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1.AMAÇ: Hastanemizde hizmet verilen çocuk hastaların radyasyonun  zararlı ışınlarından en az düzeyde 

etkilenmesini sağlamak.

2.KAPSAM: Hastanemizde hizmet verilen ve radyolojik girişim yapılan tüm çocuk hastaları kapsar.

3. KISALTMALAR: BT(Bilgisayarlı Tomografi),USG(Ultrsasonagrafi)

4.TANIMLAR: 

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

Güvenliği Komitesi , Birim Çalışanları

6.FAALİYET AKIŞI

 Çekim endikasyonunu belirlemek doz azaltma stratejileri içerisinde en önemlisi, çocuklarda gereksiz BT

incelemelerinden kaçınarak onların hiç radyasyon almamasını sağlamaktır. 

 BT inceleme, ancak hasta için kesin bir tıbbi gerekliliği varsa kullanılmalıdır. 

 Öncelikle radyasyon içermeyen tetkiklerle değerlendirme yapılmalı ve bu konuda hastayı yönlendiren 

doktorla konuşarak hasta tekrar değerlendirilmelidir. 

 Birçok klinik problem özellikle batın için USG,beyin ve kas iskelet sistemi için MR ile çözülebilir.Bununla

birlikte, yüksek rezolusyon gerektiren bazı durumlarda (örneğin toraks ve kardiyovasküler sistem 

değerlendirmelerinde) BT daha üstündür. 

 Ayrıca acil şartlarda, hızlı olması ve çoğu zaman sedasyon ihtiyacı duyulmaması nedeniyle BT tercih 

edilir. 

 İnceleme alanını sınırlamak BT inceleme gerekliliği varsa sadece incelenecek alana odaklanarak, 

ışınlanacak alanın daraltılması gerekir. 

 Çok fazlı incelemelerden kaçınmak sıklıkla çocuklarda (seçilmiş olgular dışında) tek faz incelemeler 

yeterlidir. Kontrastsız- kontrastlı, dinamik inceleme gibi çok fazlı çekimler çocukların aldığı radyasyon 

dozlarının katlanarak artmasına neden olur. BT inceleme yapılan çocukların %1-3’ünde birden çok fazlı 

incelemeye gerek duyulmaktadır. 

 Kontrol BT tetkiklerinden mümkün olduğunca kaçınmak, çocuklarda kontrol tetkiklerinin mümkünse 

USG veya MR ile yapılması, eğer mutlaka BT ile yapılması gerekiyor ise,bunun mümkün olan en düşük 

dozda ve sadece takip edilen bölgeye yönelik yapılması gerekir.Tanısal incelemelerde kabul 

edilemeyecek seviyelerdeki gürültü düzeyleri kontrol incelemelerde sorun çıkarmayabilir.

 Tetkik öncesi nefes tutma egzersizi yapılması. Özellikle toraks ve batın gibi tetkiklerde, 7 yaşın 

üzerindeki çocuklarda tetkik öncesi nefes tutma egzersizlerinin yaptırılması görüntü kalitesi ve tetkikin 

tekrarlanmaması açısından önemlidir. 

 Yedi yaş altındaki çocuklarda sedasyon gerekebilir. Organ koruyucuları kullanmak.

  İnceleme sırasında meme,lens,tiroid bezi ve özellikle çocuk ve genç erişkinlerde gonadlar gibi 

radyasyona duyarlı organlar, asıl inceleme bölgesini etkilemeyecek şekilde kurşun plak ile 

radyasyondan korunmalıdır. 

 Uygun çekim parametrelerini belirlemek. 

 Çekim parametreleri çocuğun boyutuna ve incelenen bölgeye göre ayarlanmalıdır
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