
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kemoterapi ünitesi hafta  içi 08:00 -16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 
 

 
 

 

Personel ve Rollerin Tanıtılması Tıbbı onkoloji uzmanı orderi doğrultusunda kemoterapi ünitesi 

hemşireleri tarafından tedaviler hazırlanır ve uygulanır.  

Tedavini Amaçları, Planlanan Tedavi Süresi ve Uygulanacak Tedaviler: Onkoloji Hastalarının, 

Kemoterapi Ünitesinde ilaçlarını hazırlamak, uygulamak ve takibini yapmak.   

Tedavi Sırasında  Gelişebilecek Acil Durumlar(Ekstravazasyon, Anafilaksi vb.): Acil durum 

gelişmemesi için gerekli önlemler alınmakta gelişirse hekime bilgi verilip gerekli müdahale yapılmaktadır. 

Sağlık Kuruluşuna Başvurulması Gereken Durumlar: Mesai saatleri içinde onkoloji polikinliği ve/veya 

acil servis, mesai saati dışında acil servise müracat edilir.FDH TEL NO. 0252 613 35 46-47-48-49-50 

Kemoterapi Alan Hastalarda Temel Hijyen ve Cilt Bakımı: 

Eller her işlem öncesi ve sonrası (yemek, lavabo vb.) iki dakika süre ile bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 

Cildiniz hassas ve kuru olduğundan pH’ sı 5.5 olan vücut şampuanları kullanarak haftada en az üç kez duş 

almalı ve pH 5.5 olan nemlendiriciler ile cildinizi nemlendirmelisiniz. 

Duş alırken suyun çok sıcak olmamasına ve keselenmemeye özen göstermelisiniz. 

Direkt güneş ışını ile temastan kaçınmalı, uzun kollu giysiler ve şapka kullanmalısınız. Çok güneşli havada 

20 koruma faktörlü güneş kremi kullanmalısınız. 

Ağzınızda hassasiyet ve kuruluk uzun süre devam edebilir. Her yemek sonrası gargara yapmalı ve her 

yemek sonrası yumuşak diş fırçası ile dişlerinizi fırçalamalısınız. 

Tedavi sonrası saçlar dökülüp saçlı deride kuruma olabileceğinden pH5.5 olan saç 

şampuanları veya bebek şampuanları kullanmalısınız. 

Tırnaklar kuru sert görünümlü olabilir ve büyüme hızlarında yavaşlama olabilir. Bu dönemde tırnaklara 

vazelin sürülerek kuruluk önlenebilir. 

Tırnaklarınızın çok uzun veya çok kısa olmasını istemiyoruz. 

İlaçlara bağlı olarak tırnak yapınızda değişiklik, bozukluk olabilir. Tırnak üzerinde çizgi şeklinde bantlar, 

kabarmalar meydana gelebilir. Bu, tedavinin 3. haftasında oluşabilir ama tedaviniz tamamlandıktan sonra 

tekrar eski haline gelir (Sikolofosfamid Endoxan- Doxorubisine Adriamisin). 

Tedavi süresinde saç dökülmeleri olabilir. Tedavi bittikten sonra saçlarınız tekrar yerine gelir ama bazen 

saçların şeklinde değişiklikler olabilir (düz olan saçlar kıvırcık, kıvırcık olanlar ise düz çıkabilir). 

Tedavi süresince peruk veya bone kullanabilirsiniz. 

İstenmeyen tüyleriniz için jilet gibi kesici alet kullanmamalısınız. Tüy dökücü krem veya makas ile 

tüylerin boyunu kısaltabilirsiniz. Erkekler tıraş olurken jilet kullanmamalı, elektrikli tıraş makinesini tercih 

etmelidirler. Çünkü enfeksiyon açısından cilt bütünlüğünün bozulmasını istemiyoruz. 

Tedavinizde Doxorubicine Adriamisin kullanılmış ise idrar renginiz kırmızı olur. Sıvı alımı arttırılırsa 24 

saat içinde idrar rengi normale döner. 

Tedavi süresi ve tedavi bitiminden iki gün sonrası dâhil olmak üzere tuvalet kullanımlarından sonra tuvalet 

sifonu iki kez çekilmelidir. 

Kemoterapi Yapılan Hastalarda Diyet 

Uygulanan tedaviye bağlı olarak ağızda kuruluk tat alma duyusunda değişiklik, iştahta azalma hiç bir şey 

yiyemeyecekmiş gibi duygular gelişebilir ve bu durum günler, haftalar, aylar boyu devam edebilir. 

Sadece pastörize süt içmeli, çikolatalı sütten sakınmalısınız. 

Kemoterapi Etkileri Sürerken Yenmesi Sakıncalı Yiyecekler 

Greyfurt suyu, greyfurt, nar 

Pişmemiş sebze, yeşil salata, ince kabuklu meyveler (şeftali, kiraz, erik, elma) 
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İyi pişmemiş balık, ızgara balık, havyar 

Özel peynir (küflü peynir, yemişli peynir, otlu peynir) 

Kurutulmuş meyve, pestil, kuruyemiş Bal 

Kabuklu hayvanlar (midye, kerevit vb.) 

Lokanta ve açık yerlerde satılan yiyecekler 

Alkol 

Yukarıda belirtilen yiyecekler dışında soyulmuş ve tam olarak pişirilmiş yiyeceklerin yenmesinde sakınca 

yoktur. 

Mevsiminde meyve ve sebzeleri tüketmelisiniz. 

Meyve ve sebzeleri bol suda yıkadıktan sonra 10 dk sirkeli suda bekletip sonra sudan geçirerek 

tüketmelisiniz. Hatta karpuz ve kavun gibi kalın kabuklu yiyecekleri bile sirkeli suda beklettikten sonra 

tüketmelisiniz. 

Kemoterapi Alan Hastalarda Enfeksiyondan Korunma 

Kalabalık ortamlara girmemeye (sinema, toplu taşıma araçları) özen göstermeli kalabalık yerlerde 

bulunmanız gerekiyor ise maske kullanmalısınız. 

Bulaşıcı hastalığı olan şahıslar (suçiçeği, kızamık, grip vb.) ile temas etmemelisiniz. 

Bit, pire, böcek vb. haşerelerin bulunduğu ortamlardan kaçınılmalısınız. 

Kemoterapi Alan Hastalarda Kanamalardan Korunma 

Çarpma ve düşmelerden sakınmalısınız. 

Ağır eşya kaldırmamalısınız. 

Kesici alet (bıçak vb.) ile iş yapmamalı ve böyle aletleri kullanmamalısınız. 

Ateşiniz olabilir, titreme ya da terleme hissettiğiniz zaman vücut sıcaklığınızı ölçünüz. Eğer ateşiniz 38
o
C 

den yüksek ise üzerinizdeki kalın giysilerinizi çıkarınız. Doktorunuz veya hemşirenizi arayınız. Ateşiniz 38 
o
C den yüksek olduğunda doktorunuza haber vermeden kesinlikle Parol, Panadol vb. almamalısınız. 

Ağrınız olduğunda Parol, Panadol, Vermidon alabilirsiniz ama doktorunuza danışmadan Aspirin, Novalgin 

gibi ağrı kesicileri kesinlikle kullanmamalısınız. 

Kemoterapi Alan Hastalarda Fiziksel Aktivite 

Yorgunluk, güçsüzlük, halsizlik aylarca devam edebilir. 

Her gün öğleden sonra 1-2 saat uyumalısınız. 

Günde 10 dk egzersiz yapmalısınız (tempolu yürüyüş, bisiklete binmek vb.). 

Ev temizliği yapılmamalısınız (toz almak, ev süpürmek vb.) 

Hafif ev işleri yapabilirsiniz (yemek sofrası hazırlamak, ev düzenlemek, hatta yemek yapmak vb.) 

Evde çiçek yetiştirilebilirsiniz ancak toprağını değiştirmemelisiniz. 

Piknik veya bahçe ortamında, kuru tozlu ortamlarda bulunmamalısınız. 

Tedaviyi izleyen bir kaç ay boyunca seyahate gitmemelisiniz. 

Altı aydan önce ancak çok zorunlu (tıbbi kontrol vb.) hallerde doktorunuza danışarak seyahat edebilirsiniz. 

Altı ay sonunda seyahat amaçlı geziler ancak hekim izni ile yapılabilir. 

Katater takılı olduğu süre içinde yüzme havuzu ve saunayı kesinlikle kullanmamalısınız. 

Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Cinsel Yaşam   

Uygulanan kimyasal tedavi, ışın tedavisi ile hastalık sürecinde yaşanan zorluklar seksüel istekte azalma ve 

libido kaybına neden olabilir. Seksüel ilişki sırasında ağrı vb. etkiler kemoterapinin ciltte yarattığı kuruluk 

gibi nedenler yüzünden ortaya çıkabilir. 

Kemoterapi sonrasının ilk aylarında mümkünse cinsel ilişkiden uzak durmalısınız. 

İlişkiyi kolaylaştırıcı nemlendirici jeller ve kremler kullanılması yararlı olabilir. 

Kadınlarda bazen aylarca normal siklus ve menstruasyon kanaması görülmeyebilir. Böyle durumlarda bir 

jinekologa başvurulmalısınız. 
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Kemoterapi Alan Hastalarda Evde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Bu tedavi başladıktan sonra bağışıklık sisteminiz düşeceği için iştahsızlık ve buna bağlı olarak kilo 

kaybınız olabilir. 

Kilonuzda 5 kg dan fazla düşme veya yükselme olur ise bize bildirmeniz gerekir, çünkü tedaviniz boyunuz 

ve kilonuza göre ayarlanır. 

Sorun: Ġştahsızlık  

Çözüm Önerileri: 

Küçük miktarlarda iştah açıcı yiyecekler 

Enerji ve protein preparatları (Ensure vb) 

Protein ve kaloriden zengin besinler (et, süt, yumurta, muhallebi, ekmek, tahıllı meyve, tatlı vb) 

Et ürünlerini kömürde yakmadan ızgara şeklinde pişirip öğle tüketin 

Yiyecekler az az yavaş yavaş tüketilmelidir 

Keyifli bir sofra düzeni, stressiz ortam ve müzik gibi uyarıcılar 

Yiyecek çeşitliliğinin arttırılması ve sevilen yiyeceklerin seçimi 

Sık ve küçük miktarda yemek 

Yemeklerden önce gevşemek için zaman ayrılması (yarım saat öncesi açık havada yürüyüş veya balkonda 

dolaşma vb) 

Mümkün olduğunca günlük aktivite 

Sorun: Bulantı  

Çözüm Önerileri: 
Yemek kokularından uzak durulması 

Odanın sıcak olmaması, sıkı giysiler giyilmemesi 

Yemek öncesi kısa süreli temiz havada yürüyüş 

Yemek öncesi ve sonrasında kuru gıda ve içeceklerin alınması (sarı leblebi, ekmek, sade su vb.) 

Çok tatlı, baharatlı ve yağlı yiyecekler yenilmemesi 

Sık ve küçük miktarda yemek yenilmesi 

Yemekten önce gevşemek için zaman ayrılması 

Mümkün olduğunca günlük aktivite 

Soğuk gıdaların tercih edilmesi (yoğurt, derisi alınmış tavuk, kraker) 

Yemeklerden sonra en az yarım saat oturarak dinlenme 

Yemeğe küçük lokmalarla yavaş başlayıp 5-10 dk ara ile arttırılması 

Sık sık ağız bakımı yapılması 

12 saatten fazla aşırı bulantınız ve kusmanız olursa doktor veya hemşirenizi arayınız. 

Doktorunuzun size önerdiği bulantı önleyici tabletleri (Metpamit tablet, Zofran tablet vb) size önerildiği 

miktarda yemeklerden 1 saat önce alınız. 

Sorun: Kabızlık  

Çözüm Önerileri: 
Bol sıvı alınması (3 litre/gün) 

Posalı besinlerin alınması (kuru bakliyat, kayısı kompostosu, bezelye, brokoli, kurutulmuş kayısı, erik 

kompostosu, kepekli ekmek, kepekli undan makarna) 

Tuvalet öncesi yarım saatte büyük bir bardak sıcak su içilmesi 

Günlük egzersiz, yürüyüş ve bol sıvı alınız. 

Sorun: Ġshal  

Çözüm Önerileri 
Çok sıcak veya soğuk içecek alınmaması 

Posasız besinler (yoğurt, pilav, makarna, üzüm suyu, muz, beyaz peynir, beyaz ekmek, patates haşlama, 

pirinç haşlama vb.) 

Üç öğün yerine az miktarda ve sık yemek yemek 
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Taze meyve ve sebzelerden bir süre uzak durunuz 

İshaliniz çok sık ve uzun sürüyor ise doktorunuza bilgi vermelisiniz. 

Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanmalısınız. 

Sorun: Ağız Kuruluğu  

Çözüm Önerileri: 
Sık beslenme 

Bol sıvı alınması (3 litre/gün)( komposto çeşitleri) 

Kuru gıdalardan kaçınılması 

Hasta yanında sürekli su bulundurulması 

Yumuşak yiyecekler ve içecekler 

Bu tedaviye başladıktan sonraki ilk iki gün içinde sıvı alımınızı artırmalı, günde ek olarak fazladan 10-15 

bardak sıvı almalısınız. Bunu yalnızca su olarak değil süt, yoğurt, çay, ayran, çorba, meyve suyu olarak ta 

alabilirsiniz. 

(Yalnız diyaliz hastaları diyalize girecekleri günün gecesi bol bol sıvı içebilirler) 

Bu tedavi sırasında ağzınızda uçuklar, yaralar olabilir. Bunu önlemek için en az 4-6 kez ağız bakımı 

yapmalısınız. Ağız bakımınızı evde kaynatıp soğuttuğunuz 1 bardak su içine küçük çay kaşığı karbonat 

veya tuzu karıştırıp ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Bu karışımı kesinlikle yutmamalısınız. 

Yumuşak diş fırçası kullanmalısınız. 

Bu arada diş problemleriniz olur ise Diş hekiminize bakınmadan önce size tedaviyi uygulayan doktorunuz 

kim ise mutlaka onu haberdar etmelisiniz. Doktorunuzun haberi olmadan kesinlikle diş tedavisi 

yaptırmayınız. 

Normal durumunuzdan farklı her hangi bir değişiklik olduğunda doktorunuza haber veriniz. Örneğin: ciltte 

değişiklik herhangi bir kanama, idrar yaparken yanma, öksürük, nefes darlığı ya da durumunuzda 

beklenmedik bir değişiklikler olursa doktorunuzu aramalısınız. 
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