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Nükleer Tıp Yataklı Tedavi Odaları

• Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun olmalıdır.

• Hasta odası şartları.

• TAEK yönetmeliğine uygun olmalı.

• Zırhlama yönetmeliği.

• Sıvı radyoaktif atık yönetmeliği.



Sağlık Bakanlığı Hasta Odası

• Hasta alanı tek yataklı hasta odalarında –klinikte çok yataklı odalar 
hariç yatak veya sedye başına, -odadaki yatak, dolap, diğer benzer 
eşyalar ve tuvalet vs. dışında kalan alan- düşen boş zemin alandır. Bu 
alan asgari 9 m2 olmalıdır.

• Asgari tavan yüksekliği 3 metre olmalıdır. 

• Hasta odaları bodrum katta olamaz.



Zırhlama

Yapılacak tedavide kullanılacak radyonüklid ve hasta yüküne göre zırhlama 
hesabı yapılmalıdır.

Hipertiroid - 131I (800 MBq ve üzeri)

Tiroid Kanseri - 131I (50 – 200 mCi)

MIBG - 131I (50 – 200 mCi)

PRRT – 177Lu (100 – 200 mCi)



• Radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i, herhangi 
bir yılda ise 50 mSv’i geçemez.

• Radyasyondan korunma sisteminin optimizasyon prensibine göre yıllık 5 mSv, 
haftalık 100 µSv olarak kabul edilir.

• Toplum üyesi kişilerin (bölüm dışı hastalar, ziyaretçiler ve radyasyon uygulamaları 
ile ilgili çalışmayan diğer personel) bulundukları alanlar radyasyon uygulaması 
yapılan ünitenin çevresindeki ve/veya üniteden bağımsız alanlardır. Bu kişiler için 
etkin doz yılda 1 mSv’i geçemediğinden bu alanlarda haftalık tasarım dozu 20 µSv
alınır.

Tasarım Dozları





TVL Yöntemi ile hesaplama

• İşyükü (W)

• Zayıflatma faktörü;

• Onda bir kalınlık değeri;



İşyükü (W)

• Hastaya tedavi amaçlı 
verilecek olan I-131’in belirli 
bir süre veya hasta taburcu 
oluncaya kadar ortalama 
µSv/h olarak hastanın 
çevreye yayacağı radyasyon 
doz şiddetinin hesaplanması;



Meşguliyet Faktörü (T) 

• Radyasyonun uygulanacağı alanın 
komşuluğundaki alanın kullanımına 
göre farklılık göstermektedir.



Yarı Kalınlık Değeri (HVL) ve Onda Bir Kalınlık 
Değeri (TVL) 

• HVL=Radyasyon şiddetini yarıya indiren malzeme kalınlığı.

• TVL=Radyasyon şiddetini 1/10’a  indiren malzeme kalınlığı.

• TVL ile HVL arasındaki bağıntı; 
1 HVL yaklaşık  0,3 TVL şeklindedir. 



Mesafe

• Birincil ve ikincil ışınlamaların hesaplanmasında radyasyon kaynağının (x-
ışını tüpü, hasta masası/yatağı, radyoaktif maddenin bulunduğu 
hücre/çalışma alanı, izomerkez vb.) bulunduğu konumdan itibaren 
zırhlaması hesaplanacak meşgul edilen alana (duvar, tavan, taban, kapı, 
statif, paravan, gözetleme penceresi vb.) olan uzaklığı olarak tanımlanmıştır. 
Yapılan duvar hesaplamalarında mesafeye 30 cm eklenir



Sıvı Atık Tankı

• Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

• 2 Eylül 2004

• 25571 sayılı resmi gazete

• Sıvı atıkların kanalizasyon sistemine verilme sınırları Madde 8 — Aşağıda verilen 
sınırlar dahilinde, sıvı atıklar lisans sahibinin sorumluluğunda Kurum mevzuatında 
belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi koşuluyla ve kuruluş tarafından sağlanacak 
kuruluşa ait atık sistemlerine ilişkin bilgilerin Kurum tarafından değerlendirilerek 
konsantrasyon değerlerinin uygun görülmesini takiben yalnız kanalizasyon 
sistemine verilebilir.

• e) Hastahanede yatırılarak I-131 tedavisi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva 
eden sıvı atıklar kanalizasyon sistemine hastahane çıkışında tek bir noktadan 
bağlanır, radyasyon uyarı işareti konulur, düzenli olarak ölçüm yapılır. Bu noktadaki 
I-131 konsantrasyonu mililitrede 10 Bq değerini geçemez.



• Zemin altı olması tercih edilmeli.

• Tedavi Odalarına yakın olmalıdır.

• Atık nakil boruları kurşun kaplanmalıdır.

• Birden fazla tank varsa birbiri ile bağlantılı olmalı.

• Uzaktan kumanda edilebilmeli.



Radyasyondan Korunma

• I-131 buharlaştığından oda havalandırılmalıdır.

• Yerler kolay silinebilen, emici olmayan madde ile kapatılmalıdır.

• Hasta odasında tuvalet ve banyo olmalıdır.

• El yıkama lavabosunun gideri dirseksiz olmalıdır.



• Kurşun paravan.

• Kurşun önlük.

• Otomatik enjeksiyon kiti.

• Kişisel koruyucular.



Radyoloji

• Radyoloji bölümü tercihen binanın zemin/bodrum katında

• Hastaların rahatlıkla ulaşabileceği yerde olmalı.

• Acil müdahale alanına yakın olmalı.

• Hasta ve çalışan sirkülasyonunun az olduğu yerler tercih edilmeli.

