
 

 

1.0 AMAÇ 
Hastanemizde radyasyon içeren teşhis ve tedavi hizmetlerinde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyon 

maruziyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.  

 

2.0 KAPSAM 
Radyoloji birimindeki faaliyetleri içermektedir. 

 

3.0 KISALTMALAR 

CR: Compitürize radyografi  

KONTRAST: IVP için iyot içerikli iyonik ve noniyonik türü ilaç  

MR: Manyetik Rezonans Görüntüleme 

IVP: İntravenöz piyelografi (ilaçlı böbrek filmi) 

USG: Ultrasonografi  

PACS: Görüntü arşivleme programı  

TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim Yardımcısı, Radyoloji Uzman Hekimleri, Radyoloji Teknisyenleri, Bilgi İşlem Personeli 

 

5.0 TANIMLAR 

 Expojür: Işınlama 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Radyasyon güvenliği alanları; 

Radyasyon alanları, 24.03.2000 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 23999 sayılı radyasyon güvenliği’nin 15. 

maddesine göre sınıflandırılmıştır. 

Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının 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.  

 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,  

 Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde geçirilecek sürenin 

sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri. 

Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10’unun 

aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren 

alanlardır. 

Tetkik Talebi: 

Poliklinik Tetkik Talebi: Hekim gözetiminde bilgi işlem elemanları tarafından Otomasyona tetkikler girilir. 

Bunun yanında hastaya ilgili istem ile alakalı Radyoloji İstem Formu verilir. Hasta istem kağıdı ile radyoloji 

birimine gider. Hasta geldiğinde istem kağıdındaki çekimler bilgisayardan kontrol edilir. Farklılık var ise hekim 

ile görüşülür. Talep doğrultusunda ilgili personel çekimi gerçekleştirir. 

 

Yatan Hasta Tetkik Talepleri: Servisteki hekimin onayı ile bilgi işlem elemanları tarafından Otomasyona 

tetkikler girilir. Hastalar istem formu ve dosyası ile birlikte radyoloji birimine servisteki personel veya refakatçisi 

tarafından getirilir. Talep doğrultusunda ilgili personel çekimi gerçekleştirir. Radyografi istemini yapan uzman 

hekimin gerekli gördüğü hallerde çekimler portable röntgen cihazı ile hasta yatağında yapılır. Ameliyatlarda  
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gerekli durumlarda C-kollu fluoroskopi cihazı ile operasyon esnasında skopi ve grafi çekimleri yapılır. 

 

Acil Tetkik Talebi: Acil biriminin kendi röntgeni vardır. Acil çekimler buradan yapılır. Bu birimde 24 saat 

röntgen teknisyeni vardır. Film çekildikten en geç 10 dakika sonra acil doktoruna teslim edilir. Acil ultrason 

talebi olduğunda mesai saati içerisinde ise ilgili hekim çekimi yaparak sonucu yarım saat içerisinde raporlayarak 

hastaya elden teslim eder veya elektronik ortamda onaylayarak ilgili hekime gönderir. Mesai saatleri dışında ise 

icap nöbeti tutan radyoloji uzmanı çekimi yaptıktan sonra ilgili doktora acil olarak teslim eder. 

 

Adli Vaka Tetkik Talebi : Adli vaka tetkikleri öncelikli olarak sonuçlandırılır. Eğer rapor istenmiş ise (mesai 

saatleri dahilinde ) en geç bir saat içerisinde ilgili radyoloji uzmanı tarafından raporlanarak ilgili hekime 

ulaştırılır. Adli vaka tetkik dosyalarının üzerine hastanın adı soyadı, protokol numarası, tarih, ilgili poliklinik adı 

mutlaka yazılır ve adli vaka kaşesi basılır. Bu tetkikler genel arşivimizde süresiz olarak arşivlenir. 

 

Radyoloji Randevuları : Hastanemizde çekimi yapılan röntgen, kemik taraması,  ultrasonografi, tomografi ve 

mamografi çekimleri genellikle aynı gün içerisinde yapılmaktadır. İstisnai olarak ultrason için hasta yoğunluğu 

var ise ertesi güne sarkmaktadır.(Ön hazırlık gerektiren tetkiklerde ertesi gün çekim yapılır. MR çekimlerinde  

hasta yoğunluğuna göre aynı gün yada en geç iki iş gününe randevu verilir.  

