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ÖNSÖZ 

 

 

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini 

ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan kanser olguları ve 

kanser ölümlerini azaltmak için, çeĢitli strateji ve faaliyetleri içeren uzun dönemli bir programı hayata 

geçirmiĢtir. Bu programın bir parçası da, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin 

(KETEM) kurulmuĢ olması ve iĢletilmesidir. Bu çalıĢmalarımız sonucunda tüm dünyaya örnek olabilecek 

yeni bir model ortaya çıkmıĢtır. Bu modelin halkımız tarafından benimsenmesi onlara götüreceğimiz 

hizmetin kalitesinin artmasına bağlıdır. 

Bu kitapçık KETEM‘lerde verilen hizmetin aksamadan ve kalite standartlarına uygun olarak 

yapılmasını sağlamak üzere hazırlanmıĢ bir baĢvuru dökümanıdır. Tüm arkadaĢlarıma fayda sağlayacağını 

umarak çalıĢmalarında baĢarılar diliyorum. 
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a) Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) 

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön plana 

çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı, ülkemizde ortaya çıkan kanser olguları 

ve kanser ölümlerini azaltmak için, çeĢitli strateji ve faaliyetleri içeren uzun dönemli Ulusal Kanser Kontrol 

programını hayata geçirmiĢtir. Tütün bağımlılığı ile mücadele, çevresel karsinojen etkenlere maruziyetin 

azaltılması gibi çeĢitli projeler içeren bu programın bir parçası da, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve 

Eğitim Merkezleri’nin (KETEM) kurulmuĢ olması ve iĢletilmesidir.  

 KETEM‘ler Ġl Devlet Hastanelerine entegre olarak, gerektiğinde hastanenin tüm imkânlarından 

faydalanacak Ģekilde tesis edilmiĢlerdir. Bu merkezlerde tanımlanmıĢ risk gruplarına, oluĢturulmuĢ tarama 

standartları doğrultusunda yapılacak toplum tabanlı tarama programlarıyla [meme, serviks (rahim ağzı), 

kolorektal kanserler, vb.] erken dönemde tanı konulması, hasta takip ve değerlendirmelerinin yapılması, 

olanaklar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlanması ve kanser tanısı konan hastalara gerekli tıbbi 

yönlendirme ve tedavi merkezlerine sevki hedeflenmektedir.  

Bu merkezler aynı zamanda sağlık personeli ve halkı kanser konusunda bilgilendirme ve 

bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitim faaliyetlerini de gerçekleĢtirmektedirler.  Kanser kayıtları ile elde 

edilen verilerin sonuçları doğrultusunda epidemiyolojik  araĢtırmaların planlanması ve özellik gösteren 

kanser türlerine göre WHO‘nun önerileri doğrultusunda tarama programları da bu merkezlerde 

planlanmakta ve gerçekleĢtirilmektedir. Kanserden korunma ve tarama yöntemleri hakkında eğitim verilmiĢ 

olan doktor, hemĢire, ebe, röntgen teknisyeni ve tıbbi teknologlar görevlendirilmiĢtir. Bu özel konuya gönül 

vermiĢ olan personelimiz,  aynı zamanda iletiĢim ve sağlık eğitmenliği konularında da eğitilmiĢtir. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği MEDA programı ile ortak yürütülen proje 

kapsamında ilk olarak 11 ilde Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurulmuĢtur. 4 

ġubat 2009 tarihi itibariyle 81 ilimizde 122 Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi bulunmakta 

olup KETEM‘ler Devlet Hastaneleri bünyelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler. Kanser erken teĢhis 

ve tarama hizmetlerinin amaçlanan hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla ülkemizde KETEM 

sayısının 280‘e ulaĢması amaçlanmaktadır.   

 

b)KETEM’lerin KuruluĢ amaçları;  

            Meme, serviks ve kolorektal kanserlerine bağlı ölümleri azaltmaktır. 

        Ara Amaçlar;  

Taramanın hedef grubuna kanserle ilgili bilgiler ulaĢtırarak toplumun kanserle ilgili 

farkındalığını arttırmak, 

Hedef nüfus içinde taramaya katılan kiĢi yüzdesini yükseltmek.  

 

 Toplumda farkındalık artıĢı sağlamak, 

 Taramaya katılan kiĢi yüzdesinde artıĢ sağlamak, 

 Ġleri evrede tanı alan kanser olgularında azaltmak, 

 Kanser insidanslarında azalma (serviks, deri), 

 Kanser mortalitesinde azalma sağlanmasıdır.  
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KETEM ’lerde Yürütme ve ĠĢleyiĢ 

Ġdari Yapılanma; KETEM‘ler Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği ile Kanser Erken 

TeĢhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe tabi olarak, Kanser 

Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri adıyla faaliyetlerini yürütürler.  

Merkezler hastanelere entegre olarak kurulur (ancak ülkemizde henüz tarama hizmetlerinin örgütlenme 

ve alt yapı çalıĢmaları devam ettiğinden Antalya ve Muğla ‗da kurulu merkezler pilot çalıĢma kapsamında Ġl 

Sağlık Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyetlerini yürüteceklerdir). Her yıl merkezlerin yılsonu faaliyet 

raporlarının değerlendirilmesi sonucunda merkezlerin idari yapısının Valiliklerin belirttiği Ģekilde devam 

edip edemeyeceği hususunda Bakanlık tarafından karar verilir. 

 Valilikler tarafından Bakanlığa sunulan Merkezlerde alt birimlerin oluĢturulması talepleri, Bakanlık 

tarafından Merkezlerin performansı ve ihtiyaçları ile ilin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir.  

Sağlık Müdürleri ve Hastane BaĢhekimleri Merkezlere personel, tıbbi ve teknik donanım, fiziki alt yapı 

ve eğitim konularında gerekli desteği sağlamakla yükümlüdürler.  

Personel; Personel Genel Müdürlüğü ve Valiliklerce, Merkezlere TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro 

Standartları Yönetmeliğine göre personel ataması yapılır. 

 

Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıĢ olan atamalar ile TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro 

Standartları Yönetmeliğinde belirtilen sayı ve nitelikte personel ihtiyacının karĢılanamadığı durumlarda, 

Valilikler tarafından aynı yönetmeliğe göre 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu gereğince Ġl Onayı veya Ġl içi 

görevlendirme ile personel çalıĢtırılır. 

 

BaĢhekimlikler/Sağlık Müdürlükleri tarafından  bu merkezlerde görevli pratisyen hekim, ebe, hemĢire, 

tıbbi teknolog, röntgen ve laboratuar teknisyenlerinin baĢka birimlerin nöbetlerinde görevlendirilmemesi 

sağlanmalıdır.  

Merkezlerde Bakanlığın düzenlediği ilgili sertifika programlarını baĢarı ile bitirmiĢ eğitimli personelin 

çalıĢtırılması esastır. 

 KETEM‘lerde çalıĢan personelin atama ve görevlendirme karar ve suretleri ile ayrılıĢ-baĢlayıĢları 

Personel Genel Müdürlüğüne ve Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına en geç 1 ay içinde gönderilmelidir. 

 Röntgen Teknisyeni kadrosu 2 (iki) olup, 2 (iki) kadro sağlanamayan yerlerde,  ikinci teknisyenin 

görevlendirme ile çalıĢması Valilikçe sağlanır. 

Genel cerrahi, radyoloji, jinekoloji, patoloji ve dermatoloji uzmanları  konsültasyon sistemi ile 

çalıĢtırılmak üzere Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkezlerde Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastanelere bağlı 

Merkezlerde Hastane BaĢhekimliği tarafından teklif edilerek, Valiliklerce görevlendirilir. 

Valiliklerce merkezlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması amacıyla Aile Hekimi veya Halk Sağlığı 

Uzmanlarının merkezlerde görevlendirme ile çalıĢması sağlanır.  

Merkezlerde, merkez sorumlu hekiminin merkezin kadrolu (konsültan hekimler dahil) hekimleri 

içerisinden atanması merkezdeki çalıĢmaların etkinliğini artıracaktır.  
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Tıbbi teknologlar merkezlerin eğitim, bilgi iĢlem ve istatistik  faaliyetlerini yürütür. 

 Merkez sorumlu hekimi tarafından merkez çalıĢanlarının iĢ ve görev tanımları yönetmeliğe uygun 

olarak hazırlanır, gerekli onay alındıktan sonra çalıĢma odalarına asılır.  

Yürütme / ĠĢleyiĢ;  Eğitime tabi tutulan personelin, eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime 

gönderilme amaçlarına uygun görevlerde istihdam edilmesinin bir zorunluluk olduğu göz ardı 

edilmemelidir. Özellikle merkezlerde görevli pratisyen hekim, tıbbi teknolog, ebe, hemĢire ve 

teknisyenlerin vb. merkezler haricindeki birimlerin görevlerinde çalıĢtırılmaması esas olup, bu konuda 

BaĢhekimlik ve Ġl Sağlık Müdürlükleri sorumludurlar.  

Sağlık Müdür Yardımcıları, ġube Müdürleri, BaĢhekim Yardımcıları, Acil Hekimleri, Daire 

Tabipleri, BaĢhemĢire Yardımcılarına bu merkezlerin kadroları kullandırılmaz.  

Merkezler toplum tabanlı tarama programlarını ulusal standartlar çerçevesinde yürütmek zorunda 

olup, bu konuda gerekli hassasiyet ve desteği ildeki tüm kamu kurum ve kuruluĢların sağlaması 

gerekmektedir. BaĢhekimlikler/Sağlık Müdürlükleri tarafından toplum tabanlı tarama yapan bu 

merkezlerde görevli pratisyen hekim, ebe, hemĢire, tıbbi teknolog, röntgen ve laboratuar 

teknisyenlerinin baĢka birimlerin nöbetlerinde görevlendirilmemesi ve baĢka birimlerde de 

görevlendirilmemesi sağlanmalıdır.  

 Bir mamografi cihazında 2 (iki) teknisyen ile bir günde çekilecek  mamografi tetkik sayısı 20 ‗den 

az olmamalıdır.  

Hastanelerde baĢka bir mamografi cihazının bulunmaması durumunda, Merkezdeki mamografi 

cihazının klinik çekim ve tarama çekimleri için çalıĢma saatleri BaĢhekimlik tarafından belirlenir.  

Merkezler tüm yazıĢmalarını Kanser Kontrol ġube Müdürlüğü aracılığıyla yürütür. Merkezlerin 

denetimi yılda en az 1 defa olmak üzere Ġl Sağlık Müdürlükleri tarafından gerçekleĢtirilerek denetim 

sonrası en geç bir ay içerisinde hazırlanan denetim raporu BaĢkanlığa gönderilir. 

Merkezlerde ve merkez çalıĢanları tarafından kemoterapi uygulamaları kesinlikle yapılmaz ve 

kemoterapi ünitesi merkez içerisinde açılmaz. 

Merkezlerde sorumlu hekim merkezlerin organizasyon, tıbbi, teknik eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi, uygulanması ve takibinden sorumludur. Personelin her türlü özlük (disiplin, sicil vb.) 

iĢlemlerinde ise 10 Aralık 2005 tarih ve 26019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı 

Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.  

Merkez Sorumlu Hekimi tarafından 3 ayda bir (4 dönem halinde) KETEM Personel Durumu Formu 

ile KETEM Ġzlem Formu hazırlanarak, takip eden ayın ilk haftası içinde yazılı olarak Müdürlük aracılığı 

ile ve elektronik olarak da BaĢkanlık e-posta adresine (kanser@saglik.gov.tr) bildirilir. 

 Bazı Ġl Sağlık Müdürlüklerinde KETEM  ile Kanser Kayıt Merkezlerinin bazılarının aynı personelle 

kayıt, tarama, teĢhis, eğitim iĢlerini yürüttükleri ve hatta her iki merkezin iç içe olduğu görülmüĢtür. 

Sağlık Müdürlükleri tarafından bu durumda faaliyet gösteren merkezlerin  personel ayrımı ile Ġl Kanser 

Kayıt Merkezlerinin ayrı mekânlarda faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. 

Tarama ÇalıĢmaları; Merkezler kendi alt yapılarını dikkate alarak, tarayacakları hedef grupları ve 

tarama takvimini belirleyerek, Bakanlıkça yayınlanan Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda bir 

Yıllık Tarama Planı oluĢtururlar.  
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Merkezin Yıllık Tarama Planı her yılın Aralık ayında BaĢhekimlik ve Sağlık Müdürlüğü  aracılığıyla 

Bakanlığa gönderilir.  

Bakanlık gerektiğinde Yıllık Tarama Planı üzerinde değiĢiklik yaparak  bir ay içerisinde Merkezlere 

bildirir.  

Merkezler planlanan Yıllık Tarama Programlarını yürüterek, her yılın Ocak ayı içerisinde bir önceki 

yılın Tarama Faaliyet Raporunu Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa gönderirler.  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

ĠL KANSER KONTROL 

KOORDĠNATÖRÜ 

(Sağlık Müdür Yardımcısı) 

 

 

 

 

                       HASTANELER                           ĠL KANSER KONTROL BĠRĠMĠ 

 

 

 

 

       KANSER KAYIT         KETEM                  KANSER KAYIT           

                 BĠRĠMĠ                    MERKEZĠ                                           

 

 

SAĞLIK MÜDÜRÜ 
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KETEM ‘lerde çalıĢan personel ve görev tanımları. 

 

a)KETEM Sorumlu Hekimi 

 

Tanım:  

(a) Uzman hekim veya pratisyen hekimdir.  

(b) BaĢhekim yardımcısı ile Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlusu aynı kiĢi olabilir.  

(c) Projenin aktif olarak yürütülmesinden sorumludur. 

(d) Sorumluluğu, Kanser Tarama ve Eğitim Merkezinin hastaneye entegre olması halinde, 

entegre olduğu hastanenin BaĢhekimine ve Ġl Kanser Kontrol Koordinatörüne karĢıdır. 

 

Görevleri: 

(e) Ġlin, projenin yürütülmesiyle ilgili ihtiyaçlarını belirler, çalıĢma programını hazırlar ve ilgili 

kurum ve kuruluĢlar ile eĢgüdümü sağlar. 

(f) Kanser taraması için nüfus ve hedef kitleyi belirler, tarama programlarını hazırlar ve 

yürütülmesini takip eder. 

(g) Halk eğitimi ve hizmetiçi eğitim planlarını yapar ve bunların uygulanmasını sağlar. 

(h) Kayıtların düzenli tutulması için gerekli önlemleri alır. 

(i) Merkezin çalıĢma takvimini ve personelin çalıĢma programlarını hazırlar ve bunların 

yürütülmesini sağlar. 

(j) Yürütülen çalıĢmalar ile ilgili düzenli olarak, Ġl Kanser Kontrol Koordinatörüne rapor sunar. 

(k) Ġl Kanser Kontrol Koordinatörü baĢkanlığında yılda en az iki defa merkez hekimler ile 

değerlendirme, yılda en az dört defa diğer teknik personel ile çalıĢma toplantılarının 

düzenlenmesini sağlar. 

 

b)KETEM Hekimi 

 

Tanım:  

(l) Her merkezde BaĢkanlıkça öngörülen gerekli eğitimlerden geçmiĢ en az üç pratisyen hekim, 

aile hekimi, halk sağlığı uzmanı ya da halk sağlığı doktorası olan hekimdir. 

(m) DanıĢman Hekim ve Uzman Hekim gruplarını oluĢtururlar. 

 

Görevleri: 

(n) BaĢvuranları ve hastaları kanser konusunda bilgilendirir. 

(o) Temel tarama programında olan meme kanseri, serviks kanseri ve deri kanserlerinin ilk 

muayeneleri için aldığı eğitim doğrultusunda çalıĢır. 

(p) Bu çerçevede sürüntü alır, meme muayenesi yapar; gerekirse, hastayı uzman hekime 

yönlendirilir. 

(q) Grup eğitimine katılır, diğer personelin hizmet içi eğitimine katkıda bulunur. 

(r) Kanser konusunda bilgi almak isteyenlerle görüĢür ve onları bilgilendirir. 

(s) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve programlarının yapılmasına katkıda bulunur. 

(t) Tarama programlarında yer alır ve uygulamalara katkıda bulunur. 

 

c) KETEM Konsultan Uzman Hekimleri 

 

Tanım:  Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi‘nde çalıĢmak üzere gerekli eğitimlerden geçmiĢ olan, 

kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, genel cerrahi uzmanı, dermatoloji uzmanı, patoloji uzmanı ve 

radyoloji uzmanından oluĢur. 
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Görevleri:  

(u) Uzman hekimler uzmanlıkları ile ilgili hizmetleri yapar. 

(v) Hizmet akıĢı ve süresi ilin imkanlarına göre planlanır.  

(w) Uzman hekimler sadece merkez ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde, Kanser Tarama ve 

Eğitim Merkezi Sorumlusuna karĢı yükümlüdürler. 

(x) Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi hekiminin yukarıda belirtilen görevlerini yerine 

getirmekle yükümlüdürler. 

 

d) Ebe/HemĢire Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

 

 1) Görevlendirildiği birimlerde ebelik/hemĢirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve 

gereksinimlerini KETEM Sorumlu Hekimine bildirir. 

 2) KETEM‘e baĢvuran kiĢileri karĢılar, kayıtları yapar, yapılacak iĢlemleri açıklar, ilgili 

formları doldurur ve görevlendirildiği birimlerde ebelik/hemĢirelik hizmetlerini yürütür.  

 3) Gerektiği hallerde (personel yokluğu, iĢ yoğunluğu vs.) istatistik çalıĢmalarını,  bilgisayar 

kayıtlarını, arĢiv çalıĢmalarını, gerekli yazıĢmaların sürdürülmesi gibi hizmetleri de yürütür. 

 4) Risk Gruplarına yönelik tarama programlarının planlanması, hazırlanması, uygulanması ve 

takibi aĢamasında Merkez Sorumlu Hekimi ile koordineli olarak çalıĢır. 

5) Gerektiğinde hastaya ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danıĢmanlık 

hizmeti verir. 

 6) Tarama Programlarının her aĢamasında kiĢisel verilerin gizliliğini güvence altına alır. 

 7) Mesleki ilerleme ve geliĢimi için kurum içi ve kurum dıĢı seminer, toplantı, kongre vb. 

etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder. 

 8) Eğitim ekibinde aktif rol alarak kanser konusunda korunma, erken tanı öncelikli olmak 

üzere hizmet içi eğitimleri, grup ve birebir halk eğitimi çalıĢmalarını yapar. 9)Kanser erken 

teĢhis ve tarama programlarına iliĢkin eğitim materyalleri geliĢtirir. 

 10) Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Sertifika Programı çerçevesinde aldığı 

eğitimler gereği tanımlanan tüm faaliyetleri yürütür. 

11) USG ‗ ye gelen hastaların kayıtlarını kontrol eder ve çekime hazırlar. 

 12) Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezinin yapmıĢ olduğu faaliyetleri genelge de 

belirtilen formları doldurarak belirtilen sürelerde Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına iletilmek 

üzere hazırlar KETEM Hekimine teslim eder. 

 13) Kanser erken teĢhis ve taramanın baĢarılı olabilmesi için her aĢamada kalite güvencesi 

ilkelerini titizlikle uyar. 

 14) Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Sorumlu Hekiminin verdiği görevleri tam ve 

zamanında eksiksiz olarak yapar.  

 

e) KETEM Röntgen Teknisyeni Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

 

1) Görevlendirildiği birimde radyolojik hizmetler ile ilgili sorun ve gereksinimlerini 

KETEM Sorumlu Hekimine bildirir. 

 2) Mamografiye baĢvuran kiĢileri karĢılar, kayıtları yapar, yapılacak iĢlemleri açıklar, ilgili 

formları doldurur ve görevlendirildiği birimde radyolojik hizmetlerini yürütür.  

 3) Birimde teknisyenler dönüĢümlü çalıĢır. 

 4) Risk Gruplarına yönelik yürütülen tarama programlarında Merkez Sorumlu Hekimi ile 

koordineli olarak çalıĢır. 

5) Gerektiğinde hastaya ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danıĢmanlık 

hizmeti verir. 

6) Tarama Programlarının her aĢamasında kiĢisel verilerin gizliliğini güvence altına alır. 
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 7) Mesleki ilerleme ve geliĢimi için kurum içi ve kurum dıĢı seminer, toplantı, kongre vb. 

etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder. 

 8) Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Sertifika Programı çerçevesinde aldığı 

eğitimler gereği tanımlanan tüm faaliyetleri yürütür. 

9) Birimdeki cihazların açılması çekime hazır hale getirilmesi temizlik ve bakımları, banyo 

cihazının temizlenmesi, solüsyonların tazelenmesi, banyonun ısıtılmasını yapar. 

10) Çekilen filmlerin banyo iĢlemlerinden geçirilmesi ve filmlerin raporlanmak üzere ilgili 

radyologa iletilmesini sağlar. 

11) Raporlanan Mamografi filmlerini hasta dosyasına yerleĢtirir. 