• Çekim odaları mümkünse yan yana olmalı.



• Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih 
edilmelidir.

• Cihaz yangın ihtimalinin en az olabileceği yerde kurulmalıdır.

• Odanın tercihen tek giriş kapısı olmalı ve oda içinden başka odalara geçişler 
(kumanda ünitesine geçişler hariç) bulunmamalıdır.

Direkt Grafi Oda Dizaynı



• Cihazla birlikte kullanılacak yardımcı donanımların 
kurulacağı alanda (kullanım alanı) etkin olarak 
çalışabilmesi için öncelikle üretici firmanın öngördüğü 
minimum alan dikkate alınmalıdır.

• Kontrol konsolu oda içerisinde ise, x-ışın tüpü ile 
arasında en az 200cm mesafe olmalı ve bir paravan ile 
personel korunmalıdır.

• Oda içinde birden fazla cihaz bulunmamalı, kumanda 
ünitesi aynı olan cihazların bulunması durumunda 
cihazlar kurşun paravanla veya beton duvarla 
birbirlerinden ayrılmış olmalıdır.



• Cihazın X-ışını tüpü kapıya ve çalışana mümkün olan en uzak noktaya ve 
birincil ışın kapıya ve çalışana yönlendirilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 

• Tekerlekli sedye ile gelen hastanın girişinin sağlanacağı ve sedyenin uygun 
şekilde oda içerisinde hareketini sağlayabilecek alan olmalıdır.

• Odada zemine yakın havalandırma olmalıdır. 
Oda hacminin 10 katı / saat sirkülasyon sağlamalı.



Paravan

• Akciğer statifi mümkünse meşguliyeti en az olan 
bölgelere (Depo, boşluk, bahçe vb.) getirilmelidir.

• Paravan L şeklinde ise, uzun kenarı 100 cm kısa 
kenarı 50 cm ve aralarındaki açı 900 - 1350 arasında ve 
yüksekliği 200cm olmalı; eğer paravan tek parça 
halinde olacak ise eni en az 175 cm ve yüksekliği 200 
cm olmalıdır.

• En az 2 mm kalınlığında penceresi olmalıdır.



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

• Oda boyutları 4.0 x 5.5 m2’den küçük 
olmamalıdır.

• Kumanda ünitesi mutlaka çekim odası dışında 
olmalıdır.

• Hasta gözetleme penceresine duvarla aynı 
kalınlıkta kurşun eşdeğer cam takılmalıdır.



• Zemine yakın havalandırma olmalıdır Oda hacminin 10 katı / saat 
sirkülasyon sağlamalı.

• Hasta soyunma kabini olmalıdır.

• Duvarlara monte edilecek olan kurşun plakaların yüksekliği döşemeden 
itibaren 200cm olmalıdır. Ancak bitişik alanların tam meşgul edilen alan 
olarak kullanılması ve söz konusu oda duvarından en az 200cm mesafede 
müsaade edilen doz değerlerinin üstünde bir doz okunması durumunda 
duvarlar tabandan tavana kadar olacak şekilde zırhlanmalıdır.



ANJİYO CİHAZI LABORATUVARI
• Oda boyutları 4.5 x 6.5 m2’den küçük olmamalıdır.

• Kumanda ünitesi mutlaka çekim odası dışında olmalıdır.

• Hasta gözetleme penceresine duvarla aynı kalınlıkta kurşun eşdeğer cam 
takılmalıdır.



MAMOGRAFİ CİHAZI LABORATUVARI

• Oda boyutu 2.5 x 3.5 m2’den küçük olmamalıdır.



Zırhlama Hesabı

• P: Tasarım dozu. 

• dpri: X-ışını tüpü ile birincil engel arasındaki mesafe. 

• T: Meşguliyet. 

• U: Kullanma faktörü. 

• W: İşyükü. 

Birincil Engel Hesabı



• İkincil engel hesabında U=1 alındığından eşitlikte gösterilmemiştir. 

• dsca: X-ışını tüpü ile saçıcı arasındaki mesafe. 

• dsec: Saçıcı ile engel arasındaki mesafe. 

• a: 1 metredeki saçılan ışınlamanın gelen ışınlamaya oranıdır. 

• F: Saçıcı üzerindeki alan boyutu. 

İkincil Engel Hesabı







ZIRHLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR

• Radyoloji laboratuvarlarının zırhlama yapılacak olan alanlarında kurşun 
levhalar birleşme yerlerinde en az 1cm üst üste binecek şekilde yapılmalıdır.

• Radyoloji laboratuvarlarının zırhlanması istenen duvarları, kapıları ile 
kasaları arasında boşluk bulunmamalıdır.

• Radyoloji laboratuvarların pencereleri pervazları dâhil olmak üzere duvar 
zırhı kadar kurşunla kaplanmalıdır.



• Radyoloji laboratuvarındaki çiviler, borular, elektrik tesisatı, kapı 
kenarlarıyla, kilidin zırhlamayı etkilememesi sağlanmalıdır.

• Plan üzerinde gösterilen teşhis laboratuvarlarının (bilgisayarlı tomografi 
hariç) duvarlarına monte edilecek olan kurşun plakaların yüksekliği 
döşemeden itibaren 2.0m olmalıdır.

• f) Zırhlama yapılacak alanlarda açıkta kurşun bırakılmamalı, uygun malzeme 
ile (alçıpan, sunta, osb vb.) kaplanmalıdır.





•Mesafe 

• Süre

• Zırhlama



TEŞEKKÜRLER


