nedeniyle tetkik
tekrar na yol aç lmamal r.
Radyasyon kontrolünde; zaman, mesafe ve bariyerin önemini iyi anla lmal ve
pratikte kullan lmal r.
Xolu mas ekspojur parametresi olan zamanla do ru orant
r.
Eksposur süresi artt kça ayn oranda xmiktar artar.
Al nan radyasyon, mesafenin karesi ile ters orant
r.
Kur un veya beton bariyerler radyasyon korunmas nda paravan olu tururlar.
Primer
n yolunda kesinlikle durulmamal r. Koruyucu bariyer arkas nda
durulmuyorsa mutlaka kur un önlük giyilmelidir.
Devaml dozimetre kullan lmal ve kur un önlü ün alt na takmal r.
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Çekim esnas nda hasta tutulmamal , mümkünse metalik tespitleyiciler kullan lmal r.
Hastan n tutulmas gerekli ise bu yak nlar na yapt lmal r. Hastay tutan ki iye kur un önlük
ve mümkünse kur un eldiven giydirilmelidir.
Do um ça ndaki herkes için tetkike engel olmuyorsa gonad koruyucu kullan lmal r.
Kesin gereklilik mevcut de ilse gebelikte inceleme yap lmamal r. Do urgan kad nda
pelvis ve alt abdominal inceleme menstruasyondan sonraki ilk 10 günde yani gebelik
ans n en az oldu u dönemde uygulanmal r. Gebelikte bu tip inceleme gebelik sonras na
veya mümkünse gebeli in 2. yar na ertelenmelidir.
ncelemeler s ras nda mümkün olan en küçük kolimasyonu kullanmak radyasyon
dozunu azaltacakt r.
3.1.1.4. Radyasyondan Korunmada Cihaz Kullan lmas nda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Radyografi Cihazlar
Radyografi tekrarlar ndan kaç nmak gerekir.
Baz tekrar nedenlerini ; yetersiz pozisyonland rma, uygun olmayan ekspojur faktörleri
(a
ya da dü ük doz), hasta hareketi, yetersiz kolimasyon, kaset ve ranforsatör hatalar ,
banyo hatalar , grid hatalar , ayn kasete birden fazla ekspojur yap lmas , yanl bölgeye
radyografi yap lmas olu turur.
Radyografik teknik:
Yüksek kVp ile çal mak saç lman n azalmas nedeniyle hasta cilt dozunu azalt r.
Kolimasyon
Kolimatör, sadece ilgilenilen alan içine alacak kadar aç lmal r.
n alan ile film uyumuna dikkat edilmeli ve bu amaçla film boyutuna uygun
kolimasyon sa layan otomatik kolimatörler kullan lmal r.
Kolimasyon, hastan n ald dozu azaltmas n yan s ra saç lman n azalmas na ba
görüntü kalitesini de artt r.
Filtrasyon
Xtüpünden ç kan tan de eri olmayan dü ük enerjili nlar n vücuda ula madan
filtre edilmesi gerekir. Bu amaçla röntgen cihaz ndaki kaç lmaz ve eklemeli filtrasyonun
toplam miktar 2,5 mm Al e de eri olmal r.
Fokus-obje mesafesi
Portabl incelemelerde 30 cm’den, fluoroskopide 45 cm’den, radyografide ise 100
cm’den az olmamal r.
Trifaze jeneratörlerin kullan lmas
Al nan radyasyon dozunu azalt r.
Banyo kalite kontrolü
Filmin dansite-ekspojur ili kisini en iyi düzeyde tutmak için banyolarda günlük kalite
kontrolü yap lmal r.
Koruyucu bariyerler
Radyografi cihazlar n primer ve sekonder koruyucu bariyerleri vard r ve teknisyenin
ald doz bu ekilde en aza indirilmi tir.
Röntgen masalar
Röntgen masalar n iyi n geçiren maddelerden yap lm olmas gerekir. Bu amaçla
en s k “karbon fiber” kullan r. Absorbsiyon özelli i az olan karbon fiber, oldukça dayan kl bir
maddedir.
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Grid türü
Çok yüksek oranl gridlerin kullan lmas hasta dozunu artt r.
Görüntü al (film, ranforsatör ve dedektörler)
Ranforsatörler hastan n ald
dozu büyük oranda azalt rlar (%95). Yüksek h zl
ranforsatörler ve bunlara uyumlu filmlerin kullan lmas , al nan dozu daha da azaltmaktad r.
Bu nedenle nadir toprak ranforsatörler ve di er h zl ranforsatörlerin öncelikle seçilmesi
gerekir.
Portabl röntgen cihazlar
Bu cihazlarda koruyucu bariyerler olmamas nedeniyle, birlikte koruyucu kur un önlük
bulundurulmal r. Bu cihazlar n ekspojur dü meleri xtüpünden 180 cm’ye kadar
uzakla
labilmelidir.
Floroskopi ve Anjiografi Cihazlar
Bu cihazlar, radyografiden beklenen verileri elde etmek amac yla kullan lmamal r.
Görüntü kuvvetlendirici tüpü, hastan n ald
dozu azaltmas n yan ra primer
koruyucu bariyer gibi rol yapar.
Görüntü tüpünün operatörün bulundu u tarafta olmas ve hastaya temas edecek
kadar yak n olmas gerekir.
Bu cihazlarda kullan lan floroskopi dü mesinin bas nca radyasyon veren, b rak nca
radyasyonu kesen tipte olmas daha avantajl olmaktad r.
Bu cihazlarda hastadan gelen radyasyonu azaltmak için koruyucu perdeler, koruyucu
kur unlu camlar kullan labilmektedir.
Yine bu cihazlarda bulunan zaman uyar lar , toplam skopi süresini belirler ve be
dakikal k toplam skopi süresinde sesli sinyal verir.
Floroskopi cihazlar , masa üzerindeki xintensitesi 10 R/dk’y geçmeyecek
ekilde ayarlanm r.
C kollu fluoroskopi ve anjiografi sistemlerinde xtüpü masa üstünde ise çal an n
ald doz daha fazlad r.
Bu nedenle bu cihazlarla çal rken xtüpü masa alt nda ya da çal an n öbür
taraf nda olmal r.
Hasta yak nda personelin durmas gereken masa kenarlar nda doz de erlerinin en
yüksek oldu u unutulmamal r.
Radyolojik tetkik esnas nda personelin hastan n yan nda bulunmas gerekiyorsa,
vücutlar , troid ve gözlerini korumalar gerekir. Ters kare yasas n sonucu olarak,
hastadan 3 m. uzakl k civar nda saç lma düzeyleri h zla dü er ve kur un önlük giymek
gerekmeyebilir.
Radyoloji personeli asla hastalar tutmamal r. Mümkün oldu unca mekanik tutma
ayg tlar kullan lmal ya da hastan n yak veya arkada ndan yard mc olmas istenmelidir.
Bu yard
yapacak ki iye de uygun koruma sa lanmal r.
Mamografi
Mamografide radyasyonun olu turdu u risk nedeniyle tarama amac yla normal riskli
hastalarda 40 ya n üzerinde kullan lmas ve taramada her bir meme için tek projeksiyonda
inceleme yap lmas önerilmektedir.
Mamografi cihazlar nda ranforsatörlerin kullan lmas , hastan n ald
dozu oldukça
azalt r.
Görüntü kalitesi yüksek olan xeromammorafi tetkikinde hasta daha fazla doz al r.
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Ranforsatör kullan larak yap lan tetkikte her bir projeksiyon için meme dozu 40 mRad
iken, xeromammografide meme dozu 370 mRad olmaktad r.
Bilgisayarl Tomografi
Bilgisayarl Tomografide kolime edilmi xdemeti kullan ld
için saç lan
radyasyon floroskopiye göre daha azd r.
Bilgisayarl Tomografide hasta dozu, ard k kesitlerin ald
dozun toplam
eklindedir.
Fakat saç lan radyasyon ve yetersiz kolimasyona ba olarak verilen radyasyon, ilgili
kesit alan n d na k smen ta ma göstermektedir; bunun sonucu olarak taranan bölgenin
alm oldu u total radyasyon miktar , bir kesitte al nm olan dozun üzerinde olmaktad r.
Bir BT kesitinin radyasyon dozu, kesit alan içindeki tüm dokulara yakla k olarak e it
oranda da r; bu doz 1-10 rad aras nda de ir.
Bir BT kesitinde en yüksek dozu deri al r. Deri dozu vücudun merkezine oranla
yakla k % 20 daha fazlad r.
Ard k kesitler al nan bir çal mada, her kesitin ald radyasyon dozu, tek bir kesitte
al nan doza göre % 40 daha fazlad r.
3.1.2. Kaza veya Tehlike Durumunda Yap lmas Gerekenler
1. Potansiyel kaza durumlar :
1. Ayg n kullan ndan kaynaklanan kazalar
- Hastaya yap lan inceleme sonucunda yüksek doz ald
n saptanmas .
- Bu s rada incelemeye e lik eden (doktor, hem ire, teknisyen/tekniker vb) ki ilerin
ald dozlar n yüksek olmas durumunun saptanmas .
2. Ayg ta ba bozukluklar
- Kullan
ölçütü olan kVp, mA ve mAs de erlerinin do ru seçilmesine kar n,
sistemin öngörülenden daha yüksek de erde doz olu turmas .
3. D etkenler
- Yang n, sel bask , deprem, h rs zl k olaylar vb.
2. Kaza durumu nedenleri ve izlenecek yöntemler
1. Ayg n kullan ndan kaynaklanan kazalar
Kaza nedenleri
a-• ncelemelerin uzunlu u ve/veya karma kl
b- Doz ölçümlerinin yap lmamas
c- I nlanan bölgelerin vücut kal nl ya da demet aç nedeniyle kal n olmas
d-Yüksek doz h modlar n kullan lmas (elektronik ve geometrik büyütmeler de göz
önüne al narak)
e- Gereksiz vücut bölgelerinin nlanmas
f- S k yinelenen filmler
zlenecek yöntemler
Radyasyonla çal an ki ilerin yüksek dozda radyasyonla kar la mas durumunda:
a- Fazla dozla kar la an hasta ve çal anlar saptanarak radyasyon güvenli i
sorumlusuna bilgi verilir.
b- Radyasyon güvenli i sorumlusu, çal anlar n film dozimetrilerinin Çekmece
Nükleer Ara rma ve E itim Merkezi’ne (ÇNAEM) acilen gönderilmesini sa lar.
c- Radyasyonla kar la
ki ilerin gerekli laboratuvar incelemeleri yap r.
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d- nceleme sonuçlar OMÜSUVAM Radyasyon Güvenli i Yönergesinde belirtilen
rlar (herhangi bir y lda almas beklenilen 50 mSv’ , ard k 5 y n ortalamas ise 20
mSv’) a mamal r. Ortamda bu do rultuda gerekli önlemler al r.
e- Radyasyon güvenli i sorumlusu, ÇNAEM’ den gelen sonuçlar n s rlar a mas
durumunda çal an ki ilerin radyasyon riski olmayan alanlarda (gözetimli alanlarda)
görevlendirilmesi için gerekeni yapar.
f- Çal an ki inin ald dozun s rlar a mas ya da üst e e ula mas durumunda
ve kaza ya da tehlike durumlar nda lisans sahibine bilgi verilir.
g- Radyasyonlu alanda çal an ki inin ne kadar süreyle radyasyonlu alan d nda
çal aca na radyasyon güvenli i sorumlusu ve lisans sahibi kararla
r.
Yap lan tetkik sonucunda hastan n yüksek dozla kar la mas durumunda:
a- Yap lan incelemenin teknik ölçütleri istenerek, hastan n ald
doz hesaplan r.
Hastadaki doku hasar de erlendirilir.
b- Belirlenen de erlere göre hastan n doktoruna bir bildirim haz rlan r; bu bildirimde
hastan n ne kadar doz ald belirtilir ve önerilerde bulunulur. Bildirim, radyasyon güvenli i
sorumlusu ve lisans sahibi taraf ndan imzalanarak ve ba hekimli e iletilir.
c- Hasta uygun izlem program na al r.
d- Fazla doz al na neden olan sürecin yinelenmemesi için gerekli önlemler al r.
2. Ayg ta ba bozukluklar
Teknisyen/tekniker çal
sistemde elde etti i inceleme görüntülerinin yeterli
nitelikte olmad
gördü ünde:
a- Anabilim Dal fizikçisi ya da ba teknisyen bilgilendirilir.
b- Ayg n teknik ölçütleri kontrol edilerek sistemin do ru çal p çal mad
denetlenir.
c- Sistem do ru ölçüt de erleriyle çal
yorsa teknik servis ça lmal r.
d- Servis eleman sistemin kVp, mA, mAs ve doz ölçümü (Röntgen) ve benzeri
sonuçlar de erlendirir, sorumlu ki iye (lisans sahibi) bildirilir.
e- Raporda belirtilen “yap lacak i lemler” uygunsa onaylan r, sistemin kalibrasyonu
ve de erleri düzenlenir.
f- Anabilim Dal 'nda olu turulan nitelik denetimi program do rultusunda tüm sistemler
önceden belirlenmi aral klarla kalibre edilir ve de erlendirilir.
3. D

etkenler
Su bask , yang n, sel ve deprem gibi do al afetler durumunda:
Anabilim dal nda kullan lan sistemlerde meydana gelen hasarlar belirlemek
için bölümün fizikçisine veya ba teknisyenine haber verilir. Yap lan de erlendirme
sonucunda cihaz n yeniden çal p çal mayaca konusunda karara var r. Hasara yol açan
durumun yinelenmemesi için, hastane yönetimi bilgilendirilerek gerekli önlemlerin al nmas
sa lan r.
3. Tehlike durumlar nda kaza bildirimi ve kay tlar
Radyasyon güvenli i aç ndan tehlike yaratan durumlar ya da kazalarla ilgili veri
toplama-kay t sürecinde a
da belirtilen ö eler göz önüne al nmal r:
a- Kay tlardan sorumlu ki iler ve kay t sisteminin nas l yürütülece i belirlenmelidir.
b- Kay t, kazan n olu nedeni ile ilgili aç klay ve ayr nt bilgi içermelidir.
c- Doz ile ilgili kay tlar a
daki alanlar kapsamal r:
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- ncelemeye kat lan çal anlar n alm oldu u doz kay tlar
- Hasta radyasyon düzeylerine ili kin doz kay tlar
- Çevre radyasyon doz kay tlar
d- Kazan n oldu u:
-Gün, saat ve yer
e- Kazaya u rayan hastaya ili kin kay tlar:
- U ran lan dozun de erini,
- U ran lan dozun hangi yöntemle saptand
,
- Hastan n dosya numaras , adres, telefon numaras gibi ki isel bilgilerini,
- Hastan n, kaza sonras iyile me sürecine ili kin bilgileri içermelidir.
g- Hastan n yanl uygulamalardan dolay fazla doza u ramas durumunda kay tlar:
- Yap lan uygulama ile ilgili hata ve yanl lara,
- Uygulama yap lan bölgede beklenilen hasara,
- Yap lmas gereken giri imin özelliklerine,
- Hastan n tedavi sürecine ili kin bilgiler içermelidir.

Tablo 2.Tehlike durumunda ve ola an d
Radyodiagnostik Anabilim Dal Yönetimi

durumda görevlendirilecek personel

TEL

DAR EK P

Kurum çi
2656

Kurum D
0 532 614 17 78

Ba tek.;Ergin Özçubukçu

2446

0 535 427 88 28

Teknisyen

2167

Prof.Dr.Çetin ÇELENK

TEKN K EK P

Hastane Yönetimi
BA HEK M
: Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
BA HEK M Yrd. : Doç. Dr. Yücel YAVUZ
Tablo 3. Tehlike Durumunda Aranacak TAEK Telefon Numaralar
TAEK AC L DURUM
TAEK*
RSGD* B k.
SANTRAL
FAX

172
0312 2958907
0312 2958973
0312 2958700 (Santral)
0312 2958947
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3.2 Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dal Radyasyon Güvenli i
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal 'nda kullan lan tedavi ve simülasyon ayg tlar ile bu
ayg tlar n bulunduklar odalar TAEK yönetmeliklerine uygun olarak kurulmu ve TAEK
taraf ndan lisanslanm r.
3.2.1. Co-60 Teleterapi Tedavi Cihaz
zlenecek Yöntemler

çin Tehlike ve Ola an D

Durumlarda

3.2.1.1.Co-60 Teleterapi Cihaz nda Çal ma Prensipleri
Co-60 teleterapi cihaz ortalama 1.25 MeV’luk gamma
ile çal an bir tedavi
cihaz r. Lethal doz alacak ekilde nlamak mümkündür. Potansiyel kaza
durumunda
al nacak önlemler ve kaza yönetimi, güvenlik yöntemleri a
da gösterilmi tir.
Co-60 teleterapi ünitesi; kullanma k lavuzunu okumu , e itim görmü hekimler,
teknisyenler ve radyasyon fizikçileri taraf ndan çal
lmal r.
Cihaz ilk çal
ld nda önce ana alteri sonra cihaz n anahtar aç lmal r.
Cihaz aç ld ktan sonra hasta tedaviye al nmadan önce cihaz bir bo a nlan p alarm
monitörünün çal p çal mad kontrol edilmelidir.
Cihaz nlama yaparken kap üzerinde k rm ve kontrol konsolunda k rm
klar n
yand görülmelidir. Tedavi bitince ayn yerlerde bulunan klar n ye il yand görülmelidir.
er k rm
klar sönmediyse Co-60 kayna
n park pozisyonuna (BEAM OFF)
dönmedi i anla lmal r.
Cihaz n kontrol masas nda bulunan (EMERGENCY STOP) dü mesine basarak
çal p çal mad kontrol edilmelidir.
Tedavi odas n havaland rma sistemi çal
lmal , tedavi bitinceye kadar sistem aç k
kalmal r.
Hasta ile kar kl konu may sa layan sistemin çal p çal mad
kontrol edilmeli
çal r durumda olmas sa lanmal r.
Hasta set-up’ nda kullan lan LASER ayar sistemi kontrol edilmelidir.
Gantry döndürülürken ve masa hareket ettirilirken birbirlerine, hastaya ve yak nda
bulunan yard mc aletlere çarpmamas na (tabure, sedye, basamak vs.) dikkat edilmelidir.
Kur un koyma tepsisinin tak ld
yerde mekanik bir ar za olmad ndan emin
olunmal , tepside radyasyon etkisi sonunda çatlaklar meydana geldi ise kesinlikle
kullan lmamal r.
Lateral nlamalarda kur un bloklar n dü üp hastay yaralamamas na dikkat edilmeli,
kolimatöre tak lan aksesuarlar n hastaya çarpmamas na özen gösterilmelidir.
Cihazda meydana gelen ar zalar ile birlikte Co-60 gamma
demetini ON-OFF
durumuna gelmesini sa layan IN KESME mekanizmas n tamirlerini bu konuda yetkili
servis elemanlar na yapt lmal r. Kesinlikle onar ma te ebbüs edilmemelidir.
Acil bir durum meydana gelirse cihaz n kontrol masas , duvarda ve el kumandas nda
bulunan (EMERGENCY STOP) dü melerinden birine bas lmal r.
Cihaz n günlük, haftal k, ayl k, alt ayl k ve y ll k bak mlar , doz ölçümleri ve kalite
kontrolleri düzenli olarak yapt lmal r.
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3.2.1.2. Co-60 Teleterapi Cihaz çin Tehlike Durum Plan
3.2.1.2.1. Kayna n Aç k Kalmas Durumu
Kaynak hasta nlamas s ras nda aç k kalm ise, teknisyen acil durum talimat nda
belirtildi i ekilde hastay kald rmal r.
Fizik bölümünde sorumlu fizikçiye ve sorumlu radyasyon onkolo una haber
verilmelidir.
Radyasyon tehlikesi i areti konarak bölgeye ilgisiz ki ilerin girmesi engellenmelidir.
Hastan n fazladan kald
süre not edilmeli, ne kadar fazla doz ald
tespit
edilmelidir. Odada bulunan monitör göstergesi de erlendirilerek, radyasyona maruz kalan
teknisyenin film dozimetresi de erlendirilmek üzere TAEK’e gönderilmelidir. Kaza TAEKRadyasyon Güvenli i Dairesi ( TAEK-RGD) veya Çekmece Nükleer Ara rma ve E itim
Merkezi (ÇNAEM)’ne bildirilmelidir.
Cihaz n bak m ve onar
üstlenen firmaya haber verilmelidir.
3.2.1.2.2. Kayna n Dü mesi Durumu
(Gerçekle me olas
dü üktür):
Bu durumda teknisyen hastan n yataktan kalkmas na yard mc olmal ve hemen
odadan ç lmal r.
Fizik uzman na ve sorumlu hekime haber verilmelidir.
Radyasyon uyar i areti ile bölgeye girilmesi engellenmelidir.
Cihaz n bak m ve onar
üstlenen firmaya haber verilmelidir.
Teknisyenin dozimetresi de erlendirilmek üzere TAEK’e gönderilmelidir.
Kaza TAEK-RGD veya ÇNAEM’e bildirilmelidir.
3.2.1.2.3. Yang n
nlama süresi kaydedilerek cihaz durdurulur ve hasta tedavi odas n d na ç kar r
Yang n alarm dü mesine bas larak bina bo alt r.
Elektrik ana alterden kapat lmal r.
Eldeki yang n söndürücülerle yang na müdahale edilirken yang n durumuna göre 110
numaradan itfaiye haberdar edilir.
Sorumlu fizik uzman na ve ilgililere haber verilir. Bu ki ilerin telefon numaralar tüm
tedavi cihazlar nda bulunmaktad r.
tfaiye görevlilerine yol gösterilir (Co-60 cihaz için).
Cihazlar yang ndan hasar görmü ise TAEK - RGD ve ÇNAEM aranarak haberdar
edilir.
lgili ki i ayr nt raporlar haz rlayarak TAEK’e göndermelidir.
Yang n halinde elektrik ve binada kullan lan materyale uygun söndürücü kullan lmas
ve yang n söndürücülerin periyodik kontrollerinin yap lmas gereklidir. Yang n söndürücüler
kolay ula labilir yerlerde bulundurulmal r. Tüm çal anlar yang n an nda yap lacak i lemler
konusunda e itilmelidir.
Olay sonras cihaz çal
lmadan önce genel bak mdan geçmeli, kalite kontrol ve doz
ölçümleri yap lmal r.
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3.2.1.2.4. Su Basmas
Tedavi odas n zemin ve kablo kanallar na su girmi , kablolar slanm ise cihaz
kesinlikle çal
lmamal r.
Elektrik ana alterden kesilmelidir.
Suyun bo alt lmas
takiben sorumlu teknik personel taraf ndan cihaz n kontrolleri
yap lmal r.
Hasta tedavi odas nda iken su basarsa cihaz hemen kapat lmal ve hasta d ar
al nmal r.
Elektrik ana alterden kesilmelidir.
Sorumlu ki ilere, hastane sorumlusuna ve yetkili firma elemanlar na haber
verilmelidir.
Hasar tespiti yap larak, gerekli raporlar haz rlanmal ve TAEK’e gönderilmelidir.
3.2.1.2.5. Deprem
Tüm çal anlar deprem an nda yap lacak i lemler konusunda e itilmelidir.
Depremin tedavi s ras nda olmas halinde, çal an ki iler asla pani e kap lmamal r.
nlama hemen durdurulmal r. Bu i lem s ras nda sadece n kesilmeli, sistemin elektri i
kesilmemelidir. Aksi halde cihaza müdahale etmek imkans z hale gelece inden hasta masas
hareket ettirilemez.
Hastaya sakin olmas söylenmelidir.
Sars nt geçer geçmez hasta derhal tedavi odas ndan d ar al nmal ve ana alterden
elektrik kesilmelidir. Güvenli bir yerde sars nt n geçmesi beklenmelidir
Sorumlu ki ilere haber verilmelidir.
Hasar tespiti yap lmal r.
Bina hasar görmü ise itfaiye ve polisten yard m istenmelidir.
Cihaz n koruyucu z rh hasar görmü ise TAEK’ten yard m istenmelidir.
Herhangi bir hasar yoksa ilgili firma elemanlar yla birlikte cihaz n fiziksel parametreleri
kontrol edilmelidir.
Deprem sonras ayr nt rapor haz rlanarak TAEK’e gönderilmelidir.
Depremin tedavi saatleri d nda meydana gelmesi durumunda; hasar tespiti yap r,
cihaza ait parametreler kontrol edilir, durum TAEK’e bildirilir.
3.2.2. Lineer H zland
zlenecek Yöntemler
3.2.2.1. Lineer H zland

