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CERRAHİ
Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi
Güvenli cerrahi kontrol listesi eksiksiz doldurulmuş mu?

BRT
Brakiterapi Güvenlik 

Kontrol Listesi
Brakiterapi Güvenlik Kontrol Listesi eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi  hazırlama ve  uygulama  formunda  hangi kemoterapi şemasına ait olduğu yazılı mı? 

Kemoterapi hazırlama ve uygulama formuna hasta bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi hazırlama ve uygulama  bölümündeki bilgiler eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi hazırlama  ve uygulama formlarında; isim soyad ve imza var mı?

Kan ve kan bileşenleri transfüzyon izlem Formunda hasta bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?

Transfüzyonun başlama - bitiş saati belirtilmiş mi?

Crossmatch raporunu kontrol eden Hemşireler  paraflarını atmış mı?

Transfüzyon sırasında hastanın vital bulguları kayıt altına alınmış mı?başlama -bitiş saati belirtilmiş mi?

Hasta ve Yakınlarının 

Eğitim Formu 
Hasta eğitim formu eksiksiz doldurulmuş mu?
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DOSYA KONTROL FORMU (BT - AYAKTAN KEMOTERAPİ - CERRAHİ) HEMŞİRELER İÇİN
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İlaç Hazırlama ve 

Uygulama Formu

Kan ve Kan Bileşenleri 

Transfüzyon İzlem 

Formu
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Hasta bilgileri (hasta barkodu) eksiksiz doldurulmuş mu?

Hemşire izlem notları yazılırken tarih, saat ve hemşire parafı atılmış mı?

Hemşire izlem notları 8 saat'te bir yazılmış mı?

Hasta bilgileri (hasta barkodu) eksiksiz doldurulmuş mu?

Vital takibi order'da belirtilen sıklıkta alınmış mı?

Vital takibin yapıldığı tarih, saat yazılmış mı? Vital takibi yapan hemşire parafını atmış mı?

Form da, ağrı puanı, bası yarası risk puanı,oral mukaza puanı ve beslenme risk puanı belirtilmiş mi?

Takip aralığı hekim order  ile uyumlumu?

Formda hasta barkodu var mı?

Formda tarih belirtilmiş mi?

Form eksiksiz doldurulmuş mu? 

Formda hemşire parafı var mı?

Form eksiksiz doldurulmuş mu? 

Formda hasta barkodu var mı?

Formda tarih belirtilmiş mi?

Takip aralığı hekim order  ile uyumlumu?

Formda hemşire parafı var mı?

Bası yarası gelişmiş hastaya izlem formu doldurulmuş mu?

Hasta bilgileri (hasta barkodu) eksiksiz doldurulmuş mu?

Formda hemşire parafı var mı? Tarih belirtilmiş mi?

Hastanın Düşme Riski değerlendirilmiş mi?

Hasta bilgileri (hasta barkodu)  eksiksiz doldurulmuş mu?

Formda hemşire parafı var mı? Tarih belirtilmiş mi?

Order edilmiş uygulamaları yerine getiren hemşirenin parafı var mı?

Order'ı kabul eden hemşire tedaviyi saatlendirip, paraf  ve saat yazılarak order kapanmış mı?

Kemoterapi  hazırlama ve  uygulama  formunda  hangi kemoterapi şemasına ait olduğu yazılı mı? 

Kemoterapi hazırlama ve uygulama formuna hasta bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi hazırlama ve uygulama  bölümündeki bilgiler eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi hazırlama  ve uygulama formlarında; isim soyad ve imza var mı?

Hasta barkodu var mı?

Hasta tanılama formu ilk 8 saat içinde doldurulmuş mu ?

Formda istenen tüm parametreler eksiksiz doldurulmuş mu?

Formu dolduran hemşirenin parafı var mı?

Tarih ve saat belirtilmiş mi?

Formda hasta bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?

Transfüzyonun başlama - bitiş saati belirtilmiş mi?

Crossmatch raporunu kontrol eden Hemşireler  paraflarını atmış mı?

Transfüzyon sırasında hastanın vital bulguları kayıt altına alınmış mı?başlama -bitiş saati belirtilmiş mi?

Hastanın transfer edildiği tarih, saat form da belirtilmiş mi?

Formda doldurulması istenen diğer parametreler eksiksiz doldurulmuş mu?

Formu hazırlayan hemşire, teslim eden sağlık çalışanı, teslim alan sağlık çalışanının adı soyadı  ve imzası 

mevcut mu?
Hastanın Yanında Getirdiği 

İlaçları Teslim Formu
Hastanın yanında getirdiği ilaçları teslim formu eksiksiz doldurulmuş mu?

Hasta ve Yakınlarının 

Eğitim Formu 
Hasta ve yakınlarının eğitim formu eksiksiz doldurulmuş mu?

Hasta Bilgilendirme ve 

Çıkış Formu
Hasta bilgilendirme ve çıkış formu eksiksiz doldurulmuş mu?

Tarih:

TEDAVİ TABELASI

Hasta Tanılama Formu

Bası Yarası İzlem 

Formu

Hemşirelik Raporu

Yaşam Bulguları İzlem 

Formu

Kan Şekeri İzlem 

Formu
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DOSYA KONTROL FORMU YATAN HASTA HEMŞİRELER İÇİN

Kemoterapi İlaç 

Hazırlama ve Uygulama 

Formu

Sıvı İzlem Formu

 Bölümü:

Düşme Riski İzlem 

Formları

Kan ve Kan Bileşenleri 

Transfüzyon İzlem 

Formu

Hasta Transfer Formu
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Hastaya ait demografik bilgiler iç kapakta  doldurulmuş mu?

