
HAZIRLAYAN:
Nur SABUNCU



AMAÇ

 Bir sağlık çalışanı olarak tıbbi amaçlı

radyasyonun güvenli kullanımı

konusunda temel bilgiye sahip olmak

ve doğru bir tutum geliştirmek



HEDEFLERİMİZ

1. Düşmanımızı tanımak(Radyasyon) 

Radyasyondan korunmada kullanılan 

araçları tanıyarak günlük pratikteki 

kullanım alanlarını görmek,

2. Radyasyondan korunmanın temel 

ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak



Radyasyonun Keşfi

1902 yılında da Piere ve 
Marie Curie tarafından 
Radyumun keşfini takiben, 
radyasyon kaynakları tıpta, 
sanayide, tarım ve 
araştırmada artan bir hızla 
kullanılmaya başlanmıştır.



Hızlı elektronlar

Beta parçacıkları

Alfa parçacıkları

PARÇACIK TİPİ

X-Işınları

Gama ışınları

DALGA TİPİ

İYONLAŞTIRICI RADYASYON

Radyo dalgaları

Mikrodalgalar

Kızılötesi dalgalar

Görülebilir ışık

DALGA TİPİ

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON

RADYASYON

Dolaylı iyonlaştırıcı

Nötron parçacıkları



İYONİZE RADYASYONLAR

İyonlayıcı radyasyon olarak;

– Alfa parçacıkları                       
– Beta parçacıkları
– Gama ışınları         
– Nötron parçacıkları 
– X-Işınları
X-Işınları dışındaki radyasyonlar, atom 

çekirdeğinden çıkmakta ve bundan dolayı 
bunlara nükleer radyasyonlar da 
denilmektedir.



X VE GAMA IŞINLARININ 
TEMEL ÖZELLİĞİ

İyonizasyon yaparak hücre ve dokuda bütünlüğü 

bozucu ve kalıcı değişikliklere neden olabilmesi



X VE GAMANIN NİTELİKSEL FARKI

 Tek farkları üretiliş yollardır

 X ışınları katot tüpü yardımıyla üretilir

 Gamalar radyoaktif çekirdek kaynaklıdır



X-IŞINI ODASININ DÜZENLENMESİ

 Röntgen ünitelerini kurarken yer
seçiminde mümkün olduğunca zemin kat
ve dış mekanlara komşu kesimler tercih
edilmelidir.

 Radyasyon ünitelerinin duvarlarında,
delikli tuğlalara göre çok az radyasyon
geçirdiklerinden, dolgu tuğlalar tercih
edilmelidir.



 Duvarların radyasyon geçirgenliğinin
hesaplanması, uzman bir radyasyon
fizikçisi tarafından yapılmalıdır.

 Duvarlar 0,5-1 ya da 2 mm kurşun
plakalarla kaplanabilmektedir.

 Genellikle sekonder radyasyon alanlarında
1,5 mm lik, primer radyasyon alanlarında
ise 2 mm kurşun plakalar kullanılır.

 Teknisyen koruyucu bariyerinin de 2
mm’lik kurşun plakalarla kaplanması
gerekir.



X-IŞINI ODASINI HAVALANDIRMA

 Kurşunlamanın yanısıra, röntgen ünitelerinde
iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.

 X-ışınlarının havayı iyonize etmesi sonucu
toksik gazlar oluşur.

 Bu gazlar havadan ağır olduğundan zemine
yakın birikir.

 Bu toksik gazlar nedeniyle, x-ışını odalarının,
zemine yakın kesimde emici, tavana yakın
kesimde ise üfleyici sistemlerle
havalandırılması gerekir.



BAZI UYGULAMALAR SONUCU ALINAN 
RADYASYON DOZLARI

TETKİK

Radyoloji

Etkin Doz 
Eşdeğeri (mSv)

TETKİK

Nükleer Tıp

Etkin Doz 
Eşdeğeri (mSv)

Akciğer Grafisi 0.14 - 0.04 Kemik 1.1 – 6.8

Akciğer Skopisi 0.98 – 0.29 Beyin 0.6 – 11.3

Karın 1.1 – 0.22 Kalp 3.0 – 11.7

Barsak 4.1 – 5 Karaciğer/Dalak 0.9 – 2.2

Anjiyografi 6.8 Akciğer 1.1 – 1.4

Mamografi 1 Böbrek 0.01 – 2.1

BT 4.3 Troid Uptake 1.5 – 3.1



RADYASYONUN BİYOLOJİK 
ETKİLERİ

 Canlı hücrelerde biyolojik etkilere sahip 
olup kromozom yapısında değişikliklere 
neden olabilirler.

