
 

 

 

 

 

Koronavirüs ve kanser ilişkisi ile ilgili sıkça sorulan sorular 
 

Kaynak: "Alles over Kanker" (Kanser hakkında Her şey) internet sitesi 

www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker (13/04/2021) 

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılması, (eski) kanser hastaları ve yakınlarının aklına birçok 

soru getirmektedir. Bu sayfada, genel bilgilerin yanında, koronavirüs ile kanser ilişkisine özgü bilgileri 

nereden alabileceğinizi bulabilirsiniz.  

Genel  

1. Belli başlı şikâyetlerim var. Koronavirüs salgını geçene kadar doktorumla 

görüşmelerimi ertelesem daha mı iyi olur?  
Kesinlikle hayır. Koronavirüs ile ilgisi olmayan sağlık sorunlarına sahip kanser hastaları ve diğer 

insanlar, aile hekimleriyle ya da uzman hekimleriyle görüşmeye devam edebilirler. Eğer şikayetlerinizi 

uzun süre göz ardı ederseniz daha kötüye gitmelerine yol açabilir ve daha kuvvetli tedavilere ihtiyaç 

duyabilirsiniz. Bu yüzden; doktorunuzla ya da tedavinizi gerçekleştiren uzmanla görüşmelerinizi 

ertelemeyin, veya acil servise başvurmaktan çekinmeyin. 

2. Tedavi için hastaneye gittiğimde, enfeksiyon riski almış olmuyor muyum?  
Ameliyat, kemoterapi veya radyoterapi tedavileri için hastaneye giden hastalarımız şundan emin 

olabilir; hastanemiz enfeksiyonu engellemek için mümkün olan her şeyi yapmaktadır. Aile hekimleri de 

size güvenli şekilde hizmet verebilmek için birçok tedbir almaktadır. 

3. Bir kanser hastasının ateşi çıkarsa ve aile hekimi hastaneye gitmesini tavsiye ederse 

bu güvenli midir?  
Evet; acil servis, yoğun bakım ve diğer tüm bölümler dâhil olmak üzere hastanemizin tüm bölümlerini 

güvenle ziyaret edebilirsiniz. Ne de olsa; acil servisler ve yoğun bakım üniteleri, COVID hastaları ve diğer 

hastalar için olmak üzere yine ikiye ayrılmış durumdadır. 

Her nerede olursa olsun; doktorlar, hemşireler, sağlık hizmeti uzmanları ve diğer tüm personel 

ellerinden gelen en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktadır. Eğer şu an kanser tedavisi görüyorsanız 

ve ateşiniz 38 °C'den daha yüksekse veya hafif olmakla beraber (mesela 37,5 °C) ateşiniz geçmiyorsa 

acilen hastanemizin kanser koçunu ya da onkoloğumuzu aramanız önemlidir. Kemoterapinin yan 

etkileri ile ilgili kısmı okuyunuz. 

4. Kanser hastaları hastaneye yalnız mı gelmeli, yoksa yanlarında biri daha gelebilir mi?  
Eğer bir hasta muayene ya da tetkik için yalnız gelebilecek kadar güçlü hissediyorsa yalnız gelmesi 

önerilir. Ancak; eğer güçlü hissetmiyorsa en fazla bir refakatçi ile gelmesi mümkündür. Bu durumda, 

hastanın ve refakatçisinin maske takması ve bekleme odasında aralarında gerekli mesafeyi koruyarak 

oturmaları istenir. 

Hastanın 18 yaşından küçük olduğu durumlarda anne babasının, kritik durumda olduğu ya da hafifletici 

tedavi gördüğü durumlarda yakın akrabalarının dışında; yatan hasta koğuşlarına ziyaret yapılmasına 
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şu an izin verilmemektedir. Kendi hastanenizde şu anda hangi kuralların uygulandığına bakınız. Bu 

bilgileri, örneğin hastanenizin internet sitesinde bulabilirsiniz. 

5. Risk grubundayım ve evde tedavi veya bakım almaya ihtiyacım var. Bu güvenli mi?  
Evde tedavi veren hemşireler ve bakım görevlileri de dâhil olmak üzere tüm sağlık çalışanları, herhangi 

bir enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için çok katı hijyen tedbirleri almaktadır. Sağlık ve Güvenlik 

Ajansı'nın talimatlarını takip etmenin yanında; her şeyden öte, çok katı bir şekilde el hijyeni kuralları 

uygulamaktadırlar. Ayrıca koruma için maske takmakta ve önlük giymektedirler.  

Bununla ilgili sorunuz mu var? Evde tedavi bölümünüzün koordinatörüne, evde bakım bölümünüzün 

irtibat kişisine ve hizmetlerini kullandığınız diğer evde bakım servisine bu sorularınızı sorabilirsiniz. 

6. Koronavirüs salgını süresince, hafifletici bakım hâlâ evde yapılabilir mi?  
Evet, evde hafifletici bakımla ilgilenen multidisipliner destek ekipleri hâlen evde hizmet vermeye devam 

edebilirler. Evde tedavi veren hemşireler ve aile hekimleri evinize gelebilir (evde tedavi ve bakım ile 

ilgili soruya bakınız), ancak elbette öncelikli olarak, eve gelmek yerine telefonla bir müdahale yapılıp 

yapılamayacağına bakılır. Evde hafifletici bakım veya gece bakımı için genellikle birçok gönüllü kişiden 

destek alınır. Normalde koronavirüs süresince gönüllülerden destek alınmaz, ancak alternatif bir çözüm 

olmaması hâlinde gönüllülere başvurulur.  

7. Yakın zamanda sevdiğim birini kaybettim. Sosyal mesafenin zarurî olduğu böyle bir 

zamanda kendisine nasıl veda edebilirim?  
Wijrouwenmee internet sitesi, koronavirüs zamanında bir sevdiğini kaybeden kimselere destek ve 

teselli sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir inisiyatiftir. Yine de; hem daha yakından hem de mesafeli 

bir veda nasıl yapılabilir? Bir aile üyesi ya da arkadaş olarak siz ne yapabilirsiniz? Sosyal mesafenin 

zorunlu olduğu böyle bir zamanda biraz da olsa yakınlık sağlamak için elimizde hangi seçenekler var?... 

Bu soruların cevaplarını bu sitede bulabilir, hatta birçok ipucu ve fikir de elde edebilirsiniz. 

Yine Ferm ağı, PlantTroost ile herkesin beraberce teselli bulmasını sağlamak istemektedir. Burada sizi 

ferahlatacak ipuçları, videolar ve beyanlar bulabilirsiniz.  

Flaman Hafifletici Bakım Federasyonu'nun "Koronavirüs zamanlarında ölüm, kayıp ve yas" isimli 

internet seminerine de bir göz atın. 

 

Özellikle kanser hastaları için 

8. Bir kanser hastasına koronavirüs bulaştıysa kanser tedavisi kesilir mi? 
Beyaz kan hücrelerinin sayısını ani şekilde düşürebilecek kemoterapi ve özel amaçlı tedaviler kesilir. 

Koronavirüse bağlı bir viral enfeksiyon ihtimali daha az olduğunda, bağışıklık tedavisi yeniden 

başlatılıp uygulanır.  

Hormon tedavisi aynı şekilde devam eder. 

9. Belli başlı kanser tedavileri yine de ertelenir veya değiştirilir mi?  
Onkologlarımız, kanser tedavisi gören kimselerin dirençlerinin mümkün olduğunca az zayıfladığından 

emin olmak üzere; tetikte olmaya ve dikkatli davranmaya devam etmektedir. 

Kemoterapi, radyoterapi ve özel amaçlı tedaviler ile birlikte uygulanan (bir hastayı tedavi etmeyi 

amaçlayan) iyileştirici tedaviler veya (iyileştirici tedaviye ek olarak uygulanan) destekleyici tedavilerin 

mümkün olduğunca ertelenmemesi gerekir. 

https://wijrouwenmee.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
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Bir hastanın kemoterapisine henüz başlanmamışsa kemoterapi miktarları ayarlanabilir. Onkologlar 

beyaz kan hücrelerinde ani düşüşler yaşanmasını önlemeye çalışırlar; örneğin birçok çeşit ilacın 

kombinasyonunu (kombinasyon tedavisi) vermek yerine geçici bir süreliğine tek bir çeşit ilaç 

(monoterapi) verirler. Monoterapide bağışıklığın düşme ihtimali, en nihayetinde kombinasyon 

tedavisinde olduğundan daha azdır. 

 

Bazı vakalarda tıbbî onkologlar, büyüme faktörünü daha erken kullanmaya başlarlar; çünkü bu 

faktörler bağışıklık sisteminin daha hızlı bir şekilde düzene girmesine katkıda bulunur. 

10. Kanser tedavim sırasında bana koronavirüs bulaşma riski daha mı yüksek?  
Koronavirüs bulaşma riski herkes için eşit orandadır. 

Ancak; belli başlı risk gruplarında bu enfeksiyonun ortaya çıkardığı komplikasyonlar, diğer insanlara 

oranla daha fazladır. Yani bu risk gruplarına bulaşma riski daha yüksek olmasa bile, bulaştığında sebep 

olduğu hastalık hem daha uzun sürmekte hem de daha ciddi olabilmektedir. Bu risk grupları: 

 65 yaşını geçmiş kişiler, 

 diyabeti olan kişiler, 

 kalp, akciğer veya böbrek hastalıkları olan kişiler, 

 bağışıklık sistemi zayıf kişilerdir. 

Bu son grup içerisinde; çok aktif kanserli tümörleri, çeşitli ikincil tümörleri veya (lösemi gibi) 

hematolojik kanser türlerinden biri olan kişiler bulunmaktadır. Yine akciğer kanseri hastalarına 

koronavirüs bulaştığında, bu kişiler çoğunlukla daha ciddi belirtiler göstermektedir. Bu kişilerin 

çoğunda gerçekten de akciğer amfizemi ve akciğer keseciklerinde tahribat görülmektedir. Etkilediği her 

şeyin yanında, koronavirüs bir de akciğer fonksiyonunu etkiler. Zaten az çalışan akciğerlerde fonksiyon 

azaldığında iyileşme güçleşir ve komplikasyon riski artar. 

Son yapılan araştırmalara göre; diğer kanser hastalarında, ciddi komplikasyonların riskine dair kesin 

bir artış yoktur. İlk yapılan (kısıtlı) araştırma, kemoterapi veya bağışıklık tedavisi alan hastaların 

komplikasyonlara daha duyarlı olduğunu göstermişse de durumun aslında böyle olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Radyoterapi ve hormon tedavisi de ayrıca ciddi enfeksiyon riskini artırmaz; ancak belki 

yüksek oranda toksik ve bağışıklık baskılayıcı tedavilerde böyle olabilir. Hâlâ endişeleriniz varsa lütfen 

tedavinizi yapan doktor ile irtibata geçiniz. 

 

 

 