çal

Cihaz

çin Tehlike ve Ola an D

Durumlarda

Cihaz nda Çal ma Prensipleri

Cihaz e itim alm deneyimli teknisyen ve fizikçiler taraf ndan kullan lmal r.
Cihaz bak m-onar , lisansl ve e itimli ki ilerce yap lmal r.
Cihaz ilk aç ld nda sorumlu teknisyen taraf ndan havaland rma, so utma sisteminin
p çal mad , su s cakl , bas nc , seviyesi, gaz bas nc kontrol edilmelidir.
Cihaz n bulundu u oda s cakl ve bas nc kontrol edilerek kay t tutulmal r.
Gantri ve kolimatör 0 ’ye getirilmelidir.
Elektron ve foton enerjilerinde sabah kontrolleri sorumlu teknisyen taraf ndan
yap lmal r.
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Cihaz n mekanik kontrolleri sorumlu teknisyen taraf ndan yap lmal ve sorumlu
fizikçiye onaylatt lmal r.
Foton enerjileri için 5 cm derinlikte, elektron enerjileri için dmax derinli inde doz verimi
kontrolleri yap lmal r. Sonuçlar sorumlu fizikçiye bildirildikten sonra hasta tedavisine
ba lanmal r.
Tedaviler bittikten sonra cihaz gantri ve kolimatör 90 ’de STANDBY konumuna
getirilmelidir. Bilgisayarlar kapat lmal r.
Hasta tedavisi ayarlan rken gantri ve masa hareketleri s ras nda çarpma ve vurmalara
dikkat edilmelidir (gantrinin çarpabilece i veya s
abilece i materyallerin olmamas na
dikkat edilmelidir).
Tedavi s ras nda herhangi bir çarpma ve s
ma durumunda acil durum butonlar
kullan larak hastan n ve tedavinin zarar görmesi engellenmelidir.
Hasta tedavi süresince teknisyenler taraf ndan monitörden izlenmeli ve tedaviyi hatal
hale getirecek ko ullar n olu mas na izin verilmemelidir.
lk hasta tedavilerinde sorumlu fizikçi ve sorumlu doktora haber verilmeli ve tedavi bu
ko ullarda gerçekle tirilmelidir.
Tedavi boyunca belirtilen günlerdeki hasta kontrollerinin yap lmas na dikkat
edilmelidir.
Tedavi boyunca hastada beklenmedik reaksiyonlar için sorumlu fizikçi ve sorumlu
doktor haberdar edilmelidir.
Emin olunamayan hiçbir hasta set-up’ ve tedavisi gerçekle tirilmemelidir. Böyle
durumlarda sorumlu fizikçi ve sorumlu doktor haberdar edilmelidir.
Cihaz ar za ve hata mesajlar gün, saat ve olu ma ko ulu laboratuar bulundurularak
kay t edilmeli ve bak m-onar m sözle mesi olan firmaya sorumlu fizikçi denetiminde haber
verilmelidir.
Cihaz n günlük, ayl k, 3 ayl k, 6 ayl k ve y ll k kontrolleri düzenli olarak yap lmal ve
kay tlar saklanmal r.
Herhangi bir ar za ve bak m sonras cihaz n tüm kontrolleri sorumlu fizikçi ile birlikte
yap ld ktan sonra hasta tedavisi ba lamal r.
Cihaz ile ilgili tüm dokümanlar gerekti inde kullan labilecek ekilde uygun yerlerde
bulundurulmal r.
Tedavide kullan lan yard mc cihazlar (kol tutaca , kur un bloklar, hasta yataklar ,
vs...) uygun ko ullarda yerle tirilmelidir. Hasar görenler sorumlu fizikçiye ve doktora
bildirilerek tedavi ko ullar yeniden sa lanmal r.
Cihaz odas çal ma ko ullar
kolayla racak ekilde düzenlenmeli ve tedavi
boyunca hasta ve çal an rahats z edecek ayr nt lar bulundurulmamal r.
Cihazda bulunan bilgisayarlara d ar dan hiçbir disket veya CD tak lmamal r.
Temel prensip güvenli, do ru ve sistemli çal ma olmal r.
3.2.2.2. Lineer H zland

Cihaz çin Tehlike Durum Plan

3.2.2.2.1.Yang n
nlama süresi kaydedilerek cihaz durdurularak hasta tedavi odas n d na
kar lmal r. Durumdan bölüm sorumlusu ve lgili fizikçi haberdar edilerek hastane
sorumlusu bilgilendirilmelidir.
Yang n alarm dü mesine bas larak bölüm bo alt lmal r.
Elektrik ana alterden kapat lmal r.
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Eldeki yang n söndürücülerle yang na müdahale edilirken; yang n durumuna göre 110
numaradan itfaiye haberdar edilmelidir.
tfaiye görevlilerine yol gösterilmelidir.
Cihazlar yang ndan hasar görmü ise TAEK-RGD ve ÇNAEM aranarak haberdar
edilmelidir.
Sorumlu ki i ayr nt raporlar haz rlayarak TAEK’e göndermelidir.
Yang n halinde elektrik ve binada kullan lan materyale uygun söndürücü kullan lmas
ve yang n söndürücülerin periyodik kontrollerinin yap lmas gereklidir. Yang n söndürücüler
kolay ula labilir yerlerde bulundurulmal r. Tüm çal anlar yang n an nda yap lacak i lemler
konusunda e itilmelidir.
Olay sonras cihaz çal
lmadan önce genel bak mdan geçmeli, kalite kontrol ve doz
ölçümleri yap lmal r.
3.2.2.2.2. Su Basmas
Tedavi odas n zemin ve kablo kanallar na su girmi , kablolar slanm ise cihaz
kesinlikle çal
lmamal r.
Elektrik ana alterden kesilmelidir.
Suyun bo alt lmas
takiben sorumlu teknik personel taraf ndan cihaz n kontrolleri
yap lmal r.
Hasta tedavi odas nda iken su basarsa cihaz hemen kapat lmal ve hasta d ar
al nmal r.
Elektrik ana alterden kesilmelidir.
Sorumlu ki ilere, hastane sorumlusuna ve yetkili firma elemanlar na haber
verilmelidir.
Hasar tespiti yap larak ve gerekli raporlar haz rlanmal ve TAEK’e gönderilmelidir.
3.2.2.2.3. Deprem
Tüm çal anlar deprem an nda yap lacak i lemler konusunda e itilmelidir.
Depremin tedavi s ras nda olmas halinde; çal an ki iler asla pani e kap lmamal r.
nlama hemen durdurulmal r. Bu i lem s ras nda sadece n kesilmeli, sistemin elektri i
kesilmemelidir. Aksi halde cihaza müdahale etmek imkans z hale gelece inden hasta masas
hareket ettirilemez.
Hastaya sakin olmas söylenmelidir.
Güvenli bir yerde sars nt n geçmesi beklenmelidir.
Sars nt geçer geçmez hasta derhal tedavi odas ndan d ar al nmal ve ana alterden
elektrik kesilmelidir.
Sorumlu ki ilere haber verilmelidir.
Hasar tespiti yap lmal r.
Bina hasar görmü ise itfaiye ve polisten yard m istenmelidir.
Cihaz n koruyucu z rh hasar görmü ise TAEK’ten yard m istenmelidir.
Herhangi bir hasar yoksa ilgili firma elemanlar yla birlikte cihaz n tüm parametreleri
kontrol edilmelidir.
Deprem sonras ayr nt rapor haz rlanarak TAEK’e gönderilmelidir.
Depremin tedavi saatleri d nda meydana gelmesi durumunda; hasar tespiti yap r,
cihaza ait parametreler kontrol edilir, durum TAEK’e rapor edilir.
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3.2.3. Simülatör Cihaz çin Tehlike ve Ola an D
Durumlarda zlenecek
Yöntemler
3.2.3.1. Simülatör Cihaz nda Çal ma Prensipleri
Cihaz le lgili Olarak;
Öncelikle kesintisiz güç kayna
(uninterruptible power supply, UPS)aç larak
ebekenin cihaza gelmesi sa lanmal r.
Ana alterden açma dü meleri devreye sokulduktan sonra, bilgisayar sistemi aç lmal
ve skopi ekran na elektrik gelip gelmedi i kontrol edilmelidir.
Bilgisayar sistemi aç rken; ilk aç ta bilgisayar ifresi konulmad
için “tamam”
veya “iptal” denilerek geçilebilir.
Bu s rada içeride maske eritme potas n aç p aç lmad
kontrol edilmelidir.
çerisindeki su miktar n yeterli seviyede olmas sa lanmal , e er su çok kirlenmi ise
simülasyonlar bittikten sonra bütün su bo alt p temiz su ile de tirilmeli ve ertesi güne haz r
durumda b rak lmal r.
Mobil konturmetrede kullan lmak üzere haz rda ka t bulunmas na dikkat edilmelidir.
Simülatör cihaz n günlük kalite kontrol formlar n her gün cihaz aç ld ktan sonra
düzenli olarak yap lmas gerekmektedir. De erlerde limit d nda düzensizlikler oldu unda
sorumlu fizikçiye haber verilmelidir. Son olarak hasta al nmadan önce cihaz n skopi yap p
yapmad
ve görüntü kalitesinin durumu kontrol edilerek cihaz hasta al r duruma
getirilmelidir.
Ak am mesai bitiminde simülatör odas ertesi güne haz r olacak ekilde bütün
kullan lan malzemeler yerlerine kald lmal ve Gantry 0 olacak ekilde cihaz kapat lmal r.
Maske eritme potas n (potan n içerisinde maske b rak lmamal r), banyo cihaz n kapal
olup olmad kontrol edilmeli ve içerideki
lar aç ksa mutlaka kapat lmal r.
Karanl k oda ile ilgili olarak;
Banyo cihaz n çal r durumda olmas ve filmlerin kaliteli görüntü vermesi için
solüsyonlar n yeterli seviyede olmas sa lanmal r. Bir tane bo filmin banyo edilmesi ile
cihaz kontrol edilmelidir. Karanl k odada kutulardaki filmlerin kapaklar n aç k
rak lmamas na mutlaka özen gösterilmelidir.
Hasta Al
le lgili Olarak;
Simülatör randevu defterinden o güne ait hastalar n listesi al nmal ve randevu
saatinde hastan n doktoru ile ileti ime geçilerek simülasyona ba lanmal r.
Öncelikle hastan n dikkatli bir ekilde masaya yatmas sa lanmal r. Maske
yap lmas gerekiyorsa ba veya ba -boyun olmak üzere hastadan sorumlu asistan ile birlikte
hastaya aç klama yap larak maske haz rlanmal r.
Simülasyon i leminin hangi cihaza göre yap laca doktorundan ö renilerek, sistem
ona göre ayarlanmal r ( Kaynak Deri Mesafesi “ Source Skin Distance , SSD” , alan
göstergesi tepsisi).
Filmler çekildi inde film odak mesafesi ( Focus Film Distance -FFD) ve di er gerekli
bilgilerin film üzerine yap
lan etikette olmas na dikkat edilmelidir.
er hastan n konturu al nacaksa simülasyon i lemi bittikten sonra kontur al
tamamlanmal r.
Hastan n tedavi randevusu hangi cihazda tedaviye ba layacaksa cihaza ait teknisyen
ile görü ülerek saati hastaya ve ilgili ki ilere bildirilmelidir.
Hastaya ait filmler, tedavi dosyas ve varsa konturunun sorumlu fizikçiye ula mas
sa lanmal r.
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Hasta i lemleri bittikten sonra yak nlar ça larak güvenli bir ekilde odadan ç kmas
sa lanmal ve hastan n odada tek ba na b rak lmamas na özen gösterilmelidir.
Gerekli düzenlemeler yap ld ktan sonra di er hasta al
için doktoru ile ileti ime
geçilmelidir.
Sorumlu teknisyen mesai saatleri içerisinde daima cihaz ba nda bulunmak
zorundad r.
3.2.3.2.Simülatör Cihaz çin Tehlike Durum Plan
Tehlike ve Acil Durum Nedenleri, Olas tehlikeler,
Elektrik Ar zas
Yang n
Deprem
Su basmas
Simülasyon s ras nda odaya girilmesi
Yukar da belirtilen kaza durumlar nda Simülatörün bütün fonksiyonlar durdurabilen
rm
renkli acil butonlar , kumanda paneli üzerinde ayr ca odan n prizleri de dahil tüm
elektrik ak
kesen acil dü mesi kumanda odas duvar nda bulunan elektrik panosunda
bulunmaktad r. Ayr ca sadece masan n elektrik ak
keserek masan n hareketini durduran
butonlar, masan n her iki yan nda bulunan panel üzerinde bulunmaktad r.
Kaza halinde görevli ki i acil butonlar ile cihaz n elektrik ak
keserek hastay
zla odadan d ar ç karmal ve derhal yetkili ki ilere haber vermelidir.
Yang n durumunda acil butonlar ile cihaz n elektrik ba lant
kesilir. Acil yang n
kap
n yan nda iki tip yang n tüpü vard r. Elektrikli cihazlar n söndürülmesi
gerekiyorsa halokarbon yang n tüpü ile de ilse normal yang n söndürme tüpü ile
müdahalede bulunulur. Ana alter kapat larak tesisin elektrik ak
kesilmi olur.
Simülatör odas n kap üzerinde bulunan k rm radyasyon uyar lambas hasta
simülasyonu s ras nda yanar. Bu durumda oda kap hiç bir ekilde aç lmamal simülasyon
lemi bitiminde
n sönmesi beklenmelidir.
Kaza Durumunda zlenecek Yöntemler:
Kaza gerçekle ti inde, çal anlar n ve hastalar n kazay hangi iddette ya ad klar
ara
r. Radyasyona maruz kal p kalmad klar n tespiti için derhal yetkili otoriteye haber
verilir. Simülatör cihaz nda mekanik ve fiziksel kontroller yap larak hasar tespiti yap r.
Cihaz n bak m ve onar ndan sorumlu servis ile temasa geçilerek cihaz n parametrelerinde
de iklik olup olmad , n ç
iddeti ve görüntüleme fonksiyonlar n durumu ara
r.
Simülasyon i lemine ba lamadan önce cihaz n bütün kalite kontrol testleri yap larak kabul
edilebilir seviyede oldu u tespit edildikten sonra, hasta simülasyonuna izin verilir.
Kaza Durumunda Ba vurulacak Ve Müdahalede Görev Alacak Personel:
Kaza ya da ola anüstü durum sorumlu ki ilere bildirilerek halledilebilecek türde ise
dahili telefon numaralar aranarak yard m istenir.
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Tablo 4. Tehlike Durumu Ve Ola and
Onkolojisi Anabilim Dal Yönetimi

Durumda Görev Alacak Personel Radyasyon

TEL

DAR EK P

Kurum çi

Kurum D
0 532 516 75 77

Doç.Dr. Nilgün Özbek OKUMU

3162

Yrd.Doç. Dr. A. Deniz MEYDAN

2232

0 532 701 45071

Fiz.Uzm. Tenzile OFLUO LU

2248

0 533 652 15 94

Fiz.Uzm. Telat AKSU

2248

0 542 483 46 77

Ba tekniker Zeynep YILMAZ

3793-3794

0 544 466 54 56

TEKN K EK P

Hastane Yönetimi

BA HEK M

: Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk

BA HEK M YARDIMCISI

: Doç. Dr. Yücel YAVUZ

Tablo 5. Tehlike Durumunda Aranacak TAEK Telefon Numaralar
TAEK AC L DURUM
TAEK
RSGD B k.
SANTRAL
FAX

172
0312 2958907
0312 2958973
0312 2958700 (Santral)
0312 2958947
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3.3. OMÜ T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal 'nda Radyasyon
Güvenli i
Ondokuz May s Üniversitesi Sa k Ara rma Merkezi Nükleer T p Anabilim Dal
mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonras e itiminin yan s ra hastalara yönelik tan ve tedavi
hizmeti sunmaktad r. Günlük pratikte tan sal amaçl uygulamalarda, radyofarmasötikler
dü ük dozlarda hastalara oral ya da paranteral yolla verilmekte ve yüksek tedavi doz
uygulamalar n aksine s korunma kurallar gerektirmemektedir. Hastalar normal tuvalet
ve banyolar kullanabilirler. Enjeksiyondan sorumlu personel, emziren anneler ve yo un
bak m tedavisi alt ndaki olgularda özellikle radyasyon korunmas na dikkat edilmesi gerekir.
Yüksek dozlarda tedavi uygulamalar nda, verilen radyofarmasöti in fiziksel özelliklerine göre
hastalar n belirli bir süre özel donan ml odalarda izlemi gerekir. Hastan n vücudundaki
radyasyon dozu toplum için kabul edilebilir düzeye geldi inde gerekli uyar ve öneriler ile
taburcu edililir.
Nükleer T p klini ine teknesyum jeneratörü haftal k olarak, bunun d nda kullan lan
Ga-67, I-131, In-111, Tl-201 ve F-18 FDG gibi radyofarmasötikler hasta yo unlu una göre
smarland kça getirilmektedir. Nükleer T p Anabilim Dal , Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) lisans ile uluslararas kurallara uygun olarak hizmet vermektedir. Anabilim Dal ' nda
3 adet gama kamera (biri SPECT / BT) , 1 adet PET/ BT cihaz , 1 DEXA, gama sayaç
(kullan m d ), uptake ayg , gama probe (kullan m d ), doz kalibratörü (2 adet ) , C-14
üre- nefes testi cihaz , teknegas sistemi bulunmaktad r.

3.3.1. Nükleer T p Laboratuar nda Çal
stenilen Kurallar

rken, TAEK Taraf ndan Uyulmas

1.Laboratuarla ilgili envanter tutulmal r. Bu envanter a
daki hususlar içermelidir.
Tesise giren radyoaktif maddelerin kay tlar
Radyoaktif madde verilen hastalar n kay tlar (miktar , türü ve tarihi)
Çal anlar n dozimetre de erlerinin kay tlar
Radyoaktif at k kay tlar (miktar , türü ve tarihi)
Görüntüleme cihazlar n bak m, onar m ve kalibrasyon kalite kontrol kay tlar
Doz kalibratörü ve radyasyon ölçüm cihazlar n kalibrasyon kay tlar
Tehlike ve ola anüstü durum kay tlar
Çevresel radyasyon ölçüm kay tlar
2.Görevli olmayan personelin laboratuara giri -ç
lar önlenmelidir.
3.Radyoaktif maddeler ile çal maya ba lamadan önce masa üzerini plastik örtü ile
kaplamal , üzerine emici ka tlar yerle tirilip bunlar n üzerinde çal lmal r.
4. lemler kenarl küvetler içinde emici ka tlar üzerinde yap lmal r.
5.Laboratuarda çal rken laboratuar önlü ü, lastik/plastik eldiven gibi koruyucu
giysiler giyilmelidir. bitiminde kullan lan eldivenler dikkatli ekilde ç kart larak radyoaktif at k
kutusuna at lmal r.
6.Eldiven kullan ld nda, kontaminasyonu önlemek amac yla iç k mlar d ta kalacak
ekilde ç kart lmal r.
7.Laboratuarda temizlik için ka t havlu ve mendil kullan lmal , kullan mdan sonra
derhal radyoaktif at k kutusuna at lmal r.
8.Laboratuarda kullan lan giysilerin laboratuar d na ç kar lmas önlenmeli, koruyucu
giysiler ç kar p eller ayaklar monitörize edildikten sonra laboratuar d na ç lmal r.
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9.Laboratuar içinde yiyecek, içecek ve ki isel e yalar n bulundurulmamas na özen
gösterilmelidir.
10.Ellerde yara varsa bandajl bile olsa laboratuarda çal lmamal r.
11.Elektrik dü meleri, musluklar, kap kollar , telefon ahizelerinin kontamine
olmamalar na dikkat edilmelidir.
12.Çal rken vücutta kesik ve çiziklere neden olabilecek keskin uçlu malzeme
kullanmaktan kaç lmal r (k k ve çatlak cam e yalar gibi).
13.Laboratuarda kullan lan
elerin muhafaza kaplar n kapaklar n kolay aç labilir
olmas na dikkat edilmeli ve uygun etiketleme i lemi yap lmal r.
14.Laboratuar radyasyon monitörü ile sürekli taranarak radyasyon korunmas için
gerekli önlemler al nmal r. Çal ma saatlerinde radyasyon monitörü s cak odada ve
devaml çal r durumda bulundurulmal veya alarm seviyesi ayarlanabilir sesli uyar istemi ile
bir laboratuar monitörü sa lanmal r. Kontaminasyon saptanmas halinde dekontaminasyona gidilmelidir.
15.Radyofarmasötik uygulama, seyreltme ve di er çal malar çeker ocak içerisinde
ve kur un e de eri camdan yap lm paravan arkas nda yap lmal r.

