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FTY211 – RADYOLOJİ DERSİ 

sunumları özel olduğu için burada yer alan  metin ve görsellerin, 

dersin öğretim üyesinden 

izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda 

kullanılması, 

6698 Sayılı Kanun ile güvence altına alınan

kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere 

aykırıdır.



*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
*Ortez Protez

FTY211 – RADYOLOJİ 

Dersin Haftası: 6. Hafta E-Posta: aybarut@gelisim.edu.tr

Dersin Öğr. Üyesinin Adı: Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT Telefon: +90 422 70 00 / 7373

https://sbf.gelisim.edu.tr/anasayfa

Bölüm Adı

Dersin Adı

mailto:aybarut@gelisim.edu.tr
https://sbyo.gelisim.edu.tr/anasayfa
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Geçen Ders Hakkında

*Radyolojik Tanı Cihazları

*Cihaz Özellikleri



10.11.2022 / 14.00 – 15.50

2 Kredi / 3 AKTS

Her Perşembe Günü Saat 10.00 – 11.30 arası

SBF / B Blok Kat: 2 Oda No:203 

Ders Günü ve Saati

Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin Öğretim Üyesinin Konumu

Dersin Kredisi

GBS Linki

DERS BİLGİLERİ

Dr. A. YÜKSEL  BARUT         

https://gbs.gelisim.edu.tr/ders-genel-bilgiler-5-50-1208-1

https://gbs.gelisim.edu.tr/ders-genel-bilgiler-5-50-1208-1
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Haftalık Akış

*Radyolojik İncelemelerde Korunma

*Radyolojik İncelemelerde Hastaya    Karşı 

Sorumluluklar
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

*Radyasyondan Korunma Yöntemleri

*Özen Gösterilmesi Gerekenler
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RADYASYONDAN KORUYUCU 

AYGITLAR

• Bu amaçla; kurşun önlük, eldiven, gözlük, boyunluk,
paravanlar, gonadal koruyucular ve kurşun camlar
yaygın olarak kullanılmaktadır.

• Koruyucu aygıtların kalınlıkları 0,255 - 0,5 - 1 mm gibi
kurşun eşdeğeri olarak belirlenmiştir.

• Kurşun önlük olarak pratikte en çok 0,50 mm kurşun
eşdeğeri koruyucu önlükler kullanılır.
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RADYASYONDAN KORUYUCU 

AYGITLAR

• 1 mm önlükler daha iyi korudukları halde oldukça

ağırdırlar.

• Kurşun koruyucuların içerisindeki kurşun tabakalarının

çatlama / kırılma olasılığı nedeniyle kurşun önlükler

katlanmamalı, saklanırken askıya asılmalıdır.
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• Çalışanların tüm hayatı boyunca alabileceği en
çok izin verilen doz (D) şu şekilde formüle
edilmiştir.

D= 5 (N-18) REM (N= çalışanın yaşı)

• Çalışanların alabileceği maksimum haftalık doz
0,1 REM’i aşmamalıdır.

• Çalışanlar dışında en çok izin verilen doz 500
mrem/yıl’dır.
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• En çok izin verilen doz aşıldığında, eğer
kişinin önceki yıllarda aldığı dozlar
düşükse, geriye yönelik 12 rem/yıllık doza
izin verilebilir.

• Lise ve yüksekokul öğrencilerinde ve
radyoloji öğrencilerinde 18 yaş altında en
çok izin verilen doz 100 mrem/yıl’dır.
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RADYASYONDAN KORUNMADA

ÖZEL DURUMLAR
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GEBELİK

*Radyoloji birimlerinde teknisyen, hamileliğini
sorumlu kişiye bildirir.

*Hamilelik süresince 500 mrem’den az doz
alınmalıdır.

*Bu doz, birçok teknisyenin yıllık aldığı dozdan
daha düşüktür.
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*Hamile teknisyenin, 
floroskopi, anjiografi
ve portabl radyogram 

incelemelerine 
girmemesi gerekir.
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*Gerekirse fötal dozun tahmini için karın

bölgesine ayrı bir dozimetre konulabilir.

