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Radyoterapi yüksek enerjili iyonlaştırıcı radyasyonun 
kullanıldığı bir medikal disiplindir. 

Bu alanda yüksek radyasyon dozları ile malign ve benign
tümörler eksternal radyoterapi ve brakiterapi teknikleri ile

tedavi edilir.



Radyoterapide radyasyondan etkilenenler; 

Çalışanlar, Hastalar ve Halktır. 

Radyasyondan korunmanın temel ilkeleri; 

 Hasta açısından uygulamaların haklılığı veya gerekliliği 
(justification), 

 Personelin mümkün olan en düşük radyasyon dozlarına 
maruz kalması (optimization),

 Radyasyon görevlileri ve toplum için dozların izin verilen 
değerlerde sınırlandırılmasıdır.



Denetimli alanlarda radyasyon güvenliğinin sağlanması için;

 Emniyet sistemleri oluşturulmalı,

 Cihazların bulunduğu odalar uluslararası standartlara 
uygun olarak zırhlanmalı,

 Radyoaktif madde içeren paket veya koliler TAEK (Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatı doğrultusunda

taşınmalıdır.



Radyoterapide radyasyon güvenliği sadece çalışan 
personelin değil, aynı zamanda hastaların ve halkın 
radyasyon güvenliğini de kapsar.

Diğer dış kaynaklı ışınlanmalarda olduğu gibi, 
radyoterapide de radyasyondan korunmak için başlıca üç

kurala dikkat edilmesi zorunludur: Zaman, uzaklık ve

zırhlama.



Zaman kuralı: Bir noktada maruz kalınan radyasyon

dozu, o noktada geçirilen süre ile orantılı olduğundan,

radyasyonla ilgili her işlemin önceden tasarlanarak ve 
yapılacak işlemler belirlenerek acele etmeden hızlı

bir şekilde yapılması gerekir. Aynı zamanda yapılan 
işlemlerdeki eğitim ve tecrübe bu sürenin azalmasında

büyük katkı sağlayacaktır.



Uzaklık kuralı: Radyasyon kaynağından uzaklaştıkça,

radyasyon şiddeti, uzaklığın karesi oranında azalır

(Ters kare yasası). Radyasyon şiddetinin azalması maruz

kalınan radyasyon dozunun da azalması anlamına gelir.

Bu nedenle, radyasyon kullanılmasını gerektiren her

türlü işlem, radyasyon kaynağından mümkün olduğu

kadar uzak mesafeden yapılmalıdır. Örneğin, radyoaktif

kaynakların kullanıldığı manuel brakiterapi işlemleri 
sırasında,

kaynağı uzakta tutmak için penset ve benzeri

gereçler kullanılmalıdır.



Zırhlama kuralı: Zaman ve uzaklık gibi parametrelerin

sağlanamadığı durumlarda alınan radyasyon dozunu

azaltmak için, kaynak ile uygulayıcı arasına beton

duvar, kurşun bariyer gibi absorblayıcılar konulmalıdır.

Radyoterapide tedavi amacı ile kullanılan yüksek enerjili

radyasyonlar ile çalışılırken hareketli paravan, kurşun

önlük, kurşun eşdeğer cam ve paravan gibi koruyucu

ekipman kullanmak yetersiz olup, sadece düşük enerjili

radyoloji cihazlarının kullanıldığı alanlarda ve işlemler 
sırasında uygulama odasında bu tür koruyucu ekipmanlar

kullanılmalıdır.



RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA
RİSK VE TEHLİKE DURUMU NEDENLERİ

Radyoterapi süreci, ekip, ekipman, eğitim, deneyim ve

kurumsal yönetim tarafından karşılıklı olarak etkilenebilen

oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin

alanın karmaşık yapısına uygun bir şekilde

organizasyonu gerekir.



Bugüne kadar bildirilenler ışığında, radyoterapide risk  ve
sıkıntı  oluşturabilecek durumlar şöyle sıralanabilir:

1) Tedavi cihazının mekanik olarak arızalanması, bakım
ve onarım hataları,
2) Radyoaktif kaynaklı cihazlarda, kaynak sıkışması
nedeniyle ışınlamanın kesilmemesi,
3) Yangın, deprem, sel ve su baskınları ile kanalizasyon
taşması gibi olaylar,
4) İnsan hatası, dalgınlık ve dikkatsizlik (dikkatini
dağıtacak bir çalışma ortamı olması),
5) Radyoaktif kaynakların yanlış kalibre edilmesi,



