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1.AMAÇ: Çocuk hastalarda çekim tekrarını ve radyasyon maruziyetini azaltmak 

2.KAPSAM: Hasta yakınları ve çocuk hastalar 

3.KISALTMALAR:  

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR:Başhekim, Başhekim Yrd., Radyoloji Öğretim Üyeleri, Radyasyon Güvenliği 

Komitesi, Teknisyenler ve Teknikerler 

6.FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanılan radyasyon çocuklara farklı şekillerde yardımcı olabilir. 

Radyasyon içeren tanısal görüntüleme teknikleri direkt grafi (röntgen), bilgisayarlı tomografi ve 

nükleer tıp tetkikleridir. 

6.2.Görüntüleme tetkikleri ancak kesin bir tıbbi yarar varsa kullanılmalıdır. 

6.3.Radyasyon dozu çocuğun yaşı ve ağırlığı dikkate alınarak iyi görüntü verecek en düşük doza 

ayarlanmalıdır (yeni sistemlerde hasta yaş grubuna göre doz ayarlamalarını cihaz ayarlamakta ve 

Otomatik expojur sistemi (AEC) kullanılarak en düşük dozu vermektedir. 

6.4.Tetkik sadece incelenmesi gereken bölgeye sınırlandırılmalıdır(kolimasyon). 

6.5.Birden fazla tetkik yapmaktan kaçınılmalıdır. 

6.6.Eğer mümkünse alternatif tanı yöntemleri ( ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ) 

Kullanılmalıdır. 

6.7.Her tıbbi işlemde olduğu gibi yapılacak işlemin yararları zararlarından fazla olmalıdır. BT çok 

değerli bir görüntüleme yöntemidir ve hastanın tanı ve tedavisinde özellikle bazı hastalıklarda 

diğer test ve tekniklerin veremediği bilgileri sunar. BT uygulanabilecek en iyi tedaviyi 

belirlemede yardımcı olur, başka tetkiklere veya cerrahiye gereği ortadan kaldırıp hastanın 

gidişatını olumlu yönde etkiler. Eğer çocuğunuzun ciddi bir hastalığı varsa ve BT tetkiki 

gerekiyorsa hiç çekinmeden yaptırmalısınız, bunu unutmayın. Çoğu zaman çocuğunuzun bundan 

göreceği yarar olası zarardan çok daha fazladır. Eğer BT yapılacak en uygun tetkik ise 

radyoloğunuzdan radyasyon riskini en aza indirecek düşük doz tekniklerini kullanmasını isteyin. 

7.Görüntüleme sırasında teknisyenin dikkat etmesi gereken hususlar. 

7.1.Görüntüleme işlemi için alınan çocuk hasta söylenileni anlayacak yaş grubunda ise yapılacak 

işlem anlatılır, hareket etmemesi izah edilir. Hasta ikna edildiyse radyasyon güvenliği açısından 

hasta yakını dışarı çıkarılır ve hastaya uygun radyasyon koruyucu kullanılar. 

7.2.Çocuk anlayacak yaşta değil ise hasta yakınından yardım istenir hasta yakınına işlem anlatılır 

ve hasta tutturularak çekim yapılır, hasta ve hasta yakınına radyasyon koruyucu kullandırılır. 

7.3.Ajite – söylenileni anlamayacak hastalar hareketi engelleyici sabitleyici bantlarla sabitlenerek 

çekim yapılır. 

7.4.Tüm bu önlemlerin dışında çekim sırasında hasta hareket ederse tanı için yeterliliği doktora 

sorulur klinik açısından yeterli ise çekim tekrar edilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 


