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AMAÇ Hastaların ve sağlık çalışanlarının kemoterapötik ilaçların olumsuz etkilerinden korunması, 
kemoterapötik ilaçları hazırlayan ve uygulayanların güvenli çalışma ortamında hizmet vermelerinin 
sağlanmasıdır.  
 
KAPSAM: Tüm Hastane 
 
TANIMLAR: 
 
Antineoplastik İlaç: Malign hücrenin büyümesini durdurma ya da geriletme amacıyla kullanılan, 
diğer bir anlamda bu hücrelerin gelişmesini, olgunlaşmasını ya da yayılmasını engelleyen ilaçlardır.  
 
Kemoterapi Eldiveni: Pudra içermeyen, lateks, nitril, poliüretan ya da neopren içerikli 0,4– 0,6 mm 
kalınlığında olan eldivenlerdir. Nitril içeren eldiven yoksa alta polivinil klorürlü (PVC) eldiven, üste 
lateks eldiven olacak şekilde iki eldiven giyilir. Pudra içeren ve cerrahi amaçla kullanılan eldivenler 
kemoterapi hazırlamak için uygun değildir.  
 
Maske: Zararlı ilaçların inhalasyon yolu ile kontaminasyonu önlemek için maske kullanılmalıdır. 
Yüksek derecede toksik olan katı ve sıvı aerosol partikül yoğunluğunun olduğu ortamlarda koruma 
sağlar. Cerrahi maskeler aerosol inhalasyonunu önleyemediği için uygun değildir. Uygulamada ve 
atıkların yok edilmesi sırasında maske kullanılmalıdır. 
  
Gözlük: Zararlı ilaçların göz ile kontaminasyonunu önlemek için gözlük kullanılmalıdır. Gözlük yan 
korumalı, havalandırmalı, gözlük üstü kullanışlı, yüzü saran şekilde olmalıdır. 
  
Kemoterapi Önlüğü: Önü geçirgen olmayan ve kapalı, uzun kollu, manşetleri elastik ya da örgü 
şeklinde olan pamuklu kumaştan yapılmış önlüktür. Önlük, tek kullanımlık ve yüksek dansiteli 
polietilen lifli olmalıdır. 
 
Kemoterapötik ilaçların hazırlanması sırasında ilacın etrafa saçılması durumunda; örtünün üst tabakası 
ilacı emebilmeli, alt tabakası ilacın alt zemine geçmesini engellemelidir. 
 
HEPA Filtre: Çapı 0,3 mikrometreden büyük olan partiküllerin % 99,97’sini etkin şekilde yakalayan 
filtredir. 
 
Dökülmeler: Dökülmeler az ya da fazla miktarda olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Az miktardaki 
dökülmeler biyolojik güvenlik kabini dışında 5 ml/gr’ dan az materyalin dökülmesini içerir ve bu 
dökülmeler gömlek, çift lateks eldiven ve gözlük giyilerek temizlenebilir. Fazla miktardaki 
dökülmeler ise, biyolojik güvenlik kabini dışında 5 ml/ gr’ dan fazla olan materyalin dökülmesini 
içerir. Bu dökülmelerde dökülme seti (dökülme anında hemen kullanıma hazır set) kullanılmalıdır 
 
SORUMLULAR: Eczacı, Doktor, Hemşire, Biyolog, Temizlik Personeli 
 
FAALİYET AKIŞI: 
 
Dökülme seti aşağıdaki malzemeleri içerir; 
 
• Dökülme olduğunu belirten uyarı işareti,  
• İki çift kemoterapi eldiveni,  
• Bir çift lateks temizlik eldiveni,  
• Uzun kollu, arkadan bağlı, sıvı geçirmez, kullanılıp atılabilen bir gömlek,  
• Koruyucu gözlük ve maske,  
• Emici özellikte iki örtü (30x30 cm),  
• Galoş,  
• Cam kırıklarını toplamak için küçük bir fırça ve kürek,  
• İki adet atık torbası,  
• Temizlikte kullanılacak deterjanı içerir 
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Risk Yaratan Uygulamalar 
  