 Maddeden geçişleri sırasında enerjileri ile 
ters, maddenin yoğunluğu ile doğru 
orantılı olarak absorbe olurlar.



Radyasyona Karşı Doku ve Organ 
Duyarlılığı

• Karaciğer, böbrek, kas, kemik, kıkırdak ve 
bağ dokuları yetişkin canlılarda farklılaşmış 
ve bölünmediği için radyasyona karşı 
dirençlidirler.

• Kemik iliği, ovaryum ve testislerin (üreme 
organları) bölünen hücreleri, mide-
bağırsak ve derideki epitel hücreler ise 
duyarlıdırlar.



Gebelikte  Dikkat



Radyasyondan korunmada 
dikkat edilmesi gereken parametreler

Süre                        Mesafe                    Zırhlama  

S. Dasdag



UYGUN KİŞİSEL ZIRHLANMA

➢Kurşun Önlük

➢Tiroid Kalkanı

➢Gözlük

➢Beton

➢Kurşun Paravan



RADYASYONDAN KORUYUCU AYGITLAR

 Bu amaçla; kurşun önlük, eldiven, gözlük, 
boyunluk, paravanlar, gonadal koruyucular ve 
kurşun camlar yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Koruyucu aygıtların  kalınlıkları 0,255-0,5-1 
mm gibi kurşun eşdeğeri olarak belirlenmiştir.

 Kurşun koruyucuların içerisindeki kurşun 
tabakalarının çatlama  riski nedeniyle kurşun 
önlükler katlanmamalı, saklanırken askıya 
asılmalıdır.



RADYASYON ÇEŞİTLERİNE GÖRE 
PENATRASYON



TEMEL PRENSİPLER

a)Gereklilik

Net fayda sağlamayan hiçbir  radyasyon uygulamasına 

izin verilmemelidir.

b)Etkinlik

Maruz kalınacak dozlar mümkün oldukça düşük 

tutulmalıdır. 

c) Kişisel Doz-Risk Sınırları:

Alınmasına izin verilen dozlar

sınırlandırılmalıdır.



RADYASYONDAN KORUNMA  
(Müsaade Edilen Maksimum Doz)

• Uluslararası Radyolojik Korunma 
Komisyonu (ICRP) tarafından Müsaade 
Edilebilir Maksimum Doz (MEMD), bir 
insanda ömür boyunca hiçbir önemli 
vücut arazı ve bir genetik etki meydana 
getirmesi beklenmeyen iyonlaştırıcı 
radyasyon dozu olarak tarif edilir.



MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM DOZ

Görevli Halk

Yıllık Etkin Doz 20 mSv 1 mSv

Yıllık 
Eşdeğer 

Doz

Göz 150 mSv 15 mSv

Cilt 500 mSv 50 mSv

Kol-
Bacak

500 mSv 50 mSv



Aşağıdaki tabloda bazı X-ışını tetkikleri ile alınan 

dozlar verilmektedir.

Tetkik Doz ( mSV ) 

Klasik X-Işını 

Göğüs 0,14 

Kol, Bacak 0,06 

Kalça 0,83 

Kafa 0,07 



RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)

Monitoring, iyonlaştırıcı radyasyonların ve
radyoaktif kontaminasyonun varlığını ve
derecesini tayin etmektir. 

Personel Monitoring:
Kişiler tarafından alınan toplam vücut
dozunun rutin olarak ölçülmesidir. 



PERSONEL MONITORING

➢ Film Dozimetreleri 
➢ TLD Dozimetreleri
➢ Ekzo-elektrodozimetreleri 
➢ Kimyasal Dozimetreler
➢ Cam Dozimetreleri



PERSONEL MONİTORİNG HİZMETİNİN  
AMAÇLARI

1- Personelin maruz kaldığı kişisel 
radyasyon dozlarının maksimum müsaade 
edilen seviyenin altında tutulabilmesi için,
alınan dozları ölçmek ve kayıtlarını
tutmak,

2- Personele, radyasyon bakımından 
sağlığının korunduğu  güvencesini 
vermek,  

3- Kuruluş ve personel arasındaki fazla 
doz  alma anlaşmazlıklarında kanuni 
koruma olanağı sağlamak.



ALAN MONİTORİNG

Radyasyon Alanlarının 
Sınıflandırılması

Maruz kalınacak yıllık 
dozun 1 mSv değerini 
geçme olasılığı bulunan 
alanlar radyasyon alanı
olarak nitelendirilir ve 
radyasyon alanları 
radyasyon düzeylerine göre 
sınıflandırılır:

1- Denetimli Alanlar

2- Gözetimli Alanlar

Alan dozimetresi



TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitimi tamamla butonuna

tıklamayı unutmayın!


