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ONKOLOJi HEMŞİRELİGİ SERTiFiKALI EGİTiM PROGRAMI STANDARDI

ı.EGiTiMiN ADI

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı.

2. EGİTiMiN AMACı

Bu programın amacı; kanser tedavisi ihtiyacı olan hastaya multidisipliner yaklaşım ile kanserin
önlenmesi, erken tamsı, etkili ve güvenli tedavisi ile bakım sağlayacak hemşirelere görevlerinin
gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlarımn kazandırılmasıdır.

3. EGiTiMiN HUKUKi DAYANAGI

Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuatlar hukuki dayanak olarak alınmıştır;

ı. 08/03/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği,
2. 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim
Yönetmeliği.

4. EGiTiM iLE iLGiLi TANıMLAR

Uygulama Eğiticisi: Sertifikalı eğitim programına katılanların klinik uygulamalarım yürüten eğitici.
Teorik Eğitici: Sertifikalı eğitim programının teorik bölümündeki eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten
eğitici.

5. EGiTiM PROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.

ı. Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur ve kesintisiz olarak
uygulamr.

2. Eğitimin teorik bölümünde bir grupta en fazla 30 (otuz) katılımcı eğitime alınır.
3. Uygulama eğitimi, uygulama eğitimin verileceği yerdeki her bir uygulama eğiticisine en fazla 2 (iki)
katılımcı düşecek şekilde düzenlenir.

4. Eğitimin uygulamalı kısmı aym il içerisinde başka bir merkezde yapılabilir. Eğitimin uygulamalı
kısmım aynı il içerisinde başka bir merkezde verecek olan sertifikalı eğitim uygulayıcıları ilgili
merkezle yaptıkları protokolü başvuru esnasında sunarlar

5. Eğitim programında aşağıdaki öğretim, öğrenme, strateji, yöntem ve teknikleri uygulamr.
Sözlü anlatım
Video ile öğretim
Küçük grup çalışmaları
Uygulamaları göstererek yaptırma
Soru cevap ile aktiftartışma
Simülasyon
Klinik uygulama

6. Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda güncellenir.
7. Eğitime kesintisiz devam esas olup, mazeretini belgelemek kaydı ile eğitim boyunca en fazla %10
devamsızlık yapılabilir. Ancak, uygulama eğitimi sırasmda yapılmış olan devamsızlık süresi kadar
telafi eğitimi yaptırılır.

8. Katılımcılar, eğitim programı süresince eğitim gereği yapılacak çalışmalar dışında başka bir
alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamaz!ar.

9. Uygulamalı eğitimde katılımcılar uygulama eğitimcisi gözetiminde ve hasta başında "izler",
"gözlem altında bağımsız düzeyde yapar" aşamalarım uygulayarak yeterlilik kazanır.

IO.Eğitim programı EK-I' deki standart değerlendirme formları kullamlarak katılımcılar tarafından
değerlendirilir.
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i i.Eğitim programının başarısını değerlendinnek amacıyla eğitimin başlangıcında ön test, sonunda son
test yapılır.

6, KATlLIMCILAR VE NİTELİKLERİ

Bu programa sağlık kurum ve kuruluşlarında onkoloji birimlünitelerinde çalışan veya çalışacak olan
hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

7. EGİTİMiN MÜFREDA Tl

7.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

Programın içeriğinde yer alan konular ile her bir konuya ait öğrenim hedelleri ve süreleri aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibidir

Tablo-I: Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programın İçeriğinde Yer Alan Konular ile Her Bir
Konuya Ait Öğrenim Hcdelleri Ve Süreleri

SÜRE (Saat)
KONULAR ÖGRENİM HEDEFLERİ

"Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: c
""

~ c.;: ::ı "OJ) C.Q ;.,
'"' Q

fo- ::ı f0-

\. Onkoloji Onkoloj i hemşireliğinin tarihi gelişimini özetler.
Onkoloji hemşireliğinin tanımını yapar.Hemşireliğine
Onkoloj i hemşireliğinin görev yetki ve 1 iGiriş
sorumluluklarını acıklar.

2. Kanser Kanser türlerini açıklar.
Epidemiyoloj isi Kanser türlerinin görülme sıklığını açıklar.
(Etiyoloji, Kanser gelişme nedenlerini açıklar.
İnsidans, Kanser prognozunu ve mortalite oranlarını açıklar. i iPrevelens, Kanserde kayıt sisteminin önemini tartışır.
Mortalite)

3. Karsinogenezis Kanser oluşum sürecini (displazi, hiperplazi, insitu, i iinvaziv) anlatır.

4. Kanserde Koruma,
Kanserden korunma yollarını açıklar.
Erken tanıda koruyuculuk ilkelerini açıklar.Erken Tanı,
Kanser tarama ilkerini açıklar. 2 3 5Tarama, Evreleme
Kanserde evreleme nrensinlerini acıklar.
Kanser tanı yöntemlerinden;

5. Kanser Tanı Laboratuvar bulgularını açıklar.
Yöntemleri Görüntüleme yöntemlerini açıklar. 2 3 5

Bivonsi türlerini acıklar.
Kanser türlerini sayar.

6. Kanser Türleri Her bir kanser türünün etyolojisini, belirtilerini, tanı ve 8 8 16tedavi yöntemlerini ve nrognozunu anlatır.
7. Kanser Kanser hastalarında beslenme prensiplerini açıklar.

