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AMAÇ:  
Radyasyon güvenliği  açısından ele  alınacak alanların  tanımlanması  ve radyasyon düzeylerine göre
denetimli ve gözetimli olarak sınıflandırılmasının sağlanması.
KAPSAM: 
Radyasyon riski taşıyan alanlarda çalışanlar ve hastalar

İŞLEM:
1. HASTANEDE RADYASYON BULUNAN ÜNİTELER:

 Radyoloji Üniteleri 
 Tomografi Çekim Birimi
 Röntgen Çekim Birimi

 Skopi Kullanılan Alanlar
 Ameliyathane

2.  RADYOLOJİ ÜNİTELERİ RADYASYON ÖLÇÜM VE  DEĞERLENDİRMESİ 

2.1 Radyasyon alanlarının sınıflandırılması;Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı

bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre

aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar;

2.1.1  Denetimli  Alanlar:Radyasyon  görevlilerinin  giriş  ve  çıkışlarının  özel  denetime,  çalışmaların

radyasyon korunması bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan

kişilerin  ardışık beş yılın  ortalama yıllık  doz sınırlarının  3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz

kalabilecekleri  alanlardır.

Denetimli  alanların  girişlerinde  ve  bu  alanlarda  aşağıda  belirtilen  radyasyon  uyarı  levhaları

bulunması zorunludur:

2.1.1.1 Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon  simgeleri

 Radyasyona  maruz  kalma  tehlikesinin  büyüklüğünü  ve  özelliklerini  anlaşılabilir  şekilde

göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,

 4.6.1.3.Denetimli  alanlar  içinde  radyasyon  ve  bulaşma  tehlikesi  bulunan  bölgelerde

geçirilecek  sürenin  sınırlandırılması  ile  koruyucu  giysi  ve  araçlar  kullanılması  gerekliliğini

gösteren uyarı  işaretleri.

2.1.2 Gözetimli Alanlar:Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin asılma olasılığı

olan alanla  olup,3/10’unun asılması  beklenmeyen,  kişisel  doz  ölçümünü gerektirmeyen,  fakat

çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

3 RADYASYON ALANLARININ IZLEMESI

 Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler

kullanılır.

 .Radyasyon  alanlarının  radyasyon/radyoaktivite  düzeyi  ölçümleri  TAEK  tarafından

belirtilen  sıklık  ve  yöntemlere  uygun  olarak  yapılır(Hastanemiz  için  2  aylık  periyodlar

uygulanır).  Bu  ölçümlerde  kullanılan  cihazların  kalibrasyonları  Kurum  tarafından  uygun
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görülen aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı’nda yapılır.

 Denetimli  alanlarda  çalışanlar  için  kişisel  doz  izlemesi   yapılır.  Radyoaktif  bulaşma

olasılığı  olan  yerlerde  çalışanların  tüm  vücut  sayımları  belli  aralıklarla  yapılarak  kayıtları

tutulur.

 Kişilerin  maruz  kaldığı  ışınlanma  miktarını  belirlemek  için  film  dozimetreler,  TLD
dozimetreler,

optik (lazerle okunan AlO3) dozimetreler, cep iyonizasyon odacıkları ve diğer küçük radyasyon

detektörleri gibi kişisel  ölçüm  cihazları  kullanılır.  Bu  cihazların  çoğu  kullanım  boyunca

alınan integral  etkin doz eşdeğerini verir. Dozimetreler kursun önlüğün dışına yakaya takıldığı

takdirde bas ve boynun aldığı dozları verir. Genellikle 0,1–0,2 mSv'in üzerindeki dozları ölçerler.

Personelimize ait Dozimetre değerleri kayıt altına alınmakta ve takip edilmektedir.

4. SKOPİ CİHAZI KULLANILAN ALANLAR (AMELİYATHANE) 

Ameliyathanede  cihaz  aktif  olarak  kullanılacağı  süreçte  çekim  alanı  girişine  uyarıcı  levha

indirilir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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