12) Röntgen arĢivinin düzenini sağlar, 

13) Mamografi ile yapılan giriĢimsel faaliyetlere yardım eder. 

14) Birimde yapılan faaliyetleri (mamografi, USG) genelge de belirtilen formları doldurarak 

belirtilen tarihlerde KETEM Hekimine teslim eder. 

15) Kanser erken teĢhis ve taramanın baĢarılı olabilmesi için her aĢamada kalite güvencesi 

ilkelerini titizlikle uyar. 

 16) Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Sorumlu Hekiminin verdiği görevleri tam ve 

zamanında eksiksiz olarak yapar.  

 

Tarama ve Kanser Taraması  

 

 a)Tarama: Bir bireyin kuĢku duymadığı veya tepki göstermediği bir anormalliği araĢtırmak için bu 

bireye bir tanısal test uygulanması anlamına gelir. Taramada muayenenin amacı bir hastalığın erken 

bir aĢamasını, bir ön aĢamasını ya da risk faktörünü tanımlamaktır.  Ama her durumda ortada 

hastalık ortaya çıkmadan önce tanımlanabilecek olan bir biyolojik olgular sorunu vardır. Bu nedenle 

tarama nedensel etkenlere yönelik bir ―birincil koruma‖ değildir. Hastalığın erken göstergelerini  

tanımlamak amacı ile giriĢilen bir çabadır; demek ki tarama bir ―ikincil koruma‖ dır. Bir hastalığın 

erken dönem göstergelerinden birine yönelik tarama yapıldığında erken tedavi sayesinde hastalığın 

prognozu iyileĢtirilebilir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalıkların erken tanısı için 1968 yılında on ilke yayınlamıĢtır. 

Tarama ilkeleri: 

1. AraĢtırılan durum önemli bir sağlık sorunu olmalıdır. 

2. Belirlenen hastalık için kabul edilmiĢ bir tedavi bulunmalıdır. 

3. Tanı ve tedavi olanakları var olmalıdır. 

4. Tanınabilir bir örtük aĢama veya erken bulgu aĢaması bulunmalıdır. 

5. Uygun bir test veya muayene bulunmalıdır. 

6.  Bu test popülasyon tarafından kabul edilebilir olmalıdır. 

7. Örtük halden açık hastalık haline geçiĢi de içinde olmak üzere hastalığın doğal geliĢimi 

yeterince biliniyor olmalıdır. 

8. Kimlerin hasta kabul edilerek tedavi göreceği konusunda üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ bir 

politika bulunmalıdır. 

9. Olgu bulma maliyetleri ( tanı ve tanı alan hastaların tedavisi dahil olmak üzere) bir bütün 

olarak olası sağlık maliyetlerine kıyasla ekonomik olarak dengelenmiĢ olmalıdır. 

10. Olgu bulma bir ―ilk ve son projesi‖ değil devam eden bir süreç olmalıdır. 

b)Kanser Taraması: Kanser taraması, kanseri, tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken 

evrelerde yakalamak için test ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın baĢlaması ile 

hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte uygulanır.  

Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.   
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Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiĢ yöntemlerle, etkin olduğu 

kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.  

Toplum tabanlı taramalar: Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde taranabilen kanserlerin belirli bir 

hedef nüfus içerisinde belirlenmiĢ test veya muayene teknikleri ile periyodik olarak taranmasıdır.  

 

Kadınlarda Meme Kanseri Taramaları Ġçin Ulusal Standartlar 

 (Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2004) 

 

 

A. Özet  

1. Bu belge, Türkiye‘de yürütülecek topluma yönelik meme kanseri taraması çalıĢmaları sırasında 

uyulması gereken kural ve standartları belirlemektedir.  

 

Türkiye‘de yürütülecek bir topluma yönelik meme kanseri taraması sırasında;  

 

a. Hedef nüfus, coğrafi olarak sınırları belirlenmiĢ bir toplumda yaĢayan 50 – 69 yaĢ grubu kadınlar 

grubu olmalıdır,  

 

b. Taramanın aralığı iki yıl olmalıdır,  

 

c. Taramaya katılanlara her iki meme için, birisi medyolateral oblik (= MLO), diğeri ise 

kranyokaudal (= CC) olmak üzere ikiĢer poz mamografi filmi çekilmelidir,  

 

d. Mamografi filmleri iki radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak 

değerlendirilmeli, her iki uzmanın önerileri de dikkate alınmalıdır,  

 

e. Asıl tarama yöntemi memenin mamografi ile incelenmesi olmakla birlikte, taramaya katılan her 

kadın hekim tarafından da muayene edilmelidir.  

 

2. Taramanın etkili olması, yani ―meme kanseri mortalitesinin yüzde otuz düĢürülmesi‖ Ģeklindeki 

amaca ulaĢılabilmesi için, hedef nüfusun yüzde yetmiĢten fazlasının taramaya katılmıĢ olması 

gerektiği göz önüne alınarak, tarama çalıĢmasının planlama, kayıt, istatistik ve değerlendirme 

yönlerine gerekli özenin gösterilmesi zorunludur.  

 

3. Taramanın baĢarılı olabilmesi için, her aĢamada kalite güvencesi ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.  

 

4. Bu belgenin hazırlanması sırasında çok sayıda bilimsel yayın incelenmiĢ, ulusal ve uluslararası 

kuruluĢun görüĢleri gözden geçirilmiĢ, yerli ve yabancı uzmanlara danıĢılmıĢtır. Ancak ortaya 

çıkabilecek ihtiyaçları karĢılamak üzere bu belgede zaman içinde yapılacak değiĢikliklere katkıda 

bulunmak isteyenlerin, görüĢ ve eleĢtirilerini e-posta ile kanser@saglik.gov.tr adresine bildirmeleri 

memnuniyetle karĢılanacaktır.  

 

B. GiriĢ  

1. Meme Kanserinin Önemi: Meme kanseri, Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunudur.  

 

a. Meme kanseri, Türkiye‘de kadınlarda en sık rastlanan kanser tipidir.  

 

b. Türkiye, kadınlarda meme kanseri insidans hızı orta derecede yüksek olan ülkeler arasındadır.  
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c. Bu nedenle Türkiye‘de kanser kontrolünün bir parçası olarak, meme kanserinin kontrolü için, 

topluma yönelik programların uygulanması uygun olacaktır.  

 

2. Tarama Programının Amacı: Kadınlarda meme kanseri ile toplumsal düzeyde mücadelenin ana 

amacı ―meme kanserine bağlı mortalite hızı‘nın düĢürülmesi‖dir. Bunu sağlayabilmek için çeĢitli 

modaliteler önerilmiĢ ise de bunlardan yalnızca ―mamografi ile tarama‖nın etkinliği kanıtlanmıĢtır.  

 

a. Sigara içmeyen, bebeğini emziren, aĢırı kilosu olmayan kadınlarda meme kanseri insidans hızının 

düĢük olduğu gösterilmiĢtir. Ancak kadınlarda meme kanseri ile toplumsal düzeyde mücadele etmek 

için önerilen ve etkinliği kanıtlanmıĢ bir birincil korunma yöntemi yoktur, yani meme kanserinin 

ortaya çıkmasını önlemek üzere, topluma yönelik programlarda uygulanacak bir modalite 

bulunmamaktadır.  

 

b. Ġkincil korunma yöntemi olarak, yani baĢlamıĢ olan karsinogenezis sürecini, henüz klinik bulgular 

ortaya çıkmadan yakalamak üzere önerilen ve geniĢ uygulama bulan üç modalite vardır:  

 

i. Topluma yönelik programlarla kadınların aralıklı olarak kendi kendine meme muayenesi 

yapmalarının sağlanması: 

 

ii. Hekim ya da hemĢire tarafından aralıklı klinik meme muayenesi yapılması: Klinik meme 

muayenesinin bir tarama modalitesi olarak tek baĢına meme kanseri mortalitesini düĢürdüğüne dair 

yeterli kanıt bulunmamakla birlikte, mamografi ile yapılan taramalarda ek yöntem olarak 

uygulanması ile mamografinin duyarlığını ve seçiciliğini arttırdığı gözlenmiĢtir.  

 

iii. Memenin aralıklı olarak mamografi ile incelenmesi: Topluma yönelik olarak ve 

mamografi incelemesi ile yürütülen meme kanseri taramalarının meme kanserinin mortalite hızını 

yüzde otuz kadar düĢürdüğü çeĢitli çalıĢmalarla gösterilmiĢ olup bu konudaki farklı yorum ve 

görüĢlere karĢın, topluma yönelik meme kanseri taramaları yapılması, uluslararası kurumlar 

tarafından ülkelere önerilmektedir.  

 

 

 

 C. Tarama Programı  

 

1. Tarama merkezinin sorumlulukları: Tarama yapacak merkez, planlama, uygulama ve 

değerlendirme süreçlerinin tümünün sorumluluğunu üstlenmiĢ olacaktır. Merkez, aĢağıdaki idari 

iĢlemleri kendisi yürütecektir:  

 - Hedef nüfusun coğrafik olarak saptanması, seçilen bölgede oturan ve taramaya katılması uygun 

olan kadınların isimlerinin belirlenmesi ve isim listelerinin oluĢturulması,  

 - Hedef nüfus listesindeki kiĢilerin, kendilerine tek tek açıklama yapılarak taramaya davet edilmesi,  

 - Sağlam kadınlara tarama incelemelerinin uygulanması,  

 - ―ġüpheli‖ olguların geri çağrılması,  

 - Merkezde yapılamayan incelemeler ile kesin tanı ve tedavi için gereken durumlarda kadınların 

uygun merkeze sevk edilmesi,  

  - ―ġüpheli‖ grubuna giren ve sevk edilmiĢ kadınların izlenerek sonuçlarının ―kanser‖ ya da ―kanser 

değil‖ Ģeklinde veri tabanına kaydedilmesi,  

  - Taramayı değerlendirmek için gerekli olan verilerin kaydedilmesi, saklanması, gerekli 

matematiksel iĢlemlerin yapılması ile değerlendirme ölçütlerinin hesaplanması,  

  - Taramanın bütün aĢamalarını içeren bir kalite güvencesi planı yapılıp uygulanması,  

 - Ara ve sonuç raporlarının yazılması.  
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2. Altyapı: Taramanın planlanmasından önce merkezin altyapısının tamamlanmıĢ olması gerekir.  

 

a. Fiziksel altyapı: Taramayı yürütmekten sorumlu merkezde mamografi ve ultrason cihazları ile 

tarama aĢamasında gerekecek diğer araç gereç bulunuyor olmalıdır.  

 

b. Ġnsan gücü: Taramayı yürütmekten sorumlu merkezde, tarama aĢamasında gerekecek uzman 

hekim, pratisyen hekim, hemĢire ve diğer elemanların görevlendirilmiĢ olmaları yanı sıra, 

konsültasyonlar için gereken eleman ya da bağlantılar da sağlanmıĢ olmalıdır.  

 

c. Eğitim: Tarama sırasında görev yapacak elemanların baĢlangıç eğitimleri planlama sürecinde 

tamamlanmıĢ olmalı, hizmet içi eğitimleri taramanın uygulanması sırasında devam etmelidir.  

 

d. Kalite güvencesi: Taramanın baĢarı düzeyi, aĢağıdaki öğelerden her birinin kalite düzeyinin 

düĢmesi ile düĢecektir:  

i. Cihazların kalitesi,  

ii. Film ve banyo solüsyonları gibi tüketim malzemelerinin kalitesi,  

iii. Çekim sürecinin kalitesi,  

iv. Filmin değerlendirilmesi sürecinin kalitesi,  

v. Filmin raporlanması sürecinin kalitesi.  

Bu nedenle, taramanın planlanması aĢamasında, gerek araç gereç ve malzeme, gerekse insan gücü ve 

eğitim yönünden kaliteyi en üst düzeyde gerçekleĢtirecek altyapı sağlanmıĢ olmalıdır.  

 

 

3. Planlama süreci:  

a. Hazırlık aĢaması:  

i. Taranacak nüfusun saptanması: Taramayı yürütecek merkezin kapasitesine göre uygun 

büyüklükte bir nüfus grubu coğrafi olarak tanımlanmalıdır. Bunun için, daha sağlıklı bir kaynak 

bulunmadığı sürece, sağlık ocaklarının yıl ortası nüfus tespiti ile her yıl yeniledikleri ev halkı tespit 

fiĢleri taranarak, belirlenmiĢ olan; 

Meme kanseri taraması 50–69 yaĢ grubu (bayan) 

Serviks kanseri taraması 30-65 yaĢ grubu (bayan) 

Kolorektal kanseri taraması 50-70 yaĢ grubu (bayan-erkek) 

nüfus dikkate alınmalıdır. Sağlık ocağı bölgesi ile her bir sağlık ocağı içinde bulunan ebe 

bölgelerinin ―nüfus birimi‖ olarak esas alınması önerilir. ETF (= Ev Halkı Tespit FiĢi) kayıtlarının 

sağlıksız olmaları durumunda taramadan önce yıl ortası nüfus tespiti yapılması ve hedef nüfus olan 

meme kanseri taraması 50–69 yaĢ grubu (bayan), serviks kanseri taraması 30-65 yaĢ grubu (bayan), 

kolorektal kanseri taraması 50-70 yaĢ grubunun (bayan-erkek) isim isim saptanması gerekir.  

ii. AkıĢ Ģemaları: Planlamanın bir parçası olarak, Ģu üç akıĢ Ģeması hazırlanmalıdır:  

    - Davet akıĢ Ģeması: Hedef grupta olduğu saptanmıĢ olan kadınların taramaya uygun olduklarının 

(yani bölgede oturuyor olduklarının ve daha önce kendilerine meme kanseri tanısı konmamıĢ 

olduğunun) nasıl belirleneceği ve nasıl davet edilecekleri, kendi istekleri ile aralıklı mamografi 

çektiriyor olup olmadıkları, kendilerine son mamografinin ne zaman çekilmiĢ olduğu, taramayı 

reddetmeleri halinde taramayı reddetme nedeninin kaydedileceği, randevu alıp gelmeyenlerin 

durumunun nasıl izleneceği bu akıĢ Ģemasında yer almalıdır.  

    - Tıbbi akıĢ Ģeması: Tarama merkezine baĢvuru anından itibaren merkezde yürütülecek idari ve 

tıbbi iĢlemler, geri çağırmaların nasıl yapılacağı, gelmeyenlerin nasıl izleneceği bu Ģemada 

belirtilmelidir.  
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    - Ġzleme akıĢ Ģeması:  Tarama merkezi dıĢına sevk edilenlere uygulanacak iĢlemler ile bu kiĢilere 

iliĢkin olarak hangi bilgilerin nasıl izleneceği bu akıĢ Ģemasında gösterilmelidir.  

 

b. Hasta gönderme prosedürü: Hasta gönderilecek kurum ya da kurumlar hazırlık aĢamasında 

belirlenmiĢ olmalı, gerekiyorsa bu kurumlarla protokol imzalanmalıdır.  

 

c. Veri toplama: Bir tarama programı sırasında, gerek programın yürütülmesi, gerekse 

değerlendirilmesi için gereken veri baĢlıkları ile bu verilerin nasıl toplanacağı ve nasıl 

değerlendirileceği, planlama aĢamasında belirlenmelidir.  

Ayrıca;  

    -Toplanacak veri baĢlıkları, değerlendirme ölçütlerinin hesaplanması için yeterli olacak Ģekilde 

seçilmelidir (Bakınız: § C.5),  

   - Aylık ve yıllık sürdürme raporları ile sonuç raporunda hangi ölçütlerin yer alacağı baĢtan 

belirlenmelidir,  

    - Veriler elektronik ortamda toplanmalıdır,  

    - KiĢisel verilerin gizliliği güvence altına alınmalıdır,  

    - Verilerin sağlıklı olduğunu gösterecek kalite kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.  

 

4. Uygulama süreci: Türkiye‘de uygulanacak bir topluma yönelik meme kanseri tarama 

programı‘nda,  

a. Yirmi yıllık yaĢ dilimi: 50–69 yaĢ grubu kadınlar kapsama alınmalıdır.  

b. Ġki yıl aralık: Topluma yönelik meme kanseri taramaları iki yılda bir yapılmalıdır.  

 

c. Ġki poz: Tarama sırasında her iki meme için de birisi medyolateral oblik (MLO), öteki 

kranyokaudal (CC) olmak üzere ikiĢer poz film çekilmelidir.  

d. Çifte okuma: Tarama filmleri iki ayrı radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden habersiz olarak 

okunmalı, kiĢinin izlenmesinde her iki radyoloji uzmanının önerilerine de uyulmalıdır.  

e. Kalite güvencesi: Bir taramanın etkinliği, kalite güvencesi yaklaĢımının çalıĢmanın temel bir 

parçası olmasıyla mümkün olduğundan, kalite güvencesi yöntemleri tarama sürecinin planlama, 

uygulama ve değerlendirme aĢamalarının her birine entegre edilmelidir.  

 

5. Değerlendirme ölçütleri:  

a. Kısa dönemli:  

i. Kapsama yüzdesi (Ġngilizcesi: ―Coverage rate‖): Hedef grup içinden taramaya uygun olan kadınlar 

arasında taramaya katılanların yüzdesidir. Bu rakam, bir tarama turu bittiğinde hesaplanır.  

                                                                Taramaya katılanlar  

Kapsama yüzdesi = -------------------------------------------------------------x 100  

                                     Hedef grup içinde taramaya katılmaya uygun olanlar  

   

ii. Geri çağırma yüzdesi (Ġngilizcesi: ―Recall rate‖): Ek poz mamografi çekimi, ultrason incelemesi, 

uzman konsültasyonu gibi tıbbi bir nedenle merkeze yenden çağrılan kadınların, taramaya katılan 

kadınlar içindeki yüzdesidir. Film kalitesinin uygun olmaması gibi teknik ya da randevuya gelememe 

gibi idari nedenler yüzünden yeniden merkeze gelmesi gereken kadınlar bu rakamın dıĢında tutulur.  

                                           Tıbbi bir nedenle merkeze yeniden çağrılmıĢ olanlar  

Geri çağırma yüzdesi = ------------------------------------------------------------x 100  

                                                               Taramaya katılanlar  

iii. YanlıĢ pozitiflerin yüzdesi (Ġngilizcesi: ―Percent of false positives‖): Geri çağrılanlar kadınlardan 

kanser olmadıkları saptananların taramaya katılan kadınlar içindeki yüzdesidir.  

                                              Geri çağrılanlardan kanser olmadığı saptanmıĢ olanlar  

YanlıĢ pozitiflerin yüzdesi = ----------------------------------------------------x 100  
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                                                                    Taramaya katılanlar  

iv. Ara dönem kanserlerin yüzdesi (Ġngilizcesi ―Interval cancer rate‖): Ġki tarama turu arasında 

saptanan kanser olgularına ―ara dönem kanserler‖ adı verilir. Tarama ile saptanan kanserler ve ara 

dönem kanserlerin toplamı içinde, ara dönem kanserlerin yüzdesine ―ara dönem kanserlerin yüzdesi‖ 

denir.  

                                                                          

                                                               Ara dönem kanserler  

Ara dönem kanserlerin yüzdesi = ------------------------------------------------x 100                          

            Tarama sırasında saptanan kanserler + Ara dönem kanserler  

 

b. Uzun dönemli:   

Bir meme kanseri tarama programının uzun süreli amacı kadınlarda meme kanseri mortalite hızını 

düĢürmek olduğundan,  meme kanseri taraması yürütülen bir bölgede kadınlarda meme kanseri 

mortalitesinin yıllar süresince izlenmesi ve mortalite hızındaki düĢmenin gözlenmesi uygun 

olacaktır. Mortalite hızı, ―yıllık‖ ve ―yüz binde‖ olarak hesaplanır.  

                          Kadınlarda Bir yıl içinde meme kanseri nedeniyle ölen kadın sayısı  

meme kanseri  = ----------------------------------------------------------------------------------x 100,000  

mortalite hızı                                Yıl ortası kadın nüfus sayısı  

 

 

D. Kaynakça:  
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Ġçindekiler tablosu (Table of contents) için:  

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/genetics/guidelines_toc_en.pdf  

2. Evaluation and monitoring of screening programmes; European Commission, Europe Against 

cancer Programme; Brussels – Luxembourg, 2000.  

Ġçindekiler tablosu (Table of contents) için:  

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/genetics/evaluation_toc_en.pdf  

3. Breast Cancer Screening, IARC Handbooks of Cancer Prevention, Volume 7, 2002, Lyon – 

FRANCE.  

Kitap hakkında bilgi için: http://www.iarc.fr/pageroot/PUBLICATIONS/hndbks.html  

4. Ulusal Kanser Enstitüsü‘nün (ABD) [National Cancer Institute (USA)] ―Physician Data Query 

(PDQ)‖ adlı veri tabanı.  

