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1. AMAÇ

Nükleer Tıp Bölümü içerisinde bulunan sıcak odanın çalışma koşullarının tanımlanması,

gereksiz mesleki radyasyona maruz kalınmadan ve diğer risklerden kaçınılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Nükleer Tıp Bölümü hekimleri ve nükleer tıp teknikerleri ve hemşireleri.

3.KISALTMALAR

4. SORUMLULAR

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Nükleer Tıp Bölüm sorumlusu, Nükleer Tıp Bölümü

çalışanları.

5. TANIMLAR

Sıcak Oda : Nükleer Tıp Bölümünde radyofarmasötik madde hazırlanan ve radyoaktif madde

muhafaza edilen özel oda.

Radyofarmasötikvial : Nükleer Tıp Bölümünde görüntüleme amacıyla kullanılan radyoaktif

madde içeren vial.

Kullanılan Malzemeler: Kurşun önlük, eldiven, alan monitörü, kontaminasyon monitörü,

çeker ocak, doz kalibratörü, kurşun göğüs zırhı, kurşun tuğla, forseps, kaynatma kabı,

enjektör taşıma kabı ve enjektör zırhı, kurşun çöp kovaları ve kurşun atık bekletme

konteyneri, dekontaminasyon kiti ve emici kağıtlar,

6. FAALİYET AKIŞI

1. Görevli olmayan personel dışında laboratuvara giriş ve çıkışları önleyiniz.

2. Bölüme sabah gelindiğinde ve akşam çıkarken tüm sıcak oda ekipmanlarını kontrol

ediniz.

3. Sıcak odada ve diğer denetimli alanlarda dozimetre takınız.

4. Radyofarmasötik, hazırlanırken kullanılan plastik eldivenler işlem bittiğinde

kontaminasyonu önlemek amacıyla iç kısımları dışta kalacak şekilde çıkartılarak

radyoaktif atık kutusuna atılır.

5. Laboratuvarda kullanılan giysiler laboratuvar dışına çıkarmayınız.

6. Laboratuvar içinde yiyecek, içecek ve kişisel eşyalar bulundurmayınız.

7. Elektrik düğmeleri, musluklar, kapı kollarının kontamine olmamalarına dikkat ediniz.

8. Çalışırken vücutta kesik ve çiziklere neden olabilecek keskin uçlu malzeme

kullanmaktan kaçınınız (kırık ve çatlak cam eşyalar gibi).
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9. Laboratuvarda kullanılan şişelerin muhafaza kaplarının kapaklarının kolay açılabilir

olmasına dikkat ediniz ve uygun etiketleme işlemini yapınız.

10. Çalışma saatlerinde radyasyon monitörü sıcak odada devamlı çalışır durumda

bulundurunuz. Kontaminasyon saptanması durumunda dekontaminasyona gidiniz.

11. Radyofarmasötik uygulama, seyreltme ve diğer çalışmaları çeker ocak içerisinde

yapınız.

12. Radyofarmasötik, hastaya uygulanana kadar kurşun zırhlı taşıma kapları içerisinde,

kurşun enjektörlerde taşıyınız.

13. Gelen aktivite sevk irsaliyelerine ad soyad yazarak imzalayınız ve bir nüshasını alarak

birimde saklayınız.

14. Jeneratörden günlük süzülen radyoaktivite miktarını kayıt altına alınız.

15. Kullanıma hazır radyofarmasötikvialleri ve hasta enjektörleri üzerine olası radyasyon

kazasını önlemek için içinradyofarmasötiğin adını, total aktivite miktarını, hazırlama

saatini, hasta adını vb. bilgileri yazınız.

16. Kurşun atık kaplarında toplanan atıklar, atık odasında radyoaktif maddenin yarı ömrü

dikkate alınarak beklettikten sonra “Radyoaktif Madde Atığı Takip ve Teslim

Formu”nu doldurunuz ve    tıbbi atık toplama ekibine ayda bir olacak şekilde teslim

ediniz.

17. Sıcak odada hazırlanan radyofarmasötikleri kapakları kilitlenebilen kurşun kaplar

içersinde saklayınız.

18. Sıcak odada kontaminasyon saptanması durumunda “Radyoaktif Madde İle İlgili

Kaza ve Yanlış Uygulama Durumunda Yapılacak İşlemler Talimat”ına uygun olarak

işlemleri uygulayınız ve “Nükleer Tıp Kliniği Tehlikeli Durum ve Kazalar Kayıt

Dosyası”na kaydediniz.


