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Özetçe

1. Giriú

X-ray
cihazlarının
kullanımı
sırasında
yeterince
korunulmadı÷ı durumlarda, hastanın yanısıra kullanıcı da,
yüksek dozlarda radyasyona maruz kalmakta ve doz seviyesine
ba÷lı olarak zarar görmektedir.
Bu çalıúmada, østanbul Üniversitesi østanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Departmanındaki radyografi odalarının sızıntı
testleri yapılarak, hem kullanıcı hem de etraftaki hastalara
etki derecesi incelenmiútir. 100 kVp ve 50 mAs de÷erlerinde,
kullanıcının maruz kaldı÷ı radyasyon miktarını görmek için,
kullanıcı bariyerinin 5cm önünden ve 5cm arkasından, kapı
dıúında bekleyen hastaların etkilenece÷i radyasyon miktarını
görmek için de, kapı kapalı ve açık iken radyasyon sızıntı
ölçümleri alınmıútır.
Ölçüm sonuçlarına göre, kullanıcı bariyerlerinin 1 oda hariç
uygun koruma sa÷ladı÷ı gözlenmiútir. Sonuçta, radyografi
odalarında kullanıcıların maruz kaldı÷ı radyasyon sızıntısı
hakkında bilgi sahibi olunmuú, kullanıcı ve idareye
bilgilendirme yapılmıú, gerekli düzenlemelerin yapılması
planlanmıútır.

Radyasyon günümüzde birçok yararlı amaç için
kullanılmaktadır. Radyasyonun bu yararı yanısıra canlılara
zarar verme özelli÷inden dolayı, kullanımı sırasında zararlı
yönü de dikate alınmalıdır. Radyografik muayenede yüksek
radyasyon
veren
cihazlar
kullanıldı÷ından,
yeterli
radyasyondan korunma önlemleri alınmadı÷ı takdirde, çalıúan
personelin ve/veya çevredeki insanların yüksek radyasyon
alma tehlikesi her zaman vardır. Radyasyon ve radyoaktif
maddelerin kullanılması sonucu meydana gelebilecek tehlikeli
durumlardan korunmak için tüm ülkeler yasal düzenlemeler
yapmıúlardır. Ülkemizde Radyasyon sa÷lı÷ı ve güvenli÷i
konusundaki tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması görevi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) na verilmiútir.
Radyasyon Güvenli÷i Yönetmeli÷inde, hem radyasyon
alanlarının nasıl olması gerekti÷ine dair bilgilendirme, hem de
görev gere÷i ıúınlanmaların (kullanıcıların ıúına maruz kalma)
sınırlaması belirtilmiútir [1]. Bu tüzük uyarınca, görevi gere÷i
radyasyon kaynaklarıyla çalıúan ve radyasyona maruz kalan
kiúilerin, iç ve dıú radyasyon kaynaklarından bütün
vücutlarının alaca÷ı yıllık doz 50mSv’i geçmeyecektir.
Radyasyon görevlisi sayılmayan toplumdaki di÷er kiúiler için
ise, maruz kalacakları iç ve dıú radyasyon dozları toplamı,
bütün vücut için yılda 5 mSv olarak belirtilmiútir.
Radyasyon personelinin yıllık kabul edilebilir doz sınır
de÷erinden yararlanılarak, günlük maksimum müsaade
edilebilir doz de÷eri, 80μSv/gün olarak belirlenmiútir[1].
ALARA Prensibi (As Low As Reasonably Achievable)
(Radyasyon ekspojürünün olabildi÷ince düúük tutulması),
herhangi bir radyasyon kayna÷ı ile ilgili olarak kiúisel doz
de÷erlerinin, ıúınlanan kiúi sayısı ve ıúınlanma olasılıkları
dikkate alınarak mümkün olan en düúük seviyede tutulması
esasına dayanmaktadır [2].
Belirli bir radyasyon alanında çalıúılırken alınan dozun
minimumda tutulabilmesi için, üç temel prensip bulunmaktadır
[3]-[4].
-Mümkün oldu÷unca az sürelerde radyasyona maruz
kalmak (zaman)
-Radyasyon kayna÷ından mümkün oldu÷unca uzaklaúmak
(uzaklık)
-Radyasyon kayna÷ı ile aramıza, radyasyonu mümkün
oldu÷unca zayıflatacak engel koymak (zırhlama)
Buna göre, her radyografi odasında kullanıcıları korumak için
kurúun paravanlar bulunmakta, radyasyonun oda dıúına

