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HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN ONAYLAYAN 

SÜREÇ SORUMLUSU KALİTE TEMSİLCİSİ BAŞHEKİM 

  

 

İÜ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

ANTİNEOPLASTİK İLAÇ HAZIRLAYAN KİŞİNİN 
HAZIRLIĞI TALİMATI 

1. Amaç 

Bu talimatın amacı, antineoplastik ilaç hazırlayacak kişinin ilaç hazırlamaya başlamadan önce 

yapması gerekenleri tanımlamaktır. 

 
2. Kapsam 

Bu talimat, KT hazırlanan alanları kapsar. 

 
3. Tanımlar 

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

diğer bir anlamda bu hücrenin gelişmesini, olgunlaşmasını ya da yayılmasını engelleyen ilaçlardır. 

Talimatta kısaca ilaç olarak da kullanılacaktır. 

KT: Kemoterapi 

 
4. Sorumlular 

Merkezi kemoterapi  ilaç hazırlama ünitesi personeli ve onkoloji hemşireleri 

 

5. Uygulamalar 

5.1. Kişisel koruyucu malzemeler kullanılmadan önce eller “El Yıkama Talimatı”na göre yıkanır. 

5.2. Antineoplastik ilaçları hazırlayan kişi, ilaçla maruziyet riskini en aza indirecek ya da ortadan 

kaldıracak şekilde kendi hazırlığını aşağıda belirtilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanarak 

tamamlar ve sonra ilacı hazırlar. 

5.2.1. Eldiven: 

 Eldivenler pudrasız ve uygun (3-4 mm) kalınlıkta olmalı. 

 Steril eldiven kullanılmasına gerek yoktur. 

 Eldiven kalınlığı geçirgenlikte rol oynadığı için, uygun kalınlıkta eldiven olmadığı zaman çift 

eldiven giyilir. 

 Eldiven, bilek kısmı gömleğin manşeti üzerine gelecek şekilde giyilir. 

5.2.2. Gömlek: 

 Önü geçirgen olmayan ve kapalı, uzun kollu, manşetleri elastik yada örgü şeklinde olan 

pamuklu kumaştan yapılmış ya da yüksek dansiteli polietilen lifli gömlek giyilir. 

 Standart laboratuar gömlekleri ve diğer materyallerden yapılan tek kullanımlık gömlekler 

emici özelliği olmadığı için kullanılmaz. 

5.2.3. Maske, Gözlük ve Örtü 
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 İlaç hazırlama işlemi sırasında, solunum yolu ve kaza ile göze maruziyeti önlemek için 

normal cerrahi maskelerden 2-3 kat daha kalın maske ve kenarları siperlikli gözlük 

kullanılır. 

 İlaç hazırlama sırasında alta geçirgen olmayan, üstü emici özellikte ve kabinin boyutuna 

uygun tek kullanımlık örtü kullanılır. 

 

6.  İlgili Dokümanlar 

6.1. El Yıkama Talimatı 

6.2. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü /Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım 

Standartları 

 