 

Sonuçların Teslimi: Sonuçlar röntgenin üzerine konulan protokol numarası ile takip edilir.Aynı gün sonuç 

verilemeyen durumlarda hasta/hasta yakını, sonuç verme hakkında bilgilendirilir. Ayrıca hastanemiz web 

sayfasında Hizmet Envanter Tablosunda görülmektedir. 

 

Röntgen Çekimi ve Sonuçlarının Teslimi: Film çekimleri yoğunluğa bağlı olarak 15 dakika ile 30 dakika 

arasında yapılır. Sonuçlar  PACS sistemi ile ilgili doktora gönderilir. 

Yatan hastaların çekimleri uzman doktorun gerekli gördüğü durumlarda portable röntgen cihazı ile hasta 

yatağında yapılmakta ve PACS sistemi ile ilgili doktora gönderilir.  Ameliyatlarda gerekli durumlarda C-kollu 

fluoroskopi cihazı ile operasyon esnasında skopi ve grafi çekimleri yapılır.  

Radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre denetimli ve gözetimli alan olarak sınıflandırılmaktadır. Skopi 

cihazının kullanıldığı ameliyathaneler cihaz kullanıldığı zamanlarda denetimli alan olarak kabul edilebilir, 

kullanılmadığı zamanlarda radyasyon alanı olarak nitelendirilmez. 

 

Acil Röntgen Çekimi ve Sonucu: Acil hastaların çekimleri bekletilmeden hemen yapılır. Film sonuçları PACS 

sistemi ile ilgili doktora gönderilir. 

 

Mammografi Çekimi ve Sonuçlarının Teslimi: Hastaların çekimleri hazırlık gerektirmeyen durumlarda aynı 

gün içerisinde, hazırlık gerektiren durumlarda ise ertesi gün yapılır. Raporlama uzman hekimler tarafından bir iş 

günü içerisinde yapılarak hastaya teslim edilir.  

 

Ultrason Çekimi ve Sonuçlarının Teslimi: Acil hastalar, yatan hastalar ve ön hazırlık gerektirmeyen hastaların 

çekimleri aynı gün içerisinde yapılır. Ön hazırlık gerektiren hastaların çekimleri ile yoğunluk bulunduğu 

durumlarda hastaların çekimleri 3 gün içinde yapılmaktadır. Raporlama 30 dakika içerisinde uzman hekim 

tarafından   elden teslim edilir. 

 

Tomografi Çekimi ve Sonuç Teslimi: Hasta çekimleri hazırlık gerektirmeyen durumlarda aynı gün içerisinde, 

hazırlık gerektiren durumlarda ertesi gün yapılmaktadır. Çekime ait CD hastanın istemine göre (sevk vb.) hastaya 

teslim edilir. Raporlama uzman hekim tarafından 3 iş günü içerisinde yapılarak muayene olduğu poliklinikte 

sistem üzerinden gönderilir. 

 

MR Çekimi ve Sonuç Teslimi: Hasta çekimleri hazırlık gerektirmeyen durumlarda randevu sistemine bağlı 

olarak aynı gün içerisinde, hazırlık gerektiren durumlarda ise ertesi gün yapılmaktadır. Randevusuna geç kalan  
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hastaların çekimleri yoğunluğa bağlı olarak aynı gün içerisinde veya ertesi gün yapılır. Çekime ait CD hastanın 

istemine göre (sevk vb.) verilir. Raporlama uzman hekim tarafından 3 iş günü içerisinde yapılarak muayene 

olduğu polikliniğe sistem üzerinden gönderilir. Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp 

kapağı, stent, kohlear implant, elektrikli infüzyon pompası gibi maddeler bulunan hasta/hasta yakını ve çalışanlar 

MRG odasına alınmamalıdır. MRG odasına girişlerde hasta üzerinde ya da yanında bozuk para, metalik cisim, 

tabanca gibi maddeler bulunmamalıdır. MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü defibrilatör, 

monitör, sedye gibi araçlar bulunmamalıdır.    
 