*Bu uygulama yapılmadığı durumlarda önlük

boyun kesiminde ölçülen dozun % 5 kadarı

karın dozu olarak hesaplanmalıdır (0,5 mmPb

önlük için).
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*Hamile olma olasılığı bulunanlarda, pelvis
bölgesine ve bu bölgeye komşu diğer kesimlere
(diyafragma ile dizler arasına) radyolojik tetkik
yapılacaksa, menstrüasyon başladıktan sonraki 10
gün içinde yapılmalıdır.

*Acil durumlarda bu kural uygulanmaz.
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*Diğer vücut bölgeleri incelenecekse, uygun

koruma yapılarak ve pelvis bölgesi kurşun

koruyucularla örtülerek bu 10 günlük dönemin

dışında da tetkik yapılabilir.

*Radyoloji birimlerinde hamileleri ve tüm

kişileri uyarıcı yazılar bulunmalıdır.
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*Hamile olduğu bilinen hastalarda, özellikle ilk

üç ay içinde, radyolojik incelemeden

olabildiğince kaçınılmalıdır.

*Eğer kranyum ya da akciğer gibi uzak vücut

bölgeleri incelenecekse uterus bölgesi kurşun

koruyucularla örtülerek inceleme yapılabilir.
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*Eğer hamile bir hastaya bir şekilde radyolojik
inceleme yapılmışsa, öncelikle fötal dozu
hesaplamak gerekir.

*Hesaplama sırasında yapılan tetkik, alınan film
sayısı, kullanılan kVp ve mAs değerleri göz
önünde bulundurulur.

*Bu işlemin, radyasyon fizikçileri tarafından
yapılması gerekir.
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*Işınlama sırasındaki hamilelik yaşı da önemlidir.

*Hesaplanan fötal doz hamileliğe devam ya da

gebeliğin sonlandırılması kararını etkilemektedir.

*25 rad fötal zarar sınırı olarak bilinir.
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*Bununla birlikte bu doz seviyesinde mental
gelişim anomalilerinden bahsedenler de vardır.

*Doz hesaplandıktan sonra 10 – 25 rad kuralı
uygulanır.

*10 rad altında, gebeliğin sonlandırılmasına gerek
yoktur.
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*25 rad üzerinde ise fötal
anomali olasılığının 

yüksek olması nedeniyle 
gebelik sonlandırılır. 
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*10 – 25 rad arasında ise hastanın dozu aldığı

gebelik dönemi, ailenin isteği, diğer sosyal ve

ekonomik durumlar göz önüne alınarak karar

verilir.

*Genellikle birçok radyolojik incelemede fötal

doz 1 – 5 rad arasında olduğundan problem

olmaz.
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GONAD  KORUMASI

*Genetik etkilerin en aza indirilmesi için çok
önemlidir.

*Gonadlara primer ışın veriliyorsa gonad
koruyucu gereçler kullanılmalıdır.

*Gonadal koruma; tüm çocuklar ve üreme
dönemindeki hastalarda kullanılmalıdır.
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* Gonadal koruyucuların gölge tipi ya da hasta

üzerine yerleştirilen tipleri vardır.

* Gölge tipi olanlar kollimatör seviyesinde

ışın demetinin önüne yerleştirilirken, diğerleri

gonadın üzerine yerleştirilir.
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*Gonadın üzerine yerleştirilen koruyucular

kadın ve erkek için farklı şekillerde olabildiği

gibi sıklıkla üçgen şeklinde olup:

erkeklerde üçgenin tepesi yukarıya,

kız ya da kadınlarda ise aşağıya

doğru bakacak şekilde yerleştirilir.
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*Gonad koruyucuları, incelenecek kesimi

kapatmayacak şekilde yerleştirmek gerekir.