3.3.2 .S cak ( Radyofarmasi Laboratuvar ) Oda Düzeni
cak oda radyofarmasötiklerin haz rland ve üretildi i yer olup güçlü karbon filtreli
çeker ocak ve laminar flow kabini içermelidir. Çal ma bankolar , lavabo ve dekontaminasyon
için du bulunmal r. Elle ta nabilir radyasyon monitörünün taban ve çal ma alanlar n
kontaminasyon kontrolleri için s cak odada bulunmas zorunludur. Ayr ca laboratuar kap na
yak n yerle tirilen sabit bir radyasyon monitörü de bulunmal r. Bu monitör odadan
ayr lmadan önce ellerin ve k yafetlerin kontaminayon kontrolü için kullan r. Üzeri effaf
plastik kapal olmal ve alarm sesi aç k olmal r. Monitör ellenmemelidir, çünkü ki i
kontamine olduysa monitörü de kontamine edebilir. Herhangi bir bula oldu unda durumdan
radyasyon güvenlik görevlisi haberdar edilir. S cak odada i aretlenen kitlerin kur un
korumalar n üzerine kitin ad , haz rlan saati, aktivitesi ve hacmi yaz lmal r. Bu vialler
kapaklar kilitlenebilen kur un kaplar içinde saklanmal rlar. S cak odadaki çal ma
modülleri kur un bloklarla olu turulabilir. çleri kolay dekontaminasyon için çelik veya laminat
ile kaplan r. Kur un caml L- tipi z rhlar radyofarmasötik haz rlan rken göz lensini korumak ve
yüze s çramalar önlemek için gereklidir.
3.3.2.1 Radyofarmasi Laboratuar ve bölümleri
Radyofarmasi laboratuar nükleer t p birimi içinde denetimli alanlar olup, radyasyon
dozimetrisi kullan lmas zorunludur ve radyasyon konusunda e itimli ki ilerin girmesine izin
verilir. Bu alanlarda çal ma s ras nda uyulmas gereken kurallar tan mlanm r.
3.3.2.2. Radyofarmasi Laboratuar ve bölümlerinde uyulmas gereken genel
prensipler: “ National Radiological Protection – 1983”

olmal

1. Aç k kaynak olan radyoaktif ürünlerin kullan mda tüm personel iyi e itimli
r.
2. Çal ma i lemleri alandaki kontaminasyonu en aza indirmeye yönelik olmal r.
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3. Çal ma alan na yenilip içilebilecek hiçbir g da ürünü sokulmamal , buzdolab nda
depolanmamal ve sigara içilmemelidir.
4. Mendil kullan
yasakt r; ka t havlu kullan lmal r.
5.Derideki herhangi bir kesik çizik laboratuara girmeden önce su geçirmez bantlarla
kapat lmal r.
6.Duvarlar taban ve tavan ve odadaki tüm donan m kontaminasyonu mümkün oldu u
kadar dü ük düzeyde tutmak için yeterli s kl kta temizlenmelidir.
7.Uygulanacak radyoaktif solüsyonlar n ad kimyasal formu, verilme tarihi ve zaman
aç k olarak yaz lmal r. “milicurie” ve “mikrocurie” birimleri hatalar önlemek için aç k
yaz lmal , k saltma kullan lmamal r.
8.Tiroide yönelik tan ver tedavi d nda iyotun herhangi bir formu ya da 185 MBq (5
mCi) den fazla Tc- 99m perteknetat kullan lacaksa radyasyon dozunu azaltmak için tiroidi
bloklayan ajan verilmelidir.
9.Radyoaktif gazlar veya aerosoller uyguland zaman d ar solunan hava do rudan
binan n d na iletilmelidir.
Kullan ma haz r radyofarmasötik vialleri ve hasta enjektörleri üzerine hasta olas
radyasyon kazas
önlemek için radyafarmasöti in ad , toplam aktivite miktar , haz rlama
saati vb. bilgiler mutlaka yaz lmal r.
Radyofarmasötik doz haz rlama kay tlar n içermesi gereken bilgiler:

RADYOFARMASÖT K:
Çoklu doz viali
Radyofarmasötik Ad
Hacim
Toplam Aktivite
Ba lanma Saati

Hasta enjektörü:
Hasta Ad
Çal ma ad
Radyofarmasötik Ad
Ölçüm
Tarih saat

3.3.2.3. Radyofarmasi Odas nda Radyasyon Güvenli i
Radyoizotoplarla çal

rken a

daki genel güvenlik önlemleri al nmal

r.

a. Radyoaktif madde ile çal rken eldiven giyilir. Laboratuar k yafetleri ve tek
kullan ml k eldiven kullan lmal r. Laboratuardan ayr rken k yafetler ç kar r.
Eldivenler s k de tirilir.
b. Radyoaktif madde ta
kaplar üzerine radyofarmasötik ad , aktivite miktar ,
haz rlan saati ve tarihi yaz lmal r.
c. Radyoizotoplarla çal rken herhangi bir eyin yenilmesi ve içilmesi yasakt r.
d. Radyofarmasötikleri haz rlarken yutma riskini azaltmak için pipet, pipet ucu
kullan r.
e. Buharla ma ve gaz salma özelli i olan maddeler havalanmas yeterli ortamda
tutulmal ve ta nmal r.
f. Radyoaktif at klar uygun ortamda kur un çöp kutular içinde saklanmal r.
g. Çal ma tamamland ktan sonra çal ma personelinin ve çal ma ortam n her
çal madan sonra radyasyon ölçümleri al nmal ve gerekirse dekontaminasyon
lemi ve kay tlar tutulmal r.
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h. Önemli düzeyde bula saptan rsa radyasyon güvenlik birimi ve sa k fizikçisi
bilgilendirilmelidir.
Radyoaktif maddelerle çal rken oldukça planl ve h zl hareket etmelidir.
Radyoaktif at klar radyoizotopun türüne yani yay lan radyasyonun tipine ve
enerjisine göre z rhlanma malzemelerinden yap lm (örn: kur un) çöp kutular
içinde muhafaza edilmektedir. Bu kat at k torbalar dolduklar nda yüzeyindeki
radyasyon doz h bölüm sa k fizikçisi taraf ndan ölçülüp bölüm at k deposuna
gönderilir.
TAEK “Radyoaktif Madde Kullan ndan Olu an At klara li kin Yönetmelik,
02.09.2004/ 25571 yönetmeli inin öngördü ü s rlar düzeyine dü ene kadar at k deposunda
bekletilir.
3.3.3. Hasta Taburcu

lemleri ( I-131 tedavisi sonras )

Tan sal amaçl nükleer t p uygulamalar için efektif doz, 1-10 mSv ve ortalama 3 mSv
dir. Bu de erler y ll k önerilen doz limitlerini a mad gibi günlük uygulamalar sonras hasta
için 1 metreden doz lama ölçüm de erleri de önerilen s rlar içinde oldu undan, i lem
sonras toplum için özel önlemlerin al nmas ço unlukla gerekmemektedir. Nükleer t p
bölümünde tan sal uygulamalarda radyoaktif madde kullan lmas nedeniyle, ölçüm sonuçlar
normal s rlarda bile olsa hastalara 1 gün boyunca korunma prensiplerine uyulmas söylenir,
yatan hasta ise ilgili servis doktoruna korunma prensipleri hakk nda bilgi verilir. Ancak tedavi
amaçl doz uygulamalar sonras aile üyeleri ya da toplum radyasyon güvenli i aç ndan bir
tak m s rland rmalar gerekebilir. Ayakta tedavi doz uygulamas sonras I-131 radyoaktif
maddesi verilen hastalar TAEK mevzuat nda belirlenen 1 metre uzakl ktaki doz h ,
30 Sv/saat’in alt na dü ünceye kadar oda projesi uygun bulunan izolasyonlu bekletme
odas nda bekletilir. Birer saat ara ile doz nlama ölçümleri yap larak önerilen doz s rlar na
inildi inde hastaya ayakta tedavi sonras uyulmas gerekli form verilerek gönderilir.

Tablo 6. Aktivite- etkin doz dönü üm tablosu

Kaynak: TAEK http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/21/
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I-131 tedavisi gören hastalar n mesai arkada lar na verece i radyasyon dozlar
0.3
mSv de erinde tutabilmek için i e ba lamadan önce geçirmeleri gereken süreyi
belirlemek için a
daki tablodan yararlan r.
Tablo 7. I-131 verilmi hastada k

tlamalar-1

Kaynak: TAEK http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/21/

Tablo 8. I-131 verilmi hasta k

tlamalar-2

Kaynak: TAEK http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/21/

Tablo 9. I-131 verilmi hasta k

tlamalar-3

29
3.3.4. I-131 D nda Beta I mas Yapan Radyoaktif Maddeler le Tedavi Sonras
Radyasyondan Korunma
Nükleer T p tedavi uygulamalar nda I-131 d nda beta mas na sahip radyonüklidler
aras nda Yitrium- 90 (Y-90), Samarium-153, Stronsiyum-89 ve Rhenium-186 yer al r.
Y-90’n n kolloid formu radyonüklid sinevektomide, anti CD20 antikorlar ile i aretlenerek ise
lenfoma tedavisinde kullan r. Her iki tedavi de poliklinik artlar nda uygulanmakta olup, ek
bbi sorunu olmad
sürece hastanede izole edilmeleri gerekmemektedir.Yak n temas
olmad
sürece personel ve yak n çevrenin ald
radyasyon dozu ihmal edilebilir
düzeydedir. Tedaviyi veren t bbi personelin beta mas n neden olabilece i Bremstrahlung
mas na engel olabilmek için uygulamay özel bir enjektörle yapmas gerekir.Tedavi
sonras 1 metreden ölçülen doz h 0,00295 mSv/saat ve hasta ailesinin maruz kalaca
radyasyon ilk hafta için yakla k 0,035 mSv ( 0,04- 0,15 mSv/ hafta) dir. Verilen radyoaktif
madde esas olarak idrar ile at ld ndan tuvalet kullan
ile ilgili uyar larda bulunmak
önemlidir.
Samarium-153, Stronsiyum-89 ve Rhenium-186 tedavileri de poliklinik artlar na
uygulan r. Esas at m yolu gastrointestinal sistem oldu undan tuvalet temizli i yönünden
hastalar uyar lmal r. Ayr ca kesik veya yaralanma sonras kanama olmas durumunda
çevrenin kontamine olmadan temizlenmesi vurgulanmal r. Tedavi alan hastalar n
emzirmeyi kesmesi gerekir.

3.3.5. Nükleer T p ve Hamilelik
Radyonüklid tedavi sonras hamilelik dü ünen kad nlar n vücudundaki rezidüel
radyoaktivitenin 1 mGy’lik potansiyel fetal dozu geçmemesi önerilir. Gebe ve fetusun
radyasyon maruziyetini önlemek için dikkat edilmesi kurallar:
- Tüm tan ve tedavi uygulamalar nda hastan n hamilelik durumu sorgulanmal ve
gerekli tetkikler yap lmal r.
- Gebe, gereksiz radyasyondan korunmal r.
- Radyasyon ile çal an sa k personeli anne ve fetusün alaca radyasyon dozunu
en aza indirmek için gereken önlemleri bilmeli ve uygulamal r.
- Radyoaktif madde uygulamas zorunlu durumlarda gebeye ve gönderen hekime
olas riskler anlat lmal ve yarar-zarar ili kisi de erlendirilmelidir.
- Gebeden ve/ veya yak nlar ndan bilgilendirildikleri ve riskleri kabul ettiklerini içeren
yaz onam al nmal r.
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Tablo 10.
Çe itli ajanlara göre radyonüklid uygulama sonras
beklenmesi gereken süreler (1 mCi = 37 MBq)

Radyonüklid
Tan sal lemler
T1/ 2< 7 gün olan tüm
radyofarmasötikler
I-131 MIBG
131-I
Tedavi Uygulamalar
131-I
131-I
I-131 MIBG
P-32 Fosfat
Sr-89 Klorür
Y-90 Kolloid
Y-90 Kolloid
Er-169 Kolloid

Endikasyon

Doz
(MBq)

hamilelik için

Beklenecek süre
(ay)
0

Feokromositoma
Tiroit hast

20
400

1
4

Hipertiroidi
Tiroit kanseri
Feokromositoma
Polisitemi vb.
Kemik metastaz
Artritik eklem
Malignite
Artritik eklem

800
6000
7500
200
150
400
4000
400

4
4
3
3
24
0
1
0

Kaynak: Administration of Radioactive Substances Advisory Committee. Notes for guidance on the
clinical administration of radiopharmaceuticals and use of sealed radioactive sources, 2000 Nucl. Med.
Communications. 21 Supplement

3.3.6. Nükleer T p ve Emzirme
Nükleer t p uygulamalar nda kullan lan birçok radyonüklid anne sütünden salg lan r.
Bu nedenle inceleme sonras emziren annelere bebe ini a
da belirtilen sürelerle
emzirmeyi durdurmas ya da tamamen kesmesi önerilir.
I-131 (radyo iyot) tedavisi sonras tamamen
I-131, I-123, Ga-67 ve Tl-201 sonras 3 hafta
da belirtilenler d ndaki tüm Tc-99m bile ikleri sonras 12 saat
Tc-99m ile i aretli eritrosit, DTPA ve fosfonatlar n (MDP, HDP, PYP) gibi) sonras 4
saat
Kaynak: Pregnancy and Medical Radiatio (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps

3.3.7.Radyoaktif At klar
Genel olarak nükleer t p bölümünde uygulanan yöntem ve radyoaktif kayna a ba
olarak
Kuru ve kat radyoaktif at k
at k
Biyolojik ve keskin at klar
Havaya yay lan at klar bulunabilmektedir.
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3.3.7.1.Radyoaktif At klar n Yönetimine
Hususlar
3.3.7.2.Kat
Gerekli Hususlar

li kin TAEK Taraf ndan Belirlenen

Radyoaktif At klar n Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulmas

Günlük çal malar için kullan lacak olan kat radyoaktif at k biriktirme kab n kapa
ayak pedal ile aç r olmal r. Kapa n aç lmas ve kapanmas için el kullan lmaz. Kullan lan
radyoaktif maddenin yayd
radyasyon tipine ve enerjisini göre at k biriktirme kab n iç
mlar , kapa ve taban da dahil olmak üzere uygun malzeme ile z rhlanmal r. Kab n d
sm nda uluslararas , standart radyasyon uyar i areti bulunmal r. Kab n büyüklü ü ve
geometrik ekli olu an radyoaktif at n miktar na göre ayarlanmal r.
Yukar da belirtilen özelliklere sahip at k biriktirme kab n içerisinde yeterli büyüklükte
ve uç k mlar kab n üst k sm ndan d ar ta acak ekilde bir plastik torba yerle tirilir.
Radyoaktif kat at k biriktirme kab n bulundu u ortamda, radyoaktif olmayan kat
at klar için ayr bir biriktirme kab bulundurulur. Radyoaktif olmayan at klar hiç bir ekilde
radyoaktif at k kutular na at lmazlar. üphe edilen at klar radyoaktif at k kabul edilir.
Biriktirme kab doldu unda plastik torban n a
s
ekilde ba lanarak etiketlenir.
Radyoaktif at k içerisinde tehlikeli kimyasal maddeler veya ba ka zehirleyici maddeler
kar
lmaz. Ancak kaç lmaz olarak meydana gelen kar malar etiketler üzerinde belirtilir.
Torbalar, uzun süreli at k bekletme yerlerine nakledilerek üzerlerindeki etiketlere göre
bekletilir. Uzun süreli at k bekletme yerleri bina içerisinde bodrum kat gibi insanlar taraf ndan
fazla kullan lmayan bir oda eklinde olabilece i gibi bina d nda giri i kontrollü ayr oda
eklinde de yap labilir. Buharla ma yapabilecek at klar için havaland rma sistemi sa lan r.
Kat radyoaktif at klar uzun süreli at k bekletme yerlerinde plastik depolar n
yüzeylerindeki radyasyon doz iddeti 1 µSv/saat de erine dü ünceye kadar bekletilir. Bu
ko ullar sa land ktan sonra at klar n imha yöntemi hakk nda bilgi almak üzere TAEK’ e
ba vurulmal r.
3.3.7.3. S
Gerekli Hususlar

Radyoaktif At klar n Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulmas

radyoaktif at klar, a
da belirtilen hususlar sa land ktan sonra, belirtilen aktivite
rlar na göre kanalizasyon sistemine gönderilebilir.
3.3.7.4.Uyulmas Gerekli Hususlar
radyoaktif at klar, ünite içerisinde belirlenecek ve alt nda (T) dirsek olmayan bir
lavabodan kanalizasyona b rak r. Bu lavabo uluslararas , standart radyoaktif madde
sembolü ile i aretlenir. Bu lavaboda radyoaktif olmayan çal malar yürütülemez.
Kanalizasyona b rak lacak bütün radyoaktif s lar su içerisinde çözülebilir ve
da labilir özellikte olmal r. Radyoaktif s , çözünmeyen kat parçac k veya tortu
bulunduruyorsa, kanalizasyona b rakmadan önce filtre edilir. Filtre malzemesi kat at k olarak
leme tabi tutulur.
Asidik çözeltiler kanalizasyona b rak lmadan önce nötralize edilirler.
Kanalizasyona b rak lan s , zehirli maddeleri veya di er eczalar bulunduruyorsa
kanalizasyona b rak lmadan önce bölgesel yetkili otoritelerden (belediye) izin al r.
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3.3.7.5. Kanalizasyona B rakma S

rlar

Sadece H-3 (trityum) ve/veya C-14 (karbon-14) içeren sintilasyon çözeltilerinin
radyoaktivite konsantrasyonlar 100 Bq/ml de erini a
yorsa kanalizasyon sistemine
rak labilir.
lk maddede belirtilen s rlar n d nda s at klar için radyoaktivite de erleri a
da
verilmi tir.
Kanalizasyon sistemine her bir göndermede radyoaktivite miktar 1 ALImin
de erinden fazla olamaz.
Her bir laboratuarda veya e de eri üniteden her ay kanalizasyona gönderilecek olan
toplam aktivite 10 ALImin de erini geçemez.
Bu de erler hiçbir zaman ayda 100 MBq de erinden fazla olamaz.
Bu de erlerdeki radyoaktif s lar, kanalizasyona b rak lmalar s ras nda en az 10 kat
su ile seyreltilir.
En çok kullan lan radyonüklidlerin ALImin de erleri a
daki tabloda verilmi tir.
Tablo 11: S kl kla Kullan lan Radyonüklidlerin ALImin De erleri*
Radyonüklid
F-18
P-32
Cr-51
Ga-67
Ga-68
Tl-201
In-111
Tc-99m
Hg-197

Yar lanma
süresi
109.74 d
14.29 g
27.704 g
3.261 g
68 d
73.06 s
2.83 g
6.02 s
64.14 s

ALImin
(ISRP-61)
8

4 x10
5 x106
2 x108
8 x107
2 x108
3 x108
5 x107
1 x109
6 x107

Radyonüklid
Sr-89
Y-90
Co-56
Co-58
C-14
Au-198
I-123
I-125
I-131

Yar lanma
süresi
50.55 g
64.1 g
78.76 g
70.8 g
5730 y l
2.696 s
13.13 s
60.14 g
8.04 g

ALImin
(ISRP-61)
4

6 x10
5 x106
2 x106
7 x106
4 x107
1 x107
9 x107
1 x106
8 x105

d: dakika, s: saat, g: gün (*) Tüm radyonüklidlerin ALI min de erleri Radyasyon Güvenli i
Yönetmeli i’nde verilmi tir. Kaynak:TAEK
ALI: Radyoaktif maddelerin Becquerel (Bq) cinsinden y ll k olarak vücuda al nabilir s r
de erleri, (ALI "Annual Limits on Intake" )
Yar lanma Süresi: Bir radyoaktif maddenin ba lang çtaki aktivite de erinin yar ya dü mesi için
geçen süre.

3.3.8. Tehlike ve Acil Durum Nedenleri
1.
Yang n, deprem, patlama ve benzeri acil durumlar,
2.
Sipari i verilen radyoaktif maddenin zaman nda merkeze ula mamas ,
3.
Kullan lan radyoaktif maddenin çal ma alan d nda bula maya sebep olacak
ekilde dökülüp saç lmas ,
4.
Kullan lan radyoaktif maddenin çal anlar n vücuduna bula mas ,
5.
Radyoaktif maddenin çal nmas veya kaybolmas ,
6.
Hastalara yanl radyofarmasötik veya yanl doz uygulanmas ,
7.
Radyo iyot tedavisi görmü hastalara acil müdahale gerekmesi veya ölmesi
durumu,
TAEK taraf ndan tehlike durumu veya ola and durumlar olarak de erlendirilir.