Hastaya ait öz geçmiş ve soy geçmiş  bilgileri  iç kapakta  doldurulmuş mu?

Tanı - Anemnez formu var mı? Doldurulmuş mu ?

Hastanın patoloji raporu var mı?

Hasta radyoterapi  alıyor ise aldığı alanla ilgili  onam formu  var mı? Tarih, hasta ve hekim 

imzası var mı?

Ana hasta dosyasına haftalık kontroller işlenmiş mi? 

Yan etkileri yazılmış mı?

Hastanın tedavi alma nedeni (adjuvan, neoadjuvan, palyatif, primer ) belirtilmiş mi?

Tedavi endikasyonu veren hekim / hekimlerin isimleri dosya da var mı?

Klinik özet  bilgileri yazılmış mı?

Kilosu yazılmış mı?

PS yazılmış mı?

Tedavi fraksiyon sayısı belirtilmiş mi?

Konkomitan tedavilerde kemoterapi tarihleri işlenmiş mi?

Tedaviye ara verilip verilmediği yazılmış mı?

Tedavi bitiminde RT özeti dosyaya yazılmış mı? (Başlagıç bitiş tarihleri,doz ve fraksiyon 

sayısı vb)

 Ana hasta dosyasın da Radyoterapi dosyası var mı? 

Hasta bilgileri (hasta barkodu), klinik bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?

Tedavi alanları (Anatomik bölge, GTV, CTV, PTV)  tanımlanmış mı?

Toplam Doz  ve Fraksiyon sayısı tanımlanmış mı?

Tedavi cihazı tanımlanmış mı?

Fizik planlama dökümantasyonları (izodoz vb.) mevcut mu?

Tedavi sırasında kullanılacak aparatlar dosyaya işlenmiş mi?

Hastanın tedavi pozisyonu belirtilmiş mi?

Sorumlu uzman hekim imzası var mı?

Hastanın tedavi pozisyonunu gösteren resmi var mı? resmin arkasında adı soyadı, 

protokol numarası ve tarih var mı?

Hastanın tedaviye girdiği her gün teknisyen tarafından yazılıp imzalanmış mı?

Hastanın Port filmlerin çekileceği günler  dosyaya işlenmiş mi?

Radyoterapi hizmet döküm  formu doldurulmuş mu?

 BRAKİTERAPİ UYGULANAN HASTALAR EVET HAYIR 
Değerlendirme 

Dışı

Aplikatör uygulama formu doldurulmuş mu?

Kullanılan aplikatörün teknik özellikleri (isim ve boyut) formda açıkça  belirtilmiş mi?

Fraksiyon uygulama tarihi belirtilmiş mi?

Aplikasyonu yapan hekimin inisyal(ler)i var mı? 

Brakiterapi günlük tedavi raporu  var mı? 

Günibirlik işlem raporu var mı?

Çekilen Digital radyografiler var mı?

Brakiterapi planlama dökümantasyonları (izodoz vb.) mevcut mu? 

Hasta Brakiterapi alıyorsa, Brakiterapi onamı var mı? onam formunda tarih, hasta ve 

hekim imzası var mı?
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Tanı-Anamnez Formu

Dosya Kapağı ve İç 

Yüzeyi 

RADYASYON ONKOLOJİSİ HASTA DOSYASI KONTROL FORMU

Tarih: Bölümü:
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  Patoloji Raporu

Onam Formları
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DIŞI

Hastaya ait demografik bilgiler iç kapakta  doldurulmuş mu?

Hastaya ait öz geçmiş ve soy geçmiş  bilgileri  iç kapakta  doldurulmuş mu?

Tanı-Anamnez 

Formu
Tanı - Anemnez formu var mı? Doldurulmuş mu ?

Her muayenede hekimin  isim/kaşe imzası  var mı?

Her muayenede hastanın PS, yazılmış mı ?

Her muayenede ağrı skoru belirtilmiş mi?

Hastanın tedavi alma nedeni (adjuvan, neoadjuvan, palyatif, primer ) belirtilmiş 

mi?

Kemoterapi planı dozu ve süresi belirtilmiş mi ?

Kemoterapi  ilaçlarının m² ve total dozları ve kür aralıkları belirtilmiş mi?

Kemoterapi alan hastalarda tedavinin kaçıncı kür olduğu belirtilmiş mi?

Kemoterapi tamamlandığında veya değiştiğinde kısaca özet  yazılmış mı?

                 

Patoloji  Raporu
Hastanın patoloji raporu var mı?

Hasta kemoterapi alıyor ise kemoterapi onam formu  var mı? Tarih, saat, hasta 

ve hekim imzası var mı?

Hastaya  kan ve kan bileşenleri transfüzyonu uygulanmışsa;  kan ve kan 

bileşenleri transfüzyon onam formu var mı ? Tarih, saat, hasta ve hekim imzası 

var mı?

Kemoterapi şemalarında  hasta bilgileri eksiksiz doldurulmuş  mu ?

Her şemada tedavi planı işaretlenmiş mi?

Kemoterapi şemasında her kür için hastanın kilo ve m² belirtilmiş mi?

Kemoterapi şemasında doktor imza kaşe ve tarih  var mı?

Kanser Kayıt 

Bildirim Formu
Kanser kayıt bildirim formu eksiksiz doldurulmuş mu?

Kemoterapi 

Şeması Formu
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Dosya Kapağı 

ve İç Yüzeyi 