Referans web sitesi:  

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/breast/HealthProfessional/page1 (ve devamı)  

5. Kanser taraması konulu bir konsey tavsiyesi için öneri, Çeviren: Feryal Halatçı, Brüksel, 5.5.2003.  

Türkçe metni indirmek için:  

http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/ksdb/ABkanser_tarama_tav_kar.doc  

6. National Cancer Control Programmes, WHO, Geneva, 2002  

Kitabı indirmek için:  

http://www.who.int/cancer/publications/en/#guidelines  
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Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları 

            (Yayımlanma Tarihi 29.05.2007) 

 

Bu belge, Türkiye‘de yürütülecek toplum tabanlı serviks kanseri taraması çalıĢmaları sırasında 

uyulması gereken kural ve standartları belirlemektedir. 

 

GĠRĠġ  
Serviks kanseri tarama yöntemleri invazif kanser insidansını ve mortalitesini azalttığı 

düĢünülen ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmıĢ az sayıdaki tarama yöntemlerinden biridir. Risk 

altındaki hastaları saptayabilmek amacıyla önerilen aralarla mutlaka yapılmalıdır. Bu Ģekilde tarama 

yapılan ve anormal sonuçlar saptanan hastalarda ise önerilere uygun Ģekilde yapılacak ileri 

incelemeler sayesinde gerçekten tedavi gereken hastalar saptanıp gerekli tedavileri yapılmalıdır. 

Çünkü serviks kanserinin insidans ve mortalitesindeki azalma sadece taramayla değil, taramanın 

uygun tedaviyle birleĢtirilmesiyle sağlanabilir.  

 

AMAÇ 

Serviks kanseri önemli bir sağlık sorunudur. Preinvazif lezyonların varlığı ve kolay eriĢilebilir bir 

organ olması nedeniyle erken yakalamaya uygun bir hastalıktır. Bu nedenlerden ötürü temel amaç; 

ülke çapında oluĢturulacak ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak, servikal 

patolojileri henüz preinvazif evrede iken tespit edip, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle 

invazif kanser sıklığını, buna bağlı mortalite ve morbiditeyi düĢürmek, aksi takdirde uygulanması 

gereken karmaĢık ve pahalı tedavileri önlemektir. 

 

 TARAMA PROGRAMI ALTYAPISI: Taramanın planlanmasından önce merkezin 

altyapısının ( fiziki, insan gücü, eğitim, malzeme, vb.) tarama programı için hazır olduğundan 

emin olunmalıdır. 

 

 YÖNTEM: Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem klasik, 

yani konvansiyonel smeardır.   

 

 HEDEF POPÜLASYON, TARAMANIN BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ YAġLARI, 

TARAMA SIKLIĞI: Taramada mutlak  hedef  35 - 40  yaĢ aralığındaki  tüm  kadınların  en  

az 1( Bir ) kez smear aldırmasıdır. Ülkemiz koĢulları dikkate alındığında gerçekleĢtirilebilir 

ideal hedef ise, 35 yaĢında baĢlanacak olan toplum tabanlı taramadır. Taranacak popülasyon, 

ETF‘ler (Ev Halkı Tespit FiĢi) esas alınarak tanımlanmalı ve geliĢtirilecek davet 

yöntemleriyle 5 yıllık intervallerle tekrarlanmalı ve son iki (2) testi negatif olan 65 yaĢındaki 

kadınlarda tarama kesilmelidir. 

Özel Durumlar 

 Histerektomi Sonrası Smear ; benign jinekolojik nedenlerle total 

histerektomi yapılmıĢ olgularda (CIN II ve III varlığı benign kabul edilmemektedir) vaginal 

sitolojiyle takip gerekli değildir. CIN II ve III nedeniyle histerektomize olgularda; üç 
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dökümante edilebilen, teknik yeterli negatif sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji  

yokluğunda tarama kesilmelidir. 

 HIV infeksiyonu tanısı alan ve/veya immünsüpressif tedavi alan olgularda 

; ilk yıl iki kez, sonuçları negatif ise yılda birkez alınmalıdır. Serviks Ca. Ġçin , 

immünsüpressif tedavi (HIV + olgular dahil) alanlarda iyi sağlık koĢulları oluĢana kadar 

yılda bir smear almaya devam edilmelidir.  

 

 YER: Bu çalıĢmalar Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) ve AÇSAP‘larda 

ve Sağlık Ocaklarında yürütülebilir. Bu kuruluĢlar sonuçları, Sağlık Bakanlığı Kanserle 

SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına gönderilmek üzere, Sağlık Müdürlüğüne periyodik olarak 

bildirmelidirler. Toplum Tabanlı Tarama çalıĢmalarının koordinasyonu için Sağlık 

Müdürlüklerinde bu amaçla Ġl Kanser Kontrol Koordinatörünün sorumluluğunda birer  

―Tarama Kayıt ve Ġdare Birimi‖  kurulur. 

 

 MALZEMENĠN TEMĠNĠ: Tarama için gerekli olan malzemeler disposable (tek 

kullanımlık)  spekulum, hastanın isminin yazılabildiği özel lam, sprey, lam kabı, smear 

çubuğu önceden Sağlık Müdürlükleri kanalı ile temin edilmeli ve ilgili merkezlere tutanak 

karĢılığı dağıtılmalıdır. 

 

 TOPLUM TABANLI TARAMALARDA : Smear klasik yöntemle alınmalı, hasta 

menstrüel siklusun ilk fazında davet edilmeli, disposable (tek kullanımlık) spekulum ve 

hastanın isminin yazılabildiği özel lamlar kullanılmalı, sprey fiksatifler tercih edilmeli, lamlar 

özel koruyucu kutulara konmalı ve bu kutular patoloji laboratuarına gönderilmelidir.  

 

 SMEAR ALIMI: Sağlık Ocakları, AÇSAP‘lar ve KETEM‘lerde görevli pratisyen hekim, 

ebe ve hemĢireler tarafından aldıkları eğitimlere uygun olarak smear alınmalıdır.    

 

 SMEAR DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: Değerlendirme, merkezlerin iliĢkili olduğu Devlet 

Hastanesi patologları tarafından yapılmalıdır. Devlet Hastanesinde patolojik inceleme 

yönünden bir sıkıntı ( personel, vb. ) mevcut ise Ġl içindeki diğer hastanelerin patologlarından 

yararlanılabilir.  Ġldeki bu düzenlemeyi Ġl Kanser Kontrol Koordinatörü, Ġl Sağlık Müdür 

Yardımcısı ve hastanede kanser kontrolünden sorumlu BaĢhekim Yardımcısı koordineli bir 

Ģekilde yürütür. 

 

 Smearlerin değerlendirilmesinde görev alacak patolog ve gerekirse sitopatolog yetiĢtirilmesi 

konusunda Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca yasal düzenlemeler yapılarak, ilgili meslek 

kuruluĢları ile  iĢbirliği sağlanır. Nihai hedef,  ― Smear Değerlendirme Merkezleri‖ nin 

oluĢturulmasıdır. 

 

 DEĞERLENDĠRME SONRASI BĠLGĠLENDĠRME: Smear sonuçları, örneğin alındığı 

merkez tarafından en geç bir ay içerisinde değerlendirilerek kiĢinin kendisine bildirilmelidir. 

Sonuç normal olsa bile kiĢiye bildirim yapılmalıdır.  

 

 ANORMAL SMEAR SONUCU OLAN HASTALARDA UYGULANACAK 

YÖNETĠM: Smearde patoloji saptandığında merkezin iliĢkili olduğu hastanenin konuyla 

ilgili eğitim almıĢ uzmanlarının kontrolü için hasta bu uzmanlara yönlendirilmelidir. Ġleri 

inceleme için gerekli olan Kolposkopi yöntemi eğitimlerini alacak Kadın-Doğum Uzmanları 

ve Pratisyen hekimlerin bu konu ile eğitimlerinin planlanması için Kanserle SavaĢ Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili meslek kuruluĢları ile 
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iĢbirliği yapılır ve eğitimler gerçekleĢtirilir. Kesin tanı konulan hastalar uygun görülen kanser 

tedavi merkezlerine sevk edilir. 

 

 VERĠ TOPLAMA: Tarama programı sırasında, gerek programın yürütülmesi gerekse 

değerlendirilmesi ( değerlendirme ölçütleri ) için gereken veri baĢlıkları ile bu verilerin nasıl 

toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği, planlama aĢamasında belirlenmelidir. 

 

 KĠġĠSEL VERĠLERĠN GĠZLĠLĠĞĠ: Taramanın her aĢamasında kiĢisel verilerin gizliliği 

güvence altına alınmalıdır. 

 

 EĞĠTĠMLER ve DOKÜMANLAR: Bu hizmetlerin verileceği merkezlerdeki personelin 

eğitimi ―Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri Personelinin Eğitimlerinin 

Düzenlenmesi ve Sertifikalandırılması Yönergesi‖ hükümlerince gerçekleĢtirilir.  

KETEM‘lerde çalıĢan doktorlar, hemĢireler, ebeler ve tıbbi teknologlar eğitici eğitimi 

almakla yükümlüdürler ve aldıkları eğitimi bölgelerindeki AÇSAP ve Sağlık Ocaklarında 

çalıĢan doktor, hemĢire, ebe ve tıbbi teknologlara uygun bir program dâhilinde vereceklerdir. 

Konu ile ilgili bilgileri ve öğrenim rehberlerini içeren dokümanlar Kanserle SavaĢ Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından hazırlanır ve taramaya katılan tüm merkezlere dağıtılır. 

 

 KALĠTE GÜVENCESĠ: Taramanın baĢarılı olabilmesi için her aĢamada kalite güvencesi 

ilkelerine  titizlikle uyulmalıdır ( KETEM  Kalite Kriterleri, Tarama Kalite Kriterleri, vb. ) .      

 

 

 DEVLET HASTANELERĠ, EĞĠTĠM HASTANELERĠ ve ÜNĠVERSĠTELER: Bu konu 

ile ilgili standartlar kendilerine bildirilmeli, eğitim ve halkın bilgilendirilmesi faaliyetlerinde 

kendileri ile iĢbirliği içinde olunmalı, ileri tedavi gereken hastaların sevki sonrası 

tedavilerinin planlanması ve sonrasında geribildirimlerin zamanında ve eksiksiz verilmesi 

sağlanmalıdır. 

 

 

 TANITIM: Taramanın tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi ve talep oluĢturulabilmesi için 

yazılı ve görsel basın baĢta olmak üzere kampanyalar düzenlenmeli, Türkiye‘de sevilen 

sanatçılardan da yararlanılarak spot filmler çekilmeli bu filmlerin uygun saatlerde 

yayınlanması sağlanmalıdır. 

  

 

              SERVĠKAL PAP SMEAR    
 

Pap smear testi dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan sitolojik 

bir tarama testidir. Bu sitolojik tarama testi ile henüz semptomatik hale gelmemiĢ olan preinvazif ve 

erken invazif servikal lezyonların saptanarak serviks kanserine bağlı mortalite ve morbiditenin 

azaltılması sağlanır. Test ilk kez 1928 yılında George Papanicolaou tarafından tanımlandığı için 

onun adına ithafen Pap smear Ģeklinde adlandırılır.  

Smear alınması son derece basit ve ağrısız bir iĢlemdir. Jinekolojik muayene esnasında 

rahatlıkla takılabilen en büyük boy disposable (tek kullanımlık) vajinal spekulum takıldıktan sonra 

serviks görülür. Serviksin klinik görünümü ve varsa herhangi bir anormallik kaydedilir. Herhangi bir 

kanama olmadığından emin olunduktan sonra hem endoservikal kanaldan, hem de ektoservikstan 

örnek alınmalıdır. Alınan materyal bir veya iki lam üzerine yayılır ve mümkün olduğunca kısa 

sürede lama dik açı ile 20 santimetre uzaklıktan saç spreyi sıkarak veya %95‘lik alkol içeren bir kap 

içine koyup en az 10 dakika bekleterek alınan hücrelerin lam üzerinde fikse olması sağlanır. Bu 
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iĢlem için özel olarak hazırlanmıĢ fiksatif solüsyonlar da kullanılabilir. Fiksasyonun örnek alındıktan 

hemen sonra yapılması ile hücresel Ģekillerin bozulması ve kuruması önlenir. Bu sayede 

değerlendirmede yapılabilecek hatalar önlenir.  

 

Smear almak için gerekli Ģartlar Ģunlardır: 

 

 En az 48 saatlik cinsel perhiz yapılmalıdır. 

 En az 24 saat süreyle vajinal duĢ yapılmamalıdır. 

 En az 48 saat süreyle herhangi bir vajinal medikasyon (krem ya da ilaç) kullanılmamalıdır. 

 Kanama olmamalıdır. 

 Eğer yapılmıĢsa asetik asitin uygulandığı kolposkopik incelemenin üzerinden en az 24 saat 

geçmiĢ olmalıdır. 

 

Yeni bir smear alabilmek için bir önceki smear en az 3 ay önce alınmıĢ olmalıdır. YapılmıĢ 

bir servikal cerrahinin üzerinden en az 3 ay geçmiĢ olmalıdır.  Smear için en uygun zaman adet 

kanaması tamamen bittikten sonraki günlerdir, ideali ise siklusun ortalarıdır. Doğum sonrası en az 6-

8 haftalık süre boyunca tarama amacıyla smear almaktan kaçınılmalıdır, çünkü bu dönemdeki reaktif 

inflamatuvar değiĢiklikler nedeniyle preparatların kalitesi düĢüktür.  

 

Smear alınması için kontraendikasyon yaratan durumlar Ģunlardır: 

 

 Total histerektomi 

 Servikal amputasyon 

 Servikste makroskopik olarak görülen Ģüpheli bir lezyonun varlığı (bu durumda kolposkopik 

inceleme ve/veya biyopsi yapmak gereklidir) 

Smear kalitesini etkileyen faktörler ise Ģunlardır: 

 Vajinal enfeksiyon-inflamasyon 

 ġiddetli genital atrofi (menopoz) 

 Gebelik, doğum sonrası dönem ve emzirme dönemi 

 Radyoterapi öyküsü 

 

 

KAYNAKLAR : 

 

1)  Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu, Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu Raporu 

2) Comprehensive Cervical Cancer Control (A guide to essential practice) WHO 2006 

3)  American Cancer Society (ACS) Guidelines for the Early Detection of Cancer 

4)  American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Guidelines 
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Kolorektal Kanseri Ulusal Tarama Standartları 

       (12.03.2009 Tarih ve 839 Sayılı Bakan Oluru)                             

 

Kolorektal Kanser geliĢmiĢ ülkelerde ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir 

hastalıktır. Ülkemizde ise en sık görülen 10 kanser sıralamasında 7,24/100.000 insidans ile 7. sırada 

olup yılda yaklaĢık 5000 yeni vaka görülmekte ve yaklaĢık 3200 kolorektal kansere bağlı ölüm 

gerçekleĢmektedir. Ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan kolorektal kanseri geliĢmeden 

önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testlerine ihtiyaç vardır. Kolorektal kanser 

tarama yöntemleri invazif kanser morbiditesi ve mortalitesini azalttığı düĢünülen ve bu açıdan 

etkinliği kanıtlanmıĢ az sayıdaki tarama yöntemlerinden biridir. Kalın bağırsağın (kolon ve 

rektumun) polip ve kanserleri çoğu kez iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama programları 

ile henüz kansere dönüĢmemiĢ (premalign) adenomatöz polipleri ve erken dönem lokalize kanserleri 

saptamak ve tedavi etmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında kolorektal kanserler için önlenebilir 

ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu söylenebilir. Yapılan birçok prospektif çalıĢma, vaka-kontrol 

çalıĢmaları ve prediktif çalıĢmalarda da çeĢitli tarama stratejilerinin ve tarama testlerinin kolorektal 

kanser mortalitesini azalttığı kanıtlanmıĢtır. 

Ülkemizde bireylerin, bilinen tarama yöntemleri ile kanser taramalarının yapılması ve etkin 

bir biçimde tedavi edilmeleri kanser vakalarına bağlı ölümlerde önemli bir oranda azalmaya neden 

olacaktır. Fakat bu taramaların yapılması için ülke gerçekleri (alt yapı sorunları ve maliyet) ile 

uyumlu bilimsel tarama standartlarının belirlenmesi önem arzetmektedir. Bu nedenle en azından risk 

altındaki grupların taramasının yapılması çok önemlidir. Bu nedenle risk grubunun tanımlanması 

gerekmektedir. YaĢ ve aile hikayesi en önemli risk faktörü baĢlıklarıdır. Kalın bağırsak kanseri 

herhangi bir yaĢta ortaya çıksa bile hastaların %90 ından fazlası 40 yaĢın üzerinde olan kiĢilerdir. Bu 

yaĢtan sonra risk, her 10 yılda ikiye katlanır.  

 Önemli bir sağlık sorunu olan kolorektal kanserler, premalign  lezyonların varlığı ve nispeten 

kolay eriĢilebilir bir organ olması nedeniyle erken yakalamaya uygun bir hastalıktır. Bu nedenlerden 

ötürü temel amaç; ülke çapında oluĢturulacak ulusal bir tarama programını hedef popülasyona 

uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede  iken tespit edip, etkin ve 

basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle invazif kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi 

düĢürmek, aksi takdirde uygulanması gereken karmaĢık ve pahalı tedavileri önlemektir.  

 Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem Ortalama Riskli 

Olgu Grubuna yılda bir uygulanacak Gaitada Gizli Kan Testi (GGK)  ve 10 yılda bir yapılacak 

kolonoskopi yöntemleri ile yapılacak olan taramadır. Gaitada Gizli Kan Testi; Poliklonal veya 

monoklonal antikorlar kullanarak gaitada hemoglobin varlığını kantitatif olarak gösterebilmeli ve 

testlerde kullanılan antijenler sadece insan hemoglobinine hassas olmalı, gıdalarla alınabilecek 

hayvan kaynaklı hemoglobinlerle reaksiyona girmemeli ve bu Ģekilde yalancı pozitif sonuçlara yol 

açmamalıdır 

 Ülkemiz koĢulları dikkate alındığında gerçekleĢtirilebilir hedef, Ortalama Riskli Olgu 

Grubuna dahil tüm erkek ve kadınlarda 50 yaĢında baĢlayacak ve 70 yaĢında bitecek olan toplum 

tabanlı taramadır. Taranacak popülasyon, ETF‘ler (Evhalkı Tespit FiĢi) esas alınarak tanımlanmalı 

ve geliĢtirilecek davet yöntemleriyle 1 yıllık intervallerle tekrarlanmalı ve son iki testi negatif olan 

70 yaĢındaki kadın ve erkeklerde tarama kesilmelidir.Özel durumlarda ise farklı prosedürler 

uygulanmalıdır. 

 Bu çalıĢmalar Aile Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 

(KETEM), AÇSAP‘lar, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Ocakları tarafından yürütülebilir. Bu 

kuruluĢlar sonuçları Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına gönderilmek üzere, Sağlık Müdürlüğüne 

periyodik olarak her ay bildirmelidirler. Sağlık müdürlüğünde Toplum Tabanlı Tarama 
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çalıĢmalarının koordinasyonundan, toplu kayıt ve izleminden Ġl Kanser Kontrol Koordinatörünün 

sorumluluğunda Ġl Kanser Kontrol Birimi sorumludur. 

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde iliĢikteki Kolerektal Tarama Ulusal 

Standartlarının yürürlüğe konulmasını tensiplerinize arz ederim.  

 

Kolorektal Kanseri Ulusal Tarama Standartları 

 

Kolorektal Kanser geliĢmiĢ ülkelerde ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir 

hastalıktır. Ülkemizde ise en sık görülen 10 kanser sıralamasında 7,24/100.000 insidans ile 7. sırada 

olup (2006 KSDB verileri), yılda yaklaĢık 5000 yeni vaka görülmekte ve yaklaĢık 3200 kolorektal 

kansere bağlı ölüm gerçekleĢmektedir. Ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan kolorektal kanseri 

geliĢmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testlerine ihtiyaç vardır. Kolorektal 

kanser tarama yöntemleri invazif kanser morbiditesi ve mortalitesini azalttığı düĢünülen ve bu açıdan 

etkinliği kanıtlanmıĢ az sayıdaki tarama yöntemlerinden biridir. Kalın bağırsağın (kolon ve 

rektumun) polip ve kanserleri çoğu kez iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama programları 

ile henüz kansere dönüĢmemiĢ (premalign) adenomatöz polipleri ve erken dönem lokalize kanserleri 

saptamak ve tedavi etmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında kolorektal kanserler için önlenebilir 

ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu söylenebilir. Yapılan birçok prospektif çalıĢma, vaka-kontrol 

çalıĢmaları ve prediktif çalıĢmalarda da çeĢitli tarama stratejilerinin ve tarama testlerinin kolorektal 

kanser mortalitesini azalttığı kanıtlanmıĢtır [1]. 