33
3.3.8.1. Tehlike Durumu ve Ola and

Durumlarda zlenecek Yöntemler

3.3.8.2. Yang n, Deprem, Patlama Gibi Acil Durumlar
Uygulama merkezinde yang n olmas durumunda; elektrik ana alterden kesilmeli,
tüm cihazlar kapat larak hasta oda d na ç kart lmal r.
Yang n söndürme cihaz kullan larak yang na müdahale edilmelidir. Müdahale
ras nda radyasyon kaçaklar na kar itfaiyeye rehberlik yap lmal r.
Kurtarma i lemini yapacak olan teknik personel, radyoaktif maddelerin bulundu u
alanlar ve acil durumlarda radyasyonun sebep olabilece i tehlikeler hakk nda bilgilendirilir ve
uyulmas gereken hususlar belirlenir. Bu gibi acil durumlarda, derhal hastane yönetimi
haberdar edilerek gerekli önlemler al r. Radyoaktif maddeler korucu kaplar n içinde
ta
r. Ancak, ortamda do al düzeyin üzerinde radyasyon bulunmas halinde bile kurtarma
ve ilkyard m i lemleri hiçbir ekilde engellenmez.
Kaza ile ilgili tüm kay tlar ve raporlar muntazam bir ekilde tutulmal ve TAEK-RGD
veya ÇNAEM sa k bölümüne bildirilmelidir.
3.3.8.3.Sipari Edilen Radyoaktif Maddenin Gelmemesi
Sipari edilmi olan radyoaktif madde, belirtilen zamanda veya kabul edilebilir bir
zaman geçmi olmas na ra men gelmemi se; önce hastanedeki tüm olas klar kontrol edilir,
sonra firma aranarak sipari in gelmedi ini bildirilir, böylece firma radyoaktif maddenin izini
takip ederek, nerede oldu unu bulabilir. Bulunamad takdirde TAEK’e haber verilir.
3.3.8.4. Az Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Minör Kontaminasyon)
Dökülen s
n üzerine hemen emici bez veya ka t konularak yay lmas önlenir,
çevresi i aretlenir ve üzerinden geçi ler engellenir.
Temizlik esnas nda mutlaka eldiven giyilir ve bula
malzemelerin ve slak
ka tlar n içine konulabilece i, plastik bir torba bulundurulur.
Dökülen maddenin üzerine konulmu olan bez veya ka t al r ve bir havlu ile,
bula ma alan d tan içe do ru olmak üzere kurulan r.
Alan iyice kuruland ktan sonra temizleme malzemeleri (dekontaminasyon ilaçlar ) ile
slat lm ka t havlu ile silinir.
Havlunun radyoaktivitesi uygun ölçüm cihaz kullan larak kontrol edilir. Ortam
say
n iki kat geçen say mlar, bula ma oldu unun göstergesidir. Bula ma bulunuyorsa,
ka t havlularla temizlemeye devam edilir. Yumu ak bir temizleyici s kullan labilir ancak
nd
temizleyicilerden sak nmal r. Temizlik sonunda silme testi tekrarlan r.
Temizleme ve silme testi, silme i lemi yap lan havludaki radyasyon düzeyi, ortam
say
n iki kat ndan daha küçük bir de ere ula ncaya kadar devam ettirilir.
Radyasyon korunmas görevlisi durumdan haberdar edilir.
3.3.8.5. Fazla Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Majör Kontaminasyon)
(Radyoaktif madde
esinin k lmas , dökülmesi, hastan n idrar
kaç rmas ,
kusmas durumu vb )
Odadaki herkes kap ya gider, ayakkab lar ayaklar kullan larak ç kar r ve kap
na ç plak ayakla ç
r. ayet dökülen maddeye de mi se eldivenler ve koruyucu giysiler
kar r ve bula ma olas
olan di er e yalarla bir arada b rak r. Kap kapat r.
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Yard m ça
r, ayet duyan olmazsa, ancak yaln z bir ki i radyasyon korunmas
görevlisini ça rmak ve bir uygun ölçüm cihaz bulacak birisini bulabilmek için bir yere kadar
yürüyebilir
Uygun ölçüm cihaz kullan larak, odada bulunan herkesin el ve ayaklar na özellikle
dikkat edilerek, bütün vücutlar ölçülür.
Bula
giysiler hemen ç kar r ve büyük plastik torbalara veya ba ka uygun
kaplar n içine konularak radyoaktif at k i lemi uygulan r.
er cilt radyoaktif madde ile bula
ise, yumu ak bir sabun ve bol su ile y kan r,
sert f rça ve tahri edici sabun kullan lmaz. Y kand ktan sonra tekrar uygun bir ölçüm cihaz
ile vücut ölçümü yap r. Ortam say
n üzerinde olmayan de erler al ncaya kadar
kanma ve ölçme i lemi tekrarlanmal veya üç kez y kand ktan sonra ölçüm de erleri
de miyorsa y kanmaya son verilmelidir. Mümkün olursa y kanmalar aras nda nemlendirici
losyon kullan lmal r.
Genel vücut bula malar nda, tüm vücut ölçülür ve yüksek bula ma bölgeleri
aretlenir. Bula mam tüylü bölgelerin bula mamas na ve vücut aç kl klar na dikkat edilerek
zl ca du a girilir, bol su ve sabun ile y kand ktan sonra tekrar ölçüm al r.
Radyoaktif madde göze s çram ise, bol su ile ve serum fizyolojik ile durulan r ve
durulama suyu ölçülür. Temizlik sa land ktan sonra göz tahri i için önlem al r.
Saçlarda bula ma varsa, yumu ak bir deterjanla en iyi ekilde temizlenir. Saçlar
karken sabunlu suyun gözlere, kulaklara veya a za girmemesine özen gösterilmelidir. T ra
yap lmamal r.
Olay mutlaka kayda geçirilmeli ve tekrarlanmamas veya yayg nla mamas için
al nmas gerekli ilave önlemler belirlenmelidir.
Temizleme i lemi ba ar lam yorsa TAEK’e haber verilmelidir.

3.3.8.6. Radyoaktif Maddenin Çal nmas veya Kaybolmas
Radyoaktif maddenin bulunabilmesi için ara rma ba lat lmal ve TAEK’e haber
verilmelidir.
Aranan radyoaktif madde bulundu unda, ta ma kab n hasar görüp görmedi i
incelenmeli ve orijinal aktivitenin bulunup bulunmad
kontrol edilmelidir (Yar lanma süresi
göz önünde tutulmal r). Kab n zarar görmü olmas ve aktivite miktar n azalm olmas
durumunda TAEK’e haber verilmelidir.

3.3.8.7. Yanl

Radyofarmasötik Veya Yanl

Doz Uygulanmas

Yanl hastaya radyofarmasötik verilmesi, hastaya yanl dozda radyofarmasötik
verilmesi, hastaya yanl radyofarmasötik verilmesi veya radyofarmasöti in yanl yöntemle
uygulanmas gibi durumlarda hastan n en az zarar görmesi için gerekli müdahale yap lmal
ve bu durumlar n kay tlar tutulmal r.
Tedavi uygulamalar nda uygulanmas gereken dozun %10’undan fazlas n, te his
uygulamalar nda ise uygulanmas gereken dozun %50’den fazlas n uygulanmas yanl
doz verilmi oldu unu gösterir.
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3.3.8.8. Radyo iyot Tedavisi Görmü
Ölmesi Durumu

Hastalara Acil Müdahale Gerekmesi Ve

I-131 tedavisi gören hastan n vücudunda yüksek aktivite bulundu u esnada, acil t bbi
müdahale gerekti i durumlarda müdahaleyi yapacak olan personel radyasyondan korunmak
ve kontaminasyonu önlemek için al nacak önlemler hakk nda bilgilendirilmeli ve gerekli
korunma giysileri kullan lmal ve müdahale esnas nda çal ma alan nda çevresel radyasyon
ölçümleri al nmal r. Hastan n ölümü halinde hastan n vücudundaki aktivite müsaade edilen
r düzeyine dü ünceye kadar bekletildikten sonra defin i lemleri yap lmal ve hasta
yak nlar radyasyondan korunmak için al nacak önlemler hakk nda bilgilendirilmelidir. Otopsi
yap lmas gereken durumlarda vücuttaki aktivite otopsi yapacak olan ki ileri etkilemeyecek
düzeye dü ünceye kadar beklenmelidir.
3.3.9. Tehlike Durumu Ve Ola and

Durumlarda Tutulacak Kay tlar

Ondokuz May s Üniversitesi Hastanesin’de herhangi bir tehlike durumuyla
kar la ld nda olay aç klayan bir rapor tutulmal r. Bu raporda tehlike durumunun
sebepleri, tehlike durumuna sebep olan radyoaktif maddenin cinsi, aktivitesi, bula ma ekli,
etkilenen ki i say , ki ilerin alm olduklar dozlar, bula kl n giderilmesi için al nan
önlemler, vb. bilgiler bulunmal ve kay tlar istendi inde TAEK’e verilmelidir.
3.3.10. Tehlike Durumunda Kullan lacak Radyasyon Ölçüm Cihaz
Marka: Numelec S.A., Radyasyon Monitörü
Model: Monitör 4
3.3.11. Tehlike Durumu ve Ola and
Tablo 12. Tehlikeli Ve Ola and
p Anabilim Dal Yönetimi

Durumlar n Yönetimi
Durumlarda Görev Alacak Personel Nükleer

KURUM

DAR EK P
Prof. Dr. Tar k BA
LU
( A.D. ba kan )
Prof. Dr. Fevziye CANBAZ T.
( RGK ba kan )
Doç. Dr. Oktay Yap
( Radyasyon Sorumlusu)

(TEL)

KURUM DI I (TEL)

3121919 / 2228

05322976608

3121919 /2646

05327703871

3121919 /2483

05435981166

Biyolog Erol ÇAKIR

3121919 /2483

05054762176

Kimy. lhan KALYONCU

3121919 /2483

05396564293

TEKN K EK P

HASTANE YÖNET
BA HEK M
BA HEK M Yard.

:
: Prof.Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
: Doç.Dr. Yücel YAVUZ (RGK üyesi) (2323)
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Tablo 13. TEHL KE DURUMUNDA ARANACAK TAEK TELEFON NUMARALARI
TAEK AC L DURUM
TAEK
RSGD B k.
SANTRAL
FAX

172
0312 2958907
0312 2958973
0312 2958700 (Santral)
0312 2958947

3.4. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Uygulama ve Ara
Radyoimmunassay (RIA ) Laboratuar nda Radyasyon Güvenli i

rma Hastanesi

Radyoimmunassay çal malar nda kullan lan radyoaktif maddelerle ortaya ç kan
iyonizan radyasyona kar k, çal anlar ve çevreyi korumak amac yla yap lmas gerekenleri,
RIA laboratuvar n lisanslanmas kurallar , laboratuvarda radyasyonla çal ma kurallar
ve sorumluluklar belirlemek amac yla olu turulmu tur. Bu bilgiler hem RIA laboratuvar nda
hem de RGK’da bulunmal r. Di er bölümlerde çal an ki iler RIA laboratuvar nda
çal malar ya da bulunmalar gerekirse sorumlu ki inin gözetiminde girmeli ve kurallara
uymalar istenmelidir.
3.4.1. Çal anlar
- RIA laboratuvar nda yaln z RGK taraf ndan onaylanm ki iler çal r.
- Onay olmayan ki ilerin RIA laboratuvar nda çal mas na izin verilemez.
- RIA laboratuvar nda çal anlar kendi güvenlikleri ile ilgili sorumluluk ta rlar; bu
sorumluluk konusunda bilgilendirilmeleri ve duyarl la
lmalar gereklidir.
- RIA laboratuvar nda çal anlar standart teknisyen-tekniker özellikleri yan s ra
radyasyon güvenli i konusunda e itimli olmal rlar.
3.4.2. zlem:
-Çal anlar laboratuvarda bulunduklar süre içinde mutlaka film dozimetrilerini
yakalar nda ta mal rlar. Dozimetrilerin ölçüm sonuçlar RGK taraf ndan yetkilendirilmi ki i
taraf ndan dosyaland lmal r.
- RIA odas nda radyasyon monitörü bulunmal ve alan ölçümleri kaydedilmelidir
(yaln zca radyoizotop olarak I-125 kullan yorsa ve ba ka radyoizotop kullan lm yorsa
monitör izlemi gerekli olmayabilir).
3.4.3. Radyoaktif kaynak onay
Herhangi bir kaynak al
ya da istemi yap lmadan önce RGK ile görü ülmelidir.
Radyoizotop istemini RGK taraf ndan yetkilendirilmi ki i yapmal r (e er istem 185 MBq (5
mCi) den daha büyükse onay için RGK’ya gönderilmelidir).
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3.4.4. Sat n alma-teslimat
Radyoizotoplar mutlaka ve do rudan yetkili ki iye getirilmeli, hemen RIA odas nda
bulunan bölüme yerle tirilmelidir. Laboratuar n merkezi deposuna girmemelidir.Teslim
al nmadan önce pakette herhangi bir hasar olup olamad
ara
lmal , lot no ve son
kullanma tarihi kaydedilip, numara verilmeli ve depoda 2-8°C’de saklanmal r.
3.4.5. Ta ma
Ta ma RGK Yönergesinin radyoaktif madde ta ma kurallar na
gerçekle tirilmelidir. Maddenin RIA odas d nda uzun süre kalmas sak ncal r.

uygun

3.4.6. RIA Odas
- Merkez laboratuvar RIA odas denetimli aland r. Radyoaktif madde depolama ve
çal ma alan r. Yaln zca yetkili çal anlar girebilir ve çal abilir. Bu oda kullan lmad
zamanlarda kilitli tutulmal r.
- Ayn anda mevcut radyoizotoplar n radyoaktivitesi 2.2 GBq’y (60 mCi)
geçmemelidir. Bu amaçla depo sürekli denetlenmelidir.
- RIA odas nda özel tezgâh, kurutma ka tlar , ka t havlu, eldiven, dekontaminasyon
deterjan , plastik çöp kovas , bu odaya özel otomatik pipet ve pipet ucu, sporlar bulunmal ve
oda d na ç kar lmamal r.
- Çal anlar bu odada özel önlükler kullanmal r.
- Geiger sayac sürekli RIA odas nda bulunmal ; çal ma alan ve odan n
radyoaktivitesi sürekli ölçülmelidir. Ölçüm sonuçlar 3 cps’den yüksek ise önlem al nmad r.
- Bütün disposal at klar ayakla aç lan plastik çöp kovas nda ve plastik po etlerde
biriktirilmeli ve i aretli olarak at k deposuna gönderilmelidir.
- I-125 içeren s at klar kanalizasyona at labilir. Ancak kanalizasyon borusu plastik
olmal r.
- S
ve kat tüm at klar için merkez laboratuvar n uymak zorunda oldu u
biogüvenlik kurallar RIA odas için de geçerlidir.
- RIA odas n temizli i biogüvenlik kuralar na uygun olarak ve mutlaka yetkili ki i
gözetiminde yap lmal r.
- Radyonüklit kayboldu unda acilen RGK’ya haber verilmelidir.
- RIA odas n kap nda herkesin görebilece i ekilde radyasyon uyar
(radyoaktivite simgesi) bulunmal r.

3.5 Rutin

lerde Radyasyonla Çal an Di er Birimler

- Ameliyathane (Skopi ayg )
- Kardiyoloji (Anjiyografi Ünitesi)
- Endoskopi (ERCP Birimi)
- Üroloji (Ta k rma Birimi)
- Radyoaktif madde kullanan ya da radyasyon üreten ayg tlar n kullan ld
birimler.

di er

38

4. RADYASYONLA LG

GENEL B LG LER

Radyasyon ya am n bir parças r. Is ve
k güne ten gelen radyasyonun do al
formudur. Bunlar n yan s ra mikrodalgalar, radyo dalgalar , radar, X- nlar , gama nlar
radyasyonun di er türleridir. Bunlar çevremizde do al olarak bulundu u gibi yapay olarak da
elde edilmektedir. Radyasyon, madde üzerinde meydana getirdi i etkilere göre;
yonla
radyasyon (X- nlar , gama nlar , alfa, beta radyasyonlar ,
kozmik nlar, nötronlar)
yonla
olmayan radyasyon (ultraviyole, k lötesi, radyo dalgalar ,
mikrodalgalar) eklinde s fland r.
Baz istasyonlar , cep telefonlar , mikrodalga f nlar , radarlar, yüksek gerilim hatlar
iyonla
olmayan radyasyon kaynaklar r.
Kaynak; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu web sayfas (www.taek.gov.tr).

4.1 yonla
Radyasyon:
Madde ile etkile ti inde elektrik yüklü parçac klar veya iyonlar olu turarak
iyonizasyon meydana getiren X- nlar ile radyoaktif maddelerden yay lan alfa, beta, gama
nlar gibi radyasyonlar “iyonla
radyasyon" olarak tan mlan r. Hastanemiz Radyasyon
Güvenli i Komitesi “iyonizan radyasyon” güvenli i ile sorumludur.
yonla
Radyasyon Türleri;
- alfa radyasyonu,
- beta radyasyonu,
- gama radyasyonu,
- X- nlar ,
- nötron radyasyonu
- kozmik radyasyon
4.1.1. Alfa radyasyonu
Alfa radyasyonu ) daha büyük bir karars z
pozitif yüklü helyum çekirde idir. Nispeten daha a
menzile (sadece 1-2 cm) sahiptir; ince ka t veya
Bununla beraber alfa radyasyonu solunum ya da
yak ndaki akci er veya mide dokular n yüksek
olabilir.

atom çekirde i taraf ndan yay nlanan,
r bir parçac kt r, ancak havada k sa
cilt taraf ndan tamamen so urulabilir.
sindirim yoluyla vücuda al nd nda,
radyasyona maruz kalmas na neden

4.1.2. Beta radyasyonu
Beta radyasyonu ) karars z bir atom çekirde inden yay nlanan elektrondur. Beta
parçac klar alfa parçac klar ndan çok küçük oldu undan, doku veya malzemeler içine daha
fazla nüfuz eder. Beta radyasyonu plastik, cam veya metal tabakalar taraf ndan tamamen
so urulabilir. Normal olarak cildin üst tabakas ndan öteye geçemezler. Ancak yüksek enerjili
beta yay nlay lar ile a
derecede
nlanma cilt yan klar na neden olabilir. Bu tip beta
yay nlay lar, solunum yada sindirim yoluyla vücuda al nd takdirde de tehlike yaratabilirle
4.1.3. Gama radyasyonu
Gama radyasyonu ) s kl kla ayn anda beta parçac
yay nlayan karars z atom
çekirde inden ç kan çok yüksek enerjili fotondur ( k gibi elektromanyetik radyasyon
formudur). Gama radyasyonu madde içinden geçerken, öncelikle elektronlarla etkile meler
nedeniyle, atomlarda iyonla maya neden olur. Çok girici olan bu radyasyona kar , sadece
kur un ya da çelik gibi, yo unlu u oldukça yüksek ve kal n malzemeler iyi bir z rhlama
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sa layabilir. Bu nedenle, gama radyasyonu sindirim veya solunum yoluyla al nmadan, iç
organlara da ciddi radyasyon dozu verebilir.
4.1.4. X nlar
X
nlar bir elektron demetinin çok h zl yava lat lmas ile üretilen ve gama
radyasyonuna benzer yüksek enerjili fotonlard r. X- nlar da ayn ekilde girici oldu undan,
yo unlu u yüksek olan malzemelerle, z rhlaman n olmad
durumlarda iç organlara ciddi
radyasyon dozu verebilir.
4.1.5. Nötron radyasyonu
Nötron radyasyonu (n) özellikle nükleer fisyon ve nükleer füzyon s ras nda, karars z
atom çekirde inden yay nlanan nötrondur. Nötronlar kozmik nlar n bir bile eni olmas n
yan ra genellikle yapay olarak üretilir. Nötronlar elektriksel olarak yüksüz parçac klar
olmalar nedeniyle çok girici olabilirler ve madde veya doku ile etkile tiklerinde beta veya
gama radyasyonlar n yay nlanmas na neden olurlar. Bu nedenle nötron radyasyonundan
kaynaklanan nlanman n azalt lmas ciddi z rhlama gerektirir.
4.1.6. Kozmik radyasyon
Kozmik radyasyon uzay n derinliklerinden gelir. Protonlar, alfa parçac klar ,
elektronlar ve di er yüksek enerjili parçac klar dahil olmak üzere, pek çok farkl radyasyon
tiplerinin kar
r. Tüm bu enerjik parçac klar atmosfer ile yo un olarak etkile ir; sonuçta
kozmik radyasyon yeryüzünde öncelikle müonlar, nötronlar, elektronlar, pozitronlar ve
fotonlara dönü ür. Yeryüzündeki dozun büyük k sm müonlar ve elektronlardan kaynaklan r.
4.2. Radyasyon Birimleri
yonla
radyasyonlar n hiç biri insanlar n sahip olduklar duyu organlar ile
ölçülemediklerinden varl klar ve büyüklükleri ancak özel ayg tlar yard
ile ortaya konabilir.
Bütün radyasyon saptama yöntemleri, radyasyonun içinden geçtikleri ortamlarda
iyonizasyon olu turma özelliklerine dayan r. Her fiziksel ölçü bir say sal de erle tan mlan r ve
birimlendirilir. Radyasyon ölçme ayg tlar ile içinde iyonizasyon olu turulan ortamda ortaya
kan iyonizasyona ili kin ölçülür ve say sal de erler elde edilir. Bu de erler ortamlar n
farkl
ndan dolay farkl birimlerle tan mlan r. Bu yöntemler çevre, hasta ve çal an dozu
ölçümünde
kullan r.
Radyasyonun,
ortamdaki farkl
iyonizasyonlar n
farkl
de erlendirmelerinde ise radyasyon birimleri de de ik adlar al r.
Tablo 14. Radyasyon terimleri ve özel birimler ile SI birimleri aras ndaki ili ki
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4.3. Radyasyonla Birlikte Ya yoruz
nsano lu var olu undan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe ya amak zorunda
kalm r. Dünyan n olu umuyla birlikte do ada yerini alan çok uzun ömürlü (milyarlarca y l)
radyoaktif elementler ya ad
z çevrede ola an ve kaç lmaz olarak kabul edilen do al bir
radyasyon düzeyi olu turmu lard r.
nsanlar, hayat n bir parças olarak d uzay ve güne ten gelen kozmik nlar, yer
kabu unda bulunan radyoizotoplar dolay yla toprak ve yap malzemeleri, su ve g dalar gibi
do al kaynaklardan
nlanmaktad r. Bunlara ilave olarak enerji üretimi, t p, endüstri,
ara rma, tar m, hayvanc k gibi pek çok alanda kullan
kaç lmaz olan yapay kaynaklar
nedeni ile doz almaktad r. Ya am standartlar , ya ad klar ortamlar n fiziksel özellikleri ve
co rafi artlara ba
olarak de iklik göstermekle birlikte dünya genelinde ki i ba na
yakla k 2,8 mSv y ll k doza maruz kal nmaktad r.

ekil 1. Dünya Genelinde Do al ve Yapay Radyasyon Kaynaklar ndan Al nan Dozlar n Oranlar .
4.3.1.Do al radyasyon kaynaklar
nsano lu ve di er canl lar, milyonlarca y ldan beri evrenden gelen kozmik nlar ve
yerkürede bulunan do al radyoaktif maddelerden yay lan radyasyonla nlanmakta olup; tüm
canl lar n varolu lar ndan bu yana sürekli olarak do al radyasyonla iç içe ya amaktad rlar.
Vücudumuza solunum ve sindirim yollar yla, hava, su, tüm bitkisel ve hayvansal
besinlerde az da olsa bulunan radyoaktif maddeler al nmakta, bunlarda zamanla çe itli
organlarda birikmektedir. Buna ek olarak kozmik
nlardan ve yerkürede bulunan do al
radyoaktif maddelerden etkilendi imiz de dü ünüldü ünde, insan vücudu hem iç hem de d
radyasyon nlanmas na do al olarak maruz kalmaktad r.

ekil 2. Dünya Genelinde Do al Radyasyon Kaynaklar ndan U ran lan Radyasyon Dozlar
Oransal De erleri
( Kaynak: htpp//www.taek.gov.tr/bilgi/bilgi_maddeler/dogalrad.html, 2008 )

n
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4.3.2. Yapay radyasyon kaynaklar
Teknolojik geli imin gere i olarak, baz radyasyon kaynaklar yapay olarak
üretilmektedir. Bu kaynaklar, birçok i in daha iyi, daha kolay, daha çabuk, daha ucuz ve daha
basit yap lmas na olanak sa lamaktad r. Baz durumlarda ise seçenekleri yok gibidir. Do al
radyasyon kaynaklar n tersine tümü ile denetim alt nda olmalar kar la lacak doz
nicelikleri aç ndan önemli bir özelliktir. T bbi, tar msal ve endüstriyel amaçla kullan lan X
nlar ve yapay radyoaktif maddeler, nükleer bomba denemelere ba nükleer serpintiler,
çok az da olsa nükleer güç üretiminden sal nan radyoaktif maddeler ile baz tüketici
ürünlerinde kullan lan radyoaktif maddeler bilinen ba ca yapay radyasyon kaynaklar r.

ekil 3. Yapay radyasyona en büyük katk

t bbi uygulamalar sa lamaktad r.

