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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid19 Pandemisi Danışma Kurulunun
Onkoloji Hastalarına Yönelik Önerileri:
1. Kemoterapi endikasyonu bulunan enfekte olmayan hastalar dışındaki tüm hastalarda COVID-19
enfeksiyonu riski, tedavi başlangıcı ve devamı için engel değildir. Bununla birlikte hastalarda

tedavi kararı; tedavi hedefleri, hastanın genel durumu ve tedavi tolerasyonu gözönüne alınarak
bireysel olarak verilmelidir.

2. Aktif kanser tedavisi almayan hastaların rutin takip vizitlerinin ertelenmesi düşünülebilir.

3. Aktif tedavi almakta olan hastalar için hastanın ve kurumun durumuna göre tedavi ve tetkik
randevularının ileri tarihe ertelenmesi hasta ve onkolog bazlı olarak değerlendirilir.

4. Kanser hastalarında kişisel koruyucu ekipman kullanımı için Sağlık Bakanlığı, ulusal ve

uluslararası kılavuzların önerileri geçerlidir. Bu konuda azami dikkat edilmesi hasta, hasta yakını
toplum ve sağlık çalışanlarının sağlık riskinin minimize edilmesi açısından gereklidir.

5. Kanserli hastalarda tedavi şemalarının hastaları hastaneye en az sıklıkta getirecek şekilde
düzenlenmesi önerilir.

6. İkinci bir öneri ile değişene kadar semptomatik olmayan ve sadece kontrole gelen hastalarda
gerekli olmadıkça görüntüleme yöntemlerinin istenilmemesi önerilir.

7. Sistemik kemoterapi alan hastalarda potansiyel COVID-19 komplikasyonları nedeni ile
profilaktik G-CSF ve antibiyotik kullanımı öncelikli olarak değerlendirilmelidir.

8. Kemoterapi sürecinde kan sayımı düşeceği ve riskli grupta olacağı için kanser hastalarının evde
kalması ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmesi doğru olacaktır.

9. Yatan hasta ziyaretlerinin ve tedavi ve muayeneye gelen hastaların bir refakatçi dışında genelge
doğrultusunda kısıtlanması önerilir.

10. Hastane girişinde hasta ve yakınının maske takmaları uygun olabilir, zorunlu değildir. İnsanlarla
olan mesafeyi korumak daha önemlidir.

11. Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı bulundurulması ve mecbur olmadıkça refakatçi
alınmaması önerilir.

12. Eller sık yıkanmalı, el hijyenine dikkat edilmelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı önerileri
geçerlidir. Şüpheli hasta teması dışında eldiven kullanımı önerilmemektedir.

13. Yurtdışı seyahati düşünülmemeli, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı ve beş kişiden kalabalık
her türlü toplantı ve konsey kısıtlanmalıdır.

14. Sağlık Bakanlığı’nın idari veya raporlu izin yönergesi onkoloji hastaları için geçerlidir.

15. Semptomu olan hastalara maske verilmesi, olası tanı kriterlerinin sorgulanması ve gerekli
yönlendirmelerin yapılması önerilir.

16. Mümkün olduğunca hastaneye gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, kullanılması
gerekiyorsa 1 metre mesafenin korunmaya çalışılması ve öksüren-hapşıran kişilerden uzak
durulması önerilir.

17. Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı, maske, önlük, göz koruyucu, N95 tıbbi malzemelerin
bulundurulması önerilir (olası anafilaksi, arreste müdahale sırasında kullanılmak üzere)

18. Hemogram ve biyokimya gibi kan testlerinin mümkünse kemoterapi ünitesinde kan alınarak
personelle laboratuara transportu kan ürününün hızlı çalıştırılması ve hastanın tedavisini
takiben olabildiğince erken zamanda hastaneyi terketmesi,

19. Pnömokok, influenza gibi aşılardan endikasyonu olanların, kanser hastalarında uygulanmasında

sakınca yoktur. Bu aşıların Covid-19 enfeksiyonu riski üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi
bilinmemektedir. Ancak influenza ve pnömokok enfeksiyonları akciğeri etkileyeceği için Covid-

19 enfeksiyonu üzerine eklenmesi sözkonusu olabilir. Bunu önlemek için bu aşıların kanser
hastalarına yapılması önerilmektedir.

20. Ziyaretçi yasağı bakanlık ve YÖK gibi devlet kurumlarının yayınlayacağı mevzuata uygun
şekilde planlacaktır

***Bu öneriler ulusal ve uluslararası kılavuzlar eşliğinde bugünkü koşullar dikkate alınarak
yapılmıştır. Önerilerin değişen koşullara göre yenilenmesi uygundur.

