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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyoloji AD 

Doğrulama işlemleri-Basamak 1 

• Radyoloji istek formu 
– Temiz, okunaklı 

– Zorunlu bilgilerin sağlanması 
• Hasta detayları (tercihan bilgi etiketi) 

– Tam ismi/D.T 

• Oda numarası ve tarih 

• İstenen tetkik ( yön dahil) 

• Klinik hikaye 

• İsteyen doktorun iletişim bilgileri 
– Adı, imzası/telefon no: 

• Eksik/yanlış istek formu-Hemen istek yapanı veya klinik 
hemşiresini uyar 

• Doğru hasta (kimlik belirleme) 

• Kapsam: bütün radyoloji prosedürleri 

• Hastaya sor 

– Adı 

– Doğum tarihi 

– Bugün yapılacak işlemin adı, yön dahil 

Doğrulama işlemleri-Basamak 2 Doğrulama işlemleri 

• Doğru hasta 

• Yatan hastalar 

• 1.Tam adını, doğum tarihini ve tetkiki sor 

• 2.Cevapları hastanın istek kağıdı veya bileklik 
bandı ile karşılaştır 

• Devam etme Eğer: 
– Hastanın kimlik bandı yoksa: klinik personelini 

şahsen ara ve doğrula, on-line form doldurulabilir 

– Hasta kimlik doğrulaması için konuşamıyorsa: eşlik 
eden hemşire doğrulamalı, 

– Etiket 

Doğrulama işlemleri 

• Ayaktan Hastalar 

 1.Tam adını, doğum tarihini ve tetkiki sor 

 2.Cevapları hastanın istek kağıdı ile karşılaştır 

• Devam etme Eğer: 

– Hasta kimlik tespiti için konuşamıyorsa 

• Devam et Eğer: 

• Eşlik eden akrabalar, aile üyeleri, arkadaş 

veya bakıcıları kimliği doğrulayabiliyorsa 

Mesaj pekiştirme!! 

• Hastanın kimliğini kontrol ettin mi? 

– İşlemden önce 

Hastaya sor: 

•İsim 

•Doğum tarihi 

•Tetkik 

•Cevapları istek 

kağıdı ve kol bandı ile 

karşılaştır 
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• Genel Röntgen (genel, mobil, acil, 
mammografi, tarama) 

• İşlemden önce doğrula 
– Doğru hasta geldi mi? 

– İstenen inceleme ile ilgili klinik bilgi 

– Doğru tarafı belirle 

– Doğru ‘Sağ’ ‘Sol’ işaretleri koyulmuşmu 

 

İşlemi tamamla (herhangi bir uyuşmazlık yoksa) 

• Girişimsel Radyoloji (BT, US, Anjiografi/mammografi dahil 
tüm invaziv işlemler) 

• İşlem odasında, hasta ordayken; 

• Hastanın kimliğini doğrula, İstek/hasta onay formları, 
Doktor tarafından yön belirlenir 

• Takım lideri 
– Hasta giydirilir 

– Hasta kimliği doğrulanır 

– İstenen prosedür ile uyuşmazlık varmı 

– Doğru pozisyon, seviye ve bölgenin doğrulanması 

– Görülebilen işaretli alanın doğrulanması 

– Doğru implant, cihaz ve ilaçların mevcudiyeti 

Herhangi bir uyuşmazlık halinde devam etme! 

• İşlem sonrası (bütün radyoloji 
prosedüerleri) 

• Emin ol: 
– Görüntülere doğru detaylar eklenmiş mi? 

– Hasta detayları, yön işareti, kontrastlı 
imajlardaki işaretler doğru mu ? 

– İşlem sonu raporların onaylanması: tekniker, 
işlem, tarih, isim ve imzaları onaylar 

– Sonra PACS a gönderiler 

– Hastanın tıbbi notları arasına konur 

Doğrulama Etiketi 

• Doğrulama     Evet   Hayir     

Hasta kimliği doğrulandı 

• İşlem ve hasta onayı doğrulandı 

 

• Doğru taraf ve yön belirlendi 

• Görüntüleme bilgisi doğrulandı (eskiler) 

 

• Cihaz doğrulandı 

• Takım üyeleri:......... 

• Takım şefi:........ 

