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• Nükleer tıp uygulamaları , teşhis ve tedavi 
amaçlı olarak farklı radyonüklidler ile  
işaretlenen farmasötiklerin kullanımını içerir.

• Kullanılan radyoaktif kaynaklar açık 
kaynaklardır. 

• Hasta radyoaktif kaynaktır.



• 2017 yılı sonu itibarı ile Türkiye’de :
• 554  adet nükleer  tıp görüntüleme  cihazı  lisanslı 

olarak  faaliyet  göstermektedir.



TEŞHİS AMAÇLI RADYOAKTİF KULLANIMI
• Günlük kullanılan  Tc-99m radyoaktif madde 

miktarı 2 -3 Ci civarında olmaktadır (jeneratörün 
sağımı,   farmasötikler ile bağlanması  ve 
uygulanması ). 

• Günlük ortalama F-18 kullanımı 10 hasta /600 
mCi dir. 

• Calışanlar en fazla  bu işlemler esnasında 
radyasyona maruz kalırlar.
• Bu external ışınlanma ve/veya  kontaminasyon 

şeklinde olur.



RADYOAKTİF  TEDAVİ
• I-131 (Tiroid hastalıkları) 

• 2019 yıl başı itibarı ile ülke çapında 67 merkezde,  
• 3000 hasta/yıl

• I-131 MIBG veya I-123 MIBG (Nöroblastoma 
Feokromasitoma)

• 50 hasta/yıl
• Lu-177 / Y-90 DOTA peptides (Nöroendokrin 

tümörler)
• 2019 yıl başı itibarı ile ülke çapında 25 merkezde
• 2500 hasta/yıl



RADYOAKTİF  TEDAVİ
• Kemik metaztazları

• Strontium-89

• Samarium-153 EDTMP

• Re-188

• Radium-223 Chloride

• Actinium-225 PSMA



RADYASYONDAN KORUNMANIN AMACI

• Deterministik etkileri önlemek
• Stokastik etkileri olabildiğince azaltmaktır.



NÜKLEER TIP KLİNİĞİ BİR EKİP İŞİDİR
• Hekimler

• Medikal Fizik Uzmaları
• Radyofarmasistler  

• Teknikerler

• Hemşireler



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• EĞİTİM 

• Kişiler bireysel çabaları ile bu eksikliği 
gidermektedir.

• DENETİM EKSİKLİĞİ 
• Radyasyon Güvenliği Konusunun çoğunlukla  geri 

plana bırakılması
• Hastanın aldığı doz ,

• Son yıllarda BT Nükleer tıpta yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu da hastanın aldığı dozu 
arttırmaktadır.



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• Doz kalibratörü kalite kontrolleri
• Hastaya uygun radyofarmasötiğin hazırlanması,
• Aktivite değerinin rehber seviyeleri aşmaması

• Hastanede çalışan personelin aldığı doz, 
• Halkın aldığı doz ,
• Kullanılan cihazların kalite kontrol ve performans 

testleri

• Çalışılan alanlarda rutin radyasyon ölçümleri
• Özellikle Beta ve Alfa yayıcı kullanılan tedavi sonrası 

uygulamanı yapıldığı yerin ölçümleri alınmalı ve 
kayıt halinde tutulmalı.



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• Günlük  kontaminasyon olma olaslığı olan yerleri ve 

kontaminasyon alanlarının kontrol edilmesi

• Radyoaktif atıkların takibi
• Beta ve alfa yayıcılarının ve diğer radyonüklidlerin

takip  ve kayıtları,

• Dökümantasyon eksikliği
• Kalitenin sağlanmasında yetersizlik,  
• Cihaz tercihindeki sıkıntılar 
• Bilgi ve deneyim eksikliği, 
• Hasta yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılar



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• Hastaların çoğunlukla kendisine yapılan işlem 

konusunda bilinçsiz olması.
• Teşhis amaçlı radyofarmasötik alan hastalar 

hastanede ve dışarıda serbest olarak dolaşırlar.
• Bu hastalar, nükleer tıp prosedüründen sonra 

başka birimlere gidip farklı işlemler ve testler 
yapabilir.

• Ayaktan I-131 tedavisi alan hastaların yazılı olarak  
verilen uyarılara ne kadar uyduğu?

• Bu hastaları kontrol etmek zordur. 



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• Hastanede çalışan personelin radyasyon 

konusunda bilgi yetersizliği olması ve 
İletişim eksikliği,

• I-131 gibi uzun yarı ömürlü radyoaktif madde alan 
diyaliz hastalar için klinikler arası bağlantı kurulmalı.

• I-131 tedavisi uygulandıktan sonra  acil müdahale 
gerektirecek durumlar  nadir de olsa  göz önüne 
alınmalıdır. Bu durum da acil çalışanların bilgisi ? 



RK  YAŞANAN SIKINTILAR
• I-131 tedavisinden hemen sonra  bir hastanın vefat 

etmesi durumunda neler olur?

• Hasta yakınlarının 
• Çoğunlukla doğru bilgiye sahip değiller ve kulaktan 

dolma bilgiye daha önem veriyorlar.





OLMASI GEREKENLER

• Eğitim Şart
• Türkiye’de medikal fizik bilim dalının  gereksinimi vardır.

• Sadece bir kaç  yüksek lisans veren üniversite vardır. 
Bunlardan çoğu sadece radyoterapi alanında eğitim 
vermektedir.

• Kliniklerde  çalışan Medikal Fizikçi, radyofarmasist ve 
tekniker için  belirli periyotlarda   eğitim programları 
yapılmalı. 

• Eğitimi kurumsal hale getirmek.  



OLMASI GEREKENLER

• Medikal Fizikçi ve radyofarmasist şart

• Günümüzde yüksek maliyetli cihazlar alınırken 
teknik ekip kısmı ihmal edilmemesi gerekir.

• Medikal fizikçi  ve radyofarmasist yetkisinin  olması. 
• Doğru konumlandırılması.
• Doğru görev tanımının yapılması.

• Nükleer tıpta istihdam edilmesi gerekir



OLMASI GEREKENLER

• Nükleer Tıp Kliniklerinde “Radyasyondan Korunma 
işleyişi” bağımsız bir kurum tarafından belirli 
periyotlarda denetlenmesi gerekir.

• Günümüzde özellikle tedavilerin ciddi artış 
gösterdiği nükleer tıp kliniklerinde Medikal Fizik 
Uzmanlarının istihdamı zorunlu olmalıdır. 

• En önemlisi, Medikal Fizikçileri istihdam edilmesin 
de   Derneklerin  desteği çok önemlidir.



OLMASI GEREKENLER

• Acil durumlarda ve radyasyondan korunmada el 

kitabı  olacak  bir kılavuza  gereksinim var. 

• Bu kılavuz, bir çok merkezde bu konuda çalışan 
uzman kişilerin oluşturacağı bir komite tarafından 
hazırlanmalı ve belirli periyotlarda güncellenmesi 
gerekmektedir. 
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