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Radyasyon Onkolojisi

• Yüksek enerjili X, Gama yada parçacık radyasyonları 
kullanılarak kanser hastalıklarını tedavi eden bir 
daldır.

• Multidisipliner bir yapısı vardır
• Onkologlar

• Tıbbi Fizik Uzmanları

• Radyoterapi Teknikerleri

• Diğer yardımcı personeller

• Yüksek donanımlı radyasyon üreten cihazlar 
kullanılır





Radyasyon Onkolojisi Bölümünün 
Genel Yapısı

IAEA Human Health Reports No. 10 Radiotherapy Facilities: Master Planning and Concept Design Considerations , 2014





Radyasyondan Korunmada Temel 
Stratejiler
• Tıbbi ışınlamalarda hastaların radyasyondan 

korunması (tedavi, tanı)

• Mesleki ışınlamalarda radyasyon çalışanlarının
radyasyondan korunması 

• Tıbbi ve mesleki ışınlamalar dışındaki ışınlamalarda 
(yardımcı personel, sekreter, hasta yakınları, 
öğrenciler) halkın radyasyondan korunması



Hastaların Radyasyondan 
Korunması
• Tedavi planının planlandığı gibi doğru bir şekilde 

hastaya uygulanması sürecini kapsar.
• Doğru tanı
• Tümör yerinin belirlenmesi
• Doğru tedavi planının oluşturulması (TPS ve tecrübe)
• Tedavi planlarının verifikasyonlarının yapılması (Plan 

verifikasyon sistemleri)
• Cihaz kalite kontrollerinin yapılması (Kalite kontrol 

ekipmanları)
• Güvenli veri akışı
• Hasta set-up larında oluşabilecek belirsizliklerin azaltılması 

(İmmobilizasyon, görüntüleme sistemleri)
• Zaman, eğitimli ve yeterli personel gereksinimi







Radyasyonla Çalışanların 
Radyasyondan Korunması

• Görevi gereği radyasyona maruz kalan kişilerin, 
radyasyon dozu ölçen cihazlarla ciddi ve sürekli bir 
şekilde kontrol edilmeleri gerekir. 



Radyasyonla Çalışanların 
Radyasyondan Korunması
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Çalışma koşulları
• Çalışma saatleri (Nöbet yada fazla mesai) 
• Çevresel radyasyon düzeyi
• RT cihazlarına uygun zırhlamaların yapılması

• Kişisel dozimetre kullanma zorunluluğu

• Koruyucu giysi ve teçhizat

• Tıbbi gözetim

• Yetki ve sorumluluklar

• Eğitim ve deneyim



Radyasyonla Çalışmayan Diğer 
Kişilerin  Radyasyondan Korunması
• Yardımcı personeller (temizlik, teknik ekip)

• Sekreterler

• Anestezili tedavilerde görev alan anestezi ekibi

• Öğrenciler 



Radyasyonla Çalışmayan Diğer 
Kişilerin  Radyasyondan Korunması

• Çalışma alanları ve çalışma koşulları nasıl 
belirlenmelidir?

• Hamile personellerin talep yada şikayetleri nasıl 
değerlendirilmelidir?

• Hastanelerde RGK larının yapısı yetkileri ve 
sorumlulukları tam olarak biliniyormu?



Öğrencilerin Staj ve Uygulama 
Alanlarında Dozimetre Kullanımı 
• 2690 sayılı TAEK kanununun Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili tüzüğü 

gereği radyasyonlu alanda uygulama yapacak öğrencilerin dozimetre temin 
etmeleri gerekliliği

• Staj ve Klinik Eğitim ve Uygulama dersleri radyoterapi tekniker eğitiminin en 
önemli bölümünü oluşturmaktadır

• Örneğin DEÜ SHMYO Radyoterapi Programı 2018-2019 dönemi 1. ve 2. sınıf 
öğrenci kontenjanları dikkate alındığında 112 adet kişisel dozimetreye ihtiyaç 
duyulmaktadır.

• Nükleer Tıp ve Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği programları da dikkate alındığında 
kurumlar için ciddi harcama kalemi oluşturacaktır.

• Öğrenciler kişisel dozimetreyi nasıl temin etmelidir? Yada yönetmelik yeniden 
düzenlenmelimidir?



Sağlıkta Yapay Zeka ve Akıllı 
Sistemler
• Teknolojide yaşanan gelişmeler: 

• Makinalara yetkiler devredilimeye başlandı
• Doku konturlama otomatik yapılabilmekte

• Tedavi planlamaları otomatik yapılabilmekte

• Yeni radyoterapi teknikleri ve hesap algoritmaları gelişmekte

• Fraksiyon bazlı QC  ler otomatik yapılabilmekte

• Sağlıkta yeni koşullara ne kadar hazırız?



Denetim ve Doz Mukayesesi

• Bağımsız kuruluşlar tarafından
Radyoterapi merkezlerinin anlık
denetime tabi tutulması klinik
işleyişte yaşanan aksaklıkların
yeniden gözden geçirilmesine imkan
sağlayacak ve tedavi kliniklerinin
niteliğini koruyacaktır

• Farklı bir göz ile doz mukayesesi
yapılması ise olası sistematik hataları
azaltacaktır

• Bu işlemler çok daha sık yapılmalıdır
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