
Hasta: 

 » Hasta ve yakınları, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri (poster, broşür 

vb.) hakkında bilgilendirilmelidir.

 » Hasta ve yakınları, ayaktan kemoterapi üniteleri, klinik ve poliklinik başvurusu 

öncesinde COVID-19 belirtileri açısından sorgulanmalıdır.

 » Ateş ve solunum semptomları olan hastaların tedavi aldıkları merkezi arayarak 

bildirmesi teşvik edilmelidir.

 » Hastalar ve yakınları, merkeze maske takarak gelmelidir.

Sağlık Çalışanı:

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi bir ekip olarak uygulanmaktadır. Hastaların 

tedavisinin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğinden, kemoterapi ve/veya 

radyoterapi bölümlerinde çalışan personel (hekim, hemşire, sekreter, temizlik 

personeli, hastabakıcı vb.) başka birimlerde görevlendirilmemelidir.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi 

için, kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulamalarında dönüşümlü sisteme 

geçilerek, tedavi ekiplerinin birbirinden ayrılması sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 

periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.  

 » Eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve diğer 

materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık çalışanları, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün 

sorgulanmalıdır.

 » İmmunsüpresif hastaya bakım veren sağlık personelinin kendilerinde ve 

ailelerinde, COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında 

bunu bildirmesi istenmelidir.

 » Hasta ve temaslı sağlık çalışanının takibi Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberine 

göre yapılmalıdır.

 » Bu hastaların takip edildiği yataklı/ayakta ünitelerde daimi personel dışında 

üniteye kimse alınmamalı ve mümkünse çalışan personel sayısı kısıtlanmalıdır.

 » COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
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izolasyon önlemlerini almalıdır.

 » Kişisel Koruyucu Ekipman: 

 » Eldiven 

 » Önlük 

 » Tıbbi maske (Aerosol oluşturan işlemlerde N95/FFP2 maske kullanılmalıdır). 

 » Gözlük/yüz koruyucu 

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir 

şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve 

çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. 

Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en son çıkartılması ve sonrasında el 

hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir. 

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi 

atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz 

koruyucu) %70 lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok 

kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilir. 

 » Personelin yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve sandalyeler 

arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme 

yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara 

göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 

sağlanmalıdır. 

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi gören hastalara hizmet veren personelde 

COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, diğer personelin yönetimi Teması 

Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi algoritmasına göre ilgili bölüm 

tarafından planlanır. Hasta personel ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık 

Müdürlüğünce takip edilir. Merkez, hastalara hizmet vermeye devam eder.

Bekleme alanı/Triyaj: 

 » Hasta randevuları, işlemden önce en az süre bekletilecek şekilde düzenlenmelidir.

 » Hasta ve yakınları bekleme alanında, hastanın her yönüne en az 1 metre olacak 

şekilde yerleştirilmelidir. 

 » Ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri konulmalıdır. 

 » Bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 

yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen yerlere 

(elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su ve deterjan 

ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
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hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) 

kullanılabilir. 

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 

Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde 

en az 1 dakika kalması sağlanır.  

 » COVID-19 hastası varlığında, hasta ayrıldıktan hemen sonra temizlik ve 

dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

 » Semptomları sorgulamak için ayrı giriş yeri ve/veya triyaj alanı oluşturulmalıdır.  

Bu alanda çalışacak personel uygun KKE (tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, 

önlük) giymelidir.  

 » İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilir, ancak 

refakatçi ile geldiyse, mümkünse, hastanın ve en azından refakatçinin sırasını 

dışarıda açık havada beklemesi risk azaltılması için önerilir. 

 » Poliklinik sekreteryası ile en az 1 metre mesafenin korunması ve hastanın maske 

kullanımı zorunludur. Sekretarya ile temas öncesi el antiseptiği kullanılması 

gereklidir. Burada çalışan personel, maske, gözlük kullanmalıdır. Sekreter, 

mümkünse cam paravan arkasında hasta kabullerini yapmalıdır.

Takip ve Tedavi sırasında:

 » Klinik vizitler sırasında her muayenede değişecek eldiven, maske, gözlük, bone 

ve önlük önerilir. Hasta viziti yapan kişiler sayıca sınırlandırılmalıdır.

 » COVID-19 pandemisi süresince hastaların tedavileri konusunda hekim, hasta 

ve yakını mevcut riskleri beraberce gözden geçirmeli, takip ve tedavi yeniden 

planlanmalıdır.  

 » COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olmayan hastalarda, kanser tedavisi başlanması 

ve devam edilmesi önerilebilir. Bununla birlikte yeni tanı almış hastalarda 

tedavi başlama kararı; tedavi hedefleri, hastanın genel durumu, tedaviyi tolere 

edebilmesi ve COVID-19 enfeksiyon riski göz önüne alınarak, hekim tarafından 

hasta özelinde karar verilmelidir.  

 » Hastaların poliklinik vizitleri mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır (stabil hastalar 

için daha seyrek kontroller, intravenöz yerine oral/subkutan tedavi seçenekleri, 

telekonsültasyon gibi).

 » Remisyonda izlemde olan hastaların kontrollerinin ertelenmesi, takip eden 

hekim tarafından değerlendirilmelidir. 

 » Hastalar, tedavi almaya gelirken, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını 

kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.
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 » COVID-19 şüpheli bir hasta tespit edildiğinde, hastanenin COVID-19 takibini 

yapan bölümlere yönlendirilir.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi gören/kanser tedavisi alan hastalarda 

COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, gerekli izolasyon önlemleri alınarak 

söz konusu klinikte onkoloji tedavi hizmetlerine devam edilebilir.  

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi görmekte olan bir hastada COVID-19 pozitifliği 

saptanması durumunda, onkolojik tedaviye devam, ara verme veya tedaviyi 

bitirme kararı onkoloji tedavisini yapan hekimi tarafından verilmelidir.

 » Olası/kesin COVID-19 hastasında onkolojik tedavi devam edecekse, mutlaka 

diğer hastalardan ayrı bir saatte tedaviye alınması, hastaya tıbbi maske takılması, 

işlem sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun uygulanması gerekir.

 » Oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılmalı ve oda havalandırılmalıdır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen yerlere (elektrik 

düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su ve deterjan ile 

yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) 

kullanılabilir. 

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 

Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde 

en az 1 dakika kalması sağlanır.  

 » Olası/kesin COVID-19 hasta odasını temizlerken temizlik görevlisi KKE (tıbbi 

maske, gözlük/yüz koruyucu, steril olmayan önlük ve eldiven) kullanmalı, işlem 

öncesinde ve sonrasında el hijyenine uyması sağlanmalıdır.

 » Bu dönemde gerekli olmadıkça radyolojik tetkikler (temas nedeniyle yüksek 

bulaş riski olan ultrasonografi başta olmak üzere, tomografi vb.) ertelenmelidir.
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