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İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
HASTALAR İÇİN TIBBİ ONKOLOJİ POLİKLİNİKLERİ  

İŞLEYİŞ BİLGİLENDİRME FORMU 

…. 

 Uzun bir süre hem tedaviniz, hem de takipleriniz nedeniyle birlikte olacağız, bu süreçte karşılıklı 

olarak işlerimizi kolaylaştırabilmemiz için aşağıda değineceğimiz konulara özen göstermenizi rica ederiz. 

1- Randevunuza Gelirken Unutmamanız Gerekenler: Randevularınıza gelirken film (BT, MR, mamografi 

vb.) patoloji, sintigrafi, cerrahi ve diğer sağlık merkezlerinin raporlarının fotokopilerini dosyanıza 

koyabilmemiz için yaptırmış olarak geliniz. Tedavi sürece randevu gününüzden önce sizden istenen 

günde kan tetkiklerini yaptırınız. 

2- Bürokratik İşlemler: SGK ve diğer evraklı hastalar için ilaç, sağlık, gerekli protezler için heyet raporu 

çıkarılması, vb. işlemler Enstitü giriş katındaki Rapor Sekreterliği’nde yapılmaktadır. Resmi 

evraklarınızın fotokopilerini yanınızda her zaman bir yedek kalacak şekilde çektiriniz.  

3- İlaç heyet raporu olmadan ilaçlarınızı alamazsınız.  İlaç Heyet Raporu için doktorunuzun vereceği ilaç 

heyet raporu istek belgesi ve muayene barkodu yeterlidir.  İlaç Heyet Raporu 3-7 gün arasında 

çıkmaktadır. Heyet raporlarınız elektronik olarak SGK sitelerinde ve eczanelerde görülmektedir.  

4- Resmi işlemlerinizin takibini yakınlarınız dışındaki kişilere yaptırmayınız.  

5- İlaç Temini: Şemanın aslı (ıslak imzalı olanı) mevzuat gereği dosyanızda olması gereklidir. Poliklinik 

muayenesi sonrası kemoterapi alacaksanız Enstitü eczanesine kemoterapi şemanızla başvurunuz. 

Eczanemizde olmayan ilaçları dış eczaneden temin ediniz. Islak imzalı asıl şemanızı eczanedeki 

görevliye veya kemoterapi sorumlu hemşiresine teslim ediniz. Bu şema tedaviniz bitince dosyanızın içine 

girecektir. Sizden kurum olarak şema fotokopisi istenmemektedir. Ama siz şema örneğinin kendinizde 

olmasını istiyorsanız fotokopisini çektirebilirsiniz. Fotokopiler kafa karışıklığı yarattığından çektirdiğiniz 

fotokopileri sizden istenmedikçe kimseye vermeyiniz. İlaçlarınızı dış eczaneden teslim alırken kontrol 

ediniz. İç eczaneden alınan ilaçlar kurumumuzda kontrol edilmektedir.   

6- Acil Sağlık Sorunları: Acil durumlarınızda, kemoterapi bilgilendirme formlarınızda bu durumlar 

belirtilmiştir. Enstitümüzün acil birimi olmadığı için mesai içi veya dışındaki acil durumlarınızda 

oturduğunuz yerin en yakınındaki acil İç Hastalıkları birimine başvurunuz. Sizinle ilgilenen doktor, 

gerektiğinde  mesai saatleri içinde 0212 414 24 34 no’ lu telefondan Enstitümüzün ilgili poliklinik hekimini 

arayarak gerekli bilgileri alabilir.  

7- Randevu Alma: Hasta yoğunluğu nedeni ile kemoterapi tedaviniz süresince muayene randevularınızı 

baştan alınız, tedaviniz uzun süreli ise 2 ay öncesinden randevularınızı uzatınız, kontrol hastası ,iseniz  

randevularınızı en az 3 ay  önce alınız.  

8- Randevu değişiklikleri ve iptalleri için 0212 414 24 34 no’lu telefonda ilgili poliklinik sekreterini 

arayabilirsiniz. Gelemeyeceğiniz randevuları lütfen iptal ettiriniz.  

9- Tedavi Uygulama: Tedaviler 1-4 hafta arasında değişen kürler halinde uygulanır. Tedavi şemasına göre 

her 3-4 haftada bir muayene olmanız, yine tedavi şemanıza göre haftalık veya durumunuza göre değişen 

aralıklarla kan sayımı yaptırmanız gerekir. Tedavinizin dozları her muayene olduğunuzda kilonuza, yan 

etkilere, kan sonucunuza ve hastalığınızın durumuna göre ayarlanır. Tedaviniz Kemoterapi Salonunda 

(1.katta/3. katta) deneyimli Onkoloji Hemşireleri tarafından uygulanacaktır. Kemoterapi salonu aşırı hasta 

yükü nedeniyle randevulu olarak çalışmaktadır. Kemoterapi randevularınızı 7 ila 21 gün öncesinden 

alınız. Randevunuz olduğu gün mutlaka tedavi alacağınız saatten yarım saat önce geliniz daha erken 

gelmenize gerek yoktur. Yoğunluk fazla olduğu için randevu saatinize kadar 1-2 saat beklemeniz bazen 

gerekebilir. Tedavi şemanız doktorunuz tarafından imzalanmışsa tedavi alabilirsiniz. Kemoterapi 

Salonu Randevuları için telefon numaramız:0212 414 24 34 /34158. Telefonda kaç saatlik tedaviniz 

olacağını belirtiniz. Bu bilgi şemanızda mevcuttur. 

10- Karşılaşacağınız ilaç yan etkileri veya başka sorunlarla ilgili kullanacağınız ilaç listesini, Hastalar İçin 

Kemoterapi Rehberini ve Beslenme Rehberini ilgili polikliniğin tıbbi sekreterinden isteyiniz. 

11- Kemoterapi Için Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu okuyarak imzalayınız. 

 

 

 

Geçmiş olsun dileklerimizle… 


