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Kaza
En az bir kişinin

hayatını kaybettiği,

hayati tehlike atlattığı  

ya da bir donanımın                

tamamen hasar 

gördüğü hadiseler

Olay
Bir donanımın geri 

döndürülebilir hasara 

uğradığı, hastanın 

zarar görmesine neden 

olabilecek ya da 

zararla 

sonuçlanabilecek 

yaralanmaların 

olabileceği, can 

kaybının yaşanmadığı            

hadiselerdir.

Hata

Herhangi bir kimsenin 
yaralanmadığı 
donanımın hasara 
uğramadığı ancak 
emniyetsiz bir 
durumun ortaya 
çıktığı hadiselerdir. 
Planlanan bir eylem 
amacına uygun olarak 
yerine getirilmez veya 
yanlış bir eylem 
gerçekleştirilir

Terminoloji

Institute of Medicine. To Err is Human: Building a Safer Health System, 2000

WHO World Alliance for Patient Safety Taxonomy.

Ramak Kala

Hastayı zarara 

uğratma potansiyeli 

olduğu halde zarara 

uğratmayan olaylar 

olarak tanımlanabilir. 

Kılpayı kurtulmak 

olarak da 

isimlendirilebilir.



Radyasyon Olay veya Kazalarının Sınıflandırılmasına 

İlişkin Kılavuz TAEK RSGD-KLV-033

• Bu kılavuz; radyasyon tesis, uygulama ve 

faaliyetlerinde meydana gelebilecek radyasyon 

olay veya kazalarının radyasyon güvenliği 

açısından değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması hakkında bilgi vermek 

amacıyla hazırlanmıştır.



•Radyasyon kaynaklarını içeren olay veya kazaların derecelendirilmesi 

için gerekli kriterleri verir

• Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, bulundurulduğu, depolandığı, 

taşındığı vb. tüm radyasyon tesis, uygulama ve faaliyetlerinde meydana 

gelen olay veya kazaları kapsar, bunlara uygulanabilir.

•INES kapsamında radyoaktif kaynakların kaybolması, çalınması, 

bulunması, bunların radyoaktif kaynak olduğu bilinmeden hurda metal 

satıcılarına satılması, radyoterapi gibi tıbbi uygulamalarda hastaların 

çok yüksek dozlara maruz kaldıkları kazalara da uygulanabilir.

Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği 

(International Nuclear and Radiological Event Scale INES) 

www.taek.gov.tr



7 seviyede sınıflandırma

1 ve 3 arası, olay; 

4 ve 7 arası, kaza olarak 

adlandırılır

Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay 

Ölçeği (INES) 

Güvenlik açısından herhangi bir önem 

taşımayan olaylar da ölçek altı veya seviye 0 

olarak adlandırılır. Normal çalışma sınırları 

içinde seviye 1’den daha düşük ciddiyete sahip 

küçük olaylardır.
www.taek.gov.tr
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BAZI RADYOTERAPİ KAZALARI

Kalibrasyon Hataları

Exeter, UK-1998
60Co kaynak değişimi- out-put 

belirlenmesinde hata

Hastalarda planlanandan % 25 fazla doz

Tedaviye alınan hasta sayısı 153

Ottawa, Canada -2004

Ortavoltaj cihazı yeni kabul prosedürü 

sırasında back scatter faktör 

belirlenmesinde hata. 2007 yılında 

farkedildi. 620 hasta tedavi edildi. 326 

hastada % 17’ye kadar planlanandan  

daha düşük doz

Problemler

İkincil kontrol mekanizması yok

Tek fizikçi çalışıyor

Problemler

İkincil kontrol mekanizmasına ait herhangi 

bir dökümantasyon yok



BAZI RADYOTERAPİ KAZALARI

Glasgow, UK-2006

Record and Verify (RV) sistem 

up grade

TPS hesabı 1 Gy için MU 

Ardından manuel olarak 

fraksiyon  başına doz hesabı 

yapılarak MU düzeltmesi

Lisa Morris-%67 fazla doz

Problemler

Tedavi planlamada deneyimsiz 

kişi

Yazılı prosedürlerin up-date 

edilmemesi

Prosedürler-Bilgilendirme-Eğitim Hataları



BAZI RADYOTERAPİ KAZALARI

New York, NY, USA-2005

Radyasyon onkoloğundan doz 

modifikasyonu isteği(diş dozunu 

azaltmak için) . 2 Gy yerine 

fraksiyon başına 13 Gy verildi.