Hastalarında Beslenme sorunlarına yönelik yaklaşımları açıklar. i i
Beslenme

8. Kanser Kanser ağrısı fizyopatolojisini açıklar.
Hastalarında Ağrı Ağrı türlerini açıklar. i i
Kontrolü Airrı tedavi nrensinlerini açıklar.
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Tablo ı-devam
SÜRE (Saat)

KONULAR

9. Ağrı Kontrolünde
Ağrı Hemşireliği
Klinik Yaklaşım

10. Palyatif Bakım

i1. Hasta ve Aile
Eğitimi

12. Onkoloji
Hastasında
Psikososyal
Sorunlar

13. Onkolojik Aciııer

14. Kanserde Cerrahi
Tedavi

i5. Radyoterapi

16. Hematopoetik
Kök Hücre Nakli

17. Biyoterapi,
Hormonoterapi
ve Hedefe
Yönelik
Tedaviler

ÖGRENİM HEDEFi
Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı:

Ağrı değerlendirme yöntemlerini açıklar.
Ağrılı hastaya yaklaşımı açıklar.

Pa Iyat if bakım tanımını yapar.
Palvatifbakım ilkelerini savar.
Hasta ve aile eğitiminin önemini tartışır.
Hasta ve aile eğitimi sürecini anlatır.
Hasta ve aile eğitiminin ilkelerini sayar.
Hasta ve aile eğitimi ilkelerine göre eğitim yaDar.
Onkoloji hastasının karşılaşabileceği psikososyal
sorunları anlatır.
Psikososyal Sorunlarla baş etme tekniklerini anlatır.

Kanser Hastasında gelişebilecek onkolojik aciııeri
(tümörlizis sendromu, hiperkalsemi, venakava süperior
sendromu vb.) anlatır.
Onkolojik aeillere yönelik hemşirelik girişimlerini
açıklar.
Cerrahi tedavi yöntemlerini (Koruyucu, tanı, tedavi,
Dalyatif, destek ve rekonstruktif) açıklar.
Radyoterapi temel prensiplerini sayar.
Radyasyon güvenliği ilkelerini anlatır.
Radyasyon güvenliğinin önemini tartışır.
Radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik almması
gereken önlemleri açıklar.
Radyoterapi yan etkileri ve önlenmesine yönelik
girişimleri açıklar.
Radyoterapi öncesi hasta hazırlık ve sonrası takip
sürecini açıklar.
Radyoterapi ünitesini gözlemledikten sonra
radyoterapi ünitesi/cihaz/ekip özeııiklerini anlatır.
Hematopoetik kök hücre nakline yönelik temel
prensipleri açıklar.
Hematopoetik kök hücre nakil öncesi hasta hazırlık ve
sonrası takip sürecini açıklar.
Hematopoetik kök hücre nakil ünitesini gözlemledikten
sonra hematopoetik kök hücre nakil ünitesi/cihaz/ekip
özeııiklerini anlatır.
Biyoterapi, hormonoterapi ve hedefe yönelik
tedavilerin temel prensipleri açıklar.
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Tablo i -devam

SÜRE (Saatl
KONULAR ÖGRENiM HEDEFi

"Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: E
" E.:.: :;.;: ..!!

o OJ) cl.

"
,. o

f0- => fo-

i8. Geleneksel ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi temel prensiplerini
Tamamlayıcı açıklar. i i
Tedaviler Geleneksel ve Tamamlayıcı tedavi türlerini anlatır.

Kemoterapinin tanımını yapar.
19. Kemoterapi Kemoterapinin tarihçesini anlatır. i i

Kemoterapinin temel prensiplerini savar.
Kemoterapötik ajanları sayar.
Kemoterapötik ajanların kullanım endikasyonları

20. Kemoterapötik anlatır.

Ajanlar Kemoterapötik ajanların etki mekanizmalarını anlatır. 3 12 15
Kemoterapötik ajanların hazırlanma ve uygulama
koşullarını anlatır.
Kemoterapötik aianların olası yan etkilerini anlatır.
Biyoterapötik ve hedefe yönelik ajanları sayar.
Biyoterapötik ve hedefe yönelik ajanların
endikasyonları anlatır.

2 ı. Biyoterapötik ve Biyoterapötik ve hedefe yönelik ajanların etki
Hedefe Yönelik mekanizmalarını anlatır. 2 8 LOAjanlar Biyoterapötik ve hedefe yönelik ajanların hazırlanma

ve uygulama koşullarını anlatır.
Biyoterapötik ve hedefe yönelik ajanların olası yan
etkilerini anlatır.

22. Kemoterapi Kemoterapi veriliş yollarını anlatır.

Veriliş Yolları Kemoterapinin veriliş yolları ile ilgili verilen i 2 3uygulamayı yapar.
Kemoterapi Uygulama ilkelerini sayar.

23. Kemoterapi Kemoterapi öncesi hasta değerlendirme sürecini
Uygulama anlatır. i i 2
ilkeleri Kemoterapi uyb'Ulamasürecini anlatır.

Kemoterapi sonrası hasta takip sürecini anlatır.
Santral venöz kateterieri sayar.

24. Santral Venöz Santral venöz kateterierine yönelik hemşirelik

Kateterler girişimlerini anlatır. i 2 3
Maket üzerinde ya da hasta üzerinde port kateter
uygulamasını yapar.
Ekstravazasyonun tanımı yapar.

25. Ekstravazasyon Ekstravazasyonun önemini açıklar.
Ekstravazasyona yönelik hemşirelik girişimlerini i i 2
açıklar.
Hipersensitivite. Anatlaksi tanımı yapar.

26. Hipersensitivite, Hipersensitivite. Anatlaksi önemini açıklar. i i 2Anatlaksi Hipersensitivite. Anatlaksi yönelik hemşirelik
girişimlerini açıklar.
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Tablo 1 - devam

SÜRE (Saat\
KONULAR ÖGRENİM HEDEFİ

"Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: E
""

..!l B'C "Q OJ) co
" >. Qı- ;:;ı ı-

27. Kemoterapi Güvenli uygulama yaklaşımlarını sayar.
Uygulamalarında Her bir güvenli uygulama yaklaşınunda kemoterapi
Güvenli ilaçlarının depolanması, hazırlanması, transferi, i 4 5
Uygulama uygulanması ve atıklarının yönetimi süreçlerini anlatır.
Yaklaşıınları Uvgulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır.