( Kaynak: htpp//www.taek.gov.tr/bilgi/bilgi_maddeler/yapayrad.html, 2008 )

Tablo 15. Dünya Genelinde Al nan Y ll k Ortalama Ki isel Dozlar
KAYNAK

DOZ (mSv)

Do al
Kozmik
Gama I nlar
Vücut çi nlanma
Radon

0,4
0,5
0,3
1,2

bbi
Nükleer Denemeler
Çernobil
Nükleer Güç
Toplam (ortalama)

0,4
0,005
0,002
0,0002
2,8

Yapay

(Kaynak:http://www.taek.gov.tr/bilgi/bilgi_maddeler/dunya_doz.html)
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4.3.3. T bbi I nlamalar
bbi alandaki radyasyon uygulamalar , radyasyonla görüntü elde edebilme ve
radyasyonun hücre ya da tümörleri yok edebilme yetene ine sahip olmas temeline dayan r.
4.3.3.1. Tan sal Radyoloji
Radyolojik yöntemler hastal klar n tan nda yayg n olarak kullan lmaktad r.
Genellikle, hastal klar n tan
için hastalar n X
nlar na kar la
lmalar sonucu bir
röntgen filmi olu turulur. Toplum dozunda en büyük pay tan sal radyoloji uygulamalar ndan
kaynaklanmaktad r. Dozlar incelemelerin türüne göre ve tan amaçl kullan lan ayg tlara
(Floroskopi, bilgisayarl tomografi, mamografi, dijital/konvansiyonel röntgen vb.) ba
farkl klar gösterir. Bir akci er incelemesi s ras nda al nan etkin doz 0.1 mSv, baryumlu
ba rsak incelemesinde ise 6 mSv dolay ndad r. Giri imsel radyoloji hasta dozunun en
yüksek oldu u uygulama türüdür. Bu yöntemde hasta dozu 10-100 mSv aras ndad r.
Tablo 16. Tan sal Amaçl Baz X-I

ncelemeleri Nedeni ile Al nan Etkin Doz De erleri

TETK K

Konvansiyonel Röntgen

Mamografi
Bilgisayarl Tomografi

Gö üs
Kol, Bacak
Kalça
Kafa
Kar n
Tarama
Klinik
Kafa
Vücut

DOZ ( mSv )
0,14
0,06
0,83
0,07
0,53
0,07
0,21
2,3
13,3

(Kaynak: UNSCEAR 2000 RAPORU)

4.3.3.2. Nükleer T p
Nükleer T p radyofarmasöti in hastaya sindirim, solunum veya enjeksiyon yolu ile
verildi i bir modalite olup tan ve tedavi uygulamalar bulunmaktad r. Vücuttaki organ veya
dokular n i levleriyle ilgili çal malar yapmak üzere baz radyoaktif maddeler kullan r. Bu tür
çal malarda radyoaktif madde, vücuda, radyoaktif maddenin incelenecek dokuda
toplanmas
ve geçici bir süre buraya yerle mesini sa layacak bir kimyasal madde ile
birle tirilerek verilir. Radyoaktif maddenin vücuttaki da
veya ak , vücuda verilen
radyoaktif maddeden sal nan gama
nlar
alg layacak özelliklere sahip cihazlarla elde
edilir.
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Tablo 17. Tan sal Amaçl Baz Nükleer T p Tetkikleri Nedeni ile Al nan Etkin Doz
De erleri
Sintigrafik Görüntüleme
Beyin (99m Tc HMPAO)
18
Beyin ( F FDG)
Tiroit Sintigrafisi (99m Tc perteknetat)
123
Tiroit Sintigrafisi ( I )
99m
Paratiroit Sintigrafisi (
Tc sestamibi)
Kardiyak stres-rest perfüzyon (201Tl klorid )
99m
Kardiyak rest-stres perfüzyon ( Tc sestamibi tek gün )
Kardiyak rest-stres perfüzyon (99mTc sestamibi çift gün )
99m
Kardiyak rest-stres perfüzyon
Tc tetrofosmin)
99m
Kardiyak Ventrikükografi ( Tc i aretli eritrosit)
18
Kardiyak viabilite ( F FDG)
Akci er Perfüzyon (99m Tc MAA)
Akci er ventilasyon (133Xe)
99m
Akci er ventilasyon (
Tc DTPA)
99m
Karaci er -Dalak ( Tc–sülfür kolloid)
Hepatobiliyer
(99mTc–disofenin )
99m
Gastrointestinal Kanama (
Tc i aretli eritrosit)
99m
Gastrointestinal Bo alma ( Tc- i aretli solid g dalar )
99m
Renal ( Tc -DTPA)
Renal ( 99mTc MAG3)
Renal (99mTc DMSA)
Kemik (99mTc MDP)
Somatostatin görüntüleme ( 111In Pentreotide)
99m
Lökosit i aretleme
Tc ile
111
Lökosit i aretleme
In ile
18
Tümor görüntüleme F FDG)

Uygulanan Aktivite
( MBq)
740
740
370
25
740
185
1100
1500
1500
1110
740
185
740
1300
222
185
1110
14.8
370
370
111
1110
222
740
18.5
740

Effektif doz
( mSv)
6.9
5.7
4.8
1.9
6.7
40.7
9.4
12.8
11.4
7.8
14.1
2
0.5
0.2
2.1
3.1
7.8
0.4
1.8
2.6
4.3
6.3
12
8.1
6.7
14.1

* DMSA: Dimercaptosuccinic acid DTPA : Diethylenetriaminepentaacetic acid, ECD : Ethyl cysteinate dimer, 18F
fluorine, FDG :Fluorodeoxyglucose, HMPAO: Hexamethylpropyleneamine oxime, 111In : Indium 111, MAA :
Macroaggregated albumin MAG3: Mercaptoacetyltriglycine, MDP :Methylene diphosphonate, 99mTc : Technetium
99m.

( Kaynak: Fred A. Mettler et al, PhD Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine:
A Catalog1, Radiology 2008)

4.3.3.3. Radyoterapi
Kanser hastal klar n %50'sinin tedavisinde etkin olarak kullan r. Yayg n olarak
yüksek enerjili elektron h zland
lar ve Co-60 radyoaktif kaynakl cihazlar kullan r.
Tedavinin amac na ula mas tedavi edilecek bölgeye tedavi için gerekli doz verilirken sa lam
doku ve organlar n dozunun minimum düzeyde tutulmas yla mümkün olur.
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Tablo 18. Hastal k s

na göre hedef için ortalama tedavi dozlar

Kanser/tümör türü
Lenfoma
Meme
Akci er
Ba -boyun
Beyin
Prostat
Jinekolojik

Tedavi Dozu
(teleterapi), Gy
39
54
49
60
53
59
50

Tedavi Dozu
(Brakiterapi), Gy
16
44
35
45

( Kaynak: UNSCEAR 2000 Raporu )

4.4. yonla

Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Radyasyonun insan sa
üzerinde olu turabilece i zararl etkiler uzun zamand r
bilinmektedir. Bu etkilerin baz lar , radyasyon yan klar , kanser ve kal msal bozukluklard r.
Hatta çok büyük niceliklerde radyasyon dozuyla kar la lmas durumunda ani ölüme bile
rastlanmaktad r. Radyasyon yan
olaylar na ilk kez, 1895 y nda Röntgen’in X
buldu unu aç klad
ilk ay içerisinde rastlanmaya ba lanm r. Do al radyoaktivite ile
çal an ilk ara rmac larda da bu tür etkiler görülmü tür (Örne in; Becquerel, Marie ve Pierre
Curie gibi.)
Radyasyonun insan sa
üzerindeki etkileriyle ilgili olarak son yüz y ld r yap lan
say z ara rmalar sonucunda, her ne kadar, yüksek iddetli nlamalar n yaratabilece i
hasarlar hakk nda önemli bilgilere ula labilinmi olunsa da dü ük iddetli nlamalar için
ayn eyi söylemek ne yaz k ki u an için pek olas görünmemektedir.
4.4.1. Radyasyonun Hücre ile Etkile imi
yonla
radyasyonun bir canl da biyolojik bir hasar olu turabilmesi için radyasyon
enerjisinin hücre taraf ndan so urulmas gerekmektedir. Bu so urma sonucu hedef
moleküllerde iyonla ma ve uyar lmalar ortaya ç kar. Daha sonra ortaya ç kabilecek biyolojik
hasarlar n ba lat
olaylar olan bu iyonla malar, hücrenin genetik bilgilerini ta yan DNA
zincirlerinde k lmalara ve hücre içerisinde kimyasal toksinlerin üretilmesine neden olabilir.
lmalar n hemen ard ndan bir onar m süreci ba lar. Hasar çok büyük de il ise DNA’da
ortaya ç kan zararlar onar labilir. Ancak bu onar mlar s ras nda da hatalar olu abilir ve yanl
ifre bilgiler içeren kromozomlar ortaya ç kabilir.

ekil 4. Radyasyondan Korunma çin Biyolojik Olaylar n De erlendirilmesi
( Kaynak: http://www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyon/biyo_etkiler/biyo_etkiler.html, 2008)
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DNA'n n radyasyondan etkilenme süreci saniyenin çok küçük bir diliminde
gerçekle ece i gibi bu süreç y llar da alabilir.
4.4.2. Radyasyonun Kromozoma Verdi i Hasar n Sonuçlar
Radyasyonun sa k etkileri dozun büyüklü üne ve vücudun
özelliklerine göre de ik zamanlarda ve farkl tiplerde ortaya ç kabilir.

nlanan bölgelerinin

Radyasyonun etkileri deterministik etkiler ve stokastik etkiler olarak s

fland

r.

Tablo 19. Radyasyonun deterministik ve stokastik etkileri

Deterministik Etkiler

Stokastik Etkiler

ölüm,

kanser,

cilt yan klar ,

genetik etkiler.

katarakt,
rl k

Deterministik Etkiler: Radyasyon dozunun vücudun herhangi bir doku veya
organ na hasar vermesi veya önemli reaksiyonlara neden olacak miktarda hücre ölümünü
meydana getirmesi sonucunda ortaya ç kan etkilerdir. Bu etkinin ortaya ç kmas küçük
dozlarda s r olabilece i gibi bir e ik de erin üzerinde doz al nmas durumunda klinik
etkilerin görülme olas
%100'e ula acakt r. Bu de erin üzerindeki hasar n iddeti doza
ba ml olarak artacakt r.
Bir anda al nan çok yüksek bir doz birkaç hafta içinde ölüme neden olabilir. Örne in;
5 Gy veya daha fazla dozun aniden al nmas uygun tedavi yap lmad takdirde kemik ili i ve
sindirim sistemi hasarlar nedeni ile ölümle sonuçlanabilir. 5 Gy'e kadar olan dozlarda uygun
tedavi yap ld
takdirde ki ilerin hayat kurtar labilir. Ancak 50 Gy'lik doz al nmas halinde
medikal tedavi yap lsa bile kesinlikle ölüm gerçekle ir. Tüm vücudun de il de, vücudun belirli
bir bölgesinin çok yüksek bir doz almas halinde ölüm olmasa da nlanan bölgede erken
etkiler görülecektir. Örne in cildin 5 Gy'lik dozu aniden almas halinde ciltte bir hafta içinde
eritem (k zar kl k) ortaya ç kar. Benzer dozun üreme organlar taraf ndan al nmas halinde
rl k meydana gelir. Bu tip etkiler radyasyonun deterministik etkileri olarak isimlendirilir. Bu
tür etkiler ancak doz ve doz h
bir e ik de eri geçti i takdirde meydana gelir. Etkilerin
iddeti doz ve doz h na ba olarak artar. Deterministik etkilerin di er bir tipi nlanmadan
uzun bir süre sonra ortaya ç kar. Bunlar genellikle öldürücü de ildir. Fakat vücudun belirli
parçalar n fonksiyon kayb na veya habis (kötü) olmayan de ikliklere neden olabilir. En iyi
bilinen örnekleri gözde katarakt meydana gelmesi ve cilt hasarlar r.
Erkeklerde bir defada 3.5- 6 Gy ( 3 500 - 6000 mGy) dozun,
Kad nlarda bir defada 2.5 - 6 Gy ( 2 500 - 6000 mGy) dozun k rl k yapmas ,
Bir defada al nan 5 Gy ( 5000 mGy) dozun gözde katarakt yapmas
radyasyonun deterministik etkilerine örnektir.
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Stokastik Etkiler: Dü ük dozlarda ortaya ç kmas olas etkilerdir. Etkinin ortaya
kmas için bir e ik de er söz konusu de ildir. Stokastik etkiler nedeniyle kanser olma
olas
n saptanmas nda belirsizlikler vard r. Dü ük dozlara maruz kalm ki ilerde kanser
ortaya ç kmas halinde, bunun radyasyon nedeni ile olup olmad
belirlemek mümkün
de ildir. Bunu ortaya koyacak somut veriler yoktur. Dü ük dozlar için stokastik etkilerin
ortaya ç kmas olas
yüksek doz alm ki iler ve hayvan deneylerinin sonuçlar na
dayan larak tahmin edilmektedir. Stokastik etkilerle ilgili belirsizliklere bir yakla m getirmek
için etkin doz birimi ba na ölüm ihtimali katsay belirlenmi tir.
Dü ük dozlar nedeniyle kanser olup ölme olas
katsay ; 1 Sv (1000 mSv) için 5 x
10 olarak kabul edilmektedir. Halk n her y l almas na izin verilen doz düzeyi 1 mSv'dir. Bu
yakla mla; 1 mSv doz nedeniyle kanserden ölme olas
n 100 000'de 5 oldu u
varsay lmaktad r.
-2

Bir de erlendirme yapmak için radyasyon d ndaki nedenlerden kanser olas
n
dünya genelinde baz kanser türleri için % 20'lere ula
günümüzde meme kanseri için %
18' lere, kan kanseri için % 9'lara ula
ve bir ki ide kanserin nedeninin dü ük dozda
radyasyon nedeniyle olup olmad
anlamak olanaks zd r.
Risk Kar la rmalar :
1/1 000 000 olas kla ölüme neden olan baz risklerin kar la
Bir nükleer t p laboratuar nda 10 gün çal mak
1.4 adet sigara içmek
Hava kirlili i olan bir yerde 2 gün geçirmek
480 km araba yolculu u yapmak
1600 km uçak yolculu u yapmak
2 ay sigara içen biri ile bir arada bulunmak
30 kutu diyet soda içmek

lmas

Tablo 20. Radyasyonla Çal anlar n Kanserde Ölme Riski ile Endüstriyel Kazalar
Nedeni ile Ölüm Risklerinin Kar la
lmas (Y ll k Ortalama Risk - ngiltere)
Kömür Madeni
Petrol
ve
Do al
karma
aat
Radyasyonla Çal ma
(1.5 mSv/y)
Metal Üretimi
Kimyasal Üretim
Hizmet Sektörü

1 / 7,000
Gaz

1/ 8,000
1 / 16,000
1 / 17,000
1 / 34,000
1 / 100,000
1 / 220,000

4.4.3. Radyasyon Hasarlar na Etki Eden Etkenler
Kromozomlarda olu an hasar n büyüklü üne etki eden etkenler özelliklerinden dolay
genel olarak iki grupta incelenir;
Radyasyonun Özellikleri
Hedefin Özellikleri
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4.4.3.1. Radyasyonun özellikleri
Hasar n büyüklü üne etki eden en önemli radyasyon özelliklerinden biri radyasyon
türü ve sahip oldu u enerjidir; Vücuda al nan veya enerjisi so urulan herhangi iki
radyasyon türünden enerjileri ayn , ancak iyonla rma yetene i daha fazla olan veya ayn
ancak enerjisi daha büyük olan DNA’da daha büyük bir hasar olu turur.
Di er bir
uygulanmas ile
hasardan daha
olu acak hasar,
olacakt r.

özellik ise doz h
r. E it dozdaki radyasyonlar n yüksek doz h zlar n
olu acak hasar, dü ük doz h zlar n uygulanmas na oranla olu acak
büyük olacakt r. Örne in 1 Gy’lik bir dozun 1 saatte al nmas sonucu
ayn dozun bir hafta boyunca al nmas sonucu olu acak hasardan büyük

Radyasyonla kar la ma süresi de hasar n büyüklü üne etki eden radyasyon
özelliklerinden biridir; Radyasyon kayna
n yak nda ne kadar çok zaman geçirilirse o
kadar çok dozla kar la r. Bir ölçüm ayg
n 5 mSv/saat doz h okudu u bir bölgede
kal nmas halinde kar la lacak doz 1 saatte 5 mSv, 2 saatte 10 mSv, 3 saatte 15 mSv,
vb.’dir. Böylece, süre artt kça kar la lan nicelik artacak ve buna ba
olarak da hasar
büyüyecektir.
4.4.3.2. Hedefin özellikleri
Farkl doku hücreleri, radyasyona kar
farkl duyarl k gösterir. Oksijen
konsantrasyonu yüksek dokular ile s k s k bölünen tam olarak farkl la mam , aktivitesi
dü ük ve bölünme evresinde olan hücrelerin radyasyona kar duyarl
fazlad r. Ayr ca,
radyasyonla kar la an bölge ve bu bölgenin geni li i de biyolojik hasar n büyüklü ünü
etkiler. Bunun yan s ra, radyasyona kar duyarl k ki iye, ya a, cinsiyete ve organizman n
sa
na göre de de kenlik gösterebilir.
4.4.4. Biyolojik Etkilerin S

fland lmas

Radyasyonun hücre ile etkile mesi sonucunda kromozomda ortaya ç kan hasarlar
bedensel ve kal msal biyolojik etkilerin olu mas na neden olur. Bu etkiler,
Radyasyonun erken etkileri (Akut I nlama Etkileri)
Radyasyonun geç etkileri (Kronik I nlama Etkileri)
Vücudun belli bir bölgesi, tamam veya büyük bir k sm k sa bir zaman dilimi içerisinde
büyük niceliklerde radyasyon dozuyla kar la
nda ortaya ç kabilecek hasarlar ki iden
ki iye de mekle birlikte, genel olarak birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde iddetli
hasarlar, hastal klar ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Akut nlanmalar olarak adland lan bu
tip nlanmalar, genellikle, radyasyon kazas sonucu olu an istem d
nlanmalard r.
Akut nlanmalar sonucu ortaya ç kabilecek etkileri, genel olarak, akut radyasyon
sendromlar ve bölgesel radyasyon hasarlar olarak s fland rmak olas r.
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4.4.4.1. Akut Radyasyon Sendromlar (ARS)
Vücudun tümünün ya da büyük bir bölümünün akut bir
nlamayla kar la mas
sonucunda geli en Akut Radyasyon Sendromlar (ARS) iyonla
radyasyonlar n en
önemli deterministik etkisidir. Gövdenin kar la abilece i 1 Sv veya daha az nicelikteki
radyasyon dozu fark edilebilir ciddi bir hastal k belirtisi olu turmaz. Doz artt kça, nlamadan
sonraki ilk birkaç saat içinde mide bulant , kusma, ishal, ba a
, ate , bilinç kayb ve kan
hücre say nda azalma gibi belirtiler olu ur. ki veya üç hafta sonra saç dökülmesi,
tahs zl k, genel halsizlik, kendini kötü hissetme, iç kanama, yüksek ate , erkeklerde geçici
rl k ve katarakt gibi di er belirtiler de görülecektir. Artan doz de erleriyle ilgili de iklikler
daki tabloda izlenmektedir.

