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 Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde
açık radyoaktif kaynakların kullanıldığı bilim
dalıdır.

 Tanı veya tedavi amacı ile radyofarmasötikler
doğrudan hastaya uygulanır. Böylece hasta
belli bir süre için radyasyon kaynağı durumuna
gelir. Bu nedenle, hasta çevresindeki kişilerin
gereksiz radyasyon maruziyetinden korunması
gerekir.

Nükleer Tıp Bölümleri Açık radyasyon alanları



Nükleer Tıpta çalışanların ışınlanması
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Harici 
Hastalar, Şişeler, Enjektörler, 

Dahili 
Yutulan ve/veya solunan radyonüklidler.



Nükleer Tıp Hizmetleri

 Dünya genelinde yaklaşık 10bin civarı hastanede NT merkezi 
bulunmaktadır. Yaklaşık olarak

 Avrupa’da yılda 10milyon, 

 ABD’de 18milyon NT tetkiki yapılmaktadır.

 Türkiye’de 440 NT merkezi bulunmaktadır.

 TNTD’ne kayıtlı 70 sağlık fizikçisi NT’da görev yapmaktadır 
(2018)

 Avrupa ve ABD verileri ile karşılaştırıldığında bu rakamın 
yaklaşık 5 katı olması gerekir



 Bir yılda yapılan tetkik sayıları (orta kapasiteli bir 

merkez için)

 PET/BT                             : 3000

 Radyonüklid Tedavi            : 900-1000

 Tanısal amaçlı görüntüleme: 10000



Nükleer Tıp merkezlerinde 
Lisanslama sürecinde  



 Cihazların Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin 
yapılması

 Gama Kameralar
 PET/BT
 SPECT/BT
 PET/MR
 Doz kalibratörleri
 Uptake Probu
 Kemik Dansitometresi

Nükleer Tıpta Sağlık Fizikçilerinin 
görev alanları



 Kalite kontroller yapılmadan klinik uygulamalara 
devem edilirse hastalığın tanısında yanıltıcı sonuçlara 
sebep olunabilir. 



 Yapılan tetkiklerde uygun protokollerin 
aksamadan yürütülmesi gerekmektedir. 



Hasta Hareketi

Hastalar evlerine gönderilmeden önce her hasta görüntüsünün 
incelenmesi gerekmektedir.



Radyasyondan korunmada temel prensipler 
(ICRP 1991 yılında yayınladığı raporda)

 Uygulamaların gerekliliği: Net bir fayda
sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin
verilemez.

 Radyasyon korunmasının optimizasyonu: Ekonomik ve
sosyal faktörler göz önünde bulundurularak ,yapılan
bütün çalışmalarda maruz kalınacak radyasyonun
mümkün olduğunca en düşük düzeyde tutulması
sağlanmalıdır.

 Doz limitleri: Görevi gereği radyasyonla çalışanlar
ve halk için yıllık alınması izin verilen doz
aşılmamalıdır.



Nükleer Tıp merkezlerinde Radyasyon 
maruziyeti açısından kritik gruplar

Radyasyon çalışanları
Hastalar 
Hasta çevresindeki kişiler



Nükleer Tıp Bölümlerinde Sınıflandırılmış 
Alanlar
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Denetimli  alanlar:

•Radyofarmasötiklerin hazırlandığı oda

•Radyonüklidlerin saklandığı oda

•Radyoaktif atıkların depolandığı oda

•Radyofarmasötiklerin verildiği oda

•Görüntüleme odaları

Gözetim alanları:

•Sekreterlik, arşiv, rapor odaları…



Nükleer Tıpta Çalışanın Işınlanması
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 Radyoaktif maddenin paketinin açılması
 Radyoaktivite ölçümleri
 Radyoaktif kaynakların tesis içerisinde transferi
 Radyofarmasötiklerin hazırlanması
 Hastanın incelenmesi
 Radyoaktif hastanın bakımı
 Radyoaktif atıklar
 Kazalar 
 Kontaminasyon
 BT’den kaynaklı X ışınları



Açık radyoaktif kaynaklar ile 
çalışıldığından sürekli denetim gereklidir

Hastaların ve çalışanların radyasyon güvenliği için
gerekli yöntem ve düzeneklerin teminini ve
kullanılmasını sağlamak

Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar, uygun biçimde
bakım görmeli ve düzenli aralıklarla test
edilmelidir



Radyasyon ile çalışan personelin aldıkları doz miktarlarının 
kayıtlarını tutulması ve dozimetre takibinin yapılması yasal 
zorunluluktur. 

Parmaklardaki doz ölçümünde doz değeri dozimetrenin parmakta 
takılı olduğu bölgeye göre değişebilir.