Özet 

• Radyolojiye doğruyu getirmek 

• Doğru hasta, işlem ve yönden emin ol 

1. Basamak 

İstek formunun temiz okunaklı 

ve: 

 Tam adı, DT, adresi, kliniği 

 İşlemin yönü belli mi 

 Klinik öykü  içeriyormu? 
2. Basamak 

Hastaya; 

Tam adı, DT sor 

Eğer kimlik bandı var ise istek 

formundaki bilgiler ile 

uyuşuyormu 

3. Basamak 

Doğru hasta mı orada 

İstenen tetkik için klinik öykü  

İstene taraf doğru mu 

Sağ ve sol taraf işaretleri 

kullanılıyormu ve doğru 

koyulmuşmu 

Kullanılacak malzeme doğru mu 
4. Basamak 

Emin ol: 

Görüntüye doğru detaylar 

eklenmiş mi 

İşlenmiş görüntülerde yön 

işaretleri ve hasta detayları 

eklenmiş mi 

Personel ile ilgili Sorumluluklar 

• Hasta transferi 
– Ön danışma radyoloji hasta transfer belgesinin 

ön tarafını doldurmalı 

– İstek formunun gerekliliğini kontrol et 

– İşlemi ve hasta detaylarını istek belgesinden 
hasta transfer belgesine geç 

– Hastadan sorumlu klinik hemşiresini ara ve 
transferi düzenle 
• Adını ve bölümünü söyle 

• Radyoloji ünitesi için bir transfer formum var 
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• Hasta transferi 

– Hasta kayıt numarası nedir ? 

– Hasta işleme hazır mı ? 

– Yatakta mı yoksa tekerlekli sandalyede mi transfer 
olacak ? 

– Hemşirenin eşlik etmesine gerek var mı ? 

– Yatak numarası nedir ? 

– Yataklarında elektronik cihazlar var mı ? 

– Oksijene ihtiyaçları var mı ? 

– Personel koruyucu aletlere ihtiyaç var mı ? 

• Hasta transferi 

– Hastadan veya yakınlarından işlem için onay 

alındı mı? 

– Hasta en son ne zaman bir şeyler yedi ? 

– Hastanın damar yolu var mı ? 

– Hasta antikoagülan alıyor mu ? 

 

– Tüm bilgiler alındıktan sonra ‘radyoloji transfer 

formu’nun ön tarafını tamamla 

Radyoloji Transfer Formu 

Radyoloji  Hasta Transfer Formu 

Klinik ve yatak no Gideceği yer Genel        BT 

Soyadı Tarama      Anjio 

Adı U/S             MRI 

Hasta numarası 

Hemşire eskortu Evet    Hayır Bölge Sandalye     Yatak 

Koruyucu malzeme Evet    Hayır Transfer 

Kontrol eden İmza 

Radyoloji Transfer Formu 

• Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra hasta 
transferi başlayabilir. Radyoloji hademesine form 
verilir 

• Kliniğe varıldığında Radyoloji hademesi 

– Kendini ve kliniğini söylemeli 

– Getirdiği hastanın ismini ve yapılan işlemi söylemeli 

– Hastadan sorumlu klinik hemşiresi ile görüşerek; 
• Hasta transfere hazır mı ? 

• Hemşirenin eşlik etmesine gerek var mı ? 

• Oksijen veya elektronik cihazlara gerek var mı ? 

• Koruyucu teçhizata gerek var mı? 

Radyoloji Transfer Formu 

• Hemşirenin yardı mı ile hastayı bul 

• Radyoloji hademesi 
– Hastaya tam adını doğum tarihini sorarak formdan 

kontrol etmeli 

– Cevapları kol bandı ile karşılaştır. Bu zorunludur. 
Hasta protokol numarasını formdan ve hastanın 
kol bandından karşılaştır 

Bütün hasta notlarının ve grafilerinin hasta ile birlikte 
olmasına dikkat et 

Radyoloji hademesi daha sonra formun arkasını 
doldurur 

Radyoloji Transfer Formu 
Arka yüz 

Radyoloji Tel:...... 

Acil Tel:..... 

Hademe aşağıdakileri 

doğrular 

Bütün bilgi formda 

kayıtlı mı? 

Evet Hasta transfere hazır 

mı? 

Evet             Hayır 

Hastanın kimliği doğru 

hasta olduğunu 

doğruluyor? 

Evet Hasta oksijen veya 

elektronik cihazlara 

ihtiyaç duyuyor mu? 

Evet             Hayır 

Radyoloji hemşireleri 

hasta geldiğinde 

bilgilendirildi mi?  

Evet Hemşire eskortuna 

ihtiyaç var mı? 

Evet             Hayır 

Bütün hasta notları 

hasta ile birlikte mi? 

Evet             Hayır 