28. Kemoterapötik Kemoterapötik ilaçlarda ilaç-ilaç etkileşimlerini anlatır.
Ajanlarda- İlaç- Kemoterapötik ilaçlarda ilaç-besin etkileşimlerini i iİlaç ve İlaç-Besin anlatır.
Etkileşimi

Lökopeni, tmmbositopeni, anemiyi anlatır.
Kemik iliği baskılanmasına yönelik yan etkilerin

29. Kemik İliği yönetimine ilişkin hemşirelik girişimlerini anlatır.
1 i 2Baskılanması Kemik iliği baskılanmasına yönelik uygulama öncesi

laboratuvar bulgularını değerlendirir.
Hastanın toksisite deiierlendirmesini vapar.
Kemoterapi ilaçlarına bağlı bulantı, kusmayı tanımlar.

30. Bulantı, Kusma Bulantı, kusmanın önlenmesi ve tedavisine yönelik
hemşirelik girişimlerini anlatır. i i 2
Hastanın toksisite değerlendirmesini vapar.
Kemoterapi ilaçlarına bağlı Mukozit, Tat Değişimi

31. Mukozit, Tat
tanımlar.

Değişimi Mukozit, Tat Değişimi önlenmesi ve tedavisine i 0,5 1,5
yönelik hemşirelik girişimlerini anlatır.
Hastanın toksisite deiierlendirmesini vanar.
Kemoterapi ilaçlarına bağlı Konstipasyon, Diyare

32. Konstipasyon,
tanımlar.
Konstipasyon, Diyare önlenmesi ve tedavisine yönelik

Diyare
hemşirelik girişimlerini anlatır.

0,5 0,5 i

Hastanın toksisite değerlendirmesini vaoar.
Alapesi oluşum sürecini anlatır.

33. Alapesi, Deri
Alapesi ile başetme yöntemlerini anlatır.

Reaksiyonları Beklenen deri reaksiyonlarını anlatır.
i 0,5 1,5

Koruyucu yaklaşımları anlatır.
Hastanın toksisite deiierlendirmesini vanar.
Hemorajik sistit ve nefmtoksisiteye neden olan

34. Hemorajik Sistit, kemoterapötik ajanları sayar.
Nefmtoksisite Bunlara yönelik hemşirelik girişimlerini anlatır. 0,5 i 1,5

Hastanın toksisite değerlendirmesini vapar.
35. Kardiyak, Kardiyak ve pulmoner toksisiteye neden olan

Pulmoner kemoterapötik ajanları sayar. i 0,5 1,5
Toksisite Bunlara vönelik hemşirelik girisimlerini anlatır.

36. Pankreatit,
Pankreatit ve Hepatotoksisiteye neden olan
kemoterapötik ajanları sayar. 0,5 0,5 i

Hepatoksisite
Bunlara vönelik hemsirelik girisimlerini anlatır.

7

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.ıradresinden 34132f] 9-b2fc-4a2d-aOe5-a4d7373ge532 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



Tablo i -devam

SÜRE (Saat)
KONULAR ÖGRENiM HEDEFi "Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: ::

" ::
"" :;.;: "e.ıı Q.o ;.,
" o
!- ;:J !-

Seksücl disfonksiyonlara neden olan kemoterapötik
37. Seksualite ajanları sayar. ı 0,5 1,5

Bunlara yönelik hemşirelik girişiınıerini anlatır.

38. Nörotoksisite, Nörotoksisite ve oküler toksisiteye neden olan

Okuler Toksisite
kemoterapötik ajanları sayar. i 0,5 1,5
Bunlara yönelik hemşirelik girişimlerini anlatır.

39. Kan ve Kan Kan ve Kan Ürünlerini tanımlar.
Ürünleri Kan ve Kan Ürünleri Uygulamalarındaki hemşirelik i 0,5 1,5
Uygulaınaları girişimlerini anlatır.

40. Hukuksal Onkoloji hemşiresinin hukuki sorumluluklarını sayar.
Yönleriyle Onkoloji alanında sık görülen tıbbi hataları açıklar.

1,5 1,5Onkoloji Tıbbi hataların vukuunda görevleri çerçevesinde
Hemşireliği vanması gereken islemleri anlatır.

4 ı. Onkolojide Etik Onkoloj ideki etik ilkeleri açıklar.
1 iKonular

Hasta güvenliği ile ilgili mevzuatı özetler.
Çalışan güvenliği ile ilgili mevzuatı özetler.

42. Hasta ve Çalışan ilgili mevzuata göre hasta güvenliğine ilişkin alınması i iGüvenliği gereken önlemleri anlatır.
ilgili mevzuata göre çalışan güvenliğine ilişkin
alınması gereken önlemleri anlatır.

TOPLAM 56 64 120

7.2. Eğitimde Kuııanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Eğitimde kuııanılacak materyal ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:

i. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyalleri (kitaplar, slaytlar, eğitim
rehberleri, bilimsel dergiler vb gibi)

2. Görsel/işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibi.)
3. Uygulamalı dersler için maketi model ve ilgili malzemeler, simülasyon maketi,
4. Eğitsel malzemeler (KemoterapilRadyoterapilHematopoetik Kök Hücre Nakil ünitelerinde

kuııanılan ekipmanlar)
5. KemoterapilRadyoterapi/ Hematopoetik Kök Hücre Nakil ünitesinde bulunması gereken tüm araç-

gereçler
6. Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü eihaz ve malzeme eğitim materyali olarak

değerlendiri lecektir.

