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1.AMAÇ: Hasta yakınlarında radyasyon maruziyetini azaltmak   

2.KAPSAM: Hasta yakınları. 

3.KISALTMALAR:  

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR: Radyoloji Teknisyen/Teknikerler 

6.FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanılan radyasyon yardıma ihtiyaç duyulan hastalarda hasta 

yakınlarında radyasyon maruziyeti 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 grafi sırasında hastanın stabil olamaması durumunda hasta yakınının hastaya 

yardım etmesi durumunda hasta yakınının radyasyon maruziyeti 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) bunun nedeni 

saçılan sekonder radyasyonu azaltarak hasta yakını alacağı doz miktarını düşürmek. 

6.5.Birden fazla tetkik yapmaktan kaçınılmalıdır. 

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

Kullanılmalıdır. 

6.7. Hasta yakınının maruziyetini azaltmak için öncelikle tetkiki yapacak teknisyenden hasta 

yakını olarak kişisel koruyucu ekipman isteyin (Kurşun önlük, gonad koruyucu, tiroid koruyucu) 

kullanımını sağlayın, eğer mümkünse(Tomografi çekimlerinde) hasta sabitleme bantları ile 

sabitlemesini isteyin radyasyon riskini en aza indirecek düşük doz tekniklerini kullanmasını 

isteyin. 

7.Görüntüleme sırasında teknisyenin dikkat etmesi gereken hususlar. 

7.1.Görüntüleme işlemi için alınan hasta söylenileni anlayacak veya yapabilecek durumda ise 

yapılacak işlem anlatılır, hareket etmemesi izah edilir. Hastanın yapabileceği kanaati oluştuysa 

radyasyon güvenliği açısından hasta yakını dışarı çıkarılır ve hastaya uygun radyasyon koruyucu 

kullanılar çekim gerçekleştirilir. 

7.2.Hasta anlayacak yaşta değil veya yapamayacak 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. 
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7.4.Tüm bu önlemlerin dışında çekim sırasında hasta hareket ederse tanı için yeterliliği doktora 

sorulur klinik açısından yeterli ise çekim tekrar edilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


