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1.AMAÇ 

Hastanemize başvuran ayaktan ya da yatan hastaların görüntüleme hizmeti gerekli görülen radyasyondan 

korunmaları için kurallar belirlemek ve hasta güvenliğini sağlamak. 

2. KAPSAM 

Radyoloji birimi 

3. TANIMLAR 

Kurşun koruyucu: Radyasyondan Koruyucu kurşun bariyeri olan önlük, troid, gonat, eldiven gözlük vb.  

Koruyucu önlük: radyasyon uygulamalarında radyasyonla çalışanların iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma 

ihtimalini en aza indiren giysilerdir. Bu giysiler, kurşun tozu içeren plastik malzemelerden yapılırlar. 

4. UYGULAMA 

4.1. Hastaların görüntüleme alanına tek tek alınmaları sağlanır (çocuklar ve desteğe gereksinim olan hastalar 

hariç ). 

4.2. Hasta yakınının hasta ile birlikte çekime girmesi gerekiyorsa yakınlarının radyasyondan korunmasına 

yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla çeşitli şekil ve ebatlarda radyasyon koruyucular bulundurulur ve hasta 

yakınına gerekli bilgilendirme yapılarak koruyucu önlük vb giymesine yardım edilerek kullandırılır. 

4.3. Radyolojik tetkik istemi yapan hekim tarafından hastanın gebe olma ihtimali veya gebeliğin varlığı 

sorgulanır. Çekim için radyoloji ünitesine gelen hastalar, çekim yapacak tekniker tarafından radyolojiye 

alınmadan gebeler/ gebelik şüphesi olanlar sorgulanır ve radyasyon konusunda bilgilendirilir. 

4.4. Gebe olduğu halde çekim yaptırması gerekenlere radyasyon maruziyeti riskleri hakkında bilgilendirme 

yapılır. Gebelerin bilgilendirme sonrası çekim yaptırmayı kabul etmesi halinde “ Gebe Ve Gebelik Şüphesi Olan 

Hastaya Radyolojik Tetkik Yapılması Bilgilendirilmiş Onam Formu“ doldurulur. Gebe ve yakınına imzalattırılır. 

4.5. Zorunlu çekim gerekli ise bebeği koruyucu tedbirler (kurşun önlük giydirilmesi veya çekimin yapılmaması) 

alınır. 

4.6. Çocuk hastaların radyasyondan korunmasında özellikle genital bölgelerin korunmasına özen gösterilir. 

4.7. Çekimlerde “ Hasta Mahremiyeti Sağlama Prosedürü “ne uyulur. 

4.8. Radyoloji Ünitesinde, cihaz odasında hastalara ait perde ile kapalı soyunma kabini bulunur. Kişisel 

eşyalarını hasta aynı odada kabinde muhafaza eder. 

4.9. Bu kabinlerde hastaların kullanabileceği temiz önlük ya da muayene örtüsü bulundurulur. Her hastaya 

yapılacak çekime göre temiz önlük veya muayene örtüsü verilir. 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

YÖN.RB.246 Gebe ve Gebelik Şüphesi Olan Hastaya Radyolojik Tetkik Yapılması Bilgilendirilmiş Onam Formu 

YÖN.PR.25 Hasta Mahremiyeti Sağlama Prosedürü 