2.1 mGy

8.0 mGy

0.39 mGy



Bireysel Monitörizasyon
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Radyasyondan korunma komitesi ile birlikte Sağlık Fizikçisi:

- rutin olarak monitörize edilecek çalışanları
- bazen kontrollü alanlarda çalışan ve monitörize edilmesi gerekli 
yardımcı çalışanları
- bireysel olarak monitörize edecek personelleri
- monitörün nereye takılacağı
- özel görevler için ekstremite dozimetrelerinin giyilip giyilemeceği 
(eğer iyi klinik uygulamalar ile uyumlu ise)
- dozimetrelerin değiştirilme ve doz raporlarının alınma periyodları
- dozimetre değişiminden sorumlu şahıs
- kayıp dozimetre prosedürü

gibi noktaları belirlemelidir.



Doz hazırlanması

 Kullanılan teknik
 Zırhlama
 Radyasyon çalışanının deneyimi ve pratiği
 Ellerin maruziyetini azaltmak için personelin

dönüşümlü çalışması önerilir

Yeni başlayan çalışan Tecrübeli çalışan

WB 0.28 mSv/ay 0.03 mSv/ay
El dozu >500 mSv/yıl 140mSv/yıl

ORAMED, 2011



Radyonüklid tedavide 
radyasyondan korunma

I-131 radyonüklidinin 606 keV (%89) enerjili β-partikülleri ile tedavi, 364 keV (%82)
enerjili gama ışınları ile görüntüme yapılmaktadır. Personelin, hasta yakınlarının ve
çevrenin radyasyon tehlikesine karşı korunmasında gama ışınlarına karşı alınacak
tedbirler önemlidir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) mevzuatına göre hastanın vücudundaki
radyonüklid miktarı 600 MBq’den fazla ise radyonüklid tedavi odasında yatırılması
zorunludur. 600 MBq (16,21 mCi) radyonüklid miktarının 1 metre mesafedeki doz hızı
30 μSv/h olup, 1 m mesafede bu doz hızından düşük olan hastalar taburcu
edilebilmektedir.

Hastalardan çıkan katı atıklar da ayrı bir katı atık deposunda biriktirilmek ve poşet
yüzeyindeki doz hızı <1 μSv/h olana kadar bekletilmek zorundadır. Tüm atık
kayıtlarının tutulması da yine yasal bir zorunluluktur



Radyonüklit tedavi uygulanan hastaların ve hasta yakınlarının 
taburcu olduktan sonra Radyasyon Güvenliği sağlanmalıdır

Hasta ve hasta yakınlarının uyması gereken kurallar titizlikle 
anlatılmalıdır

Taburcu Olduktan Sonra Dış Radyasyona Karşı Korunma

Taburcu Olduktan Sonra Kontaminasyona Karşı Korunma



Nükleer Tıpta radyonüklid tedavi uygulamalarının her geçen gün
giderek artması sonucunda, tedavi etkinliğinin arttırılması ve bu
esnada radyasyon güvenliğinin sağlanabilmesi için kişiye özel
dozimetrik uygulamalar büyük önem oluşturmaktadır.

Bireysel dozimetri ile, tedavide sağlam doku ve organları
koruyarak hastanın en az doz ile en iyi sonucun elde edilmesi
sağlanır. Hedeflenen dokuda absorblanan radyasyonun miktarının
ölçülmesi tedavi yaklaşımında temel noktayı oluşturmaktadır.

Hastaya uygulanacak radyoaktif madde miktarı çok daha
düşüktür.
Böyle hastalarda özel odalarda tecrit edilme ve yakınlarından
uzaklaştırılma süreleri çok kısalır.
Özellikle bebek ve küçük çocukları olan anneler çok daha kısa
sürelerde çocuklarıyla yakın temasa geçebilmeleri sağlanmaktadır.



Nükleer Tıp Uygulamalarında  
Dozimetriler

1. İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Radyoaktif İyot Tedavisi ve 
Dozimetri
2. Feokrositoma ve Nöroblastomalarda I-131 MIBG Tedavisi ve 
Dozimetri
3. Nöroendokrin Tümörlerde Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavisi 
ve Dozimetri 
4. Intraarterial Radyonüklid Tedavi ve Dozimetri 

Kemik iliği hipoplazisinin engellenmesi için kemik iliğinin 2 Gy’den 
yüksek dozlara maruz kalmaması gerektiği bilgisi kabul görmektedir



Radyoiyot tedavisi sonrası kemik iliği 
dozları





Radyasyondan korunma 
programının hazırlanması

Çalışanların ve halkın radyasyondan korunması ve radyasyon 
kaynaklarının güvenliğinin sağlanması için her tesis için kendi özgün 
“radyasyondan korunma programını” hazırlanması ve yürütülmesinin 
sağlanması 

Bu program optimizasyon, doz sınırları, referans seviyeler, zırhlama 
hesapları, kliniğe özel kurallar, koruyucu ekipmanlar, kaza ve tehlike 
durumu planları, mesleki sağlık kontrolleri, iç denetim, kalite kontrol 
ile radyoaktif kaynaklar için  taşıma, depolama, atık yönetimi vb 
hususları kapsamalıdır.



Atıklar

 Radyoaktif katı ve sıvı atıkların kontrolünün sağlanması, ölçümlerinin
yapılması, kayıtlarını tutulması ve gerekli önlemleri alınmasını
sağlayarak atıkların ıslahını yürütülmesi sağlık fizikçilerinin görevleri
arasındadır.

 İğne, enjektör, vial, eldiven gibi radyoaktif madde ile bulaşmış
materyel plastik torba ile kaplı çöp toplama kabında izole edilmeli ve
diğer çöplerden ayrı imha edilmelidir.

 Radyoaktif atıklar aktivite düzeyi background düzeyine indiği zaman
standart atık olarak yok edilebilir.

 Radyoaktif atık deposunun kapısı kilitli olmalı, kapıda uyarı işareti
bulunmalı ve uygun zırhlama yapılmalıdır.



 Açık radyasyon kaynakları ile çalışılan laboratuarlarda 
istenmeyen bir şekilde, alanların eşyaların ve personelin 
radyoaktif maddeler ile bulaşmasına Kontaminasyon denir.

 Kontaminasyon tespiti ve bölüm içerisinde radyasyon güvenliğinin 
sağlanması amacıyla alanların radyasyon izlemi önem arzeder.
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Dekontaminasyon

 İzin verilen kontaminasyon seviyeleri beta ve gama

radyasyonları için 150 cm2 lik yüzeyde 7500sayım/dakikadır. Bu

seviyelerin üzerindeki kontaminasyonlarda fiziksel ve kimyasal

metotlar kullanılarak dekontaminasyon yapılır. Kontamine yüzeyler

ıslak bezlerle tek yönlü silinmelidir.

 Fiziksel yöntemler sonuç vermezse kimyasal yöntemler

yapılmalıdır.
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Kayıt tutma ve saklama yükümlülüğü
Personele İlişkin Kayıtlar 

*Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi  
üzerinde ismi belirtilen kişilerin,

*Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri,

*Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları saklamak ve kişisel 
doz ve risk değerlendirmelerini yapmak

*Denetimli alanlarda görev yapanların hematolojik, dermatolojik ve göz 
muayeneleri yılda en az bir kez yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını 
tutmak gereklidir.

http://www.altavista.com/r?ck_sm=79792d7f&rpos=8&oid=df7ccc6f12116ec8&rpge=1&ref=100090096&r=http%3A%2F%2Fwww.tutev.org%2Findex.php
http://www.altavista.com/r?ck_sm=79792d7f&rpos=8&oid=df7ccc6f12116ec8&rpge=1&ref=100090096&r=http%3A%2F%2Fwww.tutev.org%2Findex.php


Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar
*Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile 
lisans belgesi üzerinde belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve 
radyoaktivitelerine ilişkin kayıtların saklanması gerekir.

Radyoaktif Kazalara İlişkin Kayıtlar:
*Kazanın yeri ve tarihi,

*Kazanın oluş şekli,

*Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi, 

*Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri,

*Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları, 

*Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan 
tıbbi uygulamalar, 



 ALARA prensibine göre maruz kalınacak
radyasyonun mümkün olduğunca en düşük düzeyde
tutulması için gerekli koruyucu çalışmalar yapılmalı
ve radyoaktif maddelerin hazırlanmasından hasta
merkezden ayrılana dek radyasyondan korunma
kurallarına uyulmalıdır.



Radyasyon kaynakları ile çalışan görevliler için radyasyondan korunma 
eğitim programlarını hazırlamak ve eğitimde görev almak

Radyasyon görevlileri için hazırlanan hizmet içi eğitimler çalışanların
görev ve sorumluluklarına uygun olarak aşağıdaki konuları içerecek
şekilde oluşturulmalıdır

*Radyasyon fiziği
*Radyasyonun biyolojik etkileri
*Radyasyondan korunma prensipleri, yasal çerçeve ve mevzuat gereklilikler
*Radyoaktif kaynakların emniyeti
*Çalışanların radyasyondan korunması
*Tıbbi Işınlamalar
*Kalite kontrol
*Radyonüklit tedavi
*Radyoaktif Atıklar
*Kaza durumunda uygulanacak önlemler
*Halkın Korunması



Hasta dozu ve hamile hastalarda fetus dozu hesaplarının yapılması

Yeni sistemlerin takip edilmesi, uygulanmaya konulması, yeni
yöntemlerin geliştirilmesi

Bölüm içerisinde yapılamayan cihazların periyodik olarak
kalibrasyonlarının yaptırılması



*Hızla gelişen teknolojiyle yeni ürünlerin ortaya çıkması
*Sağlık Bakanlığı’nın Nükleer Tıp Merkezlerinin arttırılması 
yönündeki politikası 
*Nükleer tıbbın kanserdeki tanı ve tedavideki rolünün artışı 
*Türkiye’de nükleer santrallerin kurulacak olması 
*Cihaz sayısının artışı (özellikle PET/BT, PET/MR)