Tablo 21. ARS, Ba lang ç Devresi

(Kaynak: Dalc D, Dörter G ve Güçlü I , Rasyasyon Hasarlar

n Tan ve Tedavisi,
Radyasyon Güvenli Raporlar Serisi No:2, ÇNAEM 2005, ISBN 975-8898-01-9

Lenfositler radyasyona kar en duyarl kan hücreleridir. Mutlak lenfosit say ndaki en
küçük bir dü me, erken tan a amas nda,
nlanma düzeyini gösterebilecek en iyi ve en
yararl laboratuvar testidir.
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Tablo 22. ARS’nin ilk günlerindeki akut doza ba

lenfosit say

ndaki (G/L) de

ARS derecesi

Doz (Gy)

Lenfosit say (G/L)*
lk nlamadan 6 gün sonra

Klinik öncesi evre

0.1-1.0
1.0-2.0
2.0-4.0
4.0-6.0
6.0-8.0
>8.0

1.5-2.5
0.7-1.5
0.5-0.8
0.3-0.5
0.1-0.3
0.0-0.05

Hafif
Orta
iddetli
Çok iddetli
Öldürücü
G/L; 109 hücre/Litre

Tablo 23. ARS, Kritik Devre

( Kaynak: Dalc D, Dörter G ve Güçlü I, Radyasyon Hasarlar n Tan ve Tedavisi,
Radyasyon Güvenli i Raporlar Serisi No:2, ÇNAEM 2005, ISBN 975-8898-01-9. )

im.
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4.4.4.2. Bölgesel Radyasyon Hasarlar (BRH)
Vücudun belli bir bölgesinin, genellikle bir kaza sonucu, k sa bir sürede ve bir kezde
yüksek dozlarla kar la mas sonucu görülen etkiler “bölgesel radyasyon hasarlar ” olarak
adland r. Bu tür kazalarda genellikle eller ve parmaklar, ender olarak da vücudun di er
bölümleri etkilenir. Eldeki yan klar, radyasyon kayna na dokunulmas veya elin birkaç saniye
için bile olsa kayna a çok yakla
lmas sonucu olu ur. Yan a neden olan
de il
kayna n radyasyon iddetidir ve ne yaz k ki; vücut
ya gösterdi i refleksi radyasyon
iddetine göstermez. Bölgesel
nlanmalar sonucu olu an bu hasarlar, akut radyasyon
sendromlar na göre daha s k kar la lan olaylard r.

Tablo 24. Al nan doza ba
zaman .

olarak, ciltteki hasarlar n ve klinik bulgular n ba lang ç

Bulgular
Eritem
Epilasyon
Kuru desquamasyon (döküntü)
Ya desquamasyon
Blister Olu umu
Cilt ülserasyonu (yara)
Nekrozis (derin penetrasyon)

Doz Aral
3-10
>3
8-12
15-20
15-25
>20
>25

(Gy)

B

lang ç Zaman (gün)
14-21
14-18
25-30
20-28
15-25
14-21
>21

( Kaynak: Dalc D, Dörter G ve Güçlü I, Radyasyon Hasarlar n Tan ve Tedavisi, Radyasyon
Güvenli i Raporlar Serisi No:2, ÇNAEM 2005, ISBN 975-8898-01-9.)

Eritem ve kuru desquamasyon (döküntü) belirtilere yönelik olarak tedavi edilebilir.
Ödeme eslik eden siddetli eritem ile iliskili semptomlar n hafifletilmesinde hidrokortizon içeren
losyon veya spreyler kullan labilir. Ya desquamasyonun tedavisi için, günlük pansumanlar
ve antiseptik çözeltilerle hasarl derinin y kanmas yararl r. Antibiyotikli kremler de
kullan labilir.
Ülserlesmelerde organ n steril bir çevre içinde izole edilmesi veya antiseptik
çözeltilerle günlük y kama ve pansuman tavsiye edilir. Agr kesiciler veya daha güçlü
opioidler (uyusturucular) gerekebilir. kincil enfeksiyon belirtileri oldu unda veya
üphelenildi i durumlarda topikal veya sistemik antibiyotik tedavisi dü ünülebilir.
Nekroz tedavisinde, kesinlikle cerrahi giri im yap lmal r. Ölü doku al nmal ve deri
veya ba ka bir tür doku aktar
yap lmal r. Radyasyon duyarl
en fazla olan yerlerden
biri de üreme organlar n bulundu u bölgedir. Yumurtal k ve testisler radyasyona kar çok
duyarl r. Erkeklerde 0.3 Sv, kad nlarda ise 3 Sv’lik tek bir
nlama dozu al nmas
sonucunda döllenmede geçici k rl k meydana gelebilir. Küçük doz al mlar nda, kad nlarda
geçici yumurtlama ve döngü kesintisi gözlenebilir ve bu birkaç ay sürebilir.
Göz merce i de radyasyona kar çok duyarl r. Bir kezde kar la lacak 0,5 ila 2 Sv
aras ndaki bir radyasyon dozu fark edilebilir saydaml k kayb na neden olabilirken 5 Sv’lik bir
doz katarakt olu umuna yol açabilir.
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4.4.5. Gecikmi Etkiler (Kronik

nlama etkileri)

Uzunca bir süre içinde aral kl olarak dü ük dozlarla kar la lmas , yani kronik olarak
nlanmas sonucu olu abilecek etkiler y llar sonra ortaya ç kabilir. Bunun nedeni ise, doz
dü ük olsa da yinelenen
nlamalarda organizman n bir sonraki nlamaya kadar hasar
onaramamas ve hasar n gittikçe artmas r. Kronik olarak nlanan ki ilerde, y llar sonra,
katarakt, malignite, do al ya am sürelerinde k salma ile sonraki ku aklarda kal msal
bozukluklara rastlanabilir.

5. RADYASYON ALANLARI
Radyasyon alanlar , 23999 say Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i (24.03.2000)15.
maddesine göre u ekilde s fland lmaktad r.
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 15: Maruz kal nacak y ll k dozun 1
mSv de erini geçme olas
bulunan alanlar radyasyon alan olarak nitelendirilir ve
radyasyon alanlar radyasyon düzeylerine göre a
daki ekilde s fland r:
5.1. Denetimli Alanlar (Controlled Area)
Radyasyon görevlilerinin giri ve ç
lar n özel denetime, çal malar n radyasyon
korunmas bak ndan özel kurallara ba oldu u ve görevi gere i radyasyon ile çal an
ki ilerin ard k be y n ortalama y ll k doz s rlar n 3/10’undan fazla radyasyon dozuna
maruz kalabilecekleri alanlard r. Denetimli alanlar n giri lerinde ve bu alanlarda a
da
belirtilen radyasyon uyar levhalar bulunmas zorunludur:
Radyasyon alan oldu unu gösteren temel radyasyon simgeleri
Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklü ünü ve özelliklerini anla labilir ekilde
göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri ta yan i aretler,
Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bula ma tehlikesi bulunan bölgelerde
geçirilecek sürenin s rland lmas ile koruyucu giysi ve araçlar kullan lmas gereklili ini
gösteren uyar i aretleri.
5.2. Gözetimli Alanlar (Supervised Area)
Radyasyon görevlileri için y ll k doz s rlar n 1/20’sinin a lma olas
olup,
3/10’unun a lmas beklenmeyen, ki isel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel
radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlard r.

6. RADYASYONA MARUZ KALMA SINIRLARI VE AZALTILMASI
Doz s

rlama sisteminin üç temel ilkesi a

da verilmi tir.

6.1. Uygulamalar n Gereklili i
nlaman n zararl sonuçlar göz önünde bulundurularak, net bir yarar
sa lamayan hiçbir radyasyon uygulamas na izin verilmemelidir.
6.2. Optimizasyon
Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olas tüm nlamalar
için bireysel dozlar n büyüklü ü, nlanacak ki ilerin say , ekonomik ve sosyal faktörler göz
önünde bulundurularak mümkün olan en dü ük dozun al nmas sa lanmal r.

52
6.3. Doz S rlamas
bbi nlamalar hariç, izin verilen tüm nlamalar n neden oldu u ilgili organ
veya dokudaki e de er doz ve etkin doz, Radyasyon Güvenli i Yönergesi’nin 10.
maddesinde a
da belirtilen y ll k doz s rlar a mamal r.
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 10: ll k doz s rlar sa
a zarar
vermeyecek ekilde uluslararas standartlara uygun olarak, Kurum taraf ndan radyasyon
görevlileri ve toplum üyesi ki iler için ayr ayr belirlenmi tir. Y ll k toplam doz ayn y l
içindeki d
nlama ile iç
nlamadan al nan dozlar n toplam r. Ki ilerin, denetim
alt ndaki kaynaklar ve uygulamalardan dolay bu s rlar n üzerinde radyasyon dozuna
maruz kalmalar na izin verilemez ve bu s rlara t bbi
nlamalar ve do al radyasyon
nedeniyle maruz kal nacak dozlar dahil edilemez.
a. Radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir y lda 50 mSv’i, ard
ortalamas ise 20 mSv’i geçemez. El ayak veya deri için y ll k e de er doz s
göz merce i için 150 mSv’dir.

k be y n
500 mSv,

Sa k Hizmetlerinde yonla
Radyasyon Kaynaklar ile Çal an Personelin Radyasyon
Doz Limitleri ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik ( 05.07.2012 tarihli )’ te doz limitleri ile
ilgili a
daki ekilde düzenleme yap lm r.
MADDE 7 - (2) Radyasyon kayna ile çal an personelin maruz kalaca etkin doz, göz
merce i ve tüm vücut için ard k be y l toplam nda 100 mSv’i, herhangi bir tek y lda 50 mSv’i
geçemez. Bu kurala ayk olmayacak ekilde ayr ca;
a) Etkin dozun ayda 2 mSv’i,
b) El ve ayaklar için e de er dozun ayl k 50 mSv’i,
c) En yo un radyasyona maruz kalan 1 cm2’lik alan referans olmak üzere cilt için e de er
dozun ayl k 50 mSv’i,
geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak de erlendirilir.
b. Toplum üyesi ki iler için etkin doz herhangi bir y lda 5 mSv’i, ard k be y n
ortalamas ise 1 mSv’i geçemez. El, ayak veya deri için y ll k e de er doz s
50 mSv, göz
merce i için 15 mSv’dir.
c. 18 ya ndan küçükler Tüzü ün 6. maddesine göre radyasyon uygulamas i inde
çal
lamazlar. Bu Yönetmeli in 15. maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, e itim
amaçl olmak ko uluyla, e itimleri radyasyon kaynaklar n kullan lmas
gerektiren 16-18
ya aras ndaki stajyerler ve ö renciler için etkin doz, herhangi bir y lda 6 mSv’i geçemez.
Ancak el, ayak veya deri için y ll k e de er doz s
150 mSv, göz merce i için 50 mSv’dir.
Sa k Hizmetlerinde yonla
Radyasyon Kaynaklar ile Çal an Personelin Radyasyon
Doz Limitleri ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik ( 05.07.2012 tarihli )’ te a
daki ekilde
düzenleme yap lm r.
MADDE 7- (3) 18 ya
doldurmam olanlar radyasyon kayna ile çal lan i lerde görev
alamazlar. E itim amaçl olmak kayd yla, e itimleri radyasyon kaynaklar n kullan lmas
gerektiren 16-18 ya aras stajyer ve ö renciler bu e itimlerini sadece gözetimli alanlarda alabilir.
Mesleki e itimleri gere i radyasyon kayna ile çal mas zorunlu 16-18 ya aras stajyer ve
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renciler için etkin doz, göz merce i ve tüm vücut için y lda 6 mSv’i geçemez. Ayr ca bu kurala ayk
olmayacak ekilde;
a) Etkin dozun ayl k 0.6 mSv’i,
b) Göz merce i için e de er dozun ayl k 0.6 mSv’i,
c) El, ayak veya deri için e de er dozun ayl k 15 mSv’i,
geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak de erlendirilir.
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 12: Hamile radyasyon görevlileri için
(29 Eylül 2004 tarih ve 25598 say Resmi gazete’de yay mlanan Radyasyon Güvenli i
Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik ile de tirilmi tir), hamileli i
belirlenmi kad n çal an, çal ma artlar n yeniden düzenlenebilmesi amac yla yönetimi
haberdar eder. Hamileli in bildirilmesi kad n çal an n çal mas na engel te kil etmez,
gerekiyorsa çal ma ko ullar yeniden düzenlenir. Bu nedenle, do acak çocu un alaca
dozun mümkün oldu u kadar dü ük düzeyde tutulmas sa lan r ve toplum için belirlenen
doz s rlar na uyulur. Emzirme dönemindeki kad n çal anlar, radyoaktif kontaminasyon
riski ta yan i lerde çal
lmaz.
*Gebe radyasyon eleman bat n yüzeyine gebelik süresince 1 mSv radyasyon
alabilir. Gözetimli alanlarda çal mal r. ) (ICRP (1990)
Sa k Hizmetlerinde yonla
Radyasyon Kaynaklar ile Çal an Personelin Radyasyon
Doz Limitleri ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik ( 05.07.2012 tarihli )’te a
daki ekilde
düzenleme yap lm r.
MADDE 8 –3) Hamilelik durumu ortaya ç kan personel, bu durumunu ilgili birim amirine derhal
yaz olarak bildirir. Hamile personelin y ll k doz limitleri, Radyasyon Güvenli i Yönetmeli inde
belirlenmi toplum için doz limitlerini a amaz. Çal ma artlar bilfiil denetimli alanlar
kapsamayacak ekilde düzenlenir.
(4) Emzirme dönemindeki personel, radyoiyodun solunmas veya sindirim yoluyla al nmas
riski ta yan nükleer t p alan nda ve benzeri bula ma riski ta yan i lerde çal
lamaz.

Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 29: Ki iye net bir yarar sa lamayan,
alacaklar doz ve risk hakk nda ki ilerin bilgilendirildi i, ki ilerin ve Etik Komitenin yaz
onay al nm ara rma amaçl gönüllü nlanmalarda, halk için bir y ll k en yüksek izin
verilen doz düzeyi a lamaz. Çok özel durumlarda Kurum taraf ndan onaylanmak ko uluyla
radyasyon görevlileri için izin verilen ortalama y ll k doz düzeyine izin verilebilir.
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 30: Gerek görülen hallerde t bbi tan ve
tedavi alt ndaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak ko uluyla yard m etmek isteyen veya
hasta ziyareti için gelen ki ilerin alacaklar etkin doz, tan ve tedavi süresince 5 mSv de erini
amaz. Nükleer t p hastalar n taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite düzeyleri 31.
Maddede belirtilmi tir.
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 31: I-131 radyoaktif maddesi verilen
hastalar vücuttaki 1 m den ölçülen etkin doz h
n < 30 mikroSv/ saat ( <600 MBq’e )
dü mesi halinde taburcu edilir. Taburcu edilen hastaya di er ki ilerle temaslar ve radyasyon
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korunmas ile ilgili al nacak önlemlerle ilgili yaz talimatlar verilir. 100 MBq’in alt ndaki
radyoaktivite ile taburcu edilen hastalar için özel önlem al nmas gerekmez.
6.4. Doz Azalt lmas
D

(eksternal) radyasyon dozunun kontrolü
6.4.1. Zaman, Z rhlama ve Mesafe

Radyoaktiviteye mümkün olan en k sa süre temas edilmelidir. Radyoaktivite yada
radyoaktif ortamda optimum izolasyon sa lanmal , bu ortamlarda kur un önlük, kur un
eldiven, kur un enjektör ve enjektör ta
, kur un cam ve, ma a kullan
sa lanmal r.
Bu ortamlar çevreleyen duvarlar n yeterli beton kal nl
ve kur un izolasyonu olmal r.
Maruz kal nan radyasyon dozu, uzakl n karesi ile ters orant (1/R2 kural ) olarak
azald ndan radyoaktif kaynaklardan mümkün oldu unca uzak mesafede durulmal r.

ekil 5: Radyasyon türlerinin
özellikleri.
Kaynak:

giricilik

http://radyasyon17.files.wordpress.com

6.4.2. nternal (vücut içi) Radyasyon Dozunun Kontrolü
Radyonüklidlerin vücut içine al nd 4 ana giri vard r.
nhalasyon (soluma ile)
A z yolu
Absorbsiyon (emilim ile)
Enjeksiyon
Özellikle aç k radyoaktif kaynak kullan lan Nükleer T p laboratuar ba ta olmak üzere;
çeker ocak, tek kullan ml k eldiven ve koruyucu cam kullan lmal , radyasyon alan nda yemek
yenmesi ve sigara içilmesi engellenmeli ve a zla pipetleme yap lmamal r. Sadece
radyoaktif ortamda kullan lmak üzere önlük ve ayakkab tahsis edilmeli, keskin uçlu
radyoaktif aletler için dayan kl ve izolasyonlu çöp kutular ayr lmal r.

7. HAM LEL K VE TIBB I INLAMA
(Bu bölüm “ICRP publication 84 (www.icrp.org ) ” temel al narak haz rlanm r.)
Dünyada her y l binlerce kad n iyonize radyasyona maruz kalmaktad r. Bu maruziyet
yeterli bilgi sahibi olunmad nda gereksiz yere büyük anksiyetelere ve gebeliklerin
sonland lmas na neden olmaktad r. Oysa birçok hastada, bu uygulamalar, t bbi olarak
yerinde olup, fetus için radyasyon riski minimaldir.
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Fetal radyasyon riski, gebeli in evresi ve absorblanan doz ile ili kilidir. Radyasyon
riski organogenezis ve erken fetal periyotta en yüksekken, bu risk 2 ve 3. trimestrelerde
giderek azal r.
Radyasyon ile olu an malformasyonlarda e ik radyasyon de eri 100-200 mGy olup,
kl kla santral sinir sistemi (SSS) problemleri ile ili kilidir.
Fetal doz 100 mGy’lik düzeye 3 Pelvik Bilgisayarl Tomografi (BT) yada 20
konvansiyonel direkt grafi (X) i leminde dahi ula maz. Bu doza pelviste floroskopi
li inde yap lan giri imsel i lemlerde veya radyoterapi ile ula r.
Tablo 25. Radyasyona maruz KALMAMI hamile popülasyonundaki potansiyel riskler
Risk

Görülme s kl

Spontan dü ük

>15

Genetik bozukluk

4-10

ntrauterin geli me gerili i

4

Majör malformasyon

2-4

(%)

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps )

7.1. Santral Sinir Sistemine Ait Malformasyonlar
SSS özellikle konsepsiyon sonras 8-25. haftalarda radyasyona duyarl r. 100 mGy
üzerindeki fetal dozlarda mental fonksiyonlarda (IQ) azalmaya yol açabilir. 1000 mGy
dozlar nda ise ciddi mental retardasyon ve mikrosefali geli ebilir.
7.2. Lösemi ve Di er Kanserler
Radyasyonun, eri kin ve çocuklarda, lösemi ve di er baz kanserlerin geli im riskini
artt rd gösterilmi tir. Gebelikte de fetus benzer riski ta maktad r.
10 mGy’lik fetal dozda relatif risk 1.4’tür bu normal insidanstan %40 art a i aret eder.

Tablo 26. Al nan radyasyon dozuna göre SA LIKLI çocuk do urma olas
Malformasyon
olmama olas
0 mGy
%97
1 mGy
%97
5 mGy
%97
10 mGy
%97
50 mGy
%97
100 mGy
%97
>100 mGy
Olas

Doz

Kanser olmama olas
(0-19 ya )
%99.7
%99.7
%99.7
%99.6
%99.4
%99.1
Yüksek

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation( www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)
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7.3. Hamilelik Öncesi I nlama,
Hamilelik öncesi, gonadlar
nlanm ebeveynlerin do acak çocuklar nda kanser
veya malformasyon olu ma riskinde art gösterilememi tir. Bu bilgi atom bombas kurbanlar
ile radyoterapi hastalar ndan elde edilmi tir.
7.4. Hamilelik Potansiyeli Olan Hastalar n De erlendirilmesi
Do urganl k ça ndaki tüm kad nlar n hamilelik durumlar mutlaka sorgulanmal ve
aksi ispat edilene kadar adet günü gecikmi tüm kad nlar hamile kabul edilmelidir. Hasta
bekleme alanlar nda ve tüm radyoaktif ortam giri lerine hamileleri uyar
i aretler/yaz lar
yerle tirilmelidir.
7.5. Rutin Radyolojik Uygulamalarda Maruz Kal nan Fetal Dozlar

Tablo 27. Konvansiyonel röntgen (X
dozlar
Uygulama
Abdomen
Toraks
IVP,Lomber,vertebralar
Pelvis
Kranium/Torakal
vertebralar

) uygulamalar nda maruz kal nan tahmini fetal

Ortalama Doz (mGy)
1.4
<0.01
1.7
1.1
<0.01

Maksimum Doz (mGy)
4.2
<0.01
10
4
<0.01

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation( www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)

Tablo 28 . Floroskopi ve BT uygulamalar nda maruz kal nan tahmini fetal dozlar
Uygulama
Baryum (üst G S)
Baryum enema
Kranial BT
Toraks BT
Abdomen BT
Pelvik BT

Ortalama Doz (mGy)
1.1
6.8
<0.005
0.06
8.0
25

Maksimum Doz (mGy)
5.8
24
<0.005
1.0
49
80

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)
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7.6. Rutin Nükleer T p Uygulamalar nda Maruz Kal nan Fetal Dozlar
Tablo 29. Konvansiyonel nükleer t p uygulamalar nda maruz kal nan tahmini fetal
dozlar
Uygulama
Tc-99m ile:
Kemik Sint.
Akci er sint.
Karaci er Kolloid
Tiroid Sint.
Böbrek (DTPA)
aretli eritrosit
I-131ile:
Tiroid Uptake

Uygulanan
aktivite(MBq)
1 mCi = 37 MBq

Erken Gebelik
Doz (mGy)

9. Ay Doz
(mGy)

750
240
300
400
300
930

4.7
0.9
0.6
4.4
9.0
6.0

1.8
0.9
1.1
3.7
3.5
2.5

0.55

0.04

0.15

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)

7.7. Gebeli in Sonland lmas
Fetal dozun 100 mGy’den dü ük oldu u durumlarda radyasyon riski temel al narak
gebeli in sonland lmas uygun de ildir.
500 mGy’den yüksek dozlarda ciddi fetal hasar riski bulunmaktad r.
100-500 mGy aras fetal dozlarda ise olgu baz nda de erlendirme yap lmal r.