Hasta 2 yıl daha yaşadıktan sonra 

şiddetli yan etkilerle kaybedildi.

Problemler

Deneyim eksikliği

Hasta spesifik QA prosedüründe 

hata

Tedavi cihazında uygulama eksikliği

Prosedürler-Bilgilendirme-Eğitim Hataları



KAZA İSTATİSTİĞİ

Coeytaux K, Bey E, Christensen D, Glassman ES, Murdock B, et al. (2015) Reported Radiation Overexposure Accidents Worldwide, 

1980-2013: A Systematic Review. PLOS ONE 10(3): e0118709. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118709

Bildiklerimiz

Karşı karşıya 

kalabileceklerimiz



Medikal Fizikte Önemli Kanunlar

Ters Kare

Decay

Bragg-Gray

Murphy



Herşey iyi gidiyor görünse de, ne 

olacağını bilemeyebilirsiniz.

Murphy?

Olağandışı oluşabilecek durumlarla ilgili her zaman 

uyanık olunmalıdır.  Örn: Tedavi sırasında hasta tedavi 

edildiği yerle ilgili yorum yapıyor (doktor sağ taraf 

dedi ama soldasınız!), ya da tekniker bazı tedavi 

parametrelerinin sıradışı olduğunu ifade etti(MU çok 

fazla, gantry açısı farklı v.s.)



Kaza vs Olay Nasıl Geliyorum Der?

Personelimiz eğitimli ya da her şeyi bilirim. 

Bu şekilde yıllardır çalışıyoruz endişelenecek bir şey yok

Kendi tekniğimiz var. Başkalarının ne dediği önemli değil.

Bu cihaz için milyonlarca dolar verildi hata yapmaz ve mutlaka uyarı 

mesajı verir.

Her şey bilgisayar kontrollü. Bu yüzden hata olmaz.

Yıllardır bu alanda çalışıyorum. Hata yapmam.

Medikal fizikçi ya da tekniker doktorun hasta için düşündüğü planı 

sorgulamamalı ya da soru sormamalıdır.



Kazayı başlatıcı olaylar klinikte birçok kez gerçekleşebilir

Önleyici tedbirler alınmamışsa kazara ışınlamaya yol açar.



Başlangıç olayları

Kazara ışınlama



Çoklu bağımsız güvenlik önlemleriyle kazara ışınlamaların 

sayısı azaltılabilir.



Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir



Hasta takip çizelgesine hastanın fotoğrafını eklemek

Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir



Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir

Hasta takip çizelgesine hastanın fotoğrafını eklemek

Işınlama öncesi  fotoğraf  kontrol prosedürü



Işınlama öncesi hastada anatomik işaretlerin 

kontrol prosedürü

Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir

Hasta takip çizelgesine hastanın fotoğrafını eklemek

Işınlama öncesi  fotoğraf  kontrol prosedürü



Kimlik bileziği / kimlik kartı

Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir

Hasta takip çizelgesine hastanın fotoğrafını eklemek

Işınlama öncesi  fotoğraf  kontrol prosedürü

Işınlama öncesi hastada anatomik 

işaretlerin kontrol prosedürü



Kimlik bileziği / kimlik kartı

Olay: Hasta kimliğinde hata

Sonuç: Başka hastalarda sağlıklı doku ışınlanabilir

Hasta takip çizelgesine hastanın fotoğrafını eklemek

Işınlama öncesi  fotoğraf  kontrol prosedürü

Işınlama öncesi hastada anatomik 

işaretlerin kontrol prosedürü

Farkındalık! Hasta bir şeylerin yanlış gittiğini 

söylüyorsa dinleyin ve takip edin



6

Değişiklikleri 
uygula

7. 

Öğrendiklerini 
paylaş

1. 

Olay meydana 
gelmeden önce

2.

Olaydan sonra hızlı 
dönüş

3.

Olayı raporla

4.

Olayın analiz 
hazırlığını yap

5.

Olay analizi



ILS-Incident Learning System

• European Council Directive 201/-

59/EURATOM- olayları raporlama ve öğrenme 

yasal gereklilik

• İlk uluslararası gönüllü sistem Safety 

Information System (ROSIS)- European 

Commission Directorate General Health and 

Consumer Protection: Europe Against Cancer 

Program in 2001- Daha sonra ROSEIS

• IAEA- Safety Reporting and Learning System 

for Radiotherapy (SAFRON)





Örnek olay raporu: 

Hasta XXX’de  set –up ve tedavi hatası vardı. Konvansiyonel akciğer tedavisi yapılan hastada 

tedavinin 16. fraksiyonu, boost tedavinin 2 . günüydü(1080 cGy/fr). Ct simülatör teknikeri 

kıdemli tekniker yalnız çalıştığı için lineer hızlandırıcı cihazına yardıma gitti. Linakta yoğun 

bir gündü ve  hastanın set- upı her günkünden farklı yapıldı. Kıdemli tekniker setuptaki 

farklılığı gördü ve daha önceki  hasta set-uplarını kontrol ederek set-up hatasını belirledi. 