• Tehlikeli ilaç içeren ampulü kırma,  
• Toz halindeki ilacı sulandırma,  
• İlacı flakondan enjektöre çekme,  
• Enjektörden havayı çıkarma,  
• Enjektördeki ilacı serum içine verme,  
• İlaç bulunan serum torbasının setle bağlantısını sağlama,  
• İlaç bittikten sonra serum torbasını ya da seti çıkarma,  
• Kaza ile dökülmelerde kontaminasyon ile oluşabilmektedir 
 
Günlük antineoplastik ilaç uygulama sayısı yedi ve daha fazla olan hastanelerde ilaçlar yalnız ilaç 
hazırlama işleminin yapıldığı ve tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde, eczanenin fiziki 
şartları uygun değilse Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezinde/ Ünitesinde hazırlanır. 
 
Dikkat Edilecek Noktalar  
 
• Çalışan kişileri korumak amacıyla kabin içindeki havayı dışarı verme özelliğine sahip olan “Sınıf II 
B tipi ya da Sınıf III Biyolojik Güvenlik Kabinleri” (BGK) kullanılmalıdır. Sınıf I tip BGK’leri kabin 
içindeki havayı dışarı verme özelliğine sahip olmadığı için tercih edilmemelidir.  
• BGK kullanılmadığı zaman camı kapalı olmalı, yedi gün 24 saat sürekli çalışmalıdır. Fan ya da 
pervane her zaman çalıştırılmalı, pervane kapatılırsa bir sonraki kullanımda önce başlık 
temizlenmelidir. BGK içinde, yeterli hava akışını ve kabin işleyişini gösteren, devamlı izleme aracı 
bulunmalıdır. Kabin, oda içi hava türbülansının çok az olduğu bir alana yerleştirilmelidir.  
• Kabinlerin güvenirliği ve denetiminin devamlılığı sağlanmalıdır. Kabinin düzenli olarak altı ayda bir 
teknik bakımı kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Kazayla kabin/ borular ilaçla kontamine 
olduğunda HEPA filtreleri değiştirilmelidir. Kabinlerin temizliği, üretici firmanın kabinin temizliğine 
ilişkin hazırladığı yönergeye göre yapılmalı, yüzeyler enfeksiyon kontrol komitesinin önerdiği şekilde 
temizlenmelidir.  
• İki çift eldiven giyilecek ise; birinci çift eldiven giyildikten sonra gömlek giyilerek ikinci çift eldiven 
giyilmelidir.  
• Önlük, düzenli olarak üç saatte bir, yırtılma, delinme vb. durumda derhal değiştirilmelidir.  
• Eldiven; düzenli olarak saatte bir, yırtılma ya da ilaçla kontamine olma durumunda derhal 
değiştirilmelidir.  
• Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezinde giriş ve çıkışlar sınırlı olmalı, sadece ilaç hazırlama için 
kullanılmalı, diğer sağlık personeli ile teması en aza indirmek amacıyla diafon sistemi olmalı, girişte 
yalnız görevli personelin girebileceğini belirten uyarı işaretleri bulunmalıdır.  
• İlaçlar ‘Kemoterapi Teslim Formu’ ile teslim alınıp verilmeli, ilaç dökülmesi ya da kazalar gibi acil 
durumlarda kullanılacak dökülme seti ve malzemeler kolay ulaşılabilecek bir yerde hazır 
bulundurulmalı, uygun özellikte biyolojik güvenlik kabini bulunmalıdır.  
• Gebe, bebeğini emziren ve çocuk sahibi olmak için tedavi gören personel ilaç hazırlama, taşıma ya 
da uygulama alanlarının hiçbirinde çalıştırılmamalıdır.  
• Antineoplastik ilaç uygulama alanı en az 6- 8 m2 olmalıdır. Hazırlık alanında yeme- içme, sigara 
içme, çiklet çiğneme ve makyaj yapma gibi işlemlerden kaçınılmalıdır. Hazırlama ortamı depo ya da 
başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Hazırlama ortamında yiyecek bulundurulmamalıdır.  
• İlacı hazırlayan sağlık çalışanı için önlük, eldiven, maske, gözlük, kapalı ilaç hazırlama aparatı ve 
örtü gereklidir. 
• Kemoterapi hazırlanırken, kemoterapi kapalı ilaç hazırlama aparatı kullanılmalıdır. Aparat kullanımı 
ile sıvı, aerosol veya gaz formundaki ilaçlar hiçbir şekilde sistemden atmosfere karışmaz. Aparat ilaç 
şişesinden enjektör aracılığıyla infüzyon torbasına ya da doğrudan hastaya, güvenli bir şekilde ilaç 
transferinin gerçekleşmesini sağlar. 
Kemoterapötik İlaç Hazırlama  
 
1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.  
2. Kabinin ön camı yüz ve gözlerin korunması için uygun seviyeye indirilmelidir. Çalışan, omuzları ön 
camın alt seviyesine gelmesi için oturmalıdır.  
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3. Steril kullanılan malzemeler kabin altında bulundurulmamalıdır.  
4. Kabin içine hava akımını kapatmayacak şekilde örtü serilir. BGK içinde kullanılan örtüler her hazırlama 
işleminden sonra ve bulaş (kontamine) olduğunda mutlaka değiştirilmelidir.  
5. İlaç uygun süre içinde hazırlanır.  
6. Ampulleri açmadan önce tepe kısmında ilaç olup olmadığı kontrol edilir.  
7. Ampulün tepe kısmı gazlı bez ile desteklenir ve kırma işlemi kesinlikle kabin içinde yapılır. 
8. İlaç hazırlığında büyük boy enjektör ve kapalı sistem malzeme kullanılır.  
9. Sulandırılması gereken toz ilaçlarda sulandırıcı flakonun iç duvarından aşağıya doğru verilir ve iğne 
ilaca değdirilmez.  
10. İlacın erimesi için flakon yavaşça dairesel hareketlerle çevrilir.  
11. Solüsyon halindeki ilaçları flakondan çekerken tercihen kapalı sistem yardımcı malzemeler 
kullanılmalıdır.  
12. İlaç uygulama setleri BGK içinde birleştirilir.  
13. Herhangi bir sıvı kaçışı olup olmadığı kontrol edilir.  
14. İlacı seruma ilave etmeden önce set seruma takılır ve setin havası çıkartılır.  
15. İğneler bükülmeden ve enjektörden çıkartılmadan tehlikeli madde atık kutusuna atılır.  
16. Enjektör ve serumların dış yüzeylerine ilaç bulaşmış ise dış kısmı nemli bir bez ile silinir. 17. Işıktan 
korunması gereken ilaçlar koyu renk koruyucularla kapatılır.  
18. İlaç hazırlama işlemi sonunda ilacın üzerine, kemoterapi teslim formundaki hasta bilgileri, hazırlanan 
ilacın bilgileri ile hazırlayan kişinin adı- soyadı ve tarih yazılı etiket yapıştırılır.  
19. Tablet şeklinde olan ilaçlar, jelatinden çıkarılmadan, güvenlik kabini içinde sayılır ve hastaya diğer oral 
ilaçlardan sonra verilir.  
20. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.  
21. Toksik ajanlara maruziyet durumu mutlaka kayıt altına alınır. İlacın dökülmesi durumunda dökülen 
alan uygun şekilde temizlenir ve kayıt edilir. İlaç bulaşan kumaşlar işaretli torbalara konur, ön yıkamadan 
sonra diğer çamaşırlarla birlikte yıkanabilir. Kişiye bulaş durumunda eldiven, önlük çıkarılır, su ve sabunla 
yıkanır. Göze temas durumunda 15 dk çeşme altında veya serum fizyolojik (SF) ile yıkanır ve maruz kalan 
personelin muayenesi yapılarak kayıt altına alınır.  
22. BGK’ ne bulaşma- dökülmelerde standartlara göre temizlik yapılır, ilaç miktarı 150 ml’ den fazla ise 
tüm yüzey temizlenir, HEPA filtrelere bulaşma durumunda değiştirilinceye ya da yetkililerce 
temizleninceye kadar kabin kullanılmaz.  
23. Kemoterapi alan hastanın idrarında 48 saat, dışkısında yedi gün ilaç atığı bulunabilir. Personel ve hasta 
yakınları uyarılmalı, hasta tuvalete gittikten sonra sifon iki kez çekilmeli ya da tuvalet bol suyla 
yıkanmalıdır. 
 