8. ARA TIRMA AMAÇLI ÇALI MALAR
8.1. nsan Çal malar
Ki iye net bir yarar sa lamayan, alacaklar doz ve risk hakk nda ki ilerin
bilgilendirildi i, ki ilerin ve Etik Komitenin yaz onay al nm ara rma amaçl gönüllü
nlanmalarda, halk için bir y ll k en yüksek izin verilen doz düzeyi a lamaz. Çok özel
durumlarda Kurum taraf ndan onaylanmak ko uluyla radyasyon görevlileri için izin verilen
ortalama y ll k doz düzeyine izin verilebilir.
8.2. Hayvan Çal malar
Radyoaktif madde uygulanan hayvan kafesleri etiketlenerek, uygulanan radyoaktif
madde cinsi ve dozu belirtilmelidir.
Non-radyoaktif hayvanlar ile ayr ortamlarda tutulmamal r.
Havaya radyoaktivite kar ma riski nedeni ile uygun havaland rma sistemleri
kullan lmal r.
Hayvan ç kart lar ve at klar radyoaktif at k i lemi görmelidir.
Hayvan bak lar radyasyon güvenli i konusunda e itilmelidir.
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8.2.1.Hayvan Çal malar çin Uygulama Sonras Radyasyon Güvenli i çin
Uyulmas Gereken Kurallar
1. Radyoaktif uygulamalar içeren çal malarda kullan lan denek hayvanlar birer mobil
radyasyon kaynaklar olarak de erlendirildikleri için bar nd lmalar veya sevkiyatlar nda
radyasyon korunma prensiplerine ba kal nmal r.
2. Sorumlu ara rmac radyasyon güvenli i konusunda bilinçlendirilmeli ve
çal malar s ras nda dozimetri tak lmal r.
3. Uygulama sonras hayvanlar canl kalacak ise; deney hayvanlar biriminde ayr bir
bölüm tahsis edilerek, giri bölümünde radyasyon ikaz i areti bulundurulmal r. Ara rma
kay tlar
içeren dokümanlar; kullan lan radyoaktif maddenin cinsi, miktar , çal lan hasta
say , tekrar kullan lmas için yüzey nlama de erini içeren bilgileri kapsamal r.
4. Uygulama sonras sakrifiye edilen hayvanlar kat radyoaktif at k i lemlerine tabi
tutulmal r.
- Denek hayvanlar radyoaktif po et içine konulmal r.
- Po et üzerine; kullan lan radyoaktif madde, toplam aktivite, i lem tarihi, po et yüzeyi
nlama de eri ve slah tarihini içeren etiketleme yap lmal r.
- Radyoaktif ceset olarak tan mlanan bu at klar n d
nlamalar önerilen radyasyon
seviyesine dü ene kadar patoloji ile konsültasyon yap larak özel haz rlanacak formal içinde
ayr bir yerde bekletilmelidirler.
- Po et yüzey
nlama ölçümü at k teslim seviyesine (5 Sv veya 0.5 mR/h)
dü tü ünde sorumlu ki ilere teslim edilmelidir.
- Kat radyoaktif at k ölçüm ve at k slah i lemleri radyasyon güvenli i korunma
komitesi ile i birli i içinde yürütülmelidir.
8.3. Etik Kurul ile Kooperasyon
Hastanemiz Radyasyon Güvenli i Komitesi “Bilimsel Dan ma Kurulu”, Hastane “Etik
Komitesi” ile i birli i kurarak, ara rma amac yla yap lacak her türlü radyasyon içeren
uygulamalara dönük önerileri inceleyip, radyasyon güvenli i aç ndan de erlendirmeli ve
“gerekçelendirme” prensibine uygun olarak karar almal r. Hastane Radyasyon Güvenli i
Komitesinden onay al nmadan radyasyon içeren hiçbir çal ma ba lat lmamal r (Ek-3).
Bilimsel Dan ma Kurulu: 3153 say Yasada tan mlanan radyasyonla çal an 3
ana birimin (Radyodiagnostik, Nükleer T p, Radyasyon Onkolojisi) hekim ve medikal fizik
uzmanlar ndan olu ur.
Tablo 30. OMÜTFH RGK B

MSEL DANI MA KURULU ÜYELER

Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN

Nükleer T p A.D.

Prof. Dr. Çetin ÇELENK

Radyoloji A.D.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Deniz MEYDAN

Radyasyon Onkolojisi A.D.

Uzm. Fiz. Tenzile Ya ayacak OFLUO LU

Radyasyon Onkolojisi A.D.
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9. ÖLÇÜM,

ARETLEME VE C HAZLAR

9.1. Kontaminasyon Ölçümü ve Dekontaminasyon
Aç k radyoaktif kaynak kullan lan birimlerde, personelin rutin kontaminasyon
(bula ma) kontrolü yap lmal r. Bula ma üphesi varl nda “alan monitörü” yada “GeigerMüller cihaz ” ile radyasyon taramas yap lmal , kontamine alan i aretlenerek uygun
dekontaminasyon metotlar uygulanmal r.
9.2. Etiketleme ve

aretleme

Denetimli alanlar n giri lerinde ve bu alanlarda a
da belirtilen radyasyon uyar
levhalar bulunmas zorunludur:
Radyasyon alan oldu unu gösteren temel radyasyon simgeleri
Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklü ünü ve özelliklerini anla labilir ekilde
göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri ta yan i aretler,
Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bula ma tehlikesi bulunan bölgelerde
geçirilecek sürenin s rland lmas ile koruyucu giysi ve araçlar kullan lmas gereklili ini
gösteren uyar i aretleri.

10. C HAZLAR
Tüm cihazlar n radyasyon güvenli i aç ndan, önerilen sürelerde rutin kalite, kontrol
ve kalibrasyonu yap lmal r.
Her cihaz n kolay ula r bir yerinde kullan m k lavuzu bulundurulmal r.

11. PERSONEL ÖLÇÜM VE ZLEM
Rutin e itim, ara rma, bilimsel çal malarda kullan lacak radyoaktif madde kullan m
yeri ve ekli radyasyon güvenli i aç ndan uygun olmal r.
Daha önce ve halen zehirli, kimyasal, biyolojik maddeler veya di er tehlikeli ko ullara
maruz kalarak çal
lan ki iler radyasyona maruz kalmay gerektirecek görevlerde
çal
lmamal r.
Radyasyonlu alanlarda yap lan i in niteli ine uygun giysi ve donan m (kur un önlük,
gonad koruyucu, kur un paravan, tiroid koruyucu vb) kullan
sa lanmal ve
denetlenmelidir.
e al nacak radyasyon görevlilerinin sa k durumlar n yapaca i e uygun olup
olmad hakk nda sa k raporu al nmal ve çal klar süre içinde, y lda en az bir kez t bbi
muayeneleri ile hematolojik ve göz kontrolleri yapt larak takip edilmeli, kay tlar tutulmal r.
Sonuçlar y lda 1 kez komiteye sunularak de erlendirilmelidir.
yonla
radyasyon kaynaklar kullan lan ve bulundurulan bölümlerde çal anlar n
radyasyon ölçümleri için uygun cihazlar n (TLD, cep, film dozimetri) kullan lmas sa lanmal
ve denetlenmelidir.
Radyasyonlu alanlarda çal an personelin denetimli alanlarda çal rken kullanmak
zorunda oldu u film ve/veya kalem dozimetreleri komite temsilcileri taraf ndan kontrolü
yap larak kayd tutularak sonuçlar komitede de erlendirilmelidir. Radyasyona maruz kalan
ya da öngörülen s
n üzerinde doz alan personel için durum de erlendirmesinin yap larak
ilgili bölüme tavsiyelerde bulunulmal r.
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12. KAYITLAR
23999 say
yükümlülükleri a

Radyasyon Güvenli i Yönetmeli ince belirlenen kay t tutma ve saklama
da sunulmu tur.

Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 69: Bu Yönetmelik kapsam na giren gerçek
ki iler, resmi, özel kurum veya kurulu lar a
da belirtilen esaslara uygun olarak
kay t tutmakla yükümlüdürler. Bu kay tlar 30 y l süre ile saklan r
12.1. Personele li kin Kay tlar
Verilen lisans belgelerinin tarih, say ve içeri i ile lisans belgesi üzerinde ismi belirtilen
ki iler,
Radyasyon görevlilerinin isimleri ile i e giri ve i ten ayr
tarihleri,
Radyasyon görevlilerinin ki isel dozimetri raporlar ,
Radyasyon görevlilerinin ilk defa i e ba lamadan önce bu Yönetmeli in 23.
maddesine göre yap lan tüm t bbi muayene sonuçlar ,
Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeli in 23. maddesine göre yapt lan periyodik
bbi muayeneleri ile Kurum taraf ndan gerekli görülen durumlarda yapt lan t bbi
muayenelerin sonuçlar ve varsa di er t bbi nlanma sonuçlar
12.2. Radyasyon Kaynaklar na li kin Kay tlar
Verilen lisans belgelerinin tarih, say ve kullan m amaçlar ile lisans belgesi üzerinde
belirtilen radyasyon kaynaklar n cinsi ve radyoaktiviteleri;
Radyasyon kayna
n yurda giri i, sat n al nmas , kurulmas ve kalibrasyonuna
ili kin tarih ve i lemler ile konu ile ilgili ki ilerin isimleri,
Radyasyon kayna
n bak , onar , s nt testi, tüp ve kaynak de imi gibi
lemlerinin tarihleri, yap lan i lerin içeri i ve konu ile ilgili ki ilerin isimleri.
12.3. Radyoaktif At klara li kin Kay tlar
Meydana gelen radyoaktif at n cinsi, miktar , radyoaktivitesi ve tarihleri,
Depolanmak ve i lenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif
at klar n miktarlar .
Kazaya li kin Kay tlar
Kazan n yeri ve tarihi,
Kazan n olu ekli,
Kazaya neden olan radyasyon kayna
n cinsi ve radyoaktivitesi,
Vücuda al nan radyoaktif maddeler ve al
nedenleri,
Maruz kal nan süre ve radyasyon dozlar ,
Kazaya maruz kalan ki ilerin t bbi muayene sonuçlar ve yap lan t bbi uygulamalar,
Kazaya ili kin rapor.
Kaynak: Resmi Gazete Tarih/Say : 24.03.2000/23999, Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i,
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13. DOZ METRE KULLANMA TAL MATLARI
13.1. Film Dozimetresi Nas l Kullan lmal r?
Film dozimetreleri X (Röntgen), Gamma nlar yayan cihaz veya radyoaktif madde
içeren cihazlarla çal an personel taraf ndan kullan r. Ta
(badge) ve film olmak üzere
iki k mdan olu an dozimetreler, belirlenen periyot içerisinde personelin ald
radyasyon
dozlar ölçer.
Kullan lm filmlerin toplanmas , yenilerinin ta
lara yerle tirilmesi, kurulu içinde
personele da lmas , doz raporu sonuçlar n personele bildirilmesini üstlenmi bir ki iyi
“SORUMLU K ” olarak belirleyerek TAEK Sa k Fizi i Birimine bildiriniz.
Filmler, Sa k Fizi i Birimi taraf ndan belirlenen periyotlar da kurulu lara kargo ile
gönderilecek ve kurulu taki sorumlu ki i, kullan lm filmleri arka sayfada gösterildi i gibi film
ta
içerisinden ç kartarak yenilerini yerle tirecektir. Kullan lm tüm filmleri, en k sa
sürede birimimize (TAEK ) kargo arac
ile gönderiniz.
Yeni filmler ile birlikte gönderilen “F LM DA ITIM L STES ” personelin hangi filmi
kullanaca
göstermektedir. Doz de erlendirmeleri bu listeye göre yap ld için personel,
ismi kar
nda yaz numaral filmi kullanmal r.
Dozimetreler sorumlu ki i taraf ndan radyasyon alan d nda belirli bir yerde
muhafaza edilmeli, personel her sabah i e ba larken dozimetrelerini buradan alarak
kullanmal r. bitiminde dozimetreler yine ayn yere b rak lmal r. Dozimetreler önlük üst
cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek ekilde) klips ile tak larak tüm
vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sa lan r. Kullan m s ras nda dozimetrenin
önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemesine dikkat edilmelidir.
Çal ma s ras nda kur un önlük giyiliyorsa, dozimetre, önlü ün alt na tak larak tüm
vücut dozunun ölçülmesi sa lan r. Dozimetrenin kur un önlük d nda ta nmas durumunda
ise kur un önlük d nda kalan vücut k mlar n (tiroit, göz lensi, eller) ald
dozlar
ölçülmü olur. deal olan , bu durumdaki personelin iki dozimetre ta mas r.
Film dozimetresi de erlendirme sonuçlar , “DOZ RAPORU” olarak yeni periyot filmleri
ile birlikte, kurulu a gönderilecektir. Doz raporundaki doz de erlerinin önceki periyotlarda
kulland
z filmlere ait oldu una dikkat ediniz (genellikle iki periyot önceki).
Yeni personele film dozimetresi sa lanmas için “DOZ METRE STEK FORMU” ile
dozimetre ücretinin Kurumumuza yat ld
gösteren banka dekontunun bize ula mas
gerekmektedir. Personelin i ten ayr lmas halinde, film ta
ileride kullanmak üzere
saklanmal r.
Film e ilip, bükülmemeli ve ASLA AÇILMAMALIDIR. Filmi ili tirmek için i ne, tel
mba, ataç vb. kullanmay z. Film üstüne ASLA yaz yazmay z.
Çal ma s ras nda kazaya u rad
veya yüksek radyasyon ald
dü ünüyorsan z, durumu amirinize bildirerek, dozimetrenizin acil olarak ölçülmesini
isteyebilirsiniz. Dozimetrenizin Birimimize ula
lmas durumda en geç iki gün içerisinde
dozimetreniz de erlendirilerek sonuç size ve kurulu unuza bildirilecektir.
13.2. TLD (Termolüminesans Dozimetre) Kullanma Talimat
TLD X (röntgen), gamma, beta
nlar ve nötronla çal an personel taraf ndan
kullan r. Ta
ve TLD kart olmak üzere iki k mdan olu an dozimetre (badge)’ler,
belirlenen periyot içerisinde personelin ald radyasyon dozlar ölçer.
Ta
ve TLD kart bir bütündür. Dozimetri Birimi taraf ndan her yeni periyot için
kurulu a, TLD kartlar ta
içine yerle tirilmi olarak gönderilir.
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TLD’lerin aç lmas özel bir aparat gerektirdi inden herhangi bir ki i taraf ndan
AÇILMAK
N ASLA ZORLANMAMALI, BASINÇ VE FAZLA ISIYA MARUZ
BIRAKILMAMALI, ISLATILMAMALI d r. Aksi takdirde de erlendirilmesi ve ki i taraf nda
al nan radyasyon dozunun ölçülmesi mümkün olmayaca gibi, dozimetre zarar görecektir.
Son derece hassas ve doz ölçüm aral geni olan TLD ’lerin maliyeti yüksek olup,
hasara u ramas ve kaybolmas halinde kurulu unuzdan ücreti yeniden talep edilecektir.
TLD’ler her yeni periyotta kurulu unuzdaki sorumlu ki i taraf ndan kullan lm
dozimetreler ile de tirilecektir. Kullan lm
dozimetreler en k sa zamanda bize
ula
lacakt r.
Yeni periyotta kullan lacak TLD’ler ile gönderilen TLD DA ITIM L STES , ki inin
hangi numaral TLD’yi kullanaca
göstermektedir. Personel ismi kar
nda yaz
numaral TLD’yi kullanmal r.
TLD’ler radyasyon alan d nda belirli bir yerde muhafaza edilecek, personel i e
ba larken dozimetrelerini buradan alarak kullanacakt r.
bitiminde dozimetreler gene ayn
yere b rak lmal r.
Dozimetreler önlük üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek ekilde )
klips ile tak larak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sa lan r.
Çal ma s ras nda kur un önlük giyiliyorsa, dozimetre, önlü ün alt na tak larak tüm
vücut dozunun ölçülmesi sa lan r. Dozimetrenin kur un önlük d nda ta nmas durumunda
ise kur un önlük d nda kalan vücut k mlar n (troid, göz lensi, eller) ald
dozlar
ölçülmü olur. deal olan , bu durumdaki personelin iki dozimetre ta mas r.
TLD doz de erlendirme sonuçlar , DOZ RAPORU olarak yeni periyot dozimetreleri
ile birlikte kurulu a gönderilecektir. Doz raporundaki doz de erlerinin önceki periyotlarda
kulland
z TLD’lere ait oldu una dikkat ediniz.
Yeni personele dozimetre sa lanmas için “Dozimetre stek Formu” ile dozimetre
ücretinin Kurumumuza yat ld
gösteren banka dekontunun bize ula mas gerekmektedir.
Personelin i ten ayr lmas halinde dozimetre, bize bildirmek kayd ile personeliniz için
kullan labilir.
Çal ma s ras nda kazaya u rad
veya yüksek radyasyon ald
dü ünüyorsan z, durumu amirinize bildirerek, dozimetrenizin acil olarak de erlendirilmesini
isteyebilirsiniz. Dozimetrenizin Merkezimize ula
ld gün de erlendirilerek sonuç size ve
kurulu unuza bildirilecektir.
Radyasyon ve dozimetre konular nda her türlü soru ve önerileriniz için bize
ula abilirsiniz.
Tablo 31. Radyasyon Ve Dozimetri Konular nda Her Türlü Soru Ve Öneri çin leti im Bilgileri
Tel: 0 (312) 8154306
Sarayköy Nükleer Ara rma ve E itim Merkezi
Fax: 0 (312) 8154395
Sa k Fizi i Birimi
e-posta:
Saray Mah. Atom Cad. No:27
06983
dozimetri@taek.gov.tr
KAZAN ANKARA
Dozimetre sonuç sorgulama; http://www.taek.gov.tr/doz/index.html
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13.3 Sa k Hizmetlerinde yonla
Radyasyon Kaynaklar ile Çal an Personelin
Radyasyon Doz Limitleri ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik (05.07.2012 tarih) te
dozimetre kullan ma ile ilgili a
daki düzenlemeler yap lm r:
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeli e uygun olarak radyasyon alanlar nda yap lan çevresel
radyasyon izlemesinin yan s ra Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i gere ince ki isel
dozimetre kullanmas zorunlu olan personel ki isel cep dozimetresi; bu personelden
radyofarmasötik i aretlemede ve tedavi amaçl radyonüklid uygulamalar nda, radyoterapide
manuel iridyum 192 uygulamalar nda görevli olanlar ile giri imsel floroskopik uygulamalarda
çal anlar ki isel cep dozimetresine ek olarak el bile i veya yüzük dozimetresi ta r.
MADDE 8 – (5) Ki isel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin a ld
n tespit edilmesi
halinde ölçümü yapan kurulu en geç onbe gün içerisinde; aciliyet arz eden durumlarda ise
derhal ilgili idareye bildirimde bulunur.
(6) Ki isel dozimetre ölçümlerinde y ll k doz limitlerinin a ld
durumlarda
Radyasyon Güvenli i Komitesi, sorunun kayna
inceleyip de erlendirir, varsa eksiklik ve
aksakl klar n düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli tedbirleri al r. Eksiklik ve aksakl klar
giderilinceye kadar doz limitini a an personel ilgili i te çal
lmaz, hatal radyasyon kayna
kullan lmaz. Bu personel y ll k sa k izni kullanmam ise öncelikle bu izin kulland r. Ayr ca
sa k yönünden olumsuz bir durum ortaya ç kmas halinde, Radyasyon Güvenlik
Komitesince onbe günden az olmamak kayd yla sa k sorunu giderilene kadar verilecek
izin süresi belirlenerek bu izin idarece kulland r.
(7) Ki isel dozimetre ölçümlerinde 7 nci maddede belirtilen inceleme düzeyi doz
seviyelerinin a lmas durumunda Radyasyon Güvenli i Komitesi, sorunun kayna
inceleyip de erlendirir, varsa eksiklik ve aksakl klar n düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte
gerekli tedbirleri al r. Bu personelden y ll k doz limitlerini a ma ihtimali olanlar Radyasyon
Güvenli i Komitesince de erlendirilerek alt nc f kraya göre i lem yap r.
(8) Ki isel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin a lmas veya yüksek dozda
radyasyona maruziyet üphesi ta yan radyasyon kazas durumunda sa k personeli, Ek-2 ’
deki form do rultusunda de erlendirilir ve gerekli görülürse bu konuda ileri tetkik ve tedavinin
yap labilece i sa k kurumuna sevk edilerek durumu idarece yak n takip edilir.

14. PERSONEL E
Öncelikle Ondokuz May s Üniversitesi Hastanesi radyasyon görevlileri olmak üzere
tüm hastane personelinin a
daki plana göre e itimi planlan r.
e ba lamadan önce
Düzenli olarak her y l
Ko ullarda, mevzuatta veya lisans ko ullar nda de iklik oldu unda
Hizmet içi e itim kapsam nda gerçekle tirilecek bilgi yenileme e itimlerinin biçimi ve
kl
RGK belirler.
" Ondokuz May s Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenli i El Kitab ” Ondokuz
May s Üniversitesi Hastanesi’nin tüm birimlerde personelin kolayca ula aca
yerlere
Hastane Ba hekimli ince da larak, okunmas sa lanacakt r.
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15. L SANS

LEMLER

Radyasyon Güvenli i Tüzü ü ve bu Yönetmelik kapsam na giren radyasyon
kaynaklar n imal, ithal ve ihraç edilmesi, al nmas , sat lmas , ta nmas , depolanmas ,
bak , onar , kurulmas , sökülmesi, de tirilmesi, radyasyon kaynaklar yla çal labilmesi
ve her türlü amaçla bulundurulmas ve kullan lmas için TAEK’ten lisans al nmas zorunludur.
Bu lisans, ba vurusu yap lan kaynaklar n Kurum taraf ndan onaylanan ki ilerin sorumlulu u
alt nda ve ba vuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar. Bu faaliyeter, di er bakanl k
ve/veya kurulu lardan da izin, ruhsat veya bir belge al nmas
gerektiriyorsa, bunlar n
verilmesi Kurum taraf ndan lisans verilmesi önko uluna ba
r. 7/2/1993 tarihli 21489 say
Resmi Gazete’de yay mlanan Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli ine tabi olan
faaliyetler için Çevre Bakanl ’n n olumlu karar al nmadan lisans i lemi ba lat lamaz.
(Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 50)
Lisans sahibi, radyasyon kayna
n bulundu u ve kullan ld
yerde veya lisans
ko ullar nda herhangi bir de iklik olmas halinde, de iklik yap lmadan önce en az
15 (on be ) gün içerisinde TAEK’e yaz ba vuruda bulunmak zorundad r.
(Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i Madde 54)

16. LG

TÜZÜK, YÖNETMEL K, YÖNERGE VE D

ER KAYNAKLAR

“Ondokuz May s Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenli i El Kitab ” haz rlan rken
faydalan lan ulusal tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile uluslararas kaynaklar a
da
belirtilmi tir.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (www.taek.gov.tr)
Trakya Üniversitesi Radyasyon Güvenli i El Kitab ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Güvenli i El Kitab ,
Marmara Üniversitesi Radyasyon Güvenli i El Kitab ,
Radyasyon Güvenli i Tüzü ü; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 say Bakanlar Kurulu
karar ile yürürlü e konulmu tur
Nükleer Tan mlar Yönetmeli i; 9/9/1991 tarihli ve 20286 say Resmi Gazete.
Radyofarmasötik Yönetmeli i; 23/12/1993 tarihli ve 21797 say Resmi Gazete
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i; 24.03.2000 tarihli ve 23999 say Resmi Gazete
Radyasyon Güvenli i Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik;
03.06.2010 tarihli 27600 say Resmi Gazete
Sa k Hizmetlerinde yonla
Radyasyon Kaynaklar ile Çal an Personelin
Radyasyon Doz Limitleri ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik; 05.07.2012 tarihli 28344
say Resmi Gazete
Radiation Protection, The Universty of Edinburg Health and Safety Policy.
(www.safety.ed.ac.uk/policy/part7/index.html
Riviere J, Fox MA. Radiation safety manual (version II). Enviromental Health and
Safety Center, Radiation Safety Division, North Carolina State Universty. North Carolina,
2002.
Pregnancy and Medical Radiation
(www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)
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17. LG

TER MLER

Alara (As Low As Reasonably Achievable ): Eri ilebilen en dü ük doz
Bilimsel dan ma kurulu: 3153 nolu yasada tan mlanan radyasyonla çal an 3 ana
birimin (Nükleer T p, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji) hekim ve medikal fizik
uzmanlar ndan olu ur.
Bula ma: Herhangi bir maddenin yüzeyinde veya içinde ya da canl varl klarda
istenmeyen radyoaktif madde birikimidir.
de er doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine ba olarak
doku veya organda so urulmu dozun, radyasyon a rl k faktörü ile çarp lm halidir.
Etkin doz: Birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda
nlanan bütün doku ve
organlar için hesaplanm e de er dozun, her doku ve organ n doku a rl k faktörleri ile
çarp lmas sonucunda elde edilen dozlar n toplam r.
Lisans Sahibi; Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i hükümlerine göre verilen lisans
belgesinde ismi belirtilen ve radyasyon güvenli i mevzuat n uygulanmas nda Kuruma kar
sorumlu olan ki iyi,
Geçici görevliler: Görev gere i denetimli ve gözetimli alanlarda geçici olarak veya
ara s ra bulunan ki ilerdir.
Görev gere i
nlanma: Bu Tüzük kapsam na giren faaliyetlerin yürütülmesi
esnas nda görev gere i maruz kal nan nlanmad r.
nlanma: Görev gere i, t bbi veya toplumsal olarak, radyasyon uygulamas ndan
veya kayna ndan ç kan radyasyona maruz kalmad r. Vücut d ndaki bir radyasyon
kayna ndan maruz kal nan nlanmalar d
nlanmalar, radyoaktif maddelerin solunum,
sindirim veya cilt yoluyla al nmas
ya da tan veya tedavi amac yla vücuda verilmesini
takiben olu an nlanmalar iç nlanmalard r.
yonla
radyasyon: 100 nm ya da daha k sa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz
ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçac k eklinde transfer edilen,
do rudan veya dolayl olarak iyon olu turma kapasitesine sahip enerjiyi tan mlar.
zin: Radyasyon güvenli i tüzü ü kapsam na giren faaliyetlerden uygulama
yöntemleri güvenli ve basit, ayr ca maruz kal nan radyasyon riski dü ük olan uygulamalar n
yürütülmesi için sorumlu olacak ki ilerin e itim ve deneyimleri, radyasyon kayna
n teknik
özellikleri ve radyasyon kayna
n bulundu u yer ile ilgili ko ullar n radyasyon güvenli i
aç ndan yeterli oldu unun TAEK taraf ndan belirlenmesi ile yap lan yetkilendirme
sonucunda verilen belgedir.
Lisans: Radyasyon güvenli i tüzü ü kapsam na giren faaliyetlerden uygulama
yöntemleri güvenlik önlemleri al nmas
gerektiren, karma k, ayr ca maruz kal nan
radyasyon riski yüksek olan uygulamalar n yürütülmesi için sorumlu olacak ki ilerin e itim ve
deneyimleri, radyasyon kayna
n teknik özellikleri ve radyasyon kayna
n bulundu u yer
ile ilgili ko ullar n radyasyon güvenli i aç ndan yeterli oldu unun TAEK taraf ndan
belirlenmesi ile yap lan yetkilendirme sonucunda verilen belgedir.
Radyasyon: Geçtikleri ortamda do rudan veya dolayl iyon çifti olu turabilen
enerjideki parçac k ve elektromagnetik dalga olup bu Tüzükte kullan lan radyasyon terimi
iyonla
radyasyonu ifade eder.
Radyasyon Görevlisi; Radyasyon kayna ile yürütülen faaliyetlerden dolay görevi
gere i, 24/3/2000 tarihli ve 23999 say Resmî Gazete’de yay mlanan Radyasyon Güvenli i
Yönetmeli inde toplum üyesi ki iler için belirtilen doz s rlar n üzerinde radyasyona maruz
kalma olas
olan ki idir.
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Radyasyon Güvenli i Komitesi: Sa k kurum ve kurulu lar nda nükleer t p,
radyasyon onkolojisi, radyoterapi ve radyoloji birimlerinin her birinden en az bir radyasyon
görevlisi ile, idare taraf ndan uygun görülen di er personelin kat
yla olu an ve radyasyon
güvenli inin sa lanmas na yönelik çal malar yürüten birimi,
Radyasyondan Korunma Dan man : Mühendislik veya fen bilimleri alan nda ald
temel e itim üzerine radyasyondan korunma alan nda e itim alm ve uygulamaya özgü
olarak Radyasyon Güvenli i Yönetmeli in 74 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde en az
dört y ll k deneyime sahip ki idir.
Radyasyon Korunmas Sorumlusu: Radyasyondan korunmada temel güvenlik
standartlar
yap lan i in niteliklerine göre uygulayacak, bu alandaki e itim ve deneyimi
lisanslama a amas nda Kurum taraf ndan de erlendirilerek uygun görülen ki idir.
Radyasyon kayna : Te his, tedavi, ara rma veya kalibrasyonda kullan lan ve
radyasyon yayan t bbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kayna ,
Radyasyon üreten cihaz: Yüklü parçac k veya a r iyonlar h zland rarak belirli
güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim alt nda iyonla
radyasyon üretmek üzere
yap lm röntgen cihazlar , betatron, lineer akseleratör, siklotron ve nötron jeneratörü gibi
cihazlard r.
Radyasyon yayan cihaz: Bir veya birkaç tür iyonla
radyasyonu belirli güvenlik
önlemleri içerisinde ve denetim alt nda yaymak amac yla yap lm olan ve radyoaktif madde
içeren cihazd r.
Radyoaktivite: Karars z atom çekirdeklerinin parçac k ve/veya elektromanyetik
radyasyonlar yay nlamak sureti ile ba ka atom çekirdeklerine dönü mesi olup birimi
Becquerel'dir.
Radyoaktif madde: Bir veya birden çok iyonla
radyasyon yayarak çekirdekleri
kendili in den bozunmaya u rayan bir izotopu ala m, kar m, bile ik veya çözelti olarak
içeren maddelerdir. T bbi (medikal) Fizik Uzmanlar ; Kurum taraf ndan aranacak ko ullar
özel yönetmeliklerinde belirtilen ve t bbi uygulama alanlar na göre radyoterapi, radyoloji ve
nükleer t p fizikçisi olarak isimlendirilen ki ilerdir.
Tesis sahibi: Radyasyon güvenli i tüzü ü kapsam na giren radyasyon kaynaklar ile
faaliyette bulunulan tesis veya kurulu lar n sahibidir. Tesis sahibi ayn zamanda izin/lisans
sahibi de olabilir.
bbi
nlanma: Tan , tedavi ve t bbi ara rma amac yla yap lan radyasyon
uygulamalar nda, görevi gere i nlanmalar hariç, hastalar n ve gönüllü hasta refakatçilerinin
nlanmas r.
Toplum etkin dozu; nlamaya maruz kalan çe itli gruplar n ortalama etkin dozu ile
bu grubu olu turan ki i say
n çarp
n toplam r.
Yetkilendirme: Radyasyon güvenli i tüzü ü kapsam na giren faaliyetlerin
yürütülmesi için ki ilerin ve uygulama ko ullar n radyasyon güvenli i aç ndan yeterli
oldu unun TAEK taraf ndan belirlenmesi sonucunda uygulanan i lemdir.
Yetkin uzman: Mühendislik, t p veya fen bilimleri alan nda ald klar temel e itim
üzerine bu Radyasyon güvenli i tüzü ü kapsam na giren faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili
yönetmeliklerde özellikleri belirtilen gerekli e itimi alm , ayn zamanda radyasyondan
korunma ve radyasyon güvenli inin sa lanmas konusunda e itim ve tecrübesi TAEK
taraf ndan teyit edilmi ki idir.
Yüklenmi e de er doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyoaktif maddenin vücuda
al nmas takiben, doku veya organda kald sürede vermi oldu u toplam e de er dozdur.
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Yüklenmi etkin doz: Yüklenmi e de er dozun, her doku ve organ n doku a rl k
faktörleri ile çarp lmas sonucunda elde edilen toplam r.

18. Ondokuz May s Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenli i Komitesi ile
Ba lant Bilgileri
Tablo 32. O.M.Ü.Hastanesi Radyasyon Güvenli i Komitesi le Ba lant Bilgileri
Bölüm

e-mail

Dahili Tel.

Ba hekim
Yard mc

yucel.yavuz@omu.edu.tr

2323

fcanbaz@omu.edu.tr

2646 - 2483

Radyasyon
Onkolojisi A.D.

admeydan@omu.edu.tr

2232 - 2233

Radyasyon
Onkolojisi A.D.

tenzilet@omu.edu.tr

2248- 2233

Prof .Dr. Çetin ÇELENK

Radyoloji A.D.

ccelenk@omu.edu.tr

2656

Yrd. Doç .Dr .Metin SUNGUR

Pediatrik Kardiyoloji msungur@omu.edu.tr
A.D.

Yrd. Doç. Dr. Korhan SOYLU

Kardiyoloji

korhan.soylu@omu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emin Murat CANGER

Oral Dagnoz

mcanger@gmail.com

3012

sa ERFALAY

Hastane
Müdürü

erfalay@hotmail.com

3090

sebnemK@hotmail.com

2709

Doç. Dr. Yücel YAVUZ

Prof.Dr. Fevziye
(Ba kan)

CANBAZ

Yrd.Doç. Dr. A.Deniz MEYDAN
(Ba kan Yrd.)
Uzm. Fiz. Tenzile OFLUO LU
(Genel Sekreter)

ebnem KAYAN

T. Nükleer T p A.D.

Ba

Hem ire Hizmetleri
Müdürü

19. TAEK Acil Telefonlar
Tehlike durumu ve ola and durumlarda aranacak
TAEK telefonlar
TAEK Acil Durum Bildirim Hatt
172
TAEK B k.
(312) 2958907
RSGD B k.
(312) 2958973
Santral
(312) 2958700
Faks
(312) 2958947

3724
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20. LG

L NKLER

Türkiye Atom Enerjisi kurumu www.taek.gov.tr
European Commission (radiological protection pages):
www.europa.eu.int/comm/environment/radprot
International Atomic Energy Agency www.iaea.org
International Commission on Radiological Protection www.icrp.org
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
www.unscear.org
World Health Organization www.who.int
Marmara Üniversitesi Hastanesi .hastane.marmara.edu.tr
Trakya Üniversitesi Hastanesi .trakya.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi .deu.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi http://www.hacettepe.edu.tr/

21. KISALTMALAR
TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

RSGD: Radyasyon Sa
ve Güvenli i Dairesi
TAEK-RGD: TAEK- Radyasyon Güvenli i Dairesi
Cps: Count per second
RIA : Radioimmunoassay
IAEA: International Atomic Energy Agency
UPS: Uninterruptible power supply
SSD: Source Skin Distance
FFD :Focus Film Distance

69
Radyasyon Çal an DE ERLEND RME Formu

EK-1

E BA LARKEN )

Tarih:
1. T.C. Kimlik No

2. Sicil No

3.Ad – Soyad

4. Telefon

/

/

5. Adres
6. Cinsiyet

K ( )

E ( )

7. Do um tarihi

8. OMÜTFEUAH’de i e giri tarihi
..... / .... / ............
10. Bölümde çal maya ba lad tarih
..... / .... / ............
12. Günlük çal ma süresi (saat)
14. Daha önce radyasyonla (radyasyonla kar la

9. Birim/Bölüm/A.Dal
11. Çal ma alan
Denetimli ( ) Gözetimli ( )
13. Ayl k çal ma süresi (gün)

z) ilgili bir i te çal

zm?

14. sorunun yan “HAYIR” ise 17. soruya geçiniz.
15. Radyasyonla kar la
i lerde geçen toplam süre nedir?
16. Radyasyonla kar la

17.Ö renim durumu
18. Görevi

i lerde hangi görevlerde çal

..... / .... / ............

? Aç klay

Hay r ( )

Evet ( )

...... (YIL) + ...... (AY)
z.

lkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Teknik Lise ( ) Y.okul-Üniversite ( ) Di er ..........................
Hekim ( ) Hem ire ( ) Teknik elaman{müh., tekniker, teknisyen} ( ) dari personel ( )
Di er ( ) Aç klay z................................................................

19.Çal lan
birimde
kayna ya da türü nedir?

radyasyon

Gamma
ile çal an makine-sistemler ( )
x
ile çal an makine sistemler
( )
Di er ( ) Aç klay z ................................................................................................
20. Radyasyon, zararlar ve korunma yollar ile ilgili e itim alm m ?
Hay r ( ) Evet ( )
20. sorunun yan “HAYIR” ise 22. soruya geçiniz.
21. Bu e itimi nerede ald z?
Mezuniyet öncesi ( )
e giri te ( ) Hizmet içi ( )
Di er ( ) Aç klay z..............................
22. Tütün kullan yor mu?
Hiç kullanmam ( ) B rakm ( ) Kullan yor ( )
23. Alkol kullan yor mu?

Hiç kullanmam

( ) Kullan yor ( ) Aç klay

24. Çal ma ya am boyunca radyasyonla ilgili bir kaza geçirdi mi?

z..................................................
Hay r ( )

Evet ( )

25. Çal
birimde radyasyonla ilgili olabilecek her hangi bir kaza ya da
yaralanma (bula
kesici-delici alet batmas , radyoaktif madde içeren
lar n s çramas vb) geçirmi mi?
Yan t “EVET” ise aç klay z

Hay r ( )

Evet ( )

26. Ya am boyunca sa

Hay r ( )

Evet ( )

Hay r ( )

Evet ( )

Hay r ( )

Evet ( )

Yan t “EVET” ise aç klay

Yan t “EVET” ise aç klay
27. Ek bir i te çal
28. Çal

z

k nedeniyle radyasyon alm

m?

z

yor mu?

z ek i te radyasyonla kar la yor musunuz?

Yan t “EVET” ise aç klay

z
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EK-2. FORM

SA LIK BAKANLI I RADYASYON ÇALI ANI SA LIK RAPORU
(

E BA LARKEN ve YILLIK KONTROL)

1. ÇALI AN B LG LER
Çal an n kendisi taraf ndan doldurulacakt r.
Anla lamayan k mlar için hekiminize dan
z.
ÇALI ANIN ADI SOYADI

T.C. K ML K NUMARASI

KURUM
NUMARASI

L

NS YET

ERKEK

KADIN

ÇALI TI I/ÇALI ACA I KURUM
ÇALI TI I/ÇALI ACA I KURUMDAK ÜNVAN VE GÖREV
RADYASYON KAYNAKLARI LE A IRLIKLI TEMAS EKL Birden fazla i aretlenebilir
Radyoaktif maddeler ile do rudan el,cilt temas (örn. radyofarmasötiklerle, brakiterapi kaynaklar ile
lemler vb.)
X- nlar na d ar dan maruziyet (Röntgen cihazlar , Bilgisayarl tomografi vb. ile yürütülen i ler)
Di er (Aç klay z);

SON B R YIL

NDE K

SEL DOZ METR ÖLÇÜMLER NDE L

HAYIR
EVET (Aç klay z)
SON B R YIL
NDE RADYASYON KAZASI GEÇ RD

T A IMI B LD

LD M ?

ZM?

HAYIR
EVET (Aç klay z)
SON B R YIL
NDE TIBB TANI VE TEDAV AMACIYLA RADYASYONA MARUZ KALDINIZ MI?
HAYIR
EVET (Aç klay z)
SA LIK
DURUMUNUZLA
LG
IDAK BEL RT VE BULGULAR VAR
MI?

HAYIR

EVET (Aç klay

z)

Ciltte solukluk
Genel yorgunluk hali
Otururken
aya a
kalkt
zda
ba dönmesi/göz kararmas
k ate li hastal klara yakalanma
Kolay iyile meyen uzun süreli
enfeksiyonlar
(örn.
ishal,
mantar
enfeksiyonlar vb.)
Beklenmedik veya uzun sürede duran
kanamalar (büyük abdestte, idrarda vb.)
k di eti kanamas
Ciltte morluklar
Özellikle el s rt ba ta olmak üzere
radyasyona
maruz
kalan
vücut
bölgelerde k l dökülmesi
El cildinde bozukluklar (ciltte
kal nla ma, k lcal damarlar n izlenmesi,
erken ya
k belirtileri vb.)
Görmede bulan kl k
Vücudunuzdaki (boyun, çene alt ,
koltuk alt , kas k vb.) lenf bezlerinde
büyüme

Sa
mla ilgili yukar da beyan etti im bilgiler do rudur. Gerçek d
veya
yanl /çarp lm beyanlar n tan ve tedavi sürecinde sa
mla ilgili olumsuz sonuçlar
do urabilece inin fark nday m.
ÇALI ANIN MZASI

TAR H
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2. TIBB DE ERLEND RME Hekim taraf ndan doldurulacakt r.
HAYIR
EVET (Varsa aç klama)
EL C LD BULGULARI [ Kronik radyasyon maruziyetine ba olarak geli ebilecek]

Telenjiektazi
Hiperkeratoz
Atrofi
l Dökülmesi
rnak Bozuklu u
KAN VE LENFAT K S STEM MAL GN TE BULGUSU
geli ebilen maligniteler]

[ Radyasyona ba

olarak geç dönemde

Periferik lenfadenopati
Hepatosplenomegali

TAM KAN SAYIMI

Lökosit Da
Lenfosit %

Beyaz Küre Say . . .

Nötrofil %

Trombosit Say . . .

Monosit %

Hemoglobin Düzeyi. . .

Eozinofil %

rm

Küre Say . . .

Bazofil %
Normal-d

KATARAKT BULGUSU

hücreler. . . . .

[Lensin radyasyona maruziyetinden sonra 1 y l içinde geli mesi

beklenir]
Bazal Oftalmoskopik Muayenesi Var m ?
Hay r
Evet

Oftalmoskopik Muayene için Göz Hastal klar Uzman na Sevk Ediniz:
Son 1 y l içinde yeni geli en görme bulan kl

Son 1 y l içinde ek görme bulan kl

var ise

yok ise y ll k rutin takibine devam ediniz.

Göz Hastal klar Uzman De erlendirmesi:

Ka e/ mza/Tarih

Bu formda ad geçen çal an n taraf mdan sa k de erlendirilmesi yap lm r. Radyasyon
kaynaklar ile çal mas nda sak nca bulunmamaktad r / sak nca bulunmaktad r (Aç klay z):
stirahat ve di er hususlar:

Dr. Ka e/ mza/Tarih
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EK 3

ET K KURUL BA VURU FORMU
Radyasyon Güvenli i Komitesi Bilimsel Dan ma Kurulu (RGK-BDK)
Bu form ne zaman ve hangi amaçla kullan lacak?
1. Etik Kurul’un Proje De erlendirme Formlar nda radyasyonla çal ma varl
belirtilmesi durumunda bu form ara rmac taraf ndan doldurularak RGK BDK Genel
Sekreterli ine iletilir.
2. Form projenin “iyonize radyasyonla çal ma konusunda OMUSUVAM için
tan mlanan kurallara” uygun olup olmad
belirlemek amac yla geli tirilmi tir.
3. Yukar daki a amada ara rmac Etik Kurullar taraf ndan yönlendirilir.
4. Form ara rmac taraf ndan RGK Genel Sekreterine verilir-iletilir. RGK Genel
Sekreteri formu ivedilikle de erlendirir ve BDK’ na iletilir.
5. De erlendirme en geç 7 gün içinde tamamlan r ve sonucu ara
ya iletilir.
6. A
daki bilgiler dijital olarak doldurulmal ( bir sayfay geçebilir.)

Projede
radyasyonun:

kullan lacak

iyonize

Türü

a. Alfa

b. Beta

c. Gama

d. x

Enerjisi:
Hangi
lisansl
üzeriden al nd :

bölüm-birim

Saklanma ko ullar :

Çal ma kurallar :
(ki isel koruma vb)
Çal man n ad :

Tenzile Ya ayacak OFLUO LU, RGK Genel Sekreteri, Radyasyon Onkolojisi
A.B.D
Tel: 2248 eposta: tenzilet@omu.edu.tr
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Çal ma yöneticisi /
Bilgileri:

Çal may
leti im Bilgileri:

yürütecek

leti im

ki i/

Çal man n amac :
(Beklenen sonuç, literatüre ve
klinik uygulamaya katk belirtilmeli)
Gereç ve Yöntemler:
(Hasta say , hasta kabul ve
lanma
kriterleri;
gereç
ve
yöntemde
radyasyon
ile
ilgili
kullan lan cihaz özellikleri ve dozlar
ayr nt bir ekilde yaz lmal .

