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Bir Korona Pandemisinde inflamatuar hastalıkların radyasyon 

tedavisi icin hasta eğitimi 
 
Saygı değer Hasta, 
Sizi tedavi eden doktorlar tarafından ağrı giderici, iltihap önleyici X-ışınlari icin bize  yönlendirildiniz.  
Asaginda sizi osteoartrit ve inflamatuar tendon ve eklem hastalıkları icin ağrı ışınlamasi ile tanıştırmak 
istiyoruz. 
 
Prosedür: 
Agri radyasyonu icin yumuşak X-isinlari kullanılır. Bu prosedür Almanya`da 100 yıldır kullanilmaktafir. 
Uygun radyasyon kalitesi, bir medikal fizikçinin yardımıyla bir radyasyon tedavisi uzmanı tarafından 
belirlenir. Hastalığa bağlı olarak haftada 2-3 kez 6-12 seans arası gereklidir. Bireysel radyasyon seansı 
sadece birkaç dakika sürer 12 hafta sonra hala şikayet semptomları varsa, ışınlamayi birkaç kez 
tekrarlayabiliriz. 
 
Calisma Prensibi: 
Işınların etkisi, ağrı kesici ilaçların etkisiyle karsilastirabilir. Diğer seylerin yani sıra, her iki tedavide de 
inflamatuar hücreleri kontrol eden haberci maddeler azalır. Bununla birlikte, eklemler veya tendonlar 
gibi kan akisinin at olduğu bölgelerde, ağrı kesici ilacın aktif bileseninin çok azı gelir. Bu, ağrı kesici 
ilaçların genellikle sinirli atkisini açıklar. X-isin isini grili bölgeye disaridan nüfuz eder ve ayrıca örnegin 
kan akisinin düşük olması nedeniyle ilacın ulasamadigi yerlerde de yardimci olabilir. 
Iltihapli ve dejeneratif hastalıklar icin radyasyon tedavisi, düşük riskli bir tedavidir ve yüksek basari 
oranı yüksektir. Agri kesici terimleri. 
Ultra-sert isinlatin kanser tedavisinde kullanilmasini aksine, X-ray tedavisinde hiçbir hücre dokusu yok 
edilmez. Radyasyon tedavisi sirasinda, baslagicta semptomlarda kısa süreli bir azalma olabilir; bunun 
nedeni esas olarak daha iyi kan dolasimi ve metabolik ürünlerin uzaklastirilmasindir. Hastaligin iler-
leyen seyrinde semptomlar baslagicta tekrar bilinen seviyeye yükselebilir. Agri isinlamasinin semp-
tomlarinizi kötülestirmesi beklenmez. Uzun süreli semptomlarda rahatlama saglayan gercek anti-
inflamatuar etkinin genellikle sadece 6 ila 12 hafta sonra ortaya ciktigini lütfen unutmayın. 
 
Radyasyona maruz kalma: 
Yumusak X isinlari ve çok düşük doz radyasyon ile iyi huylu hastalıkları isinliyoruz. Sacilan radyasyona 
maruz kalma oranı son derece düşük olsa da radyasyona duyarlı organlarinizi kursun önlüklerle 
koruyoruz. Örnegin omuz isinlandiginda (1,2- 2,0 mSv) meydana gelen radyasyona maruz kalma, yak-
laşık 15 transatlantik uçuş 
(0,1 mSv). 
Böylesine çok düşük bir radyasyon dozunun kansere neden olması pek olası değildir ve griyi gidermek 
icin yumuşak X isinlarini kullanildigi uzun on yollar boyunca ( 1910`dan beri) gözlemlenmemiştir.  
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Ilk Bulusma: 
Hastalarimizi ve personelimizi korumak icin bir korona pandemisi durumda FFP 2 Maskesi olmadan 
sizi tedavi etmeyeceğiz. Sadece korona enfeksiyonundan kurtulduysanız, korona asisi solduysanız 
veya korona testi negatif ciktiysaniz (AG testi(hızlı test) en fazla 24 saat, PCR testi (laboratuvar) 2 
günden eski degilse girin. Ilk konsültasyon icin lütfen FFP 2maskesini, sevk belgesini (radyasyon te-
davisi icin 
verilmiş), güncel röntgen filmlerini ve yazılı raporları yanınızda getirin. Kayıt olurken, bize gele-
bileceğiniz 30 dakikalık sabit bir esnek zaman (tüm randevular icin ayni) ile sonraki isinlama günleri 
konusunda sizinle anlasiyoruz. 
Fizik muayene ve doktor tarafından yapılan aciklayici görüşmeden sonra radyasyon alanı fotografik, 
fotografik olarak işaretlenir ve hasta dosyanızda belgelenir. 
Verileriniz uygun sekilde kaydedilecek ve yetkisiz erisime karşı güvence altına alınacaktır. AB Genel 
Veri Koruma Yönetmeligi (GDPR) uyarınca veri korumasına iliskin hasta bilgileri kayıt sirasinda 
mevcuttur. 
 
Isinlama: 
Corona ile temastan kacinmak icin kuralımız açık: Uygulamaya sadece FFP 2 maskesi ile ve sadece 
30 dakika icinde girin! 
Radyasyon tedavileri sadece birkaç dakika sürer ve haftada 2-3 kez yapılır. 30 dakikalık esnek süre 
içerisinde serbestçe gelebilecek 6 hasta icin yeterli bekleme alanımız bulunmaktadır. Biz cağirmiyoz. 
Lütfen sizden önce ve sonra gelenleri kendiniz görün. Bekleme alanınızdaki iki soyunma odasından 
biri boşalırsa lütfen sorulmadan giriniz. Boş radyasyon alanını soyunun ve kursun önlükleri kendiniz 
giyin. 
Buradan radyasyon odasına yönlendirilceksiniz. Sizi tedavi eden uzmanlara saygımızdan dolayı temiz 
giysilere ve uygun kisisel hijyene dikkat etmenizi rica ederiz 
 
Gözden geçirme:  
Işınlamanın bitiminden 3 ay sonra hala şikayet belirtiler varsa, yeni bir ışınlama yapılabilir. Bunu için 
lütfen mesai saatlerimizde Tel.: 069-175 36 883 yeni randevu aliniz. Lütfen sevk eden pratisyen 
hekiminiz tarafından verilen yeni bir sevki de (radyoterapinin sag üst kösesinde) düşün. 
 
Özet: 
Enflamatuar ve dejeneratif hastalıklar için radyasyon tedavisi, ağrı kesici açısından yüksek başarı oranı 
ile düşük riskli bir tedavidir. Akut veya kronik yan etkiler beklenmez. Çok düşük radyasyon dozu 
nedeniyle kanserin tetiklenmesi pek olası değildir ve bu düşük radyasyon dozlarında gözlenmemiştir. 
Başka sorularınız mı var? Tıbbi konsültasyonumuzda tüm sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duya-
rız. 
 