7.3. Eğitimin Süresİ

Bu sertifikalı eğitim programının toplam süresi 120 (yüz yirmi) saattir. Eğitim türüne ve eğitim
yapılacak yere göre eğitim süreleri Tablo 2' de belirtilmiştir.
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Tabıo-ı: ünkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Eğitimin Vapılacağı Ver Toplam Eğitim Süresi

Saat Gün

Teorik Eğitim Eğitim Salonu 56 7
Prevantif ünkoloji/ KETEM 3

Radyoloji Ünitesi 3

Radyoterapi Ünitesi 4

Klinik (En az 3 kanser türünün olduğu) 8

Uygulaınalı Heınatopoetik Kök Hücre Nakil Ünitesi 4
Eğitim Hasta aile eğitimi 4 8

Kemoterapi Ünitesi
(Kemoterapi/Bioterapi/İlaç uygulaması 38yapılan, port katater kullanılan toksisite
değerlendirmesi vaOllan)

Toplam 64

Genel Toplam 120 15

7.4. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb gibi)

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır;

i. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmaz.
2. Sertifikalandırma için teorik eğitimin sonunda teorik sınav, uygulama eğitiminin sonunda uygulama

değerlendirilmesi yapılır. Her iki değerlendirmeden başarılı olanlar adına sertifika düzenlenir.
3. Sınav soruları eğitim sorumlusunun başkanlığında en az 3 (üç) eğitimciden oluşan sınav komisyonu

tarafından hazırlanır.
4. Sınav soruları eğitimin içeriğinde yer alan konuların ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak

hazırlanır.
5. Sınavdan başarılı sayılmak için teorik ve uygulama sınavından ayrı ayrı olmak üzere, i00 (yüz)

üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
6. Teorik sınavdan 70'in (yetmiş) altında puan alan ve/veya yasal mazereti nedeniyle sınava

katılamayan katılımcılara i (bir) sınav hakkı daha verilir. 2 (İki) iş günü içerisinde yapılacak olan
telafi sınavına da katılamayan ya da katıldığı halde başarısız olan katılımcılar uygulama eğitimine
devam edemez ve sertifika almaya hak kazanamaz. Bu kişilerin sertifika alabilmeleri için sertifika
programına yeniden başvurması gerekir.

7. Katılımcıların eğitim boyunca yaptıkları uygulama eğitiminin değerlendirilmesi uygulama
değerlendirıne formunda yer alan kriterler doğrultusunda, uygulama eğitimcisi tarafından EK-3A ve
EK-3B'deki "Uygulama Değerlendirme Formu" kullanılarak yapılır. Her bir katılınıcı için tek form
doldurulur ve değerlendirme tamamlandıktan sonra uygulama eğitimcisi tarafından imzalanır ve
prograın sorumlusuna teslim edilir. Katılımeının Uygulama değerlendirmesinden başarılı olması 70
(yetmiş) ve üzeri puan alması gerekir.

8. Sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarına itiraz eden
katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 2 (iki) iş günü içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılır.

9. Sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.
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8. PROGRAM SORUMLUSU VE NiTELİKLERi

Bu eğitim programında; aşağıdaki şartlardan en az birini haiz olanlar program sorumlusu olarak
görevlendirilir.

ı. Bakanlıkça Onaylı OnkolojilKemoterapi Hemşireliği Sertifikasına sahip, en az 3 (üç) yıl
Onkoloji!Kemoterapi ünitesinde çalışan ve hemşirelikte en az lisans mezunu hemşireler,

2. İç Hastalıkları Hemşireliği!Onkoloji Hemşireliği alanında lisansüstü eğitim yapmış öğretim üyeleri!
hemşireler,

3. Hemşirelikte lisans mezunu eğitim hemşireleri.

9. EGiTiCiLER VE NiTELiKLERi

9.1. Teorik Eğitim

Bu eğitim programında aşağıdaki şartlardan en az birini haiz olanlar teorik eğitirnci olarak
görevlendirilir.

a. Bakanlıkça Onaylı OnkolojilKemoterapi Hemşireliği Sertifikasına sahip, en az 3 (üç) yıl
OnkolojilKemoterapi ünitesinde çalışan hemşirelikte en az lisans mezunu heınşireler,

b. Eğitimin içeriğinde yer alan konularda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları,
c. Eğitimin içeriğinde yer alan konularda çalışmaları olan ya da bu alanda çalışan hemşirelikte en

az lisans mezunu hemşireler,
d. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış özel dal hemşireliği sertifikasına (Enfeksiyon Kontrol, DAS,

Stoma,Yara Bakım Hemşireliği vb.) sahip hemşirelikte lisans mezunu hemşireler,
e. Onkoloji/Kemoterapi alanı ile ilgili diğer meslek mensupları (Uzman Hekim, fizyoterapist,

diyetisyen, psikolog, sosyal çalışınacı v.b.).

9.2. Uygulama Eğitimi

Bu eğitim programında; Bakanlıkça Onaylı Onkoloji/Kemoterapi Hemşireliği Sertifikasına sahip, en
az 3 (üç) yıl Onkoloji!Kemoterapi ünitesinde çalışan hemşirelikte en az lisans mezunu hemşireler
uygulama eğitimcisi olarak görevlendirilir.

10. EGiTiM VERiLECEK YERİN NiTELiKLERi

Teorik Eğitim Merkezinin Özellikleri ve Teknik Donamm,;

1- Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ışığa sahip, havadar vc modül er sistemin
kuııamlabilcceği eğitim salonu olmalıdır.

2- Katılımcı sayısına uygun ve yeterli masa-sandalye bulunmalıdır.
3- Eğitimin uygun teknoloji ilc yapılmasına olanak sağlayacak gcrekli bilgisayar, gör-işit araçları, y-

uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerininlsunumların katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/printer, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim salonunda tercihen
görsel animasyonlarınlcğitim materyallerinin kullamlabileceği internet bağlantısı erişimi olmalıdır.