Abstract
During the X-Ray machines are used, if the protection from XRay is insufficient, not only the patient but also the user is
exposured with high X-Ray dosage and he/she is affected from
X-Ray in related to the dose level.
In this study, by testing the radiological leakage in Radiology
Departmant of Istanbul Health Faculty in Istanbul University,
the effects of X-Ray to both the user and the patients who are
located near the radiography room, were investigated. For
100 kVp and 50 mAs, the measurements were performed in
front of the user barrier (5 cm) and in the back of the user
barrier (5 cm) to observe the amount of the radiation dose of
the user, and they were performed when the door is open and
closed to observe it of the patients who are located in the hall.
From the measurement results, it was seen that the user
barriers are appropriate to the standards in except for 1 room.
In result, the knowledge about the radiation dose affecting the
user was obtained, and by informing the user and the
management of the hospital, the necessary regulations were
planned.
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yayılmasını önlemek amacıyla kapı da dahil olmak üzere oda
duvarları 2mm’lik kurúun ile kaplanmaktadır. Radyasyon
Güvenli÷i
Yönetmeli÷inde,
“Radyasyon
Alanlarının
øzlenmesi” (Madde 16) bölümünde, “Radyasyon alanlarının
radyasyon düzeyi ölçümleri, kurum tarafından belirtilen sıklık
ve yöntemlere uygun olarak yapılır” ibaresi bulunmaktadır [1].
Ancak pek çok sa÷lık kuruluúunda radyasyon ölçümleri sadece
ruhsatlandırma aúamasında yapılmakta, sonrasında herhangi
bir kontrol çalıúması yürütülmemektedir.
Oysa radyasyon, insan duyu organlarınca-görme,duyma, tat
alma, koklama ve dokunma- saptanamaz bir tehlikedir. Bu
yüzden, çalıúma alanındaki radyasyon de÷eri, radyasyon uyarı
ve ölçüm cihazları yardımıyla saptanmalı ve radyasyondan
korunma kuralları mutlaka uygulanmalıdır.
Her ne kadar radyasyon grafi odalarında kullanıcıları korumak
amaçlı paravanlar bulunsa da, kullanıcıların bu bariyerlerin
güvenilirli÷i üzerine bir çok soru iúaretine sahip olduklarının
farkına varılmıútır. “Paravanın kapattı÷ı alan yatersiz, sırtım,
omzum, kolum…vb. açıkta kalıyor”, yada “Paravanın üstü
açık, doza maruz kaldı÷ım endiúesindeyim” tarzındaki
serzeniúler çalıúma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Aynı zamanda, radyografik çekim sırasında kapı önünde
bekleyen hastaların da bu sızıntılardan etkilenmesi
sözkonusudur. Hele havalandırması yetersiz olan radyografi
odalarında, kapı açık yapılan çekimler hem bekleyen hastaları
hem de koridordan geçenleri radyasyona maruz bırakmaktadır.
Bu çalıúma ile amacımız, “Kullanıcıdan kaynaklanan iúte bu
tarz
úikayetleri
de÷erlendirerek,
üniversitemiz
tıp
fakültesindeki radyoloji ünitesinde bulunan tüm radyografi
ünitelerinin sızıntı testlerini yapmak, ölçüm sonuçlarını
kullanıcılarla
ve
idareyle
paylaúmak,
gerekiyorsa
düzenlemeler planlamaktır.
Sonrasında çalıúmanın floroskopi, mamografi ve bilgisayarlı
tomografi odaları için de tekrarlanarak, çalıúmanın tüm tıp
fakültesi bünyesindeki radyasyon kaynaklı cihaz odaları için
geniúletilmesi planlanmaktadır.