*Gonadların yaklaşık 4-5 cm. kadar aralıkta, ya

da daha yakın kesimlere radyasyon verilecekse

gonadal kesimler, kurşun koruyucu ya da kurşun

örtülerle kapatılmalıdır.
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RADYASYONDAN  KORUNMADA

CİHAZ  KULLANIMI SÜRECİNDE 

ÖZEN  GÖSTERİLMESİ  GEREKENLER 
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• Radyogram yinelemelerinden kaçınmak 

gerekir.

* Bazı yineleme nedenleri:

– Yetersiz pozisyonlandırma,

– Uygun olmayan ekspojur etkenleri (aşırı ya da

düşük doz),

– Hastanın hareketi,

– Yetersiz kolimasyon,
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*Kaset ve ranforsatör hataları,

*Banyo hataları,

*Aynı kasete birden fazla ekspojur yapılması,

*Yanlış bölgenin radyogramının alınması.

*Kolimatör, sadece ilgilenilen alanı içine alacak kadar

açılmalıdır.
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*Işın alanı ile film uyumuna özen gösterilmeli ve
bu amaçla film boyutuna uygun kollimasyon
sağlayan otomatik kolimatörler kullanılmalıdır.

*Kolimasyon, hastanın aldığı dozu azaltmasının
yanısıra saçılmanın azalmasına bağlı görüntü
kalitesini de arttırır.

*Yüksek kVp ile çalışmak hasta dozunu azaltır.
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*Filtrasyon:

X-ışını tüpünden çıkan tanı değeri olmayan
düşük enerjili ışınların vücuda ulaşmadan filtre
edilmesi gerekir.

Bu amaçla röntgen cihazındaki kaçınılmaz ve
eklemeli filtrasyonun toplam miktarı 2,5 mmAl
eşdeğeri olmalıdır.
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*Odak – Hasta uzaklığı: 

Portabl incelemelerde 30 cm’den, fluoroskopide

45 cm’den, radyogramda ise 100 cm’den az

olmamalıdır.

*Trifaze jeneratörlerin kullanılması: 

Alınan radyasyon dozunu azaltır.
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*Banyo kalite kontrolü: 

Banyolarda günlük kalite kontrolü yapılmalıdır.

*Koruyucu engeller: 

Radyogram alınan cihazların primer ve sekonder
koruyucuları vardır ve teknisyenin aldığı doz bu
şekilde en aza indirilmiştir.
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*Röntgen masaları: 

Röntgen masalarının iyi ışın geçiren maddelerden

yapılmış olması gerekir. Bu amaçla en sık

“karbon fiber” kullanılır. Absorbsiyon özelliği az

olan karbon fiber, oldukça dayanıklı bir

maddedir.

*Grid türü: 

Çok yüksek oranlı gridlerin kullanılması hasta

dozunu arttırır.
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*Görüntü alıcı (film, ranforsatör ve 

dedektörler):

Ranforsatörler hastanın aldığı dozu büyük oranda

azaltırlar (%95). Yüksek hızlı ranforsatörler ve

bunlara uyumlu filmlerin kullanılması, alınan

dozu daha da azaltmaktadır. Bu nedenle nadir

toprak ranforsatörler ve diğer hızlı

ranforsatörlerin öncelikle seçilmesi gerekir.
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*Taşınabilir röntgen cihazları: 

Bu cihazlarda koruyucu bariyerler olmaması

nedeniyle, birlikte koruyucu kurşun önlük

bulundurulmalıdır. Bu cihazların ekspojur

düğmeleri X ışını tüpünden en az 180 cm’ye

kadar uzaklaştırılabilmelidir.
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*Mamografide radyasyonun oluşturduğu risk
nedeniyle tarama amacıyla 35 – 40 yaşın
üzerinde kullanılması ve taramada her bir
meme için tek projeksiyonda inceleme
yapılması önerilmektedir.

*Mamografi cihazlarında ranforsatörlerin
kullanılması, hastanın aldığı dozu oldukça
azaltmıştır.
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*BT de kolime edilmiş X ışını demeti

kullanıldığı için saçılan radyasyon floroskopiye

göre daha azdır.