Uygulama Eğitimi;

Prevantif Onkolojil KETEM
Radyoloji Ünitesi
Radyoterapi Ünitesi,
Klinik (En az 3 (üç) kanser türünün olduğu)
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Ünitesi,
Kemoterapi Ünitesi (Keınoterapi!Bioterapi/İlaç uygulaması yapılan, port katater kullamlan toksisite
değerlendirmesi yapılan)

ünitelerini bünyesinde bulunduran merkezierde yapılır. Uygulama yapılacak cğitim merkezinin Yukarda
belirtilen birimleri bünyelerinde bulundurmaları esastır. Ancak Prevantif Onkoloji!KETEM birimleri
bulunmayanlar, bu üniteleri bünyesinde bulunduran merkezlerle protokol yapabilirler.
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Ayrıca eğitim yapılacak yerin;
ı.Kemoterapi uygulama öncesi, sırası ve sonrasına yönelik EK-2'de yer alan örnek fonnlardaki içeriğin

yer aldığı kemoterapi takip ve kayıt formlarının olması,
2. En az Klass IIB2/B3 biyolojik güvenlik kabininin olması ve bunun 6 (altı) ayda bir kalibre edildiğine

ilişkin kayıtların olması,
3. Hazırlanan ilaçların üzerinin hasta kimliği ve ilaç, ilacın dozu, ilacın hazırlandığı tarih vb. içeren

bilgilerle etiketi i olması ve i (bir) saatten daha uzun sürede uygulanan ilaçlar için infıizyon
pumplarının hıllanılıyor olması,

4. Hazırlama ve uygulama alanlarında kemoterapi eldiveni, gömleği, dökülme kiti, kaza ile maruziyette
alınacak önlemlere ilişkin talimat olması,

5. Kemoterapi ilaçlarının hazırlığı, uygulanması ve takibine, santral venöz kateter bakımıarına ve
ekstravazasyona yönelik prosedürltalimatların oluşturulmuş olması,

6. Merkezde en az 3 (üç) hemşirenin ünkolojilKemoterapi hemşireliği sertifikasına sahip olması,
7. Hastalara hastalıkları ve ilaçları hakkında yazılı bilgi verilmesi,
8. Acil durumlarda kullanılmak üzere tam donanımlı bir acil müdahale arabasının olması,
şartlarını da taşıması gerekir.

1ı. SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu sertifikanın geçerlilik süresi Lo (on) yıldır.

12. SERTİFİKANIN VENİLENME ÖLÇÜTLERİ

Sertifikanın yenilenmesinde aşağıdaki ölçütler kullanılır.
ı. Sertifika sahipleri sertifikanın geçerlilik süresi olan lO (on) yılın sonunda sertifika yenileme

sınavına tabi tutulur.
2. Yapılan sınav sonucunda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri alanların sertifika geçerlilik

süreleri LO(on) yıl daha uzatılır. 70 (yetmişl'in altında alan adaylar tekrar eğitim programına alınır.
3. Yenileme sınavı ilgili biriminin koordinasyonunda "ünkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim

Programı" içeriğinde yer alan konular ve alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda çoktan seçmeli
test yöntemiyle program uygulayıcısı tarafından yapılır.

4. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına art arda 2 (iki) kez
katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ennesini
takiben en kısa sürede sınava alınır.

5. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim faaliyetlerinin
dunnası ve sertifikalı eğitim uygulama yetki belgelerinin iptal edilmesi ya da kapatma ve devir
durumlarında yenileme sınavları kururnca yapılır.

6. Sertifika yenileme sınavında başarısız olan sertifika sahiplerinin yenileme sınavı notları na itirazları
sertifika yenileme sınav komisyonu tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılır.

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hüküınleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan
denklik başvuru fonnu (EK-4) kullanılarak denklik talebinde bulunulur. Bu fonnda belirtilen tüm
belgelerin sunulması zorunludur. Bu forında belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte
doldurulacak, eğitimin verildiği kurumlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim
yurt dışında alınmış ise ayrıca belgelerin yeıninli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi fonnun ekinde
dosya halinde sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Ver Alacak Belgeler

i. Sertifikanın aslı
2. En son bitinniş olduğu okul/yüksekokul (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diplomasının aslı ve

fotokopisi
3. Varsa Lisansüstü eğitimi bitinne belgesi aslı ve fotokopisi
4. T.C Nüfus Cüzdanı/ Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi
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5. Başvuru Fonnunun 4'üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler
(Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)

6. Başvuru Fonnunun 3 'üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel Hukuk
Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye
misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite
hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge istenmeyecektir.

7. ilgili alanın standartlarında komisyonca belirlenen ve isten diğer tüm belgeler.

Denklik İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı

ı. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları Bakanlık ilgili birimince Onkoloji
Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda incelenir.

2. Dosyaları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahiplerine sertifika denklik belgesi düzenlenir.
3. Sertifika Denklik Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.
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EKLER
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EK: i- ONKOLOJİ HEMŞİRELİGİ SERTiFİKA PROGRAMi DEGERLENDİRME FORMU

Kesinlikle
K i

Kesinlikle
K iatı mıyorum atı .ıyorum
i 2 3 4

GENEL i~ , G) @ ;, ...•

'0 .~
I. Programın kapsamı yeterliydi
2. Program için ayrılan süre yeterliydi
3. Kullanılan gör-işit araçları uygun ve yeterliydi
4. Fizikselortam öğrenme için uygundu
S. Yeterince yeni bilgiler kazandırdı
6. Programa katılmak bana motivasyon sağladı
7. Soru sormaya ayrılan zaman yeterliydi