Ülkemizde bireylerin, bilinen tarama yöntemleri ile kanser taramalarının yapılması ve etkin 

bir biçimde tedavi edilmeleri kanser vakalarına bağlı ölümlerde  önemli bir oranda azalmaya neden 

olacaktır. Fakat bu taramaların yapılması için ülke gerçekleri (alt yapı sorunları ve maliyet) ile 

uyumlu bilimsel tarama standartlarının belirlenmesi önem arzetmektedir. Bu nedenle en azından risk 

altındaki grupların taramasının yapılması çok önemlidir. Bu nedenle risk grubunun tanımlanması 

gerekmektedir. YaĢ ve aile hikayesi en önemli risk faktörü baĢlıklarıdır. Kalın bağırsak kanseri 

herhangi bir yaĢta ortaya çıksa bile hastaların %90 ından fazlası 40 yaĢın üzerinde olan kiĢilerdir. Bu 

yaĢtan sonra risk, her 10 yılda ikiye katlanır. Bu gerçekten yola çıkarak risk faktörleri Ģöyle 

sıralanabilir: 

 

* 50 yaĢ üzerindeki bireyler 

* Yüksek yağlı, düĢük lifli beslenme 

* AĢırı kalori alımı  

* Ailede (birinci ve ikinci derecede akrabalar) ve /veya kendisinde  

- Kolorektal kanser hikayesi  

- Kolorektal adenomatöz polibi öyküsü olanlar  

* Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı öyküsü olanlar (8-10 yıldan fazla süre ile hasta 

olanlarda risk artar)  

* Kalıtsal polipozis veya polipozis dıĢı sendromlar ( Lynch, Gardner, Turcot, Peutz-Jegher 

Sendromları, Ailesel jüvenil ve adenomatöz polipozis)(2,3)  

 

 AMAÇ: Önemli bir sağlık sorunu olan kolorektal kanserler, premalign  lezyonların varlığı ve 

nispeten kolay eriĢilebilir bir organ olması nedeniyle erken yakalamaya uygun bir hastalıktır. Bu 

nedenlerden ötürü temel amaç; ülke çapında oluĢturulacak ulusal bir tarama programını hedef 

popülasyona uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit 

edip, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle invazif kanser sıklığını, buna bağlı 

morbidite ve mortaliteyi düĢürmek, aksi takdirde uygulanması gereken karmaĢık ve pahalı 

tedavileri önlemektir.  
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 YÖNTEM: Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem Tarama iki 

yılda bir uygulanacak Gaitada Gizli Kan Testi (GGK)  ve 10 yılda bir yapılacak kolonoskopi 

yöntemleri ile yapılacak olan taramadır. (4) Gaitada Gizli Kan Testi; Poliklonal veya 

monoklonal antikorlar kullanarak gaitada hemoglobin varlığını kantitatif olarak gösterebilmeli ve 

testlerde kullanılan antijenler sadece insan hemoglobinine hassas olmalı, gıdalarla alınabilecek 

hayvan kaynaklı hemoglobinlerle reaksiyona girmemeli ve bu Ģekilde yalancı pozitif sonuçlara 

yol açmamalıdır 

 

 HEDEF POPÜLASYON, TARAMANIN BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ YAġLARI, TARAMA 

SIKLIĞI: Ülkemiz koĢulları dikkate alındığında gerçekleĢtirilebilir hedef,  tüm erkek ve 

kadınlarda 50 yaĢında baĢlayacak ve 70 yaĢında bitecek olan toplum tabanlı taramadır. Taranacak 

popülasyon, ETF‘ler (Evhalkı Tespit FiĢi) esas alınarak tanımlanmalı ve geliĢtirilecek davet 

yöntemleriyle 1 yıllık intervallerle tekrarlanmalı ve son iki testi negatif olan 70 yaĢındaki kadın 

ve erkeklerde tarama kesilmelidir. (4) 

      Özel Durumlar 

• Yüksek Riskli ve Çok Yüksek Riskli Olgu Gruplarında: Birinci derece akrabalarında 

kolorektal kanser veya adenomatöz polip öyküsü olan bireylerde normal popülasyonla 

aynı prosedürler 40 yaĢından itibaren baĢlamak Ģartıyla, birinci derece akrabalarında erken 

yaĢta kolorektal kanser ortaya çıkan bireylerde ise akrabalarında kanserin çıkıĢ yaĢından 5 

yıl önce tarama prosedürü baĢlamalıdır. Yukarda ifade edilen genel durumlar dıĢında 

tarama ve izlem prosedürleri olguyu takip eden kliniklerce belirlenecektir.(2) 

  

 YER: Bu çalıĢmalar Aile Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim 

Merkezleri (KETEM), AÇSAP‘lar, Sağlık Ocakları ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından 

yürütülebilir. Bu kuruluĢlar sonuçları, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına 

gönderilmek üzere, Sağlık Müdürlüğüne periyodik olarak her ay bildirmelidirler. Sağlık 

müdürlüğünde Toplum Tabanlı Tarama çalıĢmalarının koordinasyonundan, toplu kayıt ve 

izleminden Ġl Kanser Kontrol Koordinatörünün sorumluluğunda Ġl Kanser Kontrol Birimi 

sorumludur. 

 

 MALZEMENĠN TEMĠNĠ: Tarama için gerekli olan malzemeler Sağlık Bakanlığı Kanserle 

SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanacak teknik Ģartnamelere göre Sağlık Müdürlükleri kanalı 

ile temin edilmeli ve ilgili merkezlere tutanak karĢılığı dağıtılmalıdır.  

 GGK TESTĠNĠN DAĞITILMASI: Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile Hekimleri ile Toplum 

Sağlığı Merkezleri, Sağlık Ocakları, AÇSAP‘lar ve KETEM‘lerde görevli pratisyen hekim, ebe, 

hemĢire ve laboratuar teknisyenleri tarafından davet edilen bireylere kolorektal kanserlerle ilgili 

genel eğitim verilir. Daha sonra ücretsiz GGK kitinin uygulanması ile ilgili kiĢilere birebir 

demonstrasyon eğitimi verildikten sonra, yeni kit, bilgilendirme (uygulama) broĢürü ile teslim 

edilir ve kiĢi bilgileri Kolorektal Kanser Tarama Veri Tabanına iĢlenir.   

   

 GGK TESTĠNĠN YAPILMASI: Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile Hekimleri ile Toplum 

Sağlığı Merkezleri,  Sağlık Ocakları, AÇSAP‘lar ve KETEM‘lerde görevli pratisyen hekim, ebe, 

hemĢire ve laboratuar teknisyenleri tarafından ücretsiz dağıtılan GGK kiti kiĢi tarafından evinde 

uygulandıktan sonra sadece kit içindeki test kaseti verilen merkeze geri getirilir. 

   

 GGK TESTĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: Değerlendirme, kitleri dağıtan Aile hekimleri ve 

merkezlerdeki pratisyen hekim, ebe, hemĢire ve laboratuar teknisyenleri tarafından yapılır ve veri 

tabanına iĢlenir. Kit içerisindeki değerlendirme kasetini getiren kiĢi, sonuç ve bundan sonraki 

süreç hakkında bilgilendirilir, gerekli yönlendirmeler yapılır. 
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 GGK TESTĠ (-) OLAN KĠġĠLERDE UYGULANACAK YÖNETĠM: 
             Normal sonuç, test örneğinde kan bulunmadığı anlamına gelir. Çoğu kez (her 100 

kiĢiden yaklaĢık 98‘inde) sonuç normal çıkmaktadır. Bu kiĢilerden bazıları, daha önceki 

sonuç belirsiz çıktığı için testi tekrarlamıĢ olanlardır. Normal sonuç kolorektal kanser 

olmadığını veya ileride asla olmayacağını garantilemez, bu nedenle kolorektal kanser 

belirtileri ile ilgili bilgiler tekrarlanarak, kiĢiye yeniden kolorektal kanser bilgilendirme 

broĢürü verilir ve 1 yıl sonra tekrar davet edileceği ve kolorektal kanseri taraması yaptırma 

imkanının tanınacağı söylenir .(5) 

 

 GGK TESTĠ (+) OLAN KĠġĠLERDE UYGULANACAK YÖNETĠM:  

            Anormal sonuç, dıĢkıda kan bulunmuĢ olduğunu gösterir – kanser tanısı değildir, 

ancak kolonoskopi yaptırılması gerektiği anlamına gelir. Anormal sonucun nedeni 

kolorektal kanserden çok, poliplerdeki kanama olabilir. Hemoroid (basur) gibi baĢka 

hastalıklardan kaynaklanmıĢ olması da mümkündür. Sonuç anormal çıkarsa, tedavi gerektiren 

bir sorun olup olmadığını belirlemek için kalın bağırsağın (kolonun) daha ayrıntılı bir Ģekilde 

muayene edilmesini (kolonoskopi) görüĢmek üzere, Devlet Hastaneleri, Eğitim AraĢtırma 

Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde  gastroenteroloji, genel cerrahi veya gastro cerrahisi 

servislerine yönlendirilmesi gerekir. Test yapılan her 100 kiĢiden yaklaĢık ikisinde sonuç 

anormal çıkmaktadır.(5) 

 

 GGK TESTĠ BELĠRSĠZ OLAN KĠġĠLERDE UYGULANACAK YÖNETĠM:   

Belirsiz sonuç, gaitada gizli kan (GGK) testi için aldığınız örnekte, kan olabileceğine dair 

belirti görülmemesidir. Belirsiz sonuç kanser olmadığız anlamına gelmez, sadece tekrar 

test yaptırılması gerektiğini gösterir. Sonuç belirsiz çıkarsa, en fazla iki kere daha gaitada 

gizli kan (GGK) testi yapmanız istenir. Bu gereklidir, çünkü polipler ve kanserler sürekli 

kanama yapmazlar ve dıĢkıda kan olup olmadığının saptanması önemlidir. Her 100 kiĢiden 

yaklaĢık dördünde sonuç belirsiz çıkmaktadır. Daha sonra testi tekrarlayanların çoğunda 

normal sonuç alınmaktadır.(5) 

 

 EĞĠTĠMLER ve DÖKÜMANLAR: Bu hizmetlerin verileceği merkezlerdeki personelin eğitimi 

―Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri Personelinin Eğitimlerinin Düzenlenmesi 

ve Sertifikalandırılması Yönergesi‖ hükümlerince Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca 

gerçekleĢtirilir.  KETEM‘lerde çalıĢan doktorlar, hemĢireler, ebeler ve tıbbi teknologlar eğitici 

eğitimi almakla yükümlüdürler ve aldıkları eğitimi bölgelerindeki Aile sağlığı Merkezlerindeki 

Aile Hekimleri ile AÇSAP, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Ocaklarında çalıĢan doktor, 

hemĢire, ebe ve laboratuar teknisyenlerine ve uygun bir program dâhilinde vereceklerdir. Konu 

ile ilgili bilgileri ve öğrenim rehberlerini içeren dokümanlar Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından hazırlanır ve taramaya katılan tüm merkezlere dağıtılır. 

 

 DEVLET HASTANELERĠ, EĞĠTĠM HASTANELERĠ ve ÜNĠVERSĠTELER: Bu konu ile 

ilgili standartlar Devlet, Eğitim ve Üniversite Hastanelerine bildirilmeli, eğitim ve halkın 

bilgilendirilmesi faaliyetlerinde iĢbirliği içinde olunmalı, ileri tedavi gereken hastaların sevki 

sonrası tedavilerinin planlanması ve sonrasında geribildirimlerin zamanında ve eksiksiz verilmesi 

sağlanmalıdır. 

 

 TANITIM: Taramanın tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi ve talep oluĢturulabilmesi için yazılı 

ve görsel basın baĢta olmak üzere kampanyalar düzenlenmeli, Türkiye‘de sevilen sanatçılardan 

da yararlanılarak spot filmler çekilmeli bu filmlerin uygun saatlerde yayınlanması sağlanmalıdır. 
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KETEM’lerde yürütülen Eğitim faaliyetleri  

a) Eğitimler 

1. Hizmet Ġçi Eğitimler ve Halk Eğitimleri  Bakanlığın temel eğitim politikası kapsamında 

yürütülür.  

2. Bakanlık, Merkezlerin kuruluĢ öncesi veya kuruluĢu ile birlikte personelin gerekli Hizmet 

Ġçi Eğitimlerini gerçekleĢtirmekle yükümlüdür. Merkez çalıĢanları için belirli dönemlerde 

Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre ―Tarama Hizmetleri Eğitimi‖ adıyla 

Sertifikasyon Programı düzenlenir. 

3. Merkezler kendi alt yapılarını dikkate alarak, eğitilecek hedef grupları ve eğitim 

takvimini belirleyerek, Bakanlıkça belirlenen Temel Eğitim Politikası doğrultusunda bir 

Yıllık Eğitim Planı oluĢturur.  

4. Merkezler Yıllık Eğitim Planını, her yılın Aralık ayında BaĢhekimlik ve Sağlık 

Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa gönderir.  

5. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı gerektiğinde Yıllık Eğitim Planı üzerinde değiĢiklik 

yaparak  bir ay içerisinde Merkezlere bildirir.  

6. Merkezler planlanan Yıllık Eğitim Programlarını yürüterek, her yılın Ocak ayı içerisinde 

bir önceki yılın Eğitim Faaliyet Raporunu BaĢhekimlik ve Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla 

Bakanlığa gönderir.  

7. Merkezlerde eğitim materyalleri ( meme maketi, afiĢ, broĢür vb.), eğitim cihazları ( 

bilgisayar, projektör vs.) ve internet eriĢimi Sağlık Müdürlüğü/ BaĢhekimlikçe döner 

sermaye vb. kaynaklarından sağlanır.  

b) Hizmet Ġçi Eğitimler  

1. Ġl Sağlık Müdürlükleri Hizmet Ġçi Eğitim Planlarını Merkezler, Üniversiteler (Tıp 

Fakülteleri, Sağlık  ve  HemĢirelik Yüksek Okulları, Beslenme ve Diyetetik, Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Sosyoloji bölümleri vb.) Sivil Toplum Örgütleri 

ve  diğer Kamu Kurumlarından görüĢ alarak oluĢturabilir.  

2. Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimleri ile merkez personellerinden bir Eğitim Ekibi 

oluĢturularak, Genelgenin yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Kanserle SavaĢ 

Dairesi BaĢkanlığına bildirilir.  

3. Eğitim Ekibi Ġl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program kapsamında eğitimleri 

gerçekleĢtirir. Eğitim ekibindeki merkez personelleri merkezin eğitim faaliyetleri 

dıĢındaki diğer faaliyetlerini de yürütür.  

4. Eğitim Ekibi öncelikle kendi hastane ve müdürlük personelinden baĢlamak üzere, 

illerindeki tüm birinci basamak  sağlık kurum ve kuruluĢları (AÇS/AP merkezi, sağlık 

ocağı, toplum sağlığı merkezi,aile sağlığı merkezi vb.) ile yataklı tedavi kurumlarının 

sağlık personeli ve diğer personeline hizmet içi eğitimleri verir. 

5. Hizmet Ġçi  Eğitim programlarında kanser, kanser türleri, korunma, önleme, (yanlıĢ 

beslenme alıĢkanlıkları ile mücadele, tütün kullanımı ile mücadele, sedanter yaĢam 

alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi, cinsel yaĢamda çok eĢliliğin önlenmesi ve hijyen 

kuralları, güneĢ ıĢığından korunma v.b.), kanserin nedenleri, belirtileri, tedavisi, 

rehabilitasyon çalıĢmaları, tarama bilinci, tarama programları uygulanabilen  

kanserler (meme, cilt, serviks, kolon ve prostat kanseri), kendi kendine meme 

muayenesi eğitimi, klinik meme muayenesi, v.b. konuları iĢlenir.  
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c) Halk Eğitimleri  

1. Ġl Sağlık Müdürlükleri Halk eğitim planlarını Merkezler, Üniversiteler (Tıp  

Fakülteleri, Sağlık ve HemĢirelik Yüksek Okulları, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Psikoloji, Sosyoloji bölümleri vb.) Sivil Toplum Örgütleri ve diğer Kamu 

Kurumlarından görüĢ alarak oluĢturabilir.  

2. Halk Eğitimlerini Hizmet Ġçi Eğitim bölümü Madde 2‘deki Eğitim Ekibi yürütür. 

3. Eğitim Ekibince, Ġl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program kapsamında gönderilen, eğitim 

planı doğrultusunda eğitimler gerçekleĢtirilir. Eğitim Ekibindeki Merkez personelleri, 

Merkezin eğitim faaliyetleri dıĢındaki diğer faaliyetlerini de yürütürler.  

4. Eğitim Ekibince öncelikle kendi Merkezlerinin tarama programlarının hedef grubundan 

baĢlamak üzere, illerindeki tüm vatandaĢlara Halk Eğitimi verilir. 

5. Halk eğitimi programlarında kanser, kanser türleri, korunma, önleme (yanlıĢ beslenme 

alıĢkanlıkları ile mücadele, tütün kullanımı ile mücadele, sedanter yaĢam alıĢkanlıklarının 

değiĢtirilmesi, cinsel yaĢamda çok eĢliliğin önlenmesi ve hijyen kuralları, güneĢ ıĢığından 

korunma v.b.), kanserin nedenleri, belirtileri, tedavisi, rehabilitasyon çalıĢmaları, tarama 

bilinci,  tarama programları uygulanabilen kanserler (meme, cilt, serviks, kolon ve prostat 

kanseri) kendi kendine meme muayenesi eğitimi, v.b. iĢlenir.  
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KETEM’lerde kullanılan formlar  

KANSER ERKEN TEġHĠS, TARAMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ (KETEM) ……….YILI  ……..      DÖNEM BĠLGĠ ĠZLEM FORMU 

 

 

AÇIKLAMA (Sorunlar ve Öneriler):………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Merkez Sorumlu Hekimi                                BaĢhekim  Kanser Kontrol Birim Sorumlusu       Sağlık Müdür Yardımcısı (Ġl Kanser Kont. Koor.) 

 

Bu form KETEM Sorumlu Hekimince hazırlanır, ilgili onayları takiben 3 ayda bir 1.dönem (Ocak-ġubat-Mart) 30 Nasan‘a kadar, 2.dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 30 Temmuz‘a 

Kadar, 3.dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 30 Ekim‘e kadar, 4.dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 30 Ocak‘a kadar, Müdürlükçe de BaĢkanlığa gönderilir. (Yazı ve faks ile) 

Adres: Ġlkiz Sok. No: 4 Kat: 1-2 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 5848000 Fax: 0312 5848001 

Web: www.saglik.gov.tr  e-mail: kanser@saglik.gov.tr  
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HASTANESĠ 

KANSER ERKEN TEġHĠS, TARAMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ(KETEM)  YILI  .. DÖNEM PERSONEL DURUM FORMU 

 

BRANġLAR Uzman ise Ünvanı KADRO 

STANDARDI 

ADI SOYADI  

Merkez Sorumlu Hekimi  1  

Radyoloji Uzmanı (Konsültasyon ) 1  

Patoloji Uzmanı (Konsültasyon) 1  

Genel Cerrahi Uzmanı (Konsültasyon) 1  

Cildiye Uzmanı (Konsültasyon) 1  

Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı (Konsültasyon) 1  

Pratisyen Hekim 
2 

 

Pratisyen Hekim  

Tıbbi Teknolog 1  

HemĢire 

2 

 

HemĢire  

Ebe  

2 

 

Ebe  

Röntgen Teknisyeni 2  

Laboratuar Teknisyeni 1  

Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 1  



 26 

KETEM kalite kriterleri 

 

Sıra 

no 

 

KETEM HĠZMET KALĠTESĠ STANDARTLARI 

   TEġHĠS ve TARAMA ĠÇĠN HEDEF NÜFUS TESPĠTĠ 

1. 
KETEM, TeĢhis ve Tarama iĢlemlerinin yürütülmesine yönelik bir düzenlemeye sahip 

olmalıdır. 

1.1 KETEM çalıĢma prosedürü bulunmalıdır. 

1.2 Tarama yapılacak bireyler için davet planı bulunmalıdır. 

1.3 Davet edilip gelmeyen bireyler için eylem planı bulunmalıdır. 

1.4 Tarama yapılacak bireylere yönelik yıllık eğitim planı  bulunmalıdır. 

   KAYIT BĠRĠMĠ 

2 Kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli Ģartları karĢılamalıdır. 

2.1 Kayıt birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaĢılabilecek bir yerde bulunmalıdır. 

2.2 Kayıt biriminin, her yönden kolayca fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası olmalıdır.                                                                                                                                                                               

2.3 

Kayıt birimi, merkeze baĢvuran birey ile doğrudan iletiĢimi sağlayacak biçimde üstü ve etrafı 

açık (camekan veya benzeri bir bariyerin olmadığı) masa ve sandalyelerden oluĢan ve hasta ile 

karĢılıklı oturulabilir bir tasarımda olmalıdır.                                                                                                                                                                     

2.4 
Kayıt biriminde KETEM'de verilen hizmetlerin tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broĢürler 

bulundurulmalıdır. 

2.5 Engelliler için iĢlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına iliĢkin bir düzenleme yapılmalıdır. 

2.6 
Kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletiĢim becerileri ve kiĢilerarası 

iliĢkiler gibi konularda hizmet içi eğitim verilmelidir. 



 27 

2.7 
Kayıt birimi görevlisi KETEM hizmet süreçleri, KETEM çalıĢma prosedürü ve KETEM 

çalıĢanları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. 

3 
Kayıt biriminde merkeze baĢvuran kiĢinin tarama yapılacağı oda, taramayı yapacak sağlık 

personeli ve yaklaĢık muayene saati belirlenmelidir. 

  

4 
Kayıt biriminde güncel kurum bilgi rehberi (sunulan hizmetler, birim ve çalıĢan eriĢim 

bilgileri) bulunmalıdır. 

    

5. KETEM,  yönlendirme hizmetlerini yeterli bir Ģekilde sunmalıdır. 

5.1 Merkezin, hastane giriĢinden ayrı bir giriĢ kapısı bulunmalıdır. 

5.2 
Hastane ana giriĢinden itibaren KETEM yönlendirme levhaları (okunabilir, görülebilir 

büyüklükte ve duvar renginden ayırt edilebilir renklerde) bulunmalıdır. 

5.3 Yönlendirmeler iĢlevsel olmalıdır. 

5.4 

Merkez, sunduğu hizmetler, çalıĢma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği konusunda etkili bir 

bilgilendirme yapmalıdır.(web sitesi, broĢür, tanıtım filmleri, panolar, basın yayın yoluyla 

bilgilendirme gibi) 

5.5 Engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolaylıkla görülebilecek yerlerde bulunmalıdır. 

  BĠLGĠLENDĠRME, TEġHĠS VE TARAMA SÜRECĠ 

6. 
TeĢhis ve Tarama sürecinde merkeze baĢvuran kiĢi ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik 

bir düzenleme bulunmalıdır. 

6.1 Bilgilendirme sürecine iliĢkin talimat bulunmalıdır. 

6.2 
Merkeze baĢvuran kiĢilere yönelik Bilgi ve Ġzlem Formu bulunmalı ve ilgili baĢvuran adına 

doldurulmuĢ olmalıdır.  

6.3 
Bilgilendirme sonrasında yapılacak tüm prosedürler (mamografi ve smear) için ayrı onam formu 

alınmıĢ olmalıdır. 
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7 Bilgilendirmeyi yapan sağlık personelinin eğitim sertifikası bulunmalıdır. 

    

8 
KETEM hizmet süreçleri ve Kanser konusunda bilgilendirici görsel bilgilendirme 

materyalleri bulunmalıdır.  

    

9 
Muayene odalarının her yönden kolayca görülebilecek ve okunabilecek bir tabelası 

bulunmalıdır. 

    

10 Muayene odasında hasta mahremiyetine yeterince önem verilmelidir. 

10.1 
Muayene odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmıĢ ya da muayene sedyesi etrafı 

ayaklı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır. 

10.2 
Tarama yapılan kiĢi muayene odasındayken içeride görevli personel dıĢında kimse (hasta yakını 

hariç) bulunmamalıdır. 

11 Muayene odaları gereken Ģartları karĢılamalıdır. 

11.1 Sağlık Personelinin baĢvuranı kabul ve muayene edebileceği uygun niteliklere sahip olmalıdır. 

11.2 Her muayene odasında el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulundurulmalıdır. 

11.3 
Tetkik yapılan kiĢilerin yazılı olarak mamografi ve smear sonuçlarına ulaĢabilmesine yönelik 

düzenleme yapılmalıdır. 

11.4 
Muayene odaları sağlık personeli ile baĢvuruda bulunan kiĢinin karĢılıklı olarak oturabileceği bir 

düzenlemeye sahip olmalıdır. 

  MAMOGRAFĠ SÜRECĠ 

12 Mamografi iĢlemleri ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır.  

12.1 
Mamografi çekilecek kiĢinin mamografi istemi, taramayı yapan personel tarafından otomasyon 

sistemine kaydedilmeli ve ilgiliye çekim saati konusunda bilgi verilmelidir. 
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12.2 Mamografi çekimi aynı gün yapılmalıdır. 

12.3 Mamorafi sonuçları için süreç tanımlanmalıdır. 

12.4 Mamografi sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen sürelerde verilmelidir. 

12.5 
Mamografi odasında hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası veya 

perde/paravanla ayrılmıĢ soyunma alanı olmalıdır. 

12.6 Mamografi iĢlemi için ilgili kiĢiden onam alınmalıdır. 

12.7 Mamografi cihazının bakım ve kalibrasyonu bir plan dahilinde yapılmalıdır. 

12.8 
Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici çalıĢmalar 

yapılmalıdır. 

13 Mamografi ünitesi hizmet sunumu için gerekli Ģartları taĢımalıdır. 

13.1 
Merkeze baĢvuran bireyler ile merkez çalıĢanlarının risk ve tehlikelere karĢı korunması için 

radyasyon güvenlik prosedürüne uygun davranılmalıdır. 

13.2 Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin dozimetre takipleri öngörülen sürelerde yapılmalıdır. 

13.3 Mamografi cihazının TAEK lisansı olmalıdır. 

13.4 Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin hematolojik testleri yılda en az bir kez yapılmalıdır. 

13.7 Mamografi odası giriĢinde ve içinde radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır.  

  SERVĠKS TARAMASI 

14 Smear alımı ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır. 

14.1 Smear alımı diğer tetkiklerden önce yapılmalıdır. 

14.2 Numunelerin toplanması ve güvenli transferine iliĢkin talimat bulunmalıdır. 
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14.3 Smear sonuçları için süreç tanımlanmalıdır. 

14.4 Smear sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen sürelerde verilmelidir. 

  KOLON TARAMASI 

15 Gaitada Gizli Kan Tetkiki ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır. 

15.1 Gaitada Gizli Kan tetkiki için ilgili kiĢiye yazılı bilgilendirme notu verilmelidir. 

15.2 
Gaitada Gizli Kan tetkik sonucunun değerlendirilmesi Bakanlık tarafından belirlenen süre 

sonunda yapılmalıdır. 

15.3 

Gaitada Gizli Kan tetkiki sonuç değerlendirme randevusu tarama odasında  ilgili sağlık personeli 

tarafından otomasyon sistemi üzerinden alınmalı ve  

tetkik yapılan kiĢiye bilgi verilmelidir. 

  TETKĠK SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

16 Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi için düzenleme bulunmalıdır. 

16.1 Sonuç gösterme odası tanımlanmıĢ olmalıdır. 

16.2 Sonuç gösterme zamanı tanımlanmıĢ olmalıdır. 

16.3 Sonuçları kimin değerlendireceği tanımlanmıĢ olmalıdır. 

17 Tetkik sonuçlarının pozitif olduğu durumlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

17.1 KETEM‘de pozitif (+) sonuçlar kayıt altında alınmalıdır. 

17.2 Mamografi sonuçları pozitif (+) çıkan kiĢiler için genel cerrahi konsültasyonu istenmelidir. 

17.3 
Konsültan hekimin yaptığı ileri tetkik sonuçları KETEM tarafından takip edilerek kayıt altına 

alınır. 

17.4 Ġleri tetkik sonucu pozitif (+) çıkan bireyler için düzenleme bulunmalıdır. 
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17.5 Ġleri tetkik sonucu negatif (-) çıkan bireyler için düzenleme bulunmalıdır. 

18 Tetkik sonuçlarının negatif (-) olduğu durumlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

18.1 
Tetkik sonuçları negatif (-) olan bireylerin tekrar tarama programına dâhil edileceğine yönelik 

bir düzenleme bulunmalıdır. 

  HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ 

19 Merkeze baĢvuran bireyler için Bilgi Güvenliği politikaları belirlenmiĢ olmalıdır. 

    

20 
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik olarak merkezin tüm bölümlerini 

kapsayan bir düzenleme olmalıdır. 

20.1 Merkezin tüm bölümlerini kapsayan bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı olmalıdır. 

20.2 
Ġhtiyaç duyulan hallerde ve yerlerde çalıĢan personel için kiĢisel koruyucu ekipman ve malzeme 

bulundurulmalıdır. 

  KURUMSAL HĠZMET YÖNETĠMĠ 

21 
Merkez, baĢvuruda bulunan birey ve yakınlarının görüĢ, öneri ve Ģikayetlerini 

değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 

21.1 
Merkeze baĢvuruda bulunan birey ve yakınlarının Ģikâyetlerini ve önerilerini kolaylıkla 

ulaĢtırabilmesini sağlayacak Ģikayet kutuları veya benzeri uygulamalar bulunmalıdır.  

21.2 
Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢi ve yakınlarının öneri ve Ģikâyetleri değerlendirilip iyileĢtirme 

faaliyeti yapılmalıdır.  

21.3 
Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢi ve yakınlarının hakları konusunda planlama ve uygulamayı 

içeren bir düzenleme bulunmalıdır. 

22 Personelin tanıtım (yaka) kartları olmalıdır. 

22.1 
Hastane yönetimi tarafından düzenlenmiĢ standart bir dizayna sahip personel tanıtım kartı 

bulunmalıdır. 

22.2 Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek Ģekilde takmalıdır. 
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23 Merkez, çalıĢanların görüĢ ve önerilerini değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 

23.1 
Personelin görüĢ ve önerilerini hastane yönetimine iletilebilmesi için bir sistem (dilek kutuları, 

mail adresi vb) bulunmalıdır. 

23.2 GörüĢ ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği raporlar olmalıdır. 

23.3 Raporlar doğrultusunda yapılması planlanan çalıĢmalara dair kayıtlar bulunmalıdır. 

24 Personelin mesleki ve kiĢisel geliĢimine katkı sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmelidir. 

24.1 Personel eğitimleri planlanmalı ve düzenlenen eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 

24.2 Personelin görebileceği bir yerde ilan ve bilgilendirme panosu/panoları bulundurulmalıdır.  

  MERKEZ BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

25 
Merkez bilgi sistemi kayıt, teĢhis, tarama, laboratuar vb iĢlemleri entegre bir biçimde 

gerçekleĢtirmelidir.  

  
  

26 
Merkez Bilgi Sistemi,  bilgi yönetimi, istatistik ve raporlama iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmelidir.  

26.1 Muayene ve giriĢimsel iĢlemlere ait istatistiklerin raporlanması sağlanmalıdır.   

27 

Merkez otomasyon sisteminde sadece yönetici yetkileri ile ulaĢılabilen, sisteme giriĢ yapan 

kullanıcılar, gerçekleĢtirdikleri iĢlemler, sistem ayarlarında gerçekleĢtirilen değiĢiklikler, 

sistem mesajları ve hataları ile ilgili kayıtları tutan, salt okunur özellikte ayrı bir veritabanı 

ya da tablo mevcut olmalıdır.  

  
  

28 

Merkez bilgi yönetim sistemine eriĢimde, yetkilendirme yapılması sonucu, verilere sadece 

ulaĢması gereken kiĢilerin ulaĢması sağlanarak hastalar ile ilgili mahrem bilgiler yetkisiz 

eriĢimlere karĢı güvence altına alınmalıdır.  

28.1 Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢiye verilen hizmetlerin ve yapılan iĢlemlerin kayıtlarına önceden 

belirlenmiĢ yetki düzeyleri tarafından ulaĢılabilmesine imkân veren yazılıma sahip olmalıdır. 
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29 
Merkez bilgi sistemindeki verilerin yedeklenmesi her gün düzenli olarak server haricinde 

bir ortama yapılmalıdır.  

    

  HASTA KAYITLARI VE DOSYASI 

30 
Merkez baĢvuruda bulunan kiĢilere ait dosyaların usulüne uygun doldurulduğunu kontrol 

eden bir düzenlemeye sahip olmalıdır.  

30.1 

BaĢvuruda bulunan kiĢiler için hazırlanan dosyaların, içerik (davet sürecinden çıkıĢ aĢamasına 

kadar yapılan tüm iĢlemler) bakımından eksiksiz olmasını sağlamak üzere kontrol talimatı 

bulunmalıdır. 

30.2 
BaĢvuruda bulunan kiĢiler için teĢhis ve tarama iĢlemlerine yönelik bilgilendirme ve onay formu 

doldurulmalıdır.   

  ARġĠV  

31 ArĢiv bölümü hizmet sunumu için mevzuata uygun Ģartları taĢımalıdır.  

31.1 
Devlet arĢiv hizmetleri hakkında yayınlanmıĢ olan yönetmeliğin koruma yükümlülüğünü 

taĢımalıdır. 

31.2 
Dosyaların ne Ģekilde kabul edileceği ve dosyada olması gereken muhteviyat yazılı olarak 

belirlenmelidir. 

31.3 Yazılı olarak tanımlanmıĢ dosya saklama, imha usül ve esasları bulunmalıdır. 

31.4 Dosyalama iĢlemlerinde standart dosya planı uygulanmalıdır. 

31.5 Yangın, su baskını vb. olaylarda alınacak önlemlere iliĢkin talimat bulunmalıdır.  

  TESĠS YÖNETĠMĠ VE GÜVENLĠK 

32 Merkez yerleĢkesinde çevre düzenlemesi yapılmalıdır. 

32.1 Merkez yerleĢkesinde oturma bankları bulunmalıdır.  
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b) Kalite Kriterleri Kılavuzu 

 

TEġHĠS ve TARAMA ĠÇĠN HEDEF NÜFUS TESPĠTĠ 

 

1. KETEM, TeĢhis ve Tarama iĢlemlerinin yürütülmesine yönelik bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 

 

1.1. KETEM çalıĢma prosedürü bulunmalıdır. 

 

Amaç: KETEM‘lerin ulusal veya uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 

hizmet vermesini sağlamak için, tarama yapılması planlanan hedef nüfusun tespiti ile baĢlayan; teĢhis 

ve tarama ile ilgili tüm evreleri kapsayan sürecin basamaklandırılarak açıklanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

a) KETEM ile ilgili tüm iĢleyiĢ sürecini kapsayan çalıĢma prosedürü bulunmalıdır. 

b) Prosedürün uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar (Otomasyon vb.) için çözüm 

yolları belirlenmiĢ olmalıdır. 

 

1.2. Tarama yapılacak bireyler için davet planı bulunmalıdır. 

 

Amaç: Hedef nüfusun tarama programlarına tam katılımının sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

a) Tarama yapılacak bireyler için davet planı bulunmalıdır. Planda; hedef grubun tespiti, çağırmanın 

hangi yöntemle yapılacağı, yaĢ gruplarına göre ayrılması, günlük randevu sistemi, günde kaç hasta 

bakılacağı, günde kaç mamografi, kaç smear, kaç gaitada gizli kan bakılacağı yer almalıdır. 

b) En az 1 yıllık plan bulunmalıdır. 

 

1.3. Davet edilip gelmeyen bireyler için eylem planı bulunmalıdır. 

 

Amaç: Tarama yapılacak hedef nüfusun tarama programlarına tam katılımının sağlanmasıdır. 

Değerlendirilecek Hususlar: 

a) 3 ay önceki çağrı yapılan hastaların listesi bulunmalıdır. 

b) Gelmeyen hastaların tekrar çağrılmasının takip edileceği form-liste bulunmalıdır. 

c) Gelmeyen hastaların tekrar çağırıldığına dair kayıtlar bulunmalıdır. 

Öneri: Değerlendirici rastgele bir kiĢiyi arayıp tekrar çağırma iĢleminin yerine 

getirilme durumunu kontrol edebilir. 

 

1.4. Tarama yapılacak bireylere yönelik yıllık eğitim planı bulunmalıdır. 

 

Amaç: Eğitim programlarının etkinliğinin artırılmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

a) Tarama yapılacak bireylere yönelik yıllık eğitim planı bulunmalıdır. Planda, halk eğitimlerinde 

yılda kaç kiĢiye eğitim verileceği, eğitimlerin kimler tarafından, nerede yürütüleceği vb. hususlar yer 

almalıdır. 

b) Eğitimlerde medyadan faydalanma durumu kayıt altına alınmalıdır. 

c) Eğitim için iĢbirliği yapılan Sivil Toplum KuruluĢları, muhtarlar, imamlar, okullar vb. sayı ve 

içerik bakımından kayıt altına alınmalıdır. 
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d) Resmi kuruluĢlara yönelik yapılacak eğitimler ile hizmet içi eğitimler sayı ve içerik bakımından 

kayıt altına alınmalıdır. 

e) Yıl içinde en az 20 kez grup eğitimi yapılmalı ve yıl içinde yapılan tüm eğitimler kayıt altına 

alınmalıdır. 

f) Eğitimlerde görsel materyal kullanılmalıdır. 

 

KAYIT BĠRĠMĠ 

 

2. Kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli Ģartları karĢılamalıdır. 

. 

2.1. Kayıt birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaĢılabilecek bir yerde bulunmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran bireyin hizmete ulaĢım kolaylığını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt birimi merkeze baĢvuran bireyin kolayca ulaĢabileceği, kolaylıkla görülebilecek bir yerde 

konumlandırılmalıdır. 

 

2.2. Kayıt biriminin, her yönden kolayca fark edilebilen ve okunabilen bir 

tabelası olmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran bireyin hizmete ulaĢım kolaylığını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt biriminin, her yönden kolayca fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası olmalıdır. 

 

2.3. Kayıt birimi, merkeze baĢvuran birey ile doğrudan iletiĢimi sağlayacak biçimde üstü ve etrafı 

açık (camekân veya benzeri bir bariyerin olmadığı) masa ve sandalyelerden oluĢan ve hasta ile 

karĢılıklı oturulabilir bir tasarımda olmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran bireyin kayıt biriminde görevli personelle kolay ve rahat iletiĢim 

kurabilmesini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkeze baĢvuran kiĢi ile görevli personel arasında göz temasını engellemeyecek biçimde üstü ve 

etrafı açık bir kayıt birimi oluĢturulmalı ve insanların oturabilmesi için sandalye vb. bulunmalıdır. 

 

2.4. Kayıt biriminde KETEM'de verilen hizmetlerin tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broĢürler 

bulundurulmalıdır. 

 

Amaç: Merkezde verilen hizmetlerle ilgili bilgilere kolay ulaĢılmasını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt biriminde merkezde verilen hizmetlerin tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broĢürler 

bulundurulmalıdır. 
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2.5. Engelliler için iĢlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına iliĢkin bir düzenleme yapılmalıdır. 

 

Amaç: Engelli bireylerin beklemeden iĢlemlerini yaptırabilmelerinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

a) Engelli bireylerin iĢlemlerini öncelikli olarak yaptırabilmelerine yönelik bir düzenleme (önceliği 

belirten uyarı levhaları gibi) yapılmalıdır. 

 

2.6. Kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletiĢim becerileri ve kiĢilerarası 

iliĢkiler gibi konularda hizmet içi eğitim verilmelidir. 

 

Amaç: VatandaĢların kayıt birimindeki hizmetlerden yeterince yararlanabilmeleri için kayıt birimi 

görevlilerinin yeterlilik ve niteliklerinin yükseltilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt birimi görevlisine hasta memnuniyeti, iletiĢim becerileri, kiĢilerarası iliĢkiler gibi konularda 

uyum eğitimi ve hizmet içi eğitim verilmelidir. 

b) Bu eğitimlerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. 

 

2.7. Kayıt birimi görevlisi KETEM hizmet süreçleri, KETEM çalıĢma prosedürü ve KETEM 

çalıĢanları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. 

 

Amaç: Kayıt birimi görevlisinin merkez ve mevcut uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını ve 

merkeze baĢvuran kiĢileri doğru yönlendirmesini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt birimi görevlilerine sosyal güvenlik kurumları, merkez içi hizmet süreçleri, merkez 

çalıĢanları ve mevcut uygulamalar hakkında eğitim verilmeli ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 

 

3. Kayıt biriminde merkeze baĢvuran kiĢinin tarama yapılacağı oda, taramayı yapacak sağlık 

personeli ve yaklaĢık muayene saati belirlenmelidir. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran kiĢinin muayene olacağı zaman dilimi ve taramayı yapacak sağlık 

personeli hakkında önceden bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Kayıt biriminde merkeze baĢvuran kiĢinin tarama yapılacağı oda, taramayı yapacak sağlık 

personeli ve yaklaĢık muayene saati belirlenmeli ve baĢvurana yazılı olarak bildirilmelidir. 

Öneri: Değerlendirici randomize yöntemle sürecin iĢleyiĢini kontrol edebilir. 

 

4. Kayıt biriminde güncel kurum bilgi rehberi (sunulan hizmetler, birim ve çalıĢan eriĢim bilgileri) 

bulunmalıdır. 

 

Amaç: Kayıt biriminde gerektiğinde merkezle ilgili bilgilendirilmenin daha sağlıklı bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak için kayıt birimi görevlisinin merkezle ilgili yeterli bilgiye ulaĢmasını 

sağlamaktır. 
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Değerlendirilecek Hususlar: 

a) Kayıt biriminde gerektiğinde güncellenen kurum ile ilgili bir rehber (sunulan hizmetler, birim ve 

çalıĢan eriĢim bilgileri) bulundurulmalıdır. 

 

5. KETEM, yönlendirme hizmetlerini yeterli bir Ģekilde sunmalıdır. 

 

5.1. Merkezin, hastane giriĢinden ayrı bir giriĢ kapısı bulunmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran kiĢilerin ruhsal açıdan korunmasını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) KETEM‘in hastane giriĢinden ayrı bir giriĢ kapısı bulunmalıdır. 

b) KETEM biriminde kemoterapi vb. tedavi amaçlı iĢlemler yapılmamalıdır. 

5.2. Hastane ana giriĢinden itibaren KETEM yönlendirme levhaları (okunabilir, görülebilir 

büyüklükte ve duvar renginden ayırt edilebilir renklerde) bulunmalıdır. 

 

Amaç: Hizmete eriĢimin kolaylaĢtırılmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Hastane ana giriĢinden itibaren KETEM yönlendirme levhaları (okunabilir, görülebilir büyüklükte 

ve duvar renginden ayırt edilebilir renklerde) bulunmalıdır. 

 

5.3. Yönlendirmeler iĢlevsel olmalıdır. 

 

Amaç: Hizmete eriĢimin kolaylaĢtırılmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Hastane ana binasından itibaren KETEM yönlendirme levhaları iĢlevsel olmalıdır. 

Not: Levhaların yönlendirdiği bölüme ulaĢtırma durumu kontrol edilmelidir. 

 

5.4. Merkez, sunduğu hizmetler, çalıĢma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği konusunda etkili bir 

bilgilendirme yapmalıdır.(web sitesi, broĢür, tanıtım filmleri, panolar, basın yayın yoluyla 

bilgilendirme gibi) 

 

Amaç: Halkı merkezin sunduğu hizmetlerle ilgili etkili bir Ģekilde bilgilendirmektir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkez, sunduğu hizmetler, çalıĢma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği konusunda etkili bir 

bilgilendirme yapmalıdır (web sitesi, broĢür, tanıtım filmleri, panolar, basın yayın yoluyla 

bilgilendirme gibi). 

 

5.5. Engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolaylıkla görülebilecek yerlerde bulunmalıdır. 

 

Amaç: Engellilerin merkez hizmetlerinden etkili bir Ģekilde yararlanmalarını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 
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a) Engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolaylıkla görülebilecek yerlerde 

bulundurulmalıdır.  

 

BĠLGĠLENDĠRME, TEġHĠS VE TARAMA SÜRECĠ 

 

6. TeĢhis ve Tarama sürecinde merkeze baĢvuran kiĢi ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik bir 

düzenleme bulunmalıdır. 

 

6.1. Bilgilendirme sürecine iliĢkin talimat bulunmalıdır. 

 

Amaç: Bilgilendirmenin etkili bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Bilgilendirme sürecine iliĢkin talimat bulunmalıdır. (Bilgilendirmenin kim tarafından, nasıl, ne 

zaman yapılacağı vb. konuları içerir. ) 

 

6.2. Merkeze baĢvuran kiĢilere yönelik Bilgi ve Ġzlem Formu bulunmalı ve ilgili baĢvuran adına 

doldurulmuĢ olmalıdır. 

 

Amaç: KiĢi ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Bilgi ve Ġzlem Formu bulunmalı ve ilgili kiĢi adına doldurulmuĢ olmalıdır. 

 

6.3. Bilgilendirme sonrasında yapılacak tüm iĢlemler (mamografi ve smear) için onam formu alınmıĢ 

olmalıdır. 

 

Amaç: TeĢhis ve tarama sürecindeki tüm iĢlemler hakkında ilgilinin bilgilendirilmesi ve onayının 

alınmasıdır. 

 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Bilgilendirme sonrasında yapılacak tüm iĢlemler (mamografi ve smear) için onam formu alınmıĢ 

olmalıdır. 

 

Amaç: BaĢvuruda bulunan kiĢilerin yeterince bilgilendirilmesini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Bilgilendirmeyi yapan sağlık personelinin eğitim sertifikası bulunmalıdır. 

 

Amaç: Bilgilendirmenin etkinliğini artırmaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 
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a) Bireyleri KETEM‘ den faydalanma biçimleri ve Kanser konusunda görsel bilgilendirme 

materyalleri bulunmalıdır. (LCD Televizyon ekranında CD-kaset izletilmesi, konuyla ilgili broĢür 

vb.) 

 

Amaç: Hizmete eriĢimi kolaylaĢtırmaktır. 

 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Muayene odalarının her yönden kolayca görülebilecek ve okunabilecek bir tabelası (oda numarası) 

bulunmalıdır. 

 

7. Muayene odasında hasta mahremiyetine yeterince önem verilmelidir. 

 

Amaç: Muayene odasında hasta mahremiyetinin sağlanmasıdır. 

 

7.1. Muayene odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmıĢ ya da muayene sedyesi etrafı 

ayaklı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Muayene odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmıĢ ya da hasta muayene sedyesi 

etrafı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır. 

 

7.2. Tarama yapılan kiĢi muayene odasındayken içeride görevli personel dıĢında kimse (hasta yakını 

hariç) bulunmamalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Tarama yapılan bir birey muayene odasındayken içeride görevli personel dıĢında kimse (hasta 

yakını hariç) bulunmamalıdır. 

b) Tarama yapılan kiĢi muayene odasındayken içeriye aynı anda baĢka bir kimse alınmamalıdır. 

 

8. Muayene odaları gereken Ģartları karĢılamalıdır. 

 

8.1. Sağlık Personelinin baĢvuran bireyi kabul ve muayene edebileceği uygun niteliklere sahip 

olmalıdır. 

 

Amaç: Muayene odalarında, sağlık personeli ve baĢvuran bireyin etkili iletiĢim kurabilmesinin ve 

sağlık personelinin sağlıklı bir ortamda çalıĢabilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Muayene odalarında ilgili tarama programına göre, muayene için gerekli tüm ekipmanlar 

(muayene masası, paravan, tek kullanımlık ya da sürekli ütülü ve temiz muayene masa örtüsü, 

muayene koltuğu, vb.) olmalıdır. 

b) Muayene odalarında otomasyon sistemine bağlı bilgisayar bulunmalı, odalar iyi havalandırılmıĢ ve 

aydınlatılmıĢ olmalıdır. 
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8.2. Her muayene odasında el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulundurulmalıdır. 

 

Amaç: Hasta ve çalıĢan güvenliğinin temel unsurlarından olan el hijyeninin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Her muayene odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri, sıvı sabun, kağıt havlu 

vb.) bulunmalıdır. 

b) Bu ürünlere sağlık personeli tarafından kolaylıkla ulaĢılabilmelidir. 

(örneğin; cepte taĢınabilir, masa üstü, duvara monte el dezenfektanları.) 

 

8.3. Tetkik yapılan kiĢilerin yazılı olarak mamografi ve smear sonuçlarına ulaĢabilmesine yönelik 

düzenleme yapılmalıdır. 

 

Amaç: Mamografi ve smear sonuçlarının yazılı olarak da alınabilmesini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Tetkik yapılan kiĢilerin muayene odasından veya ayrı bir birimden yazılı çıktı olarak mamografi 

ve smear sonuçlarını alabilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 

8.4. Muayene odaları sağlık personeli ile baĢvuruda bulunan kiĢinin karĢılıklı olarak oturabileceği bir 

düzenlemeye sahip olmalıdır. 

 

Amaç: Muayene odalarında, hekim ve baĢvuruda bulunan kiĢinin etkili iletiĢim kurabilmesinin 

sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Muayene odaları doktor ile baĢvuruda bulunan kiĢinin karĢılıklı olarak oturabileceği Ģekilde 

(koltuk, masa, sandalye vb.) bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 

 

 

MAMMOGRAFĠ 

 

9. Mamografi iĢlemleri ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Amaç: Merkezin teknik ve personel kapasitesi göz önüne alınarak mamografi hizmetleri ile ilgili 

süreçlerin en iyi Ģekilde planlanmasının sağlanmasıdır. 

 

9.1. Mamografi çekilecek kiĢinin mamografi istemi, taramayı yapan personel tarafından otomasyon 

sistemine kaydedilmeli ve ilgiliye çekim saati konusunda bilgi verilmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi çekilecek kiĢinin mamografi istemi, taramayı yapan personel tarafından otomasyon 

sistemine kaydedilmeli ve ilgiliye çekim saati konusunda bilgi verilmelidir. 

 

9.2. Mamografi çekimi aynı gün yapılmalıdır. 
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Değerlendirilecek Hususlar 

 

a) Mamografi çekimi aynı gün yapılmalıdır. 

 

9.3. Mamografi sonuçları için süreç tanımlanmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi sonuçlarının verilmesine iliĢkin süreç tanımlanmalıdır. 

b) Tetkik sonuçlarının ilgili kiĢiye verilme süreleri Bakanlık tarafından belirlenen süreleri 

geçmeyecek Ģekilde tanımlanmalı ve bu sürelerden tüm çalıĢanların bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. 

c) Sonuç verme süreleri ilgili kiĢi ve yakınlarının görebileceği, anlayabileceği Ģekilde ilan 

edilmelidir. 

 

9.4. Mamografi sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen sürelerde verilmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi sonuçları en geç 30 gün içinde verilmelidir. 

b) Radyoloji teknisyeni ilgili kiĢiye sonuç alacağı günü belirten bir kart vermelidir. 

Öneri: Raporların onaylanma tarihi kontrol edilebilir. 

 

9.5. Mamografi odasında hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası veya 

perde/paravanla ayrılmıĢ soyunma alanı olmalıdır. 

 

Amaç: Hasta mahremiyetinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi odasında ayrı bir soyunma odası veya paravanla ayrılmıĢ ayrı bir bölüm bulunmalıdır. 

b) Tarama için baĢvuranların mamografi odasına tek tek alınmaları sağlanmalıdır. 

 

9.6. Mamografi iĢlemi için ilgili kiĢiden onam alınmalıdır. 

 

Amaç: Riskli giriĢimsel radyolojik iĢlemler öncesinde ilgili birey ve/veya yakınlarının bire bir sözlü 

ve yazılı olarak bilgilendirilmesi ve onayının alınmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi öncesinde iĢlemi kimin yapacağı, iĢlemin amacı, süresi, komplikasyonları gibi 

konularda ilgili birey ve/veya yakınları bire bir sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmeli, bu kiĢilerin 

anlatılanları tam olarak anladığından emin olunmalı, onamı alınarak kayıtları tutulmalıdır. 

b) Bu bilgilendirmeyi yapan sağlık personelinin isim ve unvanı da kayıtlarda yer almalıdır. 

 

9.7. Mamografi cihazının bakım ve kalibrasyonu bir plan dâhilinde yapılmalıdır. 

 

Amaç: Hasta ve çalıĢan güvenliğinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 
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a) Mamografi cihazının periyodik bakımları ve kalibrasyonları ile ilgili süreç planlanmalıdır. 

b) Bakım ve kalibrasyon iĢlemleri planlanan zaman dilimlerinde yaptırılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. 

c) Cihazların üzerinde kalibrasyonla ilgili etiketler bulunmalıdır. 

 

9.8. Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici çalıĢmalar 

yapılmalıdır. 

 

Amaç: Mamografi hizmetlerinde hem ekonomik açıdan yük getiren hem de ilgili birey ve çalıĢan için 

fazladan doz alınmasına sebep olan tekrar çekimlerinin asgari düzeye indirgenmesidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Tekrar edilen çekim sayıları takip edilmeli ve gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler 

baĢlatılmalıdır 

b) Tekrar edilen çekimler, tekrar çekim sebepleri ve çekimi yapan personel ismi mutlaka kayıt altına 

alınmalıdır. 

c) Bölüm sorumluları tarafından tekrar eden çekim sayıları değerlendirilmeli, bu sayılar belli 

aralıklarla yorumlanmalı ve sebepleri araĢtırılarak gerekli düzenlemeler, düzeltici ve önleyici 

çalıĢmalar yapılmalıdır. Bütün bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır. 

 

10. Mamografi ünitesi hizmet sunumu için gerekli Ģartları taĢımalıdır. 

 

10.1. Merkeze baĢvuran kiĢiler ile merkez çalıĢanlarının risk ve tehlikelere karĢı korunması için 

radyasyon güvenlik prosedürüne uygun davranılmalıdır. 

 

Amaç: Ġlgililerin güvenliğinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkeze baĢvuran kiĢiler ile merkez çalıĢanlarının risk ve tehlikelere karĢı korunması için 

radyasyon güvenlik prosedürüne uygun davranılmalıdır. 

 

10.2. Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin dozimetre takipleri öngörülen sürelerde yapılmalıdır. 

 

Amaç: Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin sağlığının korunmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi ünitesinde dozimetre takibi ile ilgili süreç tanımlanmalıdır. Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumunca önerilen takip sürelerine uyulmalıdır. 

 

10.3. Mamografi cihazının TAEK lisansı olmalıdır. 

 

Amaç: Hasta ve çalıĢan güvenliğinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi ünitesinde bulunan tüm cihazların faaliyete baĢlamadan önce Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumundan (TAEK) alınmıĢ olan lisansları ve periyodik olarak yapılan muayene ve vize evrakları 

bulunmalıdır. 
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10.4. Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin hematolojik testleri yılda en az bir kez yapılmalıdır. 

 

Amaç: ÇalıĢan güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi ünitesinde çalıĢan personelin yılda en az bir kez rutin hematolojik tetkikleri yapılmalı 

ve bu tetkiklerin ilgili uzman hekimlerce değerlendirilmiĢ raporları bulunmalıdır. 

 

10.5. Mamografi odası giriĢinde ve içinde radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır. 

 

Amaç: Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlamak üzere radyasyon uyarılarının gerektiği Ģekilde 

yapılmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi odası giriĢinde aĢağıdaki yönlendirme, uyarı ve güvenlik iĢaretleri kolaylıkla 

görülebilecek, anlaĢılabilecek Ģekilde uygun yerlere asılmalıdır: 

Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri, 

Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaĢılabilir Ģekilde gösteren 

simge ve renkleri taĢıyan iĢaretler, 

Gebe veya gebelik Ģüphesi taĢıyanlara yönelik uyarı levhalarının bulunması, 

Bölgelerde geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması 

gerektiğini gösteren uyarı iĢaretleri. 

 

SERVĠKS TARAMASI 

 

11. Smear alımı ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Amaç: Merkezin teknik ve personel kapasitesi göz önüne alınarak smear alımı hizmetleri ile ilgili 

süreçlerin en iyi Ģekilde planlanmasının sağlanmasıdır. 

 

 

11.1. Smear alımı diğer tetkiklerden önce yapılmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkeze baĢvuran birey için smear gerekiyorsa diğer iĢlemlerden önce smear alımı yapılmalıdır. 

 

11.2. Numunelerin toplanması ve güvenli transferine iliĢkin talimat bulunmalıdır. 

Amaç: Alınan numunelerin uygun koĢullarda ve tanımlanmıĢ sürelerde transferleri temin edilerek 

doğru sonuçların elde edilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Numunelerin transferi ile ilgili talimat (uygun ısı, süre, taĢıma kabı vs. belirtilerek) 

hazırlanmalıdır. 

b) Transfer ile yükümlü personele numune transfer talimatı ile ilgili eğitim verilmeli ve kayıt altına 

alınmalıdır. 
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11.3. Smear sonuçları için süreç tanımlanmalıdır.  

 

a) Smear sonuçlarının verilmesine iliĢkin süreç tanımlanmalıdır. 

b) Tetkik sonuçlarının ilgili kiĢiye verilme süreleri Bakanlık tarafından belirlenen süreleri 

geçmeyecek Ģekilde tanımlanmalı ve bu sürelerden tüm çalıĢanların bilgi sahibi olmaları 

sağlanmalıdır. 

c) Sonuç verme süreleri ilgili kiĢi ve yakınlarının görebileceği, anlayabileceği Ģekilde ilan 

edilmelidir. 

 

11.4. Smear sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen sürelerde verilmelidir. 

 

a) Smear sonuçları en geç 30 gün içinde verilmelidir. 

b) Ġlgili sağlık personeli kendisinden smear örneği alınan bireye sonuç alacağı günü belirten bir kart 

vermelidir. 

c) Raporların onaylanma tarihi kontrol altına alınmalıdır. 

 

KOLO-REKTAL KANSER TARAMASI 

 

12. Gaitada Gizli Kan Tetkiki ile ilgili süreç tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Amaç: Merkezin teknik ve personel kapasitesi göz önüne alınarak gaitada gizli kan tetkiki hizmetleri 

ile ilgili süreçlerin en iyi Ģekilde planlanmasının sağlanmasıdır. 

 

12.1. Gaitada Gizli Kan tetkiki için ilgili kiĢiye yazılı bilgilendirme notu verilmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Gaitada Gizli Kan tetkiki için ilgili bireye yazılı bilgilendirme notu verilmelidir. Bilgilendirme 

notu ilgili kiĢinin kendisine verilecek tetkik materyalini nasıl kullanacağı, ne kadar süre sonra 

incelenmek üzere KETEM‘e getireceği vb. konuları içermelidir. 

 

12.2. Gaitada Gizli Kan tetkik sonucunun değerlendirilmesi Bakanlık tarafından belirlenen süre 

sonunda yapılmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Gaitada Gizli Kan tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi en geç 3 gün sonra yapılmalıdır.  

b) Ġlgili sağlık personeli tetkik sahibine sonucun değerlendirileceği günü belirten bir kart vermelidir. 

c) Gaitada Gizli Kan tetkik sonuçları kayıt altına alınmalıdır. 

 

12.3. Gaitada Gizli Kan tetkiki sonuç değerlendirme randevusu tarama odasında ilgili sağlık 

personeli tarafından otomasyon sistemi üzerinden alınmalı ve tetkik yapılan kiĢiye bilgi verilmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Gaitada Gizli Kan tetkiki sonuç değerlendirme randevusu tarama odasında ilgili sağlık personeli 

tarafından otomasyon sistemi üzerinden alınmalı ve tetkik yapılan kiĢiye bilgi verilmelidir. 
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TETKĠK SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

13. Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi için düzenleme bulunmalıdır. 

 

Amaç: Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerin en iyi Ģekilde organize 

edilmesini sağlamaktır. 

 

13.1. Sonuç gösterme odası tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Sonuç gösterme odası tanımlanmıĢ olmalıdır. 

b) Kayıt birimi görevlisi tarafından biliniyor olmalıdır. 

 

13.2. Sonuç gösterme zamanı tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Sonuç gösterme iĢlemleri her gün saat 13:30‘dan sonra kurumca belirlenen saatte yapılıyor 

olmalıdır. 

 

13.3. Sonuçları kimin değerlendireceği tanımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Sonuç değerlendirme iĢlemleri ilgili KETEM doktoru tarafından yapılmalıdır. 

 

14. Tetkik sonuçlarının pozitif olduğu durumlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

. 

Amaç: Tetkik sonuçları pozitif bulunan kimselerin ileri tetkik hizmetlerine ulaĢımının sağlanmasıdır. 

 

14.1. KETEM‘de pozitif (+) sonuçlar kayıt altında alınmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) KETEM‘de pozitif (+) sonuçlar kayıt altında alınmalıdır. 

 

14.2. Mamografi sonuçları pozitif (+) çıkan kiĢiler için genel cerrahi konsültasyonu istenmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Mamografi sonuçları pozitif (+) çıkan kiĢiler için genel cerrahi konsültasyonu istenmelidir.  

 

14.3. Konsültan hekimin yaptığı ileri tetkik sonuçları KETEM tarafından takip edilerek kayıt altına 

alınmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 
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a) Konsültan hekimin yaptığı ileri tetkik sonuçları KETEM tarafından takip edilerek 

kayıt altına alınmalıdır. 

14.4. Ġleri tetkik sonucu pozitif (+) çıkan bireyler için düzenleme bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Ġleri tetkik sonucu pozitif (+) çıkan bireylerin uygun hastaneye sevki yapılmıĢ olmalı ve sevk 

kayıtları bulunmalıdır. 

 

14.5. Ġleri tetkik sonucu negatif (-) çıkan bireyler için düzenleme bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Ġleri tetkik sonucu negatif (-) çıkan bireyler yeniden tarama programına dahil edilmeli ve ilgili 

birey bilgilendirilmelidir. 

b) Bireyin rutin tarama programına dahil edildiği kayıt altına alınmalıdır. 

 

15. Tetkik sonuçlarının negatif (-) olduğu durumlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

 

Amaç: Tetkik sonuçlarının negatif olduğu durumlarda ilgili bireyin rutin tarama hizmetlerine 

devamının sağlanmasıdır. 

 

15.1. Tetkik sonuçları negatif (-) olan baĢvuranların tekrar tarama programına dâhil edileceğine 

yönelik bir düzenleme bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Tetkik sonucu negatif (-) çıkan bireyler yeniden tarama programına dahil edilmeli ve ilgili birey 

bilgilendirilmelidir. 

b) Bireyin rutin tarama programına dahil edildiği kayıt altına alınmalıdır. 

 

HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ 

 

16. Merkeze baĢvuran bireyler için Bilgi Güvenliği politikaları belirlenmiĢ olmalıdır. 

 

Amaç: Bireye ait bilgilerin mahremiyeti hususunda uyulması gereken kuralları tanımlayarak bilgi 

güvenliğini sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkeze baĢvuruda bulunan bireyler için bilgi güvenliği prosedürü hazırlanmalıdır. 

b) Kurumda kimin hangi yetkilerle ne tür verilere ulaĢabileceği tanımlanmalıdır. 

c) BaĢvuruda bulunan bireylerle ilgili her türlü kaydın kim tarafından ve hangi tarihte girildiği 

saptanabilmelidir. 

d) BaĢvuruda bulunan bireylerin klinik kayıtlarına yalnızca konu ile ilgili olarak yetkilendirilmiĢ 

kiĢinin giriĢ yaptığını denetleyen süreç izlenebilmelidir. 

e) BaĢvuruda bulunan birey kayıtlarının yedeklenmesi ile ilgili süreç (kim tarafından, ne zaman 

yapılacağı, nerede saklanacağı vb.) tanımlanmıĢ olmalıdır. 
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17. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik olarak merkezin tüm bölümlerini kapsayan bir 

düzenleme olmalıdır. 

 

 

17.1. Merkezin tüm bölümlerini kapsayan bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı olmalıdır. 

 

Amaç: Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlamak amacıyla merkezin tüm bölümlerini kapsayan bir 

enfeksiyon kontrol ve önleme programı olmalıdır. 

1 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Hastanenin enfeksiyon kontrol komitesince (EKK) hazırlanmıĢ, merkezin tüm bölümleri kapsayan 

bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı olmalıdır. 

b) Program; EKK‘nin tanımı ve çalıĢma alanlarını, sürveyans kapsamını ve gerekli görülen tüm 

talimatları içermelidir. 

c) Tespit edilen enfeksiyon sonuçlarına göre merkez veya birim bazında düzeltici ve önleyici 

faaliyetler baĢlatılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. 

 

17.2. Ġhtiyaç duyulan hallerde ve yerlerde çalıĢan personel için kiĢisel koruyucu ekipman ve malzeme 

bulundurulmalıdır. 

 

Amaç: Sağlık hizmeti çalıĢanının, standart izolasyon önlemleri için gerekli olan ekipman ve 

malzemeye kolayca ulaĢabilmesini sağlamak ve çalıĢan ve hasta güvenliği ile ilgili temel 

gerekliliklerden olan bu önleyici uygulamalara iliĢkin uyumu azami düzeyde gerçekleĢtirmektir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) TeĢhis ve tarama iĢlemlerinin yapıldığı tüm alanlarda el antiseptik solüsyonları, sabun, kâğıt havlu, 

eldiven, maske, gözlük ve koruyucu önlük/elbise bulunmalıdır. 

b) Sözü geçen koruyucu ekipman ve malzemeler 24 saat ulaĢılabilir olmalıdır. 

 

KURUMSAL HĠZMET YÖNETĠMĠ 

 

18. Merkez, baĢvuruda bulunan birey ve yakınlarının görüĢ, öneri ve Ģikâyetlerini değerlendirme 

sistemine sahip olmalıdır. 

 

18.1. Merkeze baĢvuruda bulunan birey ve yakınlarının Ģikâyetlerini ve önerilerini kolaylıkla 

ulaĢtırabilmesini sağlayacak Ģikayet kutuları veya benzeri uygulamalar bulunmalıdır. 

 

Amaç: Sağlık hizmetlerini alan kiĢilerin de bu sürece katılmalarıyla alınacak geri bildirimlerin göz 

önüne alınmasının sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) KETEM hizmet birimlerinde Ģikâyet ve öneri kutuları bulunmalıdır. Bu kutular tutanakla açılmalı 

ve kayıt altına alınmalıdır. 

 

18.2. Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢi ve yakınlarının öneri ve Ģikâyetleri değerlendirilip iyileĢtirme 

faaliyeti yapılmalıdır. 
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Amaç: Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢi ve yakınlarının merkezde hizmet sunum süreçlerine ve 

merkez iĢleyiĢine yönelik görüĢ ve önerilerinin değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) GörüĢ ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği raporlar olmalıdır. 

b) Raporlar doğrultusunda yapılması planlanan çalıĢmalara dair kayıtlar tutulmalıdır. 

 

18.3. Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢi ve yakınlarının hakları konusunda planlama ve uygulamayı 

içeren bir düzenleme bulunmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuran birey ve yakınlarının sunulan sağlık hizmetine iliĢkin 

talepleri ve Ģikâyetlerinin değerlendirilmesinin sistematik bir biçimde yapılması 

ve bu doğrultuda iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılıyor olmasının sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Hastanenin hasta hakları birimi ile koordineli çalıĢma yapılmalıdır. 

 

19. Personelin tanıtım (yaka) kartları olmalıdır. 

 

19.1. Merkez yönetimi tarafından düzenlenmiĢ standart bir dizayna sahip personel tanıtım kartı 

bulunmalıdır. 

 

Amaç: Kurumun tek tip standart kimlik kartına sahip olmasını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Personel tanıtım (yaka) kartı fotoğraflı olmalıdır. 

b) Personelin kullandıkları yaka kartlarının standart dizayna sahip olmadır. 

c) Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek Ģekilde takmalıdır. 

Not: Değerlendirme sırasında gözlem yoluyla kontrol edilir. 

 

19.2. Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek Ģekilde takmalıdır. 

 

Amaç: Merkez personelinin hizmet sunum süresince tanınabilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Personelin kullandıkları yaka kartlarının açıkça görülebilecek Ģekilde takılma durumu gözlem 

yoluyla kontrol edilir. 

. 

Amaç: Personelin, merkezde hizmet sunum süreçlerine ve merkez iĢleyiĢine yönelik görüĢ ve 

önerilerinin değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

 

20. Merkez, çalıĢanların görüĢ ve önerilerini değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 

 

20.1. Personelin görüĢ ve önerilerini hastane yönetimine iletilebilmesi için bir sistem (dilek kutuları, 

mail adresi vb) bulunmalıdır. 
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Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Personelin görüĢ ve önerilerini merkez yönetimine iletilebilmesine yönelik bir sistem 

bulunmalıdır. 

b) Personel dilek ve Ģikayet kutusu olmalıdır. 

 

20.2. GörüĢ ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği raporlar olmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Yapılan geri bildirimlere göre görüĢ ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği raporlar ve 

yapılan iyileĢtirme faaliyetleri bulunmalıdır. 

 

20.3. Raporlar doğrultusunda yapılması planlanan çalıĢmalara dair kayıtlar bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) GörüĢ ve önerilerin değerlendirilmesine yönelik düzeltici faaliyet kayıtları bulunmalıdır. 

 

21. Personelin mesleki ve kiĢisel geliĢimine katkı sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmelidir. 

. 

21.1. Personel eğitimleri planlanmalı ve düzenlenen eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 

 

Amaç: Merkez personelinin mesleğini daha iyi icra etmesi ve kiĢisel geliĢimi için ihtiyacı olan 

eğitimlerin düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) GerçekleĢtirilen eğitimlere dair kayıtlar ve gelecekteki eğitim planları kontrol edilmelidir. 

 

21.2. Personelin görebileceği bir yerde ilan ve bilgilendirme panosu/panoları bulundurulmalıdır. 

 

Amaç: Personelin merkezin sunduğu hizmetler ve personeli ilgilendiren aktiviteler hakkında yeterli 

bir Ģekilde bilgilendirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Personeli bilgilendirme panoları bulunmalıdır. 

 

MERKEZ BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

 

22. Merkez bilgi sistemi kayıt, tarama, teĢhis ve laboratuar vb iĢlemleri entegre 

bir biçimde gerçekleĢtirmelidir. 

 

Amaç: Merkez bilgi sisteminin, merkezde gerçekleĢtirilmekte olan temel süreçlerin tamamının tek bir 

noktadan kontrol edilmesini sağlamaktır. 
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Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkez Bilgi Sisteminde, sorumluluk ve yetkilerin belirlenmiĢ olduğu bir ara yüz aracılığı ile hasta 

kayıt, teĢhis, tarama, laboratuar vb. gibi merkezde gerçekleĢtirilen tüm sağlık hizmetlerinin tek bir 

veri tabanından yönetilmesi gerekmektedir. 

 

23. Merkez Bilgi Sistemi, bilgi yönetimi, istatistik ve raporlama iĢlemlerini gerçekleĢtirmelidir. 

 

23.1. Muayene ve giriĢimsel iĢlemlere ait istatistiklerin raporlanması sağlanmalıdır. 

 

Amaç: KETEM‘ de yapılan iĢlemlere ait istatistiksel verilerin elde edilmesidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Muayene ve giriĢimsel iĢlemlere ait istatistiklerin raporlanması sağlanmalıdır. 

Öneri: 

Yetkili bir kiĢinin Ģifresi ile sisteme girilerek bir önceki ayın verilerinin sistem tarafından 

hesaplandığı kontrol edilebilir. 

Merkez Bilgi Sisteminden belirlenen iki tarih aralığı içinde belirli bir sağlık personelinin yapmıĢ 

olduğu kanser tarama iĢlem ve muayene sayıları kontrol edilebilir. 

 

24. Merkez otomasyon sisteminde sadece yönetici yetkileri ile ulaĢılabilen, sisteme giriĢ yapan 

kullanıcılar, gerçekleĢtirdikleri iĢlemler, sistem ayarlarında gerçekleĢtirilen değiĢiklikler, sistem 

mesajları ve hataları ile ilgili kayıtları tutan, salt okunur özellikte ayrı bir veritabanı ya da tablo 

mevcut olmalıdır. 

 

Amaç: Veri tabanında gerçekleĢtirilen iĢlemlerin hangi kullanıcılar tarafından ne zaman 

gerçekleĢtirildiği, Bilgi Sisteminin iĢleyiĢi sırasında oluĢabilecek istisnai durumlara ait sistem 

mesajlarının kayıt edildiği ayrı bir veri tabanının bulunması sağlanarak, Merkez Bilgi Sisteminin 

öngörülen Ģekilde çalıĢmasını sağlamaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Bilgi Sisteminde sadece sistem yöneticisi yetkisi ile girilebilecek, sisteme giriĢ yapan kullanıcılar, 

gerçekleĢtirdikleri iĢlemler, sistem ayarlarında gerçekleĢtirilen değiĢiklikler, sistem mesajları ve 

hatalarının yer aldığı ayrı bir veri tabanı bulunmalıdır. 

 

Not: O anda sistemde bulunan aktif kullanıcıların gösterilmesi istenilerek, bu kullanıcıların sisteme 

ne zaman giriĢ yaptıkları ve hangi tablolara eriĢmekte olduklarına ait kayıtların gösterilmesi 

istenebilir. 

 

25. Merkez bilgi yönetim sistemine eriĢimde, yetkilendirme yapılması sonucu, verilere sadece 

ulaĢması gereken kiĢilerin ulaĢması sağlanarak hastalar ile ilgili mahrem bilgiler yetkisiz eriĢimlere 

karĢı güvence altına alınmalıdır. 

 

25.1. Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢiye verilen hizmetlerin ve yapılan iĢlemlerin kayıtlarına 

önceden belirlenmiĢ yetki düzeyleri tarafından ulaĢılabilmesine imkân veren yazılıma sahip 

olmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze baĢvuruda bulunan kiĢiye ait bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasıdır. 
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Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Sistem içerisinde baĢvuruda bulunmuĢ kiĢiye ait bilgilerine ulaĢım, sadece gereken kimseler 

tarafından gerektiği kadar gerçekleĢmelidir. Bunun için her kullanıcının veri tabanında hangi bilgilere 

eriĢebileceğinin tanımı yapılmıĢ olmalıdır. 

b) Veri iĢlem elemanları baĢvuruda bulunan kiĢinin o günkü verilerine serbestçe ulaĢabilmeli ama 

geçmiĢ kayıtlarına sınırsız eriĢimleri engellenmelidir. 

c) Hekimler ise veri tabanında kendi sorumluluklarında olan bireylerin kayıtlarına eriĢebilmeli, diğer 

kiĢilerin kayıtlarına eriĢebilmeleri ancak idarenin ya da o baĢvuruda bulunmuĢ kiĢinin sorumlu 

hekiminin onayı ile olmalıdır. 

 

Öneri: 

Sisteme veri iĢlem elemanı yetkisiyle girerek, daha önceden taraması yapılmıĢ bir kiĢiye ait kayıtların 

ekrana getirilmesi istenebilir. Ekrana gelen kayıtlarda, ilgilinin daha önceki iĢlemlerine ait bilgilerin 

ulaĢılma durumu kontrol edilebilir. Daha önceki iĢlemlerine ulaĢılamamalıdır. 

 

26. Merkez bilgi sistemindeki verilerin yedeklenmesi her gün düzenli olarak server haricinde bir 

ortama yapılmalıdır. 

 

Amaç: Bilgi Sistemine ait veri tabanının düzenli bir biçimde yedeklenmesini sağlayarak, veri 

kayıplarına engel olmaktır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Yedek alma iĢlemlerinin çalıĢmakta olan server dıĢında ayrı bir ortama alınması gerekmektedir. Bu 

ortam harici hard disk, taĢınabilir kayıt ortamları, ya da ağ üzerinde çalıĢan yedek server olabilir. 

b) Yedek alınması iĢlemi, her gün en az bir kere olmak üzere, tercihen mesai saatleri dıĢında 

gerçekleĢtirilmelidir. Aynı server üzerinde yer alan baĢka bir hard disk ya da baĢka bir hard disk 

bölümü üzerine alınan yedekler kabul edilmemelidir. 

Not: Bir gün öncesine ait yedek kayıtlarının varlığı sorgulanabilir. 

 

26.1. BaĢvuruda bulunan kiĢiler için hazırlanan dosyaların, içerik (davet sürecinden çıkıĢ aĢamasına 

kadar yapılan tüm iĢlemler) bakımından eksiksiz olmasını sağlamak üzere kontrol talimatı 

bulunmalıdır. 

 

Amaç: Tarama süreçlerine ait kayıtların güvenirliğinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) BaĢvuruda bulunan bireye ait dosyalarda hangi dokümanların bulunacağı kurum tarafından 

belirlenmelidir. 

b) Kurum belirli periyotlarla oluĢturduğu kontrol listeleriyle dosyaların içeriğini kontrol etmelidir. 

Not: Randomize olarak seçilen birinin dosyası kontrol edilebilir. 

 

 

HASTA KAYITLARI VE DOSYASI 
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27. Merkez, baĢvuruda bulunan kiĢilere ait dosyaların usulüne uygun doldurulduğunu kontrol eden 

bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 

 

27.1. BaĢvuruda bulunan kiĢiler için teĢhis ve tarama iĢlemlerine yönelik bilgilendirme ve onay 

formu doldurulmalıdır. 

 

Amaç: BaĢvuruda bulunan kiĢinin bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) BaĢvuruda bulunan bireyin teĢhis ve tarama iĢlemlerine yönelik bilgilendirme ve onay formu 

bulunmalıdır. 

b) Dosyalar randomize yöntemle kontrol edilir. 

c) Onam formları iĢleme özel olmalıdır. Onam formlarında ilgili birey ya da yakını ve doktorun 

adları, imzaları, formun doldurulma tarihi ve saati mutlaka bulunmalıdır. 

 

ARġĠV 

 

28. ArĢiv bölümü hizmet sunumu için mevzuata uygun Ģartları taĢımalıdır. 

 

Amaç: ArĢiv bölümünün etkili çalıĢmasını sağlayarak hasta dosyalarına zamanında ve doğru bir 

Ģekilde ulaĢılmasını sağlamaktır. 

 

28.1. Devlet arĢiv hizmetleri hakkında yayınlanmıĢ olan yönetmeliğin koruma yükümlülüğünü 

taĢımalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkez elinde bulundurduğu arĢiv malzemesi ile arĢivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve 

unsurlardan korumalı, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamalıdır. (Yangın, hırsızlık, 

rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haĢaratın tahriplerine karĢı gerekli tedbirlerin alınması 

vb.) 

 

28.2. Dosyaların ne Ģekilde kabul edileceği ve dosyada olması gereken muhteviyat yazılı olarak 

belirlenmelidir. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Dosyaların kabul Ģekli ve dosyada olması gereken muhteviyat yazılı olarak belirlenmelidir. 

 

28.3. Yazılı olarak tanımlanmıĢ dosya saklama, imha usül ve esasları bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Yazılı olarak tanımlanmıĢ dosya saklama, imha usul ve esasları bulunmalıdır. 

 

28.4. Dosyalama iĢlemlerinde standart dosya planı uygulanmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 
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a) Dosyalama iĢlemlerinde standart dosya planı uygulanmalıdır. 

 

 

28.5. Yangın, su baskını vb. olaylarda alınacak önlemlere iliĢkin talimat bulunmalıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Yangın, su baskını vb. olaylarda alınacak önlemlere iliĢkin talimat bulunmalıdır. 

. 

29. Merkez yerleĢkesinde oturma bankları bulunmalıdır. 

 

Amaç: Merkeze ait alanlarda yapılacak düzenlemelerle hizmet sürecinde yer alanların oturma 

ihtiyaçlarının karĢılanmasıdır. 

 

Değerlendirilecek Hususlar: 

 

a) Merkezin çevre Ģartlarına uygun Ģekilde oturma banklarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 

KETEM’ler için hazırlanmıĢ yasal mevzuatlar. 

a) Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği 

(14 Aralık 2000 tarih ve 24260 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢtır.) 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç: 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerine entegre olarak veya 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel 

hukuk tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ bulunan ve kurulacak Kanser Erken TeĢhis ve Tarama 

Merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve çalıĢma esaslarının belirlenmesi ve kurulu olduğu il sınırları içinde 

erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, 

hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve 

verimliliğinin arttırılmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Kapsam: 

Madde 2-Bu yönetmelik, Hastanelere entegre olarak kurulan "Kanser Erken TeĢhis ve Tarama 

Merkezleri" ile resmi ve özel kurumlarca kurulan ve kurulacak olan Merkezlerin açılıĢı, idari yapısı, 

yerleĢimi, çalıĢmaları, hizmetlerin planlama ve denetlenmesi konusundaki ilkeleri kapsar. 

 

Dayanak: 

Madde 3- Bu yönetmelik 181 sayılı Sağlık Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönetmelikte 

 

a) Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı‘nı, 
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b) BaĢkanlık: Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nı, 

 

c) Merkez : "Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezini, 

 

d) Personel Eğitimi: Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 

katılımcıların çalıĢtıkları alanla ilgili teorik ve uygulamalı olarak bilgi edindikleri eğitim 

programlarını, 

 

e) Merkez Sorumlusu: Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezinden sorumlu olan Hekimi tanımlar. 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin AçılıĢı, Ġdari yapı, YerleĢimi, Görevler 

Merkezin AçılıĢı 

Madde 5-BaĢkanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu veya özel sağlık iĢletmelerinin 

baĢvurusu üzerine 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ayakta teĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine 

getiren yerlerde Tedavi Hizmetlerinin Genel Müdürlüğünün olumlu görüĢü alınarak BaĢkanlık 

tarafından açılıĢ izni verilir. 

 

Ġdari Yapı: 

Madde 6-Merkezler; Hastaneye entegre olarak kurulur. BaĢkanlıkça düzenlenen eğitimden geçmiĢ, 

bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen nitelik ve sayıda personel çalıĢır. 

Eğitimden geçmiĢ Hekimlerden biri, Bakanlığa bağlı Hastanelere entegre olan merkezlerde 

BaĢhekimlikçe, diğer Merkezlerde ise yetkililerince Merkez Sorumlusu olarak görevlendirilir. Kurulu 

Merkezler bu yönetmeliğin yayımlanmasını izleyen ilk iki ay içinde eğitilecek personelin isim ve 

unvanlarını bildirerek BaĢkanlıktan Personel Eğitimi talebinde bulunurlar. 

 

Merkezin YerleĢimi: 

Madde 7-Merkez en az üç muayene, kayıt arĢiv ve personel, mamografi, ultrasonografi laboratuar, 

bekleme salonu ve eğitim salonu olmak üzere sekiz oda ile bay-bayan tuvaletlerinden oluĢur. 

 

Merkez Sorumlusunun Görevleri: 

Madde 8-  

a)Merkez çalıĢmalarının, mevzuata ve bu yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

b)BaĢkanlık tarafından yapılan planlara uygun olarak, tanımlanmıĢ risk gruplarına yönelik, yılda en 

az bir defa tarama programı hazırlayarak, uygulamak, hasta takiplerini ve değerlendirmelerini 

yapmak, 

c)Merkezin yıllık çalıĢma planını hazırlayarak, BaĢkanlığa gönderilmesini sağlamak, 

d)Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak, BaĢkanlığa gönderilmesini sağlamak, 

e)Merkez personelinin, sağlık riskleri yönünden korunma önlemlerini almak ve güvenli bir ortamda 

çalıĢmalarını sağlamak, 

f)Kanser ile ilgili olarak BaĢkanlık tarafından onaylanmıĢ eğitim materyallerinin dağıtılmasını 

sağlamak, bu konuda hazırlanacak materyallerle ilgili öneriler hazırlamak, hazırlatmak ve 

BaĢkanlığa gönderilmesini sağlamak, 

g)Gerektiğinde, çalıĢmaların daha etkin yürütülebilmesi için, Merkez içinde, Bakanlık Tedavi 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesi ile BaĢkanlığın "uygundur" görüĢü alınarak alt birimler 

oluĢturmak, 
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h)Merkezin kurulu olduğu il sınırları içindeki gönüllü kuruluĢlar, dernek ve vakıflarla iĢbirliği 

yapmak ve BaĢkanlığı bilgilendirmek 

ı)Hizmet içi Eğitim ve Halk Eğitimi programı hazırlamak ve uygulamak 

i)Merkezde çalıĢan personelin çalıĢmalarını organize etmek ve denetlemek, 

 

Merkezde görev yapacak personeller ve nitelikleri; 

Madde 9-  

a)Merkezde, BaĢkanlık tarafından düzenlenen Personel Eğitiminden geçirilmiĢ en az bir patoloji, 

kadın-doğum, radyodiagnostik ve genel cerrahi uzmanı, üç pratisyen hekim, bir tıbbi teknolog, iki 

hemĢire, bir ebe, röntgen teknisyeni, laboratuar teknisyeni ile bir veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni 

bulunur. 

b)Merkezde görevlendirilen uzman hekimlerin çalıĢma saatleri ve çalıĢma düzenleri; çalıĢma 

programına göre merkez sorumlusu ve baĢhekim tarafından ortaklaĢa düzenlenir. 

c)Diğer merkezlerde uzman hekimlerin çalıĢma saatleri ve çalıĢma düzenleri Merkez Sorumlusu 

tarafından düzenlenir. 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇalıĢma Ġlkeleri 

Erken TeĢhis: 

Madde 10-ÇeĢitli sağlık birimlerinden sevkli olarak gelen ve/veya kendiliğinden baĢvuran bireylerin 

genel muayenelerinin yapılarak, kanser yönünden riskli vakaların teĢhis için ileri merkezlere sevkinin 

yapılması sağlanır. 

 

Tarama Hizmetleri: 

Madde 11- 

a)Riskli gruplara yönelik BaĢkanlığın hazırladığı yıllık planlara uygun yılda en az bir tarama 

programı yapmak ve uygulamak, 

b)Yerel nedenlerle Bakanlığa yapılan baĢvurular, gerek ise kanser yönünden riskli bölge ve gruplara 

yönelik olarak "Kanser Tarama" hizmetlerinin sunulması, 

c)Taramalar sonucunda Ģüpheli olguların ileri tetkik ve tedavi yapacak tedavi merkezlerine 

sevklerinin yapılması, son durumları hakkında bilgi sahibi olunması, 

d)Tarama çalıĢması ile belirlenen hedef grupların taranmasıdır. 

 

Takip ve Destek ÇalıĢmaları: 

Madde 12- Merkez kanser Ģüphesi olan hastalar ile zamanında baĢvurmayan bireylerin takiplerini 

yaparak kanser tanısı alan hastalara olanaklar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlar. 

 

Sosyal DayanıĢma ÇalıĢmaları: 

Madde 13- Merkez kanser konusunda halkın gönüllü katılımı ve yardımını sağlayarak, bu konuda 

gerçek ve tüzel kiĢiler ve gönüllü kuruluĢlarla iĢbirliği yapar ve olanaklar ölçüsünde bunlara 

yardımda bulunarak yol gösterir. 

 

Hizmet içi Eğitimi : 

Madde 14-Merkez birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan hekimler baĢta olmak üzere, 

tüm sağlık çalıĢanları için kanser konusunda korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere, eğitim 

çalıĢmalarını, il Sağlık Müdürlüğü eğitim ekipleri, Üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluĢlardan 
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uzmanlar ile ortaklaĢa oluĢturarak uygular ve Sağlık personelinin kanser konusundaki bilgilerinin 

güncellenmesini ve sürdürülmesini sağlar. 

 

 

 

Halk Eğitimi: 

Madde 15-Kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, davranıĢ geliĢtirilmesi, 

kanserden korunma ve erken tanı amacıyla Merkezde gerekli eğitim ortamının oluĢturulması, halkı 

aydınlatacak eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitim çalıĢmalarında kullanılması merkez 

tarafından sağlanır. 

 

Vaka Kayıtların Tutulması 

Madde 16- Tüm baĢvurular için hastane dosyalarının dıĢında ayrı dosyalar açılır ve bunlar merkezde 

arĢivlenir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇalıĢma Programları, Denetleme 

 

Yıllık ÇalıĢma Planı 

Madde 17- Merkezin üçüncü bölümde belirtilen çalıĢma ilkeleri doğrultusunda hazırlayacağı yıllık 

çalıĢma planı her yıl Aralık ayı ilk haftası içerisinde BaĢkanlığa gönderilerek ve alınan onayı takiben 

uygulamaya konulur. 

 

Faaliyet Raporu: 

Madde 18-Merkez faaliyet raporları her yıl Ocak ayı ilk haftası içinde BaĢkanlığa gönderilir. 

 

Merkezin Denetlenmesi: 

Madde 19- En az yılda bir defa olmak üzere gerekli olan durumlarda Bakanlık merkezi ve alt 

birimlerini iĢleyiĢ yönünden denetler. 

Madde 20-Yapılan denetimlerde Merkezlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı halleriyle gerekli 

teĢhis araç ve gereçlerin bulundurulmadığının tespiti halinde eksikliklerini tamamlaması için ilk 

seferinde altı ay, ikinci seferinde üç aya kadar süre verilir. 

Madde 21-Gerekli uyarılara ve yirminci maddede sayılan önlemlere rağmen denetim raporlarında 

belirtilen eksiğini tamamlamayan Bakanlığa bağlı Merkezlerin açılıĢ izinleri iptal edilerek, araĢtırma 

için kullanılan araç ve gereçlerin BaĢkanlık tarafından uygun görülen bir baĢka Merkeze aktarılması 

sağlanır. 

Madde 22-Gerekli uyarılara ve yirminci maddede sayılan önlemlere rağmen denetim raporlarında 

belirtilen eksiklerini tamamlamayan özel iĢletmelere bağlı Merkezlerin açılıĢ izinleri iptal edilerek, 

sorumluları hakkında yasal iĢlemler baĢlatılır. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce kurulmuĢ bulunan Merkezler hakkında bir 

defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar eksiklerini tamamlama süresi tanınır. 

Süresi içinde eksiğini tamamlamayan kuruluĢlar hakkında 21 ve 22 nci maddelerde sayılan hükümler 

uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 23-Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

Madde 24-Bu yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 

b) Kanser Erken TeĢhis Ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik(5 Haziran 2008 tarih ve 26897 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıĢtır.) 

 Madde 1 – 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kanser Erken 
TeĢhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
 "c) Merkez: Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezini" 
 Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
 "Madde 6 – Merkezler; hastaneye entegre veya il sağlık müdürlüğüne bağlı olarak kurulur. Ġl 
sağlık müdürlüklerinde kanser erken teĢhis, tarama ve eğitim merkezlerinin faaliyetleri ve 
yazıĢmaları il kanser kontrol koordinatörü tarafından sağlanır. Merkezlerin faaliyetleri Ġl Kanser 
Kontrol DanıĢma Kurulunda görüĢülür. Merkezlerde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) 
bendinde belirtilen nitelik ve sayıda personel çalıĢtırılır. Bakanlığa bağlı hastanelere entegre olan 
merkezlerde baĢhekimlik, diğer merkezlerde ise il sağlık müdürlüğü tarafından bir hekim merkez 
sorumlusu olarak görevlendirilir." 
 Madde 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Madde 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 
 

c)Kanser Erken TeĢhis, Tarama Ve Eğitim Merkezleri Personeli 

Sertifika Programı Uygulama Genelgesi 

(Yayımlanma Tarihi 19.06.2007/643) 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - Bu genelgenin amacı, Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca Kanser Erken TeĢhis, 

Tarama ve Eğitim Merkezlerinde görevli/görevlendirilecek sağlık personelinin eğitimleri ile 

sertifikalandırılmalarına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - Bu genelge, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde eğitilecek ve 

sertifikalandırılacak sağlık personelinin nitelikleri, türleri ve Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca 

düzenlenecek eğitimleri kapsar. 

  

Dayanak  

Madde 3 - Bu genelge, 5 Kasım 1986 tarih ve 35898 sayılı makam onaylı Sağlık Bakanlığı Hizmet 

Ġçi Eğitim Yönetmeliği ve 14.11.2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Kanser 

Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği‖ ile 05.06.2008 tarih ve 26897 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan ―Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖ ve 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ―Standart TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki 

Cetvellerin DeğiĢtirilmesine Dair Yönetmelik‖e dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar  

Madde 4  - Bu genelgede; 

4.1- Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
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4.2- BaĢkanlık: Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığını, 

4.3- KETEM: Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezini 

4.4- Sertifika: KETEM‘de çalıĢacak sağlık personelinin yeterliliğini gösterir belgeyi  

4.5- Eğitim: KETEM personelinin alanlarına ait konularda teorik ve pratik usullerle becer 

kazanmasını hedefleyen teorik, pratik ve tarama uygulama eğitimini 

4.6- Katılımcı: KETEM personeli olan konsültan Uzman Hekim, Pratisyen Hekim, Tıbbi 

Teknolog,  HemĢire, Ebe, Röntgen Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni ve Tıbbi Sekreteri tanımlar. 

 

 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Eğitimle Ġlgili Usul ve Esaslar  

 

Eğitimle Ġlgili Usul ve Esaslar  

Madde 5  -  
5.1-  Eğitimin süresi:  

 

Pratisyen Hekim, Tıbbi Teknolog, HemĢireler ve Ebeler için; 30 saat teori, 12 saat smear 

uygulama (Tıbbi Teknolog hariç), 30 saat ise tarama uygulama eğitimi 

Uzman Hekimler için teorik dersler 12 saat, uygulama eğitimi 18 saat; Radyoloji 

Teknisyenleri, Laboratuar Teknisyenleri ve Tıbbi Sekreterler için teorik dersler 18 saat; Laboratuar 

Teknisyenleri ve Radyoloji Teknisyenleri için pratik dersler en az 30 saat verilir.  

 

5.2-  Katılımcıların niteliği ve belirlenmesi;  

 

Eğitime katılacak KETEM‘de görevli uzman hekim, hekim, hemĢire, ebe, tıbbi teknolog ve 

sağlık memurlarını BaĢkanlık belirler. 

Katılımcıların KETEM‘de kadrolu, görevlendirme veya il onayı ile çalıĢıyor olmaları 

(Açılmakta olan KETEM personeli dahil) gerekmektedir. 

Sağlık memurları için Radyoloji, Laboratuar veya Tıbbi Sekreterlik ve dökümantasyon 

bölümü mezunu olmaları, 

Katılımcıların eğitim sonunda en az iki yıl KETEM‘de çalıĢmayı yazılı belge ile kabul 

etmeleri esastır.(Ek 1) 

 

5.3-  Genel Esaslar: 

 

Katılımcılar eğitim süresi boyunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerine 

(Hizmetiçi eğitim, kılık-kıyafet, devam vb.) ve eğitim gördüğü Kurumun kurallarına uymak 

zorundadır. 

Katılımcılar için eğitime devam esas olup mazeret veya hastalık izni sebebiyle eksik kalan 

süreler tamamlattırılır. Mazeretsiz birer gün teorik veya pratik eğitime katılmayan katılımcılara 

sertifika verilmez, yazı ile kurumu bilgilendirilir. 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

ilgili yönetmeliklerine ve Bakanlıkça yayınlanan Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliğine göre Bakanlık 

personeli olan katılımcıların eğitim dönemi boyunca kalacakları yerler Bakanlık tarafından veya 

kurumunca yevmiyesi verilerek katılımcılarca temin edilebilir. 

Eğitim yeri, konaklama mekânı, eğitim materyali ve eğitimciler BaĢkanlık tarafından sağlanır. 
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Ġzleme ve Değerlendirme 

Madde 6 – 

6.1-  Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi: 

 

Her eğitim programının bitiminden sonra eğitimciler ve katılımcılar tarafından değerlendirme 

formları doldurulur. Bu formlar da baz alınarak BaĢkanlıkça eğitimler değerlendirilir.  

 

6.2-  Sertifikalandırma:  

  

Katılımcı ilgili eğitim programını tamamlayarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda en az 75 

puan alması durumunda 5 yıl geçerli sertifikayı almaya hak kazanır. Sertifikalandırılan personel en az 

5 yılda bir tazeleme eğitimine alınır. Ayrıca BaĢkanlık gerekli gördüğü durumlarda sertifikalı 

personeli tazeleme eğitimine çağırabilir. 

 

Ġl Eylem Planı 

Madde 7 – 

  

Eğitim sonucu katılımcılar KSDB iĢbirliği ile eğitim ve tarama il eylem planı hazırlar. (Ek 2) 

 

Eğitim Modülü 

Madde 8 – 

 

(I) KETEM KANSERDE ERKEN TEġHĠS, TARAMA VE EĞĠTĠM BECERĠLERĠ 

MODÜLÜ: 

Eğitim ile KETEM‘de görevli/görevlendirilecek sağlık personelinin çalıĢma konuları olan; 

eğitim, Meme ve Serviks kanserinde erken tanı ve taramalar konularında bilgilendirilerek, beceri 

kazanmaları amaçlanır.(Ek 3) 

 

Hedef Grup: KETEM‘ de çalıĢacak Hekim, Ebe, HemĢire ve Tıbbi Teknologlardır. 

 

Süre: Teorik 5 gün, pratik uygulama 2 gün 

 

Eğitim Ġçeriği ve Eğitim Verilecek Konular:  

Yönetim ve Organizasyon, Erken TeĢhis ve Tarama, Eğitim Becerileri 

 

 

Yürürlük 

 

Madde 9 - Bu Genelge Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 10 - Bu Genelge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.  
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EK 1: KETEM PERSONELĠ EĞĠTĠM BAġVURU FORMU 

 

 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 

          

KETEM PERSONELĠ EĞĠTĠM BAġVURU FORMU 

          

          

BAġVURU SAHĠBĠNĠN KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ 

ADI   

SOYADI   

BABA ADI   

DOĞUM TARĠHĠ   

DOĞUM YERĠ   

MEZUN OLDUĞU OKUL   

MEZUN OLDUĞU YIL   

ÇALIġTIĞI KURUM   

KETEM’DE GÖREVE 

BAġLAMA TARĠHĠ  

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

ADRES:  

Ġġ TLF:  

CEP TLF:   

FAX NO:  

E- MAĠL:  

          

 

TAAHHÜTNAME: 

          

Eğitimi takiben Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezinde en az 2 yıl çalıĢacağımı taahhüt 

ederim. 

          

          

 Tarih       Ġmza  

          

          

Tasdik Olur 

          

Kurum Yetkilisinin 

Adı Soyadı 

Ġmza/Mühür 
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EK 2:  KETEM ĠL EYLEM PLANI 

 

 

KETEM 

ĠL EYLEM PLANI 

 

HEDEF NÜFUS:  

 

Konuya göre belirlenecek 

HEDEFLER: 

 

Ayda en az bir kez sivil toplum örgütleriyle toplantı 

 

Kadınlarla haftada en az 1 grup toplantısı (En az 20 kiĢilik) 

 

SeçilmiĢ Grup Eğitimleri  

 

Sağlık Personeli Eğitimi  

 →Doktor  

 →Ebe/ HemĢire 

 →Sağlık Memuru 

 →Tıbbi Teknolog 

 →… 

 

b)   Öğretmenler, Ġmamlar, Muhtarlar vb. 

 

c)   Okul Eğitimleri (Hedefe göre ilköğretim, kız meslek, sağlık meslek vb. ) 

 

d)   Kursiyer Eğitimleri ( Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık, DikiĢ-nakıĢ, vb.) 

 

e)   Sosyal Evler 

 

f) Diğer 

→ Askeri KıĢlalar 

→ Cezaevi 

→… 

 

Toplantılar:  

Ġl Kanser Kontrol Koordinatörünün katılımıyla  (ayda bir KETEM‘de) 

Ġl Kanser Kontrol DanıĢma Kurulu toplantısı ( KETEM sorumlu hekimin katılımıyla) 

 

      5)  Basın ĠliĢkileri  

      a)   Görsel Medya (Tv. Programı vs.) 

      b)   Yazılı Medya (Gazete, dergi vb. makaleler vs.) 

      c)   Basın Bülteni (Özel günler, haftalar, aylarda mutlaka)                 d)… 

 

     6)  Basılı ve Görsel Materyal (Bez AfiĢ, Poster, BroĢür, Sticker, Takvim vb.) 
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EK 3: KETEM, RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ, LABORATUAR TEKNĠSYENĠ, TIBBĠ 

SEKRETER ERKEN TANI, TARAMA VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ EĞĠTĠMĠ 

 

 

 

 

 

                       KONU 

 

 

                      BRANġ 

 

 

SÜRE/                     

SAAT 

 

 

 

KETEM Yönetimi, ÇalıĢma Sistemi 

 

Röntgen Teknisyeni,  

Laboratuar Teknisyeni,  

Tıbbi Sekreter 

 

 

3 

 

 

ĠletiĢim DanıĢmanlık 

 

Röntgen Teknisyeni,  

Laboratuar Teknisyeni,  

Tıbbi Sekreter 

 

2 

 

 

YetiĢkin Eğitimi 

 

Röntgen Teknisyeni,  

Laboratuar Teknisyeni,  

Tıbbi Sekreter  

 

1 

 

Meme Anatomisi ve Fizyolojisi 

 

Röntgen Teknisyeni 

 

6 

 

 

 

Mamografi Çekim Teknikleri 

 

Teorik 

 

 

 

Röntgen Teknisyeni 

 

 

 

6 

 

Uygulama 

 

30 

 

Temel Patoloji, Preparat Alımı, 

Saklama KoĢulları, Hazırlama 

 

Teorik 

 

 

 

 

Laboratuar Teknisyeni 

 

 

12 

 

Uygulama 

 

 

30 

 

 

ArĢiv, Dosyalama 

 

 

Tıbbi Sekreter 

 

12 
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d) Taramalarda geri ödemeye iliĢkin mevzuat  

 

A-) Bakanlar Kurulu Kararı:  02.09.2005 tarih ve 25924 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan: Karar 

Sayısı:2005/9250 

 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf 

tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda 

değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 30/5/2005 

tarihli ve 724 yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2005 

tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

  

B-) Kararnamenin Eki: 3.8.2005 Tarihli ve 2005/9250 Sayılı Karar 

 Madde 1— 28.1.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aĢağıdaki madde 31 

inci madde olarak eklenmiĢ ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiĢtir. 

 ―Madde 31 — Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, kanser tarama ve eğitim 

merkezlerinde kanser tarama programı çerçevesinde mamografi filmi çekimi ile pap smear testi 

hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci 

fikrası hükmünden muaftır.‖ 

        Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

        Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

C-) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): 29 Eylül 2008 tarih 217012 sayılı (Mükerrer) Resmi 

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve 23 Ekim 2008 tarih 

27033 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama 

Tebliği‘ nin (Sıra No: 6) 9.2.2 maddelerinde ödeme kurumlarınca finansmanı yapılacak Kanser Erken 

TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi  (KETEM) hizmetleri tanımlanmıĢ ve ödeme kapsamına 

alınmıĢtır. 

 

  

        Ödeme sorgu türü   10 :KETEM gönderilmesi durumunda yapılması gerekenler; (SUT- 9.2.2 

maddesine göre ) 

  

         9.2.2. Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, kanser erken 

tanı kapsamında yapılan iĢlemler; 

     (1) KETEM tarafından yapılmak Ģartıyla; 

a) KETEM tarafından sürdürülen "Kadınlarda meme kanseri tarama programı"              kapsamında 

50-69 yaĢ arası kadınlara; 

1)   Her yıl yapılacak muayene, 

2)   2 yıl aralıklarla yapılacak mammografi çekimi, 

3)   Gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi, 

b) KETEM tarafından sürdürülen "Kadınlarda serviks kanseri tarama programı" kapsamında 20 yaĢ 

üstü kadınlara; 

1)   Her yıl yapılacak muayene + pap smear tetkiki, 

2)   Gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki, 

c) Kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak olan "gaitada gizli 

kan tetkikleri", 

d) Prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan "PSA tetkikleri" 

  

      Sorgu türü "10" gönderilmesi durumunda gönderilebilecek SUT kodları ; 
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    803431 -KETEM A 

    801591 -KETEM A 

    620041 -KETEM B 

    620241 -KETEM B 

    520030 -KETEM için Muayene 

    905932 -KETEM C 

    903221 -KETEM D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

NOTLAR 
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