Olayın taksonomik olarak sınıflandırması aşağıdaki gibidir(Tablo 2): 

 

Veri Grubu Veri grubundaki öğe 

Etki Gerçek Olay 

Farkeden Radyoterapi teknikeri 

Hasta Kadın 

Ayrıntılar Yanlış hasta pozisyonu, set-up noktası ya da kaydırma 

Tedavi bölgesi Toraks 

Araştırma Hardware/software süreci: Görüntü temelli hasta pozisyonlama 

verifikasyonu 

Süreç: teknikerin tedavi pozisyonu değerlendirmesi 

 

Tablo 2: Örnek olay raporu 





Heinrich'in kaza piramidi teorisine göre ağır yaralanma ya da ol̈ümle neticelenen 

her kazanın temelinde 29 maddi hasarlı ya da uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan 

(ramak kala) olay vardır. Bunun yanında 1 ölümlü ya da ağır yaralanmalı  kaza 

meydana gelmektedir. Buna dayanarak ramak kala olaylar ve hafif atlatılmış

kazalar daha buÿuk̈ kazaların habercisidir. 







International Atomic Energy Agency. “Lessons Learned from 

Accidental Exposures in Radiotherapy.” IAEA SRS-17.

(Vienna: IAEA), 2000

Kategori Kaza sayısı

Radyasyon ölçüm sistemleri 5

Cihaz kabul kalibrasyon 15

Eksternal beam, tedavi planlama, hasta set-up, tedavi 26

Teleterapi cihazı hek 2

Mekanik/elektrik arıza 4

Brakiterapi LDR kaynak/aplikatör 29

Brakiterapi HDR 3

Unsealed kaynak 8

Toplam 92





•Gelişen tedavi teknikleri ile birlikte artan 

ihtiyacı karşılamak üzere özellikle planlama, 

dozimetri ve tedavi aşamalarında yeterli sayıda 

personel  olmalıdır

•Tüm iş planı personelin acele etmesini 

engelleyecek ve böylece hata riskini azaltacak 

şekilde gerçekçi olarak düzenlenmelidir.

•Tüm radyoterapi ekibi arasında kesin, tam ve 

etkin bir iletişim olmalı ve bunu sağlayacak 

sistemler geliştirilmelidir. 

•Tüm personelin etkin ve verimli çalışabilmesi 

için uygun koşullar sağlanmalı, ekip 

çalışmasını ve karşılıklı saygıyı teşvik edici 

ortamlar sağlanmalıdır. 



• Organizasyon

QA programı

Profesyonel ekip 
çalışması

Net olarak fonksiyon & 
sorumlulukları anlama

Yeterli sayıda eğitimli 
çalışan

Haklar ve ceza

organizasyon



Ne yanlış gidebilir?

Kazayı başlatan başlangıç  ne olabilir?

Katkı faktörleri ne olabilir?

Önlemek için hangi önlemler alınmalı?

Kazaları önlemek için

İletişim

Dökümantasyon

Donanım 
hatalarını izlemek

Hastaları 
izlemek



• Kazaların ana nedenlerinin 

• Kalite güvence programlarının 

oluşturulmaması veya uygulanmaması 

• Ulusal/uluslararası düzenlemelere 

uyulmaması olduğu görülmektedir.

Sonuçlar



Sonuçlar

▪ Yüksek teknolojiye sahip bir cihaz kullanıyor olmak, iyi 

bir radyoterapi uygulaması için garanti değildir. 

▪ Radyasyon kazalarına neden olan en yaygın faktör insan 

hataları. 

▪ Kullanılan bütün düzenlemelerin yanı sıra, radyasyon 

korunması ve kullanılan kaynakların özellikleri de 

eğitimin bir parçası olarak verilmelidir.



1. Eğitim

2. Verifikasyon

3. Dökümantasyon

4. İletişim

IAEA “Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for 

Radiation Treatment of Cancer.” IAEA TRS-430, 2004.

ÖZETLE



TEŞEKKÜRLER