KONULAR
Onkoloji Hemşireliğine Giriş
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kanser Epidemi}'olojisi
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Karsinogenezis \o'C Koru)'uculuk
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kanserde Erken Tanı, Tarama, Evreleme
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kanserde Tanı Yöntemleri
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Onkolojide Etik Konular
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Sık Görülen Kanser Türleri
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Sık Görülen Kanser Türleri
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kanser Hastalarında Beslenme
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kanser Hastalarında Ağrı Kontrolü
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Ağrı Kontrolünde Ağrı Hemşireliği Klinik Yaklaşım
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i

Hukuksal Yönleriyle Onkoloji Hemşireliği
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i
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Hasta ve Çalışan Güvenliği
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Palyatif Bakım (Hastanede ve Evde Bakım)
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattt i i i

Hasta ve Aile Eğitimi
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

ünkoloji Hastasına Bakımda Yaşanan Psikososyal Sorunlar
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
içerik bana yeni bilgi kattı i i i

Onkolojik Aciller (Metabolik ve Metabolik Olmayanlar)
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i
Cerrahi Tedavi

İçerik anlayabileceğim düzeyde i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Radyoterapi
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i

Kemoterapi (Otolog Kök Hücre Nakli Destekli Yüksek Doz Dahil), immünoterapi (Allojenik Kök
Hüere Nakli, Tümör AŞısı), Bivoterapi,

İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Hormanoterapi ve Hedefe Yönelik Tedaviler
İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Radyonüklid Tedavi
içerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Tamamlayıcı ve AlternatifTedaviler
İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Kemoterapinin Temel ilkeleri
İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Kemoterapötik Ajanlar
İçerik anlayabileceğim düzeyde i
İçerik bana yeni bilgi kattı i
Biyoterapötik Ajanlar, Hedeflenmiş Tedaviler

İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

Kemoterapi Uygulama İlkeleri, Veriliş Yoııarı
İçerik anlayabileceğim düzeyde
İçerik bana yeni bilgi kattı

İlaçlann Uygulanması ve U:ygulamaSonrası Dönem
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i
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Kemoterapi Uygulamalarında Santral Venöz Kateterler
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Sitotoksik Tedavi Sırasında Acil Yaklaşım Gerektiren Komplikasyonlar-Ekstravazasyon,
Hioerscnsitivite, Ananaksi

İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Kemoterapi Uygulamalarında Güvenli U)'gulama Yaklaşımları
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kaltı i i i i

Kemoterapötik Ajanlar-Besin Etkileşimleri
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Kemik iliği Baskılanması
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattt i i i i
Gastrointestinal Yan Etkiler-Bulantı, Kusma, Konstipasyon, Diyarc, Mukozit, Tat Değişimi

İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Saç Dökülmesi, Deri Reaksiyonları
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Hemorajik Sistit, Nefrotoksisite
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Kardiyak, Pulmoner Toksisite
İçerik anlayabileeeğim düzeyde i ı i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Pankreatit, Hepatoksisite
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Seksualile
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
içerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Nörotoksisite, Okuler Toksisite
İçerikanlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Yorgunluk
İçerik anlayabileceğim düzeyde i i i i
İçerik bana yeni bilgi kattı i i i i

Programınatamamınailişkin ilgili yorumve önerileriniz:

Teşekkür Ederiz.
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EKı HEMŞİRE TAKİp FORMU
Hasta Adı soyadı
Protokol No : MEDiKAL ONKOLOJİ AYAKTA!'\'
Cinsiyet :

HASTA TAKİp FORMUDoğum larihi :

• Tanı • Medeni durum : Evli Bekar........................ ...................• ,......
• Alle~iöyküsü :DYok il:........................• Çocuk sayısı . ••..•...............................•.....

• Kronik has talıklan :DıM DHT D:Y Qer • Adresi: : ........... ........ ..............................

• Meslcği . ....................•..•••••••......•. ............ . ........... ..... .. . ....•........................

• Sosyal güvencesi :D SGK D Banka DÜcrcıli D Diğer . .................... ..•......••..•................

• Tel ...•..•.............................................

DUI{1J.I1U LABORATlNAR vrn.tLml

Tarih Tal'"ih

• ECOGPcrı: • WBC

• Vucut sıcaklığı • Hgli

• Nabızl sol • HCl

• Kan Basıncı • Tronilosit
• Ağn değerlendirnr • Blasılar

• Boy • ANe

• Kilo • Glikoz

• VYA' • LDII

• Tedavi külÜ • GGf

KE.\IOTmAPt i BtYOTmAPt • T.Bilirubin

• T.Protein

• Albumin

• ca

• Üre

• Kreatinin
PRfl\IIDiKASYONLAR • Ürik asit

• AST

• ALT

• ALP

• Na

KULLANDIGIILAçLAR • K

• O

• ECOC Performans Durumu
KANtRÜNLmt O Asemptomaıik

i i i i i Scmpıomaıik

2
Scmpıomatik. uyanık saaılerinin %50'sintkn azı
yaıakra

UYGULAMA 3 Scmpıomatik. uyanık saatlerinin %50'sindcn fazlası
valakta ama ooIDmlıdemI.

• rvllölgc 4 Yalağa bağımlı

• iğne Tüıü i No AGRI S KALAS i

• Uygulama süresi • • , , , • , • , , ,
• Istenm::yen Reak O i 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo
Hemşire Adı DLş~IERiSKI DI:{;FRLEJ\DiR~ıESi

Puan :
Puan Değerlendimrsi :
Puana Yönelik Girisimler

•
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TOKSisiTE DEGERLENDiRME ÖLÇEGi

Tarih: KONSüLTEEDİUN BÖLÜM

l.Lökopeni Tarih

2. Tronilositopeni Ruh Sağlığı Birimi

3. Anemi Sosyal Çalışan

4. İnCeksiyon Diyctisyen

S.Ateş Diğer

6. Kreatinin

7. Hemıtüri

8. Bulantı

9. Kusım

10. Diyare SORU1\" LisTESI

ı1. Kabızlık Bıışlan~ıç Tarihi
Önemli Tınılar i

Durumlar

12. Sloınıtit

13. Tat Değişimi

14. Bilirubin

15.AlT,AST

16. Duyu

17.Gönre

18. işitire

19. Motor

20. Kartikal Fonk.

ıl.Serebellar Fonk.

