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1.AMAÇ
Radyoaktif madde dökülmesi, saçılması, bulaşması ve yanlış uygulama durumunda yapılması
gerekenleri belirlemek.

2. KAPSAM
Nükleer Bölümü'nü kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR
Radyasyondan korunma sorumlusu:TAEK'in  bölümün lisanslanması aşamasında uygun gördüğü,
bölümde aktif olarak çalışmakta olan uzman doktorlar arasından seçilen ve bu talimatın
uygulanmasından primer sorumlu olan kişidir.

5.SORUMLULAR
Nükleer Tıp Bölümü çalışanları.

6. 6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Az Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Minör Kontaminasyon)
(Çalışma esnasında az miktarda radyoaktif maddenin saçılması ve dökülmesi)

1. Dökülen sıvının üzerine hemen emici bez veya kağıt koyarak yayılmasını önleyiniz. Çevresini
işaretleyerek üzerinden geçişleri engelleyiniz.

2. Temizlik esnasında mutlaka eldiven giyiniz, bulaşmış malzemeleri ve ıslak kağıtları koymak için
tıbbi atık poşeti bulundurunuz.

3. Dökülen maddenin üzerine koyduğunuz bez veya kağıdı alınız ve bir havlu ile, bulaşma alanını
dıştan içe kurulayınız.

4. Alanı iyice kuruladıktan sonra temizleme malzemeleri (dekontaminasyon ilaçları) ile ıslatılmış
kağıt havlu ile siliniz.

5. Havlunun radyoaktivitesini uygun ölçüm cihazı kullanarak kontrol ediniz. Ortam sayımının iki
katını geçen sayımlar, bulaşma olduğunun göstergesidir. Bulaşma bulunuyorsa, kağıt havlularla
temizlemeye devam ediniz. (Yumuşak bir temizleyici sıvı kullanılabilir ancak aşındırıcı
temizleyicilerden sakınılmalıdır). Temizlik sonunda silme testini tekrarlayınız.

6. Temizleme ve silme testine, silme işlemi yapılan havludaki radyasyon düzeyi, ortam sayımının iki
katından daha küçük bir değere ulaşıncaya kadar devam ediniz.

7. Radyasyondan korunma sorumlusunu durumdan haberdar ediniz.

8. Olayı, “Nükleer Tıp Bölümü Tehlikeli Durum ve Kazalar Kayıt Formu" kullanarak kayda
geçiriniz ve tekrarlanmaması veya yaygınlaşmaması için düzeltici önleyici faaliyet başlatılmasını
sağlayınız

6.2.  Fazla Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Majör Kontaminasyon)
(Radyoaktif madde şişesinin kırılması, dökülmesi, hastanın idrarını kaçırması, kusması durumu vb.)

1. Odadaki herkesin kapıya gitmesini sağlayınız. Ayakkabılarızı ayaklarınızı kullanarak çıkartınız ve
kapı dışına çıplak ayakla çıkınız. Şayet dökülen maddeye değmişse eldivenlerinizi ve koruyucu
giysilerinizi çıkartarak bulaşma olasılığı olan diğer eşyalarla bir arada bırakınız ve kapıyı
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kapatınız.

2.Yardım çağırınız. Duyan olmazsa, sadece bir kişi radyasyondan korunma sorumlusunu
çağırmak ve bir uygun ölçüm cihazı bulacak birisini aramak için belli bir yere kadar yürüyebilir

3. Uygun ölçüm cihazı kullanarak, odada bulunan herkesin el ve ayaklarına özellikle dikkat
ederek, bütün vücut ölçümlerini yapınız.

4. Bulaşmış giysileri hemen çıkartınız ve tıbbi atık poşetine veya başka uygun kapların içine
koyarak radyoaktif atık işlemi uygulayınız.

5. Eğer cilt radyoaktif madde ile bulaşmış ise, yumuşak bir sabun ve bol su ile yıkayınız,
sert fırça ve tahriş edici sabun kullanmayınız. Yıkandıktan sonra tekrar uygun bir ölçüm
cihazı ile vücut ölçümü yapınız. Ortam sayımının üzerinde olmayan değerler alınıncaya
kadar yıkanma ve ölçme işlemini tekrarlayınız. Eğer üç kez yıkandıktan sonra ölçüm
değerleri değişmiyorsa yıkanmaya son verilebilir. Mümkün olursa yıkanmalar arasında
nemlendirici losyon kullanınız.

6. Genel vücut bulaşmalarında, tüm vücut ölçümü yapınız ve yüksek bulaşma bölgelerini
işaretleyiniz. Bulaşmamış tüylü bölgelerin bulaşmamasına ve vücut açıklıklarına dikkat
ederek hızlıca duşa giriniz, bol su ve sabun ile yıkandıktan sonra tekrar ölçüm alınız.

7. Radyoaktif madde göze sıçramış ise, bol su ile ve serum fizyolojik ile durulayınız ve
durulama suyunu ölçünüz. Temizlik sağlandıktan sonra göz tahrişi için önlem alınız.

8. Saçlarda bulaşma varsa, yumuşak bir sabun veya şampuanla en az üç kez olacak şekilde
temizleyiniz. Saçları yıkarken sabunlu suyun gözlere, kulaklara veya ağza girmemesine
özen gösteriniz. Tıraş yapılmamalıdır.

9. Olayı, “Nükleer Tıp Bölümü Tehlikeli Durum ve Kazalar Kayıt Formu" kullanarak
kayda geçiriniz ve tekrarlanmaması veya yaygınlaşmaması için düzeltici önleyici faaliyet
başlatılmasını sağlayınız.

10. Temizleme işlemi başarılamıyorsa TAEK’e haber veriniz.

6.3. Yanlış Radyofarmasötik veya Yanlış Doz Uygulanması
1. Teşhis uygulamalarında  uygulanması gereken dozun %50’den fazlasının uygulanması

yanlış doz verilmiş olduğunu gösterir.

2. Yanlış hastaya radyofarmasötik verilmesi, hastaya yanlış dozda radyofarmasötik verilmesi,
hastaya yanlış radyofarmasötik verilmesi, radyofarmasötiğin yanlış yöntemle uygulanması
gibi durumlarda hastanın en az zararı görmesi için gerekli müdahaleyi yapınız.

3. Olayı, “Nükleer Tıp Bölümü Tehlikeli Durum ve Kazalar Kayıt Formu” kullanarak
kaydediniz.


