
 

 

 

 

 

1.0 AMAÇ 

 Kemoterapi hizmetlerinin kalitesini sağlamaya yönelik uygun fiziki koşulların ve teknik altyapının 

oluşturulması, bakım uygulamalarının bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde 

standardizasyonun sağlanması ve kemoterapi alacak hastalarda kullanılacak olan kemoterapi ilaçlarının 

hazırlanması, taşınması, uygulanması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında bu ilaçlara maruz 

kalabilecek sağlık çalışanlarının ve çevrenin korunması için önlemler almaktır.  

2.0 KAPSAM 

Kemoterapi ilaçlarının istenmesi, hazırlanması ve depolanması ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR 

 Hekim, eczacı ve hemşireler sorumludur. 

5.0 TANIMLAR 

 Antineoplastik İlaç: Malign hücrenin büyümesini durdurma ya da geriletme amacıyla kullanılan, diğer bir 

anlamda bu hücrelerin gelişmesini, olgunlaşmasını ya da yayılmasını engelleyen ilaçlardır. 

Biyolojik Kabin/Laminer Air Flow (Laminer hava akımlı kabin): Bakteri filtreli, değişmeyen bir hızla, paralel 

hava akımıyla partikülleri uzaklaştırarak hazırlanan materyallerin sterilitesini koruyan sistemdir. (İlaç 

hazırlamada sınıf II Tip B ya da sınıf III Biyolojik kabinler tercih edilmelidir). Biyolojik  Güvenlik Kabinleri 

teknik bakımı bir yerden bir yere taşınırken ve düzenli olarak 6 ayda bir olmak üzere, bu alanda uzman bir 

teknisyen tarafından yapılmaktadır.. 

HEPA filtre: Çapı 0,3 mikrometreden büyük olan partikullerin %99.97’sini etkin şekilde yakalayan filtredir. 

Kemoterapi Eldiveni: 0.4- 0.6 mm kalınlığında latex (Uygun kalınlıkta kemoterapi eldiveni olmadığı zaman 

pudrasız çift lateks eldiven kullanılabilir.), pudrasız eldiven.  

Kemoterapi Önlüğü: Tek kullanımlık, su ve alkol geçirmez, polietilen lifli arkadan bağlanabilen, önü ve 

kolları geçirgen olmayan,  kolları manşetli, boyu diz hizasında olan önlük. 

Kapalı Sistem Aparatları:  Çevreyi kontamine edicilerin sisteme taşınmasını ve ilacın sistem dışına kaçmasını 

veya buharlaşmasını mekanik olarak engelleyen aparatlar. 

Kemoterapi Pedi: Üstü emici özellikte ve kabinin boyutuna uygun tek kullanımlık örtüler.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

MALZEMELER 

 Biyolojik kabin 

 Kemoterapi önlüğü 

 Kemoterapi eldiveni 

 Kemoterapi pedi  

 Yüksek koruyucu maske  

 Kemoterapi etiketi  

 Uygun enjektörler (2-5-10-20 ve 50 cc.lik) 

 Kapalı sistem kemoterapi hazırlama/uygulama aparatları/setleri 

 Mediflex/ şişe serumlar-EVA TORBA 

 Koruyucu gözlük (gerekirse)  

 Tehlikeli atık kutusu 

 Geri  dönüşüm atık kutusu 

Dökülme seti (maske, gözlük, kemoterapi önlüğü, galoş,  cam kırıklarını toplamak için fırça ve kürek, kova, 

emici ped, iki çift kemoterapi eldiveni, bir çift latex temizlik eldiveni, sabun ve  deterjan, paspas, dökülme 

olduğunu belirten uyarıcı levha, iki adet tıbbi atık torbası)  

Hastanın Tedavi Planının hazırlanma süreci 

Hasta onkoloji polikliniğinde doktora muayene olur ve hastanın dosyası oluşturulur ve poliklinikte kalır. 

Hastanın her gelişinde gereken bilgileri dosyasına ve HBYS’ ye kaydı yapılır. Muayene sonrası gereken tetkik 

istemleri yapılır, hastaya gereken tedavinin amaçlarını, planlanan tedavi süresini ve uygulanacak tedavi  
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anlatılır. Tedavi sırasında gelişebilecek acil durumlar (ekstravazasyon, anaflaksi vb.) yan etkilerini, ilaç-ilaç ve 

besin etkileşimlerini, beslenmeye ilişkin öneriler anlatılır.  

Tedaviye bağlı gelişebilecek yan etkiler (ağrı, yorgunluk, bulantı, kusma, trombostopeni, konstipasyon, 

hipersensivite, alerjik reaksiyonlar vb.)  hakkında eğitim verilir ve bu eğitimler, kemoterapi ünitesi hasta ve 

hasta yakını eğitim formuna kayıt edilir. Hasta bu bilgiler doğrultusunda tedaviyi kabul ederse, kemoterapi 

için hasta bilgilendirme ve rıza belgesi doldurulup gerekli imzaları alınır. Hastanın tetkik sonuçlarına göre, 

medikal onkoloji hasta tabelasına gerekli tedavileri hekim tarafından yazılarak kemoterapi ünitesine 

gönderilir. 

Hasta kemoterapi ünitesine gelir. Hasta üniteye kabul edilirken personel ve rolleri tanıtılır. Sağlık kuruluşuna 

başvurması gereken durumlar ve telefon numaraları, kişisel temizlik kuralları, tedavinin ne kadar süreceği, 

tedavi sırasında ihtiyaçları için (WC, yemek vb.)  hemşire çağrı zilinin kullanılması,  kimlik bilgilerini içeren 

bilekliğin takılmasının önemi gibi bilgileri içeren konular hakkında eğitim verilir. Hastanın bu konuları 

okumaları içinde kemoterapi hastası ve hasta yakını eğitim rehberi hastaya verilir. Rehberde hastanın evde 

karşılaşacağı sorunlar ve çözümleri bulunmaktadır. Hasta kemoterapi koltuğuna güvenli bir şekilde oturtulup 

AN-TA değerleri alınır ve kemoterapi hemşire gözlem formuna kayıt edilir. Hastaya ağrı değerlendirmesi 

yapılır ve kayıt edilir.  Hasta orderı, rıza belgesi, eğitim formu hemşire tarafından kontrol edilerek ilaç 

hazırlama odasında görevli hemşireye teslim edilir. İlaç odasında hemşire ve biyolog görev 

yapmaktadır.Verilen orderı bilgisayar sistemine kayıt ederek hastaya kullanılacak ilaçları, hasta bilgilerini 

içeren etiket çıkartılır.İlaç hazırlama odasında çalışanlar koruyucu ekipman kullanır.Etiketleri yapıştırılan 

serumlara biyolog tarafından biyogüvenlik kabini içinde hazırlanan ilaçlar konulur.Ünitede çalışan ekip, 

ilaçların depolama, saklama, transferi hakkında hastanede görevli eczacı tarafından eğitim verilmiştir. Görevli 

biyologda bu konuda sertifikalı eğitim almıştır. 

Kemoterapi ilaçlarının hazırlandığı alanlarda uygun fiziki koşullar: İlaç hazırlama odasındaki 

biyogüvenlik kabini II tip B2 kabinidir. Ünitemizde yarı otomatik ilaç hazırlama kabini 6 ayda bir validasyon 

sürecinden geçer ve kontrol edilir.   

 Hazırlanan etiketlerde; 

 Hasta adı soyadı, 

 Kimlik ve protokol no,  

 İlacın adı ve dozu,  

 Sıvının hacmi,uygulama yolu, 

 İlacın verilme süresi,  

 Hazırlama saati, 

 Hazırlama tarihi, 

 Stabilite süresi,  

 Hazırlayan personel bilgisi vardır. 

 İlaç için özel uyarı varsa yazılır (ışıktan koruma, özel set..vb.). 

 Etiketlenerek hazırlanan serumlar ve eklenecek ilaçlar kemoterapi kabinine getirilir. 

 Önlük, maske, kemoterapi eldiveni giyilerek ve gerekirse gözlük takılarak koruyucu önlemler alınır.  

 Hazırlama sırasında olası dökülme ve saçılmalara karşı  önlemler alınır. 

 Biyolojik kabin ( Microbiological Safety Cabinet Class II ) içine, emici ped (kabinin vertikal hava   akımını 

engellemiyecek şekilde), tehlikeli atık kutusu, yedek enjektör ve adaptör yerleştirilir. 

 Kabin içinde ilaçlar etiket üzerindeki bilgiler doğrultusunda kapalı sistem aparatları kullanılarak hazırlanır , 

kapalı sistem aparatı yoksa enjektör ve pembe (18 G) iğne ucu ile hazırlanır. 

 Serum  içine istemde belirtilen şekilde; 

 Serum içine konacak ilaç miktarı 30- 50 cc den fazla ise, eklenen ilaç miktarı kadar serum boşaltılır.   

 Doz ayarlı kemoterapi pompasıyla ilaç hazırlanacak ise; pompa üzerinde belirtilen miktar ilaç miktarıyla 

tamamlanmıyorsa kalan kısım izotonikle tamamlanarak hazırlanır ve uygulanır.  

 İlaç hazırlama kabininin cam temizliği sabun ve su ile yapılır, genel temizliği her gün ve kirlendikçe yaptırılır, 

denetlenir ve kullanıma uygun hale getirilir.(Kemoterapi ünitesi temizlik planı ve takip formu) 

 

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KT.PR.01 Mart-2016 02 Eylül-2022 2/3 



 

 

 

Antineoplastik İlaçları Uygularken;  

 Hasta/ hasta yakını; yapılan işlem, uygulanan ilaçların etki, yan etkileri  varsa etkileşimleri konusunda ve 

antineoplastik ilaç tedavisi sonrasında oluşabilecek yan etkiler ve bunlara yönelik neler yapabilecekleri 

konusunda  bilgilendirilir, kayıt altına alınır.  

 Hastanın kimliği  doğrulanır. Hastanın IV damar açılır yada port katater takılır.   IV girişimlerde birden 

fazla antineoplastik ilaç kullanılacaksa, üçlü musluk kullanılmalıdır ve ilaç   değişimlerinde/ bitiminde set 

geçimli bir sıvı (%0.9 NaCl, %5 Dekstroz) ile yıkanmalıdır. 

 Antineoplstik ilaç hazırlamada ve uygulamada kullanılan tüm  koruyucu malzemeler (maske, önlük   

kemoterapi eldiveni) aparatlar ve set bağlanmış antineoplastik ilaç torbaları, setleri torbadan ayrılmadan tehlikeli 

atıklarla kontamine olarak düşünülmeli tehlikeli atık kutusuna atılmalıdır. Üniteden tehlikeli atıklar görevli 

personel tarafından toplanmakta ve uygun atık arabası ile nakli sağlanmaktadır. 

 Yapılan tüm uygulamalar ve gerçekleşirse yan etkiler ve yapılan işlemler “kemoterapi ünitesi hemşire 

gözlem formuna kaydedilir. 
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