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1.
AMAÇ: Bu talimatın amacı, hastanede Radyoloji birimlerinde çalışan stajyerlerin kurumda çalışma
şartlarının belirlenmesidir.
2.
KAPSAM: Tüm Radyoloji birimlerinde çalışan stajyerleri kapsar.
3.
KISALTMALAR:-4.
TANIMLAR: Denetimli alanlar: Görev gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın
ortalama yıllık doz sınırlarının (20mSv) 3/10’ undan (yaklaşık 6mSv/yıl) fazla radyasyon dozuna maruz
kalabilecekleri alanlardır. Radyasyon görevlilerinin giriş çıkışları özel denetine, çalışmaları radyasyon
korunması bakımından özel kurallara bağlıdır.
Radyoloji biriminde denetimli alanlar: Röntgen çekim odası, Mammografi çekim odası.
5.
SORUMLULAR: Prosedürün uygulanması ve uygulatılmasından stajyerlerden sorumlu öğretim
görevlileri, radyoloji bölümü çalışanları ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü sorumludur.
6.
FAALİYET AKIŞI:
Hastanemizde Radyoloji Anabilim Dalı’ na bağlı birimlerde staj yapan öğrencilerin çalışma koşulları ve
uymaları gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
6.1.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu stajyerleri ilgili öğretim görevlisi ya da görevlileri
tarafından staj programı hazırlanır ve yine ilgili öğretim görevlileri tarafından takipleri yapılır. Kurum
dışından yapılan staj başvuruları Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek kabulü yapılır.
Başlangıç ve bitiş tarihleri staj başvuru formlarına göre staj dönemi, staj yapılacak bölümlerin kontenjanı ve
uygunluk tarihleri göz önüne alınarak tespit edilecektir.
6.2.
Staj ilgili sorumlu tarafından (görevlendirilen öğretim görevlileri) sürdürülecektir.
6.3.
Staj değerlendirme formları staj sona ermesinden iki gün evvel bölüm yöneticisine teslim edilecektir.
6.4.
Stajyer, bölüm çalışanları, hasta bilgileri, anlaşmalı kurumlar, hizmet alınan firmalar, Eskişehir
Osmangazi üniversitesi hastanesi ile ilgili kurum aleyhine olabilecek tıbbi, ticari, mali, kurumsal, kişilere
özel vb. her türlü bilgiyi saklamakla ve açıklamamakla yükümlüdür.
6.5.
Stajyerler, kurumun kendisine verdiği görevin dışındaki herhangi bir konuda hasta ve hasta yakınları
ile iletişime girmemelidir.
6.6.
Stajyerler, kurumun kılık kıyafet yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.
6.7.
Stajyer öğrenciler, kurumun kendilerine verdiği kimlik kartlarını mesaileri süresince yakalarına
takacaklar, staj bitim günü İnsan Kaynakları Birimi ne teslim edeceklerdir.
6.8.
24.03.2000 tarihli, 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği‘ nin
10. Maddesi c bendine göre; Eğitim almaçlı olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının
kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler eğitimlerini sadece Gözetimli
Alanlarda alabilirler. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16-18 yaş arası
stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i geçemez. Ayrıca bu kurala
aykırı olmayacak şekilde;
- Etkin dozun aylık 0,6 mSv’ i
- Göz merceği için eş değer dozun aylık 0,6 mSv’ ,
- El, ayak ve deri için eşdeğer dozun aylık 15 mSv’ i geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi
doz seviyeleri olarak değerlendirilir.
Stajyerlerin koruyucu donanım kullanmaları zorunludur. Kurum stajyerin sağlığını korumak, doz
aşımına maruz kalmasını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve
teçhizatı eksiksiz bulundurmak ve bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle, stajyerde gerekli korunma
tedbirlerine uymakla yükümlüdür.
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