doz de÷erleri görülmektedir. Günlük 1 dakika úutlamaya
maruz kalan bir radyasyon görevlisinin, yıl bazında 50 hafta
ve 5 iúgünü dikkate alınarak toplam 250 dakika/yıl ıúınlanma
sürecinde alaca÷ı eúde÷er doz de÷erleri de bu tabloda
verilmiútir.
Tablo 1: X-ıúını ölçümleri (100 kVp, 50 mAs)

Kontrol Odası
Yer

5 farklı röntgen ünitesi için kontrol odasında ve kapıda alınan
radyasyon ölçüm sonuçları Tablo 1’de verilmiútir. Ayrıca
radyografi odalarında bulunan koruyucu paravanların
radyasyonu zayıflatma oranları hesaplanarak bu tabloya ilave
edilmiútir. Zayıflatma oranlarından yola çıkılarak paravanların
kumanda odasına gelen radyasyonu zayıflatmadaki
yeterlilikleri saptanmıútır.
Tablo 2’de, röntgen odasında çalıúan bir personelin, günlük 5
saat çalıúma mesaisinde ortalama 1 dk úutlama yaptı÷ı
düúünülerek paravan arkasındayken alaca÷ı kümülatif eúde÷er

Açık

Zayıf.
Kapalı Oranı
(%)

4.773
μSv/h

4.136
nSv/h

99,91

5.711
μSv/h

2.626
nSv/h

99,95

Ünite
2

6.897
mSv/h

4.576
μSv/h

99,93

2.868 2.704
mSv/h μSv/h

99,91

Ünite
3

2.376
mSv/h

7.038
μSv/h

99,70

253.5
μSv/h

1.33
μSv/h

99,48

Ünite
4

3.300
mSv/h

12.56
μSv/h

99,62

945.3
μSv/h

3.789
μSv/h

99,60

Ünite 39.790
5
μSv/h

3.373
μSv/h

91,52

34.555
μSv/h

1.764
μSv/h

94,90

Tablo 2: Kontrol odası için muhtemel ıúına maruz kalma
durumlarında alınacak toplam eúde÷er doz de÷erleri

Kontrol
Odası

2. Metod

3. Sonuçlar

Zayıf.
Paravan Paravan
Oranı
Önü Arkası
(%)

Ünite
1

Yer
Tüm ölçümler, østanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
Departmanına ba÷lı 5 adet radyografi (konvensiyonel röntgen)
odasında gerçekleútirilmiútir. Kullanıcının maruz kaldı÷ı
radyasyon miktarını görmek için, kullanıcı paravanının 5 cm
önünden ve 5 cm arkasından radyasyon sızıntı ölçümleri
alınmıútır. Aynı ıúın de÷erlerinde, kapı dıúından alınacak
ölçümlerde, kapı kapalı iken ve kapı açık iken radyasyon
sızıntı testlerinin alınması planlanmıútır.
Tüm ölçümler, Unfors radyolojik test ölçüm cihazının alan
radyasyon
dedektörü
kullanılarak
gerçekleútirilmiútir.
Ölçümlerde, X-ray cihazı 100 kVp ve 50 mAs de÷erlerine
ayarlanmıú, tüm ölçümlerde aynı kVp ve mAs de÷erleri sabit
tutulmuútur.

Kapı

Ünite1
Ünite2
Ünite3
Ünite4
Ünite5

Paravan
Arkası

Eúde÷er Doz
De÷erleri
1 dakika
Çekim

1 saat Çekim

Bir yıl
(250 dak.)

