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1.AMAÇ: 

Hasta ve yakınlarının radyasyondan en etkili ve verimli bir şekilde korunmasını sağlamak.

2.KAPSAM: 

Kurumumuz görüntüleme birimi, birim çalışanlarını, herhangi bir sebeple radyasyona maruz kalma 

ihtimali olan hasta, hasta yakını ve çalışanları kapsar. 

3. KISALTMALAR: 

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR: Radyasyon Güvenliğinden Sorumlu Birim, Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite 

Sorumlusu, Hasta Güvenliği Komitesi  ,Birim Çalışanları

6.FAALİYET AKIŞI

 

 Tanı ve tedavi amacıyla yapılan radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli olmak üzere 

hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak için Lisans sahibi tarafından aşağıdaki hususların yerine 

getirilmesi sağlanır.  Hastaya hekimin yazılı isteği dışında hiçbir radyasyon uygulaması yapılamaz

.  Hastanın alacağı veya alması gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ışınlama süresince hastanın 

radyasyondan korunmasını sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler yazılı olarak önceden belirlenir 

Radyasyondan korunma konusunda uygulamaya özgü olarak eğitilmiş personel çalıştırılır.

  Hasta profiline uygun farklı ebatlarda radyasyon koruyucular (kurşun önlük, troid koruyucu 

vb.)kullanılır.  

 Hasarlı, yırtık, kırık koruyucu özelliğini kaybetmiş radyasyon koruyucular kullanılmaz ve yılda en az 

bir defa ve gerekli durumlarda kontrolleri yaptırılarak kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından 

onaylanır. 

 Radyasyon koruyucularının etkinliği, röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilebilir.  Hasta yakınları 

gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmaz, alınması durumunda koruyucu ekipman kullanımı 

sağlanır.  

 Gebe ve gebelik şüphesi olanların tıbbi ışınlaması zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda 

bilgilendirilir ve koruyucu tedbirler alınır.  

 Gebe ve gebelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak 

üzere ayrı ayrı yapılır.  

 Röntgen çekimi esnasında çocuk ve yetişkinlere ayrı doz miktarları seçilir ve hastaların gerekenden 

fazla radyasyon ışınına maruz kalmaları önlenir, çekim tekrarları en aza indirilir.  
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 Röntgen çekimi yapılırken görüntümle ünitesinin kapıları kapalı tutulur, çekim dışarıdan izlenir.  

 Hastanın sadece çekim yapılacak bölgesi ışınlanır.  

 Kalibrasyon, dozimetri ve cihazların kalite kontrolü bu konuda yetkili kişilerin denetimi altında 

yapılır.  Çocuk hastalara yapılacak çekimlerde maruziyeti azaltmaya yönelik tedbirler alınır (uygun 

ebatlarda koruyucu önlük,tiroid koruyucu,gonad koruyucu) ve çekim tekrarları en aza indirilir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Radyoloji Uzmanı Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