*BT’de hasta dozu, ardışık kesitlerin aldığı

dozun toplamı şeklindedir.
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*Bunun sonucu olarak taranan bölgenin almış

olduğu toplam radyasyon tutarı, bir kesitte

alınmış olan dozun üzerinde olmaktadır.

*Bir BT kesitinin radyasyon dozu, kesit alanı

içindeki tüm dokulara yaklaşık olarak eşit oranda

dağılır.
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*Bu doz 1 – 10 rad arasında değişir.

*Bir BT kesitinde en yüksek dozu deri alır.

*Deri dozu vücudun merkezine oranla
yaklaşık %20 daha fazladır.

*Ardışık kesitler alınan bir çalışmada, her
kesitin aldığı radyasyon dozu, tek bir kesitte
alınan doza göre % 40 daha fazladır.



gelisimedu igugelisim



gelisimedu igugelisim



RADYASYONDAN 

KORUNMADA

TEMEL  KURALLAR
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*Yakınması olmayan hastalarda rutin amaçlı
tetkiklerden kaçınmalıdır,

*Ekspojur etkenlerinin yanlış seçimi, yanlış
pozisyon gibi teknik hatalar nedeniyle tetkik
yinelemeleri olmamalıdır,
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*Radyasyon kontrolünde; zaman, uzaklık ve

koruyucuların önemi bilinmeli ve iyi

kullanılmalıdır.

*X-ışını oluşması ekspojur parametresi olan

zamanla doğru orantılıdır.

*Ekspojur süresi arttıkça aynı oranda X-ışını

kullanımı artar.
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*Uzaklık ise, karesi oranında alınan radyasyonu

azaltır yani ters orantılıdır.

*Bir metre uzaklıkta ekspojur 2 R ise, 4

metrede 0.13 R olur (2R x 1/42) = 0.13 R.

*Kurşun veya beton koruyucular radyasyon

korunmasında paravan oluştururlar.
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*Yanlış güvenliğe yol açacak alışkanlıklar edinilmemeli,

*Primer ışının yolunda durulmamalı,

*Koruyucu engel arkasında olunmadığında kurşun

gömlek giyilmeli,

*Devamlı dozimetre kullanılmalı ve kurşun önlük dışında

tutulmalıdır,
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*Çekim sırasında hasta tutulmamalı, mümkünse

metalik tespitleyiciler kullanılmalı, hastanın

tutulması gerekli ise bu uygun koşulları taşıyan

yakınlarına yaptırılmalıdır,

*Öncelikle hasta tutmak için hiç kimse

görevlendirilmemeli,
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*Hastayı tutan kişiye kurşun önlük ve mümkünse

kurşun eldiven giydirilmeli,

*Doğum çağındaki her kişide tetkike engel

olmuyorsa gonad koruyucu kullanılmalı,

*İncelemeler sırasında mümkün olan en küçük

kollimasyon kullanılmalıdır.
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*Kesin gereklilik yok ise, gebelikte inceleme
yapılmamalı. Doğurgan kadında pelvis ve alt
abdominal incelemeyi menstruasyondan
sonraki ilk 10 günde yani gebelik şansının en
az olduğu dönemde uygulamalı,

*Gebelikte bu tip incelemeyi gebelik sonrasına
veya mümkünse gebeliğin 2. yarısına
ertelemelidir,
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Bir Sonraki Ders Hakkında
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

*Zaman Yönetimi

*Anatomi
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Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları

kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi,

hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek

alimler çıkabilir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Ders Notlarına Ulaşım

https://gavsis.gelisim.edu.tr/aybarut     



FTY211 – RADYOLOJİ DERSİ 

sunumları özel olduğu için burada yer alan  metin ve görsellerin, 

dersin öğretim üyesinden 

izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda 

kullanılması, 

6698 Sayılı Kanun ile güvence altına alınan

kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere 

aykırıdır.



TEŞEKKÜRLER…