4.136 nSv/h 0,069 nSv

4,136 nSv

17,233 nSv

4.576 μSv/h 0,076 μSv

4,576 μSv

19,067 μSv

7.038 μSv/h 0,117 μSv

7,038 μSv

29,325 μSv

12.56 μSv/h 0,209 μSv

12,560 μSv

52,333 μSv

3.373 μSv/h 0,056 μSv

3,373 μSv

14,054 μSv

Bu zaman de÷erlerinde hesaplanan eúde÷er doz de÷erleri
referans niteli÷i taúıyıp farklı ıúınlanma süreleri için de doz
de÷erlerinin hesaplanabilmesine olanak sa÷lamaktadır. Elde
edilen de÷erlerin, kabul edilebilir de÷er olan günlük 80 μSv
maksimum eúde÷er doz de÷erinden oldukça düúük oldu÷u
görülmektedir. Yıllık müsaade edilebilir radyasyon sınırı (50
mSv) açısından incelendi÷inde, tablodaki de÷erlerin radyasyon
görevlileri için herhangi bir endiúe oluúturabilecek nitelikte
olmadı÷ı gözlenmektedir. Ancak Ünite 3 diye adlandırdı÷ımız
radyografi odasında ölçüm sonuçları her ne kadar uygun
çıkmıú olsa da, kullanıcı bariyerinin çok dar olması nedeniyle,
kullanıcının ölçülen de÷erlere göre hesaplanan zayıflama

oranından maksimum faydalanabilmesi için kendisini bariyer
içine çok iyi kamufle etmesi gerekti÷i gözlenmiú, aksi takdirde
çalıúmanın baúlangıç amacını
oluúturan “sırtımdan,
omzumdan úua alıyorum” úikayetlenmelerinin yersiz olmadı÷ı
anlaúılmıútır.
Röntgen çektirme amaçlı gelen hastaların bekleme esnasında
kapıdan alacakları radyasyon doz de÷erleri de ölçülerek,
Tablo 3’te verilmiútir. Ölçülen bu de÷erlerin, toplum üyesi
kiúiler için belirlenen yıllık doz sınırlarının çok altında oldu÷u
belirlenmiútir. Kapının açık unutulma durumlarında hastanın
alaca÷ı doz, kapıya olan mesafesine ba÷lı olarak
de÷iúmektedir. Ölçülen doz de÷erleri her ne kadar düúük olsa
da, radyasyon görevlilerinin böyle bir duruma mahal
vermemek için dikkatli olmaları gerekmektedir.
Tablo 3: Kapıdan doza maruz kalabilecek toplum üyesi
kiúiler için hesaplanan eúde÷er doz de÷erleri

Kapı

Eúde÷er Doz De÷erleri
Kapalı
Açık
1 dk Çekim 1 dk Çekim

Yer

Açık

Kapalı

Ünite1

5.711
μSv/h

2.626
nSv/h

0,044
nSv

0,095
μSv

Ünite2

2.886
mSv/h

2.704
μSv/h

0,045
μSv

0,048
mSv

Ünite3

253.5
μSv/h

1.33
μSv/h

0,022
μSv

4,225
μSv

Ünite4

945.3
μSv/h

3.789
μSv/h

0,063
μSv

15,755
μSv

Ünite5

34.56
μSv/h

1.764
μSv/h

0,029
μSv

0,576
μSv

Bu sonuçlara göre, radyasyonun canlı organizmadaki
deterministlik etkileri açısından örne÷in, göz için sınır
de÷erleri, radyasyon görevlileri 150 mSv, toplum üyesi kiúiler
için 15 mSv eúde÷er doz de÷erleriyle karúılaútırıldı÷ında
ölçülen de÷erlerin güven sınırları içerisinde oldu÷u
görülmektedir [1]. Radyasyonun canlı organizmadaki stokastik
etkileri açısından de÷erlendirildi÷inde, düúük doz de÷erlerinin
dahi vücutta herhangi bir olası hasara neden olabilece÷i
dikkate alınmalıdır. Bu amaçla radyasyon görevlilerinin çekim
esnasında kontrol masasının kapalı yerinde ve kapı kapalı
tutularak çekim yapmaları gereklili÷i konusunda e÷itilmeleri
önem arzetmektedir.
Ölçümler sonucunda, radyografi odalarında kullanıcıların
maruz kaldı÷ı radyasyon sızıntısı hakkında bilgi sahibi
olunmuútur. Durum de÷erlendirmesi yapılarak, kullanıcıya
gerekli bilgilendirme yapılmıú, gerekli düzenlemelerin
yapılması plan dahiline alınmıútır.
Böylelikle hem kullanıcı güvenli÷i hem de hasta güvenli÷i
gözetilmiú, üniversitemiz tıp fakültesi hastanelerinin kalite
çalıúmaları kapsamındaki radyasyon güvenli÷i çalıúmaları,
radyasyon sızıntı testleri ile start almıútır.
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