Kemik Dansitometre Çekimi ve Sonuç Teslimi: Hastaların çekimleri hazırlık gerektirmeyen durumlarda aynı 

gün içerisinde, hazırlık gerektiren durumlarda ise ertesi gün yapılır. Sonuçları ise 15 dakika içerisinde hastaya 

teslim edilir. 
 

İVP Çekimi: Hazırlık gerektiren IVP çekiminin randevuları 1 iş gününe verilir. Sonuçlar 5 dakika içinde PACS 

sistemi ile ilgili doktoruna gönderilir. 
 

 Kontraslı çekimlerde; Hasta işlem sonrası 15-20 dakika bekleme salonunda bekletilir, herhangi bir reaksiyon 

gelişmediyse hasta gönderilir, sorun olması durumunda hasta acil servise ulaştırılır. 
 

Dozimetre Kullanımı: Tüm radyasyon alanlarında çalışan personel dozimetre kullanmaktadır. Dozimetrelerin 

TAEK’in belirlediği süreler içerisinde (yılda altı periyot -iki ayda bir) ölçümü ve sonuç takibi yapılır. Her  

dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu ölçülmeli, yıllık toplam radyasyon dozu ölçülmeli, yüksek 

doz çıktığında gerekli tedbirler alınır. Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla 

kıyaslanmalıdır. 
 

Hasta ve Hasta Yakınlarının Radyasyondan Korunması: Hasta ve yakınları için her odada ve yerinde çekim 

yapılan ünitelerde yeterli sayı ve ebatta gonad ve troid koruyucu ile kurşun önlük bulunmasına, kurşun 

paravanların çekilmesine ve her çekimde her hastaya kullanılmasına dikkat edilir. Gebe ve gebelik şüphesi 

bulunan kişiler yazılı ve sözlü olarak uyarılır. Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler 

alınır. Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta/hasta yakını veya vasisinden rıza belgesi alınır. Çocuk 

hastalarda maruziyeti azaltmak için çekim tekrarı en aza indirilir ve koruyucu ekipmanlar kullanılır.  

Çalışanların Radyasyondan Korunması: Radyasyon güvenliği konusunda ve koruyucu ekipman kullanım 

konusunda çalışanlara eğitim verilir. Çalışanlar Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatına göre ekipman 

kullanırlar. Çalışanların Çalışan Güvenliği Planına göre 2 ayda bir dozimetre takipleri yapılarak Radyoloji 

Çalışanları Dozimetre Takip Formuna kayıt edilir. Yıllık toplam radyasyon dozu ölçülür. Radyasyon dozları 

dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanır. Altı ayda bir kez hemogram ve periferik yayma, yılda bir kez 

dermatolojik muayenesi yapılmalıdır. (Radyasyon Çalışanı Sağlık Tarama Formu) 

Bakım ve Kalibrasyon Faaliyetleri: Bakım ve kalibrasyon faaliyetleri “Tıbbi cihaz Bakım onarım ve 

Kalibrasyon Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir. 

Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak kaynak kurumumuzda bulunmamaktadır. Kaza ,bulaş, serpinti 

durumlarında turuncu kod ekibine haber verilerek KBRN ünitesi işleyiş prosedürüne göre hareket edilir.  

Radyasyondan Koruyucu Materyal kullanım ve kontrol takip faaliyeti ( Radyasyon Güvenliği): Radyoloji 

ünitesine bağlı her çekim departmanında yeterli sayıda; her personel için ve gerektiğinde hasta ve hasta yakını  

içinde farklı ebatlarda koruyucu materyal bulundurulur. Bu materyaller kodlandırılarak kayıt altına alınır. 6 

ayda bir rutin olarak ayrıca düşme, buruşma, çarpma, delinme gibi durumlarda hasar gördüğüne dair şüphe 

varsa röntgen filmi çekilerek kontrol sonuçları Radyasyon Koruyucu Etkinlik Kontrol Formu’nda kayıt 

altına alınarak filmlerle birlikte dosyalanır. Çekim sırasında expojür anında hastanın yanında bulunan hasta 

yakını ve personel kurşun yelek kullanır. Radyasyon koruyucuların en az yılda bir kez olmak üzere ve gerekli 

görüldüğü durumlarda kontrolleri yapılmalı, kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır.  
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