6) Radyoterapi süresinin hesaplanmasında kullanılan

tablo ve doz bozunma eğrilerinin hazırlanmasında hata

yapılması,

7) Cihaz ve radyoterapi planlama sistemlerinin kabul,

hizmete alma ve hizmet sürecinde denetim eksikliği,

8) Radyoterapi ekibi arasındaki iletişim eksikliğinden;

eski protokollerin kullanılması, protokollerin ve öngörülen

dozun yanlış anlaşılması ve bilgi akışından

kaynaklanan hatalar,

9) Yanlış hasta (isim ve soyisim benzerliği )veya bölgenin 
tedavi edilmesi,

10) Yanlış radyoaktif kaynak veya kaynak şiddet biriminin 
kullanılması,



11) Radyoaktif kaynakların hasta içerisinde unutulması,

12) Radyoaktif kaynakların değişimi sırasında

meydana gelebilecek kazalar,

13) Brakiterapi sırasında hemşirenin kaynakları veya kanal 
numaralarını karıştırması,

14) Radyasyon kaynaklarının kaybolması,

15) Teleterapi kaynaklarının montaj öncesi veya

demontaj sonrası, uzun süreli depolanmaları sırasında

çalınması,veya yanlışlıkla başka yerlere götürülmesi,

16) Kapalı kaynaklarda sızıntı meydana gelmesi,



17) Radyoterapi ekibinin (radyasyon onkoloğu, radyoterapi

fizikçisi, radyasyon korunma sorumlusu, radyoterapi

teknisyeni, bakım-onarım mühendisi ve

brakiterapi teknisyeninin ve hemşiresinin) yeterli eğitim

ve deneyime sahip olmaması,

18) Yeni bir cihaz veya sistem kurulduğunda, tüm

personele konuyla ilgili yeterli eğitim verilmemiş olması,

19) İntravasküler brakiterapi, stereotaksik RT,

YART ve GKRT gibi yeni radyoterapi tekniklerine personele

yeterli eğitim verilmeden geçilmesi,



20) İş yükünün personel ve aygıt sayısı göz önüne

alınmadan arttırılması,

21) Kalite temin programının yetersiz olması veya 
uygulanmaması,

22) Kabul testleri ve hizmete alma programındaki

eksiklikler,

23) Periyodik bakım programındaki eksiklikler,

24) Önceden belirlenmiş olan kurallara uyulmaması,

kuralların yanlış anlaşılması veya yetersiz olması,

25) Cihaz ve sistemlerle ilgili, kullanıcının anlayabileceği

dil ve yeterlilikte işletme ve kullanım yönergesi olmaması,



26) Yazılım (bilgisayar programı) mesajlarının yanlış

anlaşılması,

27) Birim ve niceliklerin yanlış ve hatalı kullanılması,

28) Lisans sahibi (hastane yönetimi veya bölüm başkanı)

ile olan iletişim kopukluğu,

29) Kalite temin programı ve aşamalı korunma ilkesindeki

yetersizlik.



Meydana gelen radyasyon kazalarının nedenlerinin

anlaşılması ve gerekli derslerin çıkartılması, ileride meydana

gelebilecek benzer kazaların engellenmesine yardımcı 
olabilir.  

Radyoterapide kaza ve hataların tekrarını engellemek 
amacıyla alınması gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir:



A)   Yüksek teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerin

kullanılması, hatasız ve iyi bir radyoterapi uygulaması

için yeterli değildir. Nitelikli radyoterapi uygulanabilmesi

için, eğitim ve deneyimli bir radyoterapi ekibi, yetişmiş

personel, kapsamlı bir kalite temin ve kontrol

programı ile disiplinli bir yönetim zorunludur.



B)  Radyasyon kazalarına neden olan en yaygın

etmen, insan hatalarıdır. Bu nedenle personel eğitimine

büyük bir önem verilmelidir. Radyoterapi merkezlerinde

temel eğitim sonrası çalışmaya başlayan personele,

çalıştırılacağı alana özel ve sürekli eğitim verilmesi 
zorunludur



C)    Radyoterapideki bir hata,  cihaz ve sistemlerdeki

bir eksiklik, hastaya yanlış doz verilmeden önce

anlaşılmazsa, sonuçları çok ciddi, hatta ölümcül olabilir.

Her radyoterapi merkezinin hastaya yanlış doz vermeden

önce hatanın belirlenmesini ve düzeltilmesini sağlayacak

nitelikte kalite güvence (QA) ve kontrol sistemi mutlaka 
olmalıdır. 



Bu nedenle, kalite güvence ve kontrol

programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Her hasta için tedavi planlama sistemi tarafından hesaplanan

dozlar ve ışınlama süreleri, ikinci bir radyoterapi

fizikçisi tarafından bağımsız olarak hesaplanmalı ve sonuçlar

karşılaştırılmalıdır.



Eğer radyoterapi sonrasında hastada beklenmeyen akut 
yan etkiler görülürse tedavi durdurulmalı ve belirli 
aralıklarla yapılması zorunlu olan cihaz kalibrasyonu, 
derhal gözden geçirilmelidir.

Son olarak; radyoterapi cihaz ve planlama sistemlerinin

mekanik ve elektrik ünitelerinin doğru kullanılması için

üretici firma ve kullanıcı arasında sürekli bir iletişim 
olmalıdır
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