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1.AMAÇ: Hastanemize başvuran hastaların iyileşmesi, tedavi edilmesi, kişisel, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam 

bir iyilik haline kavuşmasını sağlamak, hasta bakım sürecinin her aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini 

sağlayacak şekilde bakım hizmeti almalarını sağlamaktır. 

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesi 

3.SORUMLULAR:  
3.1. Bölüm Doktor, Hemşire, Hizmetli, Yardımcı Personel ve Sekreterler                                

4.KISATMALAR: 

5.TANIMLAR 

6.FAALİYET AKIŞI: 
6.1.HASTA KAYIT İŞLEMLERİ: Onkoloji Polikliniğine gelen hastayı poliklinik sekreteri kendini tanıtır 

ve hastanın kimliği ile polikliniğe kayıt yaparak muayene için sıraya alır. Muayene sırası gelen ve Doktor 

tarafından muayenesi yapılan hasta muayene sonucuna göre istenen testleri yaptırması için gerekli birimlere 

yönlendirilir. Test sonuçları belli olduğunda çıkan sonuçlara göre poliklinik hekimi hastanın kemoterapi alıp 

almayacağına karar verir. 

7.HASTA DOSYASININ HAZIRLANMASI; 

7.1.Onkoloji Sekreteri Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesine gelen her hasta için ayrı bir hasta dosya hazırlar. 

7.1.1.Hazırlanan Hasta Dosyasında; 

*Kemoterapi protokolü 

*Kemoterapi Onam Formu 

*Gözlem Formu 

*Eğitim Formu 

*P.E.T Sonuçları bulunur. 

7.2.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesi 08:00 ile 16:00 saatleri arasında çalışmaktadır. 

7.3.Kemoterapi alacak hasta için; Hekim haftalık, 2 haftalık,3 haftalık ve aylık Kemoterapi protokolünü 

ayarlar ve hastanın günübirlik yatışı yapıldıktan sonra, İlaç istemleri otomasyon sistemi üzerinden hekim 

tarafından yapılır ve kemoterapi alacak hasta Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesine yönlendirilir. 

7.4.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesine yönlendirilen her hasta için önce; Hasta kimliğinin tanınması 

amacıyla Adı soyadı ve doğum tarihinin yazılı olduğu bileklik takılır.  

7.5.Yatışı yapılan her hastaya tedavi süresince; 

*Beslenme 

*İlaç Protokolü 

*Randevuları 

*El Hijyeni 

*Sigara kullananlar için de sigara bırakma eğitimi verilir. 

7.6. Verilen bu eğitimler, hemşire tarafından eğitim formu ile hastane otomasyon sistemin kayıt altına alınır. 

7.7. Hastanın ateş, nabız, tansiyon ve kan şekeri değerlerine bakılır. 

7.8. Hastaya damar yolu açılır ve mayi akışı sağlanır 
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7.9. Eczaneden servis personeli tarafından “İlaç Transferi Talimatına” uygun olarak Ayaktan Tıbbi Onkoloji 

Ünitesine getirilen ilaçlar, hemşire tarafından kontrol edilerek teslim alınır. Yanlış veya eksik gelen ilaçlar 

hakkında eczane birimi ile iletişime geçilerek sorun giderilir. 

7.10. Kemoterapi İlaçları yarı otomatik ilaç hazırlama ünitesinin giriş bölümünden içeriye bırakılır. Biyolog 

tarafından hasta orduruna uygun şekilde “Hazırlanması Özel Uzmanlık Gerektiren ilaçların Hazırlanması 

Talimatına” göre hazırlanan ilaçlarlar ünitenin çıkış bölümüne bırakılır. 

7.11. Hazırlanan kemoterapi İlaçları hemşire tarafından ilaç hazırlama ünitesinin çıkış bölümünden alınarak 

kimlik kontrolü yapılan hastaya takılır. 

7.12. Tedavi işlemleri esnasında; servis veya yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar; “Hasta Transfer Formu” 

düzenlenerek personel ve hemşire eşliğinde tekerlekli sandalye veya sedye ile transfer edilir. 

7.13.Tedavisi tamamlanan hastaların dosyaları bir sonraki tedavi (randevu) tarihi yazılarak kendilerine 

teslim edilir. 

8.Servis Sorumlusu; 

8.1. Acil müdahale arabasını; acil müdahale ilaç ve malzeme listesine göre her ay miad kontrolü yapar ve 

düzenler. Acil müdahale arabasında kullanılan bir malzeme veya ilaç iş bitiminde tekrar temin edilir ve 

düzenlenir. 

8.2. Serviste kullanılan tüm ilaç ve malzemelerin miad kontrolü aylık olarak servis sorumlusu tarafından 

yapılır ve ilaç sarf malzeme stok takip formuna kaydeder. 

8.3.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesinde; aylık olarak hastane eğitim hemşiresi ile birlikte hizmet içi eğitim 

düzenlenir. Her eğitim sonrası değerlendirme anketi düzenlenerek kalite birimi tarafından kayıt altına alınır. 

8.4.Glukometre cihazının kalibrasyonunu haftalık olarak yapar ve “Glukometre Takip Formuna” kaydeder. 

8.5.İlaçların muhafaza edildiği buzdolabının sıcaklık takiplerini yaparak “Sıcaklık Nem Ölçüm Formuna” 

Kaydeder. 

8.9.Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler görüldüğünde “Advers Etki Bildirim Formu” doldurularak 

Farmakovijilans sorumlusuna bildirilir. 

8.10.Kan Transfüzyonu gereken hastalar için tetkik istemi yapılır. 

8.11.Hemşire kan ürününün doğruluğunu kontrol eder. Cross Match barkodunu Kan Transfüzyon Formuna 

ekler. Hasta alerji yönünden takip edilir. 

8.12.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesinde çalışanlara hastanemizdeki beyaz kod, kırmızı kod ve mavi kod 

uygulamaları hakkında eğitimler verilir. 

8.13.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesinin temizliği bölüm bazında hazırlanmış olan temizlik planına göre 

yapılır. Tüm alanlar belirlenen aralıklarda kontrol edilir ve “Klinikler Temizlik Planı ve Takip Formuna” 

kaydedilir. 

8.14.Ayaktan Tıbbi Onkoloji Ünitesindeki tüm atıklar “Atık Yönetim Talimatına” uygun olarak toplanır. 
 