22. BaşağnSl

23. Kalp Fonksiyonu

24. Solunum

25. Deri

26. Alapesi

27. Alleıji

28. Yorgunluk

29. Uyku

30. Diğer

B£SLENME VE DAVRANıŞ DEGisıKLİKLERİ Tarih
Girişimseıişlemler i

Cerrahi

Beslenm:

Bilişsel

Başcım:

Ruhsal Durum

Sosyal Destek

iletişim

Seksüel Aktivite

Hemşire Adı
19
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Hemşire Izlem Notu Hemşire izlemNotu

TABURCU PLANI

Hastanm Yaşam Şekh : DYahırz yaşıyor D Aile yaşamı D Diğer .

İşitrre / Konuşma engeh D Yok D Var

Okuım/yamıa engeli D Yok D Var

Diğer : .

D Var

DVar

D Var

D Yok

OYok

DYok

Dini ihtiyaçlan ile iLgiJiistemle: D Yok D Vaı: .

Ev yaşamı D Evde kullanmak zorunda olduğu merdiven var D Evde banyo ve yatak odası ayoı katta

Hastanın yeterlilikleri hakkında

Hareket etıre güçlüğü

Fonksiyonel yetersizliği

Gönne engeh

20
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EK-3A
ONKOLOJİ HEMŞİRELİGİ SERTİFİKA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA

DEGERLENDİRı\IE FORMU Bölüm i
Kanser Kemoterapi Uygulama Yeterlilik Kaydı

Hemşirenin OnkolojilKemoterapide yetkin olabilmesi için en az üç ilaç uygulamasını takip etmesi gerekmektedir.
Uygulamada en az iki vezikant özellikle olmalıdır. Bazı işlemler yapılamıyor ise boşluğa U/D (Uygulanabilir
değil) yazarak işaretleyiniz
Katılımcının Adı Soyadı

Kahlımeının Uygulama Yaptlğı
Birim
Değerlendiren Tarih U)'gulanan ilaç isimleri

ı. ilaç:

2. ilaç:

3. ilaç;

Uygulama
Değerlendirme Notu(*)

No
Değerlendirileo Uygulamalar ı.llaç 2.İlaç 3.lıaç

Ortalama
Puanı Puanı Puanı

UYGULAMA ÖNCESi
ı. Eczacı/ diğer kişilerle ilacın uygulama zamanını

belirleme
2. istemin imzalı olduğunu kontrol etme
3. Gerekli olan laboratuvar değerlerini kontrol etme
4. İstemin doğruluğunu kontrol etme
5. Vücut yüzeyalanı ve ilaç dozlarını yeniden

hesaplayarak kontrol etme
6. Kemoterapi istemini ilaç, doz, liste ve veriliş rotası

yönünden kontrol etme
7. Hasta eğitimi, premedikasyon, tedavi öncesi hidrasyon

ve diğer hazırlıkların tamamlanmadığını kontrol etme
UYGULAMA ÖNCESI iLACıN HAZIRLlGI

8. İlaç hazırlama öncesi istemI e ilaç tedavi planının doğru
hasta, doğru ilaç, doğru zaman, doğru doz yönünden
kontrol etme

9. ilaç bazırlamadan önce eldiven, gömlek gibi kişisel
koruyucu önlem araç.gereç giyme ve biyolojik güvenlik
kabinine uygun özellikte örtü serme

lO. Uygulama öncesi eldiven ve ön lük giyme
ıı. Atıkları prosedürlere uygun şekilde yok etme
12. Sitotoksik ajanlara maruziyet ve dökülmelerde gerekli

prosedürü uygulama
UYGULAMA

13. Hazırlanan ilacı isterole karşılaştınna
14. Hastanın doğru hasta olduğunu kontrol etme
15. Uygulama öncesi ediven ve önlük giyme
16. Uygulama yapılacak alanı kontrol etme ve damar

seçimini yapma

21
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17. Öncesi IV yolu 5-10 cc %0.9'luk NaCl ile yıkama ve
damar içinde olduğunu kontrol etme
Güvenli uygulama yapma

ıs. Her 3-5 cc de uygulama alanını kontrol etme
Uygun hızda uygulama yapma
iki ilaç arası %0.9 luk NaCl ile seti / yolu yıkama

19. ilaçlara bağlı gelişebilecek akut yan etkileri uygun
şekilde gözleme

20. Ekstravazasyon durumunda uygun yaklaşımlan
gerçekleştirme

21. Hipersensitivite reaksiyonu durumunda uygun
yaklaşımlan gerçekleştirme

UYGULAMA SONRASı
22. En az 5-10 cc %0.9 luk NaCl ile damar yolunu yıkama
23. Santral venöz giriş yolunu yıkama ve aracın yerinden

ayrılma işlemini uygun şekilde yapma
24. Kemaıerapi atıklarını prosedüre uygun şekilde yok etme
25. ilaç, eğitim ve hasta yanıtına ilişkin kayıtları

tamamlama
26. Hasta, aile üyeleri ve diğer ilgili kişilerle tedavi sonrası

uyum için gerekli iletişimde bulunma
TOPLAM PUAN (Her Bir Uygulamaya Verilen Notun Ortalama Toplamı)

ORTALAMA PUAN (Toplam Puan/Değerlendirilen Uygulama Sayısı)
YÜZ ÜZERİNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Puan x 2S)

*Değerlendirme Notu:
Oldukca Yeterli: 4
Yeterli :3
Kısmen Yeterli :2
Yetersiz : ı
Değerlendirernedi : o

NOT: Uygulama Sınavlan Onkoloji Hemşireliği Sertilikalı Eğitim Programı Klinik Uygulama Eğitim
Değerlendirme Formu (EK-3A ve EK-3B) kullanılarak yapılır. Formda yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli
(4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (i), "Değerlendirilemedi" (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir.
Formda yer alan konulann her birinden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına
bölünerek onalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi beş) sayısı ile çarpılarak 100 (yüz) puan üzerinden
hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır.
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EK-3 B
ONKOLOJİ HEl\lşİRELİGİ SERTİFİKA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA

DEGERLENDİRME FORl\lU Bölüm ii

Katılımcının aşağıdaki girişimleri ne düzeyde gerçekleştirdiğini belirtiniz. Bazı işlemler yapılamıyor ise boşluğa
U/D (uygulanabilir değil) yazarak işaretleyiniz. Açıklama yazılı olan bölüme katılımcının bu girişimi nasıl
yaptığınızı açıklayınız.

Tarih

Katılımemın Adı Soyadı

Katılımeının Uygulama Yaptığı Birim

Değerlendirmeyi Yapan

Uygulama
Değerlendirilen Uygulamalar Değerlendirme

No Notu (')
i Kanser hastasının bakımının disiplinler arası yönlerinde doktor ve diğer sağlık

meslek üyeleri (öm.diyetisyen) ile birlikte hareket etme
Açıklama:

2 Hasta ve aileyi bakırnın planlanmasına katma ve hastanın bireysel
gereksinimlerine yönelik girişimleri oluşturma
Açıklama:

3 Tanı koyma ve tedavi prensipleri Hastaya saç kaybını azaltmada alınabilecek
önlemleri açıklama ve beden imgesini koruma
Açıklama:

4 Laboratuvar sonuçlarını değerlendirme ve kemik iliği epresyonu ola hastaya
yorgunluk, enfeksiyon ve kanamayı önlemeye yönelik girişimleri açıklama
Açıklama:

5 Stomatit gelişme riski olan hastaları belirleme ve ağız hijyeni ve buna yönelik
alınması gereken önlemlerİ hastaya açıklama
Açıklama:

6 Bulantı/kusmayı önlemede ilaç, gevşeme dikkati başka yöne çekme gibi ilaç
dışı girişimleri kullanma
Açıklama:

7 Gastrointestinal komplikasyonları (konstipasyon. diyare) önleme ve giderınede
hastaya açıklama
Açıklama:

8 Olası/gelişen alerjik reaksiyonları önleme ve gidermede etkili hemşirelik
girişimlerini belirleme ve uygulama
Açıklama:

9 Kemoterapinin hazırlanına, uygulanma ve atıklarının yok edilmesine yönelik
gerekli önlemleri uygulama
Açıklama:

LO Ekstravazasyonu değerlendirme, tedavi etme ve izlemeye ilişkin bilgiyi
açıklama/uygulama
Açıklama:
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II Damar giriş aracı yönünden hastanın gereksinimini ve hastaya uygun aracı
belirleme
Açıklama:

12 Veri toplama, jlaç uygulama, hasta eğitim ve izlemine katılarak araştırma
protokoııerini belirleme
Açıklama:

13 Kanser Erken Tanı Tarama Merkezinde en az 4 saat bulundu, işleyiş sürecini
öğrendi.
Açıklama:

14 Mamografi, Tomografi, MR ya da PET CT olan Radyoloji Ünitesinde 4 saat
gözlemde bulundu.
Açıklama:

15 En az üç kanser türü olan onkoloji kliniğinde 8 saat bulundu, işleyiş sürecini
öğrendi.
Açıklama:

16 Karışım hazırlanırken dikkat edilecek hususlar Radyoterapi ünitesinde 4 saat
bulundu, işleyiş sürecini öğrendi
Açıklama:

17 Kemik İliği Transplantasyan Ünitesinde 4 saat bulundu, işleyiş sürecini öğrendi.
Açıklama:

TOPLAM PUAN (Her Bir U)'gulamaya Verilen Notun Toplamı)

ORTALA~tA PUAN (Toplam PuanlDeğerlendirilen Uygulama Sayısı)

VÜZ ÜZERiNDEN ORTALAMAPUAN(Ortalama Puan x 25)

*Değerlendirme Notu:
Oldukca Yeterli: 4
Yeterli : 3
Kısmen Yeterli :2
Yetersiz : ı
Değerlendiremedi : o

NOT: Uygulama Sınavları Onkoloji Hemşireliği Sertilikalı Eğilim Programı Klinik Uygulama Eğitim
Değerlendirme Formu (EK-3A ve EK-3R) kullanılarak yapılır. Formda yer alan her bir konu; Oldukça Veterli
(4), Veterli (3), Kısmen yeterli (2), Vetersiz (I), "Değerlendirilemedi" (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir.
Fonnda yer alan konuların her birinden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına
bölünerek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi beş) sayısı ile çarpılarak 100 (yüz) puan üzerinden
hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır.
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EK-4 SERTİFİKALI EGİTİM DENKLİK BAŞVURU FORMU

ı. EGİTİMİN ADI (Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)

1 _

2. EGİTİMİN ALıNDıGl üLKE

i
3. EGİTİMİN ALıNDıGl KURUMlKURULUŞ/ÖZEL HUKUK TÜZEL KİşİsİlGERÇEK

Kİşİsİ

4. EGİTİM MÜFREDATI

1 ---

5. SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

1 --

BASVURUDA BULUNANıN

Adı, Soyadı, Unvanı

İş Adresi

Ev Adresi

Sabit Telefon No: Mobil Telefon No:
İletişim Bilgileri O .......................... O ..............................

Fax No: E-mail adresi
O ......................... ............... @ ..............

Tarih ve İmza
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