Kemoterapötik İlaç Uygulama  
 
1. Girişimlerden önce ve sonra eller el yıkama standardına göre yıkanır.  
2. Uygulama için eldiven ve önlük giyilir, koruyucu gözlük ve maske takılır.  
3. Uygulama yaparken ilacın verildiği ekstremitenin altına, dökülmelere karşı emici örtü serilir.  
4. Tedavi öncesi hastanın kan değerleri mutlaka kontrol edilir.  
5. Hastaya uygun pozisyon verildikten sonra damar yolu açılır, ancak eklem üzerindeki damarlar tercih 
edilmez.  
6. Büyük çaplı venöz damar ve mümkün olan en büyük kateter seçilir.  
7. Tedaviye başlamadan mutlaka damar yolu serum fizyolojik ile kontrol edilir.  
8. Disposible infüzyon pompası diğer infüzyon pompalarına göre daha ucuzdur, haznesi kolaylıkla 
doldurulabilir. Kullanımı için hasta ve hem- şire eğitimine ihtiyaç yoktur. Antineoplastik ajanların veriliş 
hızına uygun seçenekleri vardır. Depolamada yer kaplamaz ve infüzyon sonrası tehlikeli atık kutusuna 
atılır.  
9. Damar yolu zor bulunan hastalarda port kateter açılması düşünülebilir.  
10. Port sistemi kalıcı olarak implante edilebilen vene giriş aracıdır, geniş damarlara lokal anestezi altında 
yerleştirilir, sıklıkla internal jugular, subklavian veya brakial venler seçilir. Yerleştirildikten sonra 
steriliteye özen gösterilerek gövde hissedilir. Huber iğnesi denen özel bir iğne ile girilir. Yeri doğrulamak 
için önce kan aspire edilir, sonrasında kullanılır. İnfüzyon tamamlandıktan sonra iğne çekilir.  
11. İşlem sırasında hasta ekstravazasyon belirtileri yönünden gözlenir.  
12. İşlem sonrası tek kullanımlık malzemeler atılır, diğer malzemeler uygun şekilde dezenfekte edilir.  
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13. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.  
14. Yapılan işlemler, gözlem ve bulgular kayıt edilir. 
 
Hastane kemoterapi İlaçları; 
 
GEMSİTABİN HİDROKLORÜR 2000 MG FLAKON 
İFOSFAMİT 1000 MG FLAKON 
İFOSFAMİT 2000 MG FLAKON 
BORTEZOMIB 3.5 MG FLAKON 
CARBOPLATIN 450 MG FLAKON 
DOKSORUBISİN HIDROKLORÜR 50 MG FLAKON 
DOSETAKSEL 80 MG FLAKON 
EPİRUBİSIN HİDROKLORÜR 50 MG /25 ML FLAKON 
ETOPOSIDE 100 MG /5 ML FLAKON 
GOSERELİN ASETAT 10.8 MG FLAKON 
GOSERELİN ASETAT 3.6 MG FLAKON 
İBANDRONİK ASİT SODYUM MONOHİDRAT TUZU 6 MG FLAKON 
İRİNOTEKAN 100 MG FLAKON 
OXALlPLATiN 100 MG FLAKON 
5-FLUOROURASİL 1000 MG FLAKON 
ZOLEDRONİK ASİT MONOHİDRAT 4 MG/ 5 ML FLAKON 
PAKLİTAKSEL 150 MG/25ML FLAKON 
 
MAJİSTRAL İLAÇLAR 
 
 
| Çözeltiler iki veya daha fazla maddenin karıştırılması ile hazırlanan tektür (homojen), yani her tarafta aynı 
oranda çözünmüş veya dağılmış karışımlardır. Fizikokimyasal olarak çözelti kavramı daha geniştir. Bu 
tanıma göre bir katı, sıvı veya gazın bir başka katı, sıvı veya gaz içinde tektür bir şekilde dağılmasıdır. 
Eczacılıkta, çözelti, solutio, solution, liquor ve liqueur gibi sinonimlerle isimlendirilmektedir. Eczacılıkta 
preparatların büyük bir kısmı çözelti şeklindedir. Aromatik su, losyon, şurup, parenteral çözeltiler, 
gargaralar, damlalar, v.b. preparatlar çözelti olarak kullanılan preparatlardır. 
 
Çözelti türü preparatların tercih nedenleri;  
 
1) Katı tipi preparatlara göre alımları daha kolay olduğu ve çocukların kullanımına uygun olduğu İçin 
avantajlıdır,  
2) Çözelti tipi preparatlar daha kolay emilmektedirler,  
3) Tektür sistemler olduklarından, dozlama daha homojen yapılabilmektedir,  
4) Üretimleri kolay ve ucuzdur. 
 
 
Bu avantajlarına karşın dezavantajları da şöyle sayılabilir: 
 
1) Saklanmaları ve taşınmaları zordur.  
2) Bazı etkin maddelerin koku ve kötü tadları çözelti tipi preparatlarla maskelenemez. 
3) Çok çabuk hidroliz veya oksidasyona uğradıkları için stabiliteieri düşüktür.   
4) Hasta tarafından dozlama tam olarak yapılamaz.  
5) Mikroorganizma üremesi için uygun ortamlardır. Bu yüzden uzun süre saklanamazlar 
 
Çözeltilerin Hazırlanması  
Çözeltiler hazırlama şekillerine göre:  
 
1) Basit karıştırma yolu ile hazırlananlar,  
2) Kimyasal bir reaksiyon sonucu hazırlananlar,  
3) Ekstraksiyon ile hazırlananlar olarak sınıflandırabilir. 
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Çözelti Formülasyonlarında Kullanılan Maddeler 
 
Etkin madde: 
2) Çözücü; 
3) Tatlandırıcılar: 
4) Viskozite artırıcılar; 
5) Lezzet ve koku vericiler; 
6) Renk vericiler; 
7) Koruyucular; 
a) Antioksidanlar: 
b) Antibakteriyeller: 
 
Borik Asit Çözeltisi %4 
 
Bu reçete toplam 100 ml sinde 4 gram borik asit içerecek şekilde hazırlanır.Tartılan borik asit suyun %95 i 
ile beraber ağzı pamuklu tülbent ile kapatılmış erlen içinde 10 dk kaynatılır, soğutulur, ve tartılır. Eksilen 
su miktarı, kaynatılıp soğutulmuş su ile gerekli hacme tamamlanır,pilili süzgeç kağıdından süzülerek 
şişelenir. 
 
Kullanılışı: Borik asit, ısıya dayanıklı borosilikat camı ve aynı zamanda cam elyafı üretiminde kullanılır. 
Metalurjide kaynak ve bakırın pirinçle kaplanması için de kullanılır. Ahşap malzemeyi havaya karşı 
korumada ve kumaşları ateşe dayanıklı hale getirmede kullanılır. Dahilen kullanıldığında borik asit 
zehirleyicidir. Özellikle çocuklar için çok az miktarı dahi zehirlidir. Borik asit haricen hafif antiseptik 
olarak kullanılır. Göz damlasında, ağız gargarası ve kozmetikte kullanılır. Yara tozlarının içine de 
katılabilir. Suların sertliğini gidermekte